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• BOGOTA', 2 (U. P.) _ o rou- que vai regressar a seu
, : Mil 12.265

.' '1_ chefé da .delegação chilena país, "por motivos pessoais".

; à 6E-. Conferência; da Comís-' A decisão é tomada depois

•...C·•••••••••••••••••• I <'lo Economica para a Amé-
que um jornal. desta capltal

" publícou um artigo critícan-
Cr'. 1M [rica Latina (CEPAL) decla-

-

do as condíçôes sociais e eco-

nômicas do Chile. Mas Guil-

INEIDENTE DIPL-OMÁTICO :.:

O Iheíe da Delegaç'ão Chilena
em Bogotá

Flortanôpolis, Sabado, 3 de Setembro de H.J55
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"-, Apresento-lhe minhas congriÍtulàções, rogando

t � .L;eus. �benc.o� sua.s �obres aspirações, 'para triunfo do bem

U U rO
e Ielícidade aa pátria estremecida".

I I

�E DOM JOÃO CAVATTI, Bispo de Caratína (Minas
Gerals) ;

..

! .

'

I
.

,,_ O Povo católico de Minas confia nos elevados sen-

Ur 1111 F d I t d ." -

I
.

t
· -;t!m�ntos crist�O& de V. Excia. e espera que no Catete V

"...zl'ilffi�[orça e era em o as as secvoes e el orais. �xcla. man�era o mesmo acatamento à Igreja que tem

;'i'-�•.IllstruçÕes ao MínistroEda Justiça ;'0
no Palaeio �a Liberdade". _:�

'RIO, 2 (V. A.) _ O minis- 5Q Eleitoral (art. 175), me- pado em não incorrer em

to da Justiça dirigiu ao didas preventivas como 1S falta ou negligência quanto
presidente do Tribunal . Bu- estatuidas no art. 66:

. I à obrigações que lhe são ím-

perío; Eleitoral o seguinte "E' vedado promover no postas no mencionado texto.

ofício: "[l lei 1164, 24 de [u- dia da eleição, com o fim consulto v. excía. e a êsse E�
lho de 1950, atribuiu compe- de impedirem, e�n�araçar ou I grêgio �ribunal, em n0I,ne do

tência a êsse egrégio tríbu- fraudar o exercício do SU-. 3I'. presidente da República,
nal 'para requisitar a força frágio, concentração de eleí- acerca das iniciativas que

neces2ária ao cumprimento tores sob, qualquer forma e deva tomar o poder executí

da lei (art. 12, G), permitin- o fornecimento gratuito de vo para dar, como lhe in

do assim providências acau- alimento e transporte coleti- cumbe, pleno desempenho à

teladoras da normalidade do vo. Pena: detenção de 6 me- queles deveres, legais".
Pleito, a critério desse eleva- ses a dois anos. E, em conse

do órgão [udlciárlo. Em CUlU- quêncía, para êsses outros

Primento ao referido dísposí- fins, assecuratórios da ordem
O ofício, em que os demissiomirios dirigiram ao

tivo, a alta corte eleitoral di- pública e dos direitos dos ci- EM MOSCOU
.dlretôr!o municipal da UDN possue o seguinte INTEGRAL

ligenciou, oportunamente, dadâos, determinou� artigo MOSCOU, 2 (U, P.) _ O
teôr: "Ilmo. Sr, Prcsidente. do Diretório Municipal RIO, 2 (V. A.) _ Por nove

Para a ida de contingentes 65: muralista e pintor mexicano.
da U, 'D. N, - Tubarão - Os abaixo assinados -otos contra sete, depois de

l111'II'ta . .

t d
'- D' d

' membros elo Diretório Distrital da UnI'a-o Democrátíca .calorados debates o 'I'ríbu

res a varres pon os o "As eleições serao sempre lego e Rivera, se hosps-
-

"
-

território nacional na eleí- -aalizadas com a garantia da dou no Hotel Nacional,

situa"l
Nacional veem pelo presente, em caracter irrevo-

... .ial Superior do Trabalho

çâo ele 3 de o�tubro de 1954. .orça federal,' posta a dispo- do na praça Vermelha, nesta
gavcl, renunciar os cargos que ocupam' no referi- ironuncíou-se pela ínconstí-

F
do diretório, Sem mais para o momento servimo- 'nicionalldade do dispostos

, ora daquela hipótese, a síçâo das 8utoridades eompe- capital, enquanto se fazem
"

l11es
nos desta oportuntdade para reiterar 'os nossos la lei n 2510 que abolira a

ma lei previa a dita re- �ente3". Parece ao govern.? os preparativos para a ope-

' ""

qUi'l'ca- t
-' I agradeeímentos pelas atenções a<.:C aqui (ll'spen- �lausula da assiduidade inte-

,
_ J para se execu arem que se aCTescentou, por ess� raçao a que deverá ser sub-

-
""

as de ,_

d
• .

' '.
sacIas, (ass,) ,Elias Cale!!'ari, Antonio. FrancI'sco D'e gral nos dissidios coletivos.

ClOes esse egl'eglO Tri- modo, um novo encargo aos metido. RIvera, que veio a-
-

bunal e Tribunais Regionais serviços de admini'stração companhado da esposa, pa- Piéy'i, ,João ?ab�'iel R�drigues, Fioravante Francis- A discussão em torno ::lo

{art. 17, K), Sucede, entre- ,nilitar, como seja o de pro- rece muito animado, segundo
com, Antolllo Caleg'al'l, Antonio Mal'con". Com a assunto se' estenderá, natu-

2anto, que a reçente lei .. mover a presença da força os seus. amigps 'da Embaixa..
renuncia ,(lês_tes elementos que sempre constitui- ralmente, ao Supremo Tribll-

550 de 25- d .

Ih d 19"
- d M' EI t' ra,m a viga mestrà dOI diretório da U, D. N, no dis- nal Federal, para o qual ape,··

_

' e JU o e .)5 ôm todas as seçoes onde se a eXlcana. e es a com
.

nao m d'f'
tnto de ""reze de Maio, ficoU' praticamente desfeito Iara o Sindicati). dos Empre-

I
o I lcando embora os I processará

o pleito, a fim rte um cancero Esta noite, acom-

ea udidos preceitos, estabele- velar pela integral cumpri.. panhado dos amigos diplo- á()'llel� órgão 'partid;'irio naquele próspero distrito. gados, intere2sado no pro-

eu ao 1 d d I
(.Da Tribuna, de Tubarão) cesso que deu margem áquel::

h)..
a o e sanções

�

re- menta das novas disposições. matas irá a uma função mlln

..r"'SSlvas previstas no Cód.i- Estando o governo preocu- circo. •••II"'•••••••••••••••••••••••••;pronunciamento por meio de
recurso extraordinár.io.

RATIFICOU A CARTA DA O. E. A.
WASHINGTON, 2 (U. P.)' sistema e contribuir para

- O Uruguai passou a ser a
'

consolidar o íntercambto
.O.a nação do Hemisferio �\: continental. Na mesma oca

-atirlcar a Carta da Organi-
I
sião, o diplomata ratificou

-açào dos Estados America-: tambem a convenc'ão sobre a

:05. ° embaixador uruguaia, ! solução pacifica dos confli
.r. José A. Mora, depositou 'os tos. Da mesma forma' que à
.nstrumentos de ratificação, Carta da O. E. A."i conven
ta sede da União Panameri- ção foi aprovada na conte
·ana. O· dr. William Manger, reneia de Bogotá, em 1948. A

ecretário auxiliar da insti-, Argentlna jé a unlca nacão

.uicão, declarou que o ato
t

que ainda não faz parte
.

ri,1

.ruguaío vinha fortalecer o organlzação.

Parâ-8S [Ieições �e l

Foram tão' infelizes os caravaneiros udenístas
no comício que realizaram domingo último em

Treze de Maio, que acabam de renunciar em ca

racter írrevogavel aos cargos que ocupam no 'di

retórj� distrital d� UDN e,m T��zl1 de Maio., O'G senho
res Ehas Calegart, Presidenté, Antonio Francisco
de Pieri, João Gabriel Rodrigues, 'Fioravante Fran

císconí, Antonio Calegarí, membros e Antonio

;vIarcon, Secretário.

Ito da reforma das tarifas

rlrandegarías, cujo projetei
istá em vias de conclusão, ('

1;1',
Jorge Amaral, secretário

, da Confederação Nacional do

0••••••••••••••el••••
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··RIF(rRMA-..-..
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Projeto alfandegário
RIO, 2 (V. A.) _ A propo

UESMILlNGUIU-SE
Comercio, declarou que "mais

de oito mil itens de especifi
cação de mercadorias encon

tram posíçâo adequada e

classificação apropriada na

boje desse imenso repositório
de conhecimentos e de téc-
nica",
Para a taxação desse vasto

numero de itens, a comissão

agrupou-os em três faixas de
íncídencía :

.í.o - Mercadorias de alta

essencialidade, taxas livres
até dez por cento; 2.0

Mercadorias de íncídencla

protecionista, taxas ele mais

de dez até sessenta por ceu

ta; 3,0 .:._ Mercadori.as inde

sejáveis pelo seu carater suu ..

tuário, taxas de mais de ses':
senta por cento até cento e

cinquenta por cento.

Dentro dos limites de'ss:.13
três faixas, a comissão -

en

quadrou todas as utilidades
do comercio internacional de
todos' os palses.

- ,'-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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o ESTADO FARMÀCIA DE PLANTA0MINIST:f:RIO DA AGRICULTUkA
SERVIÇO FLORESTAL IDELEGACiA }i'LORESTAI.

REGIONAL
.. "CORDO" COM O ESTADO ))r;

SJl.NTA CATARINA
Avíso

A Delegacia Florestal Regional,
no sentrã« âe coibir, ao máximo pos

sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de. Impe
pedir os desastrosos efeitos 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 cumprimento do Códigu Florestal
(Deer. 23.7!J3'(}e 23-1-�9::t4) em todo o Estado,

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

proceder queimada ou derrubada de mato 'sem solicitar,
com antecedência, �\ ne eessárâa licença da autorídade fho

restai competente, conJorme dispõe o Código Florestal em
seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores

sujeitos a penalidades,
.

REFLORESTAMENTO
Esta �epartição,' pela rêde de viveiros florestals, em

cooperação, que mantem no Estado, dispôe de mudas e se

mentes de espécies n\}res�.ais e de ornamentação, para ror

necímento aos agricultores em geral, interessados no reflo

restamento desuas terras, além de prestar toda -ortencaçâo

ESPECIALIZADA EM ARTIGOS DENTARIOS técnica necessária. Lembra; ainda, a possibilidade da ob-

Estoque permanente de todos e quaisquer' artigos tenção de e�préstiinos para reflorestamento no Banco Il() INFORlVlAÇOES
concernentes ao ramo Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 ancs. UTEI�

EQUIPOS, CADEIRAS E MOTORES TEVONI te- Os Interessados em assuntos florestais, para a obten- -o-

mos para pronta enti'�a .
'ção de maiores -sclarecímextos e requererem autorteaçã»

I
O le.itor enco_ntrari, nl3sta co-

• './f TADA' de r
.

àd d b d
- luna, Informaeões que nac .ita

Aceitamos encomendas de PLACAS E",l'.LAL � rcençapara querm a e erru a as de mato, devem diàriamente e de imediato r
'

para diversos fins i dírig'ír-se às Agências Florestais MUiJieipais ou diretamen- JORNAIS T.i.fuu.

ATENÇÃO' Atendemos os senhores
- Dentistas e te li esta Repartição, situada à rua Santoa Dumont n", 6 � �sta�o .. 1.O2!

, I !li'l" l'
' I

aze a 11.666

Protéticos do Interio"r pele Serviço de �EE,)1BOLSa I
em �,IJ:'I::_nop" IS. Oiári� da Tarde, ' .. 3.579

.. �REO e POS"'AL I
I'elefône 2.470 €aíxa Postal, 395. ,A Verdade.

': : 2,010

lU'< l ' .
hnpiensa Jflclal 2.688

Endereço telegráfieo: Agrisilva. -' F'lorlanópolis, S. C. HOSPITAIS
Cartdada:

(Provedor) .

Viagem 110m segurilDl'.a ,����ar�:�n��'::::::::: .: : 'VENDE-::;;E AS' SEGUINTES PROPRIEDADES
" y;Militar, ..

São Sebostião (C.la d. A Casa n .. 1.2 na Rua dos Ilhéus (antiga Visconde

e rapI'dez Saúc'e) , l.lU Ouro Preto),
Maternidade lJoutor Car-

'

I C
' A Casa n. 13 na Rua Silveira de Souza

SO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO ICH�MA�b�a DR-
'.111

As Casas nvs, 1 e 3 na Rua Sete de Setembro
.

RAPIDO l<S"L-BBISIL'IBO"''' ICO�:��!SBombeir05 1.111
Uma casa de estuque na rua Servidão Moritz, (Morro)

U D II I Serviço Luz (Reclama- com o terreno 6 x 14, preço Cr$ 18.000,00

Florianópolis _ Itaja{ _ Joinville � Curitiba PO��:i·; ·(S;J�· '6��i'8�,�i� ::'��: d Umad casa de material com o ter�'eno 10 x 30 no' inicio ....

Policia (Gab. Delegado) .. 1.611', a estra a do Pantanal (lado da 'I'r indade) , preço Cr$...
COMPANHIAS, D. 40.000,00 . _.-

j TRANSPORT:lS A! AÉREO
tratar com o Sr. Doralêcio Soares ou o Sr. Sílvio

TAC ; Sonsinj ,
'

'Cruzeiro. do Sul .

____

---- Pan�ír ."
'

.

Varli .

Lóide Aére<> .

Real .•.•.. , .•...••.....••

candinavas ...
'

•..••••.•

HOTÉIS

ILUX
.

Magcstic .

Metropol _ ....•......

La Porta :- ..

Cacique _ , .

Central , .

���trela
-

, , .

f Ideal .. , ........•.•...•.•

E:STREITO

Dis,lIue_ " . , , .....• ,.

Dois Lotes no Bairro de' Fátima - Estreito

Quatro lotes no c�ntro da cidade

Quatro lotes em .Londrina - Paraná

IIlANCO
d GDil\lTO POPU�Ar>

ITem compradores para casas em Florianópolis des-
U

,
e"l:U I L !\. I

de cem a quatrocentos -mil cruzeiros.
'

..

� AGRiCOLA
-

I I

Negócio 'a dinheiro.

Informações na IMOBILIARIA "MIGUEL DAUX" RM.o: cl�" 16 .. .

I

Rua CeI. Pedro Demoro 1541 - 10 andar�treito ou ,. f'.LORIANOPOLIS -5ró.,ec.r�r.lnô,

�..d_i_f_iC_i_o_I_p_a_s_e_a_n_á_a_r�'�te_·'l_;r_'e_o__F_i_o_n_e�3_3_7_6_·__F_0_l'l_·a_n_o_'p_0_I_i_S�---4-\�� .; :-;;;;- ==t.. �:h-:;:
INDICADOR PROFIS'SI,ON-A' L�R�RO���:ASTOs i MARIO DE LARMO -D�'

�'/ ......[

.
_

, I MÉDICO i 'CANTIÇÃO r
-

,

r� �:-Vidal Dutra Filho
.

Com prática no Bosplta.1 81 .. I
M 11: D I C O ESPEqALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS

DRA. WLA.DYSLAYA DR I. LOBATO DR. WALMOR ZOIlER «'rancisco de AseLII e us "SLta CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NO RIO D

W JlUSSl I FILHO 'j
.

GARCIA Cas'l do Rio de Janeiro. CLÍNICA DE CRIANÇAS I .

c ,,:," , - JII JANEIRO

•

D'
CLINICA MJ!:DICA.

PED[ATRIA I'TEO-NATAL -- úlST'GRBIOS DO R.C••

• . oell�.� io .p.relho re••tr.t6rlo DI.lo.a.. !:lei. J'.caI4••• Na. CARDIOLOGIA
-.

I
ADULTOS

I
NA�CIDO -

-

ASSIS'rÉNCIA TJ\:CNICA ESPECIALIZADA AOS

DR. ANTONIO DIB IIRADIOGi��lSURLAODSI·OS-COP
•• Icto..1 ••·ldM.dedel<JoIUIBr....ll UaI�I;I,,· ContultQrio: Rua Vitol' ••1- Doenças lnternas PREMATUROS ,-'- TRATAMENTO r INAPET:I!:NCIA INFANTIL

MUSSI
... &A, • reles 22 Tel 2675 . CORAÇAO FIGADO

(�ALTA DE APETITE) - TRATAlIiJ!lNTO DA BNURBS. NO

DOS PULM01!lS ,'Ex.h"terno �or concurlo dIlI M.- HO�'ários' S d
- - TURNA, EM CRIANÇAS 11 ADOLESCENTES - DISTÚ�BIO-

_ .�:DICOS _ . Clrura.la do Toras ternldaGe-E.eDI. Sexta feir.;s'
egun SI, Qu..rtlll e iUNS - INTESTINOS PSICOLOGICOS DA INlo'ANCIA - .lNFilRMIDADlIS DA INFA.NS

CIRURGIA JLINICJ. Formado _pela f'.cn!dadte Nacle., (gar'fl�G do Prof. OetÃ1'1..l.... Das 16
..

18 h Tra:tam�nto moderno da
CIA D-E MANEIRA GJlRAL

-

G.RAL-PARTOS 'nal de Medicina, Tlatolor;lau. I drlcuel Llm.) R
. • �8; .

ora.. I CONSULToRIO - FELIPB SCHIUDT "

SOIrvlço 'completo e I.plei.ll-· TI.loclrurllllo do BOI,I&l1 N... Ex-Interno do Serviço de Clrur- 'd�81�;ncla·2oRu. Fdip41 �e� SII�ILIS �ONSULTAS - DA� 2 AS li HORAS.'
•

udo da. Dc..NQAS D. SlINHÕ-! l'h HaIL)& ;&'1. de Ho.plt�l L A.. P. iii.. 'T. C'I·�lll 'SOO?
- andu, "pi. Consultório - Rua ViCt6f L,O�SULTAS C/ HORA MARCADÁ: J'ON.11811

RAS, eon:. mod.rno. m6tõdol .e !Cnrao ,de e.peelaUuçle ••Ia! do JUo de Janeiro
e .. �.

. Meirp.lles, 22. R�:::;ID�NCIA - 'l'ENENTE, SILV-JlIRA, 1110 (J'ONJI II")

di.gn6.tlco•• tratamento. ..iS. N. T. Ex-Iaterna ".l[�UtlI.D i Jlfédlco.do BOI.IUI .!iI DR HENRIQUE PRIsc,n. HOI'AUIO'.
A'IENDE CHAMADO� A DOMIClLIO

.

SULPOBCOPIA _ HISTa.O ''''''Itente
lIe Clrargi. d. Pr.'. U:. Carld.de I'

<J .�

S.u.PINGOGRAJ'lA _ .It�,!: 0-, Gulmarles (lll,,'. IDOENÇAS. D. SJlNHOaA8 - PARAISO Das 13 às 16 horas.
DR. ANTONIO BATISTA n-=--R--C-LA-R-N-O---

.

LIS.O BASAL COl1.: Felip. S�mld', iR _. P�RTOS -:- OP�RAQO.S· MJ::!;ICO JUNIOR"
. G.

,. ".Ioler••'a .411' ..... cartas- Fon. ISOl
I
Conl, Rua Joao PlDto n. 111, Operações _ 'Doençaa de Se-

'relefone: Consultório � GALLETTI

Eletrocoacol.çlo _ lI.toa UUn At_eod._ em Ílora marea.�. da; 16,00 ai 18,00 hc ..�•. II nhoY'a. - ClínIca de Ad.ltOl.· 3.�15
.

,

- ADVOGADO -

Violeta e Infr. Ver"Ueül.. Rea.-: - Rua JllteV" luniol', l . p_ela manhã .tend. dl�- Curso de Eapecializaçio no R' ,.. R J" d
CLINICA JJSPECIALIZAU!I. DI; Rue. Vitor l(eir(ll ...�, �O,

C001l01t6tlo: Ru. Tr.j.no. n. 1. 80 - Fone: !lSi I rla�ente DO BOlpital d4! I qospital do. Sarvidor.. !to •• _

SIQenCla:' ua 08a O CllIANÇAS' lONJI: li!.-I.68 - FlorianópoH�

l0 .ndar _ .difieio 40 Ionteplo.
- CarIdade. tado· Vale Pereira 158 - Praia Conault81 daa II ia lJ hora!.

Bor"-rlo: Da. II l. lI.ltor.; - DR. YLMAR CORRIA I Residênci.:. (S�rviço do Pro!. Iari.no de da Saudade C"- I Re•. I Cuu. Padre Jllr:nalinllo.- DR. MARIO WEN-
. 01'••VSS1• .

CLíNICA IU'lDICA
. , Rua: General Bitt.ncouI1' n. Andrade) j'

- oquelrOS. 12, ' DHAUSEN

Du li li UI Ilora. - Du. CONSULTAS da. 10 - 111 lío_110I. Consultai - Pólla manIaI 110: DR N I
ADVOGADOS CLíNICA M";:DICA D- ADULTOS

IUSSI ru. ,

Telefone: 2.691. Hospital de Cliridad. I'
- A TON O GOMES DE DR J '€

-

�e.id&ncial AU1l140 Trom- Ru. Tiradent" :; _ Fon. 1I4.l6 DR'
Á tarde dai 1630 h••m d!.n- ALMEIDA

. OS MEDEIROS

I
JiJ CRIA.'N'O}_S

k 8' NEWTON I VIEIRA' Consultório
- Rua Joio Pin-

pOWIl 'I, .

te no conlultório 'RuA Nlln••
I ADVOGADO to, 10 - Tel. M, 769.

_DR. JOS1: TAVAP.J:S D'AVILA Machado 17 ::.qui(!1l •• T1r.- Escritório a Reaicencla,'
- ADVOGADO - 'Consultas: Da. 4 ãl • laor-,.

DR. J1)1JO DOm IRACEM!l. CIRURGIA Gnt..L Idc��e�deTel: 2766 'p:-A II
Av, Hereilio Lus. 11 S�aRniXt� C Pto 8 tia I lIíO - luj.1 - I Residência; Rua lhttv.. J4-

VIEIRA MOLZ'STIAS N.lRVOSAS Jl

I'
Doenç.. de Senllor.. - Procto· C

� nCla - rua r.el ..elite Telafone: U46. � 8 ar na. nior. 4.6, T�1. lIl)ll!.
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DR NEY PERliONE Dr. Lauro Da'/ura
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o ....<>f:p .�, _.

I Rua' Blu�enau � 71 DR, GUER!lEIRO DA J'ON8J:CA
' do. Brasil Especialista em moléstias de Se�horas e. vias uriná-

(Tr.ta•••te iii. et...U. ce_ '''Con a

I a:.' n. - DOÉNOAS DO APAR:iLHO DI Chefe do Serviço d. OT01lI- RIO DB J�lIJÀO rias .

.

••era�'o) 'oh
AlnVU '0 trl;pl. p�"o 31otro-

GESTIVO _ ULCERAS DO IS- ,NO do H09j:ital d'e Flodan6poUI Aperfei.;oemente na "Cua d.

Ancle.r.U.oaeolll. _ Ilise.lta d. 'i .>q� i" -,;a:dla,,�l. �1;1!litu ;�...- TOMAGO l!I DUODIiNO AL.a: I '?ossue a CLINICA o. A.PA�JI� I Saudo São .il'u8J'·
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Cura ndical' das infec'ções agudas e cronicas, do
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DR JUL O PAUP '1 Ida
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Bourlo da" • )1 11 Aoru e
I R A 't G ib ldi

.

_
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•
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,
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n

I' 'q E h) F-
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• .....................

DenUd.· :
• pUal de Car1dall. I DOENÇAS L."JTI1:RNAI

" - Ca�'1(lade dlal'lamente pela ma·

a.lo. 1:- • Iafra.V.n..'''' CLINICA JU:DICA D. C:a.UN- Coração. Elltôm.&,o, 'nte.tlno, DE ARAGAO nha� a' Dr. Cesar Batalha da Silveira

Con.nlt6do , a••ii'nelal t.a I
ÇAS • ADU�T08 fliado e vi.. biliar.... Btna. �n- CIRURGIA' TRJIIUMA'1'OL:1GIA I'

5 ,'S � ,sa Sab. das 9,as 11 horas. Cirm gião Dentista

'arnando ••duu!o I. - Al.rala - rios o átero. Ortopedi.· 2 3 . 4 das 14 as 16 horas.

T.I.fo.n.: IIII .

- 'Conloltório: Rna Nua.. Jla- I Conlultório' i7i�r l&.1!'.I'.l Consultório: João Pinto, 18. no Consultório à Rua Joio Pinto Clinica de Adultos e' Crianças

Con.ult•• : e1•• 8,00 i. 11," ehado, 7 - Conasltas ..... li la !Z, Das 16 às 17 dil\riamentll, nr, 16 (1° nndar). Raio X

a d•• 14,00 i. 18 !lorai 118 hor..
-

I'
Da. 16 b 18 hor... Mellos !ln. Sábado. R)i;SIDENCiA: - R Il r".r:, At d H M d

Exclu.iv.mente com !lor. mar- 1le.ldêncl.: Ru•••uell.1 ÚIII-, Relidência: Ru B"c.I..... lO.
I

Re8: Bocaiuva' 131. Shutel 129 _ Telei, 3.288
en e eom ora arca a

..... lI1arm�, i _ rODO: l7aa kFone: en8. Fone; -, t.7a. Florianópolis: Felipe Schmidt ª9, A Salas 3 e 4

I

Dental Santa Apolonia
».

ARTHUR ANTONIO MENEGOTTO

Rua: Tiradentes, D.O 20
FLORIANóPOLIS

a Imobiliária Miguel Daux
Tem a venda
Uma casa a Avenida Mauro Ramos

Uma casa a rua Visconde de Ouro Preto

Uma casa IV rua Deodoro c/13,50 de frente e 46,60
de fundo.

Uma casa e um lote a Avenida Santa êatarina -

Estreito
Uma casa a rua 14 de Julho
Uma casa de madeira em Barreiros
Duas casas no Morro do Geraldo-Estreito
Duas casas e eum terreno para loteamento no Morro

do Geraldo
Um lote na rua José Candido da Silva - Estreito

Dojs lotes a rua Moura - Estreito

i
i
l-

I
,
"

Gerent.: DOMINGOS r. lHO
}.QU,WO

PLANTõES DE I:ARMACIAS--
ADMINISTRAÇÃO

.

aed.çlo • Ofleln.�, à rua Con
selbeiro Mafr., n. 160 Tel. 1022
- Cx. Postal' UIl.
Diretor: RUBEN � J.. _.AMOS

Mês de Setembse--
3 sábado (tarde) _. Farmácia Moderna - Rua João

Pinto.
-

4 domingo - Farmácia Moderna - Rua João Pinto.
7 quinta-feira (feriado) � Farmácia Santo Antônio

- Rua Felipe Schmidt, 43.
10 sábado (tarde) - Farmácia Catarinense - Rua'

llepreaenta>ltell: Trajano.
.

Lt�:,pr8aentaçi'i.. A. 8. L·u, 11' domingo - Farmácia Catarinense - Rua Tra-

i Rua .3enac.or Dantu. 40 -- 60 jano.
an�:f:: 22-5924 __ Rio d. Jan.iro.

17 sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua 'I'ra-

Ilua 16 de Novembro 228 60 jano.
'andar aala 1IU! - São Paulo. 18 domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.

24 sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua
Conselheiro Mafra.

I .

25 domingo - Farmácia Esperança - Rua Conse-
Ano '. Cr' 170,00 Ilhell'O Mafra. -. -,

Semestre .

-N';
. i�te�l�rCr$ 110,00 O serviço noturno será efetuado pelas farmácias"

.

Ano Cr' :!00,OO Santo Antônio e Noturna situadas, às ruas Felipe Sch-

Seme�tre: : Cr$110,OO midt,.43 e Trajano.
-

-

AnunCIO mediante. -ontráto, I ._-'
�

_Os oriii�'1is, �elimo não pu-
- - - ---------

bhcad�lI, !Iao _serao de olvides. I R· XA direção nao �e, r.ellpon.a1lliu
.

a lOS
'

pelos ccncertos emiti dOI no••".

t\iO. a.. ínadoe,
.

.

,

\SS'NA'JURAS'
N. CaSllt.l

Jtpa�elhaJem moderna e completa para lIua\IIuer ex&...

I'adioló�tl•.

�adio�raflaa e r:ad1os�oplall.
Pul�ões ti coração (torax).

Estomago - Intestínes e fígado (coleclsto,ratla).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
--Vtera' e anexos: Histero-salpingografla com Insufla

ção das trompas para dillgn6stico da e$tern;d�de,

Radiografias de ossos em geral.
Medidas ea avas dos diametros da bacia "ara orienta

ção 110 parto (Báâío-pelvímetrta).
�tàr!am�nte na Mnterrudade Dr, Carlol! C�rrê...11.114

Z,01l6
•.811
1.117

Agência: Kua Deodoro esquina�da
Rua_Tenente Silveira

·Restauranle _Rapoli
RU� Maréchal Deodoro H.

•

{P Em. Lages, DO sul do Brull, o melhor I

;"". Deaçonto_ 'ellr�c1tJ para 06 aenhorM Tiajantes.

,

\ \
.

_------_
.._�--- -

•

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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o ESTADO ..... Flori.anópolis, Sábado, a de Setembro de 1fJ55
.

------------

DIA 3 DE SETEMBRO - �'A MAIOR FESTA DO ANO��' - DIA 3 DE SETEMBRO
DESFILE TECIDOS RENAUX (TRINTA MODÊLOS lNÉDI1'OS). ESCOLHA DA. "�LEGANTE P�NAUX". POSSIVELMENTE, A PRESENÇA .DE·
"MISS DISTRrrO FEDERAL", SRTA. ELVIRA WIL6ERG. "SHOW" COM OS "DEMÓNIQS DO RITMO", DECORAÇÃO ORIGINAL· SORTEIO DE

LINDAS PRENDAS. tIMA GRANDE NOITE NO CLUBE DOZE- DE AGÔST(}. �.
( -

_---- --------

BelezaSociai Maior Conforto e

Lar

._---_._-

a Maior festa do Ino IIDi�riC)- d� .

-

1Me'r�pole
o DIA DOS PAIS E UMA para o

SUGESTÃO .. '
, Prosseguindo em seu destacado programa de gran-

Passou o "Dia do Papai". ,lles reallzações, "A Modelar", tendo presente ser setem-

J Festivamente. Nada mais I bro o mês de transição entre o inverno e verão, decidiu
lnteressante que estas da-, dedicar este per.iodo para o lár,. �f:l'ecendo. ao. publico a

t tas que tão bem fazem aos melhor oportunidade para aquisiçao das ma IS agrada
I que podem dispensar mais veis e sugestivas utilidades.

Raulino Vieira de Mello I carinho e mais atenção aos Pelo sucesso que vem alcançando. esta 'tão simpati-
seus progenitores. Nós re- ca iniciativa, é. de se concluir que o mês de setembro se-

Quando eu fizer da vida a. curva derradeira, cebemos apenas, porquenão : rá, em todos os anos, o "Mês do Lár", quando as donas
E de minha harpa as cordas eu sentir partidas, I temos pai há muito. Desde I de casa terão a melhor ocas i;"" para adquirir com tenta-
Verei então o Céu, em vez de denegridas j'que nos entendemos aliás, -dores descontos, as mais interessantes utilidades para
Nuvens que me turvaram o 'olhar a vida inteira l

I
não tivemos aquêle "grande maior confôrto e beleza de seus Iáres,

, camarada': que nos orien-I Os, desco��tos excepcioría ís que .e�tão sendo �o�ed,i-Perdidas ilusões guardei sempre comigo! tasse na .vida, que procuras- dos na atual, Grande Venda de Utilidades do Lar, so-

Não sei já o que sou! Nem sei ji de onde venho! Ise colocamos na senda de mente 110 corrente mês e sem prorrogação, são conforme
Sou homem só porque no coração mantenho i alguma carreira. O cnrni- se seguem:
Estas' tristezas tôdas que no peito abrigo! I nho foi trilhado por nós 10,% nas tabelas de preço dos colchões e travessei

I
mesmos. Se erramos a es- 1'OS de móla DIVINO

.
trada foi porque não tive- 10% nas passadeiras de congoleum

.

mos tino. Mas se acertamos 10% nas poltronas - sáfás-cama e grupos este-
i não tivemos um pai a

quemi
fados .

Estão sendo aguardados. com muito. entusiasmo, pe-

I agradecer. Tivemos sim, 15% em todos os tapetes e passadeiras de lã - las nossas elegantes, os chapéus 'de -MADAME ÁUREA

uma grande avó que nos foi bouclê e veludo ·1 LEAL, executados exclusivamente para o "DESFILE TE-

'tudo, pai, mãe e avó so- 15% nos tecidos para cortinas, decoração e estofa- CIDOS RENAUX".

bretudo. E pensando nestas rnento e OS "DEMONIOS DO RITMO" farão sensacional

datas tão gratas à família, 1 20% no varíadisaimo estoque de tôalhas de rosto e apresentação, comum "show" verdadeiramente infernar:
-

tão úteis à coletividade, ain- oan ho. Lindas senhoritas participarão do DESFILE, saJien-

da mais ao comércio que
--.-------

I
do-se ELJZABETH GALLOTTI, lVIíRIAN NóBREGA, 1-

obtem grandes promoções, "REGIONA'-L 3 DE OUTUBRO" IMACULADA GASPAR, NORMA COUTO e HÉLIA ou-

por que .não institu ír-se o .RIQUES, além das Sras, Dentin ha Viegas e Gilda de 0-

"Dia do vovô? Prezado Senhor: rim cubano; Iiveira, qtíe pretig iam assim, com sua presença o festival

Haverá algo mais doce e Otávio João de Souza" que é de beneficência.

divino do que a vovó? Pelo presente levamos ao maraca ;
.

. Possívelmente, comparecerá "MISS BRUSQUE",
Não se deve esquecer a conhecimento de V. Sino que Xisto Vieira, pandeiro. com todo o encanto de sua graça e juventude.

sugestão e poderia juntar foi organizado um novo Re- O Regional Três de Outu- Haverá eleição da "ELEGANTE RENAUX", que re-

num dia só os vovôs, êle e g ional com a denominação

I
bro, especial izar-se-á em de- ceberá a faixa simbólica das mãos de "MISS DiSTRITO

ela, fi dupla mais doce do de 3 de Outubro. senvolver a música regional FEDERAL".

mundo! Os ensaios serão levados a . ::ltarinense, e bem assim a O sorteio de prendas, entre as mesas, também' é ou-

Voltemos porém, ao "Dia deito à rua Crispim _Mira música brasileira e interna- tI'O motivo de curiosidade.

do Papai". n. 107, e terá o Regional ] cional, atravez das Emisso- Enfim, "A MAIOR FESTA DO ANO:', que vem con>

O comércio .esccrado pela Três de Outubro, a seguinte
t

ras, principalmente de nos- tan do com a cooperação da imprensa, do rádio, do comér-
'

imprensa e com propaganda orrran izacão, que N;tá a car-I sa querida ilha. cio e de pessoas da nossa melhor sociedade, será, real-

inteligente, promove ínten- gO'" do lO' Sgt, Hercílio Cân- Desde já contandrrque V. mente, aquilo que o título sugere.

so movimento em tôrno des- dido da Silva. I Sia. dará guarida em seu As mesas ainda se encontram à venda, no Clube Do

tas datas que nos são sôbre Hercílio Cândido da Sil- conceituado jornal, apresen- ze de Agôsto, bem como os' ingressos que forem solicita-

maneira gratas'. E as efemé- va, saxofone contralto; tamos a V. Sia. os nossos dos pêlos sócios.

rides vão fortaleéendo os Venceslau Conceição, vio- protestos de estima e eleva- , '--

laços que ligam- a família. Ião;' do apreço. COMENTftRIO DO' DIADia das Mães, Dia dos Na-I . João Almeida, violão; I1ercílio Cândido da Silva

morados, Dia das Esposas, Alcides Vieira, cavaqui- - Presidente. O eminente candidato eh mínente candidato a Vice
.Dias do Papai. São pontos nho dinâmico; Alcides Vieira - Secre- Aliança Social Trabalhista Governador do Estado ,tendo
exploráveis comercial e in- Otávio Teixeira, tambo- tário.

/

ao cargo de Governador tem exercido a Prefeitura de Chá-
dustrialmente, mas de indu- -- -- ---'. - -_.- _-_.

..-.--------.

.ido os elementos de maior pecó, onde não. obstante o

bitável valor cr-istão e afetí-! PREfEITURA' 'MU�HCI'RAb� DE ,J1'oj.eção- no interior palestra desamparo' do' Govêl'l1o do

vo. servindo .para uni!' mais' � ujo tema versa sempre só- Estado, muito fêz pelo pro-
PRt::MIO ESSO DE a família. FLORIANO"POLIS rre as mais palpitantes ne- gresso daquela rica zona do

REPORTAGENS C0mo dissemos, não te-
�

essídades regionais. Evíden- Oeste, pode fornecer os sub-
RIO, 1 (V. A.) - No edi- mos pai. Por isso o festejar: EDITAL iía-se por tôda parte um sídios da sua larga experíen-

fício da Associação Brasí- foi só de um lad?, rec�- Impostos Territorial e Pre- I clonados, correspondentes' completo desinteresse do gei- cia stJbre os c�sos. em que, se

leira de Imprensa, com a bendo apenas .. MUltO maIS dia}' Taxa de Limpeza PÚ- ao 20 semestre do corrente 'erno E s t a d u a 1 para houvesse equitativa distri-

presença do jornalista e re- 'g:radável receber que dar. blic� e Taxa de Assistência
I

exercício. com as Prefeituras, e prin- buição de assistência aOS Mu-

presentantes da Esso Sta�- '\Llis - pensando bem -

e Segurança social,'
Findo o prazo acima, os cipalmente para c'om as �icípios da parte do Govêrno

dard do Brasil, foi lançado quem paga afinal' tudo não 20 SEMES'1;'RE DE 1955 'l.ludiJos impostos e taxas ?refeituras e a'gora também estadual, as populações ru-

oficialmente, ontem, o "Prê- I é o "papai?.. De ordem do sr. Diretor ;;erão cobrados acrescidos as trabàlhistas. O critério rais não e s t a r i a m a

mio Esso de Reportagens". --

da Fazenda, torno público da multa de 20%. politico-partidário vai até ao braços com tantas exi'gências
O concurso visa a pre- VARIAS que, durante o corrente I Diretgria da Fazenda, 10' desprezo pela sorte das po- vitais para a vid.a e para a

miar com Cr$ 50.000,00 a O inverno parece que quer mês, se procederá nesta Di- de setembro de 1955. I pulações, no tocante a pro- trabalho a que se entregam.
melhor reportagem publica.- .ir mesmo embóra, depois _ �e l'etoria, a cobrança ,dos im- � W. D'Aláscio - Oficial blemas que as Municipalida- Os Municípios� cada mú
da em jornal ou revista de Lantas semanas frigidas ... O postos e taxas acima men- Administrafivo. des não podem sem a coope- dentro das possibilidades
todo o país, no cor'rente ano, calorzinho vem vindo, à m�- - ., -- --------- ._-

.. , -_ .. -

ração do Estado, re�solvel"! orcamentárias, vão fazendo
sôbre qualquer assunto que do, tentaJ;ldo ficar ... Depois DESEMBARGADOR FLA'VIQ TAVARE� integralmente. o que podem. Mas·,-sobretudO
desperte o interesse do pú- desta temporada amarga,a' t.)

Assim é que um dos princi- os de menores recursos fi-
blico leitor.

�

gente sente saudades de rou- 'DA CUNHA MELLO cipais pontos de vista defen- nanceiros', lutam com difi-
O regulamento do certa- pas leves e frescas. - dielos pelo engenheiro Fran- culdades quase in;;uperáv81:>

me, estabelecido pela Asso- E agora para noites mais Djaura Fonseca Ta'vares, Aspirante Raul 'ravares da cisco Gallotti é o de que to- para a ar:ea 1 i z a ç ã o da

ciação Brasileira de Im- càlmas e mais quentes, aí te- Cunha Mello, Desembargador Francisco Tavares da Cunha dos os municipios terãCJ de obras mUl1lclpais r e c 1 a-

prensa, estipula as condi- mos o CIRCO.. . Mello Sobrinho Renato Tavares da Cunha Mello, Dr. Djal- ser assistidos pelo Estado madas para confôrtó e maior

ções para os trabalhos con- Para a noite, um vestido Sim, o circo já chegou, com ma Moellmann' e s�nhora, Gel. Luiz Tavares da Cunha sem qualquer preocupaçào desaf'Õgo das populações.
correntes.' Cada jornalista ::!m jersey de lã escuro, num ma bicharada e seus arti.s- Mello e senhora, e filhos, Mario Tavares da Cunha Mello, com a côr política dos Pre- Não é :justo riem patriótico
poderá concorrer com um .nodêlo de Ohrbach. A gra- ,as... senhora e filhos, Dr. Paulo Tavares da Cunha Mello, se- feitos, o que não acontece I que, por motivo de �lassifica
máximo de três reportagens, 'ca está tôda na simplicida- Lá está êle armado, boju- .nhora e filhos, CeI. Decio Gorrensen de Oliveira, senhora ( presentemente, quando até: ção 'P.Q.lítica do Prefeito, 'IS

as quais deverão se�' envia-' de das linhas e no decote re- tO, 'grande ... O povo aguar- filhos, Capitão de Fragata Carlos Natividad.e, senhora e as CJtas rodoviárias, de pro- populações municipais fi
das à c<?missão julgadora dondo, baixo. O vestido não la seu divertimento predilé- filhos, Dr. Arminio Tavares de Mello, senhora e filhos, Ca·· cedencia federal, não são pe-' quepl privadás de J>erviços
até o dia 30 de novembro do tem mangas e a saia é �o, já que nã'Ü póde frequen- pitão de Fragata George Cals de Oliveira, senhora'e filhos. la respectiva Secretaria de que a coopel'ação do_ .Estado
ano em curso. justa. Cinto da própria fa- tai" 'outros mais requinta- Adelaide Dias Barreto, Arthur Fonseca, Dr. Gilberto Guer- Estado distribuidas em tem- e da'.União lhe3 garantiria;
A entrega do prêmio será

zenda e alças para prender dos...

I
reiro da Fonseca, senhora e filhos, Dr. Pedro AlexandrE' po para todos os Municípios.! pOl: equidade. .

feita em dezembro. e,n sole-
J decote. (API��) E' l�reciso que os m��os Lobo, senhora e filhos, Capitão Tenente Rafael Guerreiro Alguns desses, e esp�cial-

•

A Aliança Social Traba-
nidade a ser realizada no abastados, tambem se dlvlr- da Fonseca, senhora e filhos, Dr. Rubem Nogueira de Fran- mente os que têm Prefeitos lhista se bate p()r problem8.s
Rio de Janeiro. C:1S0 o jor- tam, porque não é só do pão ca, senhora e filhos, Dr. Luiz Nunes Ribeiro, senhora e fi- que não rezam peia cartilha de relevância como êsses, E',
nalista vencedor exerça ati-, QU�'R O que o homem vive... En- lho, esposa, filho, pai,

-

irmãos, cunhados, tia, sogro, SO.. udenista, ficam esquecidos e porisso, concita o nobre elei-
.

vidades fora da capital (1:1 quanto isso os gitadinos so-, brinhos do /"
-

em vão os governante� mu-,
tarado de santa;Catarina. a

República, a Ôrganização l'apaz solteiro procura [rem as invasões do molecó- DESEMBARGADOR FLAVIO TAVARES DA CUNHA'MELLO. nicipais reclamam a Igual- vota.I: nos seus dIgnos qan-
Esso promoverá sua vinda quarto sem refeições. rio e dos adultos tambem ... I profundamente compungidos com 'o inespera�o e prema- dade de tratamento que a didatos, engenheiro Francis-
ao Rio paTa recebimento do Tratar pelo telefône 2123 Por incríve! que pareça, ôn- I tu�o de3aparecimento' de seu querido Fláv-io, a'gradecem a Constituicão do Estado pro- co' Benjamim Gallotti, para
prêmio. com o SECRETÁRIO. tem a noite,. de madrugada,' todos quantos de· qualquer forma manifestaram o seu pe- mete a todos; Governador, e dr.' José de

,

3 hora3 olhadinhas no relo� j zar, e em especial aos colegas do Tribunal de Justiça,. ua Êste é outros gra.ndes pro- Miranda Ramos, pal�a Vice-
Iit••......- - � ·••••••••• • - ,. •

d d t- d .' . . _. .

l'
.

d... - -

D b d gl?, Iam sam o o por ao e Ordem dos Advogados do Brasll e do Mll1lsterlO Pub 1C;J_. blemas de ordem adminis- Governa ar.
. esem arga or mmha casa.' u�a ll:ulher 81'S. Desembargador Ferreira Bastos e Drs. Edmundo Aca- trativa e de influência eco- _Catarinenses! As urnas de

.

' )r�ta e maIS tres pretmhos, cio Moreira e Hans Bundgens, pelas confortadora3 palavras nômica para muitªs regiões 3 de outubro, para votar em

,

. Fia'VI"o Tavares acol11panhado� de �oi� ca- pronunciadas á beira túmulo, interpretando os sentimen· Jra abandonadas estão sen- Francisco Benjamin Gallotr,i
. -

. chorros... A mvasao e a.s-· tos de todos 0S seus colegas e amigos, convidando-os R do motivo de estudos do ilus- e José ,·de Miranda Ramos!
sim ... O que andavam eles assistir a Santa Missa de sét'imo dia que em intenção á sua tre candidato da Aiiança so-I (Lido no programa A voz

fazendo em m�u quintal?.. alma boníssima, farão celebrar segunda-feira, dia 5 de Se .. cial Trabalhista. Alias, o dr. da Alianç.â Social Traba-
E' para se ver, não há mais tembro ás 8 horas, na Catedral Metropolitana. t José de Miranda Ramos, e- lhista)

geito, mesmo de madrugadfl.,
o molecório penetra na casa
da gente ...
A policia noturna caça es

te3 notivagos, mas muito
do corrente, às oito 1101'as, no altar de Nossa Senhora, na

poucos são agarrados e nós
Catedral M�tropolitana. I vaÚl0S levando esta . vida

-·t-.iU- raíle'"CI"'m'ento e MI"s·�a '��se:e ��������I:s::t�S.a:s. �:� IH U II ... que há de se fazer? Não há
Felicíssimo ROdriguês Sobrinho e filhos, agTadecem os outro geito, só mesmo mo

votos de pêsar, en viados pe-lo falecimento ,de sua espôsa e rando dentro de urna forta
mãe, D. Emília de Oliveira Rodriguês e, convidam os pu- leza, cercada de arame far.
rentes e- pesqoas amigas para u missa de mês que será ce- pado ...
lebrada no dia 1'5 de Setembro na i1atriz de Urubicí.

s
Quando ·eu deixar o mundl

Ouando eu deixar o mundo em que vivo a chorar,
Num derradeiro adeus de -eterria despedida,
E na ânsia febril que a morta sempre traz;

Direi quasi 'sem voz, num profundo penn r :

-:- Porque tantos martírios tu me deste, oh! ... Virla !
Que mais queres de mim? .. Morto meu corpo j:1Z ! ...

'''S''

ANIVERSARIOS

Illtima Moda
FAZEM ANOS, HOJE:

- sra. Luiza Andrade
Ramos, esposa do sr, Jaime
Ramos, brilhante jornalista
- sr. Aldo Rocha, do al-

to comércio desta praça
- sr. Arnoldo Arnaldo

da Luz, Tabelião em Joinvi
le
- sra. Cidália Santos

srta, Isa Cascaes
- srta. Daltina Costa
- srta, Darcy Labes, fi-

lha do sr. Otávio Labes e

sua exma. esposa d. Anita

Labes
- sr. João Aristides da

Conceição, funcionár-io da

Alfândega nesta Capital
- sr. José Vieira Caldeira
- dr. Ubirajára-de Mo-

raes Correia Falcão
- sr. Nilson E. da Silva..

comerciante
- srta. Carmem Silva

da (.;uoha Mello
Missa de 7°. dia

O Tribunal de Justiça convida ,colegas e amigos do

saudoso De-sembargador FLÁVIO TAVARES DA CUNHA

MELLO para a 'Missa que fará celebrar segunda-feira, 5

Nunca uma festa social reuniu tantas atrações como
.'l reunião anunciada, há' muito, pela imprensa e pelo rã
dio, e que tanta curiostdade vem despertando entre as

pessoas elo nosso "grand monde".
Já se comenta o entusiasmo como será recebida, a

manhã, "MTSS DISTRITO FEDERAL" que é, também,
j. "M1SS FLAMENGO", a qual nos visitará por uma gen
tileza da Cia. de Transportes Áéreos Cruzeiro do Sul. Já
estão sendo expedidos os convites para o COQUETEL
que ROI-IN· MERINO, através de seu representante, o Sr.
Elpídio Machado, oferecerá à encantadora carioquinha
no SABINO'S BAR; e é esperado, com desusada ansieda
de, o jantar no LUX HOTE-L, do qual é a Srta. Elvira
Wilberg hóspede-convidada, que o Sr. Prefeito Municí
paI e a Sra. Dr. Osmar Cunha oferecerão a "Miss Distri-
lo Federal".

.

Tudo isso vem tornar "A MAIOR FESTA DO ANO"
�otivo de grande comentados e intensa expectativa.

Antônio Lopes de Faria, autor dos modelos, em maio
ria, estará presente, por uma gentileza da Cia. de
TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSES. _

TEO

�� U.st.�
��=����======����'====-�==�====!f9�.�9U

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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'Insaciiãi-Vitõria do Paula Ramos'
.

i�;,�1t}�F:�Y"o.
SUPLANTADO O IMBIlUBA, UM DOS LIDERES INVICTOS, POR 2 Xl, NO PRELlO NOTURNO DE ANTE-ONTEM - SOM- ru� (I!.
BRA,:PITOLA E OSCAR",OS MARCADORES - EXPULSOS ERASMO E CHADECO - QUADROS - PR-ELIMINAR

? A eqúipe do Paula Ramos serva r invicto a suá cidade-
I
vezes o arco contrário. Hou- seguiu no mesmo ritmo, dís-

'
Ramos chegar' ao final do 'diferença. Aos 38, o médio

·

co�seg!iíu fazer bonito na! l�.�guarnecitla pelo hercúl�o I
ve a expu.lsão de Erasm�, posta. a. �onservar a van.ta. :primeil'o período vencendo' Marréco é atingido por Um

noite dé. ante-ontem, quando j 'I'íão. Estava -certo o gremIO 1
aos 16 minutos, ou sela gem InICIal. Sombra fOI o por 1 a O. I ponta-pé traiçoeiro de Cha-

· logro\i,:levar" de vencida .a .illt�riorano �e que .pas. I três� minutos após a inaugu- autor daq,uele gol, de mane�. I Veio a segun�a fase q.ue ,cJéco 'quando 'se encontrava
·

Qderosà esquadra do Im.bi- sana, pelo trjcolor prarano, raçao do placard. Com dez ra espetacular, num f'orml- transcorreu mais sensacIO.! sem bola. A deslealdade do

uba ::Atlético Clube, pela embôra sabedor de que não homens contra um conjunto dável sem-pulo de fóra da nal que, a primeira, suce- meia imbitubense foi nota

�ertada contagem de 2 a seria lá muito. fácil. O ex- : completo, a equipe proso área. Conseguiu o Paula: dendo-se muitas defesas da pelo árbítro que ordenou

,.J1. .':', ,cesso de confiança talvez sensacionais dos dois goleio a sua svída da cancha. Os' �

É a primeira vez que em, em parte tivesse sido preju- "'• .:3••e••0�.eo•••••••••••••••••••(..••••••••••• 1'0S e algumas bolas nas tra- restantes minutos chegaram ••III!11••--.5i11�••••IUI.'m
••i·.

55 (I clube dos Carioni rea- dicial ao quadro comandado ves de ambos os quadros, a irritar a assistencia, com I.. ._•••�
.liza uma atuação convín- por Professor,. pois em ne- CAMPEONATO CATARINENSE DE perdendo boas oportunida- a equipe local fazendo "ce- ,-- -...

_

cente. Vefo de três insuces- nhum momento da árdua eles Professor, Pitola, Lan- ra", recurso para fugír :a
·

sos, caindo diante do Atlé- pugna exerceu a mais leve

B"ASQU'ETEBOL"
do é Sombra. No início des- um possível empate"

tico � do Figueirense, pelo superioridade técnica e fí- ta {ase, numa verdadeira Merecido o triunfo do

certame e diante do mesmo sica.
�. confusão diante, do arco de Paula Ramos que assim se

Imbítuba, pela goleada de 7 - Estava o Paula Ramos Lelo, Oscar atirou venceu- rehabilitou amplamente dos

':t O', em partida amistosa, numa noite inspirada com Pascoal Apóstolo com G5 pontos, següindo o
do á LeIo, tendo Marréco, revezes sofridos.

'efetuada, na, semana pas- suas linhas defensi'vas atuo 10límpico de Blumenau com'
em espetacular "Bicicleta" Os melhores foram Som-

sada. em .l�enl'ique Lage. ando desembaJ'açadamente, Sábado à tarde teve início 160 pontos e o Caravana do enviado-o balão para longe, bra, Lelo, Valérío, Marréco

---'Na qualidade de líder in- marcando e apoiando com, o tão, esperado Campeonato I Ar, com 52 pontos, <, livrando o quadro de um e NerÍ, no vencedor e Tião,
victo juntamente com o 'maestria, enquanto que a. Catarmense de Basquetebol. A tarde, continuou o Cam- gol certo. A impressão que Adir, Gerson, Oscar, Pro-

·
Atlético e o Avaí, o Imbí- linha de frente embora sem

I A prtncípio assaltava-nos a peonato nos encontros Juve- tivemos foi a de que a pelo- f'essor e Chadéco, no venci

., tuba veio disposto a se firo cumpr-ir atuação relevante II dú.vida d� q�le o mau �e:n?o nis. e titl�l�res 0;tde se de-
ta antes de chutada pelo, do..

• r

I reinante nao O permitiria verta decidir o t.ítulo maxi- .

'do
.,

h
.

ti'
.. .

mar na prevíleglada posi- se revelou posítíva, co o- I' '.. " L,' ,

b I r-, t
' me io ja avia transpus o a Com altos e baixos dirí-

d
. �

.

Os dir-igentes da FAC VI- mo 'do Basquete o ->...La a1'1-
I' I d I p" d

.'
.

-ção. Veio também para con- ean o em pengo nao poucas, , A ,

O
.

"CI b
-

D I� la o go. ouco epOls 'glll a pugna o sr. Oswaldo
ram-se na contmgencla de nense. encontIo u e o-"L d

' . '. � .

.

.

U'- PI'
an o passou por var10S em

I'
MeIra. Acertou na allulaçao

·

"' "" "'''' .!'''' "'''''' ,, !'eEtlizul' êstes jogos na qua- ze versus nlao a nlelraS, d' b I d
.

d I I
_

d... .. _ """' _......
. ' _

.

'I
esa a a a �anelra e en· o go e nas expu soes e

,
dra coberta da Base Aérea, dana a declsao, no Juvel1l ,

.

'I' t d '

.

E'
.

St ,t
trou, com a pe ota, en o o I Erasmo e Chlldeco. Errou

11 I h I· Y I Ih I'com
ônibus especiais em tendo em nco re z e

'·b·t I d 1'( .

'"

. asq',ue'
I

_ ,e' o e- o elO! gl'::lncle quantidade. StromAyer os árbitros, O �r tIrO ant II a .Ot' o "'tO'O mm o
I
deIxando permanecer no

.

I
' ' "1

- ,lUS amen e, VIS_O er o ex·' gramado o "cellter" Profes-
.

: "Abf'iu-se o C.ampe.onato. ultImo de Jomvl e, acompa- 'd f I I' I
-

'tO
trema comet.l o ou, SOl' que como todo mundo

"0'11 o enf'ontro )uvellll en- nhando a de egaçao, o Imos. A' 31
.

.. .

I
L. • • �

C
-

J I os nlmutos, um ata· <VIU desferIU vIOlento ponta·

. e''.1 . reVI-s'la I
tre as eqUiPe.s

do B.andei- :SagroBu:s� a�p�ao C�lV;- que d.os seus, o novato Pi·
1

pé em Erasmo o que provo·
rante de Brusque e q União mi ded aAsq�ette °d o. ude 1

tola, num arremate violen� cou o lamentável inddente
Palmeiras dê' roinvile;" vé.n" Do·ze� e gos o epOlS' e .... , .. . ,. .'

I
' ,.::

d J'
-

'1
. tlSSlp10 e certeH'V consegUIu com a agressão do diantei·

. c;endó Q Palmeiras pelo pla-- vencer o qua 1'0 OlllVI ense ,

,.

.' ,.

d T'� I" .' . j
c

, d' 49 15 I
vencer a perICIa e Iao, 1'0 pelo zagueIro. Errou não

"COM UM, GOLPE PS,leOlÓGICO A FAC c:ud ele 52x28. o' primeiro pelo escore te, x, , o .qu.e tirando, as últimas esperan· 'concédendo gol para os visi·

I tempo da partida telminou bem demons 1'81 ad suPderl°Cral: ças do quadro visitante. 1

tantes 1;10 caso da "bicicle .

. RECONQUIST'O:'u·
.'

..PARA A C.AP- l"'I'Al O I
com a cuon��ge; 1

dt;. 22X2 d�td� em campo os' a
Mas decorridos dois minu�' ta" de Marréco.

I para o mao � �elras. ,s PI a . tos eis que Oscar num es· I O d' PAULA RA· As
f', "es�lO- O tos foram marca-

' s qua ros. - 8 horas.

U O M
'

XIMO DO BASQUET'EBOL
Iguras gue ma>s Impl u S pon

.
' fOI'ço desesp�rado consegue ROS - LeIo' Nerí e Da·

Til L A'· naram foram os atletas A- I dos por: Ruy 22; Tomco 22;' LeIo diminuindo a
' 1°) Cine Reporter. Nac,

-

�', .", roIdo', Ivo e Irio, sendo que: lVIaneca 4; Oswaldo 1; Nor-
vencer , " miani; Marréco, Ney e Ja· 2°) ESTA NOITE É

C'ATARINENSE" todos estiveram num bom Ibertó, Jaime e Filomeno O, cí; Wils�n, Valério,- Som· MINHA - Com: Gina Lol-

nivel técnico. No 'Bandeiran- num total de 49 pontos para bra, Pitola· e Herrera. IM·- lobrigida

Com esse título. um pseu- délireU1 de Florianópolis, e te Wilmar {lê :Borba, mais,' o Doze e Ido 2; Aroldo 6; Camp,QO"n8t'�
BITUBA - Tião 1; Paülo e 3°) UMA T R A G I C A

do cronista 'lá da Manchefl- <lO chegarem em Joinvile já conhecido po\: 'Mima e Nego Ernesto 4; Cláudio 2 e Gün- �
_

Adir; Gerson, Tião II e AVENTURA - Com: Mi-

ter, Catarinense, naturaI�" J, "encontravam elaborada. (Wilson lVIorelli). ther 1, para o ;Palmeiras., � .hlarez; '�lJerí, Oscar, Pro· chael Rennie

mente ain'da sofréndo as do· Desta feita tal não aconte- À noite os juvenis. do Clu- j' Nos tit..ulares o Caravana \iarioca:· fessor, Chadéco e Laudo. Preços: 7,00 '- 3,50.

res . das derrotas sofridas ceu. Pois a Federação Atlé- be Doze venceram os do do AI' sensacionalmente le-
O certam'e Carioca pros-

Preliminar: Venceu o Im·

pelos clubes joinvi�enses no tica Catarinense manteve Band�ira:nte pela contage', vantou o título máximo Ca-
seguirá hoje e amanhã com

bituba, pelo escort: de 2 a L JÓQUEI CLUBE DE
certame estadual de bola ao permanente contacto com de 43x23. A seguir vindo o tarinense de Basquetebol. as seguintes partidas:

.

cesto, tenta empanar o bri- todos os disputantes, dando- prélio de grande significa- I O Clube da Base Àérea, Hoje - Vasco x Bangu.
'

.

SANTA CATARINA
lho do nicem findo certame lhes ci�ncia de tudo que se cão entre as equipes do Ca- deve a vitória principalmen- Amanhã - Flamengo x Par4,·cipa·�a-O'

'

disputado em' nossa' capital, i referiss,e ao campeona�o. ;'avana do Ar e do Olímpico I
te aos Lances-livl'es que a

Botafogo, Bonsucesso x
.

I
. Y

.

Programa para domíngo,

com uma cronica' publicada
I
São testemunhas d�sta afll'- de 131umenau, vencendo o' partida. ofereceu, pois fal-

América, São Cristóvão x

- Antonio Russi, e Neusa dia 4 de setembro

no jornal de Joinvile. co-', mação os clubes vlllculados quadro da Capital pelo es- tandõ sQmente 2 minutos pa- Portuguesa, Madureira x
Schroedir Russi, têm o pra- 10.' páreo: 500 metros

nheç'o essa personalidade. a Liga Atlética Blumenau- core de 58x39, tendo no atle.- �ra o seu término ô União Olaria e Fluminense x Can-
zer de pal'ficipar aos paren- 1 - 1 Metralha, 40.

obesa corrt seus 92 kilogra· ense. No último certame rea- ta Osman,' jovem muito

c'()�)1 P'almeiras
vencia por 26x28; to do Rio.

tes e pessôas amigas o nas- ,2 2 Espoleta, 40

mas de banha cheias de um: lizado em Joinvile os en.tão nhecido nos meios espOl't'i· Aldo cobrando duas fKltas e
A classificação por pon-

cimento de seu primogenito 3 - 3 Brinquedo, 40

bairrismo doentío e que na dirigentes da LANC caplta- ','os da Cidade, pois além de I converte empatando a par- tos perdidos é a segLlinte:
ROBERTO ocorrido no dia '4 - 4 Gaucho 40

feira da vida tenta enganar )leados pelo senhor Varela

I
Campeão Catarin:nse de

Itida por 28x28; Edinho, <;0- 10 lugar _ Flamengo e 31,de Agôsto �a Casa de 2.páreo: 600 �etros
a sí próprio fazendo-se às I impugnaI'am o nome nQnra- Basquetebol e .cestlllha do brando outras. duas tambem Vasco, O '" �a�de.: MaternIdade São 1 - 1 Loluana, 32

zes de cronista .esp?rtivo. i
do do ,de.sP,ortisya �ric�.�tl:a- I C,ampeonat.�, é remador d� I

converte aume�tando ? mar� 20 lugar' - Fluminense,
e astlao. 2 -, 2 Asa Negra, 36

Por ocasião da prImeIra roo i etz JunlOl P4t1a. r.efe�ll )0-
I
oIto

,

catarmense, o me�hor cador a :JOx28, Tome,. co Botafogo, B9nsu�esso e 3 �. 3 Destroier, 40

dada realizada na quadra. gos em que os JOI�vJlenses i elemento do Carav�na ]u,n� bra�do outras, duas falt,as América, 2 PECDEU J SE
4 Pdncesa, 40

coberta da Base Aérea, esse tomassem parte, Nao houve tamente com Aldo,' Sera(lm I sofrIdas tambem conv�Ite I 30 lugar - Bangú, 4 K - 4

moço ao fiu,al do encontro
I
quem fizesse os mes�o_s vol-

I
e Zé C�rlos, .

_ fic�ndo 32x28; o PalmeIras 40 lugar _ São Cristó-I CAUTELA N. 833, EMi- 5 Pr,ateaúo, 44

entre Caravana do AI e O-)tal' atraz em sua d�cIsao, Ã: I Domm�o pela manha teve ass�n�l.a outra cesta : sel� vão, Port.uguesa, Madureira, I TIDA PELA CAIXA ECO, 3°, páreo: 1.000 metros

límpico de Blumenau ao re- gora em nossa capItal o, re- H'OSSegmme.nto o Cam�e?- defll1ltIvamen�e o marcador Olaria e Canto do 'Rio, 6 NôMICA.
,

,1 - 1 Minuano, 45

colher os dados técnicos do I presentante do Palmeiras lato no majestoso -EstadlO de 32x30, 2 - 2 Tio Félix" 50

en�ontro na mesa controla- I,senhor Herbert Buclí queria'l "Santa Catar�na" na dispu- -Os pontos 'foram marca·
__••••�..._.....-_._• ..-..._..-.-......._••••••�� 3 - 3 Bugre,. 40

dora teceu mil e um elogios a todo o çusto que Haroldo

I
t'l ele lances-hvres,

,

dos por Serafim 4; Osman 4 - 4 Bola de Ouro, 45

a organização do certame Stromeyer juiz �pontaelo pe- Nos juveni�, o Clube Doze 10; Zé Cartoil' 5; Aldo 3;

C I a" d
·

I"
40, páreo: 700 metros

dizendo' não haver nunca la LANC e.ql:,e �as_horasIPor intermédlO �o.grande a- Sanl O, Edinhí/5; Tomã 2 e er ame ma orls a 1 - 1 Sereno, 45

presenciado um igual. Agora

I
vag'as exerce as. funçoes �e

1.
tleta Osw.a1�0; 'VIeIra, conse- Platt 3, total 32 pontos para

. 2 � 2 Belsoní,' 43'

fazendo às vezes de cama- atleta do PalmeIras (se nao gue clafl�Hflcal'-se como cam- o Caravana do' Ar. Na eqllÍ- 3 - 3 Cigai1o, 45

leão já vocifera que a FAC preliou por seu Clube no Es- peão inÇlividüal Juvenil' de pe _pal.m,eirens,e-. Bircoks ,2; oe JOGOS PROGRAM A'DO-S 'PARA HOJ[ 4 - 4 Paraná, 48

or'ganizou uma tabela de 1 tadual deve-se ao fato do 11955.
-

Paganll1I ,11; J;!,ato 14; Bre- J '. J4.' L _--

I
:\- I 'O'

' '--FALECIMENTO
modo a bem servir os elu,bes mesmo ter sido operado) atr- Vencend,o também o D.oz.e no 6; Buba 7�",tbtal' 3 pon- Duas partidas serã,o J·o. sellS u'ltimos co'mp:romissos.

d
,-

d 1 l' t Faleceu em Santo Amaro
Doze de Agôsto � Caravana I bitl:asse

a eClSa� o cer a: nos ances- lvres por eq�llpe, os,. -'l_....... gadas na 'tarde de hoje, no Após, defrontar-se·ão os

do Ar repres'pntantes da ca- me, quando na vespera' do_ com 54 pontos, o Banden:an-· Na contagem por

arcl-, t 'do 'd' B' I
de Ímperat,riz, o sr. José Di

\'" I .

b' PI'
.

O B b' d 1
es a 10 a rua -' ocaIUva, esquadrões do Iris e do F a· Bernardi, irmão dos nossos

pital., � I encontro esse, haVIa rece 1- te com 49 e o União a mel- l�fe_lros sman oa t�l h'ca adso- pelo Campeonato Citadino lllengo. Espera.se uma boa

Diz êle em sua �érie de do uma verdadeira aula de,. ras com 42 pontos. SI Icou-se como ces lIi
de Amadores.

.'

luta.
. conterraneos, srs. Elisell,

mentu"as que os clul?es join- regras de basquetebol do Oswaldo Vieira foi, Q ces- Cam�edonaHto, ,ctOI �nd2: OPl�ntpot Como preliminar bater. Não deixem de compare.
João, Pedro e V'icente Di

vilenses chegando a nossa professor Walmil' Dias, por- tinha com 13 pontos; Mário segml1 o OI e o Im -

� ,

1330 h "1. •

d
Bernardi, antigos comer-

h t' -

t' h 'd d" I K' t 1 Bd' t 1 25 t· Paganini
se-ao as, oras, as ce:.:' aos Jogos, cont.rIpmu o ciantes nesta Praça.

cidade quasi em cima da 0-' tan o nao ln a ca.paCI a" ru z (O ;::tn eIran e c as- co com pon os,, .

d P t I TI'
. �.

d C
-

t t t'
"

para referir um 'f' seg ndo com do Palmeiras, 23 pontos; Zé fe�UIpesd °A', os.a �

e engra. para o maIOr exIto o amo Sr. José Di Bernardi fale-'
ra do campeorra o por au o necessarIa c SI lCou-se em u

C 1 I B' 1 17 tos
ICO e a ssoclaçao . es· peonato.

cansadoS' da viagem não po� encontl'o de tamanha enver- 13 pontos também, 'Vilson ar os e lrCO<:S pon .

AI'
ceu aos 57 anos de idade,.

.

d d
.

. d PI" 15' -' portIva VIm Barbosa. Am· I
�

deixando viuva e seis fi-
deriam render técnicamente gadura. Barrados em to as Morelli (Nego) �o B'an eI- e R:1Jo o amenas, pon bos lutarão pela rehabilita.. Preco: Único: .cinco Oru.

tudo o qüe deles se espera- flS suas p�'etenções ,i?clusive I rante +2 pontos e Jaime João tos� ção, pois foram batidos em
I zeiros: '_ lhos, sendo que dois são ca-

va: Pura conversa fiada, Se -na _c,onqUlsta �d?s �ltulo" os I Couto do Clube Doze com _: eCIuipe �He mais tentos
-,-__--------,--.-----

sados, Oswaldo, com a d.

esqueceu o nosso amigo das mocll1hoS de ,lomvlle tentam ·n. . aSSIl1ftloll fOI o Clube da Ba-

V d'
Alceste e Frederico, com d.

vezeR sem conta que os clu- empanar o brilho do c'erta-I Nos titulares, o Car�vana se Aérea com '180 pontos se-
-

en e se
Cecilia.

bes da capital foram à me'melhor organizado até a do Ar v:nceu o in:rlividual de ,fC'." ()o-::;n. o �almeiras e de- ',".. II!'
Seu sepultamento reali-

"Manchester" Catarinense data- de, hoje. PO,rtan�o ao! lances-lIvres pel_o atleta prO-I' pOIS:) Ohmp._ço..
' zou-se ontem, ás 16 horas,

afim de tomarem parte'em respollsavel pela mfehil cro- fessor Aldo Joao Nunes. Os nOSROS aplausos ao Ca- naquela localidade,' com

estaduais de voleibol e bas- niqu,eta as, l:ossas repulsas, i Na contagem. de pontos

I
ravana d� Ar e ao Cl.l�be Do-

Um automovel Nasch 1949, em perfeito estado, mo- grande acompanhamento.

quetebol sem., conhecer si- e ate o proxl!I:o certame" I ve�:eu por e�ulpe o S. ,E ..R. ze?e Agosto, Campeoes Ca- tivo de deixar a profissão. Placa 230.037, Á familia enlutada, nos-

quér a tabela de_ jogos ao vezes de croUlsta esportlvo, U111ao PalmeIras de Jomvlle tannense d: ,Basquetebol. Tratar no ponto da Praça 15 .. com Marreco, sas sentidas condoleneias.

As - 8 horas.
Robert WAGN'ER- Debra'

PAGET Clífton WEBB em:
em: I

A MARCHA TRIÚNFAL
Technicolor

No Programa:
At':laL Atlantida. Nac.
Preços: 9,00 - 4,50.

As 4. - 8 horas.
1°) Cine Noticíario, Nac,

2°) UMA T R A G I C A
AVENTURA - Com: Mi-:
�hael Rennie

.

30) AO COMPASSO DA
DISCORDIA ..:.:_ Com:' Kirby
il'ant
4°) ALIADO MISTE.

fERIOSO - 9/10 Eps.
Preços: 7,00 - 3,50,

As 5 -- 8 horas.
Richar'd CARLSON em:

) MONSTRO MAGNÉTICO
No Programa:
RElP9rter Na Tela Nac .

Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 10 anos.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



ESQuema dos Exportadores para 8
I

Com

RefoMrma. IGambiat Id 'MI· d" d
' SÁBADO��:S�::!CUIO»

emorl8, 3presou a o ao
_ ,'o,lstro. a ílZ8D a. Sirvamos a Deus, alegremente, com reverência e

N d d
·

. I piedade. (Hél. 12:28). Ler Mateus 4:1-11.

ova pari a e DBra o cruzeiro. .

A REVF;RENCIA é algo que se .aprende desde a in-

RIO, I (V, A.) - Conside- 'prazo ,!!línimo de dez anos; gráficos e papel de imprensa, Ifancia. A criança que não aprendeu .a primeira lição de

'ndo 'embora' que os "pro- 2),� extinção do sistema de 5) - as obrigações do' go- reverência, que é: "Honrá a teu pai e a tua mãe", foi

l�emas econônücos, não en- leilão para Importação de verno no mercado financeiro, privada do 'principio básico sôbre o qual se constrói o
b
ntram solução nos mala- matérias prímas e bens de ficarão Iímítadas aos juros .e 'edificio de reverência a Deus.

��rismos do �âJ�biO", a ]is- pro,dução de' acôrdo c�m, ? dividendos dos ,capitais e con-
À

A v€'l'dadéil�a reverência con,siste na apreciação e n.o
sociação Brasllen'a de .Ex- artlgo segundo da Ieí 2'110, tratos que estejam atualmen- amor a Deus, nosso bondoso �al. Estas C?I���10S auxl�
rtadores admite a reror- ficando. estas importações te registrados. liam a obedecê-lo alegremente. Jesus Cristo revelou a

pOa cambial desde que se en- totalmente liberadas: 3) - A nosso ver, o movimento; profunda reverência que Êle, como Filho, tinha para

:ntre uma ,fórmula que elí- mnnter o sistema de 'leilão do mercado financeiro não com Deus Pai. Na sua vidaJesus deu testemunho {ia Pai,
ine'O eonrísco cambial a- oara as demais categorias: causará danos ao mercado li- obedecendo-o, 'e dependendo da Sua vontade, até aceitar

�lavés de uma politica de 1) - declarar no Fundo Mo- vre de moedas 'Para importa- o cálice de amargor da, Cruz do Calvário para nos_sa' sal
l[quidação dos COllÍpr,p�nis�os netárío I�ternacional uma ção, uma vez que o mesmo v-ação.
f'nanceiro�a prazo nao m-. nova paridade para a nossa vem se mantendo mais bai- Na oração de Jesus, no Cén áculo., podemos apreciar
i�rior a' dez anos. Admite A. moeda, na base de 42 a 45 xo do que os ágios nos :lei- a beleza do amôr, do respeito e do carinho que Êle reve

Assoéiação Brasileira de Ex- cruzeiros por dolar, taxa Iões para produtos cuja li- lou, nas 'expressões que usou: "Pai, "Santo Pai", "Pai

ortador3s que- a paridade do esta que será tomada para beração estamos 'prodondo, Justo"!
Pruzeiro em relação ao dolar liquidação

.

das exportações Quarlto aos gastos com o nos- Estamos .nós buscando

�evel'á oscilar entre 42 e 45, _de café, cacau em amêndoas, so corpo diplomático, Parece- Pai com reverência? Tens

isto evidentemente depois d� pinho serrado, madeiras no- nos .que os mesmos encon- prezado leitor.

autorização do Fundo Mo- bres e fumo em tôlha, sendo tram cobertura na receita do O R A ç Ã O 1 - 1 LOCOMOVEL, marca "Wolf" novo tipo AHF-3

netário Internacional, cuja os demais produtos levados nosso serviço consular. Quan-
,
Pai Celestial, nós te damos graças pela oração de com 27/39 HP.

_

reunião, no mês de setembro ao câmbio livre. O governo to a outros gastos governa-' Cristo que almeja que a' Igreja Cristã Universal seja 2 - 1 PLAINADEI�A, de 6, eixos, com pouco uso,

próximo, será em Estambul reterá a' quantidade de moe- mentais, somos de' opinião santificada pelo teu Esprrito e pela tua verdade. Em no- com boca de 125 x 60mm, completa com motores aelopa
onde já se encontra o ex-mi- da estI,ngei_ra necessária que?s mesmos. devem �er �-1 me ,'d'Aque,le q�e �os ensinol� a orar dizendo: "Pai nos- dos diretamente aos eixos, um alternador de f'requencla;
nistro Gudin, como represen - para atender a seus compro- tendidos no mercado livre. so que estas nos ceus , .. Amem. _- um armario-painel de ligação e acessorios. -

.
.

tante do Brasil. missos financeiros de acôrdo
"

3 - 1 SERRA FITA Brente Resow, com volante de

A Associação' apresentou com o item um, levando Li 1.250 mm sem motor, Nova.

em memorial ao mjnístro da saldo apurado ao mercado 4 -- 1 QUADRO TISSOT, novo, fabricação Hugo
Fazenda um esquema como Iívre de moedas destinado à Neumann, eixo de 120 mm, mancais de rolamentos.
contribuição à projetada re-, importação de produtos e- ,5 - 1 QUADRO TISSOT, usado, fabricação Hugo
forma, esquema esse que COl1- nuncíados no item dois, uma , "�éumann, eixo de 110 mm, mancais de rolamentos, carro
tem os seguintes ítens: 1) - vez deduzidas as cotas para

.

T 't H � ��
.ompleto, inclusive polias e transmlssões,

.

composição da nossa 'dívida trigo, combustíveis, exceto!

ra C'f- anoma�:"
6 - 1 TERRENO, sitó ú rua Blumenau, cidade de

externa para f>agamento 'no gasolina, filmes cinemato-I
.

.

.

....
.

,

.•

.

.' .taja í, com 39 metros de frente num total de 5.000 metros

juadrados, fazendo fundos com o rio Itaja í'<Açú.

E O'.' 1- T'.-', .A.__ . L. I Os interessados, poderão díríger-se a Exportadora
, de Mrrdeiras S/A, Caixa Postal, 142 Blumenau.

JUIZO DE DIREITO DA dia, local e hora para a dr-e E'slel· r'aCOMARCA DE TIJUCAS. justíf'ícação
" exigida pelo

.

'.

'EDITAL DE CITAÇÃO, artigo 455 do Código' de
COM O PRAZO DE TRIN- Processo Civil, - na qual
TA DIAS, DE INTERES- deverão ser ouvidas as' tes- I
SADOS AUSENTES, IN- temunhas Manoel Henrique
CERTOS E ,DESCONHE- Cardo,go e Olíbio João Am-

CIDOS;
-'

belino, lavradores" residen-
"

'·tes'.e domiciliádos no lagar
O Doutor Glovis Ayres do imóvel, as. quais compa

'Gama, Juiz de Direito da' Tecerão em Juizo indepen
Comarca de Tijucas, do Es- dentemente dé citaçào, Re

tado de Santa, Cata1'ina, na querem mais que, procedida
forma da lei, etc. a justificação, seja -feita a

FAZ, SABER -:- a todos citaçào dos interessados in-

quantos interessar possa o certos e desconhecidos por

GONSElUO CONrULTIVOpl'esente ed-i�al d� éita�ão, editais de :trin.t� dias; J;lCm I
-

'

..

-

,

. "fi ; '. � ;"1 .'. ,
,

Cpnl o prazo de trmta dIa's,- G.Qmo" do Sr. Diretor do Pa- , .'

J

'cent'ou a -eln'l'sO'ol'a, que tanl-
{"'" "'" .. ., - -

U
.- LONDRES'"; 1 (U, P,) - O �

virem ou de e 'conuecImento trimônio'
-

da l1lao por pre- l'r'm'a�'o do Yem'�en or'denoll o
'

"

tiverem, .qUe ,-:-po�: pa,·:te de catória, eI'n Florianópolis,
bem ° gabinete sera refor-

,
'" estabelecimento de um Con- mado, MÉDICO CIRURGIÃO

Geraldo Sabi'n-o �'Nicolau e - - e do Sr; repTesentante do
I lt· b A

'

S f AI I I Doenç�s de Senhorasse ho Consu IVO so a pre- mIl: a y - sam, pre-
�u�ros lhe fQi dirigi?a a pe- �inistério Público nesta

sidência do principe herdeI-, sidente do novo Conselho, foi _Pal·tos - Operações - Via!'
tJçao do teor seglunte: - CIdade; todos para contes-

.

'-

U'
, .

"Exmo, Sr. Dr. Juiz de Di- tarem a presente ação dttn-' lO, Amir Safy AI-Islam.

.1 oficialmente
proclamado her-, _. rmarJ;lS

deiro do tro11o yemenita de- �urso de aperfeiçoamento I·
l'eito da Comarca. Geraldo tro do prazo de dez dias, de ' ,

1- A informação foi divulgil.-: pois de sua participação �o e longa pratica nos .HosPitais à)Sabino Nicolau, José Sabi- àcôrdo com o disposto no
da para emissora elo -Yemep. :-esmagaJ,'llento da revolta con- de Buenos All'es

no Nicolau, Jóão Sabino Ni- artigo 455 citado, - sendo, ollvida em Londres, Acres-' tI'a o rei, a 2 de abril último, CONSULTO'RI0: Rua Fe- b)colau e Albe'rtina Sabino,_ afinal, reconhecido o domí-

solteiros, làvradores, natu- nio dos requerentes sobl'� o

A I b'l'
.

M I Dtais dêste Estado, residen- referido imóvel, cuja sen-
. mo I �aria .. ígue .

aux
tes e domiciliados no lugar tença ,lhes servirá de título
Nova Descoberta, desta Co- 'para a inscrição nó Regis- Tem 8 venda
arca, por seu assistente I tro de Imóveis. Dá-fie á pre- Uma confortável casa à Rua Presidente Coutinho.

adeante ass'inado, querem. sente o, valor de Cr$ .. ,: ..

over a presente ação de II' 3.000,00 para. os efeitos le� cipa�m terreno de 15x27 no Estreito, junt'o à Rua. prin- f

Bordadel-ra.sUsucapião em que e.xpõem 'e gais. Protesta-se p�o��r o
16 lotes no Bairro Butiá.

'; .

requerem a V. ExcHi. o se-- alegado com testemunhas e Unul confortável Casá na Avenida Hercílio Luz.
_.

.

gUinte: _ I _ Os supl-ican- vistoria, se necessário. O oordadeiras para bor-
Dois ap:ilol.'tan1entos (I/arte financiada). dados à mão, poden- CONGEITO: Túmulo (coluna inicial).tes são posseiros, há mais as.sistente que esta assina

D"""CIFP.,.E SE PUDER.'d'
, do trabalhar na Fabri- .....' >'

' ,

e trinta anos, por sí e seus tem sua residencia nesta,

DR LAURO CALDEIRA DE ANDRADA ca ou em casa. Empre- _.- -_ L (Ponto cardeaJ). -- -- -- -- (Ad-antecessores, de um terreno
I
Cidade á RiJa COl:onel Bu-, .

.'.
-

go garantido. .letivo demonstrativo).
'

situado no lugar Nova Des- I chele, onde recebe citação,' CIRURGIÃO-D�NTISTA .

Tratar á rua Salda- CONCEITO: Helvécio.

���erta,. dteSLta COl1dlarCta, por I tN estTe.�. termo1s1P'j de�e���e��. CONSULTóRIO - Edificio Paternori - 2° an dar nha l1:arinho 129. Confira as respostas amanhã.
,

aSS1S en e a ean e aS-Ia.. lJucas, (e .lU 'fila' 20�1 - Rua Tenente Silveira, 15 . Soluções do núme� anterior f41):slUado, digo Comarca, eom ·1955. (a) Claudio Caramu- Atende diáriamente das 8 às 11 horas. APOCóPIC'AS: a) socapa-80ca; b) primazia-prima.trezentos e oito metros de I ['ú ele Campos." Em dita 3as e i';as das' 1'4 a's 18 horas.' f,
-

b ,
.

f t d
u amlD- ODe 6 Auxiliar: Rodela.

dren e e mil e cem de ditos petição foi exal'a o· o se- Em Cap_oeiras atende aos sábados á tarde " ANOGRAMAS:. Motorneiro;. remador;
-

.

e fundos, - ou sejam' iuint� despacho: - "A.,
338,800 metros quadrados,; como pedem. Tihlcas, 12-7-

__ OPEL ACEITAMOS COLABORAÇõES.

;of�:��v�re;:�c��e��;i� '55'J��� ��o���.e��.l;;���;:
'

'A - L U G A· S . E Jev:,����s:ui���' ���ac���� PRE" VEI'TIH'UL8-RESfundos no T'ravessão Geral; : justificacão "Íoi exarado o PARA FAMíLIA GRANDE GU CHURRASCARIA cos m.eses de uso,
.

_ -�.
.

,xtl'emando a Leste em ter� ! �eguinte
>

despacho: -, "F�- Casa espaçosa. Local pitoresco. Bem ao lado do Tratar a rua São Jorge,
'

Ias d,e Jprop'l'l'eta' r'l'os desco-,' Gam-se as citações requen-
.

14 ali pelo Telefone 3019, I PARA AS FACULDADES DE DIREITO, FILOSOFIA,
<'. Palácio da Agronômica. Informações na "A Modelar". MEDICIN A F ÁCnheclClos e a Oeste em ter- ,das na inicial. Tijucas, 17-

_ __
_

.0., ARM IA E ODONTOLOGIA.
I'as dos requerentes. - II '8-55. (a) Clovis Ayres Ga- .................����.......��'-- ..�++.�...�...�ft�..���++.�..:..:..:..:..:... r CURSO BOSCO-A' I 'h

�����,.:!�_.,w_w_ww.ww_
,

referida posse perten- ma." E para qqe c egue ao I"· .:. Iela ao pai dos su,pJicantes, I conhecimento de todos e .*. .. _

Sabino Antonio Nicolau,_o ninguem possa alegar igno- .:. -"", .:.
ual �

d G
. I A' d d·. ti••

,

a comprou e ercmo. ranCla, man ou expe Ir o ••• �
lUoti, há dezesseis anos, I presente edital que será afi- : +,.+

A

I
A

t J' ••• •...e este, por sua vez, a xado na' sede des e UlZO, • :.
o�prou de .�rocópio ,José n? �ugar d? costume, e, por .:. �:+ CUR.SO "SANCTOS. r,ARAIVA"h�s que .la a possma ha copIa, pubhcado uma vez no .:-' �:..

J
,aIS de_triJJ.ta anos; e fale- DIÁRIO OFICIAL e três ••• 1 ••• (REGIST.RADO)
I,do o pai dos suplicantes, vezesno jornal" O ESTA- ••• ':I�. DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA
a .. D:' Dastaque o cupom abaixo remetendo para: Real Aero-· . PROF. LfGIA 'DOS: SANCTOS SARA'IVArnars de dez anos, êstes DO" de Florianópolis, a-

'+:-' vias -= Rua Conselhei-ro Mafra, II Florianópol is, e çandi- ....

��tinuaram exercendo, pa-- -do e' passado nesta cidade •• ' date-se a uma passagem de ida e volt:l �s famosas Cata- :. aten'de aos interessados diàriamente das 9 às 12- e das
Ifl� e ininterruptamente, de Tijucas, aos dezoito dias "'� ratas de Foz do Iguaçu. ::. • 14 às 18 horas

ei°sse do mesmo·. imó�el, do m
__

ês ,de agosto ,do a.no .t., \:. ENDEREÇO: - 'R'1l'l Ft>lj:(>iano Nunes Pires, 13 -
,

a mesma maneIra como de nHl novecentos -

e em-, : N ••-' Te!. 3113. ��,......_._-�

'Inha .

( ) G .. -. onle: ; ; , .. , �

nl,te�:soI:e:�rcen�:�.n: éS��l� �;e��: ��j���' ��Cl�VitO,el� .!.. Endere�o: ' : , , .. :.. .!+ E·xclus"lv·lda"·es E.lr�'ngel·ras '-...'",-
�co .

e notório. ___: III _ datilograf,ei, conferí e su- .:. "-
�
A nov;1 agência 'da Real" Aerovias em Florian5polis; fica- .:.'." u- '. II

'

��- -
-_-

'I' .. rá localizada a: .. .

ell}
Vista do. exposto q��- i bscrevÍ. (a� Clovis !,y�'es_ ·t ,..- , Rua: , .. ', ..................................•. nO. :.. . .

\+ Oferecem� de mais de 10 paises europeus a im-
os suplIcantes legltl- Gama - JUIz de DIreIto. �-.

Edifício .. ;
' : ....•.'...................;. portadores tradicionais, inclusive, _leite' em pó (3 pro-�r ? Seu dh'�ito sohre o IEstá conforme <i original '.::.-" .!. ceden,cias) �zeite de ol'veira, H�calhau, Batatas' para.ei;r1do imóvel, de confor- ,afixado na_sede dêste Juizo, .t. . Qual ° último �'slogam" da Real Aerovias.? .....••..... --.

••• plantIO, BebIdas, chapas para ralO X, armações e vi-
r('ade com o disposto nos

I no lugar ,CIo costume, sobre :. , , . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .• . • . . . . . . . • . . . .• . . . . . >.�•. dros para ocúlos, material hospitalar, etc; etc; outras
1,I,gos 550 e 552 do Código o qual me reporto e dou fé. �t .. .

:...
_ t a p.'edid.-o, Chefe firma viajando em, breve para 12/15VII E 'f' I DtO E

. - "ti.. .

'"',..

e' para ° dito 1m . a a supra, s,crlVao:
.

'-
.

'.,' ,�. palses europeus. LANGE Caixa Postal 1396 RIO DRqUerem' a designação do/lGercy do..s Anjos. .:..:..:....:....:...:...:...;,..•:....!u:....:....:.\ ..:...:••:..!..:••:-;••:...:••:..�:....:••:...:..:.(••:...:.�:. ACEITÀl\1- SE ORIENTADORES E VENDEDORÊS.

() ESTADO Florianópolis, Sabado, 3 de Setembro de 19S5
._-"-_._--_.---�-- - ---.-. - -'__ ._--_.__.- _. __ ._--_.�-------------,_._-

, .

a ,Biblíà na Mão
.

r

diáriamente servir ao nosso

Crlsto no coração? Refléte,

MO] E NO P A S 5 A'D O
ii DE SETEMBRO �

A data de 110je recorda-nos que:
1646, capitulou o Forte Holandês do Pontal de
Nazareth, no Sul elo Cabo de Santo Agostinho;
em 1759, D. José I expulsou os jesuitas do BTa

sil declarando-os rebeldes e traidores;
em 1843, chegou ao Rio a Imperatriz 1). Thereza
Christina, já casada com o Imperndcr do Brasil,
desde 30 de Mãio;

� em 1856,-110 Rio de Janeiro, faleceu o ilustre es
tadista Marques de Paranlt, (Honór.lo Hermeto
Carneiro Leão), nascido -em Jacuí, Minas Gerais,
em 11 de Janelro de 1801;
em 1866 o General Marques' de Souza, Conde de
Pôrto AÍegre, tornou ô Forte de Curuzú.> durànte
a Guerra com o Paraguai; •

em 1902, faleceu o Vice-almirante EduardaWan
denkolk, nascido em 20 de Junho de 1838 e que
foi Ministro da Gu�rra 'em 1889, antes de procla-

. mada a República; e

em 19'59, expirou o "ultirnatum'
tânico à Alernan 113.

francês e bri-

André Nilo Tadasco

&ennhores Indo:strlals -de' Madeira.
VEND"E-_SE

../ Escri'6rio Contabil
»<>
-, Imobiliario . PerroneEstado de novo com 450 horas de uso, todas as garan-

tias de trator novo, Preço de ocasião.

. Facilita-se pa�te. Caixa Postal;2872 - São Paú]o (lU
\

fone: 52-1151 com SR IGNACIO,

o.r." VOOS ttint·iDO
-

Dimatos

Jipe Sahmidt, m, 18 (sobra
cio l. -- FONE 3512,
HORA'RIO: das 15 ás 18

'horas, ._

v, S, nào precisa mais incomodar-se com a admi,-
nistração de 'seus imóveis-! O Escritório Contábil-Imo ...

·

')iliário Perrone, recém-instalado nesta Capital está

opto a prestar-lhe êste serviço, bem com,o servir de in
:ermediário na compra e venda de imóveis e hipotécas,
"ricarregari,do-se também da legalização e registro de
,ódos e quaisquer 'papeis ou documentos. Além de efe
cuar escriturações contábeis ou fiscais, o Escritório apei
ta prpcupàções para procedimento junto' a repartições
ou estabelecimentos. Para rrfaiores esclarecimentos,' di-
rija-se .ao ESCRITóRIO CONTÁBIL-IMOBILIÁRIO
PERRONE, '

'
. -

'"
",' -

...... � ... � _. �OJOI>_ ,__ ,� •. l.."� >. - �'�","'''''' _" '\'.. ã.__ ;,"i........�
Ru'a' Deodoro, nO 11 -, Caixa Postal,,3ó() - Floria�

�ópolis.

Passa
Por ORILDQ

(42)
CHARADAS METAMORFOSEADAS:
Primeiro você tem que "resmungar" pa.ra depois "im-
por silêncio'" -2-
Para "constrüir" um prédio, tem que se ",vagar" na. .

arquitetura _:2-
ENIGMA •

Publicação perió
; dica.

--'

--., Pertinácia.
Vento brando.
Mau:
Cavalo de boa raça.
Qualquer oferta

piedosa.

l\latl'ícula: Livraria Lider, até 31 de agôsto.
Informações: Local acima ou pelos- telefones 2316 e

3661.
Início das aulas: 1 <te setembro.
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ro, snr -, Armando Gemes, que
em locução brilhante, disse
de sua satisfação partidárra
pera escolha do snr. Au'gus
to' Toaldo - presidente do

: Estreito o nome de Vereador P.T.B. para a disputa do car-

Batista Pereira. :50 f. Prefeito de Videira. Em

F'inalmente, pelo avião da Cruzeiro do Sul, ,por cor- E' o seguinte a íntegra des- vibrante locução tambem ou" 'Na tarde de o.ntem, a

c.a-I E.vangelista, sr, João Fran_
tez ia do sr. Jairo Pereira, gerente da Cia. de Transportes sa lei: viu-se a palavra do Dr. Oli- ravana da Aliança Socla,! CISCO da Rosa, sr. Domingos
Aéreos Cruzeiro do Sul em nossa Capital, chegará, hoje,

'

I.EI N. 236 via Doré, que ocupou o mt- rrabalhista dirigiu-a ao dís- i Fernandes d'Aquino, verea_

"Mi�s Distrito Federal", que, também é "Miss Flamengo". crofone da ZYW-6, para em Lrit? de ?achoeira. d� Bom, dor J�lio Pauljno da Silva,
,,A encantadora representante da beleza da mulher O Povo de' Florianópolis, nome do Partido Social De-: Jesus, atím de, ali ínstalar : dr. Dib Cherem e sr. "Joã0

carioca vem prestigiar, com sua presença, "A MAIOR por seus representantes, .nocrátrco enaltecer a pessôa o Comité Feminino "ANTO- Pio Pereira.
FESTA 'DO ANO", que acontecerá, hoje, à noite, no Clu- decreta e eu sanciono a .ío Snr. "Augusto Toaldo". A- NLETA DE BARROS", que Os ,oru4es, em sua unà,
be Doze ele Agôsto, e que con-stará de um maravilhoso seguinte Lei: )ÓS a palavra desses oradores irá trabalhar pelo sucesso nimidade foram entusiasti_
desfile "TECmOS RENAUX"', com a participação de Se- Art. 1.0 � Passa a denomi-' .ssístlu-se 'a votação simbóli- das candidaturas Gallotti e camente aplaudidos pelo po,.
nhoras e Senhoritas da nossa melhor sociedade. Na mes- nar-se "Rua Vereador Ba- a d03 partidos' PSD e Miranda Ramos, no próximo vo de .Cachoeíra; de Ponta
ma ocasião será eleita a "ELEGANTE RENAUX", dentre tísta Pereira" a atual rua '':(_B _ para a aprovação e I pleito.

de 3 de out�bro. das Canas e da Vargem do
os sete manequins que desfilarão figurinos de ANTÔNIO Santa Luzia, no Sub-Distri- rorirologação do, candidato,

Abrindo a solemdade, fez Bom Jesus.
LOPES FARIA e chapéus de MADAME ÁUREA'LEAL. to do Estreito. rujo nome já havia sido ín- I uso da palavra a Sra. Lour- Não há dúvida alguma que

A sociedade f Iorianópol itan.a recebe com entusiasmo Art. 2.0 _ Esta lei entrará licado. Por maioria absolu- des Aquino, presidente do a Aliança Social Trabalhista,
a encantadora Elvira Wílberg, tendo já resolvido o se- em vigor na data de sua pu- ta decidiram os _convencio- Departamento Feminino, que no distrito de Cachoeira, Jo-
guinte programa para sua estada em Florianópolis: blicação, .revogadas as dís- riais pela homologação de -declarou empossado 'o comité grará obter uma vitória es-

Ahnôço, no LUX HOTEL, onde é hóspede-convidada, \ posições em contrário. Augusto Toaldo, que convi- de Cachoeira de Bom Jesús, petacular, porquanto . o 8�.

por gentileza do ar. Osvaldo Machado, oferecido por ca- Prefeitura Municipal de' dado por uma comissão de' integrado por mais de cín- Osmar Cunha, Prefeito de
sais admiradores do CÍube de Regatas do F'Iamengo : Co- Florianópol.s, 30 de agôsto elementos da mesa, assomou quenta elementos. Florianópolis, está ali realí-
quetel 110 Sabino's' Bar, por gentileza do S1'. Luís Ferrian- 'de 1955.

.

aos portais do Club Vitoria, Em frente à casa do sr. zando um vasto programa
do Sabino e do sr. Elpídio Machado, representarrte do Osmar Cunha sob entusiasta salva de pal- Tertuliano Brito Xavier, 3,- administrativo, o que leva a

nOHN MERlNO, em nossa cidade; jantar, no Lux Hotel, O govêrno municipal Je
'

Prefeito- Municipal mas. Imediatamente após o glomeravam-se centenas de crer que o sr. Francisco Ben-
oferecido pelo sr. Prefeito Municipal e sra, dr. Osmar Florianópolis, por lei que a 'Gustavo Neves Filho secretário do PSD, srir. Bru- pessoas, que vieram partící- jamin Gallotti será o grande
Cunha; homenagens, no Clube Doze de Agôsto, organiza- :::âmara decretou e o sr. Pre- Secretário Geral, em exercício 'no Braga em nome da, Alian- par do entusiasmo daquela aliado cio Prefeito, si eleito
das pela Comissão, com a cooperação da :Diretoria, das feJto Osmar Cunha saneio- Publicada a presente Lei ua ça Social Trabalhista profe-,

reuníáo política, que con-TGovernador do Estado, pela
Firmas Tec.fdos Renaux, Osvaldo Machado e Cia., Perei- nou acaba de prestar justa e Diretoria de Administração riu uma eloquente oração gregava simpatizantes do maioria do povo catarínense.
ra e Oliveira e Cia., Dahil Amin, Batistotti, Cia, de-Trans- expressiva "homenagem à 'aos trinta dias' do mês de saudando o candidato. De- Partido Social Democrático e O povo de Cachoeira na

portes Aéreos Catar inense, o conjunto "Demônios do: memória do. nosso saudoso agôsto -de mil novecentos e clarada palávra-livre num
do Par tido, Trabalhista Bra- tarde de

L
ontem, deu uma

Ritmo" e da Rádio Guarujá. I colega de imprensa, sr. João cíncoenta e cinco. discurso surpreendente de síleíro. demonstração excepcional de

. ��anh,�' doming�: ",lVIISS DISTRI�O 'FEDERAL" Batista ela Costa Pereira, Asbelina Dias Mourão apoio o Dr. Abel Vianna
Na oportunidade, fizeram entusiasmo pelos candiüatos

excursionara pelos arredores da Ilha e, a tarde, compa- dando a uma das ruas do l Dlretor de Adminlstracão Preso do PL, manifestou ao,'
uso dapalavra a Sra. Isolina da Aliança: Juscelino, Jan-

recerá ao Estádio Adolfo Konder, para assistir à partida
I .

convencionais o seu conten- ?ereira, vereador Baldicero go, Gallotti e Miranda Ra-
do Campeonato da Cidade, que se realizará. Jsi»e3•••i;.s-••••• '••••••••oo.e••••••••••••••O. tamento face a acertada es-: ?ilomenQ, sra. Maria Pereira mos.

A presença da srta. Elvira Wilberg, por certo, agi- i ; colha do candidato, solidarl-

�:��. a enorme-torcida flamenguista, pois, como todos sa-

:1 Churra,seo a' Pro,fesso�,res .."i zando-se no mesmo ato com

L
-

- .

�

v a sua candidatura e arran� Pl"esid�cia daE A É/FLAMENGO!!!, Cl cou com sua vibrante ora ta-
í

: CONVITE : ria demorudos aplausos dos

• " convencionais. Usaram o mi-
• Convidam-se os Estudantes Universitários, é ' ,

•
.' crotone em prosseguiment.o

• amigos e admiradores dos Professo.res: Drs. Joa- -

•
• os snrs. Dr. Irio, Zardo e

... quim Madeira Neves, José de Patrocínio Gallotti, •
• 8 Wilmar Grazziotin ambos
• Telmo Ribeiro, Alcides Abreu e Abelardo Rupp,' re- •
') '. membros do Partido Social
, centeniente aprovad03 em Concl!lrso para Cateclrá- •
) • Progressis'ta" que abrilhan-
�' tico e Docência Livre da Faculdade de Direito ele •

'

taram a solenidade, con1gra'Z Santa Catarina, para participarem de um 'chur- ••, tulaudo-se com a indicação'} rasco. que lhes será oferecido, no próximo' dia 4 do •

� corrente, às 12 hOl�as na Churrascaria "Monte Cas- : e homologação do snr. A;u-,
) , • g'usto Toaldo. tecendo eril tor-
.. telo". •
) • no dele' os mais elogia'veis
, As listas ele adesões encontram-se na Facul- II)
,l dade ele Direito. • c''}!!1entario.s, ressaltando suas

; I virtu_des 'e aptidões.
�

, ,�
'�••••••'."'••"•••s.�a.litlt••••,,;,e••••••••O•••••f ,

Florianópolis, Sábado, 3 de Setembro de 1955

A 'MAIOR FESTA DO ANO
CHEGAUÁ, HOJE, A NO.SSA CAPITAL A SRTA. EL
VIRA WILBERG "MISS DISTRITO. FEDERAL"
VEM A CO.NVITE DA CO.MISSÃo' O.RGANIZADO.RA
DE "A MAIOR FESTA DO. ANO.", PO.R GENTILEZA
DA CIA. DE TRANSPO.RTES AÉREO.S CRUZEIRO.

DO. SUL

."..-..�.......- -..-..r.- .��-�......,.,_...�........

JUSTA HOMENAGEM
Rua Batista Pereira

NOTA DO GABINETE DO PREFEITO
E encerrando a convenção

}assou a ocupar.o m!crofone
) sn1'.' Augusto Toaldo, que

disse ele sua satisfação pela
escolha de seu nome e afir

nou compreender' o a,lcanee
1e sua responsabilidade face

\Os compro,misso.s que acaba

'la, de assumir flal�a com os

:;eus cori'eligionári-os e o elei

torado videirense, POi3 si elei

to, assegurava não decepcio
nar os seus amigos e nem ao

DOVO de Videira. -Traçou ra-

, ,

ELA É FLAMENGO.
Srta. ELVIRA WILBERG

,',�MISS mSTRITO FEDERAL"

O Prefeito Municipal de Florianó'polis tem a satis{açàc
te comunicar ao Povo que, hoje dia 3 do corrente, às 10

�l,()l"aS, será reaberto ao trânsito o trecho da nm Duarte

3chütel, cuja paVimentação e paralelepípedos já se ach8.
concluido.

Para assistir a'O auspicioso ato é, convidado o nobre

'I
povo florianoPol,itano,' cuja cooperação com a Prefeitura
vem sendo um 'fator decisivo do surto, de progresso por
que passa, atual!nente, a' nossa Capital._

I ' Florianópolis: ío de Setembro de 1955.

lICA-O D,E DECE�NCIA
'-,- --

;')idamente e com acerto, pon-
deraç'ões sobre 'a sua plata-

O Deputado Bra; Joaquim I
muda-se a chapa branc'a por CENTRO ACADEMICO 'XI DE FEVEREIRO forma de governo. Foi sobre-

Alves, Presidente da Assem- outra de co.r amarela e o car- tudo franco e positivo. Em'

(bléia Estadual, enclOntra-se ro sai a girar pelo Estado C, 'O N V I T E
�

penhou sua palavra_no sen-

em ,Brusque há vários dias I afora. tido de que ',se eleito, ir-la tra-
e tem ,acompanhado o dr. Aqui em Brusque apareceu O Diretório Acadêmico do C. A. XI 'de Fevereiro da balhar pela causa pública,
Ingo Renaux, candidato a um jeep novo trazido peJo Faculdade de Direito de Santa Catarina,' convida os Srs. com toda a dediéação, nào

Prefeito do Município, em deputado Mário Olinger. An- Magistrados, Professores, Profissionais liberais, Comerci- descuidando dos problemas
suas viagens pelo interior. da sem chapa. Trouxe chapa antes, os Partidos Polític03, as Associações de Classe, as ,do Município' e propoz-se a-

De ,Florianópolis .a esta ci- 'Jranca, mas essa não pode EntidadesrEstudantis, Patrióticas, Culturais, et,Ç",_e 1)., P<:N'() tacar.imediatamente as obras

dade, o ilustre Presidente do 'lndar assim à vista. Desapg,- ,em geral, para o grande COMICIO, EM DEiti<::SA DA CONS- 'de mai'or necessjdade, que

Legislativo Catarinense veio :'eceu. TITUrçÃO a se realizar no próximo dia 5 de setembro, às dependessem do poder exe-

no automóvel da Assembléia. 20 horas, nõ Largo Fagundes. cutivo.

Em aqui chegando, porem, Dizem que veio para a Fis- .Paulo Gonz"�'l, M.:rrtins da SilVá'
mandou o carro voltar a ca- calização Estadual. Neste � Presidente Do "Jornal de Videira" .

Pital porque não se'ria d'l'l'el' - caso poderia u a'"
,

--

sal' C",_,i�apa _,;..-.-.-.,....,. ._•••,.r- _ fJi.- .,w..-.I'.M;. .._.l/IOy••J" '-"-tiiil-L ialil � fiiIl� �IiIW,.�

to utilizar-se daquele veícu- bra��a. Não seria Ç.J;-tl''üe.
lo em campanha políttca. Mas neEsa.ll'lhíguem acre�

Qua�ta dif_er.ença�em'�,6'l11- dita. Era só o que faltava um

par�ã;o com o procedimento jeep para a fiscaltzação a.3
d0S atuais detentores do po- vesperas das eleições.

_', der, que não se envergonham E anda o jeep por aí, sern

de usar carros oficiais, com chapa, pfLra não ser identifi-

gasolina paga pelo' Tesouro, cada.
� _',

em campanha política. Porque essa gente não a-

A imprens!!, da capital tem prende a lição de decência e

denunciado esse abuso cim- democracia -qüe está dando,
,tin'uadamente e mesmo as- ·de graça, o Presidente cl:l
sim os homens não se emen- Assembléia?
damo (Do Município, de Brus ..

,Para tapear os incautos, que)

,Acôrdo ·UDN.-PCB.
Denúricfa- do Padre Vidigcd

BELO-HORIZONTE, 2 (V. ta$ apoiaram o sr. Milton tete, solicitando e111 nome ela
A.) - A AssembléiarLegisI8," Campos, nas eleições de 194.6. UDN ,o apoio dos comunistas
tiva de Minas Gerais foi agi· sem que por isso fosse cl1a- á candidatura d'O sr. Antonio!

-

tacla por vivos debates ,sobre macio de bolchevista. Lem- Vasconcelos á Prefeitura (�e·'
'

o propalado acôrdo entre o brou ainda o padre Pedro Belo Horizontt., Esse' docu
PSD-PTB e üs comurlist_as. A Vidigal que existe um 'do - mento - acrescentou o re

certa ,altura, o padré Pec!1'o cumento assinado pelo sr. presentante pessedista - se

Vidigal, do PSD, num apar- Mo_nteiro de Castro,' atual' rá exibido na Câmara dos

�e, lembrou que os comunis- ch'efe da Casa Civil do Ca- D�Butaqps"

NA ASSEMBLÉIA
Assembléia Em Defesa da Constituição

.Aquíscendo ao convite tio
Centro Acadêmico XI de Fe-,
vereiro, a Presidência da As

sembléia Legislativa dl:sig
ves, Presidente da Assém- nau o Deputado Olice Caldas,
bléia Legis)ativa. sen 2,0 vice-Presidente, para

, A�sun:iu a Presiçlência do I �aIar no comício" do dia ::.,
Leg'lslatlvo o Deputado Oliee às 20 horas, no Largo elo Fa-,
C.aldas, �a qualidade de ':l.o I gundes, "Em defesa da Cons-
VIce-PreSIdente. tituição".

Viajou para Brusque, onde
,� prestigioso líder alíancísta
) néputado Braz Joaquim AI-

---

FRECHANDO
APOSTAS

A propósito ,de apostas s6bre os resultados do pró
ximo pleito, declarou-nos o deputado Epitácio Bitte,r.
court:

,

- Um escrevedeiro da Gazeta ,Çontou ontem Ump.,

apôsta que eu teria' feito, com ilustre colega da Assem-,
bléia. Se el� é verdadeira, a aposta, e s� o dinheiro
eslá casado, na mão de amigo comum, quero refl;fir�
má-la: Gallotti vencer:\" no sul com mais de 5.000 vo

tos. Foi isso que sempre afirmei. AJilurado o pleito, o

escrevecleiro poele procurar.,me par,), recebor a metade

dess!1 aposta, que é 'o 111eu aúxílio para fê Slb 111Uc1an·
ça ...

x x

}{ (

O venerando deputado Canziani é um ho.mem que
cultiva o sense _of humor do.s ingleses, apesar de latino.

�
Gosta de uma prosa política com .os adversários,

Numa delas] com o deputado Osni Regis; garantiu que
o sr. Jorge Lacerda levará em' Lajes votaçãQ muito
maior do que a do. CeI. Aristiliano Ramos no últimD
pleito.

'

O deputado 'lageano' fez ver a'8 colega itajaiense o

absurdo da sua afirmação. Mas este encanzianiou-se:
� Aposto o ,que você quiser. O Aristiliano acabOU'

se, em Laje3. Agora pU,semos sangue novo na U. D. N.

de lá. O Laerte, o dr. ACácia, o deputado Nazareno, o

dr. João Pedro, o dr. Indalécio ... Esses não puchavall1
bém com o Aristiliano: Agora, com o seu afastamen"
to estão à frente do mov-imento. Não tenho, como nin

guem tem, a menor dúvida de que o Jorge lev,<lrá vota
ção muito maior do que a do ,Aristiliano na eleição
passada.

,

A aposta foj fechada. O sr. C9--11ziani, que é homeJll
de palavra, nã'o na negará. Apostal'n0s.

I

x

x

Num café, pois amigos -discutiam a idade de certa
pessoa. Nada de política. Lá pelas tantas, um deles, e1"

guendo a 'voz declarou:
'

- Você está perdido! Eu já vi fi bomba!
- Que bomba?
- A certidão de nascimento dele!
Um parente 'do dr. Lakerdís, que 'se achava próXi

mo, àfogou-se com o café, empalideceu e saiu correO-, ,�

do ...

TAL
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