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D·!. I Federal da U.D.N.· e agora 'jylgá-Ia procedente, para ,8

• R b cÍ : ma,11 ,ntalO . Ia""
•

subserviente a servico da efeito ele proíbirern o uso, por

'1'
u densR e. .: rio d. S. Catarina 1 Frente UDENO-IN:T:EGRA- parte do ·Dr. José de Leme!'

Arru a amos �: .- LISTA, foi expulso elo P.'l'.B., Rodrigues, na sua propagan-
, .

GERENTE i· Ano XLII I
conforme comunícaçáo do ela ele candidato ao cargo ele

• ' • Présidente da Executiva Na·, deputado federal da legenda

: Domingos F. .

.

N
.• cional do P.T.�., do seguinte, e sigla do Partid:> 'I'rabalhis-

I. de Aquino . I... t
• 12.i74_' i. teôr: ta Bràsilelro, detsrmínando,

... Senador Saulo 'Ramos Pre- aos Juízes Eleitorais, que

•••••••••••••••••••••• .
.

•...,................... sídente P.T.B. - Fpolis, promovam aretírada da pro-

Edição de hoJe.- 8 páginas Florianõpolis, Quinta-feira, 15 de Setembro de 1955 Cri. 1" "Rio - Resposta seu tele- paganda que, por qualquer
_ _;rama comunico-lhe Execu- meio, infrija aquela proibi

.íva Nacional homologou ato ção.· Assim decidem, com

$xecutiva Regional eliminou rundamento no art. i75, Q.

desse Diretório senhor' José 28 do Código Eleitoral, com
Lerner Rodrigues. S2gue có- blnado com o art. 3.0 da Re

pia ata. SaudaçÕes Trabalhis- SOlllÇi10 n. 4710, de 22 de. íu
tas. Sousa- Naves Viee-Prési- nho do ano em curso, segun-
dente P.T.B." do os quais, é vedado, na pro-

x x paganda partidária, réfel':r

II g' I umenl d t a dJag
-

C d d G A.' I J tí
x fato lnverídíco em relação à ,

\ � a o a .

. o a ax - ua. on ena -o., overno pe a us Iça A decisão daExccu tíva N_;L- partldos ou candidatos, com

V:istos
.

etc.
� -

I
Lei Mag:la. I?e�d:, ?oTém, co, parecer in Revista Foren- gular a arrecadacâo e a lo réu,' que nesse ponto, não cional era um imperati vo possibilidade ele exercerem

O Instituto de Aposentado- I
que a lei ordmana nao se se 134 71).

.

dístríbuíção das suas contestou as alegações ela partidário. O expulso, em influência sôbre o eleitorado.

ria e Pe�u:ões elos mdustrlá- contrapõe, frontalmente, a Cumpre salientar, outros- rendas" o que se retorça autor, excede de multo a 19'54, dizendo .. se getullsta, Ora, é público e notório, que

rios propôs contra o Estado dlsposítívo constitucional ou sim, que, legislando sôbre

I
no inciso XII do mesmo vinte por cento (20%) e

aliou-se aos que levaram o o Dr. José de Lerner R_odr-i-
ele santa Catarina, a pre-: aos princípios que nela se tríbutaçâo o legislador' 01'- artigo: 'pois, não pode vingar. grande Presidente ii rnort� gues, candidato ao cargo de

sente ação ordinária com a. contém, há que prevalecer. Jlnárlo estava rigorosamente , XII _ legislar sôbre: ' Mister 'se faz salíentàr, fi- Agora se dizia janguistc e deputado 'federal, nas pró-

finaiiá}lde de lhe serem res-I Aliás, são normas assentes, dmtro das suas prerrogati·1 , . r , • • • • • • • • •• nalmente, que a cobrança traia João Goulurt, alianc1o-,
xímas eleições ele 3 de outu-

tiiiuíchiS ímportáncías

reco-I
na melhor doutrina: "a de vas, ex-vi do que estabelece I e) impostos, taxas,' emo- no mesmo exercício (1953),

se à U.D.N .outra vez. En- bro, pela União Democrática

lhic1as- � mai� e relativas a :�lle a inconstitucíonahdade 0. :il:t._ 21, inci�o �V, ela Cons- I' Jumentos e contribuiçõ.éS de tributo aumentado, não quanto i-sso vivia' a usufrui!' I Naeional, sob cuja legenda

kxa d'água, ilegalmente au- ua, lei não se presume; a de I ütuícão Estadual: . da competência-do Esta- se coaduna caril o disposto cargos e a acunrulá-Ios, f'in- I obteve registro, está promo-

merüada. :jue, na dúvida, se decide

pe-I-
"art. 21 - Compete à As· ! do". no art. 130 d;1 Carta Consti- gindb-se trabalhista. Expulso' vepLlo sua propaganda à

O autor fundam.entou o la constitucionalidade; a de
.

sembléia, com a sancão Elimináda, pois, a hipõte,- tucional do Estado, pois que;
do P.T.B. por llumigo de sombra dg, legenda e sigla do

seu pedido na lei estadúal n. ;ue a inconstitucionalidade do Governador, fazer l�is, se de inconstitucionalidade "nenhum tributo será exigi, Jango e traidol' da memória PartidO. Trabalhista Brasilei-

90 ele 18 de a'gôs_to de 1953 I deve resultar da incompati- 'I alterú':las, revO'.5á-_las e da questionada Lei n. ÚO, do, ou aumentado sem que a
de Getúlio; o sr. Lemer Ro- 1'0 çomo 'le pode ver dos car-

c. anexou cópia de diversos bilidade e elo conflito com o., especialmente: I não há dúvidas de,que1_,deve lei�o estabeleça nem será co- drigues não poderá mais mi:::- t:;tzes, faixas e inscrições
-

p-

ex�e_dientes dirigi�os, àS. au- pr�ceit� :xpresso da Magna 1 :. I e:a preVa�(;Cel:- " brado. sem prévia autorização
tificar os verdadeiros trab�l- xistentes nas paredes das

tonctades. estaduaIS sobre o Lel e nao com o seu provav,ü . IV .- vota:r os tributos Anote-se, al-él11 dó. _ mais, o.rçamentária". lhistas. casas, muros e calçadas desta

'assunto.. eSllírito." (João Coelho Brané.
.

próprios elo Estado e re. ! (l'ue o Decreto (e não Lei) Ante o exposto, JULGO
·Ainda a propósito pede, Capital, possibilitando o fa-

H,egulannente citado, o Es- !
n. 11, de 19 de fevereiro de procedente a ação, para

nos a direção do P.T.E. a (li:!' to, elrganO e confusão no se,o

tado de Santa Catarina, POl:";;;' ?tl-
------.-.-.---.---.---

---[930, simple�mente" apro'vi;( condenar o Estado de Santa vul'gação do seguinte: do eleitordo, o que torna jus .. ·

seu representante legal, coÍl-'
.

,

) Regulamento para o se1'- Cªtarina a restituir aO Insti..
AOS TRABALHADORES DE' ta e oportuna, a h1eçllcht ora

testou a ação, alegando, em

I --d·
·

I-
-

I liça' ele água e esgotos da tuto de Aposentad-orias _ e
SANTA CATARINA: decretada. Publique-se. Flo-

resull,}o,' que o aumento da· n ISC.lp ·I.n�a .0ao _.
�idade' dê' Florianõ!,>olis.. E Pensões elos lndustriários as

No intuito de resguardar O rianópolis, 21 de' setembro ele

taxa d'água' se processoU"
.

� :'ste_regula, apenas, no títu- importâncias . e,obradas a
bom nome de nosso Partido, 1954. Ass. Flávio Ta,vares da.

êom base na Lei n. iI, de 19 ° III, caD,ítUlo X, o critéri.o _mais, relativamente à- taxa cujq legenda vem sendo ex- I
Cunha Mello,. Presidente,

. "Tempos: atrás, o jornal O ESTADO, -. . I d A"-
-

de fevereiro de 1930, pois que JUra o lanç3;mento � cobran- d'água, conforme pedido' na p ora a por nossos adversá -

�-
úUO Bernardes, Relator, A-'

. co.mo todos se recordam, tomou. a si' a in-- .

d' \ I j G
a Lei Il. 90, acima referida, é '.'a dessas taxas, sendo. aqu{!- inicial. Recorto, ex-ofide nos, pe Imos aos compn.nhei... üe arlO -ames, Proc. Reg.".

t gl'ata missão de alimentar· e apoiar ato de d t d D' t· T b 11 I
.

'.

flagrantemente inconsti u- . es baseaelo no valor' locatl- para o Errrégio Tribllnal Fe _

ros e o os os Ire _prio MIl-
- ra, a lac ores: Honrem, a

indisciplina verificado no quartel da nossa
.�

• '"

ciünal, anexando dooumen- 10 do prédio. Assim 'sendo, n. deral ele Recnrsos. Custas ex, lll�lpals, que estejam atentos memória ele Getúlio Vúga:s,
FQl'ça Publica, o. que,. aliás, foi repe�ido a tai I

- vot nd
.

tos a resp'eito' dos quais o Ler n. 90 de fOl�ma 'algqDl;1, .f-ege."
.

s !XP oraçoes e .repre-. a o em tTUSCEJ-LINO

alltQl' se llumifestou a fls, encrgicamellté }>elas autoridades· compe-
se- contrapõe a ês, . Regull-'I ,P'--:R. I. _.

sentem aos Juizes El.eitorai§ KDBITêí·rEk;' JOÃO GOU-
.- - tentes", -

- escre.ve A Gazeta,. ele· onteln. ' v > ,
- , "ontr'a' t" b-�

,

LART FRA:l�'"
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Prolel'ido despacI)o sanea- -
. . .

. �1er,n. to.,�rJ_Qis�q)le ,l:?Qf;
, :'l=.naté.-.. :
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,F'lbI

..·.ianópolls, 12.:.c1". p:ter1\' .� _

.

aiS a usos cO,me_tidos v,' j ,-,WJ.SCO GAJ,u�.
. ;_ ...L Não ..h'ouve, IÍa .,�fl.so.. ,,�., ato. _de, ""l.�ndiSci.pbTI:>,:'·',.:d.é· �
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-
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doi' com o qual ,as j}arte� l
. .�, i:if'rl.rrru;elltól"'·�J', �. , \: "
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- 'vO-��oss:as__rv ," _.1.'1 ..�
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. ,�, 1Hu.:te -(te lU'avtis e "àlD.r!ls<1s ;-lh�'iiS� que"""" liêgat" ,"""" �

-

... i va partidári.as. (A0�) Coml's�;; E· -t
conôJrclI\tam foi ordenada ::t � . -� 'f Pc"

.

á se disse, 'o crit,é.rro
0,. '''uO xecn 1y:1.

E ram a aceiÚl.r, se.-m p'rotesto, I) 1 ais índec'oro.sQ' áto' -

, - Para ol'l'entacno 't .
. Estadual cl P T �

de�i!'l:naç[ío ele dia e hora pa-.,._ .'an1Ímto da ta.x.u, a Juiz de Dil'eit-o -ou., l'anSCJ;8" ,

.

o . . B. -

�

I
do G.·

-

o.verna(I�r Irineu Bornhausen. Senão veja- n
.

t· t"
. \

-

.ra
a reali�aç.ãb .da aUdiênCi�l

..
·

;ritério para o a.umentà dê3 _

ve 10S o lU. eIra eor do Acor:..
.

_ mo.s. Um sarg'ento 'da Policia, põr vário.s crime" . da-o n 2391 d' 21' d'"'
de lnstruçao e Julgamento. e tribúto. Aliás, isso mesmo

.. � ,
•
e· . e-setem-· ..

Praticados em Araran!!'uá,e que se!!'undo afirmação br'o de 1954 d'o ,.' ........

Realizada a audiência, fo- �,� -

t d t 4
.

I L' 90
.

, J'!greglO,.. ['l ..
do Juiz' de Direito âaquela comarca- era a vergonha-

I
:o� a o ar. .0 e a el. EMISSÃO DE ; bunal Reg'ional Eleitoral'.

mm ouvidas duas testem:'l" Ora, esta lei Cj11e "dispõe c -"

do Destacamento, fo.i regularmente excluido da - AGO-STO I· "Vistos relatad I'
!lhas do autol'. FixadOS as ixa critério sôbre o aumen-

- , . os e .( lSCU-
-

. Corporação, 11'01' incàpacidade mor'al. Aconteceu, tidos êste t I
pontos para o tlebate,

usaram;.
- () de imposto Otl taxa 'eletel'- RIO 14 (V A) _ O L .

S au os c e processo,_
.

.

no. entanto, que êsse sarg'ento conhecia todo.s os ,.' '.' _

pape.. , em que o PARTIDO TRA-

C.la
palavra o procurador do',

d d 1 f 1 d d T
lina no art. 1.0 que nenhum 1110eda em clrculacao que BALHISTA Bsegre o.s a vergou IOsa rauc e as urnas e U1"- - , .

RASI L E I R o-
autor e em seguida o reprê- ,

V· mp02to ou taxa poderá Sel' em. 31 de- julho, somava .... Secca-o d S t . �.
. vo - fraude essa feita em Ararangua. mdo. pa� e an a C t

sentante' jndicial do ,réu, pe- cUlnentael'O mais de, vinte por 61.662.980.067,00, subiu eh1 repl':esent t

. a ann,l,

d" b juntada do ra esta Cal)ital o sargento excluido marülo.u um
t '(20) 'b

. _.

.

. a con 1'a o candicla-
11190 am os a -. '-

ultimato ao Governador: ou ánulava o. ato da sua
;en o % 80 re a impol'- 31 de agosto para.;- to -'Dl' Jo

.

I" , ,

mem.oriais o. qne foi deferi- �ância cobrada _no ano ante- 63.061.878.566,00, havendo as- d '0' •. AC'Soe e � Lelner Ho-

d
exclusão. da Policia o.U êle co.ntaria tudo sôbre a

.', "lo"
. n",ues. RDAM os Jui-

o.
fraude de Turvo.. O Governador, para v�rgollha

.101. .' ,,1m uma dIferenca para ze� do T'b i R
.

Isto pôsto, passo a dec1- . O aumentá pretendido pe- ,mais de 1.398.898.499,00. l' ."t � l'
rI

duna egional E-

dil':
elos catarillenses, passou por cima ele to.das as au-

_

el ora, espresadas, pO:'

A alegaç,ão básica do réu toridades competentes e reintegrou na Força Mi� ••••••••••o••••••••••••�•••.••••••••••••••••11 �aioria, �s �)reliminares de

_ Estado de Santa Catari- litar aquele que dela fo.ra excluido pM incapaci-
.

. mcompetencla e ele ser pró-

na, situa-se na incon.st'itucio- dade mora,l. Contra essa decisão não só ilegal e O P.D,r., DE RIO DO_SUL COM .0.· v

..

iamente OUVidoo -o represen-
_arbi.tráriá, mas .sobretudo afrontosa ao.s brios e t.

_

.

.

nalidade da Lei n. 90, isto
às tradiljõês de honra e' dignidade Íla nossa Polí-

•••••••••1;1••••41)000 "'•••••" .,•••

porque: �elll primeiro lugar ri CANDIDATO ALIANCISTAcia, treze o.ficiais pro.testaram. Nesse prot.esto. fi- ... -. .

Constituição Estad'ual não ..

cou lavrado. o. desag'l'avo. ela clásse insultada com a
veda o �allmento de taxa,

POlSlreinclUSão.
de um elemento. autor de varia's infra

que fulmina apenas o au-
ções criminais.

menta de imposto, <
quandO

superior a vinte porcento.
.

Entre a defesa do sargento,- pro.cessado até

lart. 215)' e em segundo lu- por crime de receptação e excluido por incapaci-
dade moral, e 'a da oficialidade, justamente inc1ig

gar porque, determinando

ailei, no seu art. 5.0 a forma nada, O ESTADO não po·d'ia escolher, porque pro-

,
testo contra a imoralidade, co.ntra o suborno., co.n

de devolução das importâl1-
tra

-

a parceria co.m o crime,. contra a co.nivência
cias cobradas a mais, rel8o

mesmo governamental com o.S fraudado.res ele ur
tivamente à taxa d:água, es·

nas só será ato de indisciplina no juizo dos mo.ral
taria invadindo seára .L:

competência' de outro' poder
mente ento.rpecidos e dós que não sabem prezar a-

dé �dignidade humana.

Sim! Srs. udenistas, remember HercHio Luz.

Estivesse no Palácio o grande e saudoso. estadista
catarinel1se, os, treze of�ciais qu� protestaram con
tra o ,ato. irp.o.ral do sr. Irineu ·Bornhausen, eIV- /vez
de irem

-

para a cadeiá teriam ielo ao Governadior

agradecer-lhe a 'co.nfirmação da exclu�ão. do sa1'-
'

gento. ,P,orque Hercílio Luz
-

não patuaria com ---o

crime e com os criminos'os. Não acobertaria, com

a elig'nidáde do' carg.o,
.

um crime que teve reper
cussão nacional. Her�ílio Luz mandaria para a

cadeia ·os, verdadeiros' culpados,
A propósito da exclusão e re.inclusão desse

sargento e da fraude ele 'TurV'o, o' Jornal d€ Al'a

ranguá divulgou o seguinte do.cumento, cujo fac

srUile estampa:
•

"Sargento Mário.
Tenha calma. Já falei com o Irineu, ele

p;ometeu reintegrar vócê na llo.licia. Mas

se você �brir a boca, a respeito das eleições
de Turvo .vo.cê sofrerá as eonsequências.
Af. Ghizzo. -: 12-10-53".

0- episódio, a que aludiu ontem um órgão ofi

cioso., devêra ser esquecidO, a bem do próprio Go

vêl'l1o, que nele se emporcalhOU m·iserav�lmel1te.
Erraram aináa, trazendo-o. à baila é evoca:ndo (J

nome' de Hereílio Luz, justamente quando o. Po.vo

catarÍnense, enÚe jubilos e réstas, vai pl'estar-Ih�,
l'espcitôsa homenagem à memória, no ael'011Ôl'to. da
'Base, hoje AEROPORTO I1ERCILIO LUZ.

Trata-se, como se vê,.
matéI'ia constitucional, sen

do cérto que, 'comoante a

melhor jurisprudência, o Juiz

singular elela póde e eleve co·

nhecer:

Não tem procedência a te-

'se levantada pelo réu.
/

Na verdade, dispõe o· art,.

21:'; dá Lei Maior Estadual

que '''nenhum imposto ser::,

elevado a mais de vinte" por
cento de seu valor".

.

Refel'e�se o texto comti-

tucional, expressamente, a

imposto!
. SilenciandO!:lo\ _ que

t:,nge à taxa.
-

OTa, assim sendo, o legisla
dor ordinário poderia, como

realmente pode, ocupar-se
da matéria, dispondo sôbre o

critério a ser observado, não.
só no que . concerne ao au

mento de impostos, mas tam
bem no que se refere ás ta_.

xas. Não poderia o legislador
ordinário determinar aumen
to ele impostos superiores a

vinte por cento, porque, isso

sim, estaria se colocando ao

arrepio ele texto ex.presso. rI:l ..

NO Rio do Sul, como em I queriam a questão declarada
:liversos outi·os· municípiOS, ° aberta.

-

P. D. C. apoia o candidato Como o candidato udenis

alianqista ao cargo ele Pre- ta viesse usando do nome do
feito. P. D. C. na sua propagancl:1,

. A decisão foi tomada. por I foram tomadas providênci3,s
:2 VOt03 dos' dirigentes demo-[ contra o abuso que, aliâs,
Tatas cristãos; cohtra 5 que constitue crime eleitoral.
.•-,.- _-_.._ .-_-.-•••••-..-•••-•••-*';-.-.- -.-.-.-_-_-.-.-••_-_---_-_-.....

Enquanto a caravana
passa

A campanha que a UDN re'3olveu pôr em prática,
agora, nas vésperas do pleito, tem um objétivo.

Forçar o PSD a se revoltar, executando proc'essos
de propaganda já repudiados pelo nosso povo, porqu'e
atentam contra a moral e os bons costumes ela gente
catarinense.

O que a/UDN quer "tá na cara" como eliz o carioca,
na sua giria inconfundivel.

,
O PSD e o' PTB, partidos que farão o novo Gov.er

nadar do Estado, a esta altura já. assumem grandes
responsabilidades per�nt� a opinião pública, razão pela'
qual não podem e nêm elevem permitir que a sua cam-

-

panha eleitoral fuja elos principios de sadia educação
política.

Cã,es querem latir?

De'ixemos que satiSfaçam sua vontade!
Pássenlo:S com a nossa caravana, de cabeça erguida

e sem olhar para traz.

Os latidos 'I)e misturarão à poeira da estrada.

/'

Depois, quando as mes�s apuradoras começarem a

falai:, ai então haveremos de festejar a grande vitória

dos nossos ideais, ,dando, aos adversários sem moral e

sem edl.lcagão, o cástigo que êles bem merecem.
lÚí.<; outros; am adversár.ios dignos, o nosso respeito.

PASTILHAS

VALDA
ACALMAM
A TOSSe

o P, T. B. DE PIRATUBA
Reesfr_uturado e entusialstico"

com a Alianca•. t

. ur�'eI'l�e � Petebe - Flo- nossa inteira"'_ solidarieelacle
nanopo}.ts - S. C. candidàtos . .Yitoriosos Alianc3,
Piratuba ,- 12 - C<;>muni .. Social Trabalhista envida�

�amos fomos nomeados, con- do nossos maiores esforcas
forme instruções' recebidas afim firmar cada vez mais
pelo senhor Hi.lario Zortea, Partido nosso Município, Sa....l

dess� \ _

executiva, membros dações Trabalhistas

com�ss.ao reestruturação afim Arlindo Th.eofilo Matzenba:'
presld�r pleito três, ,outubro cher
este municípIo reestruturar Norberto Kappes
Diretório MunicipaL Aprovei- Pedro. Adamczylc
tamos oportunidade para hi,

potecar,. nome verdadeiros Piratuba, 2 ele setembro de
TrabalhIstas este MunicípiO, 11955. � -. ,

.

Qlfis��dã�cfcfâd;;

Dr. Kominos Laké'nlis - Se eu g·!tJlhar, a,. llrimeim
l}ue vou varrCI' ii vocr-, Udenilda!!!
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I' QUl'nta-fel'ra, 15 de Setembro de 1955Florianopo IS, ,.
o ESTADO
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{DR. aor U BASTOS MARIO DE LA-RMO - OR:-CLÂIU�O G. DR. VIDAL DUTRA FILHO,INDICAPOR PRQFISSIONALj :���� CANTIÇÃO', .q����WoI_ I Co�:u�;�'?o:DEF�I�;�N���nid�,Com pritlea no DospU.. l Si.../ M É D I C O RUa Vitor .errela•• 60. 38 (das 14 às 17 horas)'DRA., ,..r.r .. ""YSLA.VA,/ DR. I, LOBATO DR. WALMOR ZOKJ:R Francisco de ASIIs e ns °snta ' j'ONJI: 1.'68 _ FlorianópoJi" I· Residência: 'Tenente Silvei ra,'"�.

J Ca8'1 do Rio de JaneIr. CL:tNICA DE CRIANÇAS ,13Q (F"'ne .<l165) •W. YDSSI ; :rILHO . 'GARCIA '

,CLINICA MJ!:DrCA ADULTOS DR. MARIO WEN-• -r Doen(.. do ap.reUlo r�••lr.Urto, 01.10.... pel. r.cal."e N.· CARDIOLOGIA Doenças Internas DHAUSEN. TUBBRCULOS. tloul i. Medlelu II•. CaI'f'UX'- Contultório: Rua Vitor ••i. _DR. ANTONIO- DIB RADIOGRAFIA. RADIOSCOPIA .Idade 40 Bra.U reles, 22 Tel. 2676. CORAÇAO _ FIGADO _ CLíNICA MÉDICA D. ADUtTOSMUS'SI I DOS PULMô.S Ex-Iaterno por conc.r.o Ã lia., Horários: Segundas, Qu..rt.. a, "INS l'NTESTINOS ' E CRIA.NÇASt Id"" I •
- "" -, �.. Consultório - Rua Joio Pín-Íltfr"'IOosI - Cirnr�fi do Tor.x ern ...e-.....�a. Sexta feiras:CIRURGiÃ "L1NIC.l : Formado pela ".cuId.d. Nad.- l' (S.nl<.

do Prof. Ocu.'fl..l'" Das 16 às 18 hora.. Tratam�nto moderno

dai
I to, 10 .- Tel. M. 769.G.RAV,PÂRTOS ' �1I1 de MedIcIn., TlaIololrhlu. d�I"De. Uma) Restdêncía. Rua FllnpiI Scla- SIFILIS Consultas: Daa 4 l. I !aor-,.

"i I to od.li rt.Ioclrufgi'o do HOII.U..I N... Ilx',IDterno do Serviço de Cirar- midt 23 - 20 andar -,pt 1 _ Oensultorío _ Rua V' t
Residência, Rua ••tava. J6-",!In ço /comp e a.aS�HÕ' , ra. KalLJe ; 1'1. 4. DoepU!:1 L A. P... 'lo C'I Tel. '3.002

,. JC ar nior, 45. Tel. 1I.8li. ,...do d•• >[)v.NQAS D, -

CUrlO de e.peel.U..çl. ...u 1110 RIo de J.Del,o -

Meil'el1es, 22.RAS, co!!, ,moderno. m6todo. II., S. N. T. I)x.laterlllil é .x-UGt... Médico .do Ho�pital de Caridade DR. HENRIQU. PRISCr. HOJ' H"IO',dia�n6.tlCO' a tratamanto., '

d CI trI • p r u e da Maternidade Dr. Carlos " <J ��SULPOSCOPIA -r- -HIS'l'••O

-I'
tente e .' r.r a • r.. I.

Co rê I PARAISO Das 13 às 16 horas.SALPINGOGlU,J'IA: _ ••'l',A: 0- GuIm.rla (&10), I r a
� ,

LIS.O BABAr.' Cous : Fellp. Scllmid. II -' DO:lNÇAS D. S.NHO.A� - MlÍlC,ICO Telefone: ConsultórioII ..I.ti.. .-. Fon. 1801 -

'

11 PAR'ros - OPBRAOO.S Operaçõea - DO'lnçaa de 8e.•. •.. o era!,lll »or o. • e.r... -
,

COD" Rua Joa-o Pinto n la

I h CIO f d Ad I S 416I:letrocoa.ala<ln - B.I_ loura,
Atenda em aor. marca...· • v, n oru - m e. e, ,. t,?.

, . .' CLINICA ESPECIALI2:A.DA DBVI leu, Infr. V.I'''lIeUle,• Re•. : - Rua ••tn.. lunior, dai 16,00 l. 18,00 hc.�.. CU�IO de E,p�cIahuçao no Raidêncla ; Rua J086 do, CRIANÇA!
o e

80 _ F • %l9i I Pela manhi at.nela dIÀ- RospItal do. S.rvldora. do •• -

'. I Lo
Cclallult6:;l0: .Rua Traj.no. D. 1, one.

_ riamenta no Ho.pital da tado. Vale Pereira 158 _ Praia Consuttas da. II ã. 11 hora•.1 .ndar - Bdlttcio do .0Dtepio.
DR YLMAR CORn......' Caridade (Serviço d Pr f .' •

I
d S d I C

. - I Re. e Can•. Padra .iruallnlao.HQr-"rio: Da. " i. 11 aorall -

'. '.lUIon.

I Residênci.:
•

Andrade)
,o o. .n.oo) a, a au ac e - oquelros. 12"

,Dr•• LJSSI. €Lfr-;WA MÉDICA Rua: General Bitt.ncouri D. Consulta. _. Pela menU 110 ADVOGADOS.888111 l. 18 1I.0ra. - Du, ra�.ONSULTAS dai 10 - 11 1110-
r 101. Telefon.: 2.6111. Hospital de Caridada,. DR ANTONIO GOMES DIil 'DR. JOS1!: MEDEIROSRe.idlncia. AvaDli. Trom- Rua Tiradent6 :; - Pone 8'16 -DR

À tarde daa �610 h. em dl.n· ALMlilIDA
VIEIRAowalr. 114.

. •
NEWTON te no con.ultbno i :aua Nuu.. ADVOGADOP 'I.

DR. JOS:f: TAVABJ:S D'AVILA Machado 17 ;;Z.QUiM •• TIra· Eacritório a Re.icencial
IRA''C""'I!.i (. ciRURGIA GBRhL d,ente�. Tel: 2766 Av. Bercilio Lus, 11DR. JÚLIO DOm ='Y.LI.. I Resldencla - nUI Pr.ili"Dta Tel!lfon.: "46.·UT....l..D.. /

MOLlI'STIAS. N.RV08AB • Doença. de Senhor.. - Prod.· Coutinho 44y�
M.iNTAlS - CLINICA GJ,RAL 101:Ia - Eletricld.de IIUIca CLINICA DR. NEY PERRONE D L D

'

Dr Serviço N.cional •• :Oo.n- Consultório: Roa Vitor .ai·
de r a'uro auraçal .Ment.i.. ·elel n. %8. - Talefona: 1107. OLHOS _ OUVlDOS NABIZ MUND '� .

_

'.

'

Chefe do Ambulat o :" 111,1;. ·dI'aCnOtne8.ulta•• D•• 11 aora. am • GARGANTA Formado p")a F.culdada N.cio Clinica Geral-14 t I

I DO !Iaol da 1hedicina Uni' .nidadanepai::i:tra do U<>upICaI -
Re,sidência: Fone, 1.4%1

- DR. GUERREIRO DA I'ON8J:CA do Bras�1 Especialista em moléstias de Senhoras e vias uriná-C IA' S t'A Rua:' Blumenau n. 71.
Ch t d S

'

d OTOlU RIO DB JAN.IRO rias.ce. o,o nla an na
DOENÇAS DO APARKLHO DI- ,e e o, erVIço _,

a
"

-

A e f
'

t "e d "Convlllloter�pia palo, ;slat:r� GESTIVO _ ULCERA,9 DO .8. �O do ,Hos�ltal de lilori'anópoU. p r e�;��I�e�ã: .�&'ual'�" a
Cura ndical das infecções ai'udas e cronicas, de .c�oqUG " �ardlallol. Inl,lII11tn '�a-, TOMAGO • ·DUOD.NO. AL•• -

,ossue a CLINICA o. A.PA:a.·
Prof. Fernando Paulino aparelho O'enito-urinário em 11mbos os sexos.

.pIa. :)(aiarIoterap�. ,p.lc<l,cra;".;
..

:l.
GIA-DERMATOLOGIA • CLI- LHOS MAIS, MOD1iIRN0S PARA

f lO'CO!'>lSULTAS: arça- e �l;\J '

I' ,NICA C.)tAL
,

TRATAMENTn da. DOBNNO.lS nterno por 1 '''lOIS do Samço ---

Doenças do aparelho Dilil'estivo e do listem•••rvOIO.-tal cal li. à. 15 llon.. '.\lj(
DR JULIO PAUP '1

-

da ESPECIALIDAD.' tfe Cirurgia
(m.nU) • I :z Consulta. - pai. D!anU.o Prot. PeõlO d_ �:>u.ra Horário I 10� ás 12 e 2� ás 6."..ras a Rua Anit. Gadb.ldi" ..qUà__ FILHO 'HOSPITAL. Estagio por: .no na "Iatar-, Consultório: R. Tiradentes, 12 _ la, Andar _ Fo:ae:de General Bittencours.

,

_ À TARDIII _ d... a. I 'nidade - .lScola" , '

RESIDENCIAl .lua Bo�_lt':TII. I Ex I�terno da 20 anta_rmar�1I no CONSUL'l'O:aIO Prof. Othio ROQri�un Lillla ,3246 _ •1311 TeI.2901 .

I
e S�rvIço da., �altro.entll.!olo�Ia_1 CONSULTORIO _

I Ih. .0. I
lntemo llor ! "no do P nto I Residencia' R Lacer.rla Coutinho 'IS. _ (Chácara

'
- ---' da �anta Cu.. do RIo di laneiro

ILHEOS o Z Socorro,. • ,

DR. ARMANDO VALlI- .,' (Prof. W. Barardi"e,lJi). I RE�ID�NCIA ,.' "'aJipe I
OPERAÇCES

I
QO Espanhàl - Fane: 8248.

RIO' DE ASSIS
Curso ,de llenrolo�Ia (Prof. I 'dt.- o na T I 2i66" .8ell-, CLINICA Dili ADULT '

I

Austregesllo). nll n e .

DOENÇAS DlJ J.NEúIC\S
,..- ---...--�........,....., -..�......,....,. """""-'" -.JDo. Serviço. de Clhalc. IAt•• lH' Ex internO do Ho.pita: m.tor·

,
CONSULTAS: �o Bo.pital ã. Ida Aa.I.têncla Municipal • 11l1li- nidade V. A.maral. _ DR. ANTON!O 'MONIZ Caridade diáriamente pela ma.pltal de C.rida.a DOENÇAS INTERNAI, DE ARAGAO I nhã.

.

CLINICA lU:DICA D. C:&IAN- Coração. E,tôma..o, 11Ito.Ü80,
CIRURGIA TRIIUKA'l'OLOGL\ I 58,s, 68,s Sab. das 9 às 11 horas.(,lAS • ADULTOS fl&,ado e vi.. biliar••• I:ln., ..".-

Orto,p'adia 2- 3. 4& das 14 às 16 horas, I
- Alareia - rio. o õtlro.

�onlultórI'o'. ,Tolo Pinto, 18. nó Consultório À Rua .Joio' 'PintoConlnltórto,: Ru.. Nau.. JlI:.. Conaultõr!OI VI",r ..ir.l.. _ ii

chado, '1 _ COD.anU w•• -11 "!I.', Dili 16 às 17 diAriamente. nr. 16 (10 andar).
18 1I0r.. I Da. 111 à. 18 lIIoru. MellO! &01 Sib.do. RJ<.;SIDENCIA: - R', a DIJarh

mar- aa.ndêncI.: au•••racaai Olli· Reaid,ência: 'Kaa BMai•.,. 10, Res: Bocaiuva 11i. Shutel 129 - Tele!. 3.288
, lhlrm�. i - )'onel 1'181 I Fana: tn8. Fona: � 1.714.
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Florianópolis .

/

I Imobiliária' Miguel DaUI
Tem a venda
Uma casa à Avenida Mauro Ramos
Uma casa a rua Visconde de Ouro Preto
Uma casa a rua Deodoro c/13,50 de fre�t�

de fundo.
Uma casa e um lote a Avenida

e 46,60

Estreito
Uma casa a rua 14 de Julho
Uma casa de madeira em Barreiros

.

Duas casas no Morro do Geraldo-Estreito
Duas casas e eum terreno para loteamento no

do Geraldo'
.

Um lote na rua José Candido da Silva - Estreito
Dois lotes a rua Moura .•- Estreito
Dois L�tes no Bairro de Fátima - Estreito

Quatro lotes no centro da cidade
.

Quatro lotes em Londrina � .{paraná. , .

'I'em compradores para casas em Flonanopohs
de cem a quatrocentos mil cruzeiros.

Negócio a dinheiro.
,

Informações na IMOBILIARIA "MIGUEL D.AUX"
Rua CeL Pedro Demoro 1541 - 1Q andar Estreito ou

Edifício Ipase anda-r térreo - Fone 3?76 - Flor_ianópolis
Uma confortável casa à Ruà Presidente Coutinho.
Um terreno de 15x27 no Estreito, junto à Rua prin

cipa!.
16 lotes no Balrro Butiá,
Uma confortável Casa ria Avenida Hercílio Luz,
Dois apartamentos (parte financiada).

j

,
,

rRr-VESTlBULBRES :
PARA AS FACULDADES DE DIREIT-O, FILOSOFIA,

MEDICINA, FARMACIA E ODONTOLOGIA.

CURSO BOSCO
Matrícula: Livraria Lider;. até 31 de agôsto.
Informações: Local acima, ou pelos telefones 2316 e

3661.
, �

---,-_� ___""ID"",WiQ iiaa.aulas :_ 1 d_e- setem_P_to._

•

••:DICO .

•SPICIALISTA •• OLHOS,
OUVIDOS, NARIZ. GARGANTA
rRATA.BNTO • OP.)tAQi"l:.a'
bafr.·VerllleUlo - N.baU..". -

Ultra·So..'
(Tr.ta.e.a. •• .1•••1..

•••ra<'o) .

Ala,lo.retlDo.co.l. - iii_I" ••
OClllOl - 1I".r•• t ."......
i. Ow-at.ourl...IOL

'

('b!ce
/' •• J:a..d.)

Hort.rto da. • l. 11
• d.. 11 àa 18 laor••.

Con.ult61'Io: - )tua Vl...r .ii.l·
ral.. III - )'one ,11!'l1,
.R... - )lua 8&,0 lor,a .1 -

rona 14S1.
_

._--�

DR. SAMUEL FONS.CA
CIRURGUO.DENTISTA

Clínica _ Cirarai,a _. Prote..
Dentiria

a.lo. J: • lalr.·V.r....Ul.
Con.ult6rto ••••i.'.elal a..

l'.rnan40 ••cla.i. I.
,Tllafona: llli'
Coneulta.: du 8,00 t. 11,"

a da. 1.,011 ã. 18 lIol'a.
Ixdu.iv.mentl com aor.
....

"

!

,I

I
r

ESTADO FARMACIA-DE PLANTA0

DR. ANTONIO BATISTA
JUNIOR

- ADVOGADO-
,�aix. POltal 160 - naja!
'Santa Catarina.

_ Dr. Cesar Batalha da Silveira
Cirurgião Dentista

Clinica de Adultos e Crianças
Raio X

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

'Lavando com Sabão

�irgem ESl)ecialidade
'da Gla.

I

IIIIIL -·IIDDSIIIA·L�JoID,1I18. '(mlfcaEregis,trada)
,

economiza-se je_'po�e' diDb�i'Q o ,.,

•

"
__�_ _..;.,..-__�. .�_,...;;..._,__.-..:.. � .. _ .""'f"'l,__....,_� ...

._.
.... • .,. ...___0

"

-,----

./

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



I} EH'l'ADO
,......---

�-��------

Florianópolis, Quinta-feira, 15 de Setembro de 1955
--- ----�-----------------------

, Cock-tail - CQm o fim de homenagear Miss Dis

't Federal, Srta. Elvira Wilberg, reuniu-se na tarde de
Wo '

,'bado no Sabino's Bar, o nosso grarrd mond social. Tarde FAZEM ANOS, HOJE:
sn
tante chuvosa mais não impediu que Miss Distrito

bUs ,

I" b t d t A ..J M' L"
f deral VIsse

a e egancia e om gos o e nossa gen e. sra, arra igia

Cresentação da srta. Elvira e sua genitora D. Vanda CUl1'eO '\

�ilberg, foi feita pelo prof. Salvio de Oliveira. _As anfi- - srta ..Alda, filha do dr.

trilies Sr. e, sra. Ll�iz Fernando Sabino, amaveis e aten- Alfredo Damasceno da Sil-

'osos com os convidados daquela tarde: va -

CI
Notava-se o sr. e sra, Dr. Sebastião Neves" a elegan- - _menina Lúcia d'Aquí-

te sra. Dr. Aujor �uz e Sua filha srta. Beatriz- Luz srta. no 'D'Avíla, -f ilha do dr.

Nice Faria, Tereza Fialho, srta. Miriam Nob�'ega em Nêwton d'Avíla e de sua

n1panhia do sr, Paulo Bauér Filho, srta, Nelzá Mafra, exma, esposa sra, d. Ivone

��a, Otília Fialho, sr, e sra. Serafim Fausc. Senhorinha d'Avilà: '

•••••••� .

Olga V. Lima, Sr. Dario Tavares, Sr. e Sra. -Gercino - sr. Paulo Scheidman

Silva, Sr. Fernando B. Viegas. Dr. Claudio Valente, Srta.' tel, do Banco Nacional do

Silvia Cun�a, Srt�. Helia Oriqu�s, Sr. �auricio dos Reis,! Comércio Paraná-Santa Ca

Srta, Couclta Leite, Srta. Nadí Caroni, Srta. Carmem tarina.

Gallotti, Sr. Durval dos Reis Filho, a Dra. Cecilia Medei- - menino Luiz Carlos da

ros. Srta, Basil isa Rosa Sr. Antorrío Mello. - Cronista Rosa Luz, �ilho do sr. Her

Emely Rupp. Sr. Antônio Mello, Srta. Rose Mary Rupp, minio da Rosa Luz.

Jantar: O governador da Cidade e a Sra. Dr. Osmar - sra, Maria E. Lobo Bei- 'A candidatura do enge-

cunha, homenagearam Miss D. F. Srta. Elvira num ele- rão, "viúva do saudoso con- nheiro Francisco Benjamin

gante ja;t;;ir no salão do !-ux Hotel. Elegantes Sras. e 'terrâneo sr. Eugenio Bei- Gallotti nasceu em clima

Srtas" t_omal'�lm parte neste jantar destacando-se, o Sr. e rão psicológico de justas rein

Sra, Dr, Érico Büchmann, Sr. e Sra. Rolànd Renaux, Dr. _- -menina Terezinha, ,fi- vindicações populares, dían

Francisco B. Gallotti, Sr. e Sra. Salvio de Oliveira,.Dr. lha-do sr, Aurelio Seára Ra- te dos desmandos, da deso

Fulvio L. Vieira e -srn, Senhorita Olga V. Lima. Sr. e Jiotelegrafista do Exército. r ien'tação, da sinuosidade

Sr�, Tenente Fernando Viegas, srta. Norma Couto, cro,-,
- dr. Wilfredo Curlln, adminístratíva que retard�

nista Emily Rupp, Sr. e Sra. Dr. Celso Ramos Filho. DI:. "uncion.ár io público,' I
o progresso catarinen�e des-

Arll1ando Valério de Assis .e Sra. Srta. Nadi Cariôn i, srta. -

.sr. Wilson Merizio,

co-, d� 19�1. Can�a�o. de impro-

Basilisa Rosa, Sr. Osvaldo Mello, Dr. Dib Cherem. nercíante em Brusque. ,
vrsaçoes arbitrárias, dum

A coluna social cumprimenta o Dr. Dialma .Araujo, - sr. Carlos Alberto govêrno que, eleito auspí-

]leia passagem de seu aniversário no dia (3) sábado úl- Barbosa Pinto I ciosamente pela e para a U

timo,
- sta. Zélio C. Pereira,

> DN, nada mais tem feito do

Depois de uma temporada viajando pela Europa, funcionário da Imprensa que comprometer irremedia-

voltou ao nosso convivio o sr. e sra, 'Coronel Juan Ganzo. Oficial do Estado velmente o seu partido e o

Desfile de Modas: Snbndo no Clube XII de Agõsto, - sr. Joel Cardoso, al- Estado, o povo de 'Santa Ca-

D desfile de modas com os afamados tecidos Renaux, não ta iate, tar'ina reclamava a oportu-

foi surpresa, pois sob a direção de quem o teve era de - sta, Nair Manara. nidade, que agora chega, de

esperar o grande sucesso. Sra. Gilda Sarmento de Oli- - sta, Marlene Vieira, uma cabal, definitiva e enér-

veira Sra. Bernadete Garofulles Viegas, Srta Miriam filha do sr. Protenor Nunes g ica reparação pelas urnas.

Nobrega Srta. Elizabeth Gallotti Srta. Norma Couto, Vieira. Nada o impedirá de pronun-

Srta. Emaculada Gaspar, Srta. Helia Oriques. Foram - jovem Armando Doin ciar-se, com liberdade e com

elegantes modelos e disfilaram com muita graça. Vieira, filho do sr. Bento severidade, a 3 de Outubro

A apresentação do desfile coube ao Prof. Salvio de A. Vieira e sua exma. esposa próximo, para levar ao cargo

Oliveira. Srta. Elvira Wilberg, lVI. D. D. exibiu o lindo d. Célina D. Vieira, e aplí-. de Governador o engenhei

vestido que foi bastante comentado ém Quitandinha' na �ado, aluno do Instituto de 1'0 Francisco Benjamin Gal-

noita da escolha Miss Brasil. Educação; lotti, homem público cujas
Coube o titulo de Miss elegante Renaux a Sra. Gilda ideias e cujas ações sempre

Sarmento de Oliveira, que desfilou com muita graça ele- "HABEUS-CORPUS" astiveram ligadas aos mais

gãncia e simpátia. A coluna social felicita aos dirigen- Rio, 10 (C, P,) ---:- Acaba de palpitantes interêsses cole- rina, que deve reassllmir, no

tes do::; tecidos' Renaux pela escolha da representante ser impetràdo ao Supremo tivos.

dos mesmos. .. _ '_ ,

l't:ibunal F!ederal, novo, pedi- eahUliando, uc' illi'll\)lldo
Festejou mais um aniversário terç�-fe!.ra o S!· ...José

a
-

eãS:Coóiu�à La":' _PMa_:-esTitpidez era 'op1}gan-
Mus,gi, a coluna social cumprimen ta ao aniversariante. "ex-'tenente Alberto -da lãceí'dista aqu, s ,cC

No luxuoso e confortavel apartamento ao càsal Sr. e Jorge Franco Bandeira, au- em desespêro de causa, a

Srã, Dr. Celso Ramos Filho, foi oferecido um almoç,o a tOl' da morte do bancario A- frontado na sua dignidade

Miss D. F. Srta. Elvira e sua g-enitora D. Vanda Wilberg franio Lemos, no crime co- e até no seu nome de famí

D, Julia Medeiros Ramos anfitriã de apurado gosto, rece- nhecido como do Sacopan, 'o lia, o eminente candidato da

beu os conv,idados com muita elegântia e distinção. - O impetrante. foi o advogadO I vitoriosa Aliança Social-

81', e Sl'a, Dr. Fulvio Luz Vieira, Sr. e Sra, Prof. Salvio Gug�rben Fernandes, de Juiz Tl'abalhista, engenheiro

de Oliveira, Cronista Emily Rupp. Senhorita Olga V. de Fora ,0 ministro' José

Li-,
Francisco Benjamin Gallot

Lima, foram os convidados) nhares, recebendo a petição ti, a nada atende senão ao

Chegou sabado à nossa cidade a Sra. lvone B. Leal a distribuiu ao ministro desempenho ,das obriga�

esposa do Deputado Federal Dr. Leo-berto Leal, à sim- Sampaio Costa, para apre-I ções que a memorável Con

pática damn, à coluna social deseja felfz estada junto a ciação do caso. venção do PSD, o, em se

sua familia.
Dia (17) sabado no Lux Hotel, suntuoso desfile de

modas com a apresentação das mais lindas e modei'nas

padronagéns em tecidos "Criação Fiatec" A apresenta
ção dos modelos cabe,m as elegantes sras. Gilda Sarmento
to Oliveira Miss 'Elegante' Renaux. Sra. Bernadete Garo

falles Viegas, um'a das dez mais elegantes da cidade.

Srta. Tereza Fialho, Miss Classe S. C.
Evanilde Maria Lenzi lV1iss Charme. Fpolis, Beatriz

Luz, moca bonita graciosa e elegante e Ana Maria Si

queira Miss Santa Catarina e' Sra. Maria Cintra.
Dia (3) fe::;tejoll mais um àniversário o ilustre Se

nador Dr. Nerel1 Ramos. A cóluna social deseja sinceros

votos de felicidades.
Na exibição do film. "Tenho Sangue em minhas

mãos" no Cine São José, Hilda Feguero foi notada como
a mais elegante daquela sessão.

,

Jantava no Lux Hotel,' sabado 'e domingo, a ele
gante Tereza Fialho: em companhia do Dr Wilson Melro.

No Palacio Agl"Onomica
O Sr, e Sra. gO\'el'nador Irineu Bornhausen ofereceram

ao Comandante da 50 Região Militar, Sr. e Sra. General
João Batista Rangel, um fino cock-tail em homenagem a

data de VII de Setembro. Ali estava ,reunido o nosso

granel mond' social.
Entre os in umeros convi'dados anotamos a presença

do casal Comandante Base Aérea e sra. Brandine Sr. e

Sra. Dr. Jorge Lacerda, Sr. e Sra. Dr. José Moellmann,
Srta, Nice ,Faria. Sr. e Sra. Capitão qntra. Srta. Tereza
Fialho.

Sr. e Sra. João J. de Souza Cabral. Sr. e Sra. Dr.

Newton D'Avila Sr. e Sra. Fernando B. Viegas. Sr. e Sra.
Dr. Paulo K. Bornhausen Sr. e Sra. Dr. José Schmidt.
Sra. Schmidt uma das dez mais elegantes da cidade de

ltajaí. Sra. Sinova Leal Moura Wild. Srta. Ligia Moel

lrnann elegante e gi'aciosa.
S.ecretári0. Dr. Júlio Coelho de Souza e sra., Secre

tário 'Dr. Celso Ramos Branco e sra., Secretário Dr. Vi
ctor Peluso e sra., Secretário Dr. Aroldo Ca�alho e sra.,
81', e sra. Álvaro Lobo, sr-. Eduardo Lins, Dr. Roberto

Bornhausen acompa11hava sua noiva srt!".. ,Rosí Lins, dr.
Victor K. Reis: srta. Terezinha Pedrosa, dr. Newton Che-

rell1, srta. Eliana Cabral.
./

-

Sr. e sra. Cesar Ramos, sra. Ramos uma das elegan
tes da cidade de' Itajaí, sr. e sra. Prof. Sálvio de Oliveira�
SI', e sra. Nerêu Corrêa, sr. e sra. Espiridião Amin, sr. e

sra. Dr. Paulo Fontes, sr. Otilia Fialho, sr. e sra. Antô
nio Santaella, sr. e ::;ra. Gaudino Lenzi, sr. e sra. J. J.

Barreto, Sra. Olg'a Gal'ofalles Campos, sr. e sra,. Dr. Bul
Cão Viana. Representando o "Centro Catarinense no Pa

raná", estava o jovem Dalmiro Lopes Mafra, sr. ,e sra,

Dr, Sérgio Uchóa Rezende.
\ -

rinense não pel:derá esta

oportunidade de reconduzÍl:
a síla tena aos rumos que
tradicionalmente foram
ela assinalados, nos ::;etores

da cultura, da política, da

economia e da assistência
gocial. Além disso, basta de

intransigências; quando as

mais imperativas causas de

povo clamam aos governos

pOl' maiore's desprendimen
tos pessoais, maiores sacri
fícios de grupos políticos,
em benefício das altas ra

zõe::; de bem estar social do \) A "bebida" e a "atmosfera" aj�ldaram em

Sábado no Sabino's Bár notava-se a presença dos ca- Íl'ente -1-1-
D

Estado.
�ais, que palestravam animadamente. O sr. e sra. om'in- b) Encontrei na minha "cama de marinheiro"
gos d'Aquino e o sr. e sra. Dr. Osmar Bezerra, do Rio de Francisco Benjamin Gal- um "instrumento agrícola" fabricado numa

faneiro, passando temporada em nossa Cidade. Ao sim- lotti e José de Miranda Ra- capital brasileira -2-1-
pático casal Bezerra a coluna social deseja feliz estada 1110S, dois homens públicos CHARADA AUXILIAR
junto de seus amigos. de nobre formação política NA. Compaixão

O Centro Catarinense no Pa{'aná a rua Voluntário e espiritual, subirão aos ---- PA. Gruta
ela Pátria, n.,30, 1° andar"deve ser visitado pelos catari- respectivos postos muito TA. Dia, mês e ano

'lenses que passam por Curitiba, ali poderão passar hq- conscientes de tudo quanto CONCEITO: Jogada
:as agradáveis com os jogos e ampla bibliotéca que tem. deles exigem o patriotismo, QUEBRE A CABEÇA
O Centro Catarinense no Pai'aná, está organizan�o um \ 0, espírito ?úbli�o, a assi�- II ,lVários tipos de habitações estão aí escondidas. Des-
;oncurso para, a esco'lba da "Miss �entro Catannense

.}tencla
aos ll1teresses coleh- cubra, e com as let!as que sobrarem, forme o só"brenol11e

lO Paraná".
'

vos e, sobretudo a plena da inventora do radium.
'

No dia (10) festejou mais um aniversário o sr. Da- felicidade de expansão nor- RASCAC. UMLCAOAI. TBAAE.
niel Lopes Mafra, a coluna social deseja ao sr. Lopes mal das grandes fôrças que, Vide a� soluções no próximo número.
\iafra, sinceras felicitações. elaboram a grandeza dos po- Soluções do número anterior (47).,

A coluna social cumprimenta, a sra. Silvia Perman vos, quando honestamente NOVISSIMAS: a) relance; b) provento.
Tavares, residente no Rio de Janeiro, pelo seu aniversá- aproveitadas e orientadas ENIGMA: Calar ermos l'mllne f' I l'lll'aI., , ,er,az, a çar, '

do no dia (12). 'pelos bons governantes. DECIFRE SE PUDER: latente.
.Domingo no Sabino's Bar notava-se a elegância da Catarinenses! A 3 de Ou-

l'Ía. Marly Deecke e srta. Edite Poener, figuras de des- tubro, com Francisco Ben- O' MN'PT E O "CLUBE DA LANTERNA',',aque na sociedade de Blumenau. jamin Gallotti e José de'.
Blumenau: Srta. Helga Boehme, recebi seu convite Miranda Ramos, e assim, RIO, 13 (V, A,) - Em de-

p,ara festa de coroação Rainha Marabá Clube, agradeço com a Aliança Social Tra- claração à 'impr,ensa, o de

e farei o possível para' estar aí. balhista! sembal'!�'ador Eurico Paix§.o,

,.,
., .....

, .

�achado, e... i
•

,-
ACONTfelMfNIOS SOCIAIS i

,
_.-...... .. "

.-

ANIVERSÁRIOS

Tmislonhas Noites
RAULINO VIEIRA DE MELLO

Nas horas mortas das tristonhas noites,
As so li tárias vozes dos gemidos
Espalham écos tristes tão doridos,
Que sons parecem de milhões de açoites.

Vultos sombrios, tétricos, disformes,
Ás fugidias luzes inconstantes'
Dos pirilampos pueris, errantes,
Iy.Iir�m-se loucos nas visões enormes.

Espêssas nuvens, doudas, pardacentas,
Agoradouras de cruéis tormentas,
Páiram soturnas lá nos céus distantes.

E os figurões errantes dos coriscos,
Cortando os céus com luminosos riscos,
Jogam-se contra os vendaváis possantes.

Cômentá�io �O' 'Oia
guida, a não menos histórica

Convenção do PTB lhe im-I
puseram. Saiu candidato de
ambos os partidos e, agora,
sem qualquer dúvida possí
vel, sairá Gqyernador eleito,
das urnas de 3 de Outubro
vindouro.
A Aliança Social Traba

lhista está unida para a Igrandeza do Estado. para a

reabilitação social dos tra
balhadores catarínenses e

para a reparação completa
'dos graves erros· adminis

trativos que vêm desviando

Santa, Catarina dos seus

verdadeiros destinos. Fran
cisco Benjamin Gallotti e

José de Miranda Ramos,
candidatos respectivamente
a Governador e Vice-Gover-

nador, estão compenetrados
de todos os seus deveres,
não só para com as suas 01'

ganizaçôes partidárias, cu-,
jos programas se prendem
ás mais justas aspirações
do povo. mas também para
com o Estado de Santa Cata-

O nobre eleitorado

Os maravilhosos tecidos "Criação Fiatc", da Fa-,
'Jricação São João S. A., para exibição das suas moder
nas padronàgens, em a noite de (17) sábado no sa'lão do

Lux Hotel. Tomarão parte neste desfile de modas as se

'1horas 'Bernacl.ete Garofallés Viégas, Gilda S�J'me'nto de
Oliveira e Maria Cintra. Senhoritas Ana Mari'a, Miss

Santa Catarina, Beatriz Luz, Evanilde Maria Lenzi e Te-
['eza Fialho. .

'

do Tribunal Regional Elei

toral, do Distrito Federal,
declarou que não recebeu ne

nhum pedido de sllspensão
das atividades eleitorais do

,

MNPT ,e do "Clube ela 1.an
J terna". O pedido - declarou
aquele ua.!!gistrado - deve

I' ! ter sido encaminhado· no

'procurado1- regional do' TRE
, e êste, então, terá que em�

; til' par,ecer sôbre o caso. De
i pois, êS'3e parecer será apre
ciado pelos seis Juizes do

, TriQ_unal".
° desembargador Eur,ico

Paixão é de opinião que' o

I assunto é mais da alçada do

L.:.�����..a.II:'�S(L!��U I Tribunal Superior Eleitor!!l,
........__-.--..------- .-......I-._......�-...._--�----- pois só assim se teria uma

I decisão d'l,..amaiOO-nacional.

SI

,MARAVILIIOSO SOnTIMENTO DE TOALHAS DE
EANHO E ROSTO NA "GRANDE VENDA DE UTILI.

DADES no LAR"
, Sendo setembro o período de transição entre o in

verno e o verão, decidiu "A Modelar", que mantém com

justiça o galardão de ser o estabelecimento das grandes
realizações, oferecer ao público uma interessante- "Ven-

,
da ele Utilidades do La'r",

Da oportunidade de tão simpática iniciativa, diz
melhor o excepcional sucesso que a mesma vem obtendo,
pois realmente é oferecida a todos uma rara oportuni
dade para dar maior beleza e confôrto ao lar.

Interessante é assinalar que a repercussão que vem

obtendo esta venda já ultrapassou as fronteiras de nosso

município, pois que inúmeras são as pessoas, residentes
nas cidades víz inhas que têm vindo á nossa capital atraí
dos e desejósos de aproveitar os grandes e valiósos des
contos' 'que estão sendo concedidos. .:

Dentre os artigos que compõem a "Grande Venda
de Utilidades do Lar", merece um destaque especial o

maravilhoso, sortimento de toalhas de banho e rosto cujo
desconto é de 20%.

'

ULrIMA MODA

•

PASSATEMPO, "O ESTADO"
Por ORILDO

(48)
(Colaboração de ,Dalmo

CHARADAS NOVISSIMAS.
e Telmo). '

AVENTURAS 'DO� Z,E-.MUTRETA
/

•••• IIMA6 DMfA5 O IEGPfRAIt1
�M CASA!•••

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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ÁVAI' "VEASUS9' FIGUEIRENSE
DOMINGO, PELO CAMPEONATO CITADINO DE PROFISSIONAIS, TEREMOS O MONUMENTAb .cHOQUE E NT R E OS

\ .

C�Á SSICOS RIVAIS AVAl E FIGUEIRENSE
� .,J �

- \, '. .

, .
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"O Estado Esportivo
�_.� G "'••••••�.,!••���--..� _.•.._............•..•. -

'(I 1ft
Nova- surpresa na- noite de hoje?' u��:�E�?labi'"

,

o GUARANI, VENCEDOR DO FIGUEIRENSE, FRENTE A FRENTECOM O IMBITUBA - ��abr!��aa�a�O::�e�lsv����
c'es, fora um Pecado ...
Robert MITGHUM

Marrilyn MONROE - Rory
.cÀLHOUN em:

O RIO DÀS ALMAS
PERDIDAS

'I'schnicolor de Luxo em

CinemaScope
No Programa i

Desenho Colorido ..
IPl'eGos: 18,00 - 10,00.
Censura até 18 anos.

Hoje, á noite, o público o Clube Atlético Cuaraní Os conjuntos neste cer-

esportivo da cidade verá em que. terá por "sparr ing" o ltame que está fadado' .a ser

ação o time (tue causou a categorizado esquadrão do lo maior é· 'mais empolgante
maiorj.surpreza .dOt �no,-ao 'h?hituba Atl�tico Club�, I

de todos �s tempos, m�lho
derrubar o Pígueírense, da prospera vila de Henri- ram de Jogo para Jogo,
campeão da cidade por 2x1: que Lage, '. muito embôra um ou outro

deixe de exibir seu verda- pontinhos preciosos. . cousagradora vitória de sua

deiro poderio, como é o ca-' 0'- 'quadro imhitubense, curta existência.
so do time interiorano que sem dúvida é um dos me-

.

Vamos ver uma pugna re-

1\0 seu último compromisso lhores do' Estado. Possui um 'pleta de emoções, pois: tan
conheceu o revés frente ao ataque arrazador, onde se to Imbituba como' Guaraní
Paula Ramos., perdendo dois

\
destàca a classe superior estão em perfeitas condições
do "center" Professor, 'a físicas e técnicas e dispos
mais 'notável revelação do tos a tudo envidar pelo trio

ano., A- defesa é fortíssima," unfo.
tendo em Gerson e no gO-'1leiro Tião I os seus maio- QUADROS PROVÁVEIS

. ., I _ .

res esteios, Hoje os rapazes IMBITUBA - Tião I;
sulinos esperam jogar o que Paulo e Adil; Gerson, Tião
sabem e vencer a luta, rea- II e Juarez ; Nery, Oscar,

I hílitando-se da fragorosa Professor.. Chadééo e Lando.
derrota que lhe impôs o GUARANí .,,- Isaías ; Pa
Paula Ramos. .vão e Fausto; -Nilson.vPapi

O Guaraní acha-se' em co e Anibal; Vicente, Jaime,
1 forma e confiante em que Nízeta, Arí e Carlinhos.

'

será bem sucedido, resís- Preliminar com inicio às
tindo leôninamente aos vi-' 19 horas. O jogo principal
sitantes, tal 'como sucedeu começará às 21 horas.
no prélío com os aivi-negros, Todos ao Campo da rua

quando obteve sua mais Bocaíuva,

Achie Moore vai disputar
o liluiú máximo de bOI: ,

. AINDA ESTE MES, EM NOVA IORQUE,
,ENFREN1�\'RÁ ÊlE ROCKY MARCIANO,

,.' '.� �
.

New YÓrk,' "s�t�mbio''''''-. 'meio '�gachado, com os bra

(lPS) -'- O�sóhií�'de Àrchié I ços cruzados sôbre o peito,
Moore. vae-l ,s�. realiz.ar· �o loque o torna uni alvo difí
dia 20 "deste, mês- á' bportii- J cil de atingir. Além de sua

n,ida.'di.h
..

·.d��:���'c�ndid�tat;.ao I
direita 'violenta, . ele-tem

título �l!lu.n.ih:fl.,,�le peso-pé- um bom' "gancho" de es

sado, :enfrentán'do o cam- querda, Na luta com Olsen,
peão Roc}{y .'Marciano: no

! Moore abateu seu adversá
Yankee Stad lUm, desta ci- I rio com 'um direto de direi
dade. �,:. '" ". . I Lt seguido de. um "gancho"
Naturir;

r

aa.,·GalifOl:nia, e' duplo-de esquerda, que levou
atualri1ênte .. cÍ:mi �38' anos de f ina.lmertte . Olsen á lona.

idade; ,Moore.: carrdidatou-àe Nasciflo em St. Louis, a I

. a enfr':ent'�t l\1ar�jano COrp il 13 de d<g.embro de 1916,

-----�i1Í.í obtl�� _�,,:knQ.,Ckout A-PSh.-ie.eom�çou a lutar. ao,s
_

em �W;{ts .. =- ,:§fIÃr,.�,_)�p1:)()r Ul._',l:nl)jL.-d� "d"_d,,_ á_�Q1_: .•

-

OJ.s011� ,�t»\����"ifAaP;1'peãG; �i(i lÍI:ro- foi bem. sucedido,
.

mundial de �·)i1es\O-medlO; a: mas Inmca desa1llmou,
22 de junho 'de 1955.·Algu- Ao se tornar profissional,
mas semanas,antEls, vencêi'a, em 1936, o jovem Archie via
em 15 rounds, a Nino Val- 50u por todo o país e foi
dez, de Cuba, até então con- fl.cpmulando uma impi'essio
sidemdo o número um na nante l(sta de vitóri'as. De
lista ,dos adversários de pois esteve nfl,' Austrália,
Marciano. onde registrou séte vitórias
Archie Moore tem uma fi- 5(ucessivas, d'errotando duaé
cha de 120 vitórias, 19 'der- ,:ezes a Ron Richards, ° me

rotas, e cinco empates, Jium Ilhar pêso-médio e peso-p�sa
total de 144 lutas. Das suas do ligeiro da Austrália.

vit§.rias,· 82 foram por I Ao regressar aos' E'sta-
"knockout", enquanto ele dos Unidos em 1940, unla /

apenas sofreu quatro. I úlcera de estôma�o o obrf-
Seu adversário no dia 20, ,gou a deixar o box por um

Rocky ,Marciano, estará de- I
ano.' A doença quase anui-'

fen·den"0 o 'título de cam- na a sua carreira, e o dei
peão pelá sexta vez, desde :.;:ou muito abatido. Archie
que o obteve com um 'kno- chegou a pesar 45 quilos.
ckout de' 13 rounds, sôbre Mas, com coragem e p�lCi
Jersey 'Joe Walcott, em: ência, ele sell·ecupel'ou. Em
Philadelphia, em Setembro i 1914 já figurava entre os

de 1952. Rocky derrotou principais adversários à
todos os 48 adversários de corôn �je peso-pesado li-
sua carceira profissional, geiro. Enquanto esperava
quarenta e deis dos quais uTna oportunidade para dis
por "knockout". O mais re- putar o título, Archie via,.
cente destes, Don Cockell, jou pela América do Sul,
da Inglaterra, perdeil por onde aumentou sua· reputa
"lmockout" técnico, após ção de extraordinário luta
uma luta de 9 rounds, no dor.
Rezar Stadium, de San
,.Francisco, á 16 de maio de
1955.

Apesar da impressionan
te série de vitórias de Mar
ciano, a.lguns peritos norte
americanos diz e m que
Moore tem muito mais téc
nica do que o campeão.
Acentuam tainbém que a

violenta e precisa direita de
Moore pode quebrar um

pouco do habitual ataque de
Rocky.'/

-

Archie mede 1m,80 e seu

pêso habitual é de 84 qui
los. De aparência flácida, é
na verdade muito 'museu'lo
so, e. embora não seja ...

muito

jovem, é ,de grande agilida
d'e. Archie costuma lutar

Em Dezembro' de 1952 le
vantou ele o título de cam-

peã.o pêso-pesadQ iigeiro,
numa luta de 15 rounds,
contra Joey Maxim, tam-
bém. dos Estades Unidos,
detentor do título. A ascen

çilo de Archie Moore .não se

limitou aos círculos espor
tivos. ,Enquanto melhorava
sua situação no mundo do
box, também ia se tornan-.jdo u·m homem de negócios. \

Atualmente é dono de unia

Iloja de discos no Har.lem,
em New York City, de uma

fábrica de camisas e casa-,·cos de esporte, em San Díe
J�'o, Califórnia, e de ,um res

taurante na mesma. cidade.

D���u��ó�:i!���;�tNr����o�DR�Da�da' I
sala,203 --,_ Rua Tenente Silveira, 15

IAtende' diáriamente das 8 às-" 11 horas:
�as e 5as das 14 às 18 horas.
Em Capoeiras ::ttende aos sábados á tarde

Guarani 2 x .figUeirense 1
Paula Ràmos 2 x Imbituba 1
Avaí 2· x Tamandaré 1
Atlético 1 x Figueirense 1
Paula Ramos 5 x Boeaiuva 2

CLASSIFICAÇÃO
1° lugar - Avaí, 1 p. p.
2° lugar - Atlético � p. p.
30,I'ligar - Figueirense e Imbítuba, 3 p. p.

EXPULSõES DE CAMPO

40 lugar _ Guarani e P. Ramos, 4 p. p.
Sebastião, do Atlético, no j�gO fl:ente. ao Guara�í.

.150 lugar - �ocaiuva,.5 p. p. L, .
Erasmo CP. Ramos) e Chadeco (Imhituba.). no Jogo

ço lugar __ 'I'amandaré; 8'p.P.;, .

entre os dois clubes .

•

-

j GOLS A FAVOR ,. OS .APITADORES
..

A. 1'" "'. ;2' S\
-c-.

[l .M 'ira . _................. .... 3 vezes
. .. _i; oti-o-o--_.",- ....�-•• _ ••• v-c-r-; .-;. �.-�........-.-.--.:--o-----r. .

.

Ávai .. ,�,.: .. ,; , : 8' Lauro Santos : :, 3 vezes

B?cai �lva , : ' � .-. . . .. 7 Gerson Demaria ;............ � vezes

����.:\�.�n.s.e. : : : : :.: : : :: : : : : : : :: : : ::.: : :::' � �:��I'�e:;�����O�=llsiÍ��' : :, :-:: :: : : : : :: : ::: 3 �:�::
Imbj'tllba' 6

Steban Hory (húngaro) .. '.'; '.' . . . . . . . . . .. 1 vez.

.

'

'. . . . . . . . . . . . . .

ASPIRANTESPaula Ramos : : �'. 16

Tarn:andar,é� '. . . . . . . . . . . . .. 2
..

GOLS CONTRA - ,

,Tamandaré .-.................... 15
Piwla Ramos ;.!................. 12
Guaraní ,...................... 11
Éocaiuva 10
Atlético '......... .. .. 8
Avaí '1
Figueirense , . . . .. 4
Inlbituba , ,

-

2
OS ARTILHEIROS

.

Wilson (Paula Ramos) .•.............. 5
_

Pitola (Paula Ramos) :......... 5
.------------.---

��l��:a(��:�l��.!l:�)os:.:·::::::::::::::: ! De.Hlal Santa'. AP"OIUDI·a-Armando (Bocaiuva) �.......... 4 IILauro (Atlético) .. .':.................. 4
- Cavallazzi (Atlético) ,.;...... 3,

ARTHUR ANTO��O MENEGOTTOVictor (Atléti,co) 3 I

Carlito CF'
.

) 31 Rua: Tiradentes. D.O 20<. 19ueIrense , .

Ari (Guaraní) 2 i FLORIANóPOLIS
Dedéco (Guaraní) '

;. . . . . . . .. '2lOscar (lmbituba) ,........... 2
Nizeta (Guaraní)•....... , , .. , . . . .. 2

Alemão (Figueirense) 2
Farnando (Avai) 4
Jair (Bocaiuva) 1
Nenem (Eocaiuva) .:.................. 1
Jair (Tamandaré) 1
Vico CAvaí) '.. . . . .. 1
Dilney (Atlético) 1,
Alípio .(Avaí) ,

-

'
..

11/Oládio (Tamandaré) : .

Rodrigues CEocaillva) 1
Professor (lmbituba) 1
Lando Clmbltllba) .. ;.................. 1
Nery (Imbituba:-) "... 1
Chadéco (lmbituba) 1
Caréca (Atlético) ; ' 1
Bolão 'CAvaí)

,
: '1

Niltinho (Avaí) 1
RECORDISTA DE TENTOS NUM Só JOGO ESPECIAI.IZADA" EM ARTIGOS DENTARIOS
Lauro (Atlétiço),' com 3 gols. .

Estoque permanente de todos e quaisquer arti�ó�
. ARQUEIROS VASADOS concernentes ao ramo

Leio. CP. Ramos) .. : .. __ " 10 vezes EQUIPÓS, CADEIRAS E MOTORES 'EVONI te·

Amaliry (Tamandaré) 9 vezes mos para prontã entiêga
-

Não deixe que as Bron-
Luiz (Bocaiuva)....................... 9, vezes Aceitamos ençomendas de PLACAS E",rvlALTADAS quites, ou Rouquidões amea-
Paté

. CGLU�raní) : ;............ 5 vezes para diversos fins ._ . .,"-

cem sua saúde! Ao primei-Waltel" (Guaraní) , 5 vezes J ATENÇÃO; Atendemos ós senhores Dentistas. e

�on.cini (Atlético)",..................... B vezes ProtéticoR do Interipr pele -Serviço de REE-MBÚLSO 1'0 acesso de tosse, tome "Sa-
AlcIdes CAva0' " . . .. . . . . . . .. . .. . . .. 3 vezes I AÉREO e POSTAL. tos in", o antisético das vias
'fião (Iinbituba) 2 vezes

.

, ,
- -- respiratorias. "Satosin" eli-

Norton (Figueirens,e) , •............ 3 veze's ' ,
-

'd f.... " mma a tosse, a novas or-Almiro (Tc:mandaré), em 49 minutos.... 2 vezes V·� E,·', ...• D E S EItamar (Tamarid�ré), em 41 minutos '.... 2 vez'es '.,

",' ,

, .'-Dino CP. Ramos) .. :" '.' .-� 2 vezes , ,. �: '

Isaias (Guaraní) /'. 1 vez' ':tJm:,auto-movet·�N·asch· -'--,1949' -"- em perfeito estado.
PENALIDADES MÁXIMAS

.

.

Motivo. deixar a profissão - Plac:;!. 23-0037.
Despel'diçaqa - Leibnitz, do r':'l.ula Ramos no enol Vêr e tratar no ponto da Praça 15, com Marreco

. NUMEROS DO CAMPEONATO
�ITADI�O DE PROFISS,IONAI,S

PAR'l'IDA_S REALIZADAS
.Paula-Romos 5' Guaraní 2

.

·Ímbituba Cf x Bocaiuva O, em Henrique Lage
,_ Atlético 4 x Paula RarriosrB

-r=,

centro com o Guarani, .x

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

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

- . �.

Figueirense 4 x Taman dar
é

O
Avaí 4 x Bocaiuva 1 ""

Atlético 5 ;. Guarani 2 '._. '"
ii

Imbituba' 5 x Tumandaré .O'� � ..:.;.
Figueirense 3 x Paula Ramos 1
Atlético 2 x Aval 2
'Bocaiuva 4 x Tamandaré 1

Clasl'ificação
1° lugar - Figtleirense e Imbituba, O p. p.
20 lugar - Guar.aní, 2 p. p.
30 lugar - Bocaiuva e Avaí 3 p.p .

40 lugar - Atlético, 5 p .. p,
50 lugar - Tamandaré, 7 p. p.
60 .lugar - Paula Ramos" 9 p. p.

PRóXIMOS JOGOS
5a feira - Guaraní x Imbituba

\
Domingo \::- Avaí x Figueirense
Dia 22 - Tamandaré x Paula Ramos

"
No Programa:
Cin e Notíciario. Nac.

Preços: 10,00 _:_ 5,00.
Censura até 18 anos.

CINE SAO- JOSE
As 3 - 8 horas.

Gina LOLLOBRIGIDA _
Vittorio de SICA em:

OUTROS TEMPOS

As 8 horas .

Vicente CELESTINO
.Gilda de ABREU em:

Q EBRIO
No Programa:
Noticiario Universal. Nac ..
Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 14 anos.

.

As - 8 horas.
"Walter DISNEY" Apre-

.enta
O DRAMA DO DESERTO

Technicolor
No Programa:
Esporte, Na Tela. Nac.

Preços: 7,00 - 3,50.
Censura até 14 anos.

As - 8 horas.
Wanda HENDRIX - Van

HEFLYNN em:

A MASCARA DE OURO
Technicolor

No Program�:
Noticias da Sel)1ana. Nac.

,

Preços: 9,00 - 4,50.
.

Censura até 14 anos.

A - 8 horas.

10). ReporteI' Na Tela.
Nac.

20) NO FUNDO DO MAR
VERMELHO
30) DOCE INOCÊNCIA

1- Com: Scott B'rady
'technicolor

I Precos: 7,00 - 3,50.
.

Censura até 14 an�os.

1·········�·····e.G
....

i LeCÍo,Da-se
Pl"ofessor dé Matemática

e Português
Aceita-se alunos de 2a. é-

poca, admissão ou para c0l1;-
cursos.

Há vagas para alunos de
:lcordeol1.
Rua Luiz Desfino, n. 34.

blJ\dora doa RádJoa Il.C.A.

Vitor, V.JV1l1... DIIe...

TOSSIU?

ças e vigor. Procure nas

farmácias e drogMrias '''Sa_
tosio", qu·e combate a,s bron-

qu ites, as tosses. e as conM

sequências dos resfri�dol!..
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Ftortanúpolts, Quinta-feira, 15 de Setembro de 1955

Jl'écia anunciou que enviará
.lentro em breve uma segun
.Ia nota de protesto ii;- 'I'ut -

uia pelas víolerrtas mnníres
.

.côe s antigregas, ocorridas
em: Estambul e Izmirna. O

.unístro do Exterior Stephan
:ltephanopoulos fez as de-

VIAJANTES AVARIADA.arações, depois de receber
Jornalista Otávio Montene-

Lisboa, .\J tA: PJ _ A cor-, encarregado de Negócios da
gro de Oliveira .

'I' "C b I"veta brasí eira a oc o S07"urquia, que lhe manifestou Em nossa Capital encon- .

h'
.

rreu avarias, oje, ao anco-, "profundo pesar" do seu
.ra-se, há dias, a serviço

rar, neste porto, em conse-overno pelos atos de víolên-
do vibrante hebdomadárto ,

quencia de colisão com o bar-.,1 contra a minoria grega "Tribuna Livre" que fundou
co pesqueiro português, "Rio.e Estambul. Um porta-voz I � dirige há anos na próspe- Vouga". Amanhã, a corveta •.Iísse que o encarregado de!

ru cidade de Joacaba, o
d partirá de volta com outratíd .

A MOCIDAnE A'fUAL Não se po e esquecer que -�egocios tinha prome I o que
nosso distinto colega de im-

GOSTA POUCO DE 1 rádio e agora a televisão, corveta: brasileira, "Purus",'serão ?unid�s os respon��- prehsa e particular
. amig� TEATRO muito têm feito pelo teatro. depois de ser submetida a re-veis e mdemzada3

.

as .Vltl- J·ornalista· Otávio Montene- _ .Ctt d .

É muito comum a nova 2:sta· última· el1tão, nao, so patos,.nas. er.o se �r a .Imprensa gro de Oliveira,
lem recuperando muitos ar-.o.cal pedm, h<:Je, sejam ron.'l.-, Jornalista com,bativo, po- geração dizer que não gos-

dd I e com a TlI t ..; de teatl'o, 'qlle pI'efeI'e o .istas, como desenvolve)1 o)1 a.s as re aço s . i·'
i lítico influente, exerce o '-"

luia e d,enunciado o pacto mandato de vereador pela cinema, Temos filha mo.ça mtros que viviam um tanto
1

' . I I e por' el,a e su, as colegas, fa- tpagados na arte da repre-)a camco.
. segunda vez consecutiva,

zemos uma média dé gostos ;entacão..

fazendo sentir em todo o
Há 'pois outro objetivo na

••Gw.......�......-...r-...,.......,..._.....��__A_ m ,_a _ ._...._._._._.._-. ._._u l,.oes.te, ca.tarinense a. sua i.n- q�le, 111ãO deiAxam so�bra de
obrigatoriedade de "shows"_-� _______,. .�c - �

t 1
- '" d d d dUVIC a: _._ geraçao nova

-
.

e Igent:la e çapaCl a e e
':eatrais nas sessões de ci-tI'abalho e credenciando-se prefere a sétima arte, ao.

.•

nema, além do de justifIcarà estima e confiança do· ai- teatro,
N EÉ bem verdade q�l.e não preços mais caros, os s-tivo p.ovo.daquela adiantada

t d U'd ase todo eipode ser apenas prejudicial. a os 111 os qu -

comuna.
nema la�çador, de primeira,Saudando-o, endereçamos- Temos um cinema, mal ou

bem, mas temos. , As- vêzes oferece seus grandes espe-lhe os melhores votos de fe-
táculos de teatro como com-I·

"

'Ih aparecem verdadeiras "bom-lZ permanencla na I a,

bas" que nem o patriotismo, ;Jlemento. Nós que imitamosSebastião de Souza Lemos
11em o vel'deamarelismo aJ'u- tanto, e que já '0 tivemos emViajará, no proximo dia -

dam a tolerai'. Entretanto outros tempos, por que nao15 para a Capital da Repu-
t b' ?

blica, onde irá exercei" suas

j.á
existem filmes

brasilei-I
(') fazermos am em.

O cérebro eletrônico, quenovas funções na Armada, ros melhores que muitos
que ocupa o espaço corres-

o sr, Sebastião de Souza Le- alienígenas que também
-

·pondente ao de 'uma sala de
mos, que, aqui em Florianó- zPI:I'lohd.ousz.e,m... seus "abacaxi-

O 18i10 humano bom tamanho, "possui 1.290
.

polis, esteve fazendo curso U quadrantes e um painel de
de aperfeiçoamento na Es- Todavia o teatro perde

da C-,Ane'la "Contrôle com cerca de cem
cola de Escrita e Fazenda, muito com esta preferência tJ inicàdores e· comutadores. Os
do Ministério da .Mari�ha, da geração, criada quase Antonio Castro Ruiz quadrantes estão reguladOS
Durante a sua estada �tre dentro do cinema. Éste ofe- Um gigantesco cérebro ele:' para representaT em termos
nós" Sebastião de Souza Le-' rece maior imponência, mais trônico regula a produ- matemáticos

.

um mapa de
mos animou o nosso teatro espetaculosidade. Mas o cão. e o fluxo da eletri- todo o sistema elétrico do Es
amadorista, levando ao ce- teatro merecia outra aten- dradas no Estado de Ohio

'; tado, As "soluções'" de qual
nano inumeras peças de ção da nossa juventude. Estados"1Jnidos.

'I quer problema aparecem
'lua autoria. No rádio local, Quantas vêzes con,vida- .

Esse gigantesco· computa- matemáticamente no painel
deu tambem Sebastião Le- mos a turminha da nossa dor, construido pelo I,abora- de contróle.
'110S a sua colaboração, ten- garota para assistir a uma tório de Engenharia da

Ge-, Ó elemento 101
do dirigido um programa peça e vemos essa vontade neral Electric, mede a quan- Os cientistas da Universi-
'lue foi encerrado por moti- superada pela ida a uma tidade de eletricidade 'gerada dade dã CalifÓrnia Clescobri
vo de sua trans-ferência. Es- simples sessão de cinema, nas diferentes usinas da vas- ram, recentemente, . o ele
se prÓgTama havia conquis- onde se a�sistem filmes às ta r.egião, estabelecendo a mento 101, átomo sintético,
tado a apreciação de gran- vêzes medíocres? quantidade necessana aos que nuncà eXistiu na nàture�
de número de fans, Trazemos estas';;'considera- prinCipais centros e a perda za, Denominad:J "mendele-.

Dentro de mais um ano, ções desejosos de repisar da eletricidade durante a vium" por Dimitri Medelejef,.
porém, estará de novo em um assunto, o dos "shows" transmissão. químiCO russo do Século XIX,
Florianópolis, esse distinto teatrais nas 'sessõ.es de ci- A maquina ca1cula, instan- que ·elaborou uma tabôa cre
in'telec::tual-radio ator, para nema, fazendo jus a p-l'�ÇOS tâneamente, a maneira mais todos· os elementos químicos,
dar-nos a sua colaboração mais caros. Com esta obri- econômica de plodificar <l. o N° ,101 é muito instável.
sempre eficiente e desinte- gatoriedade para todos os fluxo de eletricidade no sis- Segundo seus descobrido- \

ressada. Nossos. cumprimen- ,dinemas lançadores se al- tema, para reduzir as perda::. res, o "101" desaparec.e duas
tos, com votos de feliz esta- cançaria um novo. objetivo, ao mínimo. Espera-se que a horas, depois de ter sido pro
da na Capital Federl\.l e e se' faria melhor propagan- calculadora G. E. eC:Jnomi- duzido num ciclotron que

I ditos na nova missão de da de teatro junto a nossa se cerca de 100,000 dólares bombardeia o elemento nO 79
que íei incumhido. . ,. mocidade. '

'por ano. com' átomos 'de héliO:' -......��
/

. Cada vez ,mais intenso
o

.

es'uirlto de religiOSidade do POV,j
NOVA YORK, 12 (UP) - cLi" dlvel:Sos cultos e igrejas viment� relígtoso no.;, Est�

O interesse pêla religião, s�-I iscende a 97:482.711.. cifra �s� dO� Unidos, como se ve abaí ..

gundo se nota pêlo cresci-j ca que, equivale !' 60,� por xo.
,.

, ,',manto elo número ele pessoas rente da população. Há um 1.? numero, ele crianças
filiadas aos distintos grupos .éculo, únicamente ·1� por matriculadas nas escolas do

religiosos, é agora maior que cento d03 norte-americanos mínícaís e s�bátlcas é agora
nunca nos Estados trnídos, eram filiados a alguma ígre- maior que em nenhuma ou-

de acôrdo com o conteudo de ja ou seita. tra época, /

um relativo preparado pêlo O relatório, dado à publi
conselho Nacional das Igre- .ídade hoje, terça-feira,
jas de Cristo. também

_

fornece outros da-

O número total de crentes .íos importantes sôbre o -mo

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

·Você sabia que ...

2. Os norte-americanos es

tão fazendo maiores donati
vos ás igrejas que em epo
cas anteriores.

3, Nas Igrejas participam
agora mais sacerdotes e pas
toresque em nenhuma outra
época da história do país.
4, Há agora mais igrejas

lue nunca, e. se está cons

truindo um grande número
:le templos novos.

o "TAt'A
MICQÔMEl R(.)"

I

I
j

1
I

I

De 1933 a 1954, o número
de fieis dos templos e igrej as
aumentou em '2,8 por cento,
1nquanto que a população
aumentou de apenas 1,7 por
cento nesse mesmo período.
.. O relatório apresenta o

censo dos fieis que perten
cem ás seis religiões príncí
oaís, do seguínte modo: Pro

.estantes, 57.124� 142; católi

�o_s, 32. 403.332; judeus, ., ..
i.500.00; Igreja Oriental or
.odoxa, 2.024.319; 1'5reja Ca
�ólica Polaca, 367.. 918; e bu
.rístas. 63,000 fieis .

.. '
�..

) DIVóRCIO E NOVO CASA-
r·.... -=- e o LAGO WICAR�ÚHIA MENTO

,< 'O""c;7.@r � q � E' o UNiC:O DE.
.

..

� 0fJJ� A'GUA DOCê 00 .' sigiloso" no extenoi:. Con--� � t7"� � 'rít�

�
lt prOlTIlSSO o!�� ..7", �'<..� •.

I -0 MUNDO EM GUE un e sem com
"

.

L,..5.:':,-:�.. _ �::.!à�r�}_��O VIvE:"', "luSA - 8scritó.rio Jur!dico e AdJIlI-
,... � .-=::_._' .�-..; __,.-." .. -, R '� . .iístratívo. Caixa Postal -
I �� --�---- -.. ()o;;.;:::'.. .' •� ----.:;;c,..___�k:l.c-� .

1231. RIO de Juneiro.,-.----- ==
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ATENA� 13 (U. P') -

.VIinistério do Exterior
O
da

, OBJECTOS PERDIDOS NA
AUTO-ESTH.ADA VÃO PA
RAR A UMA CENTRAL--

DO CHINÓ ATÉ A
.

\

DENTADURA

r.lca da central prova, porém
jue a probabilidade de re

haver um' objecto perdido é
le 50:50.
Os agentes ela polida e11-

sregam nn sua respectiva es-
Wiesbaden -. Na policia iuacra os objectos que a

criminal de Wíesbaden, bela .ham ou que lhes são con
cidade conhecida em

' todo 0_ .Iados. A esquadra participa
mundo suas termas, existe Imediatamente as .caracterís
uma central onde se reunem sícas do objecto à central em.
todos os abjectos achados Wiesbaden, que aguarda B.
nas auto-estradas alemãs.·�omunicação do respectivo
De todos 03 pontos da Ale- tono. Se este não se apresan
manha chegam por via tele- ;ar dentro do prazo de um

gráfica os avisos referentes, a ano, o objecto vé entregue �
objectos perdidos ou acha- pessoa que o achou. O fichei
dos, consignados imediata- ,'0 de Wiesbaden já .atíngíu
mente num ficheiro que é .al volume que talvez pudes
um verdadeiro monumento a 3e ser profis3ão .rendosa an
todos os ·perdulários e Bsq1,le- dar pelas auto-estradas a re
cidos. Nos milhares ele fichas colher os objefltos perdidos -e
,figura o quiló de café, talvez vi ver à custã elos perduárlos
perdielo intencionalmente e esquecidos, .-.

para escapar aOs agentes al- Hel'mann Badillgel'
fandegários, o cão que infe
lizmente não sabe dizer _o seu

nome, a dentadura, o chinó,
e até me.m'Jo j,oias ele altJ
preço.

\E' do Amazonas a planta
mais eficaz na cura das

O curioso é que na auto
estrada se aCharl frequente
mente caixotes inteiros. de.
determinados artigos, sacos e

Imalas de conteúdo mais ou

mnos precioso. Em geral. cai
ram de ca'mionetas ou de au

tomóveis. \Ao que parece, -

quem mais "semeia" nas an

to-estradas são os motocicle -

I

tas ·que se esquecem de a

marrar convenientemente oJr
volumes que transportam.
Frequentemente, encontram
se nas bermas das estradas
inalihllas de mão, sobretu
dos e garrafões,

BRONQUITES ···e

AFECÇÕES CATARRAIS
A Amazônia é uma das regiões
do Mundo de. flóra mais rica
em aplicações terapêutical;l. For
nece à Medicina uma poderosa
planta - a Dipterix odoráta -

componente básico do remédio
ODORATON, arma de combate
às bronquites agudas, crônicas
e dos fumantes; gripes, asmas,
tosses rebeldes e afecções ca
tarrais. Tem ação curativa ·pro
fundli>, graças à energia medi
caméntosa adquirida por um

processo científico empregado.
li: bem significativo saber-se
que Odoráton é um dos produ
tos modernos mais. recomenda
dos pelos que comprovaram o
seu valor, inclusive membros da
ilustre classe médica, (lo que
damos abaix@ um exemplo:

«Atesto que ten-ho empre
gado na minha clínica o prepa
rado Odoráton, em casos de

brong:u.ites sub,agudas e p_rinci
palmenge crônicas com real

sucesso, tais são as suas pro
priedades f1uídificantes e bal
sâmicas, aliadas ao. seu va_Iol'
tônico, quiçá vitamínico.
DR. RICARDO A. ,WEBER»

Muitos objetos que caem

de automóveis são esmaga
dos. pel03 carros seguintes, a

ponto de a polícia ter dificul
dade em identificá-los. '

O ficheiro contém inúme
ras curiosidades, como por

exemplo uma vitela ou um

porco que conquistaram a: li

berdade na auto-estrada. }<::;',

evidente que a central não

pode alojar esses hÓ3pedes
durante semanas ou meses,

de maneira que seguem para
o próximo matadouro, 'guar
dando-se a quantia que 'ren

deram. Muitos 'automobilis
tas estão a tal ponto conven

cidos de que ninguém pel13fl
em lhes restituir os objectos
Perdidos que nem sequer ma
nifestam a perda. A estatís-

•

"
.. �

Distribuidores neste Estado:
CARLOS HOEPCKE S. A.

PROTErlA
()QtlE#()dE
VALEOUR()

�\ $ //
�

/

MOTOR OIL

•

Restrlou-se 1
o "Satosin" é excelente

para combater as co.nse

'quências dos, resfriacos:

irritações !los bronquios,
tosses, oatarros. Peça �o seu

fa�macêutico "Satosin', in

dicado, nas traqueobron
'quites e suas manifesta
ções. Sedativo da tosse e

qxpectorun te.

lo
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6 o ESTADO

ECITAL.
JUIZO DE DIREITO DA
PRIMEIRA VARA DA CO

MARCA DE FPOLlS.
EDITAL DE CITAÇÃO
COM O PRAZO DE 30

DIAS

O Doutor Adão Ber

nardes, Juiz de Direito
da la. Vara da Comar
ca de Florianópolis, Es
tado de Santa Catarina,
na forma da lei. etc.,

FAZ SABER a todõs
quantos o presente edital
virem ou dêlê-conhecrmento
tiverem que, por parte de
JOÃO ORESTES BOÃ-

-

VENTURA PERElRA, lhe
foi dirigida a petição de
teôr segu in te : .

_ Exmo. Sr .

Dr. Juiz de Direito da Pri
meira Vara. JOÃO ORES
TES BOAVENTURA PE

REIRA, brasileiro, casado,
jardineiro, residente no sub
distrito do Estreito, à rua

Carumurú s /n, nesta Capi
tal, por seu assistente ju
d iciário abaixo-assinado, re
quer a citação da empreza
AUTO VIAÇÃO BRAS1L,
com sede nesta Capital à rua
7 de Setembro, na pessôa
de seu proprietário, Sr.
ZELINDRO ZAPPELIN.J,
atualmente residindo em

Curitiba à rua 24, de Maio
n. 26, Apto, n. 1, para onde
se requer a expedição de

precatória para, "post cita
tionem", falar aos têrmos

da presente ação de rito or

dinário (Arts. 291 e seguin
tes do Código de Processo
Civil), na qual e sendo ne

cessário: P. _ 10 _ que no'

dia 13 de janeiro do ano

p. p. a filha do Suplicante
NANCI MARIA PEREIRA,
com trinta (30) anos de ida
de, viajava no ônibus n. 5,
de' propriedade da Suplica
da, que faz' o percurso Flo
rianópolis. _. Lajes. P. _.

2° - que, cêrca de onze .ho
ras, quando o aludido ôni
bus transitava pelo lugar
denominado Rio Adaga, dis
trito de Catuira, mun icipíq
de Bom Retiro, em uma cur>

va da estrada enconfrou-se
com um caminhão de carg��
de propriedade do sr, Ma
noel .Felício Pereira, resi
dente em São Pedro de AI-'
cântara, município de São
José. P. _ 3° _ que, dêsse
encontro resultou a morte

instantânea de .Nancí Maria
Pereira, filha do Suplican
te que, viajando no tercei
ro banco, em um momento
de irreflexão, após ter tro
cado \de. lugar com uma

.sua companheira, dado o

seu estad'O' de saúde profun
damente' abalado; colocou a

cabeça para fora da janela
a fim de vomitar. P. _ 40 _

que, não dispondo o veículo
·do equipamento indispen
sáveis' para atender seus

passageiros, nessas emer

gências, . a vítima, inadver�

tidamente, foi obrigàda a

fazer uso da janela e dada
a estreiteza da estrada e

Tara.

Dr. Constantino
Dlmatos

Ml!:DI'CO CIRURGIAO,

r

Rua Padre Roma 50 - Terreo

Deposito: .

Rua Conselheiro Mafra n. ln
.

Fones: 2534'- 2.535
Caixa Postal, 435

• End. Telegráfico:
Sandrade e Tral!.spolls

-O-

.Flortanópolls, Quiilta-.l't)'ira, '15 de Setembro- de 1955

ência .\ companhia Segura
dora Atalaia Companhia de
Seguros Gerais, . a fim de

que, no prazo legal, venha

responder aos têrmos da

.ição, até final, devendo ser

condenado a indenizar ao

suplicante a importância
que fôr liquidada na execu

ção, custas e honorários de

.rdvogudo, na base de 20%.
Dando à presente o valor de
lois mil e cem cruzeiros, pa
ra fim de determinação da

.ilçada e protestando provar
) alegado mediante o depoi
mento pessoal da Suplicada,
testemunhas, vistoria, arbi
.ramentos, P. deferimentos.
Florianópolis, 8 de janeiro

. de 1955. (Ass.) Francisco
.le Assis,

.

Assisten te J irdi
ciário, Em a dita petição foi
proferi do o seguinte des

)acho: _ A. Como requer,
expédindo-se . a competente
ranta precatória. Fpolís.,
lO/1/E.5 (Ass.) Waldemiro
Caséaes. PETICÃO:
�xm,o. Sr. Dr. lT�iz de Di
-eito da Primeira Vara.
DIZ JOÃO ORESTES BOA
VENTURA PEREIRA, �

por
seu assistente judiciário
ibaixo-assínado, nos autos
la ação ordinária/de seguro

lue promove contra a em

irêsa AUTO VIAÇÃO BRA
nL, 'que tendo requerido a

itaçãp do R" ZELINDRO
lAPPELINI, por precató-
das expedidas para Curi
.iba Estado do Paraná e

Lajes, nêste Estado, e ten
Jo conhecimento de que o

l1'esmo se encontra em lugar
incerto e não sabido, vem,
nui respeitosamente, reque
rer a V. Excia. a citação por
-dital, nos têrrnos do art.
'77, inciso I, do Código. de
)rocesso Civil. Nêstes têr- QUINTA-FEIRA, 15 DE SETEMBRO

nes,
-

P. deferimento. Flo- E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente

-ianópolís, 31 de agosto de iaquela casa, e não a pôde abalar porque estava fundada

955. (Ass.) Francisco de ;,õbre a rocha. (Lucas 6:48),. Ler Lucas 6:'46-49.

\ssis, Assistente Judiciário- ,A H1STÓRIÀ registra episódios de Biblia acorí:en
�m a dita petição foi pro- adas, mas não se refere a muitas igrejas prêsas em cà

"er ido o seguinte despa- Ieias. No .início dêste século, uma igreja, em 'Darwin,
.ho : - J. como requer.

�orte da Austrália, foi destruída por 'um. ciclone. Os

l-9,-55. (Ass.) Adão Bernar- crentes solícitos e fiéis, resolveram então, prevenir a re-
' -----

deS'n} presente €âítal s.dã'j petição
de ta,í desastre : reconstruíeam .o ':t.l\.rtIJ)lo ..substl

'i,x,ado.no lugar de- costume tulndo-o por 'uma estrutura de aço,', prêsfl. gõÜd�lnEmtfv:'"
! publícado na forma da lei nos quatro cantos a blocos de cimentos armado, ',' .

"

�e.u prazo que correrá-da Como é importante vivermos ancorados em Deus,
irimeira publicação, cOlisi-' pela fé em �éU .F'ilho, o Cristo, de modo que possamos r�
lerar-se-á transcorj-ido as- .siatír às tempe�tad�s da vida. Como é fácil, quando tudo

im que decorram os trinta
I
corre bem, neg lígenciar o sustento da fé. Somos tenta

lias fixados e assim per- -dos a pensar em tais ctrcunstâncias, I que conservar o'

'eita a citação. Dado e pas- contato com Deus pela oração, leitura (rà·. Bihlia', culto,
ado nesta .cidade 'de Flo- comunhão cristã e serviço ao próximo, são coisas secun

-lanópolis, aos dois dias do dárias. Mas quando chega a tristeza, os fràcassos-;--as'
'lês de setembro do ano de perdas; quando as doenças, os acidentes e a 'ino�'te ata
'1i1 novecentos e. cincoenta e cam-nos, então j reconhecemos a necessidade de uma fé

-inco. Eu, (Ass.) Hygino constante, inabalável e forte. E' só como resultado de

.uiz Gonzaga,
- Escrivão, o uma tal fé que Cristo nos pode conservar serenos e

ubscreví. (Ass.)· Adão Ber- fortes.

,ardes, Juiz - de Direito da
a. Vara.
Confere com o original'.
Hygino Luiz Gonzaga
Escrivão do Cível da'la.

,

BanclL do 9rasH- S. a�, iFi[!��:�d�O:ta�:�!:::;
. AVISO N: 32 ! ração do novo tõilete das

. , I senhoras.
O _BANCO DO BR�S�L S/�. FISC�LIZAÇÃO / ?utrossim, a eleição da

BANCARIA, tendo em vista o disposto nas Leis n."J..386, i Ramha do Clube que vinha

l.e 18-6-?1 e 2.186-A, de 13-2-54, torna público que as en- 'I sendo feita, todos os anos,

.idades interessadas na importação de papel de imprensa na Soirée de Primavera,

�. para impressão de liVf\', que não pretenderem efetuar tambem passará a $er no

ORA ç Ã O
:llretamente suas aquisições no éxterior, preferindo fazê- Baile de-Aniversário, do dia

, Ó Deus onisGiente e amo'roso, buscamos o teu perdão
:0 por interm�dio d,e ?istribuidor�s nacionais,. deverão 8 de Outubro.

llela fraqueza de nossa fé. Inspira-nos para uma rededi- I.presentar a estes. ultImos, por carta em três vias, com a A DIRETORIA

ração de nossas vidas. Em fac'e das tempestades interio- jnec,essária discriminação, os pedidos que normalmente

res ou exteriores, conserva-nos serenos e fortes, por Je- ser�am entregues a .êste órgão, credenciando-os, ainda, a

,,\us' Cristo, n.osso Senhor. Amém. pleltear, de IDa 10 de outubro' próximo vindourQ, as res-

pectivas quotas de' câmbio.
.

Os pistribuidores nacionais, por sua vez, deverão

e enfreatar
dentro do prazo fixado, apresentar declarações de neces

sidades de câmbio que 'incluem todos os fornecimentos a

serem feitos a seus clién�es, discriminando, porém, as

parcelas atribuídas a cada firma, corri a especificação da

moe,da .do pagamento, tonelagem, qualidade, origem, pro
.

cedencla e prazo de embarque do papel, juntando ouh'os

sim, ?uas. vias das cartas que lhes fore� ·endereç�das.
E eVIdente que as emprêsas jornalísticas e editôras

de livros que preferirem efetuar importações diretás não· AV ISO
poderão encaminhar pedidos por intermédio de revende--

I
.

-
•

•
dores e vice-versa, sendo automátiGamente cancelados os

e das que forem apresel1tados em duplicídade. Todavia as quo-
tas de câmbio não ficarão indissoluvelmente vinculada� Comunica aos seus' dis-

Pires, 18 _ aos revendedores por intermédio dos quais forem obti- tintos clientes cjue estárá

das, se ainda não utilizadas, poderão as firmas consumi- ausente até fins do corrente

doras transferí-Ias, mediante prévia aquiescência dêste' mês.•

órgão, a outros distribuidores ou a si próprias, neste úl-I-----_._-----
t,imo caso se resolverem efetuar as importações direta: V' ·d -'.
mente: .' ' en e ·se·

RlO de JaneIro, 30 de agôsto de 1955.
•

Paulo PooCl, Corrêa
Diret.or da Carteira de Câmbio
Eurico Fernandes da Mota
Gerente da Fiscalização Bancária

numa curva, recebeu contra
a sua cabeça a gabine do ca� , Doenças de Senhoras -

,mirihão que vinha em sen-
Partos - Operações - Via!>

tido contrário, ocasionando- Urinárias

lhe morte instantânea. P. __
Curso (le aperfeiçoament(\

50 _ que, evidentemente e longa prátiea nos Hospitais

havia um contrato de trans- de Buenos Aires'._

porte estabelecido com a
CONSULTO'RIO: Rua 'Fe-

Suplicada e cQ_mo -passageira lipe Schmidt, nr: --18 (sobra-

tinha o direito de ser levada do). - FONE 3512, .. '

• incólume ao seu destino. HORA'RIO: da:'s�:1:5 ás ·18

P. 60 -:- que, o Suplican- horas.

te, têm direito à reparação, I .

baseada no dano material '

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

�:'::����:d:e:;;::;:::��: Expresso Florianópolis lld,.
dêle recebia. P. _ 7° _ \

-

que, tratando-se de emprê
sa que explora o serviço de

transporte de passageiros é
de ser aplicado na espécie,
o Decreto n. 2.681, de 7 de

derzembro de 1912. P. _:_ 80
_ que, a obrigação do Su

plicado de' reparar o mal
está previsto nos arts. 91,
digo, arts. 159 e 1521, inciso
III do .Código Civil e ao Su

plicante cabe, evid.entemen
te, a reparação do prejuizo
que r"almente sofreu com

a perda do sustento que lhe
dava a vítima, subsidiando
lhe os alimentos. Nestas

condil<ões, com o incluso in

q uérito comprobatório do

nlegado, requer a citação da -

-(Ar�Dc'a n. Rio' 4" J-ane'l"o ,. em ",,10 Rort ...m,tf'l,"","wt,ráfel',,- ",�tQO aü'l

Suplicada na pessôa de seu lle P......a('a ...'r... · •• Tran.pol1a IOD.. 0...... -11••)
���opriet'd�, dando�he ci,� �_�� ���� �� ��__����__��---�--��-

Com ii, B�bliit na 'Mão

PENSAMENTO PARA O DIA
Seguro em Cristo eStam0S habilitados

"3 tempestades.
. A. F. ELLEMOR (Austrália)

CURSO "SANeTOS SARAIVA"
(REGISTRADO)

DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA
PROF. LíGIA DOS SANCTOS SARAITA �

atende aos interessados diàriamente das 9 às 12
14 às 18 horas

ENDEREÇO: Rua Feliciãno Nunes
Te!. 3113.

_

TraQ�p�rte de cargas em geràl entre �- .

7

FlORIANOPOLlS, CURITIBA� E SÃO PAULO_
COII VUG.�8 DIB1:TAB I: PERIUNI!N!.rES EM CABRaS ,.80PI00.

MATRIZ: FLORIANOPOLI8 11LIA.�: cUBITJ:Ila �t:8.&o.:�AULO
Escrltó110:

vÍlconde do Rio'Branco
(n�/SI)

Ayenlda do .tàdo ·1_1'11

T.lefone? 17-18-11

,. 'l'e1.ronl '1_ '/. '':l'ifl'
São Paulo - capital ..... SI-.,

Endereço Telegráfico:
8andrade e TranapoU.,

J:ndereço Telegrátlc�
BanUdra e Transpol1s

PREFEITURA MUNICIPAL DF
FLORIANÓPOLIS

"

EDITAL

Com o presente, são convidados 'os abaixo relaciona

dos, para comparecerem à Portaria desta. Prefeitura, até
o dia 27 do' corrente, afim de prestarem esclarecimentos
em assuntos nos. quais são partes interessadas:

'

I
Número _ Nome - Assunto

I2.202/55 .- Osmarina Gonçalves' Arantes _ Consto
de Rancho de Madeira,

2.125/55 - Benta Ouriqu es Hass _ Consto
cho de Madeira.

2.172/55 _ Ivonete Taboas Schlichting _

de Terreno.

2.236f55 - João Machado Pacheco Júnior _ Cuia,
2.256/56 _ João Machado Pacheco Júnior _ Guia.

2.289/55 -,Acelon P. da Costa - Guia: " I
2,116/55 _ Mar-ia Zenaide Santiago Medeiros -'

Certidão. I
2.181/55 ___" Odilon Bartolomeu Vieira _ Certidão: .:I' ,

Certifico outrossim que, findo o prazo indicado sem MO. Centro de Irradiação
.

' ental "A L"}'
.1ue se�am prestadas quaisquer, informações por parte- _ �o.r e uz rea iza

lo� aCIma,co�vocados, serão os respectivos processos ar-
sessoes Es?ten�as, todas �s �e

quivados, a vista do que dispõe o parágrafo único do art. gundas f�Iras, as 20,30 a rua

[4 da Lei n. 127, de 14 de janeiro de 1952.
Conselheiro Mafra, 33 - '2°

Diretoria de Administração em 12 de setembro de
andar: ," ,,;

1955. �. ENT�DA FRANCA "',

de Ran- "

I'I'ransf,

/

Nutércia Lemos Müller
Chefe de Secção do Exp, e Pessoal.

CUlI'TillA rUECR�'tM. PROSC8RAIt

�Vlaljê�·s,' ••D) ••·f.t.,&'F·l\:S
FIl�Rl.Atl6pOLIS}··. ' "iÜOli �ÁS,�;3 á�f'
FPiJ.l�.-s. PAUlO.�RI4<.;�('t4à:>
llt'êÚ��.CURllliifi::Rió·AOS "SÁés .
.

. ,:: SERYtÇO$; :1i�R�d$2 ::
CRUZEIRO DO';·SUl

__ ,.:
- •

_. J
"

-"'-{' .,.".:. .r� � _,:
_

.... : _ :._ 'o:. _':
_.

'.

...

DR. MOENICH

1 sala qe jantar'
1 carro p/criança
1 bicicleta maJ'ca:Maraton
Tratar à Rua Felipe Sch�

midt, 131.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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No ano .passado,. a Aliança Social Trabalhista

derrotou a UDN em 46 municípios.
Em CRICIUMA, por exemplo,

com 4.365 votos.

O candidato mais votado

apenas 2.371' votos.

Florianópolis, Quinta-feira, 15 de Setembro de 1955

PROGRAMA Dia 17-9-955

Do Pl'imeiro Aniversário 22 horas - "SOIRÉE"
na sene da A.A. Barriga Ver--0-'

Dia 16-9-55 de.

7 horas :_ Missa em aç5.o • -0_

'de graças na Catedral Me- Dia 18-9-55

tropolitana 7 hora's - Saíela para um

20 horas - Reunião festi- : passeio em lancha especial
va 'na séele elo Departamento" ao Farol dos Naufragados, na
Social do IPASE. I Barra do Sul.

Loteria' do ,Estado
HOJE:

CR $ 200.000,00'
••••••••.•"l �•••••••••••••,

Con-curso
SERVIÇO NACIQNAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

o SENAI, por seu Departamento Regional, torna P\l
blicó que se encontram ab�rtas, até o dia 17-9-55, as ins

cl'ições ao Concurso que promoverá para a preenchimento
de uma vaga de PROFESSOR DE DESENHO da. "Escola
SENAI de Siderópolis.

Vencimentos iniciais: - Cr$,3.200,00 (Três mil e du
zentos cruzeiros) mensais, com o ,direito a gratificação
anual correspondente a um mês de vencimentos, casa para'
moradia, aumentos quinquenais, promoções e cursos de a-

perfeiçq�mento.
'
.'

.

'

I
" Condições para a Inscrição:

.,

a) ---, Idade entre 21 a 35 anos;
b) -:-"- Quitação com o Serviç'o Militar;
'c) - Apresentar duas fotografias 3x4;
d) - Apresentar diploma de normalista, Escolas in

dustriais (ramo metal) ou Certificado de conclu
são de curso das Escolas SENAI OlJ Ferroviárias
(ramo meta1).

As provas versarão sôbre:

a) - Conhecimentos gerais;
b) - Desenho Técnico;
c) - Matemática. ,

As provas serão realizadas na cidade de 'Florianópolis,
no dia 20 do corrente mês.

Outras informações sôbl'e 'assuntos r.elacionados com o

concurso serão prestadas aos interessados, na séde do De

pal'tame,nto Regional d;o SENAI, rua Tenente Silveira 25,
em Florianópolis e nas Escolas SENAI de Siderópolis e Fer
roviária de. Tubarão.

Florianópolis, 9 de setembro de 1955.

-o-

Este' jornal tendo sido
distinguido com amável con

vite,-,!ue lhe endereçou o sr.

Comandante do Destaca
mento de Base Aérea de

Florianópolis, muito agrade
ce a. deferência e estará re�
presentado nos atos progra-
madQs,. I

•••__..........._._..,......_•••r .........

O VOLUNTARIADO
BONN, 13 (U. P.) - U�n'

10rta-voz do Mini;;tério de IDefesa declarou que diminui

J numero de voluntá'rios pa
ra as novas forças armadas

alemãs. Ac'rescentou que, ctn

�'ante a primeira semana de

lagp2to, apresentaram-se
l.178 homens, mas, o total foi
progressivamente baixo até
chegar a l.627, na semanà
que terminou a 3 do corrente.
O porta-voz atribuiu o de

créscim'o às r,eduções nos pa

gamentos, fixados pelo Par-:
famento. As novas forças pre
cisam de 150 mil homens, re
�rutados por muito tempo.
Tais voluntários constituirão
o nucleo da Ol'f5anização mili
tar e servirão para instruü'
350 mil recrutas. O total dos
voluntários sobe a 16l.536 ho-

'mens, mas calcula-s'e que

.grande percentagem não seri
aceita por causa da idade ')u

por não ter as condições fi

_i)mlll,�1I71!-•.••IS•••••sicas exigidas.

Não mintàm

Notáveis triunfos do Departamento Feminino da Aliança
.Ecos das Instalações· de . sábado e domingo - Vibrou- o .p�vo d� Pra.juba.

Sábado, ]J.O sub-distrito da senhoria, em sua oração, Ontem., na PI'�inha, tev.e·! exaltand� a personal�dade Jose de MIranda Ramos
Trindade, os srs. Antônio I evocou a figura popular de lugar a instalação do Comi- I dos. candidatos .

da AlIanç� candidato
'"

a vice-goveí'na�
dePádua Pereira, Saul Les- seu saudoso irmão, vereador I

té Feminino. Not�mos a ,Socml Tr�balhlsta, a prof. dor.
.

sa, Manoel Martins e cente- José do Vale Pereira, o co- presença da sra, Alice Gal- Olga Brasil da Luz, a. ora- O povo da Prainha, a 3 ele
nas e cen tenas dl2_senhol'a$ nhecído "Juca do Loí de", Ilotti Bezerra, sra, Ivone

I

dora do comité feminino da outubro, saberá retribuir o

e senhoritas, deram admirá- que tanto fez pelo povo de" Bruggrnann Leal, esposa do ,Prainha, o dr. Dib Cherem, .
trabalho incansável que a'li

vel de;nonstraç.ão, ,�e, pujan- Ingleses e 'Rio Vermel�o. I dep:Jta�o Leoberto Leal, sI:a.16 ,$1'. 'l?orriingos, Fern�n�es.l vem. ,realizando o Prefeito
ca e força partidária, ao ser Seu discurso .causou viva IJose Miranda Ramos, SIa. D Aquino, o sr. Norberto Osmar Cunha, com sua es

:,li instal'ado o Comité Fe- impressão entre os morado-I Maria de Lourdes Aquino,: Souza, 'o sr. Jobel �ampaio tI�ad� pavimentada a asfàl.
rninino. Não há dúvida al- res daquela -.localidade, en- senadores Carlos Gomes de Car?oso, a sra. Alice Gal- to, consu,grand? ,n�s urn",as o

guma de que a vitória alian- tre os quais João Gualberto, II0li�eir� e S�ulo Ramos, dr., 10ttJ Bezerra, o s�n�dor Car-. quarteto da vItol'la:. Jusc�_cista na Trindade é absolu- Cipriano, Manoel Cardoso e Jose ue Miranda Ramos, los Gomes de Ol iveira, � se-I imo, Jango, Ga llotti e MI
tamente certa. Os pessedis- tantos outros. A presença I Prefeito Osmar Cunha e na-dor Saulo Ramos e o sr. ran da Ramos.
tas e t.raba lhistnsestão ver- do sr. João Pio nas carava- 'tántos outros .próceres do
dadeirumente entusiasmados nas da Aliança significa que Pai-tido ,Social Democrático
c não Jn�,dirão esforços

pa-,
ainda vive em t?dos_ o en- (e d? �Partido Trabalhista

ra um triunfo espetacular. tusiasmo e a dedicação par- Brasíleiro.
-Ainda ecoam em nossos tidária de seu saudoso ir- O comicio ali realizado foi

ouvidos, as palavras infla-I mão. Ao sr. João Pio Perei- o maior de quantos foram nes em aplaudir.
madas do sr . .João Pio. Pe- ra os nossos sinceros cum- presenciados pelo povo da

I COLOR.REVUE, assim se

UM ,pROTESTO !'eira, eminente chefe, do pi-imentos e a certeza de que Prainha. Estiveram ali mo- chama a nova peça de PI-
Partido Social Democrático no Saco Grande a Aliança radares do Morro do Moco- TUCA, que agora está sendo

I em Saco Grande, por ocasião Social Trabalhista consig- tó, Morro do Bode, Morro da

I dirigido por ARMANDO
Neste momento em qu."!,: JJr, usurpador de direitos d� reunião. política de do- nará lima vitória esplendo- 'I'rincheira e Prainha.

.
COUTO" fi!;"Ul'a das mais ex-

não digo aJiancista, mas ca- _que não lhe çaberiam por I11lJ1go no R!o Vermelho. Sua rosa.
, Fala!,am na oportunidade, pressivas do- teatro brasilei-

da- pessoa de crítérío deveria justiça, único responsável do tl">a D_·· � __•• • a·�· - · ·- · _ __ ......,..-.-.1
l'0 de revistas, é, em seu gc-

ser defensora íntranstgente trágico desaparecímento do

E t
N , ,H -I- L ' , nero, trabalho de bom cÚIÍ-

e intimará ta do acêrvo de! inolvidável Getúlio Vargas. 5 açao . erc I 10 UZ 'ate que agradou plen amen.'
injúrias e calúnias que os I Como funcion�ria l:ur:nilde, ,

.

"

.' ,

-

I te e está assegurada sua
situacionistas e oportunistas de pequeno padrão, dírtjo-rne N lê t d

-

C II I á I 0'0 ado I permanência por 'longos me-
atiram com o propósito vão I' aos demais colegas �e �lasse,

. O ropor O·· esta· ap a, ser na Dr.H I! ses no cartaz. Dos vários
cle enlamear a dignidade que se acham a mim irma-

, b· P t
I

1-· t d A roniotlea Quadros especinlmen te ima-
provada e inatingível cio hon-I nad_os não por fôrça cI� pro- : OJ6. reseu es O· lUIS ro a e

,

•
I

g'inados para ;, n rte comica
rado candidato Dr. Francisco: ríssão, -mas pelos sentímen- i Out P I·d d -le PITUCA, tanto a cl�itica
Gallotti, neste momento� em I tos de repulsa, de cleSprê�!1,: ras erSOn8 I a es. ::01110 público, apontam como

que o horror à derrota faz que devem ser votados, a es-
I Uma necessidade de há progressista de nossa Capi- 'I sença do Ministro da Aero- o melhor "O FAKIR", sáti-,

clesertal" de certas creaturas I tes que desmantelaram o muito reclamada pelas pes- tal. Conforme comunicação, náutica,. do Governador do l'a a epopéia' do Fakir Silki.
os mais rudimentares prin-I quadro do ft.mciona�is�lO, 'soas que se valem do trans� que recebemos, dia 15 dêste ! Estado e de outras altas au- Nós quê tão bem conhece-
cípios de educação, quando __deixando {) serVIdor publlco pOI'te aéreo e que tem opor- mês, atendendo a exigências toridades. Agora, já poderrl mos o físico de PITUCA po-
'uma certa dama da al�a so- II �m situação humilhan�e, �o- tunidade de descer no Aéro- do progresso ele nossa cida- os florianópolitanos e os vi-

" demos avaliar as estrondo-
ciedade, esposa de conhecido frendo agruras, que so ele porto de Fl_orianópoli"s é, de, teremos a inaugüração sitantes desÍl'utar de maior I sas gargalhadas que PITU-
jlll'ista, vaia com gritos esa-I ?rópriO sabe, para manter,-�e sem dúvida nenhu.ma, uma da moderna estação de pas- conforto nas viagel1s aéreas.! Andavamos, nos fins de a- CA consegue tirar dêste
pateados a exma. família d') 'Juntamente com sua famlha ·estação de passageiros mais sageiros "Hercilio Luz", no' -0- I gôsto quando anunciáva�os Quadró d.e COLOR REVUE,
candidato adversário na sua

I
num nível ele dignidade, num condirízente' com o surto Aéroporto local, com a pre- Programação das festivi-' o retorno de PITUCA ao

.

Segundo informações par-
passag�m por Trind�de; não' padrão de vida em que nã') ..-••..-••••..-:v----._._ _..� _._ _.. _ _ ..-......... dades de inauguração da I teatro de Copacabana, o ticularês de PITUCA já está
é passiveI calár a revolta que � se vejam aviltados os valo-, "Estação Hercílio Luz", no TEATRO FOLLIES. combinado a filmag'em de 2
causam, aliadas a essas ati- res �orais que lhe foram MINISTE�RIO DA GU'ERRA Aé.roporto desta Capital, I Pituca, como todos f>abem, filmes para êste ano, um

tudes, as mentiras impressas
I
transmitidos. hOJe: é o excelente cartaz. que' carnavalesco e outro não,

e que me obrigou a escre,ver-I Vo�emos em Gallotti e Mi- 5a. D. I. e I. D./5a. 10,30 horas - Chegada de,· Santa Catarina mandou pa- apesar de musicado. Desta
lhe, para que o meu protesto randa Ramos. Façamos I;l03- GUARNIÇÃO MILITAR DE FLORIANO'POLIS. ./ S. Exc[a. o Ministro da Ae- Ira o estrelàto da ribalta bra- ,forma teremos, muito bre-

·

..........ultrapasse os limites do meu
I
so dever i.nalienável repelir CONCURSO DE ADMISSÃO A ACADEMIA MILITAR DE ronáutica, que, será recebi- (sileil'a e para o seu Cinema, I ve, o querido PITUCA vi-

circulo de .convivência e
,

vá as injúrias e _calúni�s �t�ra-I AGULHAS NEGRAS (' do n.a nova estação de pas- ; sem CJ,úe esqueçamos d� re-
j
ve.ndo novas aventuras' co-

reper,cutir ,junto a tantos das a homens que dlgmflCa-j De ordem cio Exmo. Sr. Genei-al. Qomandante desta
sagelros: pelo Exmo, Sr. Go-

I gistrar su� vitoriosa a�u�-I rr:1cas nas telas dos nossos
outros que se esforçam em ram os postos que exerceram. Guarnição, levo ao 'conhecimento d�s Interessados que os vernador do Estado e de- 'cão tambem na Televlsao

I
Gmemas.

alertar os catarinenses para e que foram requiSitados, no' requerimentos deverão dar entrada naquela A�ademia, en- mãís aut�ridades.' I �arioca.
'

C�m. mais êste espetac:lque saibam escolher, não momento, pela fôrça indômi- 'tre l° e 31 de Outubro' de 1955.
'

Uma Cla. d,o Destacam�n-I Por felicidade, somos nós, lar exIto ,de PITUCA m�lscometendo o êrro,que, por ta da rec�peração moral e I Demais informações os interes'sados poderão obter to de .Base A�re.a, de Flol'l�- outra vez, que vamos anun- brilha sua ESTRELA no flr
longo período, s�ria insaná-' mate_rial que o Estado de diri'gindo-se ao Quartel General_ da LD./5a" à Avenida nópohs, Plestara as contI- ciar o resultado da estréia mamento dos grandes' AS-
vel, -de deixar que um can-

I

SaIJ.ta Catarina está a exigir, � Hercílio Luz, 137.' nênGÍas de- esti�o. I do dia 6 dêste O1ês,. 'I'ROS elo Teatro e Cinema
didato honesto� digno� huma- : devemos repelir e vingar-nos

,. SYLVIO, PINTO DA LUZ 10,45 - Farao uso da pa- Domin.go último recebia- nacional.
nitário, esclarecido e dinâ- I dêsses males que nos impin- Ten. CéI. Assis. ID/5a. lavra os senhores 20 Tenen-

mos os jornais do Rio e fi� Parabens PITUCA! Que
mico, filho de ilustre família' gem, ·s'ufragando nas urnas te Aviador 'Fe_rnand'O''Brug-' cavómetssabendo que PITU- continues a brilhar, �ada
catarinense, seja substituidO: a 3 vindouro os nomes que

D
-

d.l>
,

' gemanú Viégas, pelo Desta ..

i CA alcancou, com o�sell no- ,vez mais, são os 'votos des
por outro que nada mais fa ..

I garantem a vit&rh, que sã�1 Ia
"

a a rvore ca�n(mto _�e Fl�rian,ópolis, o
vo trabalho, novo e· retun;- teus amigos e admiradores

ní. sinão continuar o ciclo de ! Gallotti e Miranda Ramos.
,

. -I Exmo. SI. DL· AIoldo de bant3 sucesso, em .que a cn. entre os quais nos incluí-

farolagel�, iniciad� no Est�-I A data de 21 de setembro é dedicada à comemo- Carvalho, Secretário de Vi- tica.e o público- são unâni- mos.
do com esse udemsmo traI-' , Aliancista ração 'do Dia dã Árvor�, instituido em todo o Terri- I ação� e Obras Públicas, ��lo -..,.--

.

�_- �_--__

___ o

tório Nacional pelo Código FlQrestal. I Governo de. Santa CataI.ma F R E C H A,N D O•
A árvore sempl'e constituiu, desde a mais 1'e- e o rep_l'e.sentante. da� Clas.

I .
. . A • ""CENTRO EXCURSIONISTA mota antiguidade, e ainda representa em nossos dias, Comerclals de AVlaçao. ,I Por uma estran�a. comcld�r:cla ,

todos os mdus-
.

:tpesar de toda a evolução da ciência, a fonte de uma _11,00 hora� -:- Inaugura-, triais, tazendeiros, medlCos, POh�lC,�S, estudan.tes,. gen-

"Ar-noldo Raull"no" ,... das principais matérül.s priI!las -.·a madeira - em- �ao.da �st,açao pelos Exm,os. . te de tOd,a! as classes", cuja �pmlao a res�elto do co-

pregadas-na construção de -obras e ê011fecção de uti-�·- �.nrs:<11,1Illlstro da Aerol141u- micio governista de Lages fOI onten: �u�ltc�da _

peh
lidades destinadas ao nosso confôrto e bem estar. I tlca e Governador do Esta- A GAZETA - por uma estranha cOlnCI�e�Cla sao to-

Considerando a utilidade da árvore somos leva- do. , dos adetos fervorosos da Frente Democratlca.

(OS a ponderar sôbre o valor e a impo!'t&rícia das flo-, A ��ma. Sra. Viúva, Dr.
.

E todós eles sabem que os candidatos palacianos
r'estas, pelo que representàm, como fatores econômi- HercIllO Luz, descerrara a serão derrotados na Princesa das Serras por alguns
cos e ecológicos na vida de uma' Nação.

_

placa comemorati.va. milhares de votos.
Tomando a árvore por símbolo de matéria útil Após, o ato, o

Reverend?'1
Entre as opiniões colhidas há uma que. �ere�e

de interesse coletivo, o dia que lhe é dedicado, tra-' Padre �ertoldo Braun,_ ,dara considerada, porque a mais sincera e � maIS mtelI-

duz o sentido de homenagem prestada pelos homens a bençao a nova estaçao: gente dt;. todas. Deu-a mel] velho amlgo e parente
e serve parà transmitir às novas gerações, a conduta 11,�5 horas - C?cktaII <l:- . Edmundo do Arruda, nos seguintes termos:

,

a ser obedecida e a atenção que lhe deve ser dispen- ferec:do as. alltondades e "Foi um grande comício. ,Ig·.:taJ, apenas� .?'
sada pelas mesmas, ao seu cultivo, trato e aprovei- demaIS co�vldados pelo Co- do Bri&adeiro quando aq'Ul esteve em 19;>0 .

tamento racional, para o bem da. humanidade. m�ndo �o Destacam�nt� de
I

Em 1950 todos os candidatos da U. ,D. N: ,.fo�aJ11
�-:�•••iiii••iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�.Base Aerea de Flonanopo-, .fragáros?-mente derrotados em Lages. Dal a fmISSIlTI[l
ma liso saida do Edmundo, a cuja acuidade rendo minhas ho-

Não mintam, senhores derrotados. Em �odos
os comicios da Aliança o lJOVO tem visto o dr. Os
mar Cunha no se,u carro

-

nárticular, cuja gasolina
pag'a do seu bolso, ou em carro alugado, pago da _

mesma forma. O povo não é cêgo e vê. Vê, por

-exúnplo, que nas redondezas dos c,omlClOS da
Frente Democratica estacionam' sempre numero

sos chapas-brancas. V� carros e jeeps' que sempre
usaram challa oficial agora com chapas particula
res. Vê, diariamente, as filas des.ses carros toma

rem gasolina na bomba do Palácio. O povo vê .os

milhares ele c.egonhas trazendo no bico a propa

ganda do sr. George Lakerdis - como diz o de�u
tado Wanderley Junior. O po,vo viu o começo e o

fim daquele gigantesco anuncio luminoso' lá no

Morro, feito e desfeito ii' custa do seu dinheiro.
Não mintam, senhores derrotados. �l Prefeito

de Floriànópolis está cumpriQd'O o que prometeu,
apesar dê boicotado e combatido pelo Govêrno do

,

'Estado. Com Francisco Gallotti no Govêrno a n'ossa
Capital terá em seu- benefício a soma de dois po
deres: o estadual e o municipal.

O Prefeito está cumprindo suas promessas: já
enviou à Câ�ara o 'aumento de 40% do funciona
lismo.

Porque' o�,sr. Bornhauseu,'negou o abono? Por
falta de verba? Não mintam, senhores derrotados,
pois logo nüs pl'imeiros dias' do 2° \Eemestl'e abriu
créditos ue cerca de 100 MILHÕES. Redobrqu dota

ções para automóveis de luxo, passou para 25 lnil
cruzeiros mensais a limportancia destinada a ge
neto:; alimentícios da lig'l'onômica, á1tcou liam 713
mil a verba dos banquetes, (l.o uisque ,e da cham

panhota ...

. :-'-�'7�,- �
...

- - ,-
---

o NOSSO PITUCA NO CINEMA
Dois filmes proveveis para este ano

menagens. -
.

Depois de 3 de outubro, os outros cairão em silên

cio e ficar.ão· um tanto quanto desajeitados quando
lhes repetirem as palavras que disseram. O Edmu�do,
prudente e sabido, não deixará de frequentar o bate�

papo da esquina. E aos que lhe vierem lamentar a

clesgraça das urnas, poderá apenas repetir:
- Eu não dizia? Eu não dizi"a?

x x

x

A propósito -de prognósticos, alguns definem o plei
to e os candidatos. No Oeste, o sr. Lacerda, tliscursan

, do,' declarou que sua candidatura estava vitoriosa. até
-em Tijucas, terra natal do seu concorrente!

A diferença ali vai ser de alguns milhares de vo

tos contra o pitonizo.
x x

x

Até na Capital a Frente vencerá
lá no Chapecó.

dizem eles ...

x x

X .

Mas aqui dizem que vencerão em Chapecó por luais
de 12.000 votos, pois mi. cidade daquele nome a Alian
ça hem sequer teve assistência para Jazer um comíciü,
como se lê na GAZETA, de onte111.

Na verdade eles não ignoram cjue o maior comício
até hoje realizado em Chapecó foi o da Aliança, há
cinco dias. Já encomendamos as fotografias.

.

. x x

x

Que adiantam essas mentiras? Elas não aparecem
no bojo das urnas. Nas vésperas de 3 de outubro de
1954 os mesmos derrotados' de. hOje. gritavam por. todo
o Estado que eleg�riam os 2 senadores, 8 deputadOS
federais e 22 estaduais! Deixá-los falar! Depois cala
I'ão-se-ão, cloentes de urnite aguda!

GUILHERME TAL
,
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-" "�'..
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


