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Não foi um Sindicato:
,

foi uma· pessoa
Há poucos dias, a imprensa g'overnista anun

ciou, com grande estrépito, que Ó· Sindicato dos

Estivadores de São Francisco do, Sul havia aderi

do () hipotecado solidal'ieda(le à candidatura do

sr.•Jorge Lacerda.
.

A noticia causou sensàção, pois, sabidamente, .

a grande maioria, a quase unânimidade dos cida

dãos e eleitores que trabalham no Pôrto de Sª,o
Francisco, não' esconde as suas' pl'efel''ências peloS'
candidatos do P. S. P. - P. T. B. A célebre aelesão'
elo Sindica,to elos �tivaelores acaba, agora, de ser

reduzida.. à sua verdádeil'a proporção:' não se trata
dê um'Sindicato, mas apenas

-

de uma pessoa.
E' o que resta clarQ, do seguinte, publicado' pe

lo jornal A CIDADE, de São Franciscó do Sul, edi:
ção de 20 de ag'ôsto último, primeira. página:

-

DESFAZENDO EXPLORAÇÕES
A fim de desfazer eiXplorações e� tôrno da

classe estivadora, no que diz respeito ao apôio ofe-
. recido ao candidato da Frente Democrática, dr. '

Jorge Lacerda, fomos procurados pelo sr. Orlando

Gome.s da Silva, presidente do Sindicato dos Esti
vadores deste pôrto,. o qual nos declarou ser inve
rídica a versão llropalada sôbre o assunto, uma

vc:.o: que seu Sindicato como tal, não hipotecou so

lidariedade ao ilustre homem público mas sim ape-
.

nas, ele Orlanclo Gomes da 'Silva, como cidadão,
sufr!lg-ará lias urnas o home de Jorge Lacerda:
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GENERAL CANROBERT
�Vai aos Estados Unidos em busca

.

de',saúde'
Devel1á passando 'bem, e vai· prosse

guir Ino tratamento em clíni
ca especializada <=laqueIe
país[
A data do embarque não

está ainda fixada, dependen
elo de autorização do. presi
dente da República para que
o general se ausepte do país.

RIO, 5 (V. A.)
embarcar dentro de poucos
dias .para os Estados Uni.dos

o general Canrobert Pereira

da Cósta. O chefe do Estado
MaLar Geral submeteu-se, re-
centemênte, a uma interven
ção cil'ul'gica no Hospital
Central do Exército. Está

NO SE.NADO:
O Senador Nerêu Ramos' consigna'
nos anais o pezar cafarinense pela

morte do Des. Flávio Tavares
O SR. PRESIDENTE: O. SR. NEREU RAMOS:

Sr[ Presidente, faleceu on

tem, em Florianópolis, ines

peradamente, o Dr. Flávio
Tavares da Cunha Mello, De

•••••IIIIi.III.IIII.IiíIi•••••••llI!!IiI�17E.'•••�·!' sernbargador do Tribunal de

Justiça elo Estado, do qual
era um dos membros mais

lúcidos e capazes"
Foi, durante quatro anos

Presidente cio Tribunal Re

gional Eleitoral, cargo 'que
deixou há cêrca ele três ou

quatro meses. E' realmente
urna grande perda para 11

magistratura catarínense e

pura todo o Estado .

Descendente ele família
'ilustre - s�u velho' genital',
o Desembargador Francisco
Tavares ela Cunha Mello So

brinho, conta mais de oiten
ta unos e foi, sem dúvida,
um dos inaíores Juízes, não
3Ó elo Estado, senão do Bra
-n.
O filho segtiiu-Ihe sempre

o exemplo, pelo que SU2. mor·

te causou 'geral consterna
ção.
O. Dr. Flávio Tavares da

Cunha Mello foi Juiz no in
terior de Santa Catarina; e

ali se revelou sobretudo pro
fundamente humano: Quan
do' promovido ao Tribunal, as

p-opulações das comarcas em

que servira prestaram-lhe ns

expresívas e consagradoras
demonstrações ele aprêço, de
estima e de admiração, que
'�le bem merecera.

D e i x o 'consignada nos

Anais do Senado Federal a

expressão da mágoa dos ca

tarinenses 'por essa perda ir
reparável que a Magistratu
ra de meu Estado acaba de
sofrer, Muito bem! Muito
bem).

(Do Díárío do Congresso
Nacional, do 1° do c�rrente)

RIO, 5 (V. A.) - O depu-'
tado Armando Fàlcão apre
lentou um projeto de lei c.an
�edendo privilégios de cam

bio para a impo�'tação de li

'/ros e revistas cUlturais[
. Pela l)l'Oposição, "A impor
tação de livros, revistas e ou

tras publicações técnicas,
cientificas, culturais e didá
ticas gozará, no regime de

cambio dos mesmos privil0-
motivos prinCipalmente asa.. gios .

concedidos à importa
bel': primeiro pelas terrfveiE ção de _papel de linha dá'guJ.
all1eaç�s

_

físicas e' morai� destinado à im'pressão de jor
meus opositores; segundo P.- nais".
vitar perigo inflamar dem';l.- O desvio de' câmbio desti

i>iadamente
-

campanha -em nado a essas importações de

detrimento paz, 'harmonia E: terminará ao infrator à pel'

religião meu rebanho. A des- da imediata. do -

çiireito de

peito pressão superior exer- importar, Na justificação diz

ci.da sôbre diretorias PDC e o autor do projeto: "O au

PSP ame,açados destituição,' menta, Crescente, quer da po
continuam firmes fôrças co- pulação escolar, colegial e

ligadas em €ôrno candidato universitárias, quer de suas

Américo Cad'orim apontaélo elites culturalmente qualifi
para me substituir. Estou-lhe cadas, tornou premente a ne

remetendo pelo correio cópia cessidade de facilitar a aqui
integral" meu di�curso qual sição de livros e revistas ei

po�erá usar como :quiseI; a entificas, sobremodo dificil

fim salvaguaráar reputação' face ao encarecimento que,
honrados candidatos Aliança somado à elevação geral do

Social Trabalhista[
.

custo da vida, os 'está tOl'-
Cordialmente. nando práticamente inaces-

Acabo receber seu extenso

telegrama referindo torpes e

tendenciosas notícias em
.

;ôrno minha pessoa. Apres
,o-me esclarecer assunto por
amor à verdade justiça e di
ceita, informa,ndo com toda

;egurança verdadeiros" moti
vos me lev�ram não aceitar

O TEUPO honroso convite PSD - PTB
. 1..... - PSP - PDC, quais se uni-
Previsão do tempo até is ram em poderosa coligaçã6

14 horas do dia 6. �
-

justamente para resistir
'l'empo - Instável, sujeito candidato udenista podeto

-

a chuv'as e trovoada, melho- so, rico e descrente. Declinei
rando fiG deco.Í:Ter do pedo- honrosa investidura por dois

:}:;;::"':: ::d::::: ·-r:9�umã,�arantTa·Temperaturas - Extremas
de ontem: Máxima 21,2[ Mi.. • A prese.DC,8,f) de tropa federalnima .16,6,

"TIEMPO" AINDA ' no pleito, de't 3 de -Outubro
FECHADO cessária e portanto, oportu- .

. I .

NOVA IORQll'E, � (U. P.) RIO, 5 (v. AJ - Sôbl;e a na" a presença de forças fe- atendido a uma solicitação
- A comissão ínteramel'icana consulta feita pelo :glinistl:6 derais para garantir o plei- das forças federais estas fa

de imprensa anunciou que da Justiça ao presidente do to". ram requisitadas pelo TSE.

seu pre'sidente, sr. Jules Du- Superior Tribunal Eleitoral Por seu turno, o sr. Ama- Tudo COlTe�l muito bem. A

bois, dirigiu uma· carta' ao quanto à necessidade ou não raI Peixoto, presidente elo mesma coisa acontecerá ago

presidente. da Colombia, soli-' da requisição de fôrça fede- PSD, assim se pronunciou: I ra[ A presen�a das forças ar

citando-lhe a revotí'lção do 1:''l,1 Qara 'garantir o pleito ele) "Nas eleições cle 1954, no Es- madas é um,a garantia e ne

elecreto ele fecha.mento do outubro"rllss'e hoje o deputa-I tado elo Rio, embora o Tri- I npuma pei'turbl1ção poderá
jornal "El Tiempo"[ do Afonso Aril1o,s: "Acho ne·- bunal Regibnal não tivesse I acarretar[". ...

Cônegc5 Agenor N. Marques síveis,

��•••••$ae••••••••••••

IOm.i. anti,oDi.-I
- :rio d, S. Catarina i
. - .

I, Ano �LII l-I N. tl.261
....c·.....iII'.II••M•••�•• Tem a palavra o nobre Se

rrador Nereu Ramos .

J

"Gt'"'�6;l�l)�··(I"«·e;$·"i.... .

DIRETOR I
Rubens de :

fi Ãrruda Ramos !
•

GERENTE .,.

I DodminA1os. F. .l: e qUino :
I••••••e••s$o ..
� ,.
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OS .COVEIBOS ATACAM!
Infeg.ra da quelxe...crime ,ajuizada pelo Delegadô

do PSD centre OS.lA.DOVOS· (randadores
Exmo. Sr� Dr. Juiz ,Eleitoral da la. Zona.- AraraDouá.

o abaix!? assinado, Delega-
, _ '

.

.

Protesta-se por t?�O gêne-

Llo PARTIDO SOCIAL DE- me, o sr. Pedro Amorim 'nua a) Que os acusados acima 1'0 de provas admitidas em

�"CRATICO acredítado jun- encaminhou a lirocuração as- citados sejam processados de direito. Testemunhas: Bento
U

esta P:\ Zona, no uso das sinada por Bento Atanásio acôrdo com a Lei Penal Bra- Atanásio Eittencourt, JO:2e
to a '.

tiA
,

atribuições de seu cargo, vem Bittenccurt, o mesmo, po- si eira: Gaudencio Felisberto, Jaíme

ui respeitosamente, apre- rém, não acontecendo com 0 b) Que por suspeição de Lummertz, e' Moacir Borba,
m

ntar a presente queixa-cri- sr, Procópio Agenor da Sil- falsa assinatura, 03 títulos todos' residentes no Municí

me contra Pe�ro Amorim e va, que deu entrada em Car- dos -eleítores do Município de pio de Sombrio,
•

�'ocóPiO Agenor da Silva, re- torio de procuração assinada 'Sombrio, assinados a 24 do Nêstes termos

;ic1entes em Sombrio (sede) por J'osé Gaudêncio Felísber- corrente mês, no Cartório E- Pede deferimento.

Menor Fioravante Minatto to, o que" indubitavelmente,

Ileitoral
desta cidade"

sejamj'
Araranguá, 25 de agosto de

� Antônio "Veríssimo, . tam- o qualifica, tambem, como apreendidos até a verifica- 1955.

bém conhecido pela alcunha mandante do crime. cão da autenticidade das as- Severiano Severino de Sou-

le "Qato", residentes em Assim sendo, requer: sínaturas. .

za, Delegado do P. S. D.

���� naque� Munki�� '�--���

nos termos que seguem:
.

a) Que, em o dia 24 do

cQrrente, alguns eleitores de

sombrio, que não haviam as

sinado seus. títulos com o

Juiz Preparador daquela cí

.dade. compareceram ao Car

tório Eleitoml desta -eídade,

objetivando regularizar sua

sítuação:
b) Que, aproveitando-se

do fato de aqueles eleitores

serem desconhecidcts dos De- COlhO ·estava anunciado,

lfj�ados do PSD e dos fun- chegou ontem a esta Capital,

cionários do Cartório Eleito= passageiro do avião .de car

ral, o sr, Pedro Amorim, De- reíra da Panair, o eminente

legado da União Democráti- catarinense, Senador NCí'{\1:

C� Nacional, usando de má Ramos, Presidente do Sena

fé, trouxe consigo os S1'S. A- elo e (10 Partido Social Demo

genor Fioravariti Minatto_ e; crátlco em Santa Catarina.

Antônio Veríssimo, para que I No aéroporto da Base f

os mczmos substttuíssem, n� I precla�o ccestaduano l'eCeb�ll
ato da assinatura dos títu- eumprhnentos e votos n:

lo, os eleitores Bento Ataná- boas vindas de enorme nú-

sio 13ittencourt e José Gau� .rne-to de alnig-os, cnrrc.ligio- RIO, 5" CV. A.) - O presi-
dência Feltsberto: n!ÍJl'ios e admiradores .. Ç�esci, denfe da Repúblic:J. � autol'i-

c) Que, al1éls cumprida do númel'o de senhoras' � se-, zou o sr[' Améri_ço ..... P.achecc

sua' 1l1issão crIminosa,
>

Age- llhm'itas levou também eum·
" Catvaiho, "presidente aa"Co-

nor F'ioravanti Minatto e I,rimenios à- eXl1la; sra. Béa· rnlssão F'(!tfel'a1 �$fJi'ts'l: !i{«

Antônio Veríssimo, desconhe:. triz Pederneiras ltamos, qm, menta e Preços (COFAP), n

c�ndo o Delegado que esta viajou em companhia do seu ausentar-i;e do país em mió:-

subscreve, sairam às garga- ílustl"e esposo. �erêu Ramos Filho.... onde se' são oficial, na q1:1aJidacle C1C:

.lhadas do Forum, zombando Durante a tarde de ontem. acha hospedado, o insigne répresentallte do govêl;no
da Justiça que V. Excia, tão na residência de seu filhO", dr, catirinense continuou a re- brasileiro para, em Montevi-

dignamente representa: ••••••o...e.olI!Cieo.,.<:l:"'!lI�c.�@le0oe......... iI!ii ...... a...""'''''•••�ÔÍ" j déu, assinar o contrato· rela. ..

d) Que, desconfiado da
t tivo à compra de quarenta e

,. � �\(...u··· ��1zombaria dos acusados, o De- '!! cinco mil toneladas de trigo.

legado abaixo asshiado dirt
giu-se ao Cartório Eleitor:tl,
a tempo de ouvir Pedro A
morim explicar a uma fun
cionária que' aqueles títulos
iriam ser retirados por inter
médio de procurações que
havia trazielo:
e) Que, o Delegado abai

xo assinado, depois ele .óuvlr
essa declaracão do sr. Ped:-o
Amorim, in"formou-se com Idiversas pess�as resicient�s.
em Sombrio a respeito ::ia

I

identidade dos dois acusados !
ficando ciente de que o� I
mesmos se chamavam Age- I

nor Fiol'avanti·Minatto e An- I
tônio Veríssimo sendo que o I
1° '

' - ,

deles, em Of dia \anterior,.1
,hav�a assinado seu �erdadei-I,1'9 titulo em presenca elo Juiz
Preparador de Sombrio:
f) (Que, posteriorm'ente, o

Delegado abaixo assinado re
quereu ao sr, Escrivão Eleito ..

lal que lhe fossem mostrados
'os títulos recém-assinados dé

�ento Atanásio Bittencourt,
� n, 19.370, e ele José Gau
deneio Felisberto de n
19

. , . [,. [

.512, e os seus processos de

qualificação, respectivamen

�e de ns. 19,495 e 19.637, 'po
endo observar, châamente,

�ue as assina.turas clós títu

�3 for�ll1 falsificadas,. CO'nlO
. EXcla. poderá verificar,

nl�S11l0 sem pe·rícia,.,tão gros
seira é a falsificacão[\
f f) Que, evidentemente, :)

� o �elituosó, teve com:)

/ndrinte o sr, Pedro Amo-
lU, C·onforme comprova a

lnl1'esença dos falsificadores
a '

s
VIUtura que. transporto-u

eus eleitores conforme é I do
cOilh'

'IV

hr eCll11ento !"eral bem co-
- '!lO

�,

cib � [sua declaração à fun-
narIa do Cartório Eleito-

ral d .

CUr e_ que havia trazido pro-

I aÇoes para receber aquees títUlos'
h

. .

QU/ �lle, desconfiado de
estaval110s ao par do cri-

Ftorfanópolís, Terça-feira, 6 de Setembro de 1955

nós, desde onlem.
Herêu Ramos.

Visitará, em _campunha politica, ·dlversas
zonas do Es1ado

'

CrI. 1M

O. sr. da guarnição. local, coman
dada pelo general Odilio De

nys, que se apresentará a

companhado ele grande E3ta·

lo Ma�or.·

FARINHA DE TRIGO
RIO,5 (V, AJ - A farinha

le trigo foi aumentada pelo

I
-.)l�nário ela

.

COFAP eI).l 12

:ruzeil'os. e cinquenta centa
/03 o saco de 50 quilos, ou

. ;ej!t vinte -centavos por, qu�-
.o.:r� _. P_�J;lperlte da .C;0F1t
tó<lavia,'lotlvado em compro
misso assumido pelos panifi
cadores, garantiu qúe o pre
ço do grão não sofrerá qual-
:}uer majoração[

Para Livros

•

De S. 'Eminênci'a D. Jaime
ao Dr. Frao'cis,co Gallo-tli

Em nossa edição de amanhã publlcaremos afe

tuosa e expressiva carta de. Sua F.mini\ncia D. Jai

me Cardeal C,lmara, preclaro Arcebispo do Rio de
.

Janeiro, dirigida ao nosso ilustre coestaduano dr,

Francisco Benjamim GaIlotti, candidato das for
ças cpostcíoutstas ao Govêrno do Estado.

Para esse importante documento, chamamos a

atenção elo eleitorado catarinense.

25.000 SOLDADOS - EM PARADA
Desfilarão no Rio a 7 de Setembro

nossos Jeitos históricos, Nes-RIO, 5 -(V. AJ - A exem

plo elos anos anteriores, o

.Iía da Pátria será festiva
mente comemorado em todo

'ta capital, a maior solenida

de consistirá no grande eles

.Ile mllítnr do qual partíct-
)::não cerca de 25 mil homem

o pais com as solenidades cí

. íeo-mlhtares mais expressí
ias. Ei;n todos os setores ci

vis e militares serão realiza

das preleções, relembrando

i

ceber visitas e cumprímentus. (ib;o;-d�S;;;-
I

As folhas e a rádio da derrotada Frente Demo

cl'áUra, na semana última, lançaram, para p1:,ova

de que a causa gnvei-nlsta está perdida, dois,boatos
geniais: 1° - des�ntel1(lím.el1to, com vias de fato,
entre os S1'S. CI:II:;o Rumos e Saulo Ranws;·2° - pré-
xlmn chegada do sr . João -Goulart, para recomen

·lIa ...
' as enndidaturas de Lacerda e Hulse c, eonse

tjiU'nleJnt!nte, Juarez e Milton Campos.
Para esta semana os mesmos criallores de .po

tOi':1.S, segundo alHu'nmos, vão lançar mais estas:

1° - Atlesão d� Prcfeito Osmar Cunha ao sr.

Irinen BornhalBen;
2&' - l,{etil'uda da "o.und;(l�tura PelIro Bittencourt,

... �'!ll I, iU'uí; - , ..k". .

� �"�
•

3" - Ro-t"rtl)Íi lC1,�'1)"1rõ'Dl$t.tatfo [t'eo-õet,to(r:-I�al-
com· a: Aliánça;

4°' - Manifesj,fi' �10 1\'1:0119. Baner apoh1.ml0 La-

ceI'da; '.

5° - Designação elo S1·. Lel'IlCI' Rodrigues para
a Pl'esidência,[do P. T. R cataril1ensé.·

(i0 -'Banquete em' homenagem ao dr. Pal'igot
de Souza,. no Oeste.

.

7° -:- D�hota.da Frente Democrática nesta Ca

piLaI; por. 'apenas !';OO votos!
Se ,o.s boatos têm sido o único e último eo,nsô}o

dessa gentc, é deixá-la boatejal'!

Nos próximos dias, de a

côrdo com itinel'il'io traçado,
'0 dr. Nerêu Ramos, em pro

pagandn 'elos candidatos da

Aliança Social Trabalhista'

visitará divllJ'sas zonas do

Estado.

••••••••••••••••••••••

TRIGO URUGUAIO

IMUNIDADES
RIO, 5 (V. A.) ..,- Os can.

'dielato.s à presielência, e à ,vi

ce-presielênc'ia da República
paSSarflll1 a gozar imunida�

des a partir da zeró hora d.e

ante-ontem, concedida li to
dos os registrados no' Tribu�
nal Superior Eleitoral duran:!"
te os trinta 'dias que antece
dem ao pleito, de acôrdo �om
J Código EleitoraL,

·... IIIIIfIBIIlZI7i11CIli1••:iiliW!íIIiI.Mlnill;WiIéi!!l![í"'.'iíI:17TW.i·!i7iWillilWillllf1lí·"!fI�iiiifiiiilii·BlffiiilZ.-i

o SR. CÔNEGO AGENOR MARQUES
ESCLARECE

Ao sr. Ivan Luiz Matos, Di
ret01: Jor.nal Curitibanos, da
quela cielaele, o �evll1o._ Co

nego Agen'or Marques, de

.Jrussanga enviou o seguinte
;elegrama:

VÔOS SUSPENSOS
RIO, 5 (V[ A.) - A Com

panhia de aviação Real-Ae

rovias determinou a suspen-

3ão, a partir de ante-ontem,
dos tl'ês vôos semanais que
fazia para Buenos Aires[ A

30mpanhia explicou q1:1e tal

medida é temporár1a, sendr,

motivada pelo estado de si

tio implantado na capital
portenha[

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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. 2 Florianópolis, Terça-feira, 6 de Setembro de 1955 o ESTADO

�.--------------------- -------------------------------�-------------------------------------------------

Dental Santa Apolonia 1
ARTHUR ANTONIO MENEGOTTO

"-

ESTADO FARMÀCIA DE PLANTA0
PLANTõES DE FARMACIAS

MINlST:f:RIO � DA AGRICULTUkA
SERVIÇO FLORESTAL

IDELEGACIA )i'LORESTAI.. .......
REGIONAL 'ADMINISTRAÇÁo

u"CÔRDO" COM O ESTADO rDr.; &ed.çio e Oflcln•• , à rua Con
lIeiheiro MlIfra, 'n. 160 'fel. 1022

S.\NTA CATARINA - ex. 'Postal' 119.
A V I S O Diretor: RUBilNl 1., _AMOS

o

Rua: Tiradentes, il.o 20 -r

. FLORIANóPOLIS

�SSTNA'IURAS
N. 'Capltal

Mês de Setembro
3 sábado (tarde) - Farmácia Moderna _: Rua JOão

Pinto,
.

4 domingo - Farmácia Moderna -- Rlla João Pinto
"I quinta-feira (feriado) - Farmácia Santo Antôni'

__ Rua Felipe Schmidt, 43._,
o

.10 sábado (tarde) - Farmácia Catar inense - Rua
Tr�an�

"

.

11 domingo -

.

Farmácia Catarinense - Rua Tra.
Jano.· � $!!t••'1!It .'
.

17 sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua Tl�a:1
jano.

18 domingo, - Farmácia Noturna - Rua' Trajano!
". 24 sábado- (tarde) _:_ FurmâciaEsperança - R�a

Conselheiro Mafra-
.

,

'"

l . ,,25\domingo -- Farmácia Esperança ..- _Rua Canse.
Ano .. "......... .-. Cr$ 170,00 Ilhelro Mafra. . .

o'
'

�emestí'e .

Nr: 'i�t�;I��cr, 110,00 o' serviço noturno será efetuado pelas farmácia
Ano _ Cr' 2"0,00; Santo Antônio e Noturna situadas, às ruas- Felipe SCh�
Seme�tT!l : Cr$llO,OO'midt, 43 e Trajano.'
AnunCIO mediante rontráto.

I
'

-
-

,Os orii'i�'iis, mesmo não pu-
•..;__.......---...::.._�------_..----'-> -

bhcad�8, !leo _serão de olvídcs. '

R· XA direção nao le responlal iliu ,

a IO'Sp,elos concettcs emitido. no••z- !
tli'O. aumado.. '

�
.

A Delegacia Florestal Regional,
no sentido de coibir, ao máximo pos-: Gerent.: DOMINGOS r. P.

sí!el, as queimadas 'e derrubadas de mato, afim de impe-
AQUmO

pêdír os desastrosos ereítoa econômicos .e ecplóg�cos que
acarretam tais práticas, torna público ,[ chama a atenção
de todos os proprietários de terras e lavradores em gera],
para a exigência do cumprimento do Código Florestal
(Deer, 23.793 ele 23-1-19�4) em todo o Estado.

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

.proceder queimada 'ou derrubada de mato- sem solicitar,
� com antecedência, " neeessãnía licença da autoridade flo

restal competente, conforme díspêe o Código' Florestal em
seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os iufratores
sujeitos a penalidades,

'

c REFLORESTAMENTO
,
Esta Repa.rtição, pela rêde de viveiros florest.ais, em

cooperação, que mantem no Estado, dispõe de muãas e se

mentes de espécies fillrestais e de. ornamentação, para for
necimento aos agricultores em geral, interessados no reflo
restamento de suas terras, além de prestar toda orien"ação

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

Estoque permanente de todos e quaisquer artigos tenção de empréstimos para reflorestamento no Banco do l,NFORMAÇOES . .ltpal'elh..,em moderna e completa para f1�"\f1uer en••
concernentes ao ramo Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos. UTElS, radiolópe••

EQUIPOS, CADEIRAS E MOTORES "'mVONI te-r Os interessados em assuntos florestais, para a ebten-
.

-0--. Radiografaa" e radioSCOpIas..'
mos para pronta entrega ção de maíores sclareeímentes e requererem autorização" 'I

° le,itor ênco_ntrari,
-

nGst. coo, Pulmões e coração (torax),

Aceitamos ençomendas de PLACAS EoMALTADAS Id� "i.cença�ara �u�lmada e derrubadas de mato, devem ��::ia:ef:{em:ç��. i���li:::: .lta. Estomaga - Intestíneae figado (colech!tografia).

para diversos fins .
(I!rlgll-se as AgenCIas Florestais Municipais ou diretamen- J,DRNA!S T.lefun. Rins.e bexiga (Il'ieloguafia).

·

ATENÇÃO; Atendemos' os senhores Dentistas e
�2 a esta Repartição, situada à rua Santoa Dumont nO. 6

O Estado .........•...... J.02! - Uiero e anexos: Bisttsro�salpingográfla com Insufla_

I 'Uã �l ri�
,

r
A Ga,zeta lI.666 -

'

Protéticos do' Interior pelo Serviço de REEMBOLSO . "u.. .DOp4 IS. Diário da. Tarda o

" 8.679 çao das trompas para diagnós�cO' da estérlGdade.
AÉREO' e POSTAL

,Telefone: 2.470 - Caixa Postal, 395. A Verdade. ',':........... 2.010 Radiografias de ossos em gera:!.
• Endereço telegráfico: Agl'isilv& :_, F'!orianópolis, S. C. �6SP���I�flclal •....... 2.688 Medidas esatas dos diametros da .baeía para orienta_

Caridadnr ,
.

çâe do parto (Rádio-pehimétria).
(Provedor) ..... _........ 2.114 D1àilamentc ,na MaterIl1dade Dr. Carlos Corr�a..
(Portaria) .,............. !.OI6
Nerêu Ramos .••.••... '" ".811 VENDE-SE AS SEGU_INTES PROPRIEDADESMilitar, 1.167
SãQ Sebostião (Cala d. A, Casa n. 12 na Rua dos phéus (antiga Visconde

Saú�'e) _......... 1.111 Ouro Preto).
r

Maternidade lJoutor GILl::' "

los Corrêa,.. 1.111 A Casa n. '13 na Rua Silveira de Souza ,

CHAMADOS UR- As Casas nvs, 1 e 3: na.Ruá'Sete de' Setembro
GENTES

Corpo de Bombeiro. .•.. 1.111
Uma casa de estuque na rua Servidão .Moritz, (Morro)

Serviço Lus (Reclam.- com o terreno 6 x 14, preço Cr$ 18.000,00-
ções) " 'U04 Uma casa de material co t 10 30' .

Policia (Sala Comissirio 2.088 '

m O erreno x no Inicio
Policia (Gab. Dele�ado).. I.ill' da estrada do Pantanal (lado :da-Trindade) preço Cr$
COMPANHIAS D. 40.00a,oo. . � �' - ,'.

.. .

.1 T'AATCRÉRA.N�oS..P.O.
R

.. T.II.,.S..• '. . . • • . '.700,

A'
'

'

tratar com o Sr. Doralécío Soares ou o Sr. Sílvio
Sonslní '-,

:=====================:::::::::!
.Oruzetro do Sul ...

'

...•• 2.600
__________'_

PlI'nalr ••...•• '........... 1.651
Vari� .. '.' . . . . . . . . . . .. . . . 1.12i
L6ide Aéreo ...•••. '. . . • • IUO!
Real ,'............. 1.lfi8
,candinava. . .. '......... 1.600
HOTS;IS
Lux .'........•..•.•.••...

Magestie .

Metropol ..........•....•
La Porta .

Cacique .

'Central ..............•..
Estrela : ....•.....
Ideal \ .•••..••••
ESTREITO
Disque " _ ..... , .•.......

/ &epre'entaLlte.:
Repreaentaçõe. /ir. S. L:l.rA.

Ltda.
Rua .3enaGor V.nt•• , 'O - iO

andar;
Tel.: 22-6924 -- Rio d. Janalro.
'Rua 16 de Novembro 11118 6°

andar laia 611 - Sio Pauto.

Viagem com segurança
e rapidez '

�O NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO ,<SOL-BRASILEIRO))
_Florianópolis _ Itajaf -- Joinville .._ Curitiba

A ImobiUária Miguel Daux.
T.em a venda

' '

Uma casa a Avenida Mauro Ramos

Uma. casa 'a rua Visconde. de Ouro Preto

U.ma casa a rua Deodoro cj13,50 de frente e 46,60
de fundo.

Uma casa e uni lote a Avenida
Estreito

Santa Catarina

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
Dois lotes a rua Moura - Estreito ..

Dois Lotes no Bairro de Fátima - Estreito

Quatro 'lotes no centro da. cidade

Quatro lotes em Londrina - Paraná
Tem compradores para casas em Florianópolis des-

de cem a quatrocentos mil cl'uzeiros.
Negócio a dinheiro.

Informações na IMOBILIARIA "MIGUEL DAUX"
Rua CeI. Pedro Demoro' 1541 - 10 andar Estreito ou

Edificio Ipase andar térreo - Fone 3376 - Florianópolis
��----�------------------�--------------------��----------

- -�'

Agência�:- Koa Deodoro esquina:da
Rua...Tenente Bilveira· ,

Restaurante Rapoli:
RUA Ma.rechal �eodoro lO.
lÇD;l Lagea, no sul do Brun, o melhor I
Desconto e8pec1a.l pa.ra _08 aenhore. Tiajante•.I' BANCOdeC�f�ITO POPULAR

I_ � AGRICOLA " I I
.

R.M.a. tr�.16 ...
, I

fLORlANÓPOLIS - 5iÓo.('ó.ró.rmo., ,

1.021
2.276
I.U7
-3.821

I
1."9
�.694
1.171
l.fl5I

M!

,.

�'Ç-", 1

INDICAD0R PROFISSIÓN'AL! DR: �,�;lsTOS I �A���ç'A�RMO
·

DRA. _...' ... -_ ... .& -A' DR. I. LOBA'TO DR. w.a 'I' "'OR ZO""'"
Com pritle. no Ho.plta.l SI6 M É D I C O

"� ...�.. .n.L.LIlIL .-.....n Franci8CO de A8.I. 'e na Ollnta,JII. IlUSSl !'ILHO GARCIA Ca8'l do Rio de Janelr. CLÍNICA DE CRIANÇAS

• DoeRC;u 40 .parelho rea.,lratórlo Di.lo.... pela ...cal.... N.� CLINICA MÉDICA ADULTOS
TUB1IlRCUI.OS. I _.... M di I

CARDIOLOGIA '

DR. ANTONIO DIB
c o.... • • c ll. •• Ualy",l'- Conhilt6rio: Rua V-l'tor Doenças Internas

RADIOGRAFIA. RADIOSCOPIA Ildade 110 Dr••1I I
••1-

MUSSI ,DOS PULMO.S E�>llmt.rno por
.

concar.o ü lIa-
Te es, 22' Tel. 2675. CORAÇAO -- FIGADO --

� .ltDICOS _ Clrul'gla do Torax . tet'nldac!e-Ell!ala f'leHtoráfTi?s: Se�unda", Qu..rta. • lUNS - INTESTINOS
CIRURGIA JLlNIC,t; Form.do pela F'acnld.de Nad.- (S.nle. do, Prof: OcU:rI.:l....

' li: a eIras:
Trat"mol\nto moderno d'a

OS rlal de Medicina, TI.loloel,&'. drlcue. Uma)' Das 16 .às 18 hora•. ' .. _

G.RAL-PART
'l'i I i II d H I E I t � S I d Cf

Resid(\ncia: Rua l"dip. S" SIF"ILIS
dervlço completo • ..peclan- • oe rurg o o OSI' tal Ne- x- D erno aO erv ço e rur- 1l1idt 23 20 d

c.�

udo da. DO.NOAS D. SDHO-

j
rb: RaIL.,. Cl. oi. Ho.plt�1 L A. P... 1'. C. T r 'li 002

- an ar, "pi. I, - Consultório - Rua Victor

RAS, com mod.rno. m6todoll •• Cnrao 11411 c:apedalluçl. .,,,,1., "

110 &10 d� J.nelro e. o

"

dlagn6.tico•• tratam.nto. S. N. T. Ex-Iatento o ax_l.. ,MedIco do Hospital de Carillade -::D:-:R=-'"".-=H=E::-"N-R-I-Q-,-U-"'--P-'R--IS-iI:"-""'- MeireJles, 22.
'

SULPOSCOPIA - BIST••O - tente .e Cfruct. II. Pr.' UIr. e da Maternidade Dr. Carlos 1
.. vv HORAHIO:

SALPINGOGRAJ'IA - ..�.... 0- Gulmarleli (JtI«l�.· .
Corrêa • PARAISO D 1'"

LIS.O BASAL Cou.: Felip. 8cllmidl," DO.lNCA& Da S.lNHOaAf _ MÉfjICO"
as � I4S 16 horas.

• .&a"lot.r.1IIa per .... eartu- Fon. 1801 .
' PARTOS - OP.lRAOO.S Operações _ Doença. �

4e S.-
Telefone: COJlsultório-

Eletroeoacal.c;lo - &alN UUra At.nde.m laora marcaia. Con.: Ru. João Pinto n. lfl, nhor.. - Clínlc, de Ad.Uoa. 3.415
Violeta e Infr. Ver'llelll... Re•. : - Rua ••t.v.. JlInlor, dp••l 16,00 l. 18,00 hó1t&l. Curso de Especialização no � R l'dê '. R J
CQll.ult6do: Rua Trajano, n. 1, 80 - Fone: !l9i e. manhA a�"nd. dià- IJospital doa S.rvldor.. .0 •• _ s. nCla. ua 086 do

l° andar - .diffeio 40 .0Dtapioo riament. no Ko.pital d. tado.
.

.' I Vale Pereira 158 - Pral'a
Borlirio: O•• II la 11 1l0r.1I - DR. YLMAR CORRU Caridad.. (S d

O .OSSI Reaidênciá·.'
ervlço o Prof.•arlano •• da Saudade - Coquel'r

r. . CLíNICA IU:DICA Andrade). . " ,OS.

Da. li l, 18 kor•• - Dr., CONSULTAS dai 10 - 11 ,Aio-
Rua: General Bitt.ncou" n. Consulta. - Pela manlal DO

.USSI ra.. ,

,

_

,

101. Teletone: lI.6111. Hospital de Caridad.,
Re.ldanelal Anlll.. Trom- Rua Tiradente � - Pon. 1416 Á tarde da. 1610 ha .•1IIl dlan-

powall:J', 8'. DR NEWTON te DO con.ultório i aua Nun..
DR. JOSl: TAVAP.J:S D'AVILA Machado 17 ::a.Quillll •• Tlr.-

DR. J'OLIO DOm IRACEMA CIRURGIA G.Rf...L entes. Tel. 2766 .

Doenç., "e Senhftru _ Proeta-
Residencia:_ n. Prui••ot.

VIEIRA MOLB'STIAS N.RVOSAS a v � C t'nh
MilNTAIS _ CLINICA G.RAL 10ila - Eletrlclll.... H64I1e. _

ou 1 o '(.

, .&DICO Dr Serviço N'.cion.1 !l. Do.o- Consult6rio: Ru. Vitor .el- CLINICA DR. NEY FERROm
.SPBCIALISTA •• OLHOS, çal .Kentai..

�eles n. !8 - Telefone: 1107.'
de .• MU

'

OUVIDOS, NABIZ • GARGANTA Chete do Ambulai
'

o :, Hirla- .

Consulta.: Da. li laora••m
OLHOS - OUVIDOS H....a, NO,

fRATA.IINTO • Op.a"'OM:3 ne Mental
.

J 'Idlante...
• GÁRGANTA Formado plIla Flcu.Jd.d. Hact-

Infr.-V.r.eU�:r;:-s�bll.Usach -: Psiquiatra do Uocp�tal _
Residência: Fone, I.(ZI DU. GUERREIRDOO D& rON8J:C&

naol d. �eddoici-BnaraliIUnj·:.raldad.
, - -� Colônia Sant'An. Rua: Blumenau n. 71. ... ...

(Tr.ta···�•.,e::C;I�)�"" c.. éonv:ulloter.pla p.lor�l.no. G
DOENÇAS DO APAR:lLHO DI- N3hd!eH��r�t:�v1: FI��i:!�pO�llI.- Aperf·e�Io�n?e�t:�·I�ga•• d.

1
., choQuo • cllrdi.lIol. Inn.liD ,ra.' ,ESTIVO -, ULCERAS DO .S- ...

�=:l:r�.;::!!.� Ji�::.�: IPia. lfaiarioterallia.· PalÍcotcra:,!:l. í�?f���M! DUODBNO, ALU- i��·�e M�I�Lll�Y;:R�ÔtP:lR-;' Pro��U�:r�!�Íl�iC;:��ino
•• Ote-JU.ol........I... (tale.

CONSULTAS: ....
ere.- e Qllj'u

I
_

N C
TOLOGIA • CLI- TRATAMENTf\ da. DOIINNOA.S tnterno por I -'10. do S.rnço

, •• J:a&all.)
,ta. da. 16 li li liora� '1t.�:' I A G.BAL. da ESPECIALIDAD. de, Cirurgia

'

,

Horlrlo da•• la 11 ••ral .' (manlal) .
'

•
'

DR. JULIO PAUPI'J:Z Consulta. - p.la mail" 110 ,Prof. 'Pedl:o 'do B�nr.
d•• li l. 18 laor...

Rua Alllta <?ribaldl. .'1qUl._� FILHO HOSPITAL., Estagio pC,lr <:. .no n. ..••ter··

Con.uli6rlol � au VUor iI.l- Ale �eneral Bltt.D�oar..
Ex, Interno da lIa8', .nf.rm.rla À TARDIII - d••• ai • nidade - a.col."

r.1.. II _ roo. le7l.
RESIDJlNClAt "lia 20:"lI',1'&, .

n CONSUI '1'ORIO Prof. Otávio Rociri"'ue. Linl.
R... _ )lua' Slo Jor,. II _

139 Te1.2901 e Serviço d. ra.tro-entuoloi'l. I
o.' I t

•

da Santa Casa do Rio d. J.n.iro CONSULTORIO' - a.. ilo, I n erno, por Z "no ao P nto

I'on. UI1. DR: ARMANDO V�· (Prof. W. Barardinelli). 11LHE,9S nO ! 'I Socorro

C d IRE' IDENCIA J' li s�"-I OPÊRÂÇC.l!lS
DR. SAMU-L FONs-nA RIO DE ASSIS

'urso e neuro olia (Prof. .

>J ,_ • p. �.

... �
,. 'Austregesilo). 'mldt nO n3 ·Tel. 2166 CLINICA DI �DULT '1

, CIRURGI.10-DENTISTA Do. Servl4ço. de CUmea l.tutU I Ex interno do Ho.pita! m.tar-
DOENÇAS DII ;;;';llNl"{IR.\S

Cliniea - Cirurlia - Prota•• ela A••I,tenei. Mumel••1 • Ill)ft- nidade V. Amaral. DR. ANTON!O MONIZ ' CONSULTAS: �O"JtoilJltal ó.
Dentiri. pital de C.rl4ad�. DOENÇAS lNTJ:IlNAI DE ARAGAO i Caridade diáril:qnente pela ma-

R.lo. X • Iafra-V.rY8�. CLINICA IlltDICA D. C.&I.t.N- Coração. li:stõm.co, luta,Uno
,nhã.,.,

Con.ult6r10 • )l.,ldallcial ••a OAS • ADULTOS f1i'ado • vi.. bili.n•. IUn. "n� CIRURGIA TRI1UM:A'l'()LOGIA I 5:,s f'·s" Sab. �,a� l}' às 11 horas. ('r.roando .aelaai. I. - AI.rcia - rioa o 6taro. �
,

Ortop.di. ' 2, ,8 4 das 14· às. 16 horas.

T.I.fon.: 1111 Conaultórlo: Ka. Nan.. 1Ila- Con.ult6r1or Viiór "1l'.I.. Consult6rio: J'oão Pinto, 11. 'no Consult6rio à Rua J�lo Pin.to '

Con.ult.. : d•• 8,ilO Ú 11,1' chado, 7" - Cona.lia••a. 1. .. !I.
'

Das 11) li 17 diArlam.nio. n·r. 16 (lo andar). ' I
• da. U,OO Ú 18 laora. '18 hora. Da. II! li ·'18 hor... Me110s &08 Sibado. RESIDENCIA: -.- R' a Dnart.,
EJ:cluainm.nt. eom Ilora mar- Xu'ldência: Rua ••rach.i Glll. Residência: Ra. BClcai.y. lO. Res: Bocaiuv. lU. Shu tel 129 Tele!. 3.288

..... . lll.rm;;, ,. - ronel 1111. Fone; Ui8. Fon.:, - 1.71'. Florianppolis.·
I

; DR. VIDAL DUTRA FILHO,
MÉDICO DE CRIANÇAS

Consultório: Felipe Schmidt
38 '(das '14, às 17 horas)

.
,

Residência: Tenente Silveil'a,

1130 (F·"ne �165)

DR. ,CLARNO G.
GALLETTI

I '

- ADVOGADO -

Ru,a Vitor .einle., 60.
fONJI: 1.(68 - Flori.n6pollõ3

DR. MARIO WEN-
DHAUSEN .

CLlN:ICA MÉDICA D. ADULTOS
E CRIANÇAS

CODsult6rio - Rua Joio 'Pin.
,
to, 10 - Tel. M:. 769. '

Consultai: Da. , li • Iter"�.
Residência'; Rua ••t.ve. it

nior, (6,. Tel. lI,81%.

Dr.' Laura Daura'
Clínica' Geral

Especialista em moléstIas de Sen-horas e via's uriná-
riaL ,

Cura
�
rél.dical das infecções aa-údas e croDic&S, do

aparelho genito-urinário em st.mbos os seX08.

Doenças do aparelho Digestivo e do sistema ••rvo,(.1.
Horário I 10� ás 12 � 2� ás.5.
Consultório:. R. Tiradentes, 12 - la. Andar - Fo:ae:

3246 -
.

PR. ANTONIO BATISTA.
JUNIOR

CLINICA J:SPECIALIUDA D.
CRIANÇA!

Con.ultal da. II i. 11 horas.
Re•.• Con•. ;P.dr. Bicuelinko.

12.

ADVOGADOS
DR. JOS� MEDEIROS

VIEIRA
- ADVOGADO

,�aixa POltal 160 - !ta'.1
Santa Catarina.

DR. ANTONIO GOMIIS DIiI
ALMIIIDA'
ADVOGADO

Jherit6rio • Ruidenclal
Av. Hercilio LUlI, 1. '

Te�elonCl: 1146.
•

. .

Residencia: R. Lacerda Coutinho,
40 Espanha) .:..... Fone: 8248. .

18 • � (Chácar.
,

f I

�""'-".""-.-J-.J-......,._.�......-..-.-........................,...........................1&J
- ,

Dr. Cesar Batalha da Silveira
Cirurgião Dentista

'

Clinica de Adultos e Cr�anças
Raio X
Atende com Hora Marcada
Felipe Schmidt 39 A Salas 3 e 4

(

I
i.

Lavando· com ,Sabão

-V>irgem Es]Jecia lidade
da Cla�· _ '''IIIIL IIDOIIIIIL-IololI1l8,'" (marca!reglstrada'

.

�(;ODomtza,.,e fempo�e dinbeiro
--------��----------------------�--- --------_.--- ------------�------------��-------------------

�
-

'.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, Terça-feira, 6 de Setembro de 1955
-------------------------------------�-

ULTIMA 'MODA

Lurex dá um novo' "glarnour" 'I! êste conjunto de
alzodão listrado. Short e casaco em forma de jaqueta
combinando com as sandálias. O short tem o decote baixo
sem alças e a jaqueta urna pequena gola e botões em ci
ma. As mangas são 3/4 e abaixo dos botões temos um re

corte original. (APtA)

Pale�ímeDtoBodas de' Prata
CASAL JOÃO E OTILIA SAVAS SINDAIOS
A sociedade, florianopolitana se rejubila, na data de LUIZ CANDIDO ANDRADE

hoje: com o transcurso do 25° aniversário de casamento Notícias particulares, de
do nosso prezado amigo sr. João, Savás "Sindakis, do alto

Lajes, informam haver fale
comercio local, e sua exma. esposa d. Otilia Rosa Sin-

cído naquela cidade, no dia
dakis. ,

, 2. do corrente, nosso vene-
São filhos do distinto casal: Orivaldo, H. Sindakis, rando conterrâneo sr. Luiz

Luiza Helena e Maria da Graça Sindakis. Cândido' Andrade, chefe de
Gozando de vasto circulo de amizades nesta Capital,

'

tradicional família' serrana,
pelos elevadas qualidades e pelos-nobres sentimentos de

O extinto deixa numerosa
coração, o' distínto casal-ver-se-á cercado de carinhosas

descendência, composta' de
manifestações de apreço e regosijo por tão granta efe-

filhos, netos e' bisnetos. Era
méride às quais; prazerosamente, os de O ESTADO se

'genítor da exma. sra. Luizaassoci�m, formuland� yotos de perenes felicidades, bem Andrade ?amos, esposa do
como aos da exma. familia.

nosso confrade Jaime Arru

d:a Ramos e da exma. sra.
dos obsequiados pelo ani
versariante e exma. esposa.

asodsa ''llpn.lJy aparptrv 'ElON
do dr. Indalécio Arruda.

Ao Aci, embóra tardia-

ANIVERSAR10S

A' família enlutada apre
mente, as nossas mais sin- sentamos nossos votos de
ceras felicitações. profundá pesar.

JORN. ACI CABRAL
TEIVE

Por omissão Involuntária,
para nós lamentável, dei- FAZEM ANOS, HOJE:
xamos de registar em dia da - sr. Danton Brente Na

semana p. passada, o nata- tividade, atualmente resi

lício do nosso mui prezado "dindo em Curitiba.

amigo: colaborador e valo-: __: sr, Paulo �ornhausen,
roso correligionário, Aci, industrial em RIO do Sul

Cabral Teive, apreciado e - sra. Therezinha Fontes

competente radialista, com Piazza, esposa do sr. Wal

destacado exercicio há uma ter Piazza, Professor do lus
dezena de anos, na' Rádio tituto de Educação "Dias

"Guarujá", a nossa mais Velho".
_. , . .

antiga emissora. - sta. Mana Ameha Vl-

Aci Cabral Teive, dublé eira.
de jornalista '

e radialista, sra. Aurea Nocetti
tem abrilhantado nõssas co- Araújo
lunas com apreciados tra- - menino PaulO' Cesar,
balhos de s,ua pena de· co- filho do sr. Osni Barbato e

mentarista, abordando sem- de sua exma. sra. d. Marilía

pre assuntos de palpitante Fernandes Barbato.
atualidade. - sta: Eutéria Silva. /

Bastou que seus imune- - sra. :Alzira Côrte, es-

ros amigos soubessem da posa do sr. José Vieira Côr-

grata nova, que foi registra- te.
.

da pela "Guarujá", para que \' sr. Orlando Amorim

muitos' acorressem a lhe le- - sr. Arlirido da Costa
var sincero abraço de' feli- Mello.

citações. -'sr. João Feri'eira Vaz

Assim, à noite, sua resi- - sr. Euclides Gomes

dência à Rua Araci Vaz - sr. Luiz de 'Araújo Soa-

Callado, no Sub-distrito· do res

Estreito, encontrava-se re- sr. João Alvim Mar-
pleta de admiradores do ani- tins
versariante e seus amigos e sr. Antonieta Buchi,
C01'teligionários ,do P. S. D. esposa do sr. Luiz Buchi

•

da Capital e do Estreito, ,

- srta. Maria Madalena
que para lá se dirigiram, Meira, filha do sr. José lI4,ei
terminando que foi a sole- ra, Agente do "Moinhos !tio
nidade levada à efeito pela

I
Grandenses, e �e sua:, exnra.ala feminina do Partido, esposa .;: sra. d. Mana de

no Cine ImpériQ, sendó to-, Lourde's Mei�a. . _

.

Participação
Antonio Russi, e Neusa

Schroedir Russi, t�m o pra
zer de participar aos paren
tes e pessôas amigas o. Inas
cimento 'de seu primogenito
ROBERTO ocorrido no dia
31 de, Agôsto na Casa de
Saúde- e Maternidade São

Sebasti�o.
'

.arríga-verde.
Trata-se de, decidir 'se San

.a Catarína poderá continuar

íívorclada das suas. tradições
.iolittcas e administrativas,
.obrecarregando o erário com

'),s vistosas' e custosas cons

.rucões de palácios, sem ne

nh�l11a significação ,Pilra a
A DATA. DE HOJE RECORDA-NOS QUE: melhoria da' existência do ];)0

- , "

'

'- I vo, ou se deverá. mudar de
em 1.633, os Capitães Antônio André e Escrivão rumos, para retomar o cami

Alvares, juntamente com o denodado Camarão, atacaram nho da sua integração no es
is tropas holandesas sob o -comando dó Tenente-coronél; oiríto público, seguindo nor

Byma ; mas políticas e adminístratí-
- em 1824, na cidade de Natal, houve um, pronun- ,vas compatíveis com as aspí

ciamento contra a Conféderaçãr, 'do Equador, triun- racões sociais e com, o presti
fando a causa nacional ; gi� dos que' trabalham e pro-

� em 1837, tomou posse no Senado o então Conse- movem a grandeza' material
lhe iro Pedro de Araújo Lima. Treze dias após éra nomeá- e cultural do Estado.
do .Regente do Império. Mais tarde recebeu o titulo de Os Ilustres candidatos da,
Marquês de Oliveira; vitoriosa Alíarrca Social Tra-

I
- em .1.939, a Africa -60 Su_l declarou guerra' à Ale- balhista,' enlg�nheiro Fran ..

.manha nazista, cisco Benjamin Gallotti, pa
ra Governador, e dr. José de

Miranda Ramos, para Vice

Governador,' tem 'o' 'seu' pro-

grama muito bem definido

C·> '""". t'
nos mesmos princípios parti-

OmU n ICaçaO.. jários por que se vem baten-
- ;. �.' ::io: a progres�iva melhori,f.\

Comunicamos aos Estudantes Universitários, ami'!ló� _ :ie Situação' dos que traba
admiradores dos ProfessOl:es: Drs, Joaquim Madeira Neves, lham, dos que contribuem
José do Patrocínio Gallotti, Telmo Ribeiro, Alcides Abreu para a prosperidade c'atari
e Abelardo Rupp, recentemente aprovados em Concurso nense, dos que movimentam
para Catedrático e Docência Livre da Faculdade de Direito riquezas e impulsionam ao

de Santa Catarina, que ficou transferido para o dia 10 do

j
jesenvolvinlento econômico a

corrente mês o churrasco que lhes ��rá oferecido na Chur- 10ssa querida terra.
rascaria, ','Monte Castelo", às 12,30 horas. Francisco Benjamin Gal-

As listas de adesões encontram-se na Faculdade de Di- otti, futuro Governador de
reito. '.

'

,

3anta Catarina, não é ho-
- '

.

SI

EXPERIMENTE, A
Maior: 'Conforto e Beleza

"

para o· Lar '

-

Prosseguindo em seu destacado programa de gran

des realizacões "A Modelar", tendo presente 'ser setem
bro o mês de transição entre o inverno e o verão, decidiu
dedicar este per-iodo para o lar, oferecendo ao público
a melhor oportunidade. para aquisição das mais' agra
dáveis e sugestivas utilidades.

. Pelo sucesso que vem alcançando esta tão simpática
"iniciativa, é de se concluir que o mês de setembro será,
em todos os anos, o "Mês do Lar", quando as, donas de,
casa terão a. melhor ocasião para adquirir com tentado
res descontos, as mais interessantes utilidades para
maior confôrto e beleza de seus lares.

Os descontos excepcionais que estão sendo con

cedidos na atual "Grande Vende de Utilidades do Lar",
nõmente no corrente mês e sem prorrogação, são confor
me se seguem:

10% nas tabelas de preço dos colchões e travessei
ros de mola DIVINO;

10% nas passadeiras de congoleum
10% nas poltronas '- sofás-camas e"grupos este

fados
15% em todos os tapetes e passadeiras de lã -

bouclê e vel udo
15% nos tecidos para cortinas, decoração e esto

famento e

20% "nó variadíssimo estoque de toalhas de rosto e

banho.

...........� �

Retorno ímpóssível
HELIO C. TEIXEIRA

Bruma do sonho tímido, primeiro,
recordação' 'do tempo de .men ino,
agora é pensamento derradeiro
na amargura cruel do meu destino!

Antigo sentimento' verdadeiro,
O que era puro como a voz, do sino,
hoje é tão diferente companheiro,
ferido 'por'meu próprio desatino!

Doi-me tanto a fatal transformação:
criaram garras, não parecem flôres
os lirios que trazia minha mão!

.

O' misterioso tempo, sonhadores
faze de novo os olhos que hoje vão
pela estrada sem luz de minhas dôres!

MA'GRO S E FRACOS
"� ';g.�_, J\\ �.... . �

-

'�'� ,

AN AD'IO L�
;I", • ",.

'

E' lr'l.<!icado· nos "cases de fr'aq"ué�a.
palidez, magreza � rastlo, póniue em
sua fórmula �tram substâncias tais
como Vanadato de sódio, Licitina, Gli
cerofostatos, .pepsína, noz de cola, etc"
de ação pronta e eficaz nos 'casos de
fraqueza e neurastenias, Vanadiol é
Indicado para homens..mulheres: crian
ças, sendo sua fórmula conhecida pelos
grandes médicos, e está- licenciàdo pela
Saude Publica.

,

, ,,����f,O���'iE'

o re;;lta-do de 104 anos de aperfeiçoamentos
para simplificar a sua costura caseira.

�i�ite nossa agênCia nesta cUade:

S:NGER SEWING �,\A(HINE (OMPANY
Rua Felipe Schmidt, 34 - Caixa Po.ttal 158

AGÊNCIAS EM TODOS OS ESTA OS

A máquina de costura que serve o Brasil

há mais de 100 anos .

o NOME GARANTE O PRODUTO I

� w .

: CO·M'ENlftRIO
'

00'" 011
,

Já 'ninguém distingue /
do mem de quem se diga que

anedotário paupérrimo que ignora os problemas do po

a propaganda lacerdista di- vo; ao contrário, tem vivido

vulga o noticiáro dos fatos, em contacto com as massas,

mesmo hipotéticos, com que absorvendo as aspirações co

.:t suposta frente democrática muns do povo, experimentan
acena ao eleitorado. As ane- do as mesmas angústias e de

dotas andam por aí, diz-se selando as mesmas soluções.
rue muito ao gôsto do sr. La- Daí, o seu incontestável pres
.erda homem dado aos tro- tígío na concíêncía popular,
cadílhos e piadas quase sem- címentade à fôrça de cons

.ire de máu -tímbre ... Mas a tante assistência e solidarie

/erdade é que com isso .pre- dade para com os clamores

tende a propaganda frentista das' populações.
-

.ncher tempo e espaço, no Votar, 'portanto, em Fran ..

nesmo passo que vai acari- cisco Benjamin Gallotti, pa
iíande o péssimo paladar es- ra Governador, e em José de

iirttual de alguns ínteres- Míranda Ramos, para Vice

eiros, incapazes de'coisas sé- J-overnadOl', é acertar na es

'ias na vida. zolha dos homens que são

No entanto, o nobre eleito- verdaderros intérpretes dos

ado de -Santa'Catarina' en- insetos gerais do povo cata

.ru com a devida seriedade :ine�se � que, no exercício do

) pleito de 3 de outubro pró- ?oder, saberão estabelecer no

" imo. 'Nele;' a vontade-spopu-, ];st.ada o cJ:�m� .de, confiança
11' assumirá, perante a nís-' 3 de trabalho

I indlspim;Sável
)ria e perante o futuro do ],0 processamento - dum G:>

.stado, um solene 'Compro, vêrno popularmente: .prestí
nisso, relacionado com

.

0.<' gtado e' digno, operando em

íestínos catarínenses e com harmonia com tôdas as Fôr-

IS ínterêsses ela coletividade ças construtívas dac.ínícíatl
va privada.
Isso 'é o que se faz neces

sário para que, também no

Govêrno, não se fragmentem
as energias por desarrazoa
das incompatibilidades que a

intransigência do Executivo
tem criado em relação aos

outros poderes do Estado.Vo

tamos. em Francisco Benja
min Gallotti e em José de Mi
randa Ramos, para que San
ta Catarina recupere a sua

grandeza social e o ritmo
normal de sua expansão eco

nômica!

•

----------;;:_===::::===:._

HOJE NO

rr·ecei·to do·Dia
FRUTOS DO AMBIENTE

Quando a criança tem

cacoetes, chupa o .dedo, rói
as unhas, mostra-se impli
cante, mal humorada, deso
bediente, pr�guiçósa::_ indis
cinlinad:a, tem receíos, te

mores, mêdo da escuridão
- é quê quase sempr� há
desa3ustamentos no lar ou.

ela não recebeu educação
adequada. Seguidos os con-

3elhos da higiene mental,
tais males serão segura

mente afastados.
Evite em seu filho os

males de uma ,educação
errada, praticando os

ensinamentos da higie-
ne men.tal.· - SNES.

6 DE SETEMBRO

ANDR1: NILO TADASr:O

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, Terça-feira, 6 'de Setembro de 1955 o ESTADO
-

.!!S_ �.:S:::.

"0'- Estado Esportivo
� � � �,.--- � ..

Atlético ::. :.� : .. � . . . . . . . . . . . . .. 11
Avaí ;.... 6,
Boõaiuva .....•: .: ":.. -:.:.; ..�.. : ; 5

'Figueirense �. 8
Guaraní ..r , •••• •.••••••• •.•••••.•••••••••• 5
Imbituba / : . ..

6[Paula Ramos .;
'

'·11
Tamandaré .-...................

.

1 RIO 5 (V. A.) - De Bar- hospital de alienados em

GOLS CONTRA
.

bacena, chega .a noticia de
I

Barbacena, pequena cidade
Atlético '. �. 7 que o famoso Heleno, an-

I mineit'a. Heleno de Freitas,
Avaí.: , .. �.. . .. .. .. . .. .. . . 3 tigo centro-avante do Bota- que era tambem advogado,

· B�cai�vá ; .. " ;.,__. '," .. . . . . . . . 5 fogo e da -seleção nacional, já jogou pelo Bõtaf'ogo, p�-
F'igueirense 3 encontra-se Internado num lo Boca Juniors de Buenos
Guaraní : , .. '.: 11 sanatório, tendo perdido o AIres, e. no .Milionarios, da
Imbítuba : : .. �. ,.,.t••:....... 2 uso da razão. O grande era-

Pitiia Ramos >:<.�: '

.. � 10 que, cuja maior virtude era Colombía. _A .população de
-

T.amãndaré ':: .� .. : '.'
' 13 a maneira cerebral com que Barbacena tenciona _realjzar. Uma .confortável casa à Rua Presidente Coutinho.

, '" Q_S ARTIL�EIRQS armava as jógadas.... e que foi um encontro amistoso entre Um terreno d� 15x27 no Estreito, junto .à Rua pr in-
· E'ir lco (Figueirense) ; 1.. 4 o .ponto alto daquele _-Sul- I

a Seleção da cidade e o

qua-, .-:ipal.·
.

W�lson, -CPaula Ramos) . .(� _. . <r : 4 Americano do Chile de 45, dro do Botafogo, reverteu- . 16 lotes no Bairro Butiá, ,'. '_
.

Lauro (Atlético) ; .' Y" ••••• :. � •• ;- 3 depois de víol�ntas. .er ises do a ,renda em beneficio do

I Un�a confortável Casa na A�enid� Hercílio Luz.
Cavallazz] (Atlético), ;........ 3; nervosas, foi. recolhido a um grande craaue. '. ,DoIs ap�rtamentos (pa-rte fmanclada).

·

Pítola (Paula Ramos) 3
.

Victor (Atlético)
;

: ': . . . . . 3"

�:�é��u(����ani)',:':::::::::::::::::'::: �� Citados'os 18 que comporlam aOscar (Imbítuba) 2
".� Nizeta (Guarani) : � : z �selecão: nacionalCarlito (Figueirense),................. 2

,'''p. '

III
Valério '(Paula Ramos) � � . .. 2 B.IO,: (V. A.) - Ainda riam: Garl'inç-ha, Palj.'linho,
§on'lbl'a' ,cP: R��(Js2: � 'A' :.. �" •..••• � •• '. •• 2 que sem, confÍl'ma'ç�p'�,ofi- Humberto, Evaristo, Indio,

· ,4Iemão (F:jgueir.ellS'e )' � .. :. :.. .- .. '. .. 2 cial noticia=se' nê'stá àId'ac'iê Di.dí, Escudnho e Maurinho
:",:" �,�:rn3;nd:?�''(Ava_í!;::'.; ..�.• �< :: 2,gue'as preferê�0ias'dolresó- ou Tite.

'.
.

'> '4tmaildo� (.Bocalllva) �, .- � . . . .. 2 ponsáv..ej� JH�la s,eJ!,!çãó p'er- "Apertado" pela imprensa
:Jâil' (Bocaiu�a)· .. �, '.' .;-;. 1 manen.te,· estão �prátiFa�en- I cario�a q t�'eina�ol' Zezé
Nenem (BocalUva) ',' . . . . . . . . . . . .. 1 te evidenciadas. SerIam 18 ,Morell'a, tena deIxado es-
Jair (Tamandaré) 1 jogado.i·es> os çonvocàdos, I

capar müita éoisa-ã' respei-
Vico (Avaí) I, todos ,ao'Rio e 'São Paulo, to do "scratch". Assim in-
Dilney (Atlético) ,........ l..em v.irtude da' exiguidade forl1la-se por outro lado, qu�
Alípio (AvaO .. '. .. .. .. .. 1 do tempo, do c.ontrário ,lá seria usada la retaguarda
Rodrigues ·(Bocaiuva) 1 estariam 11m .mineiro e um dos bangeirantes, refOl;ça�
Professor (Imbituba) ',' ,' , 1 gaúcho: O mineiro, nã'o se da apenas de Nilton Santos.
Lando (Imbituba) ...•.. o' •••• :-••• '. • • • • • 1 sabe a'o certõ, mas o gaúcho O maior mistério, contudo,

·

Nery (Imbituba) '. : '," ,1 seria Oreco, na opinião de se faz a respeito do ataque:
Chadéco (Imbituba,) 1. Zezé Moreira, o segundo Maurinho e Humberto a ala
Caréca (Atlétjco) . � '. . . .. 1 jogadoi' em. sua posição no direita, e Didí e EscuriHho
Bolão (Avaí) ';................... 1 Brasil. O primet!·o é Nilton

!.seria
a ala esquenda. O

Niltinho (,Avaí) :................. 1 Santos. Os 'prováveis con� centro do ataque continua
RECORDISTA DE TENTOS NUM Só JOGO vocados seriam os seguin- envolvido no mais profundo
Lauro (Àtlético), com 3 gols. tes: Veludo 'e Gilmar (ar- mistério. Muita gente fala

queiros) ; Mauro, Newton em Ademir ou Baltazar. Ou- Participam aos seus pare'ntes e pessoas de suas rela-
ARQUEIROS VASADOS

.

Santos, AItl'edo, Paulinho e tros apontam Indio. Nada' ções, 0- nascimento de S'Lla- filhà, no dia 1° de Setembro na

Amaury (Tamandaré), -:....... 9 vezes

I
'um quinto, nome, que

"

esta-
I porém

é concreto e positivo. ! maternidade Dl': Carlos Corrêa, que na pia Batismal re'-
LeIo (P. Ramos) 8 vezes· ria entre Pinheiro, Bellini tSabe-se, entretanto que Mo- II'cebera o nome de� R03ana Mària.

,Soncini (Atlético) ;....... 7 vezes ou Pavão. Além de Djalma ,re,ira estaria sendo severa-·
. ",. '1/9/1955.

Paté (Guaraní) 5 vezes

I Santos, é claro (zagueiros). i mente fiscalizado pelos al- .

Walté'r' (G'úaraní) 5 vezes Os médios .seriam: Bauer, tos próceres da CBD, �uja
Luiz (Bocaiuva) .: 4 vezes

I' R o b e r to· e Osva:Idinho; intenção é não permitir Olh
Alcides (Avaí) '. : .. ,

' '- 3 vezes quanto aos atacantes, se- tra Lima, ou outra 'Suiça.
Tião (Imbituba). . '. . . . . . . . . . . . . . . .. 2 vezes I '.

Norton (Figueirense) " 2 vezes

I
'---------------�-------,--

Almiro (Tamandàré), em' 49 minutos ' 2 vezes

�r�a�'p.(�::���a���:.��..4.1..����l���.:::: ; �:::: I Esporte Clube Treze de Maio
Isaias

.

(Gu,flr.a-ní) ..•........ , ... , .. ,... 1 vez I Recebemos � e

agradece-IMariO
Zomer, Herminio 'A.,

Oswaldo (Boc·aiuva) . .-................... 1 vez
: mos o seguin(e ofício: da Silva' Neto, Conrado·

"Florianópolis, 29 de Momm, Artur Nasciment,o,
agôsto de 1955 Albi Pereira, Aldo Santos,

no eu- Ilmo Sr. Celio Momm e Aliatar Melo.I

Tenho o grato prazer de . Na esperança de contl
levar ao conheêimento de nuar a merecer as atenções
V. S. que foi eleita e em- até agora dispensanas, fir-
I '

.
_

possada a nova diretoria mo-me

dêste Clube; para o período Atenciosamente � _ �de 30/7/55 a 30/7/5�, fi- NaldySilveira" �-.
_
..

cando assim constituida: 1° Secretário �- ;;=:;� � ao", -:
r _ \;ns de -

,1 • ..1.. ftUItI
-_ --

Presidente de 'Honra - - �... teUI cU�... , . r

Leocádio Barreto A .. vez' de Ca rbo,ne �.. ,' l•._ \one' do bu�onde �� CIJIIft
j ::.:,.

Presidente'__:'João Andra- U"'.'
• ...1 recantO (pr; -...F$'--!!l.''L-�'"'''''' � ',f'" ',;/

, !. .,... \," aftf� ',�::�ay
-

a t_.-l _.....
,

de da Silva ...1,�/?.fl). v ''R!I1JH 'WnIIl.L : .��,::- ..... �
'. "'�

I(IO"A"
{;U' ••

�

--

';",:
.

Vice-Presid�nte -'- Celio ���l_A ?Iretorla do .J�ven�us ,í..�·�jJ/'r' " �..

\.to \nc ser' 'ecé , etfrnoto" ,"i,{.",

3 vezes Soares
. �1nl1nc10u ontem a noite, �.. ' �r _..t\1A de um� ati2 vezes l·O.Secretário - 'Na)dy .'oficialmente, a contratação I�; /f � fIUlU"'"

M'MS2 vezes S-ilve�ra ,

do atacante 9.ar?011e, do �' JD2 vezes 2° Secretário - Joaquim plantel do Cormtlans, de
/2 vezes Costa

.

São Paulo
.. O referido atle-,

.

O R '$ f _
.

1 vez 1° Tes'oureiro '- Edgár ta, que esp_el'ava a resposta. S f A.·
H.

"

Fortkamp. '. �

do clube italian�, a �im de
,'�__ .,' �e 2_!) à· 22 H.R

" 2° TesoureIro -, Edgal'· resolver sua sltuaçao' em '1/-. . � ....,
.

'
.. 'm. ....

Rutkosky Sã.o Paulo, deverá vIaJar .

O�'ador - �l'i Silva para �tália até o .d!a_ 10 d'o �DIretor SocIal e de Pro- corrente. A aqulslçao' d: �
paganda - Amaury C. Ne- Carbone pelo Juventus, fOI' �_

.

ves recebida com entusiasmo JConselho Deliberativo - entre os simpatizantes dês
Mànoel H. JVlartins, João se �onhecido clube italiano,

'-_o

NÚMEROS DO CAMPEONATO
.cITADINO DE PROFISSIONAIS'
9

PARTlpAS REALIZADAS
'Paula Ramos 5 x Guarani 2'
Imbítuba O x Bocaíuva O, em Henrique Lage

'e> Atlético 4 x Paula Ramos 3

.,
' Figueirense 4 x Tamandaré O
Avaí 4 x Bocaiuva 1
Atlético Ii x Guaraní 2
Imbituba 5 x Tamandaré O

Figueirense 3 x 'Paula Ramos 1
Atlético 2 x Avaí 2
Bocaiuva 4' x Tamandáré 1
Guarani 2 x Figtíeirense 1
Paula "Ramos 2 x Imbítuba /1

-

," CLASSIFICAÇÃO
1° .lúgat; - Atlético e Avaí, 1 p. p.
20 lugar - Figueirense, 2 p. p...

3° lugar - Bocaiuva e Imbituba, 3 p.: p,
4° lugar � Guarani, e ·P. Ramos, 4 p. p.
5° lugar - /I'amandárê, 6 p. p..

GOLS A FAVOR

:s;,

..

'::.
"1

PENALIDADES MÁXIMAS
, Desperdiçada - Leibnitz, do Paula Ramos
cóntro com o Guafaní.

,Convertida em gol - Pitola, do P. Ramos, .no prélio
contra o Atlético.

Convertida em gol - Vico, do Avaí, no jogo_contra
o Atlético..

.

EXPULSÕES DE GANPO
Sebastião, do Atfético, no jogo frente ao Guaraní.
Erasmo (P. Ramos) e Chadéco (Imbituba), no jogo

entre os dois clubes

OS APITADORES
Os-waldo Meira .

Lauro Santos .- '.' .

Gerson,'Demaria .-

'

.

Lázaro ,',Bartolomeu .. '-' .

João Sep'ustião da Silva .

Steban Hory (húngaro) .

ASPIRANTES ,

CJassifie:ição ,

1° lugar - Figueirense e Imb'ituba, O p. p.
2° lugar Guaraní,'2 p. p.
3° lugar - Bocaiuva, 3 p. p. '

�

4°, lugUÍ' - Atlético e Avaí, 4 p. p.
. 5° lugar - Tamandaré, 5 p. p.
, 6° IUj'ar - paullt Ramos; 8 p. p.

-'[•••4.-;>"

...

�

",

NOVO·lECNICO TEM O FLUMINENSE "S!�ã-;r:ash�:��s"
, Steve MURRAY em:
O IMAN ENCANTADO
No Programa:
Cine Reporter. Nac.

. Precos: 1,50, 2,00, 3,50 .

Censura até 14 anos.
. As - 8 horas.

Espetaculo de Téla e Palco
No Palco':"':' apreSentação

de RUY. REY e-ORQUES-
. TRA

.

Na Téla - John Lund -

Participação' .

,

JORGE H. BARBATO E BENTA AUREA CHEREM As � 8 noras.
B'ARÍ3ÁTO, particip�m aos paren,tes e pessoas de SUITS, Chai'les :Mac GRAW-
relaç?es o na�cimento de seu. filho JORGE HUMB�RTO, i'Marie WINDSOR em:
bCOl'ndo no dIa 3 na Matermdade Dr. Carlos Correa. RUMO AO INFERNO

Florianópoli.s;- setembro de 1955 No Programa..:
Atual. Atlantida:. Nac.
Preços ': 9,00� - 4,50. .

Censüra até 1.8 anos.
'

lficou para aman�a Avai I TaD1an�aré
. AS ,CHUVAS IMPEDIRAM A REALIZAÇÃO, NA TARDE DE .DOMINGO,,' DO
·M'ATCH· TAMANDAR'E x AVAl, PELO CAMPIONATO, Ó .

� 'I,
QUAL FICOU -TRANSFERIDO PARA A TARDE DE AMÂNHÃ

;;.
_

SUL-'AMERICANO EXTRA

fiRMES VASCO E FLAMENGO

.�4iJ1,,{\i�·::;_', ;}
"

..
..

RIO, 5 (V. A.) - No Flu- neira que resolve assim o

minense é assim mesmo ... : Fluminense UlU complicado
Gradim subsbitu'iu -Russo II problema iriterno, sem no

sem maiores .complicações. velas"ou choros ... Sai Rus
E' um caso' resolvido. Russo, i

so porque não pode acumn

sendo funcionário PÚblico,llar funções e entra Gra
não podia- entregar-se de dim, campeão da boa-vonta
corpo e alma, ao tricolor I' de, sempre pronto para o

como estava fazendo. De ma- que der o vier.

EIO, 5.(V. A,) - Notí- 1'0, em vez de 20. A solicita
cias vindas de Buenos Aires; çã<) foi ac.eita pel�, entid�
informam que a Associação de uruguaia, que ja provi
de Futebol' Argentina, vi- denciou na eomunícação aos

sande facilitar sua pàrtici- demais interessâdos, A Ar

pação no' Sulamertcano de Igentina pediu essa anteci

Montevidéu, solicitou à As- pação a fim de poder par
sociação Uruguaia de Fute- ticipar do Campeonato Pa

bol, a antecipação desse namericano, a' ter lugar no,

certame para sete de janei- México, a 25 de fevereiro.

HELENO PERDEU A RAZAO
Foram os seguintes os re� Flamengo 1 x Botafogo O

sultadõs das partidas real i- .s- Fluminense 3 x Canto, ão
zadas sábado e domingo, pe- Rio 1
lo Campêonato Carioca de América ° x Bonsucesso O
Futebol: I São Cristóvão -1 x Põrtu-
Vasco da Gama 1 x Ban- guesa 1

.

gu O ! Olaria'3 x Madureira O,
�--. ...,. _._.,_.--_........,...-- _ .,.

A ImobiliariaIMigu�l· Daux
Tem a.venda

Butomovel·-Vende-se
FORD·TAUNUS modêlo' 1951 em estado de novo,

Preço de ocasião, 'I'ratar à rua Aracy Vaz Callado n. 242,
Baido de Fátima - Estreito.

.

·A L U G A- S E
PARA FAMíLIA GRANDE GU CHURRASCARIA �

.Ca'sa espaçosa. Local pitoresco. Bem ao lado do
Palácio d[l. Agronômica. Informações na "A Modflar",

Pàrlicip'ocào
.

Waldemar Fornerolli
Paula Z: Fornerolli

. Distribuidor'
"

- ·'C, RAMOS s;A
Comercio

.

-

.

Transpc.:::t.,
Rua João . PiuJo.· it FiloU;

. -', .:. -.".

" •

lo�ma�
','"

CINE SAO JOSE
As 3 - 8, horas .

Brian DON�EVY - Joan'
LESLIE - John LDNn'
em:

A RENEGADA
No Programa:
Cine Noticiarjo. Nac.
Preços : 10,00 ,-- 5,00.
Censura até 10 anos.

em:
'

A RENEGADA'
Preços: 20,00 _:_ 10,00.
Censura até 14 anos.

. ..

:C'·B i�)U�l
As - 8 horas.

Esther WILLIANS'-_
Fernando LAMAS

, SALVE 1\ CAMPEÃ
'I'echnícolor

No Programa:
Cine Reporter. Nac.

Preços : 9,00 -:- 4,50.
Censura até 14 anos.

\

.

As - 8 horas.
"Sessão Das Moças"

Steve MURRAY em:

O IMAN ENCAN!ADO
No Programi-:
Noticias da Semana. Nac.

Preços: 1,50, 2,00,' 3,50.
Cens.ura até 14 anos.

, As 7 - 9 horas.
,

. A (Pedido
-

"Sessão Das Moças"
Liberta9. LAMA�QUE

Miquell TORRUCO em:
,

LEMBRA-TE DE VIVER
N o Programa:
Vida Carioca. Nac.

Preços: 1,00, 2,00, 3,50.
Censura' até 14 an /.3.

o Centro de IrradiaçãO
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se-

.

guridas feiras, ,às 20)0 à rua
.

COf1selheiro�Mafra, 33 - 2°
andar. -.'

t ENTRADA� FRANCA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



O' ESTADO
'

Florianópolis, Terça-feira, 6 de Setembro de 1955

Urbanidade 1955
DE PITIGRILLI _:_ Para mim, lagostas.
Buenos Aires - (APLA) E para o amigo:

- Quan,do se convida para -' Você tamhém ? .

um restaurante, quer dizer E como os cardápios são

um local acolhedor em que criptogramas, não tente de
um porteiro abre as portas, cifrá-los; deixe que o "mai- norma para' "-evitar que os

a encarregada de guardar tre" o faça. 1!:le se encar- decotes' das senhoras alter
os casacos dirige-se' ao cli- regará de aconselhar-lhe o nem com paletós avelã ou

ente 'para desembaraçá-lo prato mais caro. Na esco- "pullovers" canela; não se

sobretudo, o "maitre d'Ho- lha dos vinhos o encarrega- trata, pois, de uma .rebe

tel" fica - às suas ordens, o do lhe ajudará, evitando que lião aos princípios, democrá
"sommelier" dá conselhos você se equivoque pedindo ticos, mas de uma questão

./ sôbre os vinhos, os "gar- vinho tin-to com peixe; vinho aromática; QS trajes ne-
çons" servem em silêncio, branco com aves e contunda gros dos homens, devem
obedecem solicitamente, não datas famosas. constituir 0- contôrno indis
deixam de ser atenciosos, Não trata-r seu convidado pensável para que se desta"
não fazem gestos de impa- como se estivesse dedicando- quem as "toilettes".
ciência nem se retiram se à empresa de engordar As velas, no centro da

quando o cliente demora 'a um morto de 'fome, nem in- mesa, transformam a sala de

'fazei� a escolha, nem res- aistir em pratos sucessivos, jantar em sala
-

mortuária,
pondem "mas demorará como sé estivesse em com- impedem olhar-se os convio,

25 minutos", se se, pede al- panhia de um tímido que, daQf;ls que ficam em frente

guma coisa diferente de um depois de vinte anos de cár- e enchem o ambiente de fu-

, prato' de salame ou o prato cere, afronta, pela primeira mo nauseabundo e, por cau-

do dia. vez, o problema de comer e sa da luz avermelhada, de

Os .luga.res que -não são beber. Seu "não, obrigado, nervosismo. O excesso de

assim são tavernas, bares, não quero mais", deve sei' talheres de prata é uma os

botequins. A algumas pes- inapelável, Não diga "não tentação ridícula; tanto da

soas agrada as decorações faça' cerimônia" e não colo-. .riar pendurar no lustre três

de presuntos, os frisos de que, no prato do outro, com ou quatro livros de cheques
latas de tomate o arco triun- um golpe do garfo, a metade com a cifra da conta' cor

fai das. garrafas, alegrado de sua' fritura mista. Se um' rente. A música, embora se

por músicos vagabundos, dos convidados ficou' sem ja velada, atrapalha a con

caricaturistas extemporã- �ão, peça para trazerem versação. Por isso, deve-se

neos e fotógrafos ambulan- mais, mas não ofereça [a- apagar o rádio.

teso Os chamados "locais mais metade do seu pãozi-' Nãó' há tema, por nia'is
tipicos". Nada mais con- nho com a frase "está lim- apaíxonante que seja, que
trário à boa digestão do que po" ou "só eu o toquei" ou' não se esgote no. fim de ho

êsses "locais típicos", ca- "não o toquei".
racterizado, geralmente, por É provável que o "maitre"

um patão em mangas de ca- rfroponha uma "banana

misa, cheirando a vinho e a riambée" ou um !.'crepe
frituras,' que enxuga o suor confiture", peça de resís

com o pano destinado a se- tência de todos os "maitres",
cal' _os' pratos. Em geral, es- espetáculo pirotécnico que

tão situados em um lugar contemplam com olhos com

distante e 'sã'o conhecidos placentes e aterrorizados

por uma determinada espe- os provincianos, - os paren

cialidade. O taxi vai de má' tes pobres e as crianças.
vontade; para encontrá-los Encomende-o, se quiser,
e necessário perguntar a nas enquanto o homem de

quem, mora lá; a famosa rrte verte colheradas líquí
especialidade não a fa,zem ias de. chamas sôbre aque
néste--diá.' Foi' feito no' dia !a' sobremesa infernal, não

an terior. . . gire olhares piedosos pela
- Então dê-me ... - e o laia, colocando todo Ó res-

cliente pede 'o cardãpià�
,

.aurante como testemunha
É como se tivesse pedido de sua, munificência, nem

o' manuscrito 'original das se considere um Fausto re

Tábuas da Lei. 'O cardápio divivo enquanto sobe e des

não se sabê 'onde está. Quan- .e o café filtrado atf'avés

do, por fim, o encontram e. da esfera e do funil de cris
nos resignamos 'aos que es- tal; é um caf'ê corno todos

tá escrito, justamente aca- )s outros cafés, com alsu

baram de servir dêste prato mas complicações hidrâuli

'a última, porção, não faz cas para excitar a vaidade

nem 5 minutos. dos "parvenus".
Êstes são os chamados Chegado o momento dos-

,"locais típicos". .icores, não pergunte se de-

Não. se' deve convidar [a- sejam um "cogriac". Orde-

,'mais pessoa alguma a um .ie, três, quatro, cinco "cog
local típico. _Q.uem ama \0 <nacs", ou melhor, sem anun-

folclore, deve procurá-lo' ciar .o número "cognac". Se com

por sua própría conta e I alguém não o deseja, dirá fJ�D.V'N'OSrisco, mas não o 1eves tu. O "para mim não". Se dese- ft ••
folclore em estado nascente ja outra coisa, propõe um I '

é, em gastronomia, uma '�rand marn ier", um "ani- lhe da '

mentira grosseira. Para
I
sette" ou um '''chartréuse'',

tornar-se tolerável, a "côr mas não tome ares de quem

local" deve estar filtrada o introduz, pela primeira
através- do refinamento de vez" no castelo encantado do

uma sensibilidade metro-po- álcool e outro;! paraisQs ar

litana, como a "Hospeda" tificiais.

ria do Cavalinho Branco" Ofeí'eça cigarros. Não

levada a cena por um ,ce- °aça circular, como se fôsse
nógrâfo alemão e um músi- ) Santo Graal, ã caixa de

co vienense, como a Grécia charutos ,havana. No mo

antiga de Lesistrata retifi- mento de pagar a conta, pe

cada pela graça parisiense ça-a com um simples olhar,'
de Maurice Donnay, como as pague sem interromper a

"Chansons de Bilitis", 'de' �onversação e se ,quer dei

pois que Pierre Louys tirou xar uma gorjeta; deixe-a sô-'

das axilas femininas os ado- bre a mçsa; quem quiser ou

res naturais da Ilélade sil- tiver o direito a ela, a leva

vestre,' verten-do sôbre a t'á. A vulgaridade suprema

pele ambarina das a,doles� é dá-la às escondidas, com a

centes meio vidi'o de es- atitude cúmplice 'daquêle
sências aromáticas dos - que sabe que está fazendo

grandes "boulevards". uma coisa proibida, mas

As concessões à vulgari- não pode resistir a' um ins

dade ambiente conduzem os tintivo impulso de m;gni
comensais a uma vulgarida- ficência e esplendor.
de individual-, a uma vulga- Para evitar a pantomima
ridade de conteúdo: revela- do "pago eu", (os comen�

dora de um' fundo estético ,e sais se dividem em duas

moral que é melhor deixar categorias, os !'lue pagam e

oculto; as grosserias deco- os que fazem o gesto) basta

rativas estimulam a vulga- que vá pagar na caixa eJe
ridade dos "garçons";

-

e o vante' a sessão, dizendo que
- agora lombé';'

em 'amanhos GIGA,'iTE e FAMíLIA
exuberante patrão que cor- a conta está paga.'
ta o pão em fatias, apoiando- ..:........;8::-:.10_
o na barriga, será sem dó- O':SANGUE r-, A VIDA'vida muito plÍoreílco em

'

,

. ..
Um quadro mas- requer pe-

TEM REUMATISMO? PURGUE O SANGUE DE PREFE

lo menos dois "femet"
,RE:\'ClA AO ESTOMAGO "

'

Branca' para esquecê-lo. I :o::J ....� I • ],

Asmitido, ,pois, o princí- ==', ..,W:
-
� r� •

pio de convidar a um res- O II
- - II- m.1."\' I 1050 derur.d,\o do ..... ln�lIt: IJIlICO JeCcd�HJé pel I

taurante que seja um res- J [' I
a (' asse

, 11'0 f.rA lreo' n�,e I,a , Inc" '''" Q p.,",1 as crial1(ils,
taurante, deve-se oferecer ,IV! II., J) ',. Corn�);rte "s"nlec\,?es do S"ngue, a Sililis
ao convidado o cardápio pa-

c o eum,rtlsmo, 1 em espinh"s? Depure
o S.logtlc. n.10 use cr('me nem pomada

ra que faça a escolha. Não O S.rllgue ,: ,I \'id.l, de\c'se purg'"r �
cometer a "agffe" de suge- S.n,g,uc d� prelcren,'ia ao Estornago
rir-lhe o ,prato mais caro,

Nao Jl"�",e ,?"ra amanhã. comece hoje
'I, t"l11ar I�,LIX(R 914. "dotado no Ex.r,

,Como lagostas. Se q'uiser �I!���w ,Cito ,e ,\larlnha, r�c.itado por l1lilh.,·�!S J�

,rec m d' I d" iii llI"rI,COS" VIDROS nUPLOS, CO:-lTl�,'-1 n
O en a- as, I g a, ao I��I!RO,I�O. UQUJi)O E CUSTA �!ÉNO_;',

'''ml'l ih,.,", __....-u.....ü... I,UE [,C,r., \ IDROS Pf'(HI!,":O�, '
"

,

I
"

'ifitt. �";"jl$t",��..;w,,,����_ I
-

Em solenidade efetuada I Zeferi;;��'Ángel�' Piazza "I A CIDADE CORTOU O dade era' cheia de curvas.
•

na, séde 'do Sindicato dos: Para Suplentes 00 Conselho I,
CABELO À "TARADI- i Há tempos' atráz alguém

"Im'.·nuto' 'Contabilistas,
à Rua Traja- Fiscal NRA". . . comparou o Rio a Mac West,

no, 14 - sala nO 5"dia 30 José Meirelles Outro dia nos chamaram de curvas perigosas ... Ago-
de agôsto p.p., às 20 horas, '

José Vieira Dutra a atenção: - Reparou como ra acompanhando o moder-

tomou posse' a nova Direto- Nilson Elpídio da Silva a cidade com o atêrro da n ismo 'está se remodelando

ria que regerá, os destinos'
--- enseáda da 'Glória, pelo des- seguindo a "Linha H". Não

do Sindicato dos Contabilis- a c I T E
monte do Morr-o de Santo: sajiemos se a cidade, mulher

-

tas de Florianópolis, no pe-
- Antônio, -corn a Praça do cada vez mais bela, faceira

riodo de. 55/57. Congresso sendo ampliada, 2 cheia da vaidades: está no

O ato da transmissão dos

A
está se desfazendo das suas caminho certo da moda mas

cargos, revestiu-se de sim- gência linhas tradicio;lais? A ci- prefere Jacques Fath a

plicidade, tendo feito uso da Chiístian Dior ...

palavra o Sr. Helladio 01- de,<' J

Q ue a metrópole é mulher

sen da Veiga, que deixava o

I Q
e segue a moda, não há dú-

cargo de Presidente, fazen- Pu bllcl·dade 'U4RTO vida. Chamou o seu exérci-

do um retrospecto de suas Papa� soltêiro procui'a
to de podadores para apa-

ativ_idades à' frente do Sin-

;'
..... r...... ü I

quarto sem refeições.
ear-lhe as árvores. A poda

dicato e congratulando-se: �u. Tratar pelo telefône 2123 está sendo 'geral. A gente
> desejava 'feliz êxito ã nova �, com o SECRETÁRIO. olha e vê a cidade diferente

'Diretoria. •
..
- - - - .._ _-_ ,;....._. Jiversa. Ag pare.des das ca�

'Respondendo, o Sr. João ;;as surgem aos nossos..olhos,
Momm, Presidente,

J

recem � desnudas. Algumas mostram

eleito, declarou que sentia- AJUDE A SUA C,ANETA .�(. belezas que desconhecíamos.
se satisfeito e honrado com L"\I , Outros expõem mazelas,
a incumbência, em poder A DAR-LHE O

MAXIM0(7!'\;;��. oculta's antes. A lua formo-

representar tão nobre Clas-) I ;l,7 \ \ !�
sa esparrama mais a sua

- - - - - - - - - -:r- -
.

1'(1""'7 " -

""'1
se, esperando contar com ,a

\ rl._' \, \ I�)
i"
'. 'I luz, parecendo descer até

colaboração dos Poderes USE L \ \.' ,,'/.l_ i perto da gente, A poda mu-

Públicos, com o apoio inte- '

�,;�r; ,? \ If_- :::'-��''''�':':1! da ,maito a fisionÓmia das

gral do comércio, indústria H/' k -; ,< <��",�,�,-,:'",.,,�_::--- i,'
ruas" o aspecto do casario.

e, mui especialmente com os

ar eI.roa,
'

�/"r'"'" I Coloca o céu mais próximo
colegas, na sua ,missão dig- __

'

,-' ',,/ ! de nós.

nificante de esclarec'imento Você poderá evitar aborreci- !
,

A cabeleira da metrópole
e orientação. Ao encerrar a Duink, mentos, usandô na: sua caneta- estava comprida d'emais, era
sessão, dirigiu-se aos 'seus ,,� tinteiro exclusivamente L!lÜnk. preciso aparála. E a cidade

companHeiros de Dil'etoria, '" 'Solv-x, um ingrediente especial escolheu' o corte da moda!
concitou o� a tl,ldo faze'rem -a única tinta de Ql.IÍnk, limpa' realmente a à "taradinha" ...

'

com o objéf o de levar bem qye contém - sua ,caneta-tinteiro à medida Ficou mais,moderna, mais
alto o prestígio de um 01'-

I
que' escreve. Evita entupitncn- mOGa,'mais bela, \fico'U mais

gão de Classe, dos mais im- ID ViIIIX to:}, gomosidades e danos CULt- I mul,her.
.

portantes, senão o mais im� sados pela corrosão. Encontra-" Metida em seu vestido

portante de Santa Catarina se Parker Quink em seis CÕ,- 'l� Linha H, a. Audrey Hephurn,
e do Brasil.

' de ca.belo à taradinba, a me-

trópole se moderniza, põe
se mais em dia com a moda.
Não mudou porém a alma,

a mesma alma poética que
ela possui, e que torna o Rio
diferente de tôdas as outras
dQ mundo ...

• 'VII
'Na ocasião de comidas

solenes, o'anfitrião pedirá
antes aos senhores para,

que ,se vistam de fraque; é
necessário ater-se a esta,

secorrêsmente, a 'menos que
haja uma partida dê "po
ker" ou de "bridge". Depois
de uma hora e meia, o am

biente já está carregado de
eletricidade, de magnetis
no, de ondas contrastantes

rue fazem a vida em comum

mpraticável. Quanto mais
,'ápido se dissolva a reunião,
:snto mais simpática será a

'er�ordação. (APLM

ra e meia. Convém, pois,
ater-se a' estas cifras -

"t d d" id
'

'

s an ar : a comi a, quer
dizer as operações ineren
tes ao comer, duram não
mais de 55 minutos. \ Êste é
o Iimite, sàbiamente estabe
lecido por André, de Fou
quieres, que durante cin-'

quenta anos dirigiu o pro
tocolo de França. Um quar
to de hora' depois da hora
marcada, devem todos sen

tar-se à mesa. Quando vai
embora o personagem mais
importante; , os outros não
'devem demorar-se e retiram-

e�sa protecão�
contra a� cár�

esGase� extra
de frescor"

-

I,
Hum! Isto, sim, é que é

Como é deiicioso!
\\�

, . -

Quem sabe.: sabe

- Toddyl

Nas festas de aniversário, quando as crianças
, -

se reunem, o delícíoso Toddy está sempre presente,

porque tôdas as crianças o preferem e sabem que

Toddy é o cl.mento mais completo, mois 'gost:;;so,

mais perfeito e mais puro, ,Sabem que Toddy as

torna mais 'fortes, mais confiantes. mais

fiança para tôdct a fbmí'ia.

Toddy é único. Toddy nBo

nem pocfe ter

5imi'ares.

vigorosas, mais .íntelíçentes.

Toddy contém cálcio, ferro, fosfatos, pro
teínas, carboidratos e vitCiminas, cientifi
camente dosados, para render o máximo

. de ,nutrição. E Toddy diz Q v e rd a de.

UMA LATA DE TODDY EM
'fliMANENTE DE SAÚDE, ENERGIA

--- --'----'-::--::::--'-----------,,-'--_,_;..----------

SINDICATO DOS CONTABILISTAS "DE
FLORIANÓPOLIS

���'t�. ;-�i;..���i@

Beita e empossada ancva Direforta

Ficou ass,im constituida a

atual Diretoria.
Para Presidente: - João

Memm
_

�ecretário: - Laudelino
r :dlense

,

Tesoureiro: - Eloy João
Losso.
Para Suplentes da Diretoria
Milton Fett
Nivaldo Norberto' Hube-

DIVÓRCIO E NOVO CASA
MENTO

sigiloso, no exterior. Con
sulte sem compromisso o
Escritório Jurídico e Ad�i
nistrativo. Cai.xa Postal
4231. Rio de J aJlei���.

'

ner

Manoel Bastos Latis
Cons�l�o Fiscal

Murilo Rodrigues
"

(ill�:til\;n "7:immPl·

RepI'esentantes exclusivos para t?dO o Bràsil

ÇOSTA, PORTELA & erA.

Av, Presidente Vargas, 435-8,0 andai - Rio de Janeiro

5cll1tCl Catarina - MachadO 8 Cla. S' A. (om!;;r�lo e Agelú:i.;JJ
Ru� Sc:I .tO nha M�rll'lhol ! ...- Fior aflóDolls

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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o ESTADO'
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_�������i\t§1 PRO'GRAMA RARA SETEMBRO�'- ,:�--::"''_M<-M':)-.- -r
: '! .ii'y�� � .

� '.' ..•• .•""'�. --:"S!:>' '-_,J ;;r1<--� I . . '

DIA 6 - TÉRtA-fEIRA' ÀS� 22" HORAS "RUI REY
"
- SUA ORQUESTRA DE DANÇAS -'GRANDE SHOW - DIA 10' .: SÁ BADO - ÀS 22 HO-.

RAS 6RAND'E APRESENTACÃO DA 70RQUESTRA DE DANÇAS CUBANA FEMININA - DIA 1.1- DOMtNGO - ÀS 23 HO�AS ,NOVA APRE
SENTACÃO DA ORQUESTRÁ CUBANA - NOTA: RESERVAS DE MESAS PARA O DIA 6'- CR$ 350,00·- PARA.O DIA 10 SÁBADO - CR$ ...
300,00'� PARA· O DIA 11 DOMINGO ., CR$ 250,00 - ADQUIRINDO PARA OS DIS 10E'� 1- CR$ 500,00 �'MESAS 4 LUGARES. INGRES
SOS AVULSOS PARÀ ASSOCIADOS .:CR$ 50,00 - RELOJOARIA MULLER.

/

SEMA'NA DA PÁTRIA
Programa das comemorações nesta

,

CAPITAL

�::� ��::: = E�;�'��:�iaE�����n�."' S.<",tad_' �o Francisco Benjamin.Gallofli e- a sua
15,00 horas _ ��;é�����e g��;é�Pl�Oam�:ori�h�a��e��e�:�' ,lealda\de",�."'-,·afil,Nere'"u. 'Ra,m',OS \.1

'

,

mi Escola de Aprendízes Martnheíros, ,'I
16,00 horas' ,-'- InaUguraçã� do PltarquedInLfan��1 aBnexo'l .ao •• • . ��J

Pôsto de, Púerícu ura a egiao rasi eira gtstratura do Estado, Fran- cido formal reprovação' dos que há-de servir de exemplo
de Assistência, à Avenida Mauro Ramos. císerr Benjamin Gallotti, ao bons -catarínenses, _ ...bem a todos quantos por dever

1900 horas _ Retreta no Jardim Oliveira Belo pela Bttn- -a!gradecer a merecida dís- poderíamos ver naquele fra- de justiça e reconhecimento'

da de Música do 14° B. C..
.

tinção que lhe ,�í'a conferi- ternal aperto de mão, 'este- precisem e devam cultuar tão
da, disse, por meio de paía- reotípada a 'lealdade de am- admirável virtude, _ uma

DIA 8 J?E SETEMBRO - 5a. Feira vras revestidas do mais sín- tos, porque Nerêu Ramos das mais belas do coraeão•

'. ��ero reconhecimento, dever como: F'rancisco Gallotti, tê!11 humano, _ virtude irmã
'

da
09,00 horas - Continuação dos Jogos do 4° Campeonato à generosidade de Nerêu Ra- sabido ser Jeaísaos seus. sín- Gratídâo, que é, sem dúvida

Es.colar E,! 3° Campeonato Normal Regio�al mos, embora não o tivesse ceros amigos e. dedícadds e o niaíor, o mais nobre e edt
r:de Florianópolis e Municípios vizinhos, no solicitado, a apresentação _,ele fieis correltgíonáríos. Se I?r�- rícante de todos os sentimen-

Estacfio Santa Catarina. seu' nome como candidato do císassemos demonstrar cOln tos.'. ,

, Partido,
.

ás eleições para o el'emplos a nossa asserção.
pIA 9 DE SETEMBRO - 6a. F.eh·a Senado da Repúbljca, e age- bastariamos evidenciar a

ra, '-0 valioso e confortador sincera veneração de ambos

apoio de tão eminente che- pela memoria do grande vul

fe, á escolha de seu nome to da Nacionalidade que foi

pára disputar como candida- Getúlio Vargas, grande amí

to' da Aliança Social Tra- go desses dois ilustres e díg
.balhíst, a eleição ao cargo ele' nos filhos de Santa Catari-

, Governador. na e também verda-deiro. e

Foi que Nerêu Ramos re- sincero admirador da terra
conhecêra na pessoa ilustre catarinense, que 'ficou deven
do 'Engenheiro Francisco do ao saudoso e inolvidavel
Benjamin Gallotti, o homem estadista, inumeros benefí

digno e possuidor de todos cio's.
os requisitos essenciais ao A lealdade do Engenheiro
desempenho das funções do Francisco Benjamin Gallotti,
alto cargo, para o qual tôra ilustre candidato ao Gover-

horas.

escolhido, pois reunia com- no do Estado pela pujante e
---:---------

.

-.'-' provada cultura, capacidade vitoriosa Aliança Social Tra- V d
'

09,00 ,hdl'as:.-; çontínuaçâo e encerramento dos Jogos do '

de ação demonstrada no de- balhista, a Nerêu Ramos, o
. �n e·-se

, "" AO campeonato Escolar e 3° Campeonato '" h d ímpo h.. te'.
'" sempen o e 1 r"a.n s estadista que o Brasil Intel- 'Um sítío com 6 casas, com','Normal. Regional de Florianópolis e Muni- funções publicas, hone�tida- dmí. 1'0 a mira como um dos pró- água encanada, e luz, situa-.

eípios vizinhos, no Estádio do 14° Batalhão de, patriotismo, e entre ou- t"omens do atual Regíme; e

l'dO
à rua Lauro Linhares,de Caçadores. . tros predicados, era sincero expoente de nossa cultura, n. 27. /'

e leal. é manifestação elevada e re- Tratar à. rua Almirante

C_ •• ". I' f b-I I
E Francisco Benjamin Gal- vestida de tanta nobreza, Lamego, n. 27.

L.8Crl.or.'o ,,00 a I lotti t�m sido .tãõ fiel e de�
I b-I-'- P dicado ao Partldo do qual e

,mo • 18rl0 errone

I
�lemento destacado, quão

V. S. não precisa mais incomodar-se com a admi- 'Jerseverante no seu elevado

nistração de seus iJIlóveis! O Escr,itório Contábil-Imo- ;entimento de estima, apre

biliário Perrone, recém-instalado nesta Capital está ':;0 e reconhecimento a Ne

apto a prestar-lhe êste serviço, bem como servir de in- rêu Ramos, seu grande ami

termediário na compra e venda de imóveis e hipotécas, go, Presidente e alma'do Par

encarregando-se também da legalização e registro de tido, podendo mesmo ser a

todos e quaisquer papeis ou documentos. Além de efe- pontando como paradigma da

);Uar escriturações contâbeis ou fiscais, o Escritório acei- lealdade, pois, não sabe fin ..

ta procupaçõ�s para proce,dimento junto ,a repartições gir, é franco, mas respeita
ou estabelecimentos. Pa�'a maiores esclarecimentos, di- dor, e sincero nos seus pro-

rija-se ao ESCRITÓRIO CONTABIL-IMOBILIARIO nunciamentos, e, sobretudo,
PERRONE. incapaz de faltar ao dever

Rua l)eodoro, nO 11 - Caixa Postal, 3ób � Floda- ele honra que a lealdade im-

nópolis. põe.
Na Antiguidade, tal como

t Agradecl·meDlo e MI·ssa 'lcontece,em os nossos .tem-

pos, a Fidelidade, que não é

Felicíssimo Rodriguês Sobrinh,o e filhos, agradecem os
5inão eloquentíssima expl'es-

votos de pêsar, enviados pelo falecimento .de sua espôsa e ;ão. �e �ealdade" Con�tanc�R
,- D Eml'lia de Oliveira Rodriguês e convidam os pa- ,ou Flrmeza, ha sldo slmbolI-
mae,. . ,

d d'
..

trentes e pessoas ami'gas para a missa de mês que será ce-
3a a por uas maos aper a-

iebrada no dia 15 de ,Setembro na Matriz de Urubicí. jas uma na outra, Ao esten-
jel' suas honradas mãos pa-
':'a apertar as não'menos hon
�'adas dàquele que lhe tinha
>ido adversário pqlítico, m:'1.3_
,elvel'sário leal e digno, vis
o que o E!ligenheiro Fran

'isco Benjamin Gallotti o

�ombatêra com a elegancla
Je um Bayurd, não descen

do jamais, à retaliações pes

'soais, ou a injustos conceitos,
porque não é de sua forma-

(Ar�ncla nfl Rio de lanelro e em Belo BOn&On'fi ClOIll trárero Dl'tao ati
,ão moral tais manifestações lle Paalo eOIll a Em,prüa d. Tr.n.poru. llina. Ger.1a 8/A.) .

impatriàtiéas que têm mere-
--------'--�---"\l:__--.,......----------....;---:;--;".;.;.._.....;;;:;_;_

DIA 5 DE SETEMBRO - 2a. Feira
..... ":

09,00 horas _ Abertura do 4° Campeonato Escolar e 3°

(1àmpeonato Normal Regional de Florianó

polis e Municípios vizinhos, no Estadia San-

ta Catarina. ,

1930 horas _ Retreta no Jardim Oliveira Belo pela Banda
,

, d� Musica da Penitenciária do Estado.

Dastaque o cupom abaixo remetendo para: Real Aero
vias - Rua Conselheiro Mafra,' (I Florianópolis, e candi
date-se a uma passagem 'de ida e volta às famosas Cata
ratas de Foz do Iguaçu.

Nome:
'

Endereço: , .

A nova agêjrcia da Real Aerovias em Plorianópolis, fica
rá localizada a:

Rua: ,� .................• : n?.•...•
Edifício � ..............••..•....

'

Qual o último "slogam"- da Real Aerovías ? •....•.••....

DIA 6 DE SETEMBRO - 3a. Feira

09,00 horas _ Contínuação dos Jogos do 4° Campeonato
Escolar e 3° Campeonatq Normal Regional
de Florianópolis e Municípios vizinhos, no

Estádio Santa Catarina.

19,00 horas _. Retreta no Jardim Oliveira Belo' pela Banda

de Música do Abrigo de Menores.

, ••• I. _," •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DIA 7 DE SETEMBRO � 4a. Feira.

0900 horas -"- Continuação dos Jogo� do 4° Campeonato
"

Escolar e 3° Campeonato NormalTtegtonal
de Florianópolis e Municípios, vizinhos, no

Estádio Santa Catarina.

Curso de aperfeíçoanres-to
e longa prática nos Hospitais

de Buenos Aires
'

CONSULTO'RIO: Rua Fe
lipe Behmldt, nr. 18 (sobra
do). _ FONE 3512.
HORA'RIO: das 15 ás 18

'Dr. Coos'tantino
Dimfi-tos

MÉDICO CIRURGIãO
Doenças de Senhoras _

Partos - Op�raçoes:"'" Vias
Urinárias '

DIA 10 Dt: SETEMBRO - Sábado

0900 horas _ Provas atléticas do 4° Campeonato EsQolar,

"

'

e 3°' Campeonato Normal Regional 'de Flo-

rianópolis e Municípios vizinhos, no Estádio

do 14° Bl!talhão de Caçadore .

1900 horas _ Retreta no Jardím Oliveira Belo pela Banda
"

.: de ).'4úsica
�
da Polícía Militar.

_

\ o{-:_-,

DIA-Ú DE SETEMBRO - Domingo

- Endereço Telegrá:tlc:l
Santidra e Transpolút

--'J-

CURSO "SANCTQS·SARAIVA"
(REGISTRADO)

DACTILOGRAFIA E .T1\_QJ!IGRAFIA
PROF. LíGIA DOS SANCTOS SARAIYA

atende aos interes,sados diàriarilente das 9 às 12
14 às 18 horas

ENDEREÇO: Rua Feliciano Nunes Pires,
TeI. 3113.

e das

I
13 -I

EX)Jresso: Jlorianópolis Ltda�
.",

Transporte de cargas-, em geral entre
� � ,.

FlORIANOPOLlS, CURITIBA E SAO PAULO

(

a Biblia na, Mão

TERÇA-FEIRA 6 DE SETEMBRO

Necessâr io ;vos é nascer de novo. (João 3·7). Ler II
Cor. 5:17:21.

O fato notável a respeito da insistência de Jesus de
que nos é necessário nascer de novo é a sua afirmativa
de. que podemos nascer de novo. Quer dizer vida nova.

Podemos começar de novo.

Temos ouvido muitas vêzes, que a' humanidade está
esperando por um cristianismo revolucionárío, que dirá
ao mundo que êle é máu e então o transformará. A es

'cola, alar até a igreja precisam ser transformados. Tô
das estas instituições precisam ser redimidas pelo espi
rita e o poder de Cristo.

'
•

Carecemos de uma espécie de abnegação, de novo

nascimento que' desperte a consciência, abra o coração
ao amor de 'Deus e conduza a vontade aos objetivos. di
vinos. Nada disso se corrsegu irá CSem que os individuas
dêem seus corações, isto é seu amor e leafdade, a Deus.
Só Deus .po.ie mudar o homem na acepção verdadeira do
'têrrno. Não podemos resolver a transformar nossa natu
reza e então, por um passe mágico, de um momento para
outro mudá-la: Damos a Deus a oportunidade de possuir-
1108 e usar-nos.

ORAÇÃO

Pai, temos seguido por tempo demasiadamente' lon
go, os desejos traições de nossos, corações e mentes. . No
fundo da nossa natureza desejamos, porém, segu ír a
Cristo: Transforma-nos e faze-nos. conforme o sim pare
cer, concedendo-nos tua direção e teu amor no dia de ho
je. Em nome de Cristo. Amém.

G. RAY JORDAN (Georgia)
------��--------�-----------

, DR. LA�RO CAlDEJ�A DE'ANDRADA
! CIRURGIÃO:DENTISTA

'

CONSULTÓRIO �. Edificio Paternon
ssala 203 - Rua Tenente Silveira, 15

Atende diáriamenta das 8 às 11 horas.
. 3as e 5as das 14 às 18 horas.
Em Capoeh-as atende aos sábados á tà�'de

20 a-ndar

� nos
! estados
! de fr-aRu,eza
em geral

IIV,ende-se
I

Um bangalow sltuado à
rua 3 de Maio n. 280 com

• 1IfI água encanada e instalação
. "\1 rl\ sanitária.

� \...J( Tratar à rua Almirante
Lamego, n. 27.

, Hertape
fortificante injetável

Outros produtos
Hertape: CANIFORTOL,
GLUCONATO DE CALCIO
e CONCENTRADO
MINERAL.

'·Vende·se
Um motor de prôa "SCOTT

ATWATER" de 7,5 HP, com
pletamente novo.

,

Tratar à rua Almirante
Lamego, n. 27.

REPR. NO PARANÁ ESTA. CATARINA:

'IEnio Rosas ,& Cia. Ltda.

Praça Barão do 'Garauna, 67

C. P. 320 - Tel. 208· Ponta G'�ssa i

�Y Estado do P_araná <- i

Bordadeiras
oordadeiras para bor
dados à mão, p,oden
do trabalhar na Fabri
ca ou em casa. Empre

;, go gal;antido.
Tratar á rua ,Salda

nha Marinh<? )29.

Aluga-se
DUAS SALAS PARA ES

C.RITÓRIOS.
Ver e tratar à Rua Vitor

Meireles, 42

FILIAL: IjAO PAULO

f,aminhonefe
OPEL

Vende-se uma, capacida
de 1.750 quilos, com pou
cos meses de uso.

Tratar a rua São Jorge,
"14 ou pe·lo Telefone 3019.

-

PERDEU-SE
CAUTELA N. 833, EMI�

TIDA PELA CAIXA ECO
NôMICA.

"ILIA�: CURITIBA

,

COM VIAGENS DIRlTAS E PERMA NENTES' EM CA,RROS PBOPBIOS

ALUGA-SEMATRIZ: Ji'LORIANOPOLIS

Escritório:
'

Rua Padre Roma 50 - Terreo

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n. 131S

Fones: 2534 -- 2.535

Caixa Postlll, 435
End, Telegráfico:

Sandrade e Transpol1.s
-o-

P8E' -VESTIBULaRES V1.sconde do Rio Branco
(n2/J1)

PARA AS FACULDADES DE DIREITO, FILOSOFIA,
MEDICINA, EARMACIA E ODONTOLOG1A.

'Xielelone 1210
'_

·CURSO· BOSCO
l\latl'icu1a: Livraria Lider, até 31' de agôsto.
Informações: Local acima ou pelos' telefones 2316 e

, .)�6(n.

It., Iijicio das auJas: 1 ele setembro.

Avenida do F.:8tado lfJ�8/7f
Garagem para 2 automo

veis.
Tratar Hercilio Luz, 157.

Telefone: 37-30-IH

São Paulo - Capital -- Sf ,

Endereço Telegrá'flcd:
Sandrade e Tl'anspoUa

-o-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Partido �rabalhisla IFrancisco. Benjamin� Gallolli e a sua
r Brosilerro

I' Id d' N'
A

"'�:Ro 'r,;l'atól'io Municipal do'P:U'ti�ló Trahalliista Brasí- 'ea ,�, e' a" ereu-,�,'1f" am'os"leiro, em }i'lúianõpolis, .solícíta o eornparecímcnto de to- U
.gdos os seus membros e demais companheíros para uma " ILDEFONSO JUVENAL

reunião a realizar-se no dia 6 do corrente, às 20 horas, . Não' possuisse o eminente blica, o qual tendo sido eleí-
em sua séde à rua Felipe' Schmidt n. 42, 20 andar, quan- catarlnense Eng' e n h eí r o

i

I
'

,

,

to no memoravel prélío cívl-
do serão tratados assuntos de alto ínterêsse partidário. . Francisco Benjamin Gallotti, I ; co de 19 de Janeiro de 1947,

VITõlUO CECHETO qualidades e virtudes eri-] d
. -

�
., Secretário Geral por e írícante votação dos

grandecendo-Ihe a, exísten- .

__
seus coestaduanos, soubéra

...............................................

'I•
' cia tão util quão preciosa, honrar tão elevadas funções,

como as que, temos satísra- pois Santa Catarina poude
toriamente registado por ell-., contar na Câmara Alta do'
tas. colunas ou evidenciado País, com um verdadeiro ad-
pelas ondas da radio-difusão, vogado e batalhador pugnaz
bastaria para .,gistinguir a pelos seus interesses, visto
sua digna individualidade,' o que a atuação do Senador
elevado sentimento de leal- Francisco Benjamin GaIlotti,
dade para com aqueles a fôra proveitosa, utíl e patríó-
quem se encontra ligado pe- tíca:

,

la amizade mais sincera, hon- Agata, o mesÍno Parttdo 1
,

rosa e dignificadora ou uni- dignamente' dirigido por Ne- Francisco Oxford 'homens e não - homens pa-

�. �;� ��� �,� ,�1'-'�1 do por compromissos parti- rêu Ramos, vem de lembrar Uma das coisas que deve' ra os cargos, aumento do

EM 46 MUN IC IP IOS
dáríos, .como integrante de aos seus correligionários e ao incomodar a Sua Exa. o sr.] pessoal de casa, etc.

,

.
uma algremiaçâo política, que eonscíente eleitorado catarí- Gov:irnador Irineu Bornhau- Hoje decorridos quatro anos

� um dos maís fortes e va- nense, o nome do Engenhei- sen e o pretenso continuador e sete meses de seu govêrno,
,;<!, .órosos guardiões da demo- �'O Francisco Benjamin Gal- da sua obra o pseudo Jorge avisamos a S. Exa., apenas.No ano passado, a Aliança Socral Trabalhista der- constancia nas oc

. �

e" precracia no país. ' asio 1:i v-
íottí, como candidato da Lacerda, .é, sem sombra de como lembrança, que -O Norte

rotou a UDN em 46 municípios. E I I
. cisas, nas honrosas linhasser ea, possuir essa Aliança Socjal Trabalhista, dúvida, O ANGUSTIOSO; O Catarinense continúa em te-

Em CAMBORIÜ, por exemplo, Nerêu venceu com
lid d I da vanguardaqua a e mora que, segun-

. 10 cargo de Governador do ASFIXIANTE' RACIDNA- nebroso racionamento.
1.024 votos. do nos ensina o erudito edu- E demonstração eloquente .il,Stado; para o quínquênío ,. MENTO DA ENERGIA ELÉ- Fossem os .índustríais a-

O candidato mais votado da UDN conseguiu 895 do apreço estima e conrí ncador Tertuliano Barreto, ' a ..

1956-61. TRICA NO NORTE CATARI- creditar na "LABIA" de S.

I' votos. "leva o homem a guardar em ça pela sua sincera, franca No seu discurso na memo- NENSE. Exa., que, por' ocasião do re-

_' 7 R?ZV
suas ações a maior harmoni.a e valiosa cooperação, testernu- ravel Convençã,o de 19 de J.u·, 'I'orrra-seo caso ainda mais cebimento da' �élebre MEDA-

�!!�_���!!�����i2fi�_��ílíi�'i",�k"����!!!!!!M�"�-��'f'?!!''!'��'�-o com o que sente" a agir com
nhou-a Nerêu Ramos, ap�n- nhb, que o escolhêra -por incômodo, tomand�-se em LHA DE OURO, mandou JS

A U D N 'E 'JUAREZ a maior franqueza ou a man-
tando à 'consideração dos unànímídade de votos para consideração as palavras de índustrlats.ívenderem os mos-,

, • " ter suas relações pela' mais convencionais d� 1946, o .no- disputar nas eleições de 3 S. Exa., discursando em tõ- tores Diesel, etc., que ali-
A imprensa carioca já per- pareceu ao comício de_pro- completa sinceridade", "vir- me �o �ngenl;tell'? FranCISCO de Outubro, a mais alta ma- das as cidades do Norte Ca- montavam de, energia e f'ôr-

, I dl t em paganda daquêle candidato tu'de das almas fortes", que Benjamin Gallotti como can-I
'

tarrnense.inor ucastã d rábrícebeu a tátíoa acer IS a' " -" armense.ipor ocasiao e sua ça as a ricas, porque aques-
.

Santa Catarina, em relação da UDN nacional. Mas quan- "concorre com a dignidade e
didato ao Senado' (la Repu- ,(Continúa na 6a. pág.) última visita. Ei-Ias: "QUER são, da fôrça estava resolvida

à UDN ca'tarinense. Os' jor- do
. aqui esteve o sr. Plínio á probidade para constituir QUEIRAM, QUER NÃO por dezenas de anos, então a

nais democráticos do Rio co- 3algado,-'que teve as honras -a honra pessoal", virtude tãe

SERVICO 'MILITAR' QUEIRAM OS MEUS, AD- tão decantada, a tão elogiada
mecam a denunciar ao país de ser acompanhado 'na sua nobre e digna no civil" como VERSÁRIOS POLÍTICOS, À arrecadação, o tão ostentado
o q�e ocorre .num Estado em excursão ao interior pera Se·- imprescindivel no militar,é' QUESTÃO DA ENERGIA crédito estadual, estariam

que:sendo udentsta o govêr- cretárto parttcular do sr. ;1ri- previlegio dos homens supe- Prioridade na" inclusão de excesso ELÉTRICA NO NO�TE CA" preocupando demasiadamen-

no, cede êste a um integra- neu Bornhausen, também o riores. TARINENSE ESTÁ DEFINI- te não só aS. Excia., como

lista confesso a legenda da sr. Jorge Lacerda o' sêguín, Fl'ancisco Benjamin Gal-
no Co·nyll'ngent'e a incorpe re r 'em 1,956 TIVAMENTE RESOLVIDA, também ao pretendide con-

UDN pára . governador. Na como discípulo e cbrifeu da lotti era militante--- de outr::J COM A LIGAÇÃO JARAGUÁ- i tinuador da sua obra; o can-

verdade o fatorevblta"àcons- ideologia pliniana. Esse fa�o Partido que'não o Social De- O ,Chefe da 16a. C. R. ,M, TelégrafOS considerado.s es- CAPIVARÍ. Ididato ofic-ial do govêrno" o

ciência democrática dos ca- está d;0cumentado por foto- mocrático, mas, nos embates avisa que, de acôrdo com o senciais; Bonita resolução! seráfico sr. Jorge Lacerda.

tarinenses; não suponham os grafias. políticos, sempr� se houvéra Título IX do Plano Regíonal 4''':- alunos das Esccilas Je Igual a todas as promessas I Entretanto, os industriais

que, fóra do Estado, nos acu- com dignidade. ,Jamais ,fôra de Convocação para 1956, Formação de Técnicos Agl'i- de s. Exa., constantes da sua,: não foram na "ONDA"; qui-
sam de fascistàs ou nazistas, Enquanto, por lá" reina politiqueiro .ou concordára havendo excesso de contin- �olas, reconhecidas pel,o Go- plataf'Ol'ma de candidato: seram ver para crêr, e, assim

que os catarinenses estão per- essa confmão, fruto da des- com a' política anti-política gente, nele serão incluídos, lêrno e os homens indispen- centrais elétrica�, estradas 'procedendo, acertaram 100%.

feitamente satisfeitos com ,ealdade do candidato Lacer- dos violentos e incapazes, ,<1 pelo Comandante da Região, .3áveis à lavoura; asfaltadas, cargos para os, Os industriais" não acrec1i-

êsse truc do, rep1Jesentante ja para, com 'os del;l1ocratas política dos impolíticos de os seguintes convocados da 5 - os filhos de hansenia- ! tand,o na obra do 'govêrno
do sr. 'Plínio Salgado entre [ue' o apoiani, acontece eXà- que ,nos fala Rui, política de classe de 1937, na seguinte nos, mediante comprovante HERANÇA DE Bornhausen, livraram a in-

nós para ludibriar a "etern" ,amente o contrário na Ali- desatinos, que usá processos prioridade,: fornecido por Serviço Oficfà.l
'

elústria elo Norte Catarlnens9
vigilância," da UDN 'barriga- ',nça Social Tr�balhista, ón- os mais eondenaveis. 1 -. Arrimos de família, da Lepra, com firma reco- CARMEM de completa e prejúdicial pa-
verde. O descontentamento Je uma Comis_são Inter-p-al'- Ingre2sando no Partido requerendo ao Comandante nhecid-a (Av. 214, de 24'-VI- LOS ANGELES, 5 (U. P.)

i ralisRGão: danelo, entretanto,
que lavra mesmo nas fileiras j-dária se entende cada

vezl
sob a digna chefia desse ad- :la Região, mediante' com- '49).'

.,

- A cantora brasileira Car- ra S. Excla., o sr. 00vernador

údenistas de Santa Catarina .11elhor, em tôr,no do.:; candi- miravel pa,drão de brasilida- 'provantes: - Para .os casos dos nú- mem Miranda dei:x:ou nos i Irineu Bornhau�en a maior

e que tem a encrubeçã.-Iõ al- Jato� do PSD e elo PTB ao de ,que é Ner�u Ramos, o' Em ·todos os casos: Atesta- meros 2, 3 e 4, os órgãos Fe- Estados Unidos uma heranG� dor de cabeça de seu govêr-
tas expressõ<;!s,_..p,qlítieas da �argo de Governad,or e de maior dos catarinenses' vi- clJ de Autoridade Policial do :lerais, Estaduais, Municipais de 13.000 dólares . além de I no.

.

antiga campanha brigadei- ;lice-Governador, ,Quanto aos vos, gloria e orgulho de sua DistrIto em que reside, com- ou, Particulares,- a- que ,per..- uma renda.. anual de 4.000 E, para celebrá-la, para

rista, manifesta-se ca.da 'vez ,minentes candidatos, srs. terra, expre.ssão das mais provando ser o con_vocado tençam os convocados em dólares, - eis o que revelo'.\ que S. Excia. não-mais esque

,mais enérgicamente, na rea- 3ngenheiro FraJ;lcisco Benja- /ivas e eloquentes de nosa único arrini.o e, residit em qU�3tão, soiicitar,ão ao Co- o sr. ,David SéQl:!stian, viúvo cesse o seu fracasso, caril fes
cão de muitos diretórios ude, min Gallotti e dr. José de M;i- �ultura e um dos. vár,ões assi- companhia dos que ,carecem mandante ela Região, até 20- da façlOsa cantora, falecida, tas e foguetes, ofereceram

�istas do interior e em ele- mnda Ramos; é cada dia nalados da Nacio.nalidade_1 do seu �uxílio; - declaração IX-55, a respectiva inclusão no dia 8 de agôsto último em lhe a hoje �elebérrima e htl'
mentos que constituem evi- 'mais sólido o prestígi,o de que pelas modelares virtudes ci- l do Prefeito Municipal e do no excesso

-

,de contingente, consequência de uma crise morística, MEDALHA Di'�

dente maioria dos partidos desfrutari1. ,da parte de uma vicas, morais e cristãs e pelo' juiz de_ Direito; confirmàndo justificando a medida. cardíaca. OURO.'

que apenas'por imposição ele esmagadora maioria do elei- sincero devotamento á Pá- o alegado <pelo convocado.' José Miranda Barcia -

a�guns chefes mais chegados torado ca,tarinense, disposta' tria, Francisco Benjamin Conforme o caso: Certidão Major Chefe da 16a. C. R. M.·
aos interêsses situacionistas, a reagir ,à l�retél),.são do pseu- Gallotti conquistou p e I a de óbito; ,- certidã.o de nas

emprestaram a sua' legenda do-democrata que puxa a ca- fra'nqueza e sinceridade de 'cimento; - certidão de ca-

para a frágil e inconsistente noa furadJ1: em que também suas atitudes, a honrosa con- sarnentO.
"

coligação qu� sufraga o no- embarcou o sr. Heriberto sideração e amizade do Pre- Datas de allresimtação: EXECUTADAS
me do sr. Lacerda. Hülse... sidente c)o_ Partido, que re- - Até 2�XI-55, ap Cpeie ':I'RENTON,· (New.-Jersey))
À UDN, como é sabido, as- Reajamos, catarineI1Ses e conheceu logo em o novo, da 16a. C. R. M..

)
5 (U.' P.) - Três jovens fo-

,sumiu compromi�so no cená- democratas! Votemos a 3 de sólda_do da agre.miaçãb polí- - De 3-XI a IO-XII-55, à Iram executados, na cadeira'

rio federal das competições' outubro nos candidatos que tica, excepcionais qualidades ,JD/8-14° B. C.. elétrica da prisão de Tren-
•

de 3 de outubro viIldouro. f\. dignificarão os '. sentimentos de combatente, capaz de> ba- - Após as datas supras, -tono
'

UDN de Santa Catarina, em e a conci@ncia cívica de San- talhar com desassombro
.

e direta��nte ao Comandante I Trata-se de Alfred sto-

aparatosas conferências do ta Catarina livre! Participe- da Regl�o. ,

ckes, __de 24 anos, Harry Wise,
sr. Irineu Bornhausen com mos do triunfo eleitoral dos NA POLÍCIA

2 - os que se dediquem à de 23 anos, é de um irmão

outros governadores vizinhos; capdidatos da Aliança Social-
'

• . . ind1:lstria extrativa de carváo deste último, Mbert Wise, de

tomou à si as re�ponsabili- Trabalhista, os ilustres cata� AGRESSÃO mineral, sé no exercício da 25 anos, que tinham sido con-

'dades de sufragar no Estado rinenses senhores engenhêiro Colhemos no livro de quei· função clesde 20-II1-1955; denados à morte pôr tel'em

o nome do' sr. Juarez Távora Francisco Benjamin Gallotti xas policiais, o se'guinte: 3 - os funci,onários, das morto um policial, em feve

para a Presidência da Repú:- para Governador e dr. José João Raimundo F�lho, na- Vias Ferreas, das Comis3ões reiro -de 1954, quando -do as

blica: A isso o sr. Jorge La- de Miranda Ramos par.a Vi-I tural cieste Es�a.do, . �a;sado, de ]!:stradas de Rodagem, do' salto' à caixa de um estabe

cerda -nada ligou. Quando 'o ce-Governador! Libertemos a i sold�do da P,ollcla lVilhtar, n, Departamento dos Correios e lecimento industrial.

sr. Juarez Távora esteve em nossa terra e lutemos pela
I 1..413, queixou-se de qu.e no '.U e••s•••••••e.GE>.o.e�o••••••••••

Florianópolis, o cáIl,didato da sobrevivência do, Gr/iêrno do dIa 31 estando �araç:lo as
...

UDN a Governador não com- povo! -,18,30 na rua Sllya Jardlm,
_______________

' foi agredido por Odilon de

Tal, tendo em consequência
da agressão, recebido um so

co na viskl esquerda, ficando
ao redor do olho esquerdo,LIGA DE EMANCIPAtAO NACIONAL

" .,
Convoco os srg. membr,os do Diretório Estadual para,

'uma reunião, a 'realizar-se hoje, às 20 horas, em .sua

séde social, à Rua Conselheiro Mafra, 10, .10 andar, afim
de serem tratados assuntos da maior importância.,

Florianópolis, 6, de setembro de 1955.
- José do Patrócínio Gallotti

RECONHECIDA DEFINITIYAMENTE-A
FACULDADE DE CIÊNCIAS'
ECONÔMICAS D.E SANTA

-

CATARINA
. ,

uma equimose.
EMBRIAGUÊS

O Conselho Nacional de Educação, em sessão ontem rea-

Pela madrugada de ánte-' lizada, aprov��, �or unan:id�de, o reconheCimeri�o da Fa

t m foi recolhido na De- culdade de ClenCIaS EconomlCas de Santa Catanna, man-on e ,

It'd I Ad' d C
' .

legacia completamente em-'
1 a �e a �a emIa e omerCl>o.

'

briagado, visto ter promOVi-I
,EsFao, �OIS, de�, para?e,ns os. estudantes Catarinenses q�e I

do desordem e ter ainda p,ro- �e��1 a�sIm �ltr�,�assada maIS Ul11� etapa para a constl-

,ferido palavras insultuosas às

I
tUl,çao. aa �

Umver.:.Idade de S. Catalm�.. ..

autoridades policiais, o indi- � dlr�çao: ao. corpo docente e ad�llmstra,�lvo da ��ad;:
viduo Oswaldo Silva, vulgo'mla as maIs SlUceras congratulaçoes de O ESTADO.

RETRETA DA BANDA DO ABRIGO "Vento Sul". Além disso ain-
-I 'da procurou agredir süldados

·DE MENORES :; �:!���: 7fi:u��/:\���� t Igr'adecl"men�to e MI·ssa,,--l' A Realizar-se a 6 de Setembro, às 19 horas na Praça e promovendo desordeps den- .

I
"15 de Novemhro". tI'O dô xadrez, perturbando o Viúva Anll Kuntz Di Bernardi e filhos, Eliseu D.

EM HOMENAGEM A PÁTRIA
-

socêg,o das famílias das ime-

'I
llernardi e )a,ruília, João Di Berllardi e família, Salvádor

- Progl'amà - diações da Delegacia., ,Di Bernardi e ra'mília, Pedró Di Bern,areli e família, Vi-
1) BRASIL ---:- Marcha patrióti'ca ::::::- Thiers Cardoso. ,- - AMEAÇAS

"

cente Di Bernardi e família, Osvaldo Di Bernardi e fa-

2) BARÃO DO RIO BRÀNCO - Dobrado - A. D. Florentina ,Maria Soares, ,mília, Frederico Di Bernardi e -família - espôsa, irmãos,
3) ROMANCE SEM P�LAVRAS - PrelúdIo - Carmelo i natur,al 'deste Estado, de cor filhos e demais parentes do sempre lembrado

_

Prisco. 'I branca, cas8.fl.a, .separada, '. JOSÉ DI BERNARDI

4) FESTA NA ROÇA - Sinfonia - G. Filipa I doméstica, residen�e à rua ug'l'adecem penhorados a todas ,as pessoas que compare-

,5) CANELA 'DE AÇO -_Dobrado - Manoel Rocha i,Silva Jardim, Morro da Trin- ccrsm aos .atos funebres,' e as que enviaram fÍores, tele-
I I cheira, queixou-se de que es- " grama e cartões; e, que 'por qualquer manéira- expressa-

6) TÉtg;ENTE POMP?U - Dobrado - Roberto Kel. tá sendo ameaçad:1lde espan- • rum o pesar pelo desaparecimento daquele ente querido'
'7) MARCHA DAS ÁGl!IAS - Opus 159 � Wagner camento, por _seu visinho os,-: � aproveitam a o-pol'tunidade para 'convidar para mi:S,sa
8) SOBRE' AS ONDAS - Valsa - Juventino Rosa

I
waldo Miranda e pedia pro- '! ,de 70 dia, ,que mandarão rezar sexta-feira, dia 9 do cor·,

9) IRMÃO URBANO - Dobrado -, Roberto Kel' videllcias à P,olícia, t,'enao Si-II rCllle,às 6,40 horas na Igreja do Colég"io Coração de'Jesús�
10) HINO NACIONAL BRASILEIRO - Francisc.Q Manoel, do Oswaldo chamado à De- Antecipam agradecimentos.

�......"""" da Silv:a e Osórip puque Estrada
'

f legacia. " Flol'ianóllo!Il§, 5-9·55.

.. Presidente

COM A RÁDIO, DIÁ'RIO DA tv1t\NRÂ
Há na cidade uma onda' técnicos, pode ser norrnalí

tremenda, de parte da popu-
'
zada.

Iação, notadamente do elc-! Vamos verificar a Lei que
mento feminino, contra as' rege estas ínterrerencías,
irradiações' da Rádio "Diário I para satisfazer o anseio das
da Manhã", que vem pel'tur-I donas de casa que estão jus
bando grandemente e inter- tamente revoltadas porque
ferindo nos programas das perderam suas novelas tão

_preferidas e que lhes davam
emissoras cariocas e até con- tantas distrações em suas re

tra a rádio "Guarujá", como sídencias,
já tivemos ocasião de obser- Sabamos que já foram es

var várias' vezes. E o que crítas cartas <para a Rádio
mais irrita é que ninguém Nacional pedindo províden
procura normalísar esta si-, .cías.

tuação, que, segundo alguns voltaremos ao assunto.

_!ilmHI:��lllt��;it����í�úifu�W��j�11�)i�i

MED·ALHA DE ·OURO

Dizem que amanhã vai sair à rua um préstito car

navalescó, exibindo as maravilhas do Govêrno. BOi'
nhausen.

Os carros de crítica foram proÍ:bidos pela Polícia.
Havia um, do Barnabé, lambendo, por fora, os vi

dros do Palácio Agronômico, enquanto lá dentro cor

ria uísque e pipocavam champanhotas; num pantagrué
lico banquete.

, /Havia um segundo: imensa' medalha preta, simbo
lizando o racionamento da energia elétrica' no Norte.

Um terceiro 'ref>resentava o Governador conceden-
do a,o sr. Irineu Bornhausen o abôno de mais...

'

ér$ 1,2.500,00' para genero� alimentícios. '.
,

Um quarto conduzia cinco lamparinas, em home
nagem às cinco centrais elétricas que iluminariam o

. Estado.
. ,

O quinto era unia junta de bois carreiras desato
lando um jcep, numa carretera bornhauseana.

O sexto, de grande efeito, m9strava enor�e chapa:
branca (luz fria), que se alternava e virava 'amarela e

. vermelha, com o letreiro: Oficial ... ment.e ... partí-
cular!

'

O sétimo era enorme arquivo, com a, indicação:
Inquéritos' sôbre de,sfalques! "

'-O oitavo: a fachada dõ Departamento' de Eduea

ção, no qual se lia _:_ sede ela U..D. N.
O nono representava enorme panela. ao fogo, com

a indicação: 3 de outubro. Den�ro dela uma penosa .. ,

verde!
A Polícia não deixou!

,I

1$

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


