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Realizada, sob grande enimaçêo, a

convençãn do PSD no Município de
Timbó - Homologada a candidatura

do sr, Erwin Prade à-Prefeitura

o,e"l'ar'a�o!e1es do .Timbó - 9 - Rea�o�_nifS�PUa� oportunidade que ti-

\J \I ' �;r��;��' hoU. l'�����l��en�� �:.a�:rg�órca�IÔ���o�o t:setaTil��
/

quem pediu o inquérito na Administração do. Pôrto ao Rre», �U:i��;i�n��oTi!�Ó �:�.: :t:�ei��raca�l�z,hz�e�n ���
A d P Ao

t b d f·l .nologou a escolha do sr, Er- mem de bem. Examinou u-

meses pOS or em no, or o, aca aDI' o com greves e I as. �Sinl)I�Olx'a.l'mdeasCoemleol'co_ecSanddeidoauto_ tentamente os problemas da

.
� "

_
região, pedindo a atenção,

«EU sou O mesme, A Gazela» é que mudou». 'Ui���ntávelnumerOdepes .. ��: ���:�:;:mP���ca:ci��i��
Tivemos, ontem pela ma-.'I

que o atual, administrador.

]lUnbdOl',
não podendo ele-I Janeiro,

Ou é má fé ou é -oas compareceu àquele con- tos do Partido: trabalho, 01'-

nhã, em
-

nossa redação, a prestou ao pais. var-se até ao caluniado, pro- -o.sa pior ainda. O assunto clave político, destacando -se ganizado e 'honesto, sem <1,-

"honra ela visita do eminente ','
..

' cura rebaixá-lo até a si. .. J já está e já foi, devidamente 1 presença dos
. deputados nunciar qualquer obra sun-

coestaduano, dr, Franci�co I'
- Perfeitamente, Doeu- -, Velha verdade. esclarecido, através' de um' Orlando Bértoli e Leoberto tuosa e cara que não ser-

GaJlotti, vitorioso candidato mentos não me faltam que, _:. Quanto a essas IOCOI113- inquérito por mim solicitado Leal que alí foram prestígiar visse à coletividade,

das forças oposicionistas ao comprovem isso. Oportuna-I civas convem esclarecer que ao sr. Ministro da Viação e Os pessedistas timboenses. Falou, a seguir, Ô sr, Ma-

Govêrno .
do Estado. Iménte serão divulgados, O: se trata de material impor- Obras Públicas. A Gazeta, A coligação que apoia o '31;. rio Schuster que demonstrou

· nepoís ele amistosa pales- que A Gazeta se propõe é a,' tado. Elas, como guindastes, ilíás, é o unico jornal a que, �rwin. Prade, composta' do com dados categóricos a

tra, -ê do mderettvel. carezí- atacar-me de desonesto e -íe
I

etc" süo estrangeiros. E di- rer envolver meu nome :10 PSD, do PTB, do PSP e do atuação do PSD, tanto no

nho, o ilustre homem públí- incompetente. O que a move
: visas? Talvez, aqui, o prestí- caso. -E isso diz tudo e es- ?RP, decidiu, que como ho- Estado, como na República,

co pediu os últimos
_

diárics /a tal mola ... a mola

il1e-1 gioso e prestigiado govêrno clarece, neste" momento, o menagem ao povo de Arre- lembrando as lutas travadas
I .

da Capltal para conhecer das tálíca ... do seu novo co- i as obtenha! que o jornal pretende, .
Que zeíra, 'aí seria realizado o pelos pessedistãs, na conse-

últimas, .' Os ataques da proprietário. Com ela e com , i tenham. Os gazeteiros, bom rto solene da convenção. cução dos ideais e princípios

GazeLa, aqui ímagínados ou êle, A Gazeta mudou!. '�\l I Lendo, depois, o que A proveito e vão relendo o Xô, Abrindo os trabalhos, o sr. cristãos.

transcritos de encomenda, sou o mesmo. Que contínuí a I Jazeia Inseríuna sua edição Juno até o pleito, que está Teodolindo Pereira, ilustre Com a palavra o candidato
·

ensejaram a pequena entre- atacar-me e a elogiar se\:31' :le 10 do corrente,' declarou- ,TIUi próximo. chefe, do Pastído naquele a Prereíto; sr. Erwin Pràde,
vísta que se segue: patrões, O pleito se aproxi, 'OS o dr. Gallotti: E, já solicitado, varias ve- munícipio, deu a palavra 90 disse da honra que lhe C01'1-

_ Vejo aqui, meu caro ma. Aguardemos o pronun- - Aqui a gente de A Ga- :es pelo telefone, o -dr. Gal- sr. Leandro Longo que exa- rerlram os timboenses e que

[ornnllsta dísse-nos de ciamento do povo. Calú- eta usa (J) má fé ao querer lotti despediu-se, para ir ao ninando as dificuldades e tudo' faria para corresponder
início o dr. Gallotti - que ntas.:.

'

.nvolver meu -nome no caso

I
(loteI Lux. e tomar sua baga- .roblemas municipais, pro- à sua confiança. Disse mais

A Gazeta! depois que fui es- -
.. "são calúnias te um

.

desfalque 1111. Admí- gern, de viagem para uma clamou a necessidade da es- que' o PTB, o PRP e o PSP

olhido candidato, vive qua- - E já se 'ctisse que o ca-
. ,-

.

. - - .ilstracão do Pôrt'o t1o"Rio .de excursão ao .Sul elo, E3tad:). colha de um homem como que o apoiavam, podiam ri-
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· cões e matéria para acusar- 'orças que o apoiavam, da todos e não aos interesses

�:"���1;;:toP�����u�� ��.� 4 Frente Democraiica oo's c:omicíos' do 'Norte. Saudada' pelo ����o�;��!;�l� e��= c!���::� �ua�l��:á�� d:iS�:'S:r���
:��::: jl�re���oser::;;:e;:ogi�� SargentolDelegado de Policia. Não houve o anunciado comiclo 'u�·ou da palavra, a seguir, �u��i�a��íao:��:.na���:;�,ou
.�:n�;;��:u·v�:� n;���ili�:d: '.de Oxfold.. Oradores contradttórios. Frieza por toda a parte. �u:e��::��oso�::���s �����ll� .��� ����'�a d:���:t���e�\��
particular. Campo-Alegre - 7 - (Do disse textualmente o seguiu- , to, qlle assistimos e foi ver- operários daqui, mas de co- 'JS timboenses se uniam em ta com elevação e respeito,.
- O jornal é que mudou! correspondente) - A visita �e: "�uando o sr< Governa- 'I:d,adeiro ';elório, -': assistên-Ilo'nos tl'azi,dos do Interior, torno do sr. Erwin Prade, já mas também não permítírta
- Precisamente: A Gazeta a este mumcipio do sr. Jor- uor Irfneu Bornhausen apon- era, entretanto, nao era .de para garantirem quorum. que todos ansiavam por um o achíncalhe a homens de

é que mudou, negando hoje ge Lacerda passou como que tou e fez, ,ques·tão fechada -do '

----- .. clima onde reinasse a paz e bom senso como já fizeram

o que ontem afirmava. Ago- élesapercebida. Oito pessoas nome do sr, Jorge Lacer(h�..!'mr,!lI\lÍf- tn.*fQ,r�z'M"i'i"ffl'!'!>, concórdia, e não um am- os adversários.

1'a tudo serve para me agre- aguardavam.a caravana, que p�ra candidato, foi porque
.1

-

Jiente de falsidades, de ata- Encerrando a sessão, falou
_di1'. Veja aqui esta nota do e'ra maior do que os· recep- cotnpreendeu q1fe o. unico ,

o P I �. o�
(ues inJustos e caluniosos, o sr. Teodolindo Pereira que

Correio da Manhã, sôbre o, cionantes. O comício, pro- capaz de continuar seu g-o-

ano' e
�

�

ras
,e falsas }Jl'omessas e más disse dos princ1plOs pelos

Pô1'to do Rio de Jan-eiro. Se :;ramado para às 10 horas, vêrno era .el�!" �

� ntenções, Destacou as per- quais se batiam o Partido Je

os gazeteiros nela prestas- durou 15 minutos e contou Nem o sr, Lacerda conse� oualidades dos candidatos que era Presidente e os can-

sem U!tenção, deixariam de .�om a assistência de 15-pes- guiu arrancar aplausos da :0 Partido aos diversos P03- didatos do mesmo, agl'ad(�-
transc1'ê-Ia, porque, ela não mas. Como não houve,sse pequenina assistênGia. O que os""para os quaís concór1'em, cendo a presença e exaltan-

se presta aos desejos deles. :ruem quisesse saudar os vi- conseguiu foi desgostar o� Aventur.a adml'nt'slr-att'Va ·em camada mão firme com do as qualidades dos depu-
Veja bem, Título: GaIlotti, ;itantes, o encarg9 foi de- perrepistas, pois proibiu qUE' ,ue os chefes pessedistas tados Leoberte Leal e Or-
em 8 meses, desmantelou o .empenhado pelo sr, Sargen- os mesmos apresentassem a Quando o famigerado Plano de 013ras e Equi- 'êm dirigindo a agremiação; lando Bertoli, que aí compa-
PÔl'to! E a.gota -veja o que diz ,o Delegado de Policia do candidatura Santos para p, pamentos foi apresentado à Assembléia, em tôrno 'log'iando a atuação do' de- reciam para abraçar os seus

o Correio da Manhã: "Algu- .\1unicípio! Prefeitura. dele tecemos uma série de comentários, para de- lutado Leoberto Leal. Ape- companheiros de tantas lu-
mas daquelas locomotiv�s Já São Bento do Sul - 8 Os udenistas, por sua vez monstrar erros palmares que, à primeira leitura, -ou para todos afim de que tas .

. aguardam conserto há mais Do Correspondente) O pri- estão decepcionadOS com nele apareciam evidentes, ;e unissem em torno da Além de inúmeras pessoas,
de 2 anos!" Ora, se algumas neiro desencanto dos candi- eomício, pois, para a Presi- Com mais vagar" depois, analisamos-lhe al- mndeira desfraU'fada, par], tambem

_

estiveram presentes
há mais de 2 anos aguardam latos da Frente Democráti-I :léncia da República apena.' guns capítulos, também recheados de utopias, de ,s famílias timboenses pu- representantes de todos, Q3

conserto, nos 16 meses an- .::a neste município, fói o co- um orador fez referências � previsões falsas e numeras errados mesmo aos le2sem viver tranquilas e partidos, do. clero, bem como

tes dos meus 8, outras fatal: l1ício de Oxford, marcado um candidato e êsse candi· mais bisonhos calculad6res. :elizes, longe das persegui- o sr. Hugo Roepcke, 6 verea-

Ule�te �e:'iam pedido ,�ocor- )ara ás 14 horas, da última dato foi o sr. Plínio Salga Seguiram-se pronunciamentos não só na As- ;ões oficiais e do chicote da- dor Horst Doming e outras'
o as oflcmas. Claro está que luinta-feira, dia 4 elo corren.. do. sembléia, como nas classes produtoras, mostran-' 1Uele's que pensam ser o

I
altas .figuras da direção par�

que não respondo senão pe- ;e, como foi amplame�te di- Rio NcgrinhJ,l _ 9 _ (De do falhas m,onstruosas e promessas inexéquíveis ;lOVO escravó de certos inte - tidária naquele município.
los. meus atos, pelos meus 8 '

IUlgado pelos jornais do gl)_ Correspondente) _ A reCel)' contidas no Plano. eS.3es excusos. I Em seguida, os presentes fo--

meses, lêrno, Vinte pessoas aguar- ção aqui do sr. Jorge Lacer- As primeiras críticas, partidas de pessoas es- Debaixo de aplausbs g'erais,
i
ram abraçar o candidato,

E durante esses meus H lavam o sr. Jorge Lacerda e da e seus companheiros f::li pecializadas na matéria sob exame, indicaram que .alou, depois o deputado fe-, bem como cumprimentar o

meses, se nao fiz tudo o que Ieriberto Hulse _ que não inexpressiva, Apenas 11 pes- o Plano era uma proposição não apenas marcada .leral Leoberto Leal que exal'- 'revmo, Pe. Miguel, pela a-
o ,Pôrto necessitava, conseg,!í tpareceu _ em Oxfort. soas aguardavam a carava· dos maiores defeitos, mas um trabalho aéreo, le- tando as figuras dê Nereu' tuação que' vem tendo, jun-
Po� ordem nele, acabando Como a maioria dessas

I
na. O comício, à noite, este- viana, sem consistência técnica. .1r,amos e Aderbal R. da Sil- tamente com os demais sa-

�:��l as 'greves e com as fi- pessoas fo:.sem desta cidade e ve' melhor que o de São Ben- A defesa eto Plano teve cunho político, ape- ;:3:, proclamou as qualidades cerdotes da Igreja, na Paró-

.la comissão de recepção, o. nas. Os seus propugnadores limitavam-se a elo� dos candidatos do Partido e quia de Arrozeira.

,1'. Jorge Lacerda, visivel- ,giá-l& por cima e p01' alto, proclamando-lhe a ••••-_• .,.-�.-..-••_ --�.-.,._-..-.-- _�.,._ .,._ _•.............

mente irritado, não pode fa: grandiosidade! Jamáis -se dispuseram a enfrentar PROCESSADO O DELEGADO SARGENTO
:er comício em' Oxford. Greve de Fome os ataques, )Io,mérito. �

'0 comício aqui da cidade, Agora, ilustre jornalista conterrâneo, em ar- ADEMAR GOMES.narcado para ás 20 horas, a tigo. destinado a causar a mais prOfunda impres-
,

essa hora baixou em diUgên- MONTEVIDEU, 11 (U. P.) são em todo o Estado, de posse de dados e núme-

cia para ás 19 horas, quandO - O presidente Lui� �attis ros técnicos e oficiais, mostrará ao Povo barriga-,
a assistência de 30 pessoas Berres classificou de "injus- verde que o famoso Plano de Obras e Equipamen-

passou para 120, a custa· de ta e incompreensivel" a gre- to não passe. de um monte oe palpite:> infelizes,
:IlUitos esforços e convites ve da fome declarada po.r com erros de cáléulo que' o. liquidam defintiva-'

ias udenistas _locais. onze dirigentes da Federação mente e o apontam, sem remissão, ao seu justo
Dos oradores destacamos' da Carne, que hoje entraram sig'nificado: Uma aventura adrílinistrativa, votada

alguns tópicos de rara feU- no quinto -dia de jejum. ao fracasso absoluto!

cidade e eloquência. Um de- O sr. Raul Moreira, presi- Para êsse artigo, ilustrado com cálcu10s afi-

les afirmou que a 3 de ou- dente da Federação, e dez ciais - conseguidos em sensacional furo de re-

tubro o Estado entraria em de seus companheiros inicia- -- portagem - chamamos a atenção dos nossos lei-

frescos fase de progresso! Outro ram a gr�ve na 6a.-feira pas- tores.

garantiu que a candidatura sada e pronteteram� mantê- publica-Io:emos .em nossà edição do próximo
do sr. Lacerda nascera do la até que se resolva a séria domingo.
Povo, no que foi contrariado crise da indústria frigorifica

'Pelo orador Sc.gui1�te, Qlle .mu�uaia.

Florianópolis, Sesxta-feirá, 12 de Ar;'ôsto de 1955 CrI.101

dr.Francisco Oallolti
«Fui tU

Em 8
/

-:- Isso, ali'á:s, ,é iPúblico" e não

s� os intellessados e- preju
dlCaclos, como a própria im
prensa, reconhecem e pro
clamam esse notável ser\liço

denunciado, é o mesmo que

agrediu' o estudante Gil

Losso, em Florianópolis, fato
que levantou em pé de guer

ra" os estudántes da Capital
do Es·tado.

Crieiuma (Do Correspon
lente) - O dr. Promotor Pú-

WASHINGTON, 11 (U. P.)
- Os vinte membí'os da 'tri
pulação do cargueiro soviéti
co "Tuapse", ,que se benefi
ciam do direito de asilo na

ilha Formosa, desejam se

guir para os Estados Unidos,

o TEMPO }l.ico, denunciou o sargento
\demar- Gomes, ex-delegado
:leste município, como ineur

;0 nas sanções dos artigos
350 combinado com o art.

38, it�m I e art. 322, elo Co

dig'o Penal e art. 141, § 22

da 'Constituição Federal.

PI'evisão do tempo até às
14 horas do dia 12

I

'

�empo - Bom, c�m nebu-
oSldade'

.

. Teml)�ratura - Em decli-
1110. ,

,
Ventos - De Sul

a moderados
T

.

emperaturas - Extre-

�s.de ontem. Máxima: 18,9.iínlma 10 6 ' ',,- ..
.

'. , .

Nova

Com a instauração do pro

�esso, o sargento Gomes foi

transferido para servir na

Delegacia de Joinville, onele

,.••••�!iiIII••iII.IiI•••••IillíiíIllli.iI1iIiílill••_cometeu
outra infração. O·

_.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A IMOBllIARIA "MIGUEL DAUX"
MINlSTI:RIO DA AGRICULTUh'A -O ESTADOSERVIÇO FLORESTAL

IDELEGACIA .'LORESTAl. ___
I REGIONAL ADIUNI8TRA.Ç.ào

",\COUDO" COM O ESrI'ADO '01'. litedaçio e Oficln.. , à rua Ccn-

'" "NTA CAT R N
aelhelro Mafra, a . ..16& T;!l. 11122

<::o...
. A I,A ·-"Cx. Postal' 139.

A 'V I S O Díreror : RUBJi:N � f: RAM08-<

Mês de Agpsto
6 sábado (tarde) - Farmácia Catarinense - Rua

Trajano. ./

7 domingo - Farmácia Catarinense - R4,_a 'I'rajano.
13 sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua 'I'ra-

FARMACIA"'DE PLANTA0

INtCIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE
VENDE

-0-

A Delegacia Florestal. Regiona 1,
nu sentid.. je coibir, IVo máxímn pos

de sivel, as queimadas e derrubadas de mato, àfim de [mpe
fi- pedir os desastrosos eteítos econômicos e ecológicos que

acarretam tais práticas, torna público e chama .a atenção
de todos os proprietários de terras e lavradores em geral,
para a exigência do .eumprímento do Códigll Ftorestal
(Decr, 23.793 de 23-1-19�4) em todo o Estado.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MA'l'O
Nenhum proprietário de terras

7

ou lavrador poderá
proceder queimada Ou derrubada de mato)sem selícítar, \SSTNA1 URAS .

-com antecedência, li ne.eessãría lice�ça da autoridade no- Na Ca,lta) O serviço noturno será ef'etuado pelas Farmácias

testai competente, conforme dispõ6 o Código Florestal em i
Santo Antônio. e Noturna situadas às ruas Felipe Sch-

tí 22 23
Ano , . Cr' 170,00 midt, 43 e Trajano .

seus ar 1905 ti ,respectivamente, estando os infratores S te· 11000 I
sujeitos a penalídades,

eures re .

N'r:' i�t����r
.r.
',. A pl'�sen:e t�bela não poderá sey alterada sem pré-

REFLOREST·" """"NTO
Ano , Cr' :!�O,OO VIa autorização deste Departamento.

'l1U·"j!; Seme�tJ'� .' Cr$1l0,OO! Departamento de Saúde Pública 26 de Julho de 1955
Esta Repartição, pela rêde de'''ytiveiros florest.ais, em . Anúncio mediante -ontrãto.

I L' , A'
•

cooperação, que mantem no Estad9,'_dispõe, de mudas e se-
Os origin'lia, mesmc do pu-

UlZ Osvaldo D Acâmpora Inspetor de Farmácia.
hlicados, não serão -de olvido.. --_ ----

mentes de espécies fl\lrestais e de ornamentação, para for- A direção não 18 respon••1 ilila

R· Xnecimento aos agrteultores em-geral, interessados no reflo- pelos eonceítos emitido. no. ac- :

'. a-
.

IOsl -,'. ctigo. as.inado..
'

'

restamerito de suas terras, além de prestar, toda orientàção
técníca necessarta; Lembra, ainda, a possibiUdade da ob-

tTI'

tenção de empréstimos para reflerestamento no Banco do ÍNFORMAÇQES
Brasil, com juros 'de 7% e prazo de 15 anos.

' UTEIS
OS interessados em assuntos florestais, para .a obten- -0--,

ção de matures sclarecfmentos e requererem �'õ1torizaçã\) O leitor en�.ont:rArá, n.,ata co-

dr' d
tuna, iaformações QU' n.c lita,

e rcençapara queima a e derrubadas de mato, devem diàriamente e de im.diato:

·I·dirigir-�e às Agências Florestais Municipais ou diretamen- JORNAIS ·rel.lu'"

te a esta Repartição, situada à rua Santos Dumont nO. (j
O Estado -... .. 1.02l!

I FI j
.

I'
A Gazeta 11.666

'em or anop« 1lI. ,Diário da,Tard41 8.679'
'I'eletêne r 2,470 -.-- Caixa Postal, 395. . 'IA Verdade .. ::........... 2.010

Antônio. Endercço telegráfico: Agrisilva _. Florianópolis, S. C. �6�;�;�I�flelal 11.688

I Cartdadn:
(Provedor) .

I
(Portaria) .

Nerêu Ramcs ••.•.•.• , .

I
Militar .

I
SãQ Sehostião (Caa. d.

Saúde) 1.111
I Maternidade DoutoJ' Car-

I
los Corrêa '. . .. - . . .. 1.].1]

CHAMADOS UR-
GENTES .

: Corpo de Bombetzoa 1.1l1
.

Serviço Lua (Reclli.ma
I çõea) ...... . . . .. .. • • .. 2.'04
.Polícia (Sala Comiu'rio 2.038
Policia ( Gab. 'Delegado).. . 11.611'

. COMPANHIAS DK
I TRANSPOK'l'lIS - '-

; �ÉREO
.'fAC ; .

Crllze;To do Sul .

._-_ ..._ Pana1r ........•.........
"------ Varig .•....••.......••••

Lóide Aél'8.> ' ; .

Real , .

eandinava. . ........•...

HOTÉIS
Lux , ....••..

Magestie .

Metropol .

La Porta , .' .

Cacique ,J •.••••••••••••
Central ....•.............

Estrela .

I��,:kEiTO U •

Disque , ...........•....

jano. ...

14 domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.
20 sábado (tarde) r+ Farmácia Esperança - Rua

Conselheiro Mafra.
.

21 domingo - Farmácia Esperança - Rua Conse
lheiro Mafra.

27 sábado (tarde) - Farmácia Nelson - Rua Fe-
lipe Schmidt.·

.

28 ãomingo - Farmácia Nelson Rua Felipe
Schmidt.

Gerente: DOMINGOS ,", D.
}_QUINO -.Uma casa ampla, construida em um terreno

20x19,50, localizada no centro da cidade, sendo parte
nanciada, entregando-se a casa d"esocupada. Preço'
Cr$ 800.000,00. Negócio urgente.

_ K.pre.�taúte.a: .

Repreaeutações . A. 8. Ln ra.
Ltda.
Rua 3eoador IJll0taa. 40 _ ,.

andar.
Tel.: 22-51124 -_ Rio d. Jan.üo.
Rua

.

16 de Novembro 228 li"
andar .ala lill :- São Paulo.

-0-

Duas casas, localizadas em um 'terreno de 9x53, sito
no Estreito, sendo uma de alvenaria e outra de madeira.

Preço Cr$ 300.000,00.
-0-

" Duas casas situadas em um terreno de 10x65, sito
no Estreito, sendo uma de madeira e outra de material.

.

Preço Cr$ 220.000,00.

Uma _casa de madeira zecem-ccnstruida, pintada a

óleo, localizada em um terreno de 20x25. Negócio urgen
te. Preço Cr$ 95.000,00. Estreito.

...

-0-

Uma casa de material, localizada num terreno de

10x500 sito a rua 14 de Julho, Estreito. Negócio urgente,
Preço Cr$ !40.000,00.

--0-

Uma casa de madeira recem-construida ainda não

habitada, localizada em um terreno de 10x30, sito em

Coqueiros. Preço Cr$ 180.000,00.

Ilparelha,em moderna .e Rompleta para lIua\IIuer fixa...
radlolól1ee.

Radlocranaa _. J'adJo.cop1a�
Pulmões e .eoração (toraI) •

Estomago - intestinos e figada (colecÚltografia).
Rins e bexiga (Pteleguatía),

.

Utero e anexos: Distero-sal�ingografia com tnsufla»
ção das trompas para diagn6stico da esterlbdade.

Rad·iografias de ossos em geral.
'

Medidas e�a�as dos diametros da bacia .para orienta-
.

ção do parto (Rádio�peldmetrla).
Díàríamenta.na Mat�rn1dade Dr. Carlol! .corrêa.

'-0-

Uma casa a Rua Consélheiro Mafrll.
.

.

-0-

Uma Casa a Rua Fernando Machado.
-0-

Uma granae casa com terreno, em Santo

Preço Cr$ 150.000,00. !.lU
e.ese
�.811
1.117

-0-

Duas casas de madeira, localizadas em um terreno

de 20x28, de tamanhos diferentes, situadas junto a Es
cola de Escrita e Fazenda da Marinha, no Estreito. Acei
ta oferta. Negócio urgente.

Viagem com segurança
rapidez ,

.

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RIPIDO {(SDL�8RASILBIBO) .

_Florianópolis - Itajaf - Joinvllle ;_ Curitiba

VENDE-SE AS SEGUINTES PROPRIEDADES
A Casa n. 12 na Rua dos Ilhéus (antiga Visconde

Ouro Preto). "

A Casa n. 13 na Rua Sil�eira de Souza
As Casas nvs, 1 e 3 na Rua Sete de Setembro

Uma casa de estuque na rua Servidão Morítz, (Morro)
com o terreno 6 x 14, preço Cr$ 18.000,00 ;

Uma casa de material com o terreno 10 x 30 no inicio
da estrada do Pantanal (lado da Trindade), preço Cr$...
40.000,00·

.

1.7110 A tratar com o Sr. Dorillécio Soares ou o Sr. Sílvio
uoo Sonsini
1.661 •

1.121
1.401
1.168
11.6.80

e
..
-0-

Três magnificos lotes na praia g� Bom Abrigo. Pre

�o Cr$ 170.000,00.
-0-

Quatro lotes no centro da cidade. Preço
Cr$ 550.000,00.

.

Restau ranle Naplli
RUA Marecbal Deodoro H. ..

Agência: Rua Deodoro esquina:da .

Rua. Tenbnte Silveira .

-0-

Quatro lotes na cidade de Londrina, Estado do Pa
raná. Preço Cr$ 180.000,00.

-0-

Um lote de 10x34, a rua Tupinambá, Estreito. Aceita
oferta.

-0-

Uma casa situ�da na Praia do Bom Abrigo', e um lo
te anexo, com onibus na porta. Preço Cr$ 150.000,00.
Vende-se a casa ou o terreno em separado.

Em Lages, no 1Iu! do BraaU o melhor I

Deaconto�e8pe,e1al !,if.rIL oa ';'Iihorea flAJ&nte•.I·SANéO de C�fbITO POPULARI'I� AGRICOlA • I

f'LORl���51!�e�r�r'tn6..
". ,

1.021 I·2.27.6
.

1.1.7
8

.•321.1
I.U8
�.69'
1.1'11
I�".'

� PI I

,-0-

Duas casas de material, situa�as no Morro do Ge-
raldo, tendo cada casa seis peças. Preço das duas

'

Cr$ J50.000,oo. Facilita-se pagamento.

IN'DIC�DQR PROFISSIONtALI DR.RO�fa�:ASTOS MÁRIO DE �AR�O Dr. 'Vidal-'Dufra'.filho
,.

! - ;ICom prátlcaMÉ�;C:iO.PIt..1 81r. C!�!!��O I ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS
, 'DRA. WLABYSLAVA 8ft. I. LOBATO 8R. :WALMOR ZOIlD Franeioco de A_II. e RS "allta .CLfNIGA DE CRIANÇAS

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NO RIO D. JANEIRO
W. MuSSI I"ILHO I GARCIA CB8�Lt� Rio de Janelre ,

.

PEDIATRIA NEO-NATAL _ DISTÚRBIOS . DO R.C•• -

_
_ �

Do..ca••0 ap.relb re.lllra&6r1o Dllllo.a.. !:lei. r.c:al•••• N.-
. ICA MÉDICA ADULTOS· NASCIDO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AOS

DR. ANTONIO DIB
TUB.RCULOS.· lClo..... MedlelRa II. Uai"Wf· Contult���pI2�aOGV�I!-tor Doenças Internas PREMATUROS - TRATAMEN'fO r: iNAPETtNCIA' INFANTIL

U RADIOGRAFIA. RADIOSCOPIA 'Idade .0 Brull reles, "2 'rei.' ,267K•
..1- -

(FALTA DE APETITE) - TRATAJ\1JtlNTO DA IINURIIS. NO-

MUSSI I
DOS PULlIiIOIIS ·IEx-l.t.rno por eone.r.o ü.lla-

.. u CORAÇAO - FIGADO - TURNA ,EM CRIANÇAS II ADOLESCENTES '- DISTÚRBIOS
,

.

_ If:DICOS _ Clrnrrla do ToraI ternidade-Eleola 8e�to:á:�fr�:B:SegUndal, Qu..rtal • lUNS - INTESTINOS PSICOLOGICOS DA INFANCIA - IINF1i1RMIDAD.iS DA INF.l.N
CIRUltGIA-'JLlMIC� Formado pela }·aeuldadCl. NlleiÓ-1' (S.nl4:o do Prof. OctAno.... Das 16 às 18 hor...

- Tratamento moderno da ICIA to1i1N:rtf&����\�LIPB SC

-

G.ltAL,.PARTOS - ;ul ele Medicina, Tllloloclllu. drl«uea Lima) Residê' R F l' 8 SII'ILIS
HIIIDT, 18. .,"

"ilUl'lco comÍlí.� • 'Ipeciali- naloelrurrláio do Bo."Ual

N"I
Ex-Interno do Serviço de Clrur.

nela: u. e lp. cll- I ,CONSULTAS - DAS 2 A'S 6 HORAS

...40 da". DO.MOAS D. 80BO-. ri. 1laD_.)I «I• .cI. HOlpltlll L .A. P • .L 1'. C. midt, 23 - 2° andar, "pt. 1 _ Consultório _ Rua Victor CONSULTAS C.' HORA MARCADA: rOM. 11811

MAS, cou. mod.rno. m6todoa .. ' Curso de .Ipeclalluçl. ..ai. do Rio de Janeiro Te!. 8.002. .

.

_ Meirel1es, 22. RE�I!ltNCIA - 'l'ENENTE SILV.iIRA, 110 (raM. '111.)
diarn6.ticol • tratam.nto. . S. N. T. Ex-Intel». ,. IIx-UtJle- Médico 110 1,Iol»ltal II. DR. HENRIQUE PRISCO HOI'AuIO'.

ATENDE CHAMADOS A DQMICILIO' -

SULJiOSCOPIA - HIBT.�O, - tente ele Clrul'ia II. Pntf. U;r. ,Caridade • n. -�-=------- _

SALPIMGOGRAFIA - IJI�Á' o· Gulmarlea (.alg>. ,DOENÇAS DlI S.NHOltAI:' PARAISO Das 13 i&s 16,horas.
DR. ANTONIO BATISTA DR. CLARNO G.

LISIO BABAL Con.: Felip. 8elamid\� li -� I PARTOS _ OP�RAOO.S M.IÍl!"...ICO JUNIOR
.. Il.dloiuapl. 'lIor o.... c:arw- �on. 1801 . Cou.: Rua João PlDto n. 111, r Operaçôea _ Doeaç81 de 8.-

Teléfone: Consultório - GALLETTI

Eletroeoaralaçlo - lItahlll,Ulan Atend••m àora marcada. da. 16,00 à. 18,00 he"u. I nhoTU - Clínica de Adllitol . i 3.415
.
- ADVOGADO -

\

Violeta. Infra VermeUi.. Res.: _ <tua ••t,ve. Juplor, p_ela manhã at.nd. dià- Curso de EIPecializaçio' no 1 R 'dA
. .

R
CLINICA J:BPECIALIUlIA D. Ru .. Vitor lIeireI•• , 110.

C(!i1lalt6rlo: Rua Traj_o. n. :.' 10 - Fone: !l95 rla�ent. no HOlpltal d. :iospital doa Suvidor.a 40 •• _

j SI enCla: ua 10a6 do �IlIANÇA8 iON.: 1.468. � Florianópol!.J
10 andar - ••Uffcl0 40_Iont.plo .

. C.arl?ad.. lado.

.Ivale
Pereira 158 - Praia Con.ult.. da. II i. 11 hora •.

.. Hor,irlo: Dull •• U hora. - DR. YLMAR CORRIA

I RResldencla: (Serviço do Prof. Karlano li.· da Sauda le Co e1'r
Re•. • c..nl. Padre II,u.Unáo. DR. MARIO wEN-

Dr.•USSI. CLIli:rcA MÉDJCA .

ti
ua: General Bittencourt D. Andrade)

( - . qu os. 12.
. DHAUSEN

Da. 11 àl 111 "or.. - Dra CONSUI.'l'AS d.. 10 - 11 }io- O�. Consulta. - Pela maná&
.

AO DR N
-- I ADVOGADOS CLiNICA MÉDICA D. ADULTOS'

IOSSI ra..·' relefone: 2.6111. Hospital d. C.I'idad. • A TONIO GOMES DE .

Re.ldADe!.. Á..lli4. Trom- Rua Tiradeoh :i _ Fon. I14.H. DR NEWTON
Á tarde das 1610 i.••m dlan- ALMEIDA

DR. JOS:S: MEDEIROS ConSUlt�ri��A��!SJOIO Pln-
pow.k;r, u. te no conllultório á Rll.I Nuu.. ADVOGADO VIEIRA to. 10 - Te!. M. 769.

-

DR. JOSl: TAVAP.J:S _, D'AVILA MlIchado 17 :J.qah!1l II. Tlra- Escritório. RIlI!t;enciaJ
_ ADVOGADO - Consultas: Du 4 à•• llor01.

DR J'OUO DOIJI IRACEMt... CIRURGIA G.Rl.L dente�. Te!. 2766 _

. Av. Hereilio Lus, 11 �aixa Po.tal 160 - liajal Residência, Rua lI.tan. Ji-
..

MOLE'STIAS N.RVOSAS • Doenç.. de 8enlloral - proeto.1 C
Re�ldencia - rlla .Pr.alel.atl Telefone: 1146. Santa Catarina. .

nior, 46. Tel. 2.�lZ.
VIEIRA

MilNTAIS _ CLINICA GBRAL 101:Ia - Eletrlelllade MUlea outmho 44, --=:----------..,-...:.....--:.:.._�.:.:.--.:......-.;.-...
If:DICO Dl' Serviço Nacional 4, Doan- Consult6rio: Rua Vitor I.I-) CI,IdNICA DR. NEY PERRONE DL' D.SPI:CIAUSTA III OLHOS, �!u Meotaia. "eles n. Z8 - Telefon.: 1107. OLHOS _ OUVIeDOS ... ·.·11 MUND

' r, auro aura
OUVIDOS, NARIZ. GARGANTA Ch f d A b 1 .. •

Oi 1_ Consultai: D.. 11 áoy•••m
_ "".

rRATAIU'rO • OPII.ÁQ,1;.3 ne ,Je:ta( m u oi. o·, n 1: .- • diante. '----
• GARGANTA _

Formado P"!�. Faculda�. Nad' Clinicá Geral
Intra·Varlll.UIO - M.bIiU"",,- Psiquiatra do no. ltaS _I· Residência: Fone, 1.4U DO !laol d. �edlclDa

.

Ulllv.raldad.

, Ultra-So..' C lô '�S t'A
p. Rua' Blumenall n 71 DR. GUER!tEIRO DA rONSJ:CA do BraSIl Especialista em moléstias de Senhoras e vias uriná-

(Trata..... i. al••Ii.. ce.
o nla an n� DOlriNCAS DO APARiLHO DI Chefe do Serviço d. OTO.I- RIO D. J.".N.lIRO .

rias.
_1I.raça.) 'ehConvullote:fJllal l·loli�l.tro- GESTIVO _ ULCERAS DO IIS

-

; NO do H08J:ital de FlorlanóPoul1 Aperfeiçoamente na "Ca.a dt .. I

AIIrlo-raUa.,.eopla _ 1l_lta i. .oqufl. �ar laz�. alt! ,u '�.- TOMAGO I!I DUODBNO AL••
-

I.?ossue a CLINICA OI A.l'AR.- Saude São .•iru.l" Cura ndical das infecções aa-udas e crOllicaa, do
Ocal.,. - IIMer•• f ',•••c. PJ�o��\j�T���P�. P.leo.lII;ar,:�;, mA-DERMATOLOGIA • CLI:· LHOS MAIS MODERNOS PARA I P:rol. Fernando -Paulino aparelho llenito-urinál'io em f\mbos os sexos.

II. O,..IU.oladq.l... (aatc:a ta. d".. 16 à '11 �rçae ''';;: �'i NICA GaRAL i TRATAMENT" daa DOKNNOÁB ,Interno por' "'101 do Sarnço D
•• ,Ilaia••)

• .orae I _J ,. da ESPECIALlDAD.I de Cirurgia oenças do aparelho Di�estivo e do :81atema ••rvoa".

HorArlo da•••• U .Qra•• ,IWâDhil·t G 'b 'di
\ DR. JULIO PAUPI'l:Z I Consultai - p.la manlll ao· Prof. Pedro d••oura Horário!, 107íl ás 12 e 2� ás 5.

4aí lt li 111 llora..
ua nl a ,ar! ai , nQlh_.. FILHO ; HOSPITAL. I EatSt'lo pr,r 1 aDo.- na ".ater- , . .

Conitult6rio: _ :lua Vl\ordl.I-,
de· General Blttencourt.

. Ex Int a
! À TARDH _ dai • a. I nidade - IIscola" ConsultorlO: R. TIradentes, 12 - 10. Andar -- FOlie:

rei.. II _ :rOA' ItI'lI
RESlDlllNClAl Jtua Eoe lI,"II,! S

.

erno da 20 'lIferma�. no CONSULTORIO t . Prof. OUvio RoririICuel Lim. '3246
_ :l '. _

139 Te1.21)01. \.
ervlCo d. ga.t�o-enterolorla .

r
.

, Interno lor Z �J10 d P t. I"�
.. . \ .

'

Ral. ua Bio J.orr' • .__.. _ da Santa Casa do RIO de Jan.lro I CONSJLrORlO -:lll&

1101)
I.

S
OTn Q Resldencla: R. Lacerda Coutinho IS

"on. 1411. DR ARMANDO VALa- (Prol. W. B:;rardinellO. I fLHEOS nU li
.

. ocorr0..l "
. ?

'

Curso de uenrololri. (Prof' RE�IDENCIA . - :r.!Ip. 8ela·
.

OPERAÇOBS

I
�o Espanha) - Fone. 3�48.

DR. SAMU.L FONSEA RIO DE ASSIS lAustr�gesilo). � Imidt n' 113 Tel. 2166 DCLINl?A DH �DULT
'

,

CIRUlitGIAO-DIlNTI8TA Do. Servlçol de Clilliea I.rum Ex Interno do Ho.pita' matar- I OENQAS D.i .JIINE:OR_\S
,..._. -

- - • - - - • - .....................�- ....

Clínica _ Cinrrl. - Prote•• da Aaailltênela Municipal • 1l�1'I- 'nidade V. Amaral.
-

DR. ANTON�O MONIZ C�NSULT�,S:. �o Bo.pltal d,. .

n 'u .nu ....- - - ----.-..-..-........--�......-..............�

Dentiria pltal de Carldad. DOENÇAS INTJ:IlNA8· Ca:Idade dIarIamente pela ma-

Iit.lo. X • latra-V.rn". CLINICA lItDICA D. C.:aL\N-. 'Coração. li!atõmaro, IntaltlDO, DE ARAGAO ..
. nha.; a

"

Con.ult6rlo ••'Iidlncial .a." OAS II ADULTOS lIgado e vi.. biliar... JUna, ou- CIRURGIA ,TRIIUMA'l'OLDGl,A J 5
..
s � .s.. Sab. das 9,as 11 horas.

.

'iraaAdo I.elaado I. - Alar«la _ rio•• átaro. Ortopldia 2 3 4 das 14 as 16 horas. !

T.I.fon.: 1111 . Conault6rio: lha Nan.. Ia- Con.ultÓriol Vitor :le11'.1.. Consultório: JDio Pinto, 18. no Consult6rio à Rua João Pinto

ConluItal: da. 8,(10 AI 11,1' chado,7 - Cona.liaa .a. 11 la ·Z2:. Das 16 às 17 diAriamenta,' nr. 16. (1° andar). - !

• da. 1',00· ii ;1.8 áor.1 18 hora. Dai 16 à. 18 horal. MeTloa aDI Sábado. RESIDENCIA: _' K' a Doar!:"

Ilxcluaivam.at. com Ilors mar- R•• ;dênela: Roa Ianclaai Úul- Residência: Ru BMal...'a 10. Reit: Bocaiuva 1116. Shutel 129 - Telef. 3.288

..... lb.rm�, i - "0'0.: 17111 Fon.: 11468. Fone: _ S:.714. Florianópolis .

(Chácara

Dr. Cesar Batalha da Silveira.
Cirurgião Dentista

Clínica de Adultos e Crianças
Raio X

Atende com Hora' Marcada
Felipe Schmidt 39 A Salas 3 e 4

.
.

Lavando com Sabão-

Y'iraem Especialidade
, da 'Cla. TI'ZIL ·INDUSIBI'L�JoID,lIle. (lIarc8' registrada)

economiza-se tempo�
e dinheiro

---_._----_._-----�-------............------------

S�����:fiCtAt
ESP ECIAUDt-O!:

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Sociais
BI

leu Papae 8os'tará do Presente•••
"

:::lim. Nao �aja duvl�a:. o seu paisinho, mesmo que
l�gà o con trnrio, gostará de receber o seu presente no
dia 14... "

'.

Isso é perfeitamente natural e muito, muito huma
.io, Seu papai, não obstante a aparencia de severidade e
) seu aspêcto, quasi se-mpre preocupado tem, igualmen
te, um coração sensivel. Possue, tal qual ,a mãesinha,
mia fonte de enorme ternura, e verdadeira ansia de
carinho ...

Assim, deves 'levar-lhes o presente. Compre-lhe na'
nodelar um sôf'á-cama Probel para repouso, uma pol
creria, um terno Ducal, um fino' pijama, uma bôa 'cami
.a, um guarda-chuva, um poulover, um paletó esporte,
atc. etc. p'"

Faça do dia 14 o 'dia de maior aproximação, de
na.ior camaradagem com êsse que é, realmente, o seu
rraude, o seu indefectível, o seu maior camarada.

'AS -ESCRITURAS
PARA OS "MAU-

MAU"
_

(SNA) - Quatro membros
da Liga do No'lo Testamento
de Bolso, com sede na Amé
rica do Norte, distribuiran�,
durante o mês de maio, ",.
58,13!t exemplares do Evan
gelho Segundo São aos Mau
Mau, e a outros 'prtsíonelrcs
de Kenya..
Os representantes da LÍg,t '

'realizaram 42
_
reuníões em

campos de detenção e em

prisões, distribuindo êsses
milhares de cópias das Escrl
turas,
A' Ligá planeja enviar, em

setembro, outros grupos a

essa' região, da África ,para
continuar a obra entre os

prísíoneíros, bem como. em ;1S

nova:s povoações tormadas
por aquêles que têm fugido
dos dos/atentados terroristas
dos Mau-Mau.

orTO RENAUX

A V.I DA

BARMAU

ESTACIO PACHECO

Amei a vida _ a 'vida esse constante
aman,hecer d� dias e de gozos
da 'minha infância, ingênuos e ditosos
tempos, dos quais estou já tão distante!

Amei a vida _ a vida terna amante,
que à minha mocidade 08 amorosos

sonhos me fez sonhar: tão ardorosos,
mas, como as mais amantes, inconstante! , � �.......•.�.........•

Câmara Municipal
Sessao do dia 4-8 .. 55 ne popular que não mais
Presidêacía: _Vereador Ar- existe. Criticou severamente

.nando Valéria de Assis as. autoridades municipais
Secretarias: Haroldo Vile- pelo desleixo e a COAP tam-

a é Walter Oliveira' Cruz bem, como é natural teve o
ATA - Lida á da sessão seu quinhão. Disse o verea-

.ma reserva moral rara, que anterior, foi aprovada sem dor do PTB, se a carne su-
muito honrou Santa Catari- restrições. Do, expediente, bir, êle vereador Julio Pauli-' _

soeíedade �e, grande p�oj e-
na, seu estado natal. Advo- constaram vários, . oficias. no da Silva será o primeiro çao em Currtíba, possuindo
gado no foro, tendo sido Pre- C t d

.

lacõ
A sociedade florianopoli- '

om a palavra, o vereador em praça p,ú�lica a grrtar a,a I o �s as Insta aço,_es, (l1,m,p:a
tuna terá a grata satisfa- feit.o Municipal 'de Florianó- '\

. Carmelo Mario Faraco PDC lado do p R cosínha bar e salão de reret
" " ;�

I Na data de hoje, na cidade de Brusque, a família Re� , ' . ovo. equereu . a ' ..
'

-

ção de. homenagear condig- po IS, Deputado Estadua,l, .iaux festeja o aniversário natalício do S11I', OTTO RE-
apresentou indicação no sen- presidência, solicitasse ao ções, ricamente decorada),

namente, no dia de, hoje; à
; �eputado !ederal, Secre�a- tido de ser construido um Prefeito', cópia, do contrato precisa' de um "Barmau"

exma. snra. dra. Wladíala- 1'10 1)0 G�verno .do Dr. Felip- \TA,!X, um dos homens de maior responsabilidade e influ- pôsto de saúde em Coqueiros. firmado entre' a Prefeítu- competente. Os Interessados
pe Schmidt f' I t .ncia na vida industrial, política e social do importante Falou ao Monsenhor' Pas-

�

va W. Mussi, esposa do
e ma men e

.
.L' ra e os marchantes. APl'O-

deverão apresentar propostas
Governad d E t d tê .nunícípío i do vale do Itajaí.

nossa prezado conterrâneo
c 01' o • s a o a e a coal Gomes .Líbrelotto, ,Se- vado. Eni aparte, o vereador endereçadas à Caixa Postal

-evolucão d 30 d Filho do saudoso Cônsul Carlos Renaux, coube p.o S11I', 6'dr. Antonio Dib Muss], pe-: ,.
e e um . os cretário da Educação, Saúde Antonio Apostolo esclareceu 15 , em Curitiba.

lo transCUI'SO 'de seu' aní-
mndadores da Faculdade de' )tto Renaux assumir os destinos da grande organização e Assistêncía Social, para que o t t d

'

. _ . ndustríal que honra, o parque manuraturerro de Santa .

con ra o a carne é mentos, mereceram
_

aj)rova-
versárto natalício. Direito e Instituto Politécni- que S, Excia. estudasse com até janeiro de 1956 S' h

_ " ;atarina e do Brasil, .ímprímtnüo-íhe orientação progres-
.

, I ou-

Figura de projeção nos _;o'A . .ísta e estável, à qual
.

deu o melhor de seu esforço e capa-
.o cnrrrího que lhe é peculiar, ver aumento, tambem

'

pro-
meios sociais e culturais de

o seu enterramento com- a ínstalacâo ele um pôsto I . testa .

.ídade de trabalho.'
"

. ..:. c e ra energicamente cou'"

nosso Estado, .a ilustre da- .rar-eceu .enorme massa hu-
Exel'cenqo, atualmente, as runcões ele Diretor Superi11- saúde que, por certo, em tra as autoridades do muni-

ma aniversariante é muito nana, atestado do grande _. muito viria beneflêiar aos cípio.
.onceito que o morto gozava

sndente das Or.ganizações Renaux e de Diretor do Banco
benquista pelas elevadas'

.iesta Capital. ndustría e Comércio Santa Catarina S, A" o S11l'. OTTo' que residem no populoso O vereador Carmelo Fara-

virtudes com que consagra Seu caixão foi retirado de tENAUX, continua no mesmo 'sistema, de vida simples e
bairro. Tamb.em apelou à ,,co PDC, solicitou em segui

profisslonalmente a eleva-
.ua residência pelos 81'S. Ma- uetódíco, amável e comunicativo, e por isso mesmo é uma

Casa, no sentido de ser leva- I da, fosse transformada a !sua

da missão de minorar so-j .

Pi .as pessoas mais benquistas em todas as camadas sóciais
do ao cbnhecimento dos di- i anterior índícação em re-

frimentos físicos porque ,01' }raguay Tavares, da rigentes do SAPS, a necessi-
. querimento, a fim de que o

, Casa Militar,Qo 8.1'. Governa- ,e Brusque,
renotúada médica devotada .101' do ,:Estado; Drs. Celso Além dos méritos incontestáveis de cO,mpetente adn�i-

dade ele instal�ção de mwos plenário pudesse se manifes-

quanto humanitál'ia, gozan- Ramos Boranco, Júlio Coelho ,istrador, o S11l'. OTTO RENAUX tem sido um autêntico
postos, si possível com a má- tal' na present'e sessão. Em

do da estima e cónsidera- IS· ienfeitor de sua terra, distribuindo, constantemente, com
xima brevidade em: Coquei- votação, ambos os requeri:'

ção de seus concidadãos
e Oj1za, Mos. Librelotto', .

. ,
' 1:03, Pedra Grande Estreito

'

Vitor Pelus�. respecfivam.eÍl� nexcedlvel bondade, fartos beneflcl'os a instituições so- p' t d LI' "

'

que, ,nesta oportunidade, ,. ,.

d'
'

.
on a a. ea, nas proxlml-

.

levar-lhe-ão as expressões
e Secretários do Interior e lals, esportIvas e de candade, que bem atestam a no- dades do 14 B C Capoeira" I.-ustiça, Fazenda, Educaç"ão ,reza de seu' coracão generoso.

'

I T' d dE' ".
::;

de s!1tisfaçfio'e regosij'o pe- '
.

' '. .
c nn a e, m segUIda o ve-

\ Saú8e, Ag_rÍcultura', Braz AmIgos que somos do Ilustre e benquisto industrial ca� I
d W lt 01'

"

,la significativa efemé,ride'. I '.- '. . - ,
rea ar a er Iveu'a Cruz

O EST D' 'oaqui'm Alves, Presl'dente ,.armense, e com satIsfacao que nos associamos ao júbilo '

f '1• A O, respeitosa- ,., , . .

.
_ LU armou ao seu co eo'a Car-

la Assembléia Legislati.�a:', .e sua digna famlha paJa aRrcsentar-lhe' OSê nOS'SOH me- l' F"
'

'_ -
,o. -

mente, 'i.e associando às ho:.. '
'

b'
� _' f me o ""raco qua no mesmo

menagells, formula os me-
lulcão Vianna; Desembar- ,lareS para ens 'pela passagem ,da magna data de seu t· d "h

"
"

..

atalício.
sen I o, Ja aVia se dlTlgld:>

lhores votos de felicidades. ador Wanderley Nó1>rega e ao Sr, -Prefeito Municiapl e

,FAZEM ANOS, HOJ�:.
\nízio 'Dortas, pessoa ínti-

"._._ _ _
_ .� o mesmo garantiu mandar

dr. Enori Teixeit.<'i
'la da. família e residente construir um posto de saú-

Pinto, médico resident'ê em
tU Curitiba. 'ereira e Oliveil'a, respecti- S I

de na localidade em apreço.

Vl"deira;
,,' ,Os' funerais foram feitos amente Prefeito de Floria- I .e OS para o vereador Julio Paulino da

sra. Sabina Silva, es-
's expensas do Estado, que ópolis e Govel'l1adoi' do Es- I

Silva, deu o integral apoIo
posa do sr. Ceciliano Sil-

'ecretou luto oficial por três �do, construiram, o dr. Hen- '�O eção de sua bancada à indicação
Vfi lias, hasteando a bandeira ique Rupp Júnior, inicioll do vereador pedecista. Nada

sr. Walter �rqlleira �cioual'em funeral. entida alocução, relembran- VENDEM-SE melhor, si o Exmo, Sr. Pl'e-

Lim,a Idênticas medidas tomou 19 episódios saudosos passa-
Hotel Majestic _ qua.!to feito Municipal mandasse

, Prefeitura Municipal. :os entre êle e- o morto e di- nO 21. das 8 às 10 e depois I construir um posto de saú-
Ao se aproximar o côrte- ersos .companpeiros já há das 18 horas. de e�Coqueiros, disse o ve-

J fúnebre do início da Av. lUito, no desencanso eterno, reador Cal'melo Faraco no

:rompowsky, local afastado erminando suas palavras às entanto,' o meu apelo :;;,� Ex-

Jgumas dezenas de metros 7,55 horas. Viúva E4'nestina Póvoas e mo. Sr, Governador fica de

ia casa mortuária, em virtu- Eram 18 horas, o momeu- filha. pé, de vez que o Estado pos-

,e do estado de saúde da sra. ';0 em que um miliciano, Osvaldo Silva e Família. sui mais recursos e poderá
. iúva Aducci conduzido à ...mbém de nossa Fôrça Es- ,Para Raul Wendhausen e Inicial' a obra com a� maior

laO com revezamento dos ,.dual ao clarim, impunha' espôsa: brevidade p02sível.
n'uitos amigos do morto, a Irofundo silêncio, ante à- Terezinha e Maria. Da tribuna, o vereador Ju-

'Hll1da musical da Fôrça Mi- luele que, na vidá terrena, •

Silvie e Sol'ange. lia Paulino da Silva PTB

:tar do Estado, executou' !urante setenta e_.dois anos Viúva Ernestina ,Póvoas e fez veemente crítica, aos

entida n:rarcha fúnebre, se- oube ser filho, irmão, es-' filha. marchantes, pelas manobras
Llndada por uma salva Ide ÔSO, cidadão, patriota, par- Para Oscar Schmidf: altistas que já vêm ensaian-

iros, dada por uma Compa- .tmentar e governante. Pedro Cunha. do para o aumento do pTeço
Com a gentil e prendada .hia de Guerra da mesma :Vimos sôbre uma das me- A família enlutada conti- da carne verde, o que vlra,

sta. Ip'oná Palma Ribeiro 'ôrça, que 'alí havia, sido· as da casa mortuária, tele- I núa recebendo telegramas, não temos dúvida, satUl'ar
filha do sr. Enedino Rtbei� ostado,' para prestar as ramas e' fonogramas das se-

'

cabogramas e telefonemas aind:;L mais, a bolsa do nosso

1'0, Presidente' da COAP e .onras a: que o extinto tinha uintes pessoas: de pezames. I pobre povo. Referiu-.se à car-

'ôe sua exma. ésposa d. Li- lireito. _'
Desta Capital:

'

dia Palma Ribeiró, contra- Pondo-se em andamento o ,Comandante da P.olícia Venda d"e Ma'quinastou casamento" dia 6 do ,réstito, em dema�da da ne- Jilitar, Procurador Geral do .
'

I

corrente, o nosso' jovem l'ópole, um peiotão de cava- �stado, Prefeito )Vlunicipal,
conterrâneo sr. Erasmo aria, com seus,llniformes de �odolfo Alzira Filhos, W:ü
Szpoganicz, alto funcioná- "ala, aco�panhou-o até o cr lVIeyer e sra., Henrique
rio do Banco do Brasil, �es- ortão do Cemitério de· na- �iggenback, RuY Moraes e

ta, Capital, e filho da exma. !orobí. ,ra., Henrique Ferrari Jú-
vva. Hilda Szpoganicz. Seu ataúde estava cober- ior, Ida Simone, Joi:ge 1\1as- '1 Potência I -

'

., I'\ Aos noivos e' exmas. fa- o com a nova Bandeira Es- jad, Clarno Galetti; Elizeu Máquina . aproximada I Préço Condição
mílias as felicitações de .1dual e -em um segundo Ji Bernardi, Família Gi,d Trator Oliver OC-6-42 , . . •. . . . . . . . . . . . . . . --2-8-H-P--\-C-r-$-.-24-7-.-7-82-,""'00 ' --À-v-is-t-a-.-\-E-st-e-i-ra--
O EST).DO.

-

:tr1'O fúnebre, seguiam inú- ;onzaga� Aldo,Nunes e Fa- Tratai' Oliver 88-D '................................ 40 HP I Cr$ '203.381,40 A vista I Rodas

, ---(0)--- leras corôas nãturais e ar- J·ília, Archibaldo Póvoas e Ensil. Oliver Mod. C-40 , . . . . . . . . . . . . . . . . I C!:$ 29.137,20 A vista ,I

Notas '10 b 81· ificiais, 'com as seguintes .ra., Agapito� lncpnumes e Distrib. Estrume e Cal Oliver I Cr$ 17.849:90 Â vista I
"

. e r, ledicatórias: Saudade eter- amília, Osvaldo Silva e fa- Trator John Deel'e Motl.. 40 ,..... 39 HP i Cr$ 131.502;00 A vista I Rodas
. '- la da esposa; da fi)ha ado- '1ília, Viúva Ernestina PÓ- Sem..John Deere Mod. FB 117-A 11 linhas........... I Cr$ 29.651,80 A vista I

DR. FÚLVlO ADUCCI
\

iva Iná, � lsac; do Govêr- ':oas e filha, J. J. Barr-eto, ISem. John peere Mod., FE' 177-A 1'7 linhas ,..... \ Cd 37.738,50 À vista I
Faleceu, segunda-feira no do Estado; da Faculdade ,)rof. Silveira de Souza, Juli-I Combinada John' Deere Rebocável I G.r$ 119.685,90 À vista I "-

última, como noticiamos, e� le Direit.o.. da Assembléia :a, Edla. Mary Alba Fredi-, Tratar FNM Fiat R '

, 25 HP I Cr$ 133.862,00 I À prazo I Rodas
sua res:J.dência à praça L!lu- 'Jegislativa; da Ordem dos lho, ,�inim Salum'� família, ,Tratar

Oliver ADH s/lâmina , '.............. 40 HP ! Cr$ 387.375,40. À vista I' Esteira
1'0 Müller n. 1, nesta Ca.pi- \dvogados; da Caixa Eco- Famlha Sabota, Hermes

'

, GbAUCO OLINGER _ Chefe ,da S; F. A.
tal, o dr.. Fúlvio .

C61'iolano ômica; de Edmundo A. Mo- G:uedes e família, Terezinha

IAducci, ex�GoV'ernador, do' l'eira e Sra.; da Família Bul- Maria, Silvio Solange, Viria- t. VEN'TU'RAS, DO ZE-M,UT'R',ETA'Estado, deixando vit1va a 'ão Vianna; de Vilain Filho to Leal e família, Pedro
sra. Alayde Alvim Áducci 'Sra,; Gratidão de Ginóca; Cunha, Regueira e família,
que se acha enfermá ;hâ le suas irmãs Edésia, Irace- 'Milton Leite Costa e,Osval-
muitos meses. '

'

'1a,.Normélia, Semira e'Dul- do Silva.' "

O extinto, que 'se achava 3e'; de Raul Wendhausen; ,de Rio de Janeiro:
enfermo·há,cêrca de dois a- Aldo e Natércia; e vários ra- Nerêu Ramos, Ivo ,e lrene;
nos,causou com a sua morte 'llulhetes de flores naturais Aquino, Edmundo Luz Pin- I

.

grande consternacão geral. 1e Mereedes Arruda Carva- to, .Sobrinhos Giida e Nor- !
Deixa mais as irmãs viú� ho e Filhas Alice, Olga, e berto, Alice Jorge, Lygia i

va Dulce Aduc.e,i SeIlger; VIaria Wendhausen.. 'Trompson e família e YOldO-1Edésia, Normélia, Selmira e As.17 e 45 horas, quando ni e Lêda ..
haccma, ,:1 última casadu :eu corpo baixou a terra l1'ic- Para' Edézfã Aducci e"ir··

,

com o sr. Raul Wéndhausen. lecropole que êle e o CeI. más:

(Amei a vida na maturidade,
'com a tristeza de vê-la, de ano em

afastar-me da minha'mocidade!
ano,

Hoje olho a vida sem amor nem magoa,
tomo um rio que, em sua foz no oceano,
nntn1'::limente, nele, enfim, deságua ...

ANIVERSÁRIOS Foi um catarínense com'

DRA. WLADISLAVA W.
MUSSI

São.
-Na ordem do dia, foram

aprovados diversos parece
res das comissões:
'Nada mais havendo a tra

tar, foi a sessão encerrada e

convocada outra, para ontem
a hora regimental.
N. R. - E' louvável o tra

balho da Presidência d'o Le
gislativo Mun'icipal que: diá
l'iamente observa o horária
estabelecido óu sela. 10,45113,

_ sta. Mal'isa, filha dilé
ta do sr. Adalberto Sabino'
_ sta. Maria de Lourdes

Silva

••••••••,.e -...·····..•••
1 ' •

! "Sul
.

AlDériCQn i
• •

: Eu, abaixo assinada, torne púbJoic.ó estar pe1'-_ I
• did'a.!:, apólice n. 130.999, emitida pela" SUL _AMÉ· •
• 6' •

: RICA, Companhia Nacional d,e Seguros de Vida, I
• sôbre a vida,' de meu falecido espôso, sr. Pedro de -

•
•

• Andrade Garcia, pelo que já me dirigi à essa :
• Companhia afirmando estar a mesma nula e sem •

i valor algum, pa'ra todos' os efeitos. :
• Florianó_polis, agasto de 1955. •
•• •

: Iracema Zomer Garcf.á :
• • •
...............� .

_ sra. ,Nair 'Jorge Mo
raes, esposa do sr. Manoel
Moraes
'_ sr. Edson Machado

Lima, Major de Infantaria
do Exército Nacional
_ sr. Zanzibar da Silva

Fernandes
sta. Maria Souza

NOIVADO

Agrícolas /,

Alteração nos preços, conforme determinação da C. P.�R. M.
Material disponível para pronta entrega

Tipo

�

,���_
..

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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11:10rian�poli�, Sesxta-feira, 1� de Agôsto de 1955
-

Figueirense X Pa.ula RanlOS
�

COM A DISPUTA eo "CLÁSSI-CO DA _DISCIPLINA" PROSSEGUIRÁ, NO· PRÓXIMO DOMINGO, O CAMPEONATO· PRO
. FISSIONALlSTA' DA CIDADE. E INTENSA A ESPECTATIVA DO PU;BlICO--PELO SENSACIONAL EMBATE.
••••••••••••••••••••••••�•••••••••••••�O•••8••S�••8.tO••••�Qea , .

"O
.

'Estado. Esportivo"
.

f �.- .i" w........, ,
-

.
.

.. .

Amanhã o iniéio do.Sul americano de Bas�uetebol
CUCUTA (Colômbia), n peonato foi a seguinte: le,: Equador x Paraguai e

_ AGOSTO:
(U. P.), - Brasil e Chile" AGôSTO: Colômbia x Uruguai. 'I 13 - Colômbia-x Equador.
iniciarão, em 13 do corrente; I 13'-:- Bras ilx Chile ; 14 - I

Para o dia 19 <1.e agôsto 15 - Brasil x peru; Uru-.
no estádio "Rojas. Pin illa", Arg,entiI!a x 'Equador, Vene- está programado cõmo úni- guai x Venezuela e Argen
desta cidade, o XVI Campeo- zuela x .Paraguaí ' e Peru' x "ca disputa, o Campeonato' tina x Chile.

'

nato Sulamericanc' de Bas- Uruguai; 16 "- Equador x Sulamérlcano de Lance Li- I 17 - Peru x Venezuela;
quetebol, com � partfcipa-' Peru, Chile x Uruguai, Co-: vre.

" ',- Brasil x Equador; .Argenti-
ção de nove países'. .Colôm- Iômbia x Venezuela e Bra- , -

\, na x Uruguai e Colômbia x

bia ,e Equador tniciárão "ho sil x Argentina; 18 - 'uru-I TABELA DO JUVENIL Chile.
'

mesmo dia: o I Campeonato )�'uai x Venezuela, Argentina; 'CUCU�fA(Colômbia), 9 (U. 21- Brasil x Chile; Uru-
Su lamericano . Juvenil de x Peru, Brasil x Paraguai; J P.) - Pela pr-imeira vez na guai xPeru; Equador x Ve
Basquetebol, o qual serádís- Colômbla x Equador; 20 - história do basquetebol sul- nezuela e Colômb{'l x Argen
putado :

na mesma ocasião Paraguai x Peru, Equador x
J
americano, será disputado tjna.

que o campeonato- de adul- Uruguai, Venezuela x Chile' nesta cidade um campeonato 23 -t-r- .Equador x ,Chile;
tos.

,

e Colômbia 'x Argentina; 22 juvenil dêste esporte. O tor- Argentina x Venezuela, Pe-
Dos dez países. filiados a - Perux Venezuela, Argen- neio será' jogado, simultâ- J'U x Colômbia e Uruguai x

Comissão de Zona Sulamerí- tiiHl x Paraguai" Bl;as'il X 'neal11ente, com o XVI Cam- Brasil. .

cana da Federação. Interna- Equador e Colômbia x Chile; peol1ato' Sul-americano de' 25� Brasil x Venezuela ;
cional de Basqueteb?l: sõ- :3.4 -:- Cl1Íi�' x Paraguai, Ar-

! B,as�u:t�bol, que �,ambén: te-I Argenfina , x E�ua�Ol'; Chi
mente um - a Bolivía � gentina .x Venezuela, Peru x ra ll1ICIO no dia 13 deste te x Peru e Colômbia x Uru-
não confirmou sua p,art'ici"· Colômbia e Brasil'

.....

x Uru- Imês.,
"

1 gaui.
',-'

pação no campeonato dêste guai; 26':_ Equador x Chile, 1 . Oito países anunciaram a' 27 - Argentina x Peru;
an? Os

'

filiado� são o� s�-I Peru �,�ra,slJ, Colô�1,bi�, x I.�ua particípação neste C�Ul- Equador x Uruguaí : Brasil
guin tes : Argentina, B,rasIl,. Paragúai ,e Argentina x peonato juvenil': Argentina. x Colômbia e Chile x Vene-
Chile, Equador, Paraguai," Urugtlai; 28 - paraküai x 1- Brasil. - Chile - Equa- 'zuela: :'
Peru, Uruguai, Venêzuélã e. Uruguai, Equador x Vene- dor � Peru - Uruguai - [: 29 ',- Chile Uruguai;

,

Colômbia.
"

", ' I zuela, Chile x Argentina e I Venezuela e Colômbia. I Equador, x Peru; Argentina
A tabela organizada pela: Colômbia x Brasil; 30 - Ve- i A tabela do campeonato x Brasil e Colômbia x Vene-

Comissão Dirigente do Cam-
t

'ezu�la x Braail, Peru x Chi- juvenil é a seguint�':, I ",nela.� .

.,
Avaí .. , :. ': .. ' .

Bril1ta ó1iQsil nos 'Jogos -EM FESTAS O ESPORTE CLUBE CM-ÇARA l!����in"::::;;:>�::::::::::::::::
Unl'"versl·la' rl·o'S' Inter'n'iCI·o'oal·S umO d��p;:.�en;�:befO����al�a� ��a���:z :.b��;in�f:ns�alõ�� � �����u�a�ll1���': :'::::::�: �': :'::::::::::::

,

,

'

'

.,
.

esportes varzeanos, cO,mple- Pantanal, amanhã" com iní- 'l'a1llandaré ::
,

.

ta hoje, seu 30 aniversário cio às 21 horas.
.

, o.S ARTILHEIRo.S
SAN SEBASTIAN; (Espa- '1 - Ramirez (Espanha).. de fun:_dação, e, para, qu.e a,. Laur�'-'(Atlético) .: ,.. 3,

nha), 10 (U.P.). - Com um �as eHminat'órias, Q);>r,.�� éi���Jt,o ?�§�e des��re:l:)lda, Somos grato�_�ela g�9til�- .v "" fPàval1az�( (A-ta�tjco) ;
.. � : . . 3

As _ 8 horas.

�01��d:���dtral�71i�i.:Si��1��� �:�� �{��P�osd:��0�g������;����r����'-� :l�if�i�J�� ��a��sc.�n�:;:t�;,�o��v:�� S'<".ll� 1:��!f���u.�=t1� !��X�"�}�Z :.:: ::::::::: r Mitzi. GAYNOR' � Scott

Kelly,dos Santos, obteve ho- constituía recorde, 'Ci.a''p1'o-� "?,!·o&,�·am� de fes.tas; �o qu�l e VItorIOsa IJ'grenllaç�;o ás _c:'� \, '·:.bedéco WtI.,:,i(f,fm:lS· .. :'; �f!.. . 2'
BRADY ,em: ., ,

'

j(! sua segu,nda vitória COl1- va.
".

''l'
'. ,�.�••. ,:,',;1 �;stª,��m0s..� ll1auguraç�o nossas felidiá'çõEls p.eJ1'6· ,

' Valéri'o (PaulfÍ Ramos)'. f ,'. .. .. 2 DOi�Ch;i���I�NCIA
sp.cutiva nos Jogos Universi- O braSIle1l',o l!Ippel�' nao, solen_� do retrato do pat.r�- transcurso de mais 'um ano / Pitola (P. Ramos) ;;'.:'.1........ 2

tários Internacionais .. A pro- :Jmpareé'eu a est� prova.:.> I no ,d? clube, que fl,e venfl- de e�istencia em pról do pro- E'rico (Figueir,enlle) , r;(:, . . . •. 2

va hoje vencida pelo nada- Ontel:11, Sílvio Kelly tl'iun- c�ra as .20 horas, em �ua gresso do futebol menor de Alemão (Figueirense ), l',i.... 2

dor bra,sileiro é a dos 400 DU em tempo- recorde na ,s,ede SOCIal, bem como um nossa terra. Victor (Atlético) .. "

'

'.;;:. 2

metros, es'ti'lo liv�, Iro tem- 'prova das 1.500 metros, Fernando (Avaí) ...1.,••••••••••••••••••"1-,2
po de 4'52" 1/10. A seguir,

VITÓR''IA NO TIloNIS I 'I,NA.UGU'RADA A CANCHA, D�E -'B''Ol:-,A"'"O Rodrigues CBocaiuva) ,
' i ii. '

classifiéaram-se:.co .� Professor ,('Jmbi�uba5 .. ;............... 1 f .

2 - Legenlie (Grã-Bret�- SAN SEBASTIAN (Espa- I
'

,

"

,
.

,

,

Lando (linbituba) ,:............... 1 ;

nha) 4'53"9.- ha), 9 (U: P.) - Nps Jo-' ..-, TIJUCAS CLUBE' Nery CImbituba) :........ (;
,

3 -:-)3recknell (Grã-Bre- ,os Universitários Interna- .'
'

Qs.car (Imbitub�) : .. � :' 1 l
. As - 8 horas.

tanha) 4'55"3., cionais, os tenistas brasilei- -Chadéco CImbituba) :c............. 1;1 10)''''vicla Carioca. Nac.
'

4 - Jorge Granados (Es- 1'OS Feria'e'l'{eto derrotaram Por ocasião da passagem Evaldo, João dos Anjos, Li- Sombra (P. Ramos)
'

'

;. '1" 20) b FIGALGO. DA CA-
panha). - no mátch de duplas mas- i do 3° a:�iversário da soci:-II,j�O: D?C3;, �é Américo,. e - Caréca (Atlético) :;� � . . . . .. 1 1,IFo.RNIA _ Com: Cornel

5 - Oliveira (B'rasil). ulinas � Heinz ,G-rimm e Id�de T,�.)ucas Clu?e, da Vl- Da:IO: �Ol:qUlstando aSSlm Bolão (A,vaí) ' ,.:.......... 1 WiLde"":'" technicolor
6 -�Tçn Th�refun, (Ho- �ark Jenny, da Suíça, por ,zmha ':Idade,de TI.)ucas, en-1um behssJ.mo bronze. - Niltinho CAvaí) 1 30) PERDÃO PARA

landa)_'- 1/6 - 7/5 e,7/5.,
' Itre a vaÍ'iada progr�maçãol O ca�peqnato indivi�ual RECo.RDISTA DE TENTo.S NUM Só' Jo.GO DOIS _ Com: Gordo e 0\

NOTICIAS DA fEDERACÁO A lLETICA I �:çi�sta�'e C�l�;OU ;;;:���:� :��::,��ili�ao�ão�eve10a l:e:a��nt.e Lauro (Atlé���Ú���o.1 ��S�Í)o.S '

I M���'OALlA1bo. MISTERIo.-
"�'

.

'" . cancha de bola0, que teve Jose Buchele, 2° -' ArlstI- Am:1.Ul;y (Tamandaré)
'

:: 9 vezes So. 3/4 Eps:"
CATAR!' NENSE' i lugar' no dia 31 do mês p. des ,A?driani, 3° - João 'Paté (Guaraní) '. 9, vezes �I Preços: 7,'Ó'O ....:. 3,50.

.

. : passado. ,

dos AnJos.. Walter (Gm(raní) c 5 vezes Censura até 14 anos.

. I No ato inau&',ural, _!ez. u.so . Campeon�to ind·ividual de Soncini (Atlético) '. " ..-. . . . . .. 5 vezes

,

__ O ,Campe?nato Estad�-Iwmeçam � falat?rio de que.
da palavra o orado�' ofICIal, sen�oras: �� l�ga� _

SI:a. !,uiz' (Bocaiuva) . .-: : ,r

.4 vezes,' SUL-AMERICANO
. aI de'Rasquetebol JuvelllJ a F;AC nao reahza os cam- do Clube, dr. SIzenando Jose Andnalll, 2 ., Sra. LeIo CP. Ramos) o 4 v.ezes,· .

'

-

não màis será realizado na peonatos do es-porte-base em T!;!ixeira Netto, entregando Narbal Aàemar Gevaerd, 3° Dino CP. Ramos) '

, . . . . . . . . . . . . . .. 2 vezes

D· E 80':.Xcidade" de, Itajaí conforme 'nossa terra: _�os al'lsociados a nova

de-,-
Sra. Gasp,ar Laus Netto., Alcides (Avaí) ' :: .. ""r-vez

estava previsto no Calendá- , * * * pendência, cuja iniciativa, CamI:>eonato indiviliual de
._' . ARQUEIRo.S. INYICTÔ� :.. R'IO 11 (V!:A.) _ A'Con-

,rio. O Conselho Técnico da
I

- O'Campeonato Citadino partiu do sr. Narbal-, Ade- senhori,tas: 1° lugar -:- TJ:w (ImbItubn) em 2 Jogos e WIlson (Flguelren-. f d .

'
_ B" '1' d P

FAC irá se reunir na noite de Basqu'étebói'" 'chêgará ao m-ªl'
.

Gevaerd, 'destacado Neusa Inêz de' Souza, 2° - 'e) em 1 joo'o '. "e �raçao
.

IaSleIra e u-

de sextafeira próxima, afim ,;eu final'i�a noite de sábado memoro da Diretoria do Ti- Maria ,Espíl�i�o Santo Bas-
,

"',' PEN:\LIDADES MÁXIMAS "

: gilism? v�i';encamin�u;r ao

, .

Cl b t 30 'p 1 B La s D l' d L 'b"t d P 1 R
'

: G. N. D. pedIdo cle' hcenca
de indicar nova data e 10- p,tó�inio CPIl'\ a: peleja entre Jucas u e. ,os, � au a aye�' u. espere Iça a - eI 111 z, o au a' am.os'· no en-:, . d' t,

'
..

'

C
'

'

t
cal da realização, que pos- os fiv.es· do Clube" Àtléti-co,' oCoube", o. lançamen.to da, I' No decorre�' das, dI�p�ltas. contro com o�Guaraní " \' '" "para ISpU aI o ampeona o

1 b I S P "'a t d t d b I" f C t"d ". l'
- ,,\

.

,. Latino-Ame'l'icano de Box
sivelmente será em nossa CatarmelJ.s.e,e'do-q,ube Doze 'A o. a, ao r. r�s�l,en e

I
o c�mpeona. o e o ao, 01, onver I a em gol - PItO a, ,do P. Ramos, 'no preho S'.

",
. ,.

"

capitfll. de Agosto. O pr.éJ.io' entre os �l�nto:Utr ,E:ayer, cUJa. �tua- ,ser�Ido aos senh_ores. as-. contra o Atlético.
.

,� em antIago; com ImcIO mar-

, '

* * * 1:1s,'pÍl'antes está previsto pa2 ç-a.o. a frente da ,Socleâade ,:socla401'l, 'uma suculenta I EXPULSA0' DE CAMPO c�qo para,. 15 de novembro
,

'
' vll1douro. '

_ O Caravana do Ar vem l:a. às l.9,30 horas' jogando TIJu<cas Clube, vem mere- churrascada. �nte o entn- Seb3stião, do âtlêtico, no jogo frente ao Guarani.

h:einando ativamente ?om1.os titulnres às 20,30 noras. c�do .dos.Aas�ociados: Aelo-I';iasm� reiJ/"1te pela ina�-
'-

o.S APITADORES
VIstas ao seu compromIsso

i
Entrada .franca. '.' ,

'

..
'

IgIOsa.s refe'I,enclas, rperc_e de

.

gura��o da. cancha �� b�l�o !::turo Santos ,' 7.. 2 vezes;
no Campeonato Estadual de "

.
* *. *"�>,,'"' '. . �l�� .�ncansavel cled�caçao. e, do ,T�J��as Clube, s:'-UglU Gerson Demaria .'. ," 1" vez

Eas<lu.etbo� a ter JU�!lI: J;)m! - Q ?al11P'�?na:-t��t.�",q;.�,Çl" �uoJo" no_ tocante as ?�ras i
uma I.deIa bast.ante fe:lz do� St�ba� Ho.r�� (húnga.r�!,. : ';'/-:�',':_�".' ;;.� •...,,'1 .vez

nos,qa capItal nos proxlmos de Volelbol Ja conta com a �tle,
alI vao sen,do ,edlflca- ,aSSOCIados. Dl. C�saI Bas Joao uebastIao da 'Sllyª'",:�";�>':��;'�""'" .-;

,

,l·ve.z

,dias 27 e.'28 do co. rrEmte. Os : participação de 5>�quipes a �!as. pr.ova
da co�fi�'�ça.,.;e :os ?o�es,.e Jo�,é. C�av:s, no Lázaro ·Bart.olomeli . �

'

.•.•.. '.' .•....... : 1 vez
São as-,seguintes ,as par-

caravane.lros pretendem fa- : saber: Caravana do Ar Clu- elO acatamento dos aSSOc.la�, :sentIdo de se orgal1lzar uma,
. Oswaldo Meira � .. ,.. .' , 1 vez ,tidas constantes da segunda'

zer voltar' para rlorianópo-
i
lJe Doze de Agosto; ChuJje dos, ,pelo atual Pres.idente, comissão, afi� de iniciar ASPIRANTES �,rodada d9 Campeonato Ca-

!is o titulo máximo. I.Atletico Catarinense" cru-I e�ta na sua recent� reelei- uma can�_panha em torn�, da Classificação i rioca de Futebol, marcada'

'. ,.r,. * * zeiro do Sul e o Cometa: és- .

çao, ,contando, aSSIm, com construçaol de uma canc!la 1 ° lugar ->Fi�ueirense, Guar�ní e 'Imbituha, O p�p.' para domi.ngo:· ,

_ Periga a realização do .tes dois ultimos fazendo ,três mandatos, consecutivos, de tenis,' a 'ser inaugurada 20 lüg-ar - Avaí'e BO<laiuva e ,Atlético, 2 p. p.
MadureIra x Flamengo, no

Campeonato Citadino ,de 1 suas estréias em c�Ínpeona- na. p�·esidêndi.a -- daquela nas fest�s ·do-4° aniversário 3° l�lgar - Paula Ramos e Tamandaré, ;l p. p. Maracanã
•

Atletismo. Até a manhã de, tos patrocinados pela ,FAC. prestIgIOSa SOCIedade. que tera lugar em 1956. O PRÓXIMOS J.OGo.S Botafogo x Bonsucesso,

ôntem nenhum clube deu Fala-se que o Avaí Futebol .
A inauguração da nova Dr. João, Bayer Filho pro- �Domingo - Paula Ramos XC Figueirense em Teixeii'a 'de Castro

entrada' em seu pedido de, Clube tambem está interes- del�end�ncia, . despertou o, prietário do terreno �estina- Dia 21 - Avaí x AtléUco Olaria x Fluminense, na!,
inscrição .. :Depois os �lubes sado em participar. mais .VlVO entUSIasmo no.s I

d'o ao. n.ovo empreendImento, Dia, 28 - TamaJH.laré x Bocaiuva rua Bariri

�____ ___.-____ assocI'ados, tendo se reah- prontIfIcou-se com a melhor Vasco x Portuguesa,' em

'IAPRONTA" .HOJ'E O FIGUJ_'.RENSE zado nesta oportunidade, bôa vontade;. a facilitar a
.

'

São Januário
v um campeonato por equipe [gmnde iniciativa. STEBAN H,ORV APITARA' JOGOS D,O \' São Cl'istovão x Bangú,

E
·

b
' G

I
, e individual dos homens, Aqui vai uma súgestão, - em Figueira de Mello

,

m preparativoS tam 'e,m o 1,uaram iro.dividtIill de senhoras e se/-- créio sel.·, o pensamento co- C.A- tt�PEON, A ,TO., "D,A LIGA, SER'R,ANA, América x Canto do Rio,
.

'

L horitas. As equipes dos 'ho- I mnnl da Diretoria do Tiju-' I'!'I M em Campos Sales'
,

Dois clubes concorrentes

lOS
futuros compromissos: o mens que' tomaram parte I C-aS Cl,ube. Fica 'Nomeada Segurido noticias chega-' se sabe, o, famoso técnico>,

ao titulo máximo- do foot� Guaraní, que treinará à tar- ! foram as següintes: Guarás
.

'lma comissão composta pe- das de Lajes, o árbiti'o e' esteve em nossa Capital há' Salasball insular levarão seus: de' e o Figueirense que, !, Guarás II, Brucutú I, Bru- 'lo., S1'S. Dr. Cesar Bastos' trein,ador de futebol, Ste-, pouco, tendo dirigido a

quadros ,de profissiqnaise" ,

.,.,' '\ I Cl1tú U; Big B.oys e Marta Gomes, José Chaves' e Eu- bal} Hory, húngaro, di�'ig'i-t; : Alúgam-se duas salas pa-
.

aspirantes ao estádio da rua "aprontará" à noite com vls-

,IlÕClÚl.;' .•
,,' ;1:11io l,nc1riani, ' para levar l'á no corrente ano, os jo- nal'tida entre ,tIético

e'jra
Escritórios, à Rua NitQr

Bo'caiuva afim de reRli7.fl- t3S ao seu match de domingo' :A equipe vencedora foi a ! ;',\'.ll,lj�.e C'oncl'etiz;u. esta fe-I��os
do campeonato da Liga Paula Ramos,. pelo Cam- M��relJes, 42 .

.,l'.em seus preparativos para frente ao Paula Ramos. (.10 Gum.'as, I, formada por llz ldel�i. TlO Juca :-;ünma de Futebol. Como peonato da CIdade. fratar na mesma.

NÚMEROS ,DO CAMPEONATO
..J

'

ClTADINO DE PROFISSIONAIS
o.G'1IHO JOd '

, PARTIDAS REALIZADAS

Paula Ramos 5 x Guarani 2

Imbituba O x Bocaiuva 0, em Henr ique Lage
Atlético 4 "x Paula Ramós 3

Figueirense 4 x 'I'amandarê O
Avaí 4 x Bocaiuva 1

!

Atlético 5 x Guarani 2
Imhituba 5, 'x Tamandaré O

,

r-

CLAssiFICAÇÃO
1 ° lugar -' Avaí, At)ético e Figueirense, Ó p.p.
20 lugar - Imbituba, 1 p.p.
go lugar -- Paula Ramos, 2 p, p.
4P lugar � .Bocaiuva, 3 p. ,p.
50 lugar ..:.... Guarani e 'I'amandarê, 4'p.p.

.

Go.LS A FAVo.R

Atlético '

•. " ', 9

.Ava.i ;
; .-.' '4·

Bocaíuva : ..
,

'

' ", .. 1
<1
4
5
8
O

Figueirense .

Guarani : , '.' .

Imbituba ',' .

Paula Ramos .. .' ".-: ..

'I'amandar
é

, •••••".� ••.', • 7' •••••• '.'
•••• '.

, GQLS Co.NTRA ';
Atlétieo ,: '

.. ; .

o. ESTADO.

{INE SAO JOSE-
As g _:_ 8 horas.

Pi\UÍ DOUGLAS -' Ros
.salin d RUSSELL' em:

NUNCA Fo.Mo.S

COV:ARDES
.No Programa:
Noticias da Semana. Nac .

,

Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 5 anos.

rM-IIf,
As 5 - 8 horasc.,
CINEMASCOPE

DRAMA ENTERECEDOn
INSPIRADO 'NA M A I S
. ARDENTE DEVOÇÃO .

Robert Wagner � 'I'erry
,MOORE Gilbert RO-
LAND'em:

,Ro.CHEDo.S DA ,MORTE
'I'echnicolor 'de Luxo em

CinemaScope
Preços: ,18,00 - 10,00.
Censura até 5 anos.

As 8 '- horas.
Libertad

'

LAMARQUE
Miguel TORRUCO em:

LEMBRA-TE D,E VIVER
No Programa:
,Cine Reporter .. Nac.
Preços: 9,00 -' 4,50.
Censura até 14 anos.

As 8 - horas.
1°) Atualidades Atlantí-

la. Nac:
2°) ALMA DÊ RENE·

5 GADO. .. Com: 'Ral1dolph
1 Scott - technicolor

4 3°) CAINDO. NA FAR

O _RA - Com: Manjorio M�dn

10
: Preços: 7,00 - 3,50:

O
. Censura até 14 anos.

6
9

No Programa:
,

,�Cine Notiçiário. Nàc.

Preços: ·9,00 - 4,50.
Cehsbra' até· 14 anos. ..

A 2a.'�RODADA DO
.

.
'

CERTAME CARIOCA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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• _Diario da I
Mefropole

-a-

O PROBLEMA DAS
FAVELAS

. ,

Um dos sérios problemas
cariocas é o das favelas.

Boa parte da po.Pulação,_
quase 400 mil, segundo afj
ançam, a sétima parte dos '

habitantes do Rio portanto,
vive em barracões, trepados
pelos morros, no mangue da

Avenida Brasil, nos terrenos'
baldios e até, embaixo das I
pontes. I...como li�rar o �io de J�- I
neiro de tao depnmente Sl-;

tnação de capital llo "fave-I,lís�lO"?� Há várias soluções,
Iuma delas de acôrdo com

que temos af irmado por a�
qui, é n construção do "Me

trô", possibilitando esparr'a
mar a&. habitações

'

baratas i
mais para os subúrbios",dando faciliíh�de e rapidez

I

no transporte desta gen te I
que precisa trabalhar no i
centro da metrópole, !
A-caba, entretanto de ser

apresentado -peJo sr. 'J. Fa-!
• brino ao Conselho central da I
Fundacão da Casa' Popular, ,

um pla;�� bem idealizado pa-I
ra despejo .em massa das ta-

i
velas. Caberá no plano para I'cada .f'avela de ,5.000 de ha

bitantes, � despesa de' cerca!
ele 30 milhões .para o Govêr-

I

no e 17 para as classes con

servadotas que são inclujdas
na participação direta do I
planejamento. E' plano para
ser executado em cinco anos

e entra nas cogitações tam

bém um possível' emprésti
mo no estrangeiro de 30 mi- I

Ihões de dóla res, dan do-se 1-
por garantia as casas da

IFundaç�o e seus all�gu�res.
Em três fa&es sera feita a I '

• �

-

ii. _. I
,

oper.ieâo, 25% dos favelados '

>
, , I

se�:un�o estudos realizn dos, :
possuem recu rsosvpai-a alu- i
gar casas mais confort:í�eis I.

-

em outro- local ou podem.
contar com alojamento nas

rcsjdências
,- dos patrÕes.:'

:Ma is 17-10 contam com alo- I
.jarnento noTocal de traba
lho. Estes serão obrigados
a deixar os barracos em três '

m'eses:8% dos favelados não!
possue lugar para residir em I
casa dos patrões e; 7% �ra- I

'

balharr; como biscatelros l

sem.lugar fi�o' de atividade; I
para êstes preve-se a cons- :,'trucão de núcleos resi den
ciai>s, aproveitando inclusive I
o próprio terreno de certas 'I'favelas. Os alugueres serão I

descontados das fôlhas de!
pagamentos dos' trabalhado- !
rés que os ocuparem. Nesta Ifase se incluirão também os

vadios e desajustados, 23%,
prestando serviço em "a
prendizaso rural", de gran
jas coletivas. (Continuare
mos) ...
.��----

•

seu carro merece o lIIelhor·

MOTOROll
* DETERGENTE

...

*ESTAVEL'

*PROTETOR

A LUTA CONTRA A

TUBERCULQSE I
Embora o tratamento da

tuberculose tenha' sofrido
uma, revolução, com o ,apa-'
recimento de medicamen

tos de grandes �ficiência, •

nem por isso deixa o mesmo '

de se
�

tornarem, com rro t

quencia demorado e dispen �

díoso. Os cientistas se empe

nham, por Isso, constante-'
mente, em encontrar novas

formas ele medicamentos que
..

possam ser mínístrados- em

doses menores e mais espa

çadas que as empregadas s-'

tualmente.: para, surtir' os

mesmos efeitos, Uma dessas

formas, segundo comunica

cão feita, recentemente, por
�ete especíalístas, é a estrep
tohídrazida, associação quí
mica do antíótíco estrepto
micma e do medicamento mas.

anti-tuberculoso íoníazlda.

Segundo a comunicação dos
sete 'espcialisttls, a estrepto-

, hidrazida, aplicada numa

injeção de 1,400 gr. .duas
vezes por semana, é tão eEi

caz quanto, a isoniazicla, só,
aplícarlamente. O fato de es

aplicada. O fato de es-

treptohídrazída inj etável e

não ingerida por via oral, CURoSO SOSC'Ocomo a isoniazida, apresenta
também "vantagens, pois 'l\lat1'ícula:�Livraría Líder, até 31. de agêsto.

,111Llit03
pacientes 1110SLl'nm

I
lnf'orma çõea : Local aéima' ou

peJo,S,
telefones 2316

intolerância por este úl tiU10 ::lGGl.
,

l�jAC; ;;, ,medicam2ntp. 'lllí.cio das aulas ; 1 de setem bro, '-;�l::

SHELL
�\/�

I ,

l
\

r>.

<o REGULADOR VIEHVi!
i. mulhGj,r evitar' di)rel

ALIVlA AS CO�ICAS UTERINA�
Emprega-se com vantagem -Pl.'"
combater _",1 Flores Brancas, Co11·
cal Uterinas, Menstruael f' li-v', 'i

parto, e Dores nOB ovírL; •.
& poderoso calmante e Re,f.. l.!<

do!' por excelência,
FLUXO SEDATINA. peja 00llt. com

,)fonda eficacia é reeeítada �,
médicos ilustrei.

FLUXO SEDATINA enconi\1'-u .m

toda pa<,rte.
'

HAVANA, r (U. P.) -

Ali
ções para todas as armas.

policia sequestrou ontem no- Ontem à noite fora encon

vo depósito de armas, apa-, trado outro depósito, ao ser

rentemente preparado para surpreendida . uma reunião

ser utilizado, num edificio no do "movimento ínsurreto",

centro desta capital onde 0- Foram presas 21 pessoas, fi
pera uma ernprêsa dedicada gurando entre - elas 'alguns
à entrega de mercadorias a estudantes, A policia revelou
domicilio, Neste segundo ar- estar em perseguícão elos
senal descoberto em vinte é 'chefes do movimento. Aure
quatro horas, a polícia di_sse liano Sanchez Arango e Eu--

P t-
'_ -

ter encontrado duas "bazo- femio Fernandez Ortega. O
ar lClpaçao okas", muitos fuzis; morteí- primeiro foi titular das pas-

JOÃO JOSÉ RAMOS SCHAEFER E SRA. ros, pequenos canhões, me- tas de Educação e Extertor,
PartlSipilm- aos parentes e pessoas' de- suas relações, • tralhadoras 'ligeiras e pesa-.- no:,gov.err\p de Pri,() Sqcarras

nascimento de suaf l lha SILVANA AUGUSTA. [' das, gnll1;.\cl�f; "ele mão .e e,'o segUll,"C.IO
- chefe da

Florianópolis, 'j, de agôsto, de 1955. grande quantidade de mUl11- ! cia secreta.
_,;;t, ,_-, <

A 'POLICIA DESCOBRIU DOIS DEP07_-
,

SITOS DE ARMAS EM PLENO CENTRO
,

DE HAVANA

Pertlclpaçao
Aristeu Candido da Silva

I
João. Simas .e Senhora

pa,rticipa aos' parentes e participam o contrato de

pessoas amigas o contrato' casamento de seu filho

de casamento de sua filha., João com a Sta. Sueli Ma
Sueli com o 'sr. João C. Si- ria das Neves Silva

I
Sueli, e João

noivos
,

Fpolis - 5-8-1ír;.

PRE'·VESTIBULARES
,

.

PARA AS FACULDADES,' DE DIREITO, FILOSOFIA,
MEDImNA, FARlVI�lA E ODONTOLOGIA.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



,,' ';. '"
'I'empestades amedrontam

Manter um. travêsso enga- 01, maioria das crianças, espe
tinhador entretido e Ionge .Ialmente quando a própria
de qualquer ,'traqúinagem já ',nãe demonstrar temor, 'For
é trabalho, .mesmo nos .. dias .nais nervos que você fique,
mais ensolarados, ,quaÍi\Ío êle 00m os raios riscando o céu,
pode gis,tar sua : energia, e 'c:om o ribombar do trovão,
exuberânçiá ao ar livre, Mas, zontrcle-se diante do seu 'fi

naqueles dias -em que os linho. Êle procurá imitai' sua
céus se abrem em=torneíras, _,ltividãde e J)nfrentará a si:

'

mesmo \ó mais cordato dos tuação com tôda a coragem ----------
garotiJ:i:{}os -pode se transror-: :le se serzinho é capaz. E cá
mar em problema; (>

entre nós, na maioria dos
Entretanto,' 'nem- tudo é casos, nada há de perígoso

desespero," Á, mã-ez�nha pre- ,luma tempestade. Se você
vidente '&_empre tern ,�m, es- morar em lugar -onde ,exista
toque -várias .snrprêsás, que 1 possibilidade de' falhar!1 MÉDICO CIRURGIÃO
apresenta nestas' ocasiões. A �nei_'gi!J- elétrica, tenha sem- Doenças de Senhoras
idéia mais antiga e mais se- _)re à não alguma velas, lan- Partos - Operações _;. ,Vias
gura é a de-esconder alguns .ernas de querozene e a es- Urinárias ..

brinquedos" _ jogos e livros, iíriteíra. Seu poder de afu- Curso de aperfeíçoamento
especiais para os dias de ;entar a escuridão neste mo- e longa prática nos H.ospit_ílis
chuva. Êles podeni ser qª�os, ..nento crucíl será mais Uma de Buenos Aires
ao, jove�n, príncipe ... como 'lr'ova çle, sua infalibilid'acle(' CONSULTO'RIO: Rua �e

presente-;:'õu 'podem ser cons- im .sentímento que você ,cer-' lípe Schmidt, _,.-nr. 18 (sobra
siderados 'especificamente co- arnente gostárá de alimen- do). - FONE 3512.
mo "brinquedos de chuva",·e ai: no coraçãozinho do seu HORA'RIO: das 15 ás 18

gu�rdados novamente quan- ilho. horas..
do surgir o sol,

Objetos que 'levam tempo, 3 ".
como blocos para construir,
simples quebra-cabeças, fi

gurinhas de recortar, jogos
de armar, são os favoritos
para manter ocupado" um

provável "reinador"., Uma
caixa de papelão, fechada,
a espécie de miudezas, é su':.
cesso garantido. Ê feita sim

plesmente de uma grande
caixa de popelão, fechada,

"

com um buraco, cortado na

tampa. Os lados podem ser

revestidos com papel colorido
ou matéria plástica, se '

bem

,isto é um luxo desnecessário,
Encha a caixa com tôda a

sorte de objétos: garrafinhas
vazias, carretéis, blocos,
brinquedinhos, Seu anjinho
ficará incrivelmente

_
ocupa-

do du.rante horas a fio, ti- SEXTA:_FEIRA, 12 DE AGOSTOrando as coisinhas, brlncan-., -

,
Vós sois o templ.o de Deus vivo, com.o Deus disse:

do ,com cada uma delas e co- DR. FULVIO, ADUCCI 'Iêles habitarei e entre êles andarei; e eu serei o seu
locando-as nóvamente na AGRADECIME�TO E MISSA

I
Deus e êles 'sel'Í�o o meu povo. (II Cor. 6:16). Ler Efési.oS

caixa. Qcasionalmente na Viuva Fúlvio Aducci, /viuva Dulce. A,ducci da C. 4:11-16. '

.

_

Poderá J·un.tar an "te�ouro" '

.

h d b bv ;enger, Raul O. Wendhausen e senhora e Edésia, Selmi-, Os que conhecem o JOgO c a�a. Cf que ra-ca eçauma nov!1 surprêsa. ,'a e Nortnélia Aducci, penhoradíssimos, agradecem ao sabem que nenhu_m quadro se completa .enquanto tôdas
Aproveite-se tàmbém dês- ;ovêrnó do Estado as honras pre!ltadas ao seu querido as peças não são colocadas nos devidos lugares.

tes dias para ensinar ao pe- �sposo, irmão e cunhado, Fúlvio C. Aducci, assim corno A humanidade é o quebxa:cab-éça de Deus. Cáda pe
querrueh.o a ajudá-la em J;S manifestações de pezar dos que os confortaram -visi- ça é uma pessoa de valor infinito para o Pai! .seu inte
suas terefas, se bem que a tand,o-os ou acompanhando o sepultamento do ,querido rêsse é exemplifiaado na parábola da ovelha perdida
'''ajuda' s:ja' uma grande ll'- morto, e convidam os parentes e' pessoas- amigas para que Jesus contou. O quadro não está completo enquanto
trapalhaçao .para você. ,En� I assistirem' à missà que será celebráda na Cateq,ral, às 8 uma pessoa e.stiver perdid_� ou fora de harmonia com ,o
tretanto, mesmo uma Cl'lan- horas, na sexta-feira,' dia 12, no altar do Sdo. Coração todo. .

ça d� três anos de idade já- de Jesus. .

- .' Deus está construindo ,um poderoso 'templo vivo.
pode aprender carregar cOi-1 Por mais esta 'homenagem prestada ao sempre lem- São suas partes os in divYd u O!?, que se tornaram templos
sas de um lado para outro e bradó esposo, irmão e cunhado; os agradecimentos da do Espírito Santo. Nestas çondições o pecado é expulso
a fazer trabalhinhos simples.'hmília Aducci./ e o amor redentor de Deus;nütre cada um até se tornar
A experiência será valiosa I "varão perfeito, à Irnedidã da estatura da plenitude de
p�ra seu progra�a edu.ca- I Cristo." Ao mesmo (tempo, ia perfilHa comunh�o se faz
cu;mal e a sensaçao de im- para a inclusã0 de todos np templo santo da família de
portância derivada do fato C' -, II - ,

P "Deus. ' '-

de estar "ajudando mamãe" omUDlc'açao a
'

raça A menos que sejamos te,mplõ· dentro do grande tem-
compensará amplamente a Jairo Lisbôa Cia. Ltda. comunica a praça e aos fre- pl.o, estamos perdidos e dê;te modo -:ofendemos e contra-
paciência que você teve. gueses da Casa Romanos a reabertura ,desse tradicional dizemos o amor de Deus. Dediquemo-nos a li:le. Negue-Outro pl'obl�ma inevitá- estabeledmento, agora sob a orientação de novos pro- mos admitir-em nós qualquer coisa que profanaria o roeuvel durante a epoca das chu- prietários, que continuarão a servir seus fregueses e o templo.

'_ . ,

vas é. o cecal' as fraldas. É ,público em geral. .com os melhores' artigos de sua espe-claro que algumas fraldas se- cialidade.
'

cam mais depresa do que ou- Rua Conselheiro Mafra, 26.
tras, o que é ampla rázão'pa- Florianópolis
ra adquirir fraldas de 'melhor
qualidade. Quando o espaço
para secar roupa, dentro de
casa, Ja estiver completa
mepte lotado, faça o 'seguin
te: colQque o g'l'andeado f!o
bebê em pé, sôbre um dos la
'cçlo", que as ban-as fiquei11 ho�
..

, ,tzontais. Isto lhe dará espa--;.. ,,;,� _'
.

- ,e.
.

Minislerio da Guerra
-Enedi o Batista Ribeiro

Coarolção Militar de Florianópolis . ",

e
•...

CONCURSO DE ADMIS$ÃO À ACADEMIA MILITAR SL�. Lldl� Palma Rlb�l�O.
,DE AGURHAS NEGRAS . .

I
tem o _Pla,zer de paI!Ici- têm o pTazer �e com�ni-

D d d 'E S G I C' d' t d t par aos parentes e amIgos car aos parentes e amigos tS ?r em o xmo. .1'., .enera
.

oman an e es a
• o contráto de casamento de o cont�ato de casamento de

,uarl1lçao, levo ao tOnheclmento dos mteressados que os I
f'lh I''''PO'N - '

.' f'lh 'ERASMO,

t· d -'d 't di' Ad'
sua 1 a A com o sI. seu 1 o ' ,com a

cquenmen os everao ar en ra a naque a- ca emia, E' S
.

'

't I
- PI' R'b'

,

ltl'e 10 e 31 de OutubTo de 1955.
. rusmo zpogal1lCZ.

.

IS a. pana a ma 1 eIro.

CONCURSO DE ADMISSÃO À ESCOLA DE SAR- Ipona e Erasmo

Os reqUerim:n�:T��e�·�al��n�l!�a naquela Escola F_IO_'l_'i_a_no_'p_O_YI_iS_,_-:S_d_e..,.-An_go_�_;�.;;.�_s_d_e_1_9_5_5_. IDenlal S'anla 1_pu,Junlaantre 1° a 30 de Agôsto de 1955. NDemais infOl:maçóes, poderão os interessados diri-
,ir-se ao Quartel GenCÍ'al da ID/5a. (' a B·,bl·la' na MaNo

""If'

Florianópolis,6 de Agôsto de 195,5. om,,·. ARTHUR ANTONIO MENEGOTTO
Ayrton Capella

.'. Rua: Tiradentes, n.e0 20
Capitão A,iuchtnte' Gera!.' ------ FLORIANóPOLIS

, «No' tendeulo)

1-··.:.:..-.�._.�.=.-._••-.�.:..:..:..:..:..)+:..:..:..:..:••:..:..::�. ..

....
'

..t.

i ';<4-kL-�Rovms� i
� 1
..':. b

.

t d Real ·A'�'I'O' - ...t...
: Dastaque o cupom a aIXO reme .en o para:

, �t'"�� vias - Rua Conselheiro Mafra, 6 Florianópolis, e candi- �,.

..�. date-se a urna passagem de ida e volta às famosas Cata- ._�.
-..'1.., ratas de Foz do Iguaçu. ..�.
� 1
'._�. Nome: � :.' ' ,

..�.
I._�.. Endereço: '

, ..

'

"
.. ;

..�•
.....�+- A nova agência da Real Aerovias em Florianópolis, fica-

..�.
• �. rá localizada a: �

�i.� Rua: nO , . ; (i..
�t� '- Edifício : . . �t"�� Qual o último "alegam" da Real Aerovias? : �...
..�. ..�,I, , ".........

':�... . , ' �....

,� '��.. -... ' '

,

�...
����.-,,_,.._ � .._ � .����..,:� �-. , � � � ., �,�- �-._�-�-�_.,_.� ,I

JPreceito do Dia
FUNÇÃO INDlSPEN

SÁVEL
o ouvido constitui im

portante órgão dos senti
dos. Mas, porque não se lhe
dá a devida atenção, é
muito maior do que se pen
sa o número de pessoas
com audição defeituosa.

Tenha com os ouvidos
os cuidados especiais
de que' êles necessitam,
e assim

.

estará prote
gendo urna das mais'
importantes funções: a

audição. SNES.,

. ,"O que fazer' nos dias de'
chuvas?"

Dr. VODstanUoo
-Dimatos

Santa Catarina
-----_ ... � ...-.

MONUMENTO À ANITA GARIBALOr
f
CATAIJINENSE '

, Coopefe com o M.ovimento Pl'I)-Conslrução do
Monument.o à.Anita Garibaldi. - "Heroína' Catad-
nensé".

Envie sua contribuição para
Caixa Postal 136 �' Flol'ianópolis, S·C. fo"'f_'�

HOJ E NO PASSADO
12 DE AGOSTO

A data de hoje recorda-nos que:
em 1531, Martim Afonso de Souza chegou com

a sua Esquadra à Cananéia;
em :It46, os holandêses foram repelidos perto de
Olinda, pelas tropas dos Capitães Antonio da
Rocha Damas e Brás Soares;
em 1774, nasceu em Bristol, Inglaterra, Robert
Southey autor de uma erudita História do Bra-
sil; •

em L778, irrompeu, na cidade do' Salvador, na,
Bahia, um movimento revolucionário que ficou
conhecido com a denominação de Inconfidencia
Bahiana :

em 1833, a atual cidade de Itajaí, neste Estado
de Santa Catarina, foi elevada à categor'ia de
séde distrital;
em 1869, deu-se o assalto e tomada de Pirebebuy,
quando da guerra com o Paraguai, feito pelo
Conde d'Eu comandando os brasileiros, tendo a

cooperação eficiente de Osório e do Barão de
São Borja (Vitorino Monteiro). Foi morto, entre
outros, o' bravo General João Manuel Menna
Barreto;

-', em 1944, 'realizou-se a primeira inspeção às tro
pas brasileiras em operações 'àe _ guerra na- Eu
ropa, pelos Chefes Americanos. _A Inspeção foi
realizada na região de Tarquina, na Itália.Ttérido
'causado pi�'bflHída impressão o estado fisicô, mo

ral e a grande 'disposição para o cumprimento
da importante missão reservada aos brasileiros
llO teatro de operações.

André Nilo 'I'adasco

Part.icípacao
Vva. Hilda Silva

Szpogan'icz

" ,

ó Deus, n,enhum caprich.o ou desejp meu se, inter

porá entre mim e o teu sU}Jerabundantê amor. Que o Es
pírito Santo tome" conta de mim e me ajude a levar .ou

tro:" !lO teu t�mpl0. Eu te rog'o em nome de Crist.o-que
, mOl'l'eu por to'dos nós. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

"N:1O sabeis que sois o templo de Deus?"
CARL G. BADER (Nebra§ka)

,

SINDICATO DOS 'OPERA'RIOS NAVAIS
E'CARPINTEIROS NAVAIS DO ESTADO

'DE SANTA CATARIN,A

•

,\

o

Com o"Já ramoso teclado Facit em 2 f'ileiras.
DISTRIBUIDORES PARA-'STA._ CAT1\RINÀ ..

'CASA FEERNANDO, LTDA.'. .'.,

Rua.. Saldanha Marinho, 2 � ex. poCstàl" 467 >'
-' '

-

Fone: 3878
.

_

Tenho a grata satisfação de comunicar, em nome da
_

PROLAR S. A; que, a partir desta data, possuimos, nesta �

I
capital, uma Agência, sita a Praça Quinze de Novembro
ln. 24, (Agência Glória), que está apta a prestar toda é
I
qualquer inform�ção. bem como expedir títulos.

I Esperamos que em' Florianópolis possamos obter o

'mesmo êxito que, de longa data, temos obtido em Laguna;
Tubarão, Criciuma, Orleães, Capivarí, Imbituba e todo o

Sul 'do Estado.
Para sua felicidade, um lar!'
Para seu lar, .um título da PROLAR!
Florianópolis, 5 de agôsto de 1955.
(a.) Viúva Juleda Guedes Ulysséa

Inspetor no Sul do Estad()

...

ESPl<.:CIAIIZAD_.\ 'EM AHTIGOS DENTARlOS
.Estoqúe permanerite d� todos e quaisquer artigos

concernentes ao ramo

EQUIPOS, CADEIRAS E MOTORES YEVONI te-

,m@s p-ara pronta entrega "

Aceitamos encomendas de PLACAS E..,l\1ALTADA�
para diversos fins

ATENÇÃO; Atendemos os senhores Dentistas e

Protéticos do Interior pe)c .

Serviço de REE·'MBOLSO
AtREO e POSTAL
COM A CHEGADA DE GRANDIOSO E MARAVILHOSO

'ESTOQUE DE MERCADORIAS
-�-

t auradecimento e· Missa
DR. HYPPóLITO PElt1!:IJ1...

, A família de Dr, Hyppólito Pereira convida seüs pa
rentes e anigas para assistirem à missa de 10 ano do seu·

J!)assamento, que será celebrada ás 7 horas, do dia 13. de

agosto, sabado, na Catedral Metropolitana,
Pede orações e antecipaaamente agradecem,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO

'COMO GOVERNADOR

J

•

7 '

Floriagópolis, Sesxta-feira, 12 de Agôsto de 1955
--_._-_.'-- ..........--.---------;-

I
-,-

•

\

COMO VICE-GOVERNADOR

-

• •

,ria�. "; .

Dr. Iranciseé '�Benjamim �6àJJottr'- ,� ...)� ,-'
do Partido 5ocia>1 Democrático "

.........:..

,/

.
-'"

Dr. José' ôe 'Miranda· Ramos 1-'
. ' I

- -

"do Partido Trabalhisíe Brasiléirtr-,
'

.

Candidatos da AliaD�a Socia·) Trabalhista·

•• I

rUI�mo· ra a o· r!m

•

-

/

/

\
I

I

.

iU:CORTE PARÁ Pf{ÓPAGANDÀ

\

, 'I,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



, ,

Apezar de suas declarações
e afirmações, o ato que me

exonerou, embora o Gover
nador no Rio, é datado de 19
de novembro conforme cer

tidão,' em meu poder, passa
da pela Sub-Diretoria da

Despesa do Estado, 'e ato

tambem elll meu poder.
No dia 23-11-54 o então,Di

retor do Tesouro, 'meu parti
cular amigo, Tomaz Meyel',
deu-me conhecimento da a-

juda de custo, que ida rece

ber e, como a despesa com

o meu transporte seria mui

to maior, levei lI.0 seu conhe

cimento, entregando ao se

nhor o papel que continha o

,calculo, excIuícjas as ,pa,,,s:,,

gens. Respondeu-me o se
.

por que o Estado pagariil

Em matéria de paraquedismo jurídico, manda
[1' justiça tirarmos o chapéu às tecot"equices de um

colaborador da GAZETA, de ontem.
Como o S1'. Francisco Gallotti, para 'se defen

der de calúnias que por ai andam soltas, desse à

publicidade uma carta do sr. Konder' Reis, um

Teca-Teca decolou p:lra bombardear a. prova que
pulverizava ditas calúnias.

E saiu-se com o al"t. 151 do Código Penal, que
prescreve:

"Devassar indevidamente o conteúdo de cor

respondência, dirigida a outrem; Pena - Deten

ção de um a seis meses, ou multa, de Cr$ 300;00
a Cr$ 2.000,00".

Acontece que a carta publicada não era diri

gida á outrem. Era dirigida ao então Senador
Francisco Benj amin Gallotti."

Se o r-:uaquedista quiser vê-la, verá que não
era asl;!m tão ll:1l'UclIlar e tão pessoal, pois foi es- _

crita em papel ofl.cial do Ministério da AgricuJtu
ra, com sinete oficial e expedida como correspon
dência, oficial, sem o pagamento pessoal e particu
lar do devido sêlo.

q,�[�.���l�����:%�����;;�f�::�����;j Departamento feminino
�t�r;;���'L!�l�����;��, ���:�� Isu�a�����i��c�e�correr do ága-I INSTALADO ONTEM NA PEDRA GRANDE o COMITE' FEMININO DO PARTIDO DEMOCRÁT I C o
grande Juntar de conrrater- pe, a entrega elos DiPlomas! VIBRAC,A"'"O IN"C'OMUM ,PRESENTES GAllOTTI E MIRA,NDA RA'MOSntzação, parte do brilhante aos associados que termina I r

'programa das festas come- seus 35 anos de atividades e
I .

Na noite de quarta-feira, O sr, Emanuel Linhares, vem colaborando de perto Social Trabalhista, convidou Brasil, pediu que todos os

morativas do 83° anivers.ário qu.e serão considerad.os re -

I' centenas, e centenas de sim- d t D Id Cl b d ex,pres,san o, o pensame�l. o ,c�m o epartamento Femi- a todos os presentes a com- presentes cantassem a mur-
o u e, quan o na realída- rnídos, bem como vários

om-I
patizan tes do Partido So- de sua sennora, dona Ceha

Il1mo.
parecerem sábado às 20 ho- cha do Partido Social De-

de o jantar �e realiza HOJE, dores se farão ouvir. cial Democrático e do Par- Li:lha.l'es, .

pronunciou es- O orador seguinte foi o ras, em Barreiros, quando mocrático) presenciando-se,
à noite, nos amplos salões "

tido Trabalhista Brasileiro, I d d d D' F
"

d V t
p en 1, o IS,CU:'so, q:le cau- sr. .0mll1gos ern.andes de alí será instalado o Comité então, um espetáculo de in-

,
? .e era_no, c,om a. compa- Esta ,cordialissima reunião, ! nssietb-am _à magnifica ins- sou viva t d A fI' F
� I

_

.. e pro un a rmpres- quino, que em e IZ exposr- eminino. Na próxima 'se- tensa vibração, em que ho-

ren�la. nao so de mum,e.ros que sera abrilhantada pela OI' ,talação do "Comité Femini- são entre os assistentes.
-

di d d di d
'

d f I t
çao, isse o esper reio e gunda-feira, o Comité Femí-: mens senhoras e jovens n u-

aSSOCia os, e suas, aml.las, ques ra E�clu'siva do Clube I no" da Pedra Grande,. na A Profa. Áurea- Cruz, em verbas do atual Govêrrio, o nino será instalado em San- ma s6 voz, dava� a co�vic--
como tambem de muitos transcprrera, por certo com residência da exma sra d D t t F t d

ld 1
'

.

d ·'·t . - I'
, ..' nome o epar amen o e- que represen a um ' escaso �o, Antônio e, em

canasviei-Ição d.e esperança e.m s.eusconvi ac os, associa os remi- mUJ a ammaçao. Célia Linhares ..

dir i
,

.

"

.

_ mimno, ir igru-se as corre- para com o nosso povo que raso 'candIdatos, que, SI eleitos,
".,..__�....-.;o:.."""".""U"'_"'•••""'''�''''-_'_-'''oI''.""-_�-"""-", -'''h",,,,,,�-.> {', Abrindo a solenidade, a Iigionárias pessedistas e vive atormentado com tantos

. Finalizando a extraordi- . irão engrandecer o nosso

,4
_

'

_. , exrna. sra., Peputado Braz trabalhistas, concitando-as problemas. A sra. Osyaldina nária reunião, a profa. Olga! querido Estado.
I . Alves, presidente em exer- fL darem o máximo dos seus C. Gomes, pronunciou, mi 0- •••••••••••••••••••••••••••••••••• '•••••••••

icio do Departamento Fe- esforços pela vitória, a 3 de portunidade, vibrante ora

.níuino, teve oportunidade outubro, com Gallotti e Mi- cão, ao interpretar o pensa

de declarar empossadas as randa Ramos. mento de suas correligioná
integrantes do "Comité" 'I'arnbém falou, a seguir, o das, nesta cruzada de re

que terão, seu raio de tra- ;;1'. Francisco Grilo, presi- denção.
bulho no populoso bairro de dente da Ala Moça do Par- O sr. Jobel Sampaio Car-

Florianópolis, Sesxta-feira, 12 de Ag'ôsto de 1955 Pedra Grande, tido Social 'Democrático, que doso, Presidente do Sub-Di-
,..... ..-...,._ ._,. .J-.••'!'••��• ...,.._••", ._ ..-••...,.••JA.._• .-. -.. .-.-.-.1- 'w, ",. -.-- ----- �.-.•••• '.-.-.� retório do Pai-tido Social da

Carta He'ribe'rto Hulse �a���:a�;:��,vd;tt:�.,�el��:ao sr. .' pelos -can didatos da Alian-

Porque foi sr � Wal,dir,Macuco. Pe rseguição,. !�:m��z�adlo ;I�:���h��a�a��
SUsp,en&o o

pan ha passada.

pelítíca O Secreta' fI-O n'a-o t v alav a
o Senador Saulo Ramos,

_

• e e,pr. ; elo Partido Trabalhista B�'a-
Florianópolis, 8 de Agôsto tôda a despesa e que eu �IS- bo de relatar, de que é can- homem de palavra que é can-I' iileil:o, pronunciou magn ifi-

de 1955 sesse ao Meyer que a empe- didato, pela U.D.N., ao car- didato a Vice-Governador �o dIscurso, recomendando

Ilmo Sr. nhasse, 'porém ,para evitar go de Vi'ce-Governador cio pela UDN. '1"os seus correligionários os

Dr. Rubens de Arruda Ra- dúvidas futuras, fiz com que I ES,tado. Ao finalizar tenho a di- U·S., Juscelino K. Oliveira e

mos J Sr. a autorizasse por escri-I Téndo o Tesouro lançádo zer-lhe que sou um simples .roão Goulart, para Presi-

D.D. Diretor do Jorna.1. "O to, o que foi feito no mesmo. em minha conta de respon- fUlilcionario mas tenho paJa- ciente e Vice-Presidente da

ESTADO" papel que se encontra em ,I sável a importância' que reti- vra, Repúblic,a e Francisco Gal-

Nesta ' meu poder, cujo teor é o

se-,
rei devidamente autorizada, ,Sauelações totti e Miranda Ramos para

Esperando contar com ,o guinte: "SR. MEYER AUTO- pelo senhor, ao ent-ão Dire- WaldyrAla I.uz Macuco o Govêrno do Estado.

apoio desse Jornal, tomo a RIZO A EMPENHAR PARA tor, tanto que 03 empenhos O candirlato a vice-gover-
liberdade de anexar a pre- TRANSPORTE.

DA

IMPOR-I'
foram feitos, tenho a dize!'- DIZERES DA COPIA nadar, pela Aliança Social

sente uma .cópia da carta TANCIA DE CR$ 8.000,00 - lhe que se dentro de trinta FOTOSTATICA: Trabalhista, sr. José 'Miran-

que dirigi ao Candidato da TOTAL - CR$ 10.100,00. .. dias, a contar desta data, não "660.Kg. 8,00 5.280,00 da Ramos falou ao povo com

U.D.N. ao cargo de Vice-Go- �3-1l-54. (ass.) Hulse". receber uma nota de crédito 30% 'dQs vencimen- raro entusia'smo, sendo seu

vernador do Estado e uma Dia
..26, também de 110vem- ela Contabilidade correspori- cimentos 3.700 .. (110,00 discurso entrecortado de a-

cópia fotostática de uma au- })ro, fui ao Tesouro para r�� dente a. importância que 1'e- Diárias (5 pessoas pIausos.

torização por este assinada, ceber a ajuda de custo. Dis- tirei como ajuda de custo, x 50,00 x....4) .... 1.000,00 Afinal ouviu-se a palavra
solicito que estas e a pre- se-me o Diretor que o Sr. devidamente autorizado pe- ----

do candidato Francisco dál-
sente sejam publicàdas nesse ..linda não havia devolvido os la citada \ordem, il:ei gas- 7:390,00 lotti. Sereno, ponderado, do-

conceituado Jornal: empe�hos. Voltei à Secreta, tal' mais um pouco com a Sr. Mayer \
no absoluto da palavra, ex-

Com esta quero, tambem, da e falei com o senhor que p,ublicação desta nos jornais Autorizo a, empenhar para pressou sua confiança na vi-

cientificar aos colegas e ami- me' disse: "Mandarei pagar que a acolherem com a cópia transporte da importância tória no pleito de 3 de 'outu

gos que a ca.rta em refe1'en- esta semana". Dia 28, segun- fot03tática da mencionada :le Cr$ !l.OOO,oo ' I bro. Foi uma oração plena
cia foi que deu . motivo a :'a-feiraJ voltei ao Tesouro autorização, para que o povo

'

Total - Cr$ 10.100,00.. .- : de entusiasmo e de sinced-

suspensão que me foi im- Jara receber a dita ajuda I ele SantJ ,Cat.arina veja o 23 .. 11-54 - HULSE".
.

dade que arran,cuu palmas
posta, tanto que o Sr. Dire- de custo, mas, como conti-_rr -R 'I· -

li; m t �r _

'

:" . "

prolongadas de seus correli- I
tor do TesourÇ>, no dia 1.0 do Hmvam os empenhos na' Se.

., I - - 'iIIlIiílIIMS:'·Alfil'" ':ionários. -/
co: rente, quando foi ao 'seu ê1'etaria, onde, imediatamen-

Ao ser encerrada a sole-

gabinete comunicar-lhe que te fui, tornei a pedir-lhe que T 'ot· 1idade, o doutor Dib Che-'-

havia dado entrada com um Jagasse porqüe estava COl�,1 ,.'ec..· eq U Ices •.. 'em, elU nome da Aliança
pedido de reconsideracão !iagerll marcada para o eH,

cumprindo. a lei, dísse-�e:' .:; ele dezembro. Disse-me -:

"Que não queria me suspen.. senhor que iria mandar 1):1'
der mas r�cebêra ordem do g:1l', mas, para regularizar
Secretário e a cumpriu". eu deveria fazer um requeri,

Atenciosamente menta, o que f.iz, dando en,

Waldyr ,da Luz Macuco tradu na Secretaria no mes,

Chapecó, 5 de julho de lno dia. No dia 30 mJ.is um:l

1955. vez pI:ocurei receber a já
Sr. Heriberto Hulse. mencionada ajuda de custo,

Face sua candidatura a ", como antes, ainda não h.1-

Vice-Governador do Estado via ordem de pag[l.merito no

obriga-me a escrever-lhe es� ['esouro. Tornei a falar com

ta carta para relembrar o ) Senhor que·me disse estar

que houve de 19 de novem- 23perando o requerimento
bro . de 1954, até a presente lue se encontrava na CES

data, que, se. a memória não PE. No dia 4 procurei nova·
me falha� foi o seguinte: elia mente receber e, lião sendo

19-11-54 - fui chamado à )ossível, dirigi-me à Secre-

\Secr_)taria ela Fazenda, pelo taria para dizer-lhe algumas,
senhor, que naquele tempo vérdades, no que fui impe
era o titular e, ao chegar, .lido, porque, segundo o Ofi,
disse .. me o senhQr: - "Na- �ial de Gabinete, o Senh()�
ela tenho cóntra o senho,: estava em conferência e n8.('

porém há uma onda polític� receberia ninguém. Disse
E por falar em Teco-Teco, o tal da Gazeta po-

contra a/sua pessoa e o go- mtão, ao oficial de Gabine· , 'x x xderá fornecer-nos o nome do ,vIgarista que o Pa-
verno necessita de seu cal'- te, para ser transmitido ar

lácio elo Govêrno apresentoú a vários Prefeitos e
O Presidente Braz Joaquim

go". Respondí-lhe que: "O Sr., o seguinte: "Diga ao Se- Alves recebeu, enl seu G:'-
, que roubou de diversas Prefeituras, munido da tal ""

cargo que ocupo "é em co- ;l'etário que para palhaçc ' Jinete,-o Dr. JU'll'O Coelho ct'"apresentação, mais de Cr$ 800.000,00? "

missão (Sub-Diretor da Re- lão sirvo porque· tenho ·!S Souza, Secretário 'da FazeII-
, Fazemos a. pergunta porque esse chantagista,
ceita) ; ,o govêrno-pode me mos de idade e 28 anos ar - da, com q"ue'In man'teve ,COI1-

., nas suas viagens aos municípios lesados, usou um
exonerar. Não peço ex'onera- ;ei'viço; para boneco taJn- , ':ere-ncI'a po-br'e a tr·anll·t"C:'i" oteco-teco jurídico, muito conhecido no Estado. . .o ,,_c.

ção porque sei que o ato es- Jém não, porque sou pesado, ' da lei' que fl'xa o SUb�l'dl'o do
A resposta será passivei ou está dificil? • �

tá assinado". Respándeu-me �rei para ChapecÓ para CUn1' :J-overnador e Vive-Governa-
o senhor que o Governador pru: o meu dever por minha"rr-M1B!tWZPS? T __ ndor do Estado, no próximo
estava no Rio e o ato não ,anta' e que até segunda-fei

. -.

est�va feito, ao' que retrll- J ra o julgava uma pessoa, po- O BRASIL TERÁ 100 MILHÕES DE HABI�' qumquemo.
quel-lhe dizendo que não I rém, agora, juLgo-o muito TANTES EM 1980 BISPADO DE TUBARÃO

pediria exoneração e que se diferente, porque nãõ tem
. Nações Uni_das, 11 (u

..
P.) I ás 'grandes nações, com mais

quel'la que eu entregasse o palavra". 'Não sei se estas

cargo que determinasse )alavras foram transmitid'lS
- A populaçao elo çontmen-I de 100.000.000 de habitantes,

quem.
a te sularnericano superará o convertendo-se esse país �m

)ti deturpadas visto que o
total de 240.000.000 de almas importante fa,tor comercial.

tllldido Oficial de Gabinete
1980 E 1950 h

.

. .

t. t
em . m aVIa ,.

pl'lma .em ser m r.lgan e. ,1110.000.000. Assim em 25 (l.-

DepOiS de assumIr o exer- . tI" '1-
, . .' .

anos a Il;l.alS a popu açao V.-'.-m:.sCICI? passeI radlO ao Te.30uro sel'á igual à dos Estados u'ni- _
I u

pedmdo ordem para retirar a
d

'

Cd' b'
-

b' )
ajuda de custo, porém nio

os e ana a com mados, MEDELLIN,
..

(CoIOm Ia ,

bt. t
'

t' bem como a metade da Eu- 11 (U. P') - Dizem que em
Ó Ive respos a; por es· e mo- .

-

, - .

t· ,'.' .• ropa, exclUIndo, e verdade, a

I
consequencIa do crescimento

IVO, ao encenar o mOVlme_l- U·- S
.

't· t
' ,

d
t d

-

d d
-', '

b t·
mao aVie ICa. Es es ele- das aguas do no "EIAta e-

o, o mes e ezem I?Q re I-I -.

-

"

e· a aJ'uda d c t d
'

mento,s estao contidos num 1'0", morreram, ate agora,-11
r I e us 'o e acor- . _

Ido com os empenhos feitos I relatol'l? das Naçoes Unidas. pessoas e 14 outras ficaram
, O BraSil em 1980 se unl'l'a' fel'l'das

lo ex-Diretor e da J'á n1en-
" ' ". '-,

p� 4-
•

_ '.............................................
INTERESSANTE LIVRO

i�:��:��Vi ��"�������o que

Loteria.'
"

do Es-'t'adoDurante os meus vinte e

oito anos de serviços presta- Resultados de' , oo'emdos ao Estado, todos os Se- •
cretáribs que passaram pela 3.306 Cr$ 200.000,00 - Criciuma

'

pasta da Fazenda honraram 11.262 Cr$ 25.000,00 __: Brüsque
seus atos, tinham pal,vra e . 2.004 Cr� 15.000,00 Floria.nópolis
não mentiam, com exceção, 12.77,4 Cr$ 10.000,00 Florianópolis

.

está claro, face aO que ac3.- 10.817 Gr.$ 5.000,00 Florianópolis

"Antonieta' �e Barros"

Na Assembléia
HOMENAGEM AO DR.

FU'LVIO ADUCCI

Esti\'eram, ontem, no
binete da Presidência

Assembléia, os Srs. Drs.

G3.
da

Ed-
mundo Acácio Moreira, Pre
;idente da Ordem dos Advo

�'ados - Secção de Santa
Jatarina e Oscar Ãlv,im Sch

midt, membro da família do
{alecido Dr. Fúlvio AducCi;
recentemente falecido.
Nessa oportunidade, o Sr.

Dr. Schmidt agradeceu ao

Presidente Braz Joaquim Al
Ies as homenagens e mani

'estação ce pezar do Poder

�egislativo, por ocasião do
?assamento daquele ilustre
�atarinense.

Seguirá para Tubarão, a

fim de assistil', como con

vidado ,ç!e honra, a instala

ção elo Bispado daquela ci

dade, dià' 13, o Presidente
Braz Joaquim Al\T_es.
A Assembléia designou

uma Comissão integrada dos
Sl?s. Deput'ados Olice \Pedi'a
de Caldas, Lauro Locks, Pau
lo Preis, João Caruso e Epi
táci9 Bittencourt para com

parecer ao ato.

O Capitão Luiz Napoleão
de Azambuja, escritor e Ií

,der espiritualista, visitou a

I Assembléia e ofereceu atra-
vés do Pre�;idente Braz Al-

r ves, o seu interessante livro,..recentemente .. editado, -

I "OLHALVA",
A TERRA Di.\

PROMISSÃO.

/

O LEGISLATIVO E OS CURSOS
JURIDICOS

Estêve, ontem, na Assem- ção dos Cursos Jurídicos, !10

oléía Legislativa, a fim de Brasil, por uma Comissão. ele
ionvldar os Senhores Depu- Deputados, dado a sígnif'ica
tados para a sessão solene, ção que tal ato 'representa -io

-hoje às 20' horas, no Salão fortalecimento do regime de
nobre da Faculdade de Di- mocrático.
reíto de Santa Catarina, o Está sendo preparado ím-

.

31'. Professor Dr. Ferreira Li- portante trabalho, que ,será
ma, Diretor da Faculdade. I editado pela Assembléia Le-
Recebido pelo . .!?eputado gislativa e distribuido pelos

�raz Joaquim Alves, Presí- membros dos 3 Poderes a

:lente do Legislativo, o Dr. Ordem dos Advogados � à
B'erreira Lima entreteve li- UCE.

�eira palestra. E' um estudo do Foder Le-.
Será orador da solenidade gisla'tivo, desde sua origem

o Desembargador Alves Pe- - a la. legislatura em 1834.

drosa, do Corpo docente da Contém os nomes de toelos
Faculdade. �, os membro's, referências aos

Em nome do Centro Aca- mandatos, subsídios.
dêmico, falará o re.spestivo Traz tôdas as Constitui-
representante. ções 'estaduais � 7 aO toelo
Será inaugurada uma pla- e abundantes anotações e

ca e o retrato do Professor comentários. ,-.,

Dr. Henrique Rupp, em cujo Incumbiu-se 'dêsse traba
ato falará o Professor De- lho, cuja ausência tanto SI'!

sembargador Ferreira Ba::;- faz se�tir, o ilustre estudio'io
tos. e pesquisador Dr. 03valdo

Espera-se que o Poder Le.. Cabr�l.·
'

gislativo se faça representa:' Até novembro dêste ano

n�ssa ses�ão e,m. comemo'ra-I est�rá pronto, o livro, em

çao do amversano da: funda- malsde 300 paginas. _

...........� .

FRECHÁNDO
J) sr. Jorge Lacerda, segundo testemunhá de co

mum amigo, anda irrit�do com anedotas, das quais se

confessa duas vezes vítima: das que ce�ta e das que
contam dele.

- Das que eu cont,o - queixa-se êle - ninguem
acha graça, a não ser eu; das que contam de mim,
..todo mundo ri, menos eu!

'

I
Tem razão o ilustre pretendent'J ao continuisl11o

bornhauseano.
'

Ainda ag'ora, da Lagunr - terrinha de arder, ern
sarcasmos e ironias - nos chegou esta, a respeito c;o

pluralismo partidário do candidato clorofílico.
N,um café, o Jorge, notando a desenvoltura do

garçon, 'solícito e de resposta pronta, pediu outra xi ..

cara:

- S�u café está ótimo! Ponha mais um aqui!
- Pronto, doutor! Pouco açucar senão azeda! E"

café in... te... gral...
.

Percebendo a piada, o Jorge pensou em aliciar
aquele ótimo elemento para a sua propaganda:

O amigo já tem candidato? Qual é o ;eu par
tido?

Sou getulista, do P.T.B.! E o sr., doutOr Jorge?
Aos quais partido p_ertence? --

O Jorge superciliou-se, esverdeado, enquanto o.

ga,rçon, com um risinho de amigo-da-onça, rodopiav.a
a bandeja no alto, com um só dedo, � gritava para o

balcão:
'

. ....,.
- Salta outra média, que esta minha não prestou!

x x

'.

x

Ainda da terra jiÍliana, estoutra, corri o candido

udeno-pel'repo-integralista, metido numa vendola do

interior, onde percebera "-alguns caboclos matando o

,bicho para esquentar o frio.
- Boas tardes, amigos! Que' friozinho danado.

Aceitam um traguinho?
'

- Dá de b�bê! - foi adiantando o mais espevi
taelo.

E, enquantp a branquinha corria de mão em mão,
o :Jorge sorveu um guaraná de limão e meteu a,_boca:

- Eu quero dizer' aos srs. que sou candidato' ao
Govêrno e ando visitando o eleitorado. Aqu,i estou pa
ra saber dos srs. quais são as suas reinvidicações.

Silencio geral. Os caboclos se entreolharam 'e de
pois, ainda com os olhos, credenciaram o espevitado
para interpretá-los.

_: Dotõ ... - tartamudeou êle - essas tal' de reven-

decaçãos.,. cumé é memo?
- Reinvidicações"
- Essas t,ar, trocado em miudo,"que é que qué dizê?
- Reinvidicações, meus amigos, são os anseios do

povo, são as necessidades do lugar, são os desejos de
todos, são os ...

- Já sei, dotõ, E' o que a gente percisa em pre
mero lugá!

- Isso mesmo! Você explicou até melhor do que
eu! Agora podem dizer o que necessitam, o que que
rem, Q que mais _desejam!

'

- Puis nóis, inté tava falanó nisso quando o dou'"
tô chegõ! O que nóis mais quere'Íno, agora, nas inleí
ção, é ponhá abaxo esse governo do Boronhause. 0_
que nóis mais deseja:é outro govêrno que nem d do
nosso' chefe, o dQtô Nerêu, pra gente tê estrada de

verdade, e vê nas escolas as nossa famiazinha apren
dê al'guma coisa! O que a. gente qué é que ...

O Jorge, e mais seu motorista improvisado
Aquiles - já iam, a essas aI"tur::rs, na curva da estra
da ...

o
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