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ENQUANTO FR/\NCiSCO GALLOTTI E SUA CARAVANA PERCORREM OS MUN ICIPIOS DO NORTE

E DO OESTE CATARINENSE, DE ONDE RUMARÃO PARA ASERRA E VALE QO ITA J A 1,: O SENA-

DOR NERÊU RAMOS ANUNCIA SUA VISITA A JOINVILlE, BLUMtNAU, LAGES, 'JOACABA E TUBA-
,
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R;�O. JUSCELINO. E JANGO' TAMBEM VISITAI�ÃO NOSSO ESTADO.
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' � ee................ 'MEDO QUE CONTA'GIA'

,

I DIRETOR ! C?mai, .ntifoD.iá. f Selillstiilo C. tle AlllUqllel'qlle

.

Ru-be.dnsRde : rio d. S. Catarina 1 �l:ero nào el1te�1(Jer (:c; :'d;L1, ná,:; Ó llUi:; possível J-

S Arru a amos: • pohtícn, mas me. deixem ,:-,h-, ,: ,l:I!:U,
t : A XLII' ': mental' a pretensão de ter, i Wat'll;el'ley Junior, um dos

: GERENTE
..

no • por mais elementar, alguma
.

L'::U1:ciol1ais udeníctas deste

': I Doming'os F.- @ .,/:. noção de propaganda, . : n;t.ul0, tomenos por exemplo,

: 'de -

Aquino I ': N.
'

·ti.27 5 : Por isso que ainda não pos- ! :úo desejou cm mo:nen.to al-

e! t: so concordar com aquela pro- I gunr, o atual candidato ela,

:.Ha•••".�.O••d>êO.Q�
...---.'

....c·.................. paganda da Frente

DemOCl'á··I'
UDN, e declara "não oríen-

Edição de hoje - 8 páginas Florianópolis, Sexta-feira, 16 de Setembro de 1955, CrI, IOf tíca, na Rádio Diário da Ma- tar" .seu eleitorado para vo-

__
-

� nhã, a recomendar o nome ] taro Votará ele em branco, é

/ de Jorge Lacerda para GO-I como lhe rccomeutlrr, a ética,

Alinda 1 acordo da U O N COI 'os C'Olool·slas vernador, e tel'l�inilndo l)()l', u lJr�nun:;irll'-s�:
. conclamar o eleítorado ude=: , Joao Bnyer Pilho, outro dos

,

.

• .

..'
, ni,st.a, os P:'Ópr.i03 correligio-I velhos , uder:i�tf\S, le�ítim?.'3,

.,. .

nanes, a nao votar em bran- . teria sido vitima de ingrata-

A deputada Vargas deu um sbow DOS eternos vigilantes CO�Chei aquilo tristel11'ent� �\���i�o�::US�l1��� 'JR���;��I�
A bancadu ela UDN na Câ-., du Casa Cbil elo CàLece, nu

I"E>.:se
muito claramente que, Si. Montelro ele Castro. A de- prova concreta, uma revela-

bri 1" t ' I
.-

I' t t t t
. desconcertante, pelo.alto stg- cotitr lbuulo, sínão para o

m::dn, sofreu ontem um ver- qual o procer" rrgac ems a', naque a, ocasiao os ue ems as pu ada Ive. e Vargas, ao er- cão documental, entím, que p a�I.t'I'_.y,()
- nificado de propaganda ne- maior conceito do ll'

c1a,deil'o "knock-out" quando anotou, do próprio punho, }.Jarganharam com os votos minar a sua revelação, la- vem de ser apresentada, ago- �

, .,

I
.

t t· gativista nas últimas eleições, ao. me-

a deputada Ivete Vargas exi- detalhes da campanha QJ dos comuní, 'as; aos quais - vou-se em agua de rosas, ra, de maneira ínques iona- .

biu em Plenário, um caderní- sr. Milton Campos' ao gover- [diga-se de passagem - te- chegando até ao gesto meia vêl, Qua:ndo todos 03 partidos, nos para a realização elas r

nho pertencente ao sr. Mon- no de Minas Gerais, em 1947.1 riam até oferecido dinheiro, irreverente - mas protun- No entanto, os udenistas todos os candidatos, procla-, obras com que se procura re

teíro de Castro atual chefe E' que, no referido caderno,' segundo ainda anotações elo damente feminino - de ta- no -Palácío Tiradentes, até mam, cada qual com maio!' conienda r o atual Governo,

����������-� ur, uma Cal'e�pMa� �o- on�m, batiam no pci�, fu- d�agom�o, a '�i�ri�au!IA�s�dO doo d�tin�deseu

N'O T,ríbunal SUopertor Ele.-.or�' nitos rep1'2�entantes da UDN, ziam o sinal da cruz e arrú- jornada que empreendem, C1 nlho partido, onde combate'�
UI • U galavain os olhos de espant.o que pensar elo çandiclato, elo I por· décadas na oposição, ca-

e 8'0 Tr.-bunal federa'l d.e- Recurs,os' Não, constitui novidade, civíco, diante do apôio que partido - qUll,nelo não, Ul11�! Lia vez se mostra mais alheio

- coliga<;ão de partidos - L-j'l'lP,
I
aos esforc.o_; da Frent,e De-

sob certo aspecto, a revelação os comunistas resolveram dar �
-

I

Dome'nagens à mnmórl-a'. 'd'o 088. 1Hávl·O Tavares feita ontem na\ Câmara peb aos srs. Juscelino Kubitschek se entrega, não à fain,) ele i IYlOCl'Ó.tica. E' outro a dizer,

V
,

IJ r I representante 'trabalhista, e 'João Goulart'. A respeito ali�iar maior número d� se"".
por eerto, que. vota ,e�n bran-

'Na sessão de 1° do corren- ,mento do Desembargadot O Exmo. Sr. Dr. Alceu Bar- Qualquer observador político fizeram uma confusão df)� gUldores, mas ao estupernct; (;0, como manda a etlca.

te n1'ps do Super'l'ol' T'rl·buna.l 'Fla',vio Tavàl'es da Cunha bedo, Sub-procurador Geral 'c'onc'lamar' dos 'Pl'O'PI'I'OS c"" I (Continúa lia 8a pi"')
.

- ,
.

• , _
medianamente bem informa- di�bos, inventando até um . ,Vl- •• ,.,

Eleitoral, o presidente, �i� I Jylelo, magistrado
dc grande: ela ,República, usando da pa- -lo c<mhecia fi, transação ude- "protocolo" ou coisa seme- religionários, para que nno'

nistl'o Edgard Costa pr,opôs, valor intelectual; antigo Pre- i lavra a seguir, declarou sua. no-comunista de 1947, Os lhante, que contaria com a votem em branco?! I ----� ------

sendo' aprovado, unãnime-! sident .. do Tribunal Regional I inteira solidariedade à ho- vermelhos, aliás, não fizeram assinatura de proceres pesse- Que dolorosa confissao!.. I -

mente,lul1 voto ele profimelo I Eleitoral de Santa
y
Catarina I menagem prestada pe:él Tl'i- �111sterio da barganha. Recor- distas e ti'abaH:üstas, segun- Qlfe 'tremendo, o c1esesper:l i COLEGIO MILITAR

pecar, pelo falecimento elo'l que, vitin1ado premettura- bunal, i lI1e,nória do emi- ia-se que sairam pelas ruas elo o qual os correligionários de quem assim, se dá por! .EM MINAS
Se_nhol' Fl/lvio .....

Taval'es (la J1:u".nte, abriu. um claro de cli-

'1 �l.en:� D2sem:)ar':;aclOl' Fli- de Belo Horizonte, emban- do sr. Luiz Carlos Prestes se- desorientado, em meio uma RIO, 11 CV. A.) .:_ O Pl'c- '

Cunha Melo, DesembQ,rg.adof ,flCll pl'eenclllmento
nos qua.- vw .I. avar"S na Cunha Melo. deil'ados em arco, a dizer dUR riam os "donos" da Repúbli.· campanha iniciada sob cli�no si ciente ela República assinem

d) Tl'ibllnal de JusLiça. de cll'oS da magisLratur!), catari- i do 'l'l'ibu!1"'! de JU3ti(:a de excelencias 'ela candidatura ca, na hipotese da vitoria da tão adverse e ei'vaela de de- decreto, éntcm, cl'iancl? o

Santa Catarina, cujos sel'vi- ',.n-ense. '_" .' t'. 13ant;�, C_:J.tarina. Lo atual presidente da 'UDN, �hapa PSD-PTB. O tartufis- sal.ientadol'as surpresas, '.l· GolégiO 'Militu.r' de Belo Ho

co.:; i:!. Jt1::;tiç,n, El'eltoral, Q9Ú10 ,,<.......-���..�-��..-:..�.r'_�_���.��;...-_••-.-.-;.�..._�.-_..-."-�...._.�-.f>�.•�••_.._..�.......... :�n-Cjúr'�4rl.o os ll'n� J:ole!;;'ü. dil, ,no,. po'rem,_ acaba de' ser ,-lertanfes de uma vitória CH· l:Ezonte, cujo funcionamento

jUiZ e presidente do Tbbun!Íl
.

[.'l"E'
<.

V'Oli.:1-, . ·R>•.,-'f'. :ii�dli1t -j:'tjr'e�:I<k\�' (l� .lllei':mU -j-fl.'esu1ascu:r,uào publltafuente. :da vez mais fugidi-àt
-

bhedectini; ao qu'e prescrev� o

RYsional, foram assinalados'.
.. .. :l�:1n;:lra .com �·�hí.Ç[ll), u_o s�·. sú re,;tü: pOl'tanto, .�p'çlõsh'r-

, '_Hã v�rda�es .qU�-,sc diz. E nigulmÍ1,eTlto- elO. Colêgcio'Mili-
NO 'rUIBUNAL FEDERAL OtavlO Ma.n';:;a"lJelrd,"fjne a5- o gestél 1l'1'eve.J;ente .da depu- nao ter o tato sUflcIente pa-

, tal' existente no Rio de Ja-

DE RECURSOS Coneederam-lhe um' novo. cofres públicos. Gastos so- )lrava o Palácio da Acla1U:l-1 lada Ivete Val"sas. � Ya calar' ante tal .situaçâQ,. neil'o.

Na se.:5são de 2 do corren- título. Fizeram, assim, justi- mente para finalidades de "no. Faltava upel1:l.'l 11111::t '(,Do Jornal, do Rio)' por mais at'�rraclora que vá -------------_

te, no Tribunal Federal de ça às suas reai� virtudes C!2 alto alcance social. A luz foi sendo sentida, é confes.sar a
,

Recursos, támbem homena- hélmem ptlQ1ico. A princípio objeto de' cuidadoso interesse . .,' certeza de que foge o apoio
...--....IIIIIII....-..."!II!IIIII!!........

geou á memória 'do desem- era o apósto:o da Democra-I ad�1ini3trativo. �ovêrno res-I REUNIAO NO PARTIDO SOCIAL �alculado tão carirll�os�nen-!
barga'dor Flá'vio Tavares, a- cia. Governava o Estado den- I peItador e nespeJtado. Sen�, I D..EMOCR,A"TICO

te, em momento ele tanto oti-I
crescentanclo da re.specttva tl'O ele um clima de segural.1- pre agindo ·de conformicla(l" mismo e convicção- R1alsã de'

ata o seguinte: ça e tranquilidade; isento ele

c,om
os preceitos éonstitllcio

'I
saber como infiltrar....se de- i

O Exmo. Sr. Ministro Djal- paixões partidárias. Um ver- nais. Nas prerrogativas, que Na próxima segunda-feira, l�ia 19', às' 20 horas, sapercebidamente em seu;:a
I

ma da Cunha Melo - Peço, daueiro Ma'gistrado digno da lhe conceel.-: a Constituiç:iu. deverá se realizar uma reunião na sécle do Parti- alheia. I

ainda, Sr. Presidente, que admiração pQpular. Fáce aos tem sabido conduzir-se" com do Social Democrático, à rui Arcipreste Paiva, Achei muito significativa
I

conste da ata dos n03SOS tra- mai:-- notáveis empreendi- elevacão de propósitos, conl- n. 5, com os clclegallos do Partido QUilo funcionam
balhos de hoje, voto de pesar !'nentél3 administrativos, pas� penetrado no seu mLtel' de .imito às Zonas Eleitorais de Florianópolis, drs.

pelo falecimento do Desem- 30U a ser considerado o maio!' adni.inistrador, g::Jivernantlo Alvaro Milled da Silveira e Dib .Cherem, quándo
bargadol' Fláv-io Tavares da :i'ê tõdos os governadores ca- de frente voltada aos' ansêios serão tratados importantes assuntos rclacionados'

.cunha fVIelo, do Tl'ibunal de �al'inen�es. O hômem que ele tôda uma coleÚvidade, A· com o l)leito de 3 de outubro, \

Justiça de santa, Catarina, 'I Santa �atar�na necessitava preciando com serenidade ó Para a r.efel'ida reuniíi,o estão sendo convida(los

falecimento ocorndo. ontem, ,. :lesdi! ha mUlto para dar-lhe seu comportamento, �dminis os .Presidentes de Diretórios Distritais, Sub-Dire-

na Cidade de F,lbriinópolis. o rumo eficiente e seg'uro de trativo, não se pode fugir à tórios, Departamento Feminino, Ala Moça, Comi- cao .,••••••e Cào."'O•••••••••_••••-;;••.;;,
, .

'

..

Isso declaro Sr: Presid'ente, .!l11a administração correta, realidade dos 'fatos. ·Justiça tés Partidários, Membro.:; do Diretório Municipal, • •

por se tr3.tar de um de3apa- aelia e capaz. Dizep1 por ai lhe seja feita, O funcionali3- VCl'cadores e correligionál'ios interessados.
x. : EM. 46 MUNICIPIOS :

recimentQ avultado. O Doutor 'llJe voltará em 60, para gáCl. mo .. para exemplo, que ten, 8olicita�se, ainda, .o comparecimento dos pes- : :
'Flávio Tavares ela Cunha lio ele seus conterrâneos. Ate recebido a mais incentivado.. sedistaS' que desejarem' colaborar como fiscais do • .;
Melo era um magistrado aus- ,á o Estado haverá de nova� ,'a proteção e que hoje vive Partido no pleito de 3 de outubro. I':

•

. �:�l���:r��{:zfÔ���diJ�, :e�'��� �,1�����0��i;ri��; ���:i�s��,:! : ���i:or��;�rd::;�!�� �:c�e�� 'Invad'l-dO' UI'· SI·nd I-'eat- 'H "I: del:r�t:Ua:oJ;�S�!�,�: !�!�7:í;'i:rial Trabalhista °.1:8_ços rel;�antes ao Judiciário

I
Jerdel'á a fertilidade das cimentos, já o fez em 54 e o

.

Em CURITIBANOS, por cXel111Jlo, NCl'êü. vcn- ,

d,él BraSil, prestados como ealiza<;úes. Porque o candl- Há no vizinho 3 de Outubro. I
ceu eom 2.959 vótos,

juiz de direito, desembarga- jato c\� situacionismo tem Exemplo vivo de admitlis- A Imprensa, de Tubarão, do a campanha de Jorge La-: O candidato mais votado. (lá UDN conseg'uiu �
dol', Juiz ,do Tribunal Regio- t lS.egul'ado seu retôrno à C:l- _rador, paradigma da decên- publica o seguinte:

'

kerdis, foi pelo' advogado Dr. : 2.559.,
.

• :
nal Eleitoral e presidente dos IL�i:i' [l'cdcl'al. Santa Catari- ia e elo critério. Jamais fez .Quinta-feira transata dia Pedro Iv.o de Mira 'Gamo.>, : ,

. :
dois tribunais referidos e a la cl'eSCe'�l na sua adminls- 1SO do erário público em 1° dI< Setembro, encontra- oferecido queixa-crime.. por •.!_•••o.see.ee•••••e••coc:�sGoe.o••••fJ�$••6esa

que pertenceu. Ij:ra no dem,1is raçf"o. Passou a ser invejadA. )l'::;veitos individual e políti-: vam-se os associados do Sin- haver o referido Delegado d� J O·
-

R-;'---'-d'---C----d-
-_.- --

um cidadão dotado de vidll- � respeitada entre as demais o. Efetivamente é um esta- dicato d03 Arrumadores -da � Policia infringiço os mais
• 18..0 a, i a'de,..

des magnificas e um chefe .nidades da Federação, face dista de escol. Oportuna pi'o- Porto de Imbituba reunid(')s
I
sagrados principios de liber-I'de família exemplar. Peço o impulso magnífico que :l!oção que lhe foi feita "ex- na sua sede sélcial, para' de- dade e reunião consubstan-

que sendo aprovad.o meu re- le foi dada pelo seu gover-
" oficio". Realmente êle vol'· liberarem assuntos de, inte- ciados na Constituição Fede-

querime!'l1o, mançle V, Exa. ante atual. O 'En3ino alcan- tlU:á. em 60. Será? ..

\, res.sc 9a classe, 9uando a

se-l
ral.

- ,

cópia ela ata ao Tribunal ele ou lugar ele destaque, pela JAMAIS!!! ele, inopinadamente, foi in- Ainda a respeito dessa la�.

Justiça ele San.ta Catarina (' :lclormic1a preocupação go-
I BRAZ SILVA vadida p'elos solelados do eles- mentavel ocorrência foi im-

à família do insigne 'extinto ernamental ,el11 selecionar tacamento local,' �enclo a petrado pelo mesmo causicli:

com os mem sentidos pêsa- 'alores' intelectuais, adquiri- .

,

f"rente o Delega�o de Policia co um habeas-corpti§ preven-

mes". iós nas ge.rações· presentes. CON'rAS Dq P. D. 'C. Nei Gonçalves Porto, dispa- tivo em favor de todos os as-

O Exmo. Sr. Ministro }rupos Escolares e outros. _RIO, 14 (V. A.) -. O Tri- rando suas armas ele fogo, sociados do Sindicato por rc-

Cunha Vasconcelos Dou dabelecimenios de Ensino hunal Regional Eleitoral do contra os associádos. Feliz- cearem eles futuras .}'iolen-, '...
minha'plena adesão à' pro- :oram criados pela SU1'l. .

pro- Distrito Federal examinou a mente, não houve vítimas. A cias, beVl como . pedido ao

posta do Ministro Cunha Me- ícua 'ndministracão. Até repl'esentaçãl:J do oficial da sécle, no entretanto, foi fe.,. Meretíssimo Juiz ele 'Direito!
lo. A homenagem tambem 1e nesmo, há quem

-

assevere reserva do Exército. Dorival chada e interditada pela po.. da Comarca de Laguna, o

impõe. Trata�se de magistra- lue a Escoiinha Vali ta, teve Meneze3, acusando a ex·is- Iicia. afastamento do cargo do rc-

cio de carreira, que faleceu ma existência prêsa à sU!"o tência de graves irregulari- Contra essa il!terferenc�a férido Delegado ..

prematuramente, mas já .üenção. de gélVel'nante. N:, elades na contabilidade do cnmmosa por pa'rte da au-

tinha alcançàdo situação ele 3üúue, eyoluiu ele maneira Partido Democrata Cristão. toridacle policial de Imbitu - O aconteciJ;nento está pro

destaque no meio em que :t ..
� �stupencla. Nlll1Ca se constou O i'elator do feito, ministn ba" que é alto funcionário da vocando por pal'te de todo.:;

tua'va, fazendo pàrte de dois ;m época nenhuma, tanto João Oliveira Filho, em seu Cia. Docas, da qual.é Diretor os Sindicatos de Santa Cata-'
. tribunai3, inclusive do Tri- .nterêsse por ela, como nes- parecer, concluiu_ pela exis- Presid,ente e si.. HeriberjD rina o mais veemente 'Pl'O
bunal Regional Eleitorf.ll fIe �a em que v.ivemos. Na Fa- tencia çlaquelas irregulari- Hulse, o mesmo que em C1'1- testo,- já sendo elevada as ISanta Catarina. , .�enda, l'e'�'istrou-se um elo" dades denunciadas e opinou ciuma, ém certá' feita, mah- demonstrações de solielarié-

O ,Exmo. Sr. Ministro Pre- ��iável crescimento de arre- pela su'a apuração' do direto- dou chicotear em praça pu- dade que o Sindicato elos I

sidimte I-Ienri:f1ue d'Avila - caclaçào financeira, Para tal rio do PSD. Depois dessa dili·' blica os operári.os do carvão, Arrumadores do Porto de I
A Presidência também se não foi llecé.ssál'io aumentar gencia, o Trib..unal se mani- e que agora se apresenta co- Imbituba, têm recebido 'de!
associa a mais esta manife.s,- os imposto3. Apenas Um festará sobre o merito da de-' mó candidato a vice-gover-I seus co-irmãos, espalha(}:)s

tação de pesar pelo faleci-. maior cuidado no trato dos nuncia. nança do Estado, final1cian� pelo territorio catarinense. !
..

'

to de quem s� vai sentinela

abandonado, e se debate, e!11

ânsias, por evitar inevitavel

tragédia que, aos olhos �l,o ;

•

a.quele apelo.
, Erà como se fosse o lamen-

Trotamento Racional dos VER·
MINOS,ES INTESTINAIS e suas

ANEMIAS ! Amarelão, Opila·
çãa), SEM VERMICIDAS.

•

E agora?
- Pomos oUlra vez a chapa branca e mandamos

para a oficina do. Estado.!!!

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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o ESTADO

MINIST2RIO DA llGRICULTUkA '0
.

ESTADOSERVIÇO FLORE�TAL
DELEGAC.A t'LORESTAI. , ..,._.;., pLANTÕES DE FARMÁCIAS

.

'ADMINISTRAÇÁO Mês dê SetembroREGID�AL ,"_"
Itedaçio e OflclD", i rua COD-

(t d) F
,.

Moderna Rua T -
'.. Tem a venda" " ''''�CORDO'' COM ·0 ESTADO b� aelheiró Mafr., n. 160 Tel. 1022 I 3 sábado ar e' - arrnacia c

-

c. oao..'Uma casa a Av.êniâa M�uro Ramos .

S4.NTA VATARINA _ Cx. POlltal' ue. Pinto.
.

.' r .

,Uma Casa a' rua '.:vísoonde de Ouro Pre_!2. "<, ,'� V I S O Diretor: 'RUB:iNj s: _AMOS
4 domingo _ Farmácia Moderna - Rua João Pinto.Uma casa a/rua Deodoro c/13,50 de fren te- e 46,60'

.
A Del�gaclA Flore.stal l�egional, 7 quinta-feira (feriado) � Farmácia Santo AntônioGerent.: DOMINGOS r. D.·'· ,de fundo.

no seÍljJdy.te coibir, ao máximo 1'011- AQumo _ Rua Felipe Schmidt, 43.
'

.

.

Uma, casa e um lote a Avenida Santa Catarina
sível, as ·queimadas e ,derJ;ll.bãd�s -de mato, afim de ímpe- 10 sábado (tarde) � Farmácia Catarinense _ RuaEstreito pedir os desastrosos efeitos econônticos e ecológicos q�e ll"epresentaúte.: Trajano. .

. ,Uma casa a rua 14 de Julho
, acarretam tais práticas. torna público- e chama a atençae Reprélsentaçiie. A. 8. Lc.u.

11 domingo _ Farmácia Catarínense -'- Rua 'I'ra,. B' I Ltda.Uma casa de madeira em arreiros
de todos os proprietáriQlil de terras e lavradores em gera, Rua 3enacor Ulllnt••• (O _ 'o [anorDuas casas no Morro do Gêráldo-Estreito para a exigência do eumprímento do Código Ftores�al andar. -17 sábado (tarde) _ Farmácia Noturna _ Rua Tra_

.

t I t a.men to no Morro Te!.: 22-5924 -- Rio di lan.lro.Duas-easas e eum
.

errerro para o e ":":". ,(Decr. 23.7R3 de 23-1-19�4) em todo o Estado.
Rua 15 de Novembro 1128 1)0 jano. ,(lo Geraldo :QUEI�ADAS E DERRUBADAS I)'E MA'1'O andar aala' 61J - Sio Paulo, 18 domingo _ Farmácia Noturna _ Rua Trajano.Um lote ira rua José Candido da Silva - Estreito

Nenhum proprietário de terras ou lavrador p.o�erà I
.

24 sábado (tarde) _ Farmácia Esperança _ RuaDois lotes a rua Moura' - Estreito
"

proced�queimada ou derrubada de mato sem soltcttar, I "�:N�:p?t�t8 Conselheiro Mafra.
•

'

Dois Lotes no Bairro de Fátima - Estreito com antecedência, li neeessarta licença 'da autortdaüe flo-I I
25 domingo _ Farmácia Esperança _ Rua Conse_

- Q'uatró. lotes no centro da cidade
-Óe restai competente, conforme díspêe o Código i!'lorestal em Ano : ••• : Cr' 170,00 lheiro Mafra.

'

I
,Quatro' lotes em Londrina - Parana. " seus a�tigos 22 e .23, respectivamente, estando as infratores Semestre , .. Cr$ iO,OO O serviço noturno será efetuado pelas farmáciasTem compradores para casas em F'lorianópolía des-

sujeitos a penalidades.
,

'

Ano .. : .. ��.(: ��t.e.r.i�rCr, . 0,00 Santo Antônio e Noturna situadas, às ruas Felipe Sch,de, cem a q'uatro�ent?s mil cruzeiros.
\ KEF�ORESTAMENTO SelÍle�tTe....... : ...... Cr'UO,OO midt, 43 e 'I'rajano.,Negócio -a dinheiro, ../ Esta �epartição 'pela rêde de viveiros florest.ais, em Anunc.l J. �edlante ponitráto. I

'

- 'li". BILIARIA "'Il'(IGUEL DAUX" ,..
Os Orl�lnlU8, mesmo n o pu-- Informações na ImO . lv.

• cooperação, que mantem no Estado, dispõe de mudas e se- bltcados, não lerão de olvides.
,Rua Cel. Pedro Demoro 1541 - 1 CJ andar Es�re:to o.u mentes de espécies florestais 'e de ornamentação, para lor- A direção. não le. r.espuual ilisa ,Edif i

.

I d • té 'reo Fone 3376 - Plorfanópolts .
.

d fI Ilelos conceito. emiti do. nOI .:'-I lClO pase �I;t ar er -

. . , necímento aos agrtculteres em geral, Interessa os no re 0-
UiO. IIl1inlldo.,-

Uma, confortável casa � Rua:�reSl?ente _Coutm��..
c

restamento de .s�as terras, alé� de prestar. t��a orien\.àção I'
- "Um terreno de 15x27,no Estreito, Junto a Rua prm técnica necessarra, Lembra, ainda, a possfbiildade da oh-

.

cipal,
'

'\ tenção de empréstimos para rerlorestamente no Banco do

I
INFOHMAÇOES-'16 lotes no Barrro Butiá. '

Bràsíl, com [urus de '% e prazo d�,.lS"anos.' UTEIS
Uma confortável Casa na Avenida Hercílio Luz. Os,'int�ressacíos em assuntos :florestais, para a abten-

f •

--o-
Dois apartamêntos (parte financiada). ção de maíores sclarecímentos> "e requererem autoftzaçâ» f O te.ltor enc�ntrari, nlllt. ee-

�. ,
.,- .'

'.

-.
"

: luna, mfo.rmaçoe. que n.c alta,de licençapara queimada e derrubadas de mato, devem i diàriamente • de. im.diato:

-..--·--------:--:-------:---------1 dirigir-se às Agências Florestais Municiilais .ou diretamen- JORNA!S Telelun.
R t·

'_
't;J' S -O t o 6 O Estado ., i.02l!' �.".,. _ _

te a esta topar lçaOt SI .ua..a_ a rua antes llIDon· n.
,A Gazeta ,..... 11.666 ',

.I 0.11
!"l:n

'

u ID"
.

d T d
.

3679 VJ<';NDE-SE AS SEGUINTES. PROPRIEDADESR�I '#"

C
em Te��f�::� ;�70 --'- Caixa Poafal, 395. • IAl,V�roda�e ;�.�.:::::::::: ÚlO A Casa n. 12 na Rua dos Ilhéus (antiga Visconde

'$
Impi anas "flClal . '..... 2.688

P)

'Endereço
tel,egráfico: Agrisilva Plortanópelts, S. C.

'I
HOSPITAIS

. Ouro reto .

.- Cariolad ... : A Casa n. 13 na Rua Silveira de Souza
'

l/' fll
...,.�� (Provedor) , ,

'

!,114
As Casas nOs, 1 e 3 na Rua Sete de Setembro

".�-
.

I''':�'�'
'.' 'V' g' g' IN(Po�tarRia) : �.�:� Uma casa de lõstuque na'rua Servidão Moritz, (Morro),"' '

- DlJIlA/'ITE TODD.
'

. Ia em com se ara0.ça 'I M;fj��r ����.:::::::::':: i:1I7
com o terreno 6- x 14, pre.ço Cr$ 18.000,00

'

/,,"
__.�:' 'nO� I J�TlFJO li:.

e
.

,apl',dez I SM�taeÚr�n�el�d)oasd�e���ll'o'. 'u�t?o'�r��c'a'�r� l.lU
-

Uma casa de material com ,o terreno 10 x 30 no inicio
'" �- ;J � I-tI<L J

". da éstrada. do Pantanal (lado da Trindade), preço Cr$...
"1 �,�

R�-'**
-80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO IC�G�MN�T'bEroSr�a ÚR- .�

...... '.lU
40.000,00

.

MD-
-

.1'. • A tratar com o Sr. Doralécio Soares ou o Sr. Sílvio.

. /-;; '", ''''

810100
.

,.,SUL-BRASILIJIRO..... ,Corpo de Bombei'ro. I.lU Sonsini�
-

�. C�' D ,I'

I Serviço LUI (Reclam.-
___� �

. iIIl
.

�
, ções) 11.404'

� 1': .• Florianópolis - Itajai - JoinviUa � Curitiba Policia ài�l�' 'ê��i's�,�i� 2.088

R· X
;; '11. �,

. _.J.
'

, '. -

,

,Policia (Gab. Delelladol .. 1.'114 '

,

.' 'a'lOS., ,

.

� I

,.
COMPANHIAS D1I

A,ge"n.t7t-a·,' ._,. nua Deodoro esquina"da TRANSPORUS
\:.. Rua Tenente Silveira AÉREO

I TAC 1.700'
'Cruzeít:o do Sal '.... 2.600 ltparelharem---------------.----��--..,--- I>analr 1.551
Varig 1.12'
Lóide Aére.a .;.......... 2.-1.01
R�al .... " ..... ,.,..... 1.158
candiriav8il ' .. '......... 1,600
HOTÉIS

I'
Lux IL021
Mageatic I

•••• , • • • • • • • • • •• 2.276
Metropc.1 '.. 1.1.7
La Porta ,.............. a.32l

1.("8
�.694
1.171
1.11611

A ·Imoblliária Miguel, DauI' FA'RMÃCIA DE PLANTA0

Em Lagea, no 8u1 do BrM1l, o melhor I
Deseonto elll)(-!C1a.! j)�n 0# .enhorea najantel.

Reslaurante- Rapoli:
RUA Marechal Deodoro H.

----------_,

PRE' -VESTIBULARES ':
PARA AS FACULDADES. DE DIREITO, FILOSOFIA,

MEDICINA, FARMÁCIA E ODONTOLOGIA.

�._,---
, ,f. to; '" .

,

DR. RGMEU BASTOS
,

,P.PIRES·
HÉDICO

Ca�ique - � t •

Central ...........•.....
�jRtrela , .....••

Ideal .....•..••.••••.•••...
ESTREITO

�

Dr8qt;'�, . � _ ••.•.. " : • :••. ; ••
-

moderna e completa para 'l1a\,uer exame
radJoló,Je•.

Rad,lograna& li radJoscopla!l.
p'ulmões e coração (torax).
E�tomago - iutestinos e figadLl (eo!�c!3to,raf!&).

,� Rins e bexiga (PieloguafiaL
,

Utero. e- anexos: flil;tlBro-salpjn;olfl'd1a com Insufla-,
'ção das trompas para diag·n6.,'1tico da estern;d.%de.

/Radiografias de QSS3S em geral.
.

,

Medidas e�a�as dos diametros da bacia pau orienta.

I çâó do\parto '(Rádio-pel�inetrla).
blàrlaQ:tente na:· Materb.tdade f)r CarJfJ� 0or"!.I\..\ '.

1 .'

CURSO ·BOSCO
Matrícula: Livr'aria Lider, até 31 de agôsto.

t-- lnforma.çôes-: .Loca) acima ou pelos telefones 2316 e

366L '

.\.In,Ício das aulas ,: 1 ae setembro.
;-------------------------------------------��------��t_:_---

� '. '.

. -" �. .. �.. '1 l; ,

)
.

,1'N'OICADOR PROFI�SSION�L�'.
Com pritlca, no Ho.plta.1 814

DR.' I �.LOBAro DR. WALMOR ZOMJ::R Francisco de Aul. e DS Gsnta
GARCIA Cas') do Rio de J.nelru'P'ILHO CLINICA MÉDICADoe1lCII. 110 .pareUto re••lratórlo DI.lo••'. !:lei. r.cal•••• N.- CARDIOLOGIA•

I TUBERCULOS.,.. / do..) 'e MedIei.. ..: UaI"lA- Contultório: RUa Vito:r ••i- Doenças Internas'OR. ANTONIO DIB

I RADIOGRAFIA • RADIOSCOPIA .lld.d. 1110 Braan reles, 22 Te1. 2675. 'CORAÇAO _ FiGADO _ CLiKICÀ MÉDICA D. ADULTOS
MUSSI 'DOS PULMO.S Ex-hMterno ,or cone.r.o - �- Horários: Se&,unda., Qu..rta. • ltLNS _ INTESTINOS P1 CRIANÇAS- ,Cii·ugl. 'do Torax ternid.C:e-Kl.:ala Sexta feiras: Consultório - Ru. Joio _Pin.- .tDIC.?�NI�A .'orma,do pela F'aculd.de Nade-' (Ser"',. do Prof.. Ocu,YI".... Das 16 às 18 hora.. Trat"m"lnto moderno da to, 10 - Te!. M. 76i.

-

CIRURGIA, "L
OS

t nlll de Medicina Tlidolochõta. t IIIrlwue. Llm.) • Residilncia: Rua Fdip. Scll- SU'ILIS I Con�u}ta�: 'Da. , l•• IIc)" '.

". i G.RAL-I'PtoART••ap.�I·ll Ti.ioeirur&'Uío d� HO.lIlU., l'i... Ex-laterDo do Serviço d", Clrur- midt 23 - 2° andar "pt 1 _ C 1t" R VI' t Re8ldencla: Rua ••t.va. 1'," .. rv 410 comp' fl .' a.
-

•

R I' ela d. Ho.plt�l L A. P. li. 1'. C.I Tel. 'g.002 ' '.'
. onsu orlO - ua c 6r nior, U. '1'e1. 2.8U.d d Dv.NÇÀS D. SDRO- ! .

.
reli a8.)8..

R J I ..ã"AS a.
- duno. m6todo. ii. : Cur.o de' e.pedaU.açae ,el. 1110 lo de .Jle rI> ._-' , .

, MeireJles, 22.
d·

• óCOt!'" mo

tr.t.m.nto· S. N. T. Ex-I.terlll., "lb-UIll. Médico do Ho�pital de Caridad&\ DR. HENRIQUE PRISCO
.

ROI' A uIO.'lalln • ICO' .,'"
.. Cl ..' t ti � e da Maternidade "'1'. Carlos ' . ..nn.81:JLPO"."'..OPIA· - H·IST••O - ,tente e rarel. • 'P�... l'i ...

- "'"
G I arl.. (ai."

- Corrêa I PARAISO Das 13 às 16 horas.SALPINGOGBAJ'IA � .""::'A' 0- .u � .

,.'

DOIllNÇAS n. S.NHOaAE' -
. MÉ�(CO Telefone', 'Con'sultórl'o DR. ANTONIO BATISTALISIO

.

'BASAL COli.: Fehp" Scltmldk... -

PAR1'OS - OP.RAOO.S Operaçõea _ Doença. de Se- JUNIOR...Iladlóte'!'apla ••r o.". c.rta... Fona' 1801
, Con.: Rua Joio. Pinto n. UI, nhorlll ......

'

Clínlea de Ad.ltoa. 8 415'Ilieh'oeoairal.çlo' - aallN! DUra 1 Aten.da_lm lIor. marca...
da. 16,00 ih 18,00 ho...... Curso de Especialinção .' CLlNICA ESPECIALIZADA 011VIoleta e lain Var.-uelli.. Re... Ru. ..tev•• lllnlor,

1 d d
no .Rsldência: Rua. Jo86 dó CRIANÇA!!CCillult6i1o: Ru. TnJ.no. n. 1, 80 - Fone: !IS, Pe a manhi .t.n. ii- 9:ospital do.ÍI S.rvidor.. '0 al-

C lt d II i 11 h-----. riament. no Ko.pltal d. tado.
. Vale Pereira 158 _ Praia; on.u.. a.,. or••.1° .ndar - aditicio 49 .9ukplo..

DR. YLMAR'CORUA ·1 '. �ari�.d.. (Serviço Ao Prof.••rl8l!O dI!
I
da Sautlade _ Coqueiros. 1'2,Rn • C ....D •• P.dr. KIeuallnlto,Hor�rio: D•• II l� 111 1I0rac -

CLíNICA MtDJCA nesl�enCl.:. An�l'8de) .Dr. "OSSI.
8 �ora. - Ora. CONSULTAS d•• 10 - U lilo- �ua. General Bltt.ncourt· n. Co�sulta. - :pel• m.nlll .0 DR. ANTONIO GOMES niíl

.

'DR. AJODSV,?GMAEDDOESIROSD.. li b· 1
10,., Tel�fona: 11.6111. HospItal de C,rldad., �K�SSld' j A. t4 'Trom· ra�ua Tiradentf1 j - Pone 1416

'_-.--- A tarde da. 1610 h. em dl.n- ALMEIDA
VIEIRA

..i uc 8' ....11 II

DR. ;NEWTON te no consultório i lha NuuI. ADVOGADOpowtlr:.,., 11(,

DR. JOst TAVAP.ES • D'AVILA Machado 17 ;;tlqui(\1! d. Tlr.- I!:.critório. Realcencl.1
IRACEMI'", CIRURGIA O:lRt.L dente�. 'fel: 2766

.

Av. Harcilib ,Lu., 11
.

DR. 'JOLIO DOm - "I Resldencla - n. Pr.dd.nte Telelon.: 1146.MOLlI'STlA9 NaRVOSAS • Doenç•• ele Senh.or•• - Proct.- Coutin"o �4VIEIRA
MilNTAIS - CLINICA. G' .BAL 1011'14 - �letrieielad� H64I�. 'CLINicA ' DR. NEY PERRONE DL' DI&DIcn . I Dr Serviço N.eicual d. :Uo.n- ?' ConsultÓrto: Rua Vlto.r , ••1-

de r . auro auraaSPliCIALISTA •• OLHOS, ças Mentai.. ele! n. 28. - Telefone. 1107. OLHOS _ OUVIDOS HA).IZ, MUNO.
,OUVIDOS, NARIZ a GAJlGAN'!,A I Chefe do Ambnlat o', 8i('!;. .

Consultai. D.. li .Ilpr•••

m. a· GARGANTA

I·Formad.o
pAI,. Faculdad. 'H.c!.' CJinica GeralfRATA••NTO • OP.uç,'. 3

ne Mental I diante:, . DO naol d. <,,;,...dicina Uni' .nidad.,Jatra-V.,..elllo - N.b&II..... - j Psiquiatra do Uocpltal -
ReswênCla:· Fone, I�(II

DR. GUERREIRO DA rONSJlCA
•

do Br�.a
,

EspeçiaJista em _moléstias de, Senhoras e vias uriná•..

.

,Ultra-So..... Colõni. Bant'An. Rua: Blllmenau n. 71. .

Ch t d 's '

d OTOltI RIO D:I J.i.NlII&O· rias.(Tr.!&a.lIi.l� i. .I••�k, cea!, Cúnvulaotér.pia p.lo .31.tro-, . D"OENÇAS DO A}>A,RaLHO DI- NO ;0 e

Ho�i;it��V1: Flo�i.nópoli; Aperfe'i<:oamen�e n� "C�aa ••
, ·.ileraçae) - cboqüe " cardinol. Innlin -rlI-. �E.,TIVO - ULCERAS DO .•s- ?ossue a CLINICA o. APAE•.- Saude Sao .lru•I". ' ; Cura r:ldical das infecções alludas e cronicas, doÁII&lo-r.tlaoleo.la - .R�c.lta d. pi., )(atariiltarllpia. pejco�lIr.;'!:J.' 'JOMAG0. B DUOD.NO, AL.B� LHOS MAIS MpDJIIRNOS PARA Prof. Fernando Pauhno 'aparelho "enito-urinário em JlD;lbos ,os sexos.OelllOll - H04or··,1S "'...... CONSULTAs: ""arça- • �llj .. ; OlA-DERMATOLOGIA • CLt-

TRATAMENTn da. DOWNNQAS (nterno por I :'''101. do S.roço Doen'''3S do' aparelho' Digestivo e do' sistema ••no.o,•• N.-&l.ol.rl...lea. (tale. til'. fao 16 1.. li so:a.. "I,,::, j. NlCA G.lJtAL I da �SPECIALIDAD. de CirurgIa ..•• ' J:at&••)
, (manltl) ., DR. JULIO PAUPI'l:Z

I Consulta. - p.l. m.nllll.o. Prof. Pe�lo d� :E�u.�. Horário I 10� ás 12 e 27í ás 5,
'

'Horário d•• • li.' 11 ur.. ·1 Ru. Anit. G.rib.ldi, ..qul�_ FILHO HOSPITAL., . I
EstagIo ,pc.,r

- .no na ',.••t.r- Consultório: R. Tiradentes, 12 _ 10. Andar _ F01le.,41•• 111 li 18 1I0r.l. /. de Géneral Bittineou.ri. ". • Á TARD. _ das , a.' _
, n1dad.e - ��col. r 'CoulUltório: - ali. Vitor .et- RESIDENCIAl .l;oa .BOQ 1(."a, Ex l!lterno d. 20 .ntoermar�a no CONSJJL'J'OIUO

. Prof. OUVIO ROQr1l1'ue. Lilll. 3246 _ _.1'.1••-11 -, 'one· 11171.
. 139 Te!'2901 e ServlCo d. ga.t�o-enterologla i CONSULTORIO _ lt.. .01 I

Interno por ! �no do P nto I Residencia: n. Lacerda Coutinho, IS. � (ChácaraR... - Ru. 810 lorc. II -

-
� da Santll Cas� do !l10 d" l.noiro

t!LHEOS nO '! Socorro
I.'on. '1(11•.'. DR ARMANDO VAt.:Ja.. (Prof. W. B�rardlUell�). 'RE"'IDENCIA, ., li S la-I

OPERAÇC,ES 140 Espanha),,- Fone. 8248:•

Curso de neurolo&la . (Prof. \ .

U

o
• p. c

. CLINICA D1i ADULT' .,QR, 'SAMUJ:� .FONS.CA RIO DE ASSIS 'Au3tr�gesilo). "
mldt n lIa,Tel.1I66

. DOENÇAS DlI':;1IN:EÓR.'..S
,...........,.. ���._ .I"..-..�......,....CIRURGIAO-DIN'l1ISTA . Do. Serylço. 'e CliDlea lala.Ul,

.

Ex mterno do Hoapita_ m.ter-

J
' . CONSULTAS: �o Ho.pital d. "-

Clínica - Cirar,i. - Prote.. dJI Aali.têncl'la MuDlclp.1 a 11.... - mdade V..Amaral. , DR. ANTCN�O MONIZ Caridade diáriamente pela ma-: 'D.ntiri.
.

pltal de C.rld". DO�N?AS / INTJlJlN.U DE ARAGÃO ,nhã. Dr.,Çesar Batalha da SilveiraR.llN! X • Wr.-V"....... CLiNICA 1U:DICA DB caU,H- Coraçao. 1htõm,.eo, JlIte.'tDo, 'TR:iUlIIA' OLOGIJ. I 5".s 6".s Sab. das 9 às 11 horas.
• Cirurgião ,DentistaC n u.Jt6rto .....i.bei•• a.. 'JAS • ADULTOS < f�gado e via. llili�re•.. I!\n., "'.... - CIRURGIA

di
1

2& 3. 4& das 14 às 16 horas. !
o •

lo 4 I - AI.r«ia -'
'

Inoa o útero.

l'
Ortop. •

C I
.

à R J i P' t Clinica de Adultos,e Cttanças""Dando ••e a o

'.
.

li. N' l'Jl C Itórl Vik "1 1 "'onlultório' J'oio Pinto, 11. no onsu tório ua· o o ln oT.lafon": IIII 'CoDlUltório: aa IIn... a-. on.u o' r :r.. el Dila 15 à. Í7 diàriam.nt,,; nr. 16 (l0 andar). I Raio 4/, Conlult,a.: ��·II�::. i. lI," ��·::�:I
- Con••lh•••• 16 "" ��. 16 àa 18 1'I0ra.. Menos It(\•• Sibado., RgSIDENCIA: - R" Do.rt" Atende com Hora Marcada• :a'l ui��m�lnt. com-llora mar- R...idência: Eu••ar.cll ... <2111- Relidênci.: Rga B<>e.t. .... lO. Res: Bocaluva lU. �111Ut,el . 1��

- Telef. 3.288
I . Felipe Schmidt 39 A Salas 3 e 4'XC u� - [bum__ I _ "onel .781 ' Fon.: e(i8.

o;;
Fon.: - lil.n.. orlanopo IS ... a. • . , .', ,

I

I·
'BANCOdeGRfIlITO POPULAR

I''. z AGRiGOLA,' I,
n. ""rt.cLln.·fI 16 . '. ,IV.\.O, tJ "��d' _ vu:1 '

f"LOmANÓPOLIS - 51'6.. ('órórtno..

ORA. wLADYSLAVA
'.1

.

W.'MUSSI
.

MARIO DE LARMO

CANTIÇAO
MÉDICO

CLíNICA DE CRIANÇAS
ADULTOS

DR,' GLARNO G;'
• GALLETTI
- ADVOGADO -

Ru .. Vitor .eirel.. , 110.
lONa: 1.(68 - FlorianópoU�

DR. VIDAL DUTRA FILHO

I MÉDICO DE CRIANÇAS
,
Çonsultório: Felipe Schmidt,

38 (das 14 às 17 horas)
Residência: Tenente Silveira,

130 CF"rre' ::lJ.65)
DR. MARIO WEN�

DHAUSEN'
.

.

. Ô MELHOR JURO �

5.:%·
� - ADVOGADO -

�aixa POltal liO - naja!
Santa Cat.rin•.

-.f

-.,- ..

'
-'

DEPOSITOS POPUUR�

·BANCO > AGRí�Ol,A
/
RUA TRAJA'_O; 16
'. fLORIAN6POL"··. .

.,.-
,_',!

. ,

I

1
1
I
r
,

Lavando. co'm Sabão' (

\iirg.em. ESfJecialidade
da Cla. IIIZIL INDDSIBIlt�JOtD,11I8, (marcarr8glltra�a)
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.�.. �······i· . litlil"a_ilista� ua
..

alWlest.f\Ir�O�.. .

� 3 1��_����:'��"i·��l�1 ��;rl���!��':horI vida que 8U ·sonbel para· você Nó dia 21 de agôsto de \iartins �1'W&�tJil'r�AV �S .''C�!13 e também maior beleza�ao seu lar, "tem agora,
,

.

1955, na. séde ?a Associaç�o ies, Lonite Silva, �aria �i-I�aria �mancio ore eH'O, ,10 ,c?rrente �lês: �' m�l�o�' oportunidade do ano mel:cê de

HAMIL;ON ELIÃ ·Desp��.'��V.ai� .ji.Ç;�.�ünh_aA31l:��l�_-_�l�'i,\••�ola.lli,\ .n'�.j�ú�\rJl.�ifl.i.rwi��\i'I.��Il&Pjj�\�• .rsajliLr..�'�19 horas, reun iram-se as se- la, Mana Bernardes Cor- SIlva, Alem.ela, MaêHaao, odelar -

..�

nhoras _e senhoritas da 'I'rin-, Ieiro, Rute 'Lassa, srarrr; 'ina Silveira,'
.

antína
dade, sub-distrito da Capi- tôn io Jorge e Inez Mtflo'l lva, Maria das D es Flô-
tal, afim de iniciarem-se os

·'(ions"rniY,[·�g"".
'.

Mar!lâ�Ur
h-

trabalhos relativos à orga- .

- �u.í M tu{s, r a e- 01', Ida aga
n ização e instalação do Sub- éCtinha, L i. e (lJi eira, lva, Ma

.

)\1: hs é-LComité Femín ino, local, da Solange Simas, 'l.a:1Th. '

onçfll:A1 a,

Aliança. Social Trabalhista ia Costa, Eliza Della

Eal:-, M.aria J?sé V. ieira, Helena
"Albertina Alves". ba, Rosa Bernardes Cordel- LlWôíl�I�����H��1l\1i

Os trabalhos que decor-. 'o, Leni Pereira, Edite Ma- tos, Anália Maria Silva, Es
reram animados, e com as- .os, Líndalva Costa, Ivonete I telita Ferre-ira Costa, Ilda

sistê�c�a. numerosa, est. iv�- Cordeiro, Jurací Silv�, Ben-Iper�ira, !solete �ic.ht�
rarn Iniclalmente; sob a di- ta Madalena Domingues, Clotilde Bíttencourt Sll�
recão do senhor, Manuel Herondína' Alves, Eliete ra.

.

.
'

.

I\M�rtins, prestigioso Presí-
....

i
dente do sub-diretório do - .

Uma 'nístóría feliz, que não tem fim. . .

, PSD., na local idade. Depois, �,
A vida que eu sonhei para você

I por a.c!am.açao, assumiu a .",

t'" �,. O'
.

.

é a mesma vida que eu sonhei para mim. d
�

d �
.

ANIVERSARIOS
-

.; sra Guiamar' �amaJ:���::::;Ui�:�\:�,�.ir:� l,O'm'le'·n· ·arlo· 'O'· Ia·'.. que. rêneias às finalidades daFAZEM ANOS, HOJE:· .- viúva Herondína Lou- reunião, queeram a forma-
� sr. Mário Marques Gar- reiro da Luz. ção e instalação do Sub-Co-

cia, Tesoureiro do IPASE: - SI'. Luiz Solon -da Sil- mité Feminino da 'I'r'ín dade.
- sra. Maria Gomes Men- veira. O assunto despertou grande

don ça, e"sposa do sr. João - sr. José. Varela. interes;e e aplausos gerhis.
José Mendonça, construtor .c:': srta, Sonia Fflomena, Depois das discussões e con-
civil. filha do sr, Viriato Leal, te- : sideracões em torno do as-
- srta. Maria de Souza, legraf ista. <,

.

sunto, 'deliberou-se que o re-
filha do sr. Vespasiano Sou- - sr. Fernando }\falty. ferido sub-comité ficaria as-,
za, I

� ara, Olga Simão de Oli- sim: constituido:
- sr, Waldir Garcia dê veira, esposa do sr. 'I'elema- Presidente de honra

Lemos. I co Oliveira. . ,

RIO, 13 (V, AJ Segun-
5it. D. I. e I. D./5a. do comunicacão do embai�

GÚARNiçÁO MILITAR DE FL0RIANO'POLIS. {ádor brasÜei;'o em La Paz
CONCURSO.:.nE ADMIS.SÃO À ACADEMIA MILITAR . DE

10 Itamaratí, o ministro da
AGULHAS NEGRAS 'tolívia declarou· à,.. impren:;a

De. �rdem do Ex�no,. S�·. Gene,ral ..Comandante desta laqueIe pais, desêjar impor
-Guarmçao, levo. ao' conheCImento dos mteressados que os, ,';ar do Brasil bicicletas, má
requerimentos deverão dar entrada naqu�,a Academia, en- [uinas de costu�a, cozinhaS
'ire 1° e 31 de Outubro de 1955, ;conômicas a querosene, chá

,Demais informações os interessados poderão obter
; 34.700 toneladas de açucaro

dirrgindo-se· ao Quartel General
-

da LD./5a., à Avenida ;3 :as compras intensificarãó
Hercí,lio Luz, 137.

,s relações econômicas entre
SYLVIO PINTO DA LUZ

1S. duas nações, tendo em
, T,en. Cél. Assis. ID/5a. lista a aquisição, pelo Bri-'

;il d� gasolina e quet6sene
)olivianós. E' de se acentuar
) volume de artigos.manufa
-

mados que aquele país im

'JOrta da Europa, Estados U
lidos e que poderão ser ad

luiridos no Brasil.

"-.--'-�:'e"::!""���'.,,.� .. _

---------�

,A viela que eu sonhei para você
é uma vida feliz, bem /difer·ente
daquela que se vê, constantemente,
a vida que eu sonhei para você

A viela que eu sonhei para você
.
é tão cheia de amor que a gente sente

que é uma coisa impossível, para a gente,
A vida que eu sonhei .para você

A vida que eu sonhei para você
é uma vida risonha, calma, assim
como uma história azul que a gente lê.

Herbert Fack
. (

CLUBE ·6 DE JANEIRO

DIA 17
SOIRÉE PROMOVIDÂ PELO GRÊMIO "CRUZEIRO
DO SUL" COM A PRIMEIRA APURAÇÃO DO CON
CURSO "RAINHA DA PRIMAVERA"

A data de 21 ,de setembro é dedicada à comemo

ração do Dia da Árvore, instituido em todo o Terri
tório 'Nacional pelo Código':":FIOl�est�1.

A árvore sempre .constitUill, desde a mais Í'e
mota antiguidade, e ai'nda representa em nóssos dias,

apesar,de tocl'a"a evoluçã;'<) d,a cl.ência; tt fonte de' um:-',
das pl'üiclpais matérias primas' - a madeira - em
pregadas na consti'ução de obras e confe,cção de uH:
lidades destinadas ao nosso çoniôl'to e bem estar.

Considerando a utilidade da árvóre; somos leva- '

dos a ponderar sôbre o valor e a importância das flo
restas, pelo que representam, como fatores econômi
cos e ecológicos na vida 'de uma Nação.

Toínan!lo a árvore por símbolo de matéria útil
de inte'I'esse,coletivo, o dia que lhe é dedicado, tra
duz o se,1tiâo de homenagem prestada pelos homens
e 'serve para transmitir às novas gerações, a eonduta
a ser obedec.ida' e a atenção' que lhe deve ser dispen
sada pelas mesmas, ao .seu cultivo, trato e aprovei
tamento racional, para o bem da humanidade.

/

MI·NISTERIO DA'GUERRA

GRATIDÃO
Da Família de Pinheiro Machado

RIO: 14 (V. A.) - o depu- le insigno e saudoso bras i
tado Flores da Cunha rece- leiro, que sempre o consi-

-

beu do ,dr. José de Oliveira deroll �omo um dos seus

Peixoto o seguinte telegra- mais devotados e prestlmo
ma:: "General Flores dâ I sos amigos e sempre lhe dis
Cun·ha. Receba, o prezado, pensou af�to paternal, pela
querido e velho amigo, um sua lealdade inigualável e

afetuoso ahraço de profun- modelar. e s�'1cera amizade
do· reconhecimento, meu e e indefectível -solidariedade,
dos parentes de Pinheiro sua tormentosa vida públi
Machado, pelas c.arinhosas ca, lealdad� e amizade man

e 'comoventes expressões de tidas com o mais, intenso

afetuosa amizade, com que .fervor, após seu trágico dtl
se referiu, no S'eu eloquente: saparecimento, por um ctil

e emocionante discurso, pro�' 'I to exemplar, impressionante
ferido na Câmara, em ho- e perene à sua sacrossanta

menagem à memória daque- inerçória". :

----------�----�------------------ --�

Um automovel Nasch - 1949 - etil perfeito estado
Motivo. deixar a pi'ofissão - Placa 23-,0037.

.

V ê1' e--tI:atar no Ponto da Praça 15, com Marreco

O di!lo 3 de outubro. avan- .

o poder' estadual ao sr.
_

ça no calendârío cívico do �neu Bornhausen, é qüe. ê�e
país e, especialmente de se .achou absoluto do Estado
Santa Catarina, com' tôda a e, não admitindo sequer a

sua significação libertado- constitucional presença dos
ra, O pleito que se aproxima demais poderes nas 'soluções,
é muito mais .expressívo do administrativas, COIt1 êles

que pela .simples mudança se abriu ostensivamente,
de homens nas posições de hostilizando-os 'em atos· e

mando político do Estado; em palavras, e desse modo
é a hora ao povo; é o mo- criando as" maiores dif icul
rnento das grandes reivindi- dades para, o desen vol vi.-

cações populares; é o ins- men tede Santa Catarina: O
tante histórico em que o conthnfismo inclui também
.10SS0 Estado retomará os .essa incompafihilidade én-
rumos .de que se desviou, tre os poderes que deveriam
;Jara sua inf{!licidac, há ser harmônicos entre si, por
cinco anos: Santa Catarina que o sr. Lacerda, democra
.ião póde continuar estra- -ta de fachada apenas, é por
nha aos justos clamoré� do dentro o homem que não

povo, que· não suporta mais 1dmite senão o próprio ar

a indiferença dos govtilrnan- bítrio nas decisões políticas
tes pela sorte das massas. e adnlinistrativas. A!. 'sua
.-,Tão . estamos em condições êandWatiJ,ra peca pela base: .

de 'cbnsti-uir paláclos, para' é aberrpnte' dos· princípios
deslumbrar os olhos, num em que se .sustém o�Estado, 'O PRO'XIMO PLEITO::ontraste penoso com a vida ::onstitucionalmente:

."

\

jas.populações sofredoras, De nada valerão as mani-

Resoluco-es d'o' T. S. E.'_.ujos casebres se escondem, festacões de encomenda ao

::omó envergonhàdos, por Gov��:nadOl�, para atraÍl: ou-
. ,

. RI?, 14 Cy .. A.) - O Tri-_�ta ,Qata,rinn._ afirmou qile
.•;1et.11�� "dos p1'orrQs.,,)s go- vintes -aô,�cª,ndidato fre,fitis- , , -,

, , 'bunal 'SuperiQr Eleitoralj:·em as mesas receptoL�as o

tam-
-v,emos de hoje precisam; ta e colitinuista: o�povb fa- ,

I··,sua ultima reünião; sob

.,�l'!l'1
bem 'ilOdenl c'

ser instaladasnai,s do que nUNca, renuh�- lará livremente nas urnas, "

. . �resicle.n. cia,. �o m.inistr.o Luiz .e.'m escolas publicas da. zonaéiar aos esp)endores pala- 'mde oS nomes de Francisco
,_

"

uallottI,. tomou Importantes l',ural, elesde que exista tran-.::ianos para ",virem aten'der· Benjamin Gallotti e José de 1de iberações. A primeira, em sito publico no locaL E d�-a,s populações em luta con MI'randa Ramos serão con-
.

-

reSl'lo3ta à consulta do TRE pois de indeferir unânil11A-era as dificuldades da exis- �agrados como os verdadei- .
.. -

do Paraná, foi no se'ntido de mente. o' p.edido para a pro'.'-
.

ros libertadores do Estado,
'd

,,' que os gove.mos esta;iluais rogaçao pára entrega de títu-evltan o que o governo cala '.- rj
, " '.. . ,

-

d 1 1
:lao pô, em llnpnmlr cedul<=t los responeler ao TRE do!laS maos, um pseuc 0-( emo- , $'.1' " . • ..

, Ul1lCat, sene o es.:e trabalho 'PlaUl- que a legislacão em

�ract,a. ..' I O fi
'

.. )J'ivativo da Imprensa Na- vlgoi· não pérmit,e a� eleitorataImenses. on emas I
donal. ' .,

lias urnas de 3 de ouLubl'O! �Ot�l, fOl� da.. zon� em que

Delas sairã� triunfantes os �st� inSCrIto! embora el� se-
.

• Depois; em face do reqúp a lt deminentes candidatos da �_.
,,- J,'s,� ua ana mesma circuna-

"l- , rimento l)recedente d·e San i al· ""'I'Tblh't
. ,,-crço.

lança- .::>OCIB,· ra. a IS 'a"
;.

;ngenheiro Francisco Ben-I �,�__'_,
--:- _

�i�i��l�ca a�ue :i�c�����:::� �:��� ��;�tj�s�a�: ��;:��; 'INSTAlACA'�O DO SUB"DI-RE�'O:R·'IO DAdesfavoráveis até aqui ao- da Ràmos, para Vice-Gover-l
'

t

'

.

,� .' '1_ _

����a� a fl�a����ii��:,A;!�I�fi� nador.
.

ALIANÇA SOCIAL TRABALHISIA, DE
;'�:'�:s P;���la���a�o :�:;:��� JÁTOpSEPRAU'RA ,O . t .GOSTEIRA, DE PIRAJUBAE NO DIA.1 DE
o PSD· e o PTB. Francisco
'Benjamin Gallotti e José de

. Londres, ') (A. F. PJ - O SET.EMBRO DE -1,955Miranda Ramos, 'aquêle pa- general Manoel p, Garcia,
l'a Governador e êste para chefe dos ·serviços adminis- Ficou. assim constituido: Mémbros do Diretório
Vice-Governador, são os no- trativos do Exército do Ar Pi'esidenfe· de l!onra. - Inésio Ramos '- SevéTo Ma-
:nes que, neste momento, fa- peruano; que acaba de fazer

i
Dr. Osmar Cunha.

,
tos -:- J�ão Corrêia ·Filh; -

zem vibrar as populações uma encomenda de caças a I Robel'to. Prudêncio Leal -

dos mais 'remotos rinções jato à Inglaterra, visitou, Oi:-' I .

Presidente -, D;.lrval S,ér- .J uvenal Ramos - Osvaldi-'
c;ttarinenses, ansiosas pe.lo tem as usinas da companhia!. glO Alves. no 'de Souza - 'F.ranci'sco
instante em que, depositan- Ha�ker, em Kingston, onde 1° Vke-Presideute - Cid Chàques - Zacarias. Fraga
do o voto na urna, estarão são construidos êsses aviões.; Tomé �ieira. - Celsó Santos _. Antônio
contribuindo para a' reabi- 2° Vice-Preside·nte :_ Do- FranCisco da' Silva --:- Ma-
litaçãe social, política, cul- AS MALVINAS mingos Araújo. noel Protásio dos Santós -

t'ural e econômica de.Santa Buenos Aires, I \A. PJ -' 3° Vice-"Presidente __;_ Au- Osvaldo Silva - João Pau-
Catarina. O ministro das Relações Ex':' gusto Schmidt.' .lino _:_ Aldo Silva - João

E.' precÍso, além disso, teriores argentino, sr. Cavag-, 1° Secretádó Alvaro 'fiago da Costa - Fermino
que os caprichos pessoais do na, declarou que o governo' João de Aguiar. ,Tiago da Costa - France-
'�overnante, como está acon: considera possível a obten- 2.0 Secretál'io Otávio lino Inácio dos Santos-
tecendo presentemente, não ção de um acordo, com a Grã Manoel da Silva. 'José,Joaquim peréira - Al-
entrave o 'livre funciona- Bretanha, sobre a situação 3° Secretário - Verondi- tamÍl,'o Alves - :Manoel sé-"
.mento dos poderes harmô- da§ Ilhas Malvinas. Todavia, no Pereira. 'veriano Bernal'd�s - Fran
nicos entre si. O que está explicou que qualq':!-er solu_! 1° Tesoureiro - Aldo AI-" cisco Souza -, Domingos
:3ucedend�; de;;de que Santa ção depende "da restituição' ves. Pereira -,- EI\seu Silva,
Catarina; para uma experi-. yrévia" das ilha� à sobeta:t\ià 2° T.esoureiro - João A-! .Orador '- Dr. Dib Che-
ência bem amarga, entregou argentina'. ! morim. rem.

IMAGE41 D4-TfU;VI$AO. <

t' e.4í,1SAPA ,P()iC uM- PCJN ...

rdl.'I-JO D€ L UZ QUE t>êR
CClRf;E· rOC:A A TE; L A ,

S'S�EI\IAr,eAIHENTE'" é71\;J 1./30' DE $E
GLINDO A TELA E'_.�50.OL�' \/EZES
,""AIQ� QUE A LU;tIAlblA, :Df:"�:taOO (Í)Ut; ,
€.� UM SO' SE6t:JN0t;'/" Ç\0.-fP1,.r 71NI-IC'
/)E! LUZ MUDA OE LU$A/?,:lC! 500,000
ueees . EVOl.l4NTO SUA

.

fAJTt:NS,-OAOE.,. VAQI/l
CONSTANTEMENTE.

0'#�
"'lA J, f ,.���,

.

1 13'5:i

-Senhoras Suelí Cunha, AI
bertrna Martins, Cacilda
Santos, Pereira, sra. Dr ..
Fausto Brasil, Julieta Selva
da Silveira, e srta. Anita

Hoepcke da Silva.
.

Presidente - Sra. Maria
Pereira Simas:
la. Vice-Presidente

I Sra. Maria Cardoso. -

I ,2a. yice-P.�·esidente
�
Sr a. Eh Amoum.

,

3a. Vice-Presidente

11\....'I
..

;ra .. Cecilia Pires.
Secretária Geral - Sra.

'"

1eatl'iz Fernan�es.
la. Secretária - Sra. Oda

\.: Antunes.
2a. ·Secretária - Sra. Nrl

a Guimarães Teixeira.
TesDureira i}erâ{-' SI�t�.
)üralice' Pereira.
la. Tesoureira - Sra.

.linria Grlndel.
Oradora - Sra. Dilza

Laurindo.
Conselho Deliberativo -

',aura Santos, Palmir� Cos
:l, Dau'ra· Marques,,, Rosa
oa.res,' Dezaura Marques,
i1aria Mai'tins,' Lurdes Mel
o e Maria Costa Assis.
Conselho Soefal _ Maria ";03 que labutam, de sol a

,lifJi, : ,01, sem compensações que
_________

�
)hes permitam viver eom

:lec.êl1cia. Dojs candidatos,
duas Jégendas se defrontam

�ência.
h"hora do povo, em Santa

Catarina, saará no dia 3 de
outuJ;íro. ,Não mais o co-nti
mismo indifel'ent� à ,dor

BICICLETAS DO
.BRASIL

AVENTURAS' Dc)�ZE�MOTRETA

LOCALIZAÇÃO
RIO, 13 (V, AJ - O presi

dente da República homolo

gou a esçolha do sítio, e a de

limitação da área fixada pa
ra o futuro Distrito federal,
::J que vem coroar de êxito as

conclusõ.�s da primeira fase
dos trabal'hos 'e'xecutados pe-
la comissão de localização da, "".__....... ... """'_...... -_-------__ r---.....�-.....------
nova capital federal, presidi�
da pelo MaL José Pes:wa, No

mesmo, clespacho/o chefe do
�governo detenninou que a

(lOffiISSao prossiga nas su::u

3,tividaéles .

e que enca.minhe',',
'J ·relatorio ao Mrriistério da

Justiça,. a fim cÍe ,ser prep:;t-'
('ado o 'expediente. eoncreti
�aJ:ildo as mediúlas, s11gerid!lS
Jara à mudimça da capital
ia país para o planalto cen

tral.
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OMINGO, PELO CAMPEONATO CITADINO DE PROFISSIONAIS, TEREMOS O'MONUMENTAl CHOQUE r'N T R E' OS
ClASSICOS RIVAIS AVAl E FIGUEIRENSE

Florianópolis, Sexta-feira, 16 de Setembro de lV55
,-' ----_. ,--_.-

o ESTADO

�VAI' "VERSUS9' FIGUEIREN'SE
,

..

, I,'
.

NOTICIÁRIO'DO REMO
n resenc Ia r INá�ltic�i�'e���:�iS��

.

����i� ca���� d�e a��b�asSaad�u�� M�taf�A��r �eLu��a:���I' nelli não está se descu idan- 'a do Martinelli, com Silvei- sessões Esotéricas, iodas as se
do no que concerne ao me=

'

ra e Vilela, isto é, a dupla gundas feiras, às 20,30 à rua
thoramentrf de sua frota. I campeã sul-americana. Po- Conselheiro Mafra, 33 _ 20

AVAl E FIGU�IRfNSE NA ,MAIOR BATALHA FUTEBOLlSTICA, DO ANO, A EFE- ��si�i ébai�l:addoO�i�,��t�.\��; ��l�;v�lOce�,���í:�n�eê:��mae:� l�nt�'T�ôA �RANCA
TUAR-SE DOMINGO, ESPERAM DAR TUDO PARA ALCANÇAR A VITÓRIA �l::�"�ed����::osac:�� P:�I��s:�tr�e:ui:�oSaquedU�il�I:I_ __

, E' das mais intensas a "Semana do sofrimento" pa- de agóra em diante, não de- podemos dizer, ao fator encomendar em Pôrto Ale- deixasse o Marttnell
í

e se •

expectativa do público pela, ra os torcedores dos dois' sejando perder mais 'pon- l'chance. Hoje, 'esperam ,(JS gre um novo barco. Trata: inscrevesse pelo Aldo Lue, CASA MISC:.LANiA cU.tl'1.
batalha futebolística que gloriosos e tradicionais ad- I

Los.
" , .. 1 pupilos de Lel�co . jogar se de "out-.riggel:s � 4. re- seu _an�igo clube. b\'irlora dOI! Rádl. ILC.A.

vai reunir no gramado da' versáríos.
.

j o Ava] 'e o Iíder invicto 'I uma grande partida e ven- ,mos sem timoneiro ,com- Nao sabemos qual a com- vlt�Ir, Val'f"-1lfu • D1Ie...
rua Bocaiuva, domingo pró- _ 1 elo certame, corri apenas um ,cer com largos méritos con-

: pletan do desta forma a sua posição do double do Amé-
ximo, os tradicionais rtvaís O Figueirense vem de ponto perdido, resultado de 'servando sua prevtlegíada

'

frota olímpica. rica, da Cidade de Blume-
Avaí e Figueirense. uma derrota, aliás amarga.] seu empate frente ao Atlé-I posição de "leader" sem

I -);. " ,x, nau. Todavia se for aquêle
Sempre que se defrontam pois fê-lo perder a invenci-', tico, Técnícamente não, vai I derrota., . I Tudo nos" faz crer que a que representou o nosso Es-

Figueirense e Avaí, na se- I hilídade e a liderança fren- I muito bem o esquadrão I' Vamos aguardar a monu- dupla martinelina do dou- tado por ocasião do último

m�ria que an�eced� ao pú-l te a .uma equip� pouco cre-: "azzurra", pois contra o
I
mental 'pugna domí�ical, I b�e, Sil�eira . e. Al�redinh?, C_ampe�n.ato Brasi�eiro, e�bhco outra cOls,a

nao se fa-I denciada a bate-lo: o Gua- Tamandare estabeleceu um certos de que presencIar,e-
' nao mais participará do

pra-I
taá sera talvez o pareo mars

la senão no "Derby" do -fu- ' raní. Os alvi-negros estão I
marcador sem "expressão, I

mos um dos espetáculos 'ximo Campeonato Estadual sensacional da regata do
tebol ilhéu. E' a chamada

I
mais dispostos e preparados! fugindo do empate' graças, mais atraentes do 'ano! 'de Remo, pois há dias que dia 16 de outubro. do cor-

,
,

' ,
• ) não os temos visto trei1, rente ano.

'

.................................L•••OOQii\llJ�a:, O tII ..·.IIOo;t>�ló'i"e�'" -naudo em conjunto e temos

W Id
-

C I-t
.

d d I
��Si:��Ou� S;�l�;�r�.e:::;�·� As éoisas·Y.':·�: vão muito C�NE SAO JOSE

a I r X a r I . o o ora n e ue o Trata-se de Tolentino, mais' bem lá pelo Riachuelo,
,
As 3 - 8 horas.

. ,&.
, I c�n�ecido POi� "Tatáu". Sem I �tu'almente

. presidido v

pelo Gina LOLLOBRIGIDA _

DA TARDE DE 'DOMINGO
dúvida, também, uma gran- 'popu:ar BalJ,sa. ASSim e.que Vittorio de SICA: em:
de dupla. .o "quatro__ com" que vin ha.l-

OUTROS TEMPOS
.r,. * ,:. 'treinando há um mês não'

Fultan do ainda um mês' màis participará - da pró-

TANTO O ZAGUEIRO AVAIANO COMO O AVANTE GAUCHO ESTAO EM FORMA para a realização do Cam- xima regata. Desta maneira
peonato Estadual de Remo, ficou ° Riachuelo sem pos- ;

E ESPE'RAM LEVAR A MELHOR I
nota-se porém que os CQ-I sibilidade de alcaIlçar' um I!.

"

'

mentár ios idos desportistas' resultado' satisfatório neste:
No cotejo de. depois de i frente uma verdadeira mu- "alha que é o categorizadO', para que seja realmente i

amantes do. "esporte dos � páreo. Dois de seus rema-! I=_amanhã o público afeiçoado! aqui permanecer dif icilmen- .agu e iro avaíano. Sabe e, um duelo de. autênticos' ti- fortes" estão voltados para dores, Odilon e Kurt, parti- ." • wJdo esporte-rei terá oportu-' te perderá um posto no ata- 'ai se empenhar no máximo' tãs. I o ,�ensacional duelo Que tra-I c iparão do páreo ,'de "out�' - _--' , __

nidade de presenciar vários I
que da seleção barriga-ver- oara sobrepujá-lo- Conse-: Aguardemos o cotejo-rei : �arão 11Q, pái:eo .

de doub.le I �'Igge,rs a 2 som timoneiro", As 5 _ 8 horas.
'duelos, dos quais' o mais I

de. E' ,um "forward" de ex- rui-lo-á?
,

. do futebol insular que apre::: en�re o l\1a:'tlnelh, com Sl1- i IStO e, a mesma dupla qu.e CtNEMASCOPE
importuflte será sem d�vi�a I t�·aoi'din�rio.s rec,ursos, fí� O .público vibrará com o sentará um mundo- de emo-

I v�ml e T�tlau e, QCAldO. Luz, i representou SaIN1�a Catald'i-, Robert MITCHUM
alguma o que sustentarão '1"",'lC,OS e -técn icos. Corre pelo luelo dos do is . valorosos e cões e fará o estádio da rua com Hamí ton - ordeiro e, na na Regata oturna \). MONROE D

, .

, ' . Marrilyn - ..:.ory
o zagueiro centrai,Waldir' grarnado durante os noven- .uer idos "cracks", torcendo Bocaíuva ficar super lotado. Valmor Vilela. Lagôa Rodrigo de Freitas.

CALHOUN em:
" t f dó' C l'

!.
t d'

'.
iJI_ �z....-..-.••- ..""'_..·� .-.,._..-.- ,....Iia-� ·� - · ·.·.·.._. · ·"... · ...

e'o cen er- orwar_" �T 1- ,ta mmu 'OS sem ar smal,s ••

./' O RIO DAS ALMAS
'

to, aquele do "onze" azurra" I de esgotamento �,o que é
PERDIDAS

e êste do "Furacão'. Negro". mais· importante, joga para ,[- se'o Ia I' "I:,nd u' s,t.r_ -�a,l x DI-a s'� "Ve-,Ih o.Waldir ainda
'

manté,m a
I
o co�junto,

'

o que o -torna
-

sua invejavel forma téc'nica 'o ponto alto da equipe alvi-
e física. E' um "back/i cora-I negra e o l'esponsáV'é1 pelos '-,

OS' E IZ' R' SE
-

O NQ ESTA'DIO DA FAC SENSAjoso, preciso e oe urria inte- seus sucessos. Daí a satis· AMANHA, AS '15 H RA, ,R AL A -, �A ,
'-'

"
-

:��:�::;i� :��:����á�f; 11��oh�:��}H�':,,��i:�::' ClONA IS JOGOS· DE BASQUmBQl E VOlEfBQl. INGRESSO - CR$ 3,00: NAO
Assim tem sido' êle no Bo- fazendo-a obedec-er aos seus' PERfAM' TODOS AO FST'A'DIOSANTA CATARINAcaiuva, Monte Alegre, Avaí desejos. Outro grande pre-· VI'

'

_' "" IA. � •

e na Scleção_ Catarinens� dicado que possui é a sua
.�����

onde brilhou intensamente coragem. Atira-se à luta
no lado de Antoninho, do com todas as st1as energias,
América.

_
constituindo-se no perigo

Waldir é uma garantia número um das cildadelas.
no esquadrão .azul e branco E mare,a cada 'gol que dil

que não póde pr,escindir do gosto ver .. ;
concurso do mais completo I Depois de amanhã Waldll'
zagueiro central da Capital, estará marcado a Carlito,r
talvez do Estado.

. : . I A tarefa é por demais es'
I

O outro, vindo de Porto' pinhbsa, por,é.m honrosa pa·

Alegre, ond-e brilhou, tor-I 1'a o zagueiro, que' assin
n�ndo-se uma das mais no- I poderá se aguilatar melpor
táveis revelaç'ões futeboljs-. das suas verdadeiras apti-

. ticas, tem feito misériàs; dões pebolísticas. Carlitc
em nossos gramados e- se sabe que vai encontra,r pel�

Ocboque-rei . que tOdl

, �.........-.••••••••••�••••••••••••_•••�••••••••••••••••••••..........�.·6-..·J".t'.-�·_-�·6·.' ••••••61•................�••••••••••••••••(I .

-o
" >E�tado Esportivo

J•••••Q �•••e••••�a e&8••••••e�•• __•••�.�a.8 $

No Programa:
Cine Noticiaria. Nac.

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

Technicolor de Luxo

"Preços: i8,00 _:_ 10,00.
Censura até 18 anos.

"APRONTA" O AVAl NA. TARDf
DE HOJE

As - 8 horas.
Vicente CELESTiNO

Gilda de ABREU em:

O EBRIO

No Programa:
ReporteI' Na Tela. Nac.
Preços: 7,00 - 3,50. .

Censura até 14, anos.

As - 8 horas.
,

. Vicente PRICE � Boris
KARL�OFF - Basil RA
TRYBOBE em:

�

A TORRE DE LONDRES

As equipes titulares e, su- clássico chogué.,
plentes do Avaí, com vistas Leléco espera ° compare-:
ao match de domingó c01!l o cimento de todos os jcigad9-'
Figueirense, estarão, };loj_e à roo, _afim de que o' e�saioi
tarde no estádio" -da Pl'aJa seja co_roado dq major êxi-!
de Fóra, para um .'rígOrOIlO I ta e possa o alvi�celesfeeol1-,;,
exercíc.io coletivo qu'e' sér7 tilr 'Com a sua força máxin'ra,'
virá corria "aprontó'" para e ,I domii1go próxiITlo.

"

,
.

As - 8, horas.
Jennifer, JONES - Lau

l'ence OLIVIER em:

PERDIÇÃO 'POR AMOR
No Programa:
Esporte Na Tela. Nac.

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

;'
I

, .'
.

""

•••••••••••.,__�.�••••••••••••••fIjj•••••••••••u.

CLUBE RECREATIVO 6 DE JANEIRO' -_
ESTREllb-- AM'ÃNH-� GRANDIOSA SDJ�'

RÉE COM INICIO AS 22 HO·RAS.
!

,', "".:.
,_ : ,-. ',0 ":

O simpaf'icp ,: Ctub' R;:�6 de' Janeiro"
fará' realiíar/em -sua I sédé:socia I;. àn1:�
mada :festadànça�tet p'ará qúarrei'na
grande animação�entre os associadôs.

".' ,

Elpo,' --C'Ordeiro.--Glticâo. Erl.son ,(l 'Aze:v.edo,�V:ieirB.t. desta cados "rowerS,", aldistas, a pós uma Sen!'lac.Íortlll vit"ória
,

.

Prossegü�m os �lubes d� atra�íite manhã .náuti�� que I
São set� 'pér'eos, todos: l'ão esforços

"

e ,s�crifícios. 1O) N�Cki:� h�':SSemana.
Capital e das Cid.ádes de lerá 'n, "participação ,das olímpicos, a J êaber: out-rig-; E' treit,ar, treinar, até atin- Nac.

PIUl:n:'�Iúni .,

"é" ,.Join�il1e' o's' gll�rniçõ68 �_o Amética

e'l
gel's a 2 com e s�m, 4 com,; g.ir a perfeição técni,ca ,e fí- 2�) A MASCARA DE

S�lI.s prepar,aflvos pa,ra a Ipn.:an�a", de Blu,J"ena?;, e sem".,8 co�, -slnff_ e dou-.: 3lca. '

, ,'9URO __ Com: Van Reflynn
dlS?Jlta ?O Ca'm�eoJ:tato: AC�-'1At�al1�l'Co' e, eachoell'a, de blc-sl)nff.. �'

. ,� 1� de .outub.ro um pu- - technicolor
tar.nle�s� .?C Rem� ql�e. este- �J?l�v�lle e :Aldo Luz, Mar-! Nos galpoes d?queles �a-, hhco J?�als v1stl! numa 30) O" PREÇO DE UM

an� pr�lll�te; ser o: ma.J?l' ,e (rtle�I.l e Rlachu�10, "des!a loros�s clubes rema o mal?!" I ���p�t�ç�q.>'"rl.essa l1atll�'e�a, �!OME�,;" - ,,Gom: �arnesmaiS sensaCtOna-l,da- �ISl.to- Cap?I�I, ,os qUaiS est.arao entus18smo a'a melhor

boa'llla
dehcla.r-Se ��m as,

dls-: Stewar'n;� tecllnlcolàr '

ri�a . do �spod�'
,

reml�hco eI_llpenhá'dos nas mal�res vontade. Todos q.uerem os, p�ltas do Campeonato Cata-, 40) O HOMEM DE AÇO
bal'riga-verdé�" "�" -disputas de todaiS as �po-_)ouros e'pa!'a alcançar seu, nnense de ·Rem� que .01'0- 1/2 Epll. .

Um' mêS-- apenas 110S se".__ c�s. .. _. _ ,
"d-esid,erlltu�n" não poupa-li metem ser das m�ü. renhi.! Precos:' 7',00 - 3;5Ó.

!,ara da empol\gante quão 'j das e emocionantes. :! Cen;ura até 14 anos.

,"

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Ftortanópelrs, Sexta-feira) 16 de Setembro de I:;;;':;
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'�

J, liNiAR DE CONFI<ATERN IZACAO DE r .:W)+�)+).).,...�)-.�)-*>'(i>�.�)-+,.'.�:":":,,,,!,,,:++:".:H:.-<l1-:.�:.H��" �:... ,{...

M ? . '. t�
·OFICIAIS DA POLICIA MILITAR.' - Ao- f.. .

�..:::�
.

'l' .rm B�lern pró Adernar

MENAGEADOS OS DRS. LUIZ ABS DA �!�.
-

. �jti-l2:� (l!:��/!J.,�,r i ;'��;,��4��t:di��m!.i��! ;:�:��t�:::��:�:':�:�:i���
CRUZ E FRANCISCO DE ASSIS .:. ,-- .,.,_-

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

.+. de .rabatíteua, em propagan- prendeu o cidadão Aristides

. , ít t
�

A d C� T .+:+-
'-, .+.' :1:1, [IRS canrüdaturns tios srs, -Dantas Bezerra, o qual, ar ..

Terça-feIra a nOI e, eve tao nu a amara, enen-
.,

: mado de punhal, tentava fe-

lugar nos salões da Asso- te Paulo Pedroso e o Dr. Yl- ••• Dastaque o cupom abaixo remetendo para: 'Real Aero- fi". Eprlogo de Q_ampos e Ade- rir varias adversarias,' Ao

Ciacão Atlética Barrtza Ver- _mal' Corrêa, recebendo todos ••• .'

R
-

C Ih' M f (i FI.
. ,

I ..
•

�

I .. vrns - ua onse erro ara,' l' "oÍ'l!t-nopo is, e can di- ... ma.r de Barros, foi perturba- ser interrogado confessou o.

de, antíua e prestigiosa en-

I
os mais entusiásticos aplau- ..

•

� *.. date-se a uma passagem de ida e volta às famosas Cata- ..... do por varias elementos de seu fanatismo, afirmando

tidade que reune os nossos sos dos presentes. � t 'd F d I
+

�+. I'U as e oz .0 guaçu. ..... outras facções políticas" Rc-' 'que lamentava não ter, podi-

oficiais da briosa Polícia Agradecendo a homena- +.
+

fi.. ..... gístrou-se violento trroteío, do alcançar os elementos da

Militar do Estado, um [an- gem falou, o Dr. Francisco' +. N
. +

taro de confruterrrizaçâo de de A ssis que, bastante co- fit E 0�1e: ., , ,

:; ,'
........•. ,..... �i'-

sendo feridc o procer pro - coligação,

��i:li:��g:; :8fii��!��:�ea�� ��:I;�l��I:�er���!il���b:��OS� �:t:� �:�;;::j:i,�:��l: ��' ���l' ��r'o';i��' ��. �J'o'r���'���;;s',
.

�i��� �:;.' '��.a��--Partlõl;'·"'p·-.ã.··�.··ãEQ-··�·�
vogados Drs. Francisco de bem como se manifestou fe- -.:,.. �..� Y

Assis e Luiz Abs da Cruz, liz com as 'expressões amí- ••+.
Rua: ., ,

:.•. nO, ,"�., JACÓ SILVEIRA E SRA., JOSÉ AURINO DE MA�

que dedicadameute fizeram gas de seus companheiros.
Edifício ,

'. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . :' têm o prazer de participar TOS E SRA. tem o prazer

a defesa do Capitão Teseu "F'inalruenre, falou o Dr.
·

..t. Qual o último "slogam" da Real Aerovías ? .'..... ,..... t�t� aos seus parentes e amigos..' de participar aos seus pa-

D. Muniz no processo crtme Abs da Cruz, que se repor- % ,................................................... �t� o contrato de casamento de rentes e amigos o contrato

que respondeu perante a tou às ligações que sempre �t" .. ,

1
••••••••••••• , ••••••• õ •••••••••••••• � ••••• '- �t� I sua filha Claudete com o, de casamento" de seu filho

Justica do Estado 'do Para- manteve com os componen- ••• �� 'I
Sr, V<llédo José de Matos. I V:tlél'io com a Srta: Claude-

na', p'o'r ter, e� legoibíma de- tes da P. M., tendo sido em
• ._..+.. ·, ·u •• \' ,... +*'- +. ' P 11hO"a 6 de Setembro de te Silveira

•
" � _ It' .. .. ., <t .. ,. .. • • .. .. .. � .. -. � .. .. .. .. .. ,.. + ., '+ + ..."•...,....,..T T"'I'.. '" ,

I
-

.

"

fesa, prostrado o ex-coletor .várias Opol'ttn\idades. advo-
1.955. Sao José, 6 de Setembro

de Santo Antônio. gado de seus componentes, H ,O J E NO, P A S S A OO' NOVO ARMAMENTO
I de 1.95fí.

O processo foi doe que tanto soldados como oficiais. .", BUENOS ÃIRES, 13 (U,P",) I VALÉRIO e,_CLAUDETE
muito impressionaram a opi- Disse da alegria com ..{lue- 16 DE SETEMBRO __._ O Mínístro elo Exército, J =_,_"_••-C-'���8...w��.._..wV_P.b���_"-.:::.���:����...."�,;�,.�...��.v.-_�-.;..�........_�
nião pública, dada a posi-. poude contribuir l�al'a ver a A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE: ,;'eneral Lueero, acompanha .. I .

."

ção dos personagens que ne- libertação do ilustre oficial, em 1.645 o Governador holandês da Paraiba, Paulo (1'0 de alto,s' dirigentes mili- I
.

A L U G A.. SE'
10, se' viram envolvidos, ten- Cap. Teseu, cuja atividade- de Linge, dirigiu uma carta ao Supremo Conselho de Recl- tares, seguiU _para Olaen, na '

d;'d ., '-d a' f" t d'na�ml' 'a g an
.

d I d h d j f F
-

R d'
- PAHA, Fi' MíLIA ('RANDE OU CIIURRASCARIA

úI S'I o o ]Ul'l os m IS mo- e 'lclen'e e . I < C r" e, ec aran o avel' man ae o en arcar ernao o, ngues provínCia de Cordoba a. fim
.,- � .

'�nentados reafizados em geou os maiores .elogios da de Bulhões por ter oferecido dinheiro para qu'e a F.ortaleza de "P' '. ,..,
Casa espaçusa, Local pitoresco.' Bem ao· lado do

resenc!ar expellenClas PI" d A
�,

I f
�

Palmas. população da fronteira oes- je Cabedelo fO.3se entregue aos brasileiros; ",. "
.

.

a aCIÇ> a grononllca. n ()rmaçoes na "A Modelar".
�v111 novos matel,lals, e novos �••e•••8.Cle.GGQHtOe••(SI��ee.e�t9�i))Q@ee.c;e"eI9Qe.

Aproveitando a. estada te, que nele sem.pre viam um - em 1801, 9 Forte de Coimbra, elll Mato Grosso, ain- armamento,,", Ha dlas
.

que' C M 'b-I- dentre nós do Dr. Luiz Abs defensor da ordem e um:1 la não "estava terminado 'e contava com red,uzida guarni� i exército vem nealizando' a,sa o lia a. \'

da Cruz, ilustre causídico segurança para os habiüm- }ão comandada pelo Tenente-coronél Ricardo' Franco çle manobras ali, tudo indicando i
_, '"'

residente no Oeste de Santa

I
"es que lá vivem. '\lmeida Serra, quando foi atacado pelo próprio Governa- .

e a
.

't d'L . f',
I' Alugü-se com o maXUTIO conforto e SItuada no centto

qu_ VISl a e ueelO Ol,�", f '1'; , ·t ,ot
Catarina, foi tornada ,efeti- Teceu depois s. El' muito", lor do Para'guai, Lázaro de Ribera, com uma frota de 4 .

t 1 h' I
' ,);:(1 a aml.ld oe I d amento.

_JI'O] e ':::te a ,�a a gum tempo, , ' ',- ,

va, a homenag'em lllan.ejada. comentários acerca da, ati ;umacits-canhonell'as e mais 20 canôas, conduzindo 600 'T� \ I t'
'll'at::tr a Rua FelIpe Schmldt, 89

,''''' Sé;muna pa9sac a se no ;1..' ,

.

. Compareceram à mesma I'
vidade policial, declarando· .10mens para desembarcar, Depois de alguns dia'3 de resul- :?ÍGu a desçoberta dum mo-

'"••-.�•••��D�••••a_-...�.•.�_••.•b.·......·a·�·�·....._._.....r_·.-.r_·.·�·.·......!'·.·.·.��"V"�·

ilustres oficiais da Polícia se, enfim, sempre l)l'Qllto a ;ados negativos, os hespanhóis paraguaios começaram a vimento em cordoba, tendo Dr. Constantino. AUTONOMIA

Militar, bem como pessoas servir a seus amigos, nfil) �escer; o rio, ás 9 hora'3 elo dia 24, d_es4stilfdo do a taque; ,:i_do denunciarIas, cinco che· D'
•

amigas da c';rporação, poupàndo nenhum esforço - em 1.816, o, General, Andrés Artigas com 1.000 cor- fes militar22, ima tos RIO, 13, (V, A,r - Os se-

O ágape decorreu em um para .

isto. Suas 'palavras, :'iei1tinos e guaranis destroçou no campo de Sãol João_ um
, MÉDICO CIRURGIAO

n
..�do!'es que. compõem a �o-

ambiente de amizade e com- efusivas e entusiastas, com(! 'ontingente' de 200 milicianos· coman(Ld)s pelo Major ••••••••••••••••••••••
'

.

Doenças de Senhoras _,
m1ssao esp.eclal ptara apreCIar

IHeensão, tendo usado da as de seu colega Dr. Fran- Joaqujm Ferreira BTaga; , L .. p t O
-

v'
a emenda da alluonomia do

1".
eC10Da se ar os - peracoes - las , , ,

palavra, como orador ofi- cisco de Assis, foram rece- -;- em 1.824, ,0 General Francisco ele Lima ft Silva apre�
.. ,

u·'
: D1stnto Federal foram COI!-

. I
l'lnarIaS I.

1
.

't
-

cial, o nOS30 colaborador, bidas com os maIOres ap :lU, ;:mtou· aos revolucionários de Pernambuco as últhnas con- ProfessOl' .de Matemática Curso d'e aperfeIçoamento' 'vocac qs _

para a �ns a�açao
Major Rui S. de Souza, cujas! sos dos presentes. Jições de rendição;, e 'Português � 'longa prática nos HospJtais desse, org�o na pl'OXlll1a QlléU'-

palavras ponderáveis� e ex-; 'Em um �mbien,te de gl'an - em 1.831 à frente de milicianos e voluntários, o Co- Aceita-se alunos de 20., e' _ d B A'
. ta-feIra, as 14 horas, Ncs�a

e uenos Ires ,-, '

I
'

l)l'essivas causaram' a mais

I
de camaradagem e amizade! ronél Lamen.ha Lins venceu no Recife as tropas dessa poca, admissão ou para con- CONSULTO'RIO: Rua Fe� o,castao devera s�r. e eito pl'e-

viva impressão. Seguiram- foi encerrada a homenagem 'Juarnição que se haviam re',oltado no dia 14 ctes'3e mês; cursos. lipe SahmiEl-t, nr, 18 (sobra-
slde.nte o sr, Atlho VivJ,qu�,

se com' a palavra o Major 'I que calou fundo em todos o" - em 1.842 õGeneral Caxias, em Ordem cio Dia, agra- '
Embora as bancadas elo, Se-

Ha vagas para alunos de do), - FONE 3512, ..

Spalding de Souza" o Capi- que dela participaram. :ece os serviço prestados pelo Exército e Guarda Nacional acordeon.
' HORA'RIO: das 15 ás 18 nado t!i e3tejariJ. bastante

......� �.J"_._ _.:. _.__,.----.- --- _ _
;.

, _la, pacHicaçà) de· Minas Gerais; Rua Luiz Des'fino, n, 34, horas,

'

desfalc?-das com .a apl'bxima-'

_ em .UI48, no Rio de Janeiro, onde nascera em 18 de ção do pleito de 3 de outubro,
,hio de 1773', faleceu Mariano José' Pereira 'da Fonseca' AV' ISO' ·espera-se que haja mtmero

I1arquês de Maricá;
.
.' MELHORANDO Jara essa instalação, O sena-

o:_ em 1.850, nasceu nesta�então Desterro, o, Capitão de Paris, lU, PJ - O em- DR. MOENICH '
clOl; Atilio Viv:N!ua pré;tencle

.

I Corveta José Veloso de Oliveira, falecido a 3 d'e Outúbro de Qaixaclor elo Bra3il na Fl'ua-' Ôomunica aos seus di.3- J.pr,:!;:;enbr SOl1 parecer ain'da

.1.907;' ça, dr. Caio d� Melo FranrQ, tintos clientes. que estárá
ne,sb scs'úo !C'_;Lqlativa, -

I' - em 1854, no Rio de Janeiro, foi inaugurado o Real111'ielhar0u hoje, segundo in·
ausenteãté fins dO' corrente

Ir.stituto dos meninos Cegos, criação do Imoeradm- D, Pe- formação colhida, na embai- .

d "O b'
mês.

dro lI; xa a, em alxador supe-

Andl'é Nilo' Taaa�co rou. o ataque can;líaco que

pôs eri.1 perigo a sua vida du

rante os últimos três' dias ,-

FLUXO � SEDATINA
. Alivia as colicas uterinas .

Pel& MAo de, seus componentes Analge

sln& - Bela.dona - Pi.scidia. e Hàma

meUs. a PLUXO-SEDATINA a.llvia pron-

tamente as coUcas uterlilas, Combate iS

lrrCiularldad�s" das funções perlodicu'
'das senhoras.

;t- calmante e regul..dor dessas tunç_6eJ..,

ANIVERSARIO :

MENiNO LA�.UtO ALVES CHANES-

Tl':1_nscorl'e hoje b seu 1° aniversário natalício o ga-

.......�:,....,....��-,.;. .;..- o"J'I.w.....................
ante menino Lazam Alves Chanes, filho elo Sr. Ildefonso
cte Souza Chanes e Da, Dom AI ves C'hanes, residentes em

-

Barreiros,
_.

I
. ·

d
-' -

d f' t·
· DEPARTAMENTO RECREATIVO DO SINDICATO DOS

meia a a mspeç(\o as ron eiras, EMPREGADOS NO COIVIERCIQ DE FLORIANóPOLIS
WASHINGTON,

�

14 (U. foi estabelecida a fronteira A Direção d D t' t' R t' d' S' d'
P.) � O embaixador equa-I entr� as 2 �ações. A missão Idos Empreg'ados

o �ar �n:en o �clrea IVO AO I� dléatl!
toriano José Chiriboga de�

1
tem a tarefa de investigar os SO'CI'OS do Cl bno 120mdeIcAJO," ctonvlC a .seus S,SOCIa os e

, . _ , ,
u e, e gos o, para o monumental

clarou, que tem como certo a sJtuaçao, depoIs que o E- Bingo-Dançante p:' C t·
-

dI' , S- J d
,'_ ' , .

d'
.

, 10- ons Iuçao a greJa (te ao u as

que uma mlssao mIlItar de, qua -01' aflrmou, na' semana T"deu a' l'eal' '. d' "4 I 't
'

1-
, ' '. .'

" • ,Izar-se,no la � co corren e AIOS sa oes do
4 membros esta reallzando

I
p�lss:lda, que corna o pen- Clube D d A

-

t
.

, , ,

21 h' 'N
-

.

um reconhecimento .na frem- g'o de ser invadido pelós pe- 'dJ:lcle seI�a,zefe,et gos o: ceomt ll1_IClOd as C d�'d lta o�ortcunl-
., I :t I a a apIes n açao as an 1 a as ao on-

.teu'a entre Peru e Equador. l'U,1l10;J. curso de Miss C ',' -,d 195'5
'

'

D'
,-, \'

-

'f 'd
omelCIO e .

Isse que a ll1specao ael'ea "' mls::;ao 111 armara os I A me- a -1
-

d' 'd S
.

._ '. ,

•

.

... 1" 1 'd'
-

� I

. S s, spa, erao ser a qUll'l as, com a rta. Valia
,d,l regIaO fOl feIta no do- [CSU t;H os a ll1speçao ao"" Bel'n:1l'dini : C'$ 10000· d','t' 2 .t- .'

n�ingo, �egundo informa- l'f!_presenta:11es diplomáticos
I

Bingo.
,a 1. " com II el o a cal oes pala o

coes aqUI chegadas. Acres- das' 4 naçoes, de momento - Os Com
. ,

d
�

d
-. , .

�entou que não sabe quant'o reunidos 'no l'tio. Em fontes
I

sede do S' ;�'CI;rJ�S �verao adqUIrIr Cseus lU�ressos TI.a
tempo levará a'inspeção ter- inform-:-das se disse que os

.

lO d'a 20
lU Ilca o ,osd m13Prega1703s0TIho. omerclO a partIr

,
. ,. ,(., I, no lOrarlO e ; as oras·

restre, t'E.:presentant�s dhlI�lomAatJOcos. -·C··AS
.."' �•• ,•••••••••

v.ao se reumr, o]e. 1'- .

A VEM"E- SEA missão consta dos adi- g�nização dos Estados Ame
. ,

.

-

,

'

U,. ,,J.
,

o \
dos militares da Argentina, rICanos -, OEA

- para a VENDE-SE RESm��CI:,A lil,M: PONTb: á�N'ijgAL
Brasil, Chile e Esbclos Uni- qual tambem apelou o Equa, DA CIDADE.

,._ ."

X
�

".� •

dos, Duis são dB Lim:1 e dois ?ctl', acompanha, o caso co�n LOCAL _ AVENIDA RIO BnANCO',". "I

,d,e Quito. As 4 nações s�o :ntel'es;,J!= e pedIU que se]f! TRATAR COM O SNR. ALVARO vEi�1. .

',,:

fIador do protocolo, do RIO, m�ol:_mada do trabalho ch- TELEFONES 2933 e 3501
'rmado em 1942, pelo qual, l111ssao,

.

-Clube 15 ,de' Outubro
.
RIO, 14 (V. A,) - Estão ções, a Câmara ficará serr,

marcadas 'sessões do' con-Inúmero para votações nã(t

gresso Nacional. para os sendo assim passiveI a' rea

próximos dia� 20, 22 e 27 do

IliÚtÇãO daquel�s' sessões do

corrente, a fIm de tomarem Congresso NfrClOnal. O pre

conhecimento as duas casas, sidente Carlos Luz vai en-

em sess.ão conjunta, de ve-1vial'.{} requerimento do de, Co-mp8nb.-a,.·N·a'I.'t,'-IOO"al d"e�tos apostos pelo presidente
I putado Coelho de Souza �. �

.

da República a projetos do
I
mesa do Senado, que é quem N""ve"g'aça-.,01·Co·'s1e'·.-ra.legislativo. Entre os vetos a 'preside as sessões d(l Çon- U

serem julgados, figura o qu,e ;rgresso, :
.

>.li /
A. i�--"/ _, • E,DI�AL,. ., ,

se ,J,;i-efel'e ao conv�Jli9, orto-
.' \' � A AgenCIa da C'om'Panlua N;wlOnal de NavegacftQ

gráfiço, O deputado Coelho CO"steira, 'Patrimônio Nscional, i;�'ô"m escritórios "'á Rua
de Souza, autor do projeto, A FANTASISTA Tiradéilfes, 5, 1"0' andai', }1esta -eidad� pe FloriãnópQlis,

Ididghl
"

ontem à mes.a 'da Lisboa, 10 (AFP) - Declu- por seu representante infra assfmido, convida . tôd1ls,�.as
Ca'ular'a llm' l'e'q' llel'I'lnento" ra'�se em fonte "utoI'izadr, rl'l'mas esnecl'al' d

.

t" d f'
•

'" �': t-' _., lza as �n el'es,sa "aI'! em, �rn��cel-:'. _

ranc!Jo
,

solicitand'o o àdi-anlelllo das que é absolutamente fanta- aos navIOs e merca"tl9rlas para o abasteclll;ento :gp, 'Sede, I
aludidas sessões do COl1-, sista e destituida de qual- a promoverem sua inscrição éomo fornecedo't:es,"'no prazo

gresso para depois das eler-
.

quer fundamento a. n?ticir.,' de noventa (90) diafl da data desta publical�:lo,
I .

ções. ".
pub1i��da por um jprmfl' in-:. Florianópolis, 15 de setembro' de 1955

-

J.lúltificando o seu reque-< diana e segundo a qÍial POI'-i p, .p� Companhia Nacional de Navegação Cosfeira-
rimento lembrolí o deputa- tugal COgitaria de ê'eder ao: Patrhnônio Nacional

-

J do libe.rtador que agora, Paquistão o seu tel'l'itól'io in-I Celso Ramos

com a aproximação das elei- diana de Diú, Agente

PERU' - EQUADOR

ACORDO ORTOGRAFICO
Discussão do veto ortografico (Rua Alvaro d.e Carvalho, 12)

Dia 24 - (sábado) _,..: Retumbante soil'ée da - Pl'i- "

nsvér8.. •

Eleição da candidatá ao titltlo Miss "Hí _de .Outu.Jj�o"
J 955/56.

..

..�

'. ,-

Ornamentação a carater.
Reserva de mesas na "Floricultu,ra"

COMICIO COM TIROTEIO

disse o porta-voz da emba�- 1 sala de jantar
x?.da - ina3 o s�u estado: 1 carro p/criança Iainda "é--..grave, Não obstánt�,í 1 bicicleta marca Maraton

temoi; esper;;:tnças de que s·:1 Tratar à Eua Felipe Sch-!, ti.j"i6i��"���
restabeleça", iimidt, 131. i I ..

;
---------------- --t-- ---,---

/'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTAFlortanõpolls, Sexta-feira, 16 de Setembro' de 1955
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'Procurem seus titulos

E�újtÓ:fo:

Expresso -FloriQnópolis' Ltda�
I

'JUIZO ELEITORAL DA chínattí � Eugênio Wittitz nho Pereira - Leduir Bar- dro Dias 'de Souza-s-e Pedro

13a. ZONA - Efigenia Cunha. - Elí- reto ___:_ Luiz Eduardo de -Pa.risi -' Pedro Chiquio --

O Escrivão' Eleitoral da sabeth Rihl - E'rico de Oliveira Santos - Lauren- Pedro Werner - Pedro Do-

13a. Zona que esta subscre- Souza Vieira - Emidio An- cino da Costa Avila - Leo- mingos Rodrigues - Paulo

ve, torna publico que os ton io da Costa -' Elpidio n ída Leopoldina Ferreira Lange - Protásio Martins

eleitores abaixo descrimi- Theodoro da Silva - E'rico Estuque - Ludgero João Dutra - Palmira Luz Mou

nados, devem comparecer Comicholi - Erny Rick - Leaudro - Leopoldo Ad'al- ra - Pio Leal Nunes

em Cartório, no Palácio da Elvira Faria da Silva - berto Meira - Lourenço Paulo Alves do Rosário -

Justiça, afim de receberem Ftavio da Silva Cruz - Francisco de Souza - Lui� Porcena Maria Ferreira - M,I\TRIZ: FLORIANOPOLIS

os seus títulos que ficaram F'Irmino Boaventura Feijó J·orísaga Moura - Luiz Pedrelina Meira - Placides

retidos: - Francisco Alberto Pro- Fiuza Lima - Mario prri- Geraldino da Silva - Ra-

Amelia .Amorim de Souza rst - Francisca' José d'à zeres - Manoel da Silva - mon Car-los da Silva - Ro

-t-t- Armando QuadI:,os - Cunha - Francisca Maria- Marieta de Andrade Pires nalôo Hickel - Romeu Joa

Aníbal Silveira - Artur 10 - Francisca Firinina da Macedo - Militina Cardozo quirn Cascaes - Ruben Li

Pacheco - Arlindo' . Regis 3ilva - Florisvaldo Díníz - Melquíades Santana -" ra - Rodolfo Fernando Pin

de Miranda - Arnaldo Ca- - Francisco Pedro de Amo- Moacir João 'Dutra -:- Ma- to da Luz - Rodolpho Fer
-sonattí "-- Adelina Cecilia :im - Francisca, Pereira - noel José Vitorino - Mau- nandes Neves - Rogério
Ceelho - Arnoldo Sebastião ';eraldino João Correia - rina Hoog � Marina Gon- Vieira - Reynaldo Euzébio
-- Alvaro Felisbino da Sil- ;uaraci Amauri dos .San- zaga - Maria Adriano - Gomes - Rosenio Limas

va - Abelardo Dionisio .os - Gecilda Mllrtins AI- Miguel José' Peres - Ma- Martins - Ruth Maria da

Vieira Acionê Irinéa oano - Georgina Augusta noella Vitorina da Silveira Silva - Rosa Gualberto -

Marcelino - Aldo • Pereira Cardoso - Guiomar Maria r-: Mario Caldeira - Maria Rosa: PVlho _,_ Ravnoldo de
- Àugusto Vieira - Adu-' le Lemos - Gilse Ivan Re- Nazareth Athayde Wagne�' Oliveira Santos -·Rita de

S'I,
.

'.' .
.

cio Vieira . Arinésia ds - Hartwig Beck - Her- - Maria RitasArêas - Ma- Cássia Nunes Pires _ Rita
I va - VJCtOl�a Cha��eckl

Wagner ---'- Antonio Fra,� iando Pereira - Hildo No- da Ondina Manger _ Ma- Góes Rabelo _ Renê Boa- ---: Valmor da Silva MI,hs -

cisco Bernardes - Assjs ,:aes - Hélio Luiz Rodri- ria de Lourde Gosta .._ Ma- ventura _ Silvio Dias _I VIcente Machado - VIcente

Cardoso v-c- Antonio Adolfo jues D'Alberto - Heitor da Benta da Silva -l\iaria Silvia Costa - Severina da ,Davatz -,Valdü: Valdemar
-,""

':���,
B h

'

c

de Brito - Viru in ia Olivei-
o m----;- Augusta Souza da varel� - Hermínio Boabaid Virginia Cunha - Maria Silva - Salim Miguel - , ,,'"

'"

tII.J (, I
Silva - Alecio Horácio da Henrique Stefan 3?hutz '-. Maria. Dorvalina S:l�ia Gouv.êa _ Silvio A_n-! ra. �� Slq.uelra 'o__ Val��r, «1'..0 eOdCU Q)) o
Silva - Adernar. Lauro Mar- Iebyette Vieira da Silva - Linhares - Mana Gon çal- tôn ío Garcia _ Serapf im l"I<:Itlllell.� W�ldemlIo I

SEXTA-FEIRA, 16 DE SETEMB.RO (' .

tins -' Alayde Pedreira Iugo Wonchacck - Hélio ves da Silveira - Maria F\lnez - Silvio Felisbino da Joao.Adllano - WI,lton Ge- , .""

Nocetti - Alvina Pereira. )Iivío Gobenando de La Benta dos Santos _ Milton
i Silva _ Saul Torquato _

ny BIttel;court - V�lma Ro- Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é

Duarte - ,Adolfo Martin� lega - Helena Santos _ Monguilhot - Milton Fett Sinandir Paulo Schnorr __ '

sa - VItal Francisco de poderoso para guardar o meu depósito .até o dia final. (II

.,.- .Alberto Fuger - Aurea .Iélio Jesus' Fonseca :- - Milton. Arantes 'Ramos Saturn ino Fausto',- Salus-
Souza - Valter da Silva - Tim. 1:12). Ler Rom. 8:35-39.

' •

Marta da Silva - Américo' Ieinz Weck.,.- Hélio So- - Miguel Joseph De Kisie- triano OscarBürgel :- Sid-
Valmor- Pereira - Valdir EM 'NOSSA igrejinha na costa oriental da Norueea eu

Silvei.ra d'Avila - Ademar angio Silva .:_ HailtQn Dias lewski Maura Maria de Cas: ne-y MOl'itz _ Tereza Batis-
Lenta de Castro � Walmor dirigia'um coral de mocinhas, Elas iam comigo a vári�s� lu·

Bonifacio de Sena - Adi le Oliveira - Helena: Jor- tro - Mauro Bley Pereira Ita:7-- Thúsneld.a Behr _ Te-,
Berretta - Wa�(hr Alba,ll_i' gares para cantar, e dar testemunho de Cristo,

Garofalis Ribeiro - i\Ívaro lelina Furlani:_ Inácia - Mal:lene Mendosa da Si.l- fresa Wendhausen
.

Donnel'
- Wand; MussI - .WaldlS- No,e anos depois, visitei a Ill€sma cidadé da qual' me

'Dias de Oliveira _ Ari AI- Úlva":'" Ivan Freyesleben i'a Camara' _ Macedoma _ Theodoro Bruggemann _

se de ::Souza Padllha - havia- ausentado. Ouvi dizer que Marquita, uma da, móci

varo de Simas - Arminda - Irlauda Ribeiro Rossés :solina Gonzaga - Maria ',The!'esinb'a de Jesu� da Luz Wanda Bousfield Regueil'a nhas do coral, ficará noiva de um ótimo rapaz'e feito todos

Frieda Batschauer - Ade- - Isaura Rocha ,de Cárva- �rnestina Mafra - Maria Fontes - Tomé José Coe- - Wilson Ferreira de AI�' planos' para o casamento, h1as encontrava�se sériamímte

laide Oliveira de Souza - ,ho, r_ Jnocencio . Mar- Emilia Büchele -' Maria lho - Terezinha Cathari- meida - Walter Pereira Lo- doente.
., ,

Antônio Fiuza Lima':__' :hionni,- Ignaéio Brazinha ThêZerinha Campos Gonçal- nense Teive de Freitas _ reto - Waldira Alves _I Visitei Marquita. Ela me recebeu com um sorriso fran�

. Agueda .Regina de Mello -
- Ima Holdorf - Ivo Bian- ve,s'_ Manoel Pedro ':(los Tilribio dos Santos Botelho' Walmor Eliseu Gil _ Wan- ao. sent�i_-�e ao lado do seu leito e conversamos. Então

Annibal Clima co Filho - ;hini - Ivete Costa \da Cruz Reis - Marfa Waltrudes:- Tomás Francisco de Sou- da Roque _s Waltel: Boppré : perguntel�lhe 0;)mO se '�entiu quando soube que tinha de

Antônio 'Silva' - Alvaro - Irene Costa Caminha - Jonnassis Barros ê Silva z.a' - Ubaldo Antônio dos - Zilda Verônica Vieira! separar�se de seus amigos e queridos.
.

.

Vardanega � Antonio' Soa- :zido'ro Manoel Martins - Jotelho - :Manoel Fiu,za S�ntos - VaI tina, Lobo da Patricio. Po�' um momento seu rO!'to se enuviou. Respórideti-m�

res de Oli-veira - Antonio zasias U1ysséa - Ivo Pe- Limà . Maria da Graça '-
. depois: "A princípio foi um choque tremendo". Então a

���éOf�:d:ill�inerti-Ant01�� ���.d:::e�Ig;;i:te p�:��: ��I;�!ii -M�l�t;ad:�:uí��.!: 'Oe"o"t'al 'Sa,n'la' Il.p'0'100188 1�11��:�a�70:��01���!� ��edje:�:a��e�: ����,';���t���.i�� fue��
tonio Fagunde� - Antonio le Aguiar -:- Iracy Zulmira .\iafra da Silva _ Maria de" ,.

'

II.
é possível visto q�e ,Cristo esta comigo, Em breve, d�ntro de

Dutra :__ Adotiva Felipe i-arcia'!._ Iracy Virginic, da Lourdes Espírfd'ola Fr�itas ':;'
-

"', 1)1.' /
'

' poucas semanas IreI para o meu lar, encontrar-me com o

Coelho, - Aristides' Rodri- 3ilveira - Iolanda Maria - Maria Dias -::- Manoel c A.RTHU;R' ANTONIO MENEGOTTO
Salvador, .'

gues de Souza - Astrogil- la Silva -;- José Pa�lo Gar- 30aventura Feijó - Manoel .' Rua: Tiradentes ,D o 20 .�Esperarei
pelo, senhor à porta elo céu e 'dar�lhe-er as boas-

,do 'Sebastião Cunha ---'- ';ia .,- João �Manoel 'dos fosé· de Oliveira -,Maria \',�
.
FLORIANÓPÓLis' vindas,"

�

"

Austriclinio /Fernandes Ju- Jantos - José Jacinto Góes Corrêa - Múia Piriheiro -
-

• ,:'
.,

nior.- Aracy Jacinto _
- José Alves '- Joaquim Maria 'Luiza Séhrrfidt' Si-

'< O R A ç Ã O
J

Avelino Domingos' de Ra- ')errone de S,ouza - Jm'ge mas - Maria c'atarina de I Pai, agradecemos-te pelo amor e confôrto que nos dás

mos - Aristides Pereira Iomei'o de SO,uza -;- Jaime Oliveira __:_ '''_:M�ri�, ,Gon'cei- n� ,?da. e na.morte: Ajucla-�os ,sempre a ,41.1' lugar a esia

Dos Santos - Arquimino vIartins - Juventina Ale-' ião' dos Santo� _::_:Maria ,dá. I
fc, vlto�,l�!'a, elll, nossos coraçoes. Em non:�, de Cristã, a re-

'. Gonçalves - Anna Maria ,andd-na Furtado' Ferreira ,:3acramento ;Marins Wagn-er
,surreição e, a v,ida.' Amém.

dfl LuZI - Altamiro Di Ber- ,- João Bittencourt - João '� Maria LuCia Rosa � Ma

nardi - Artur'."Purificação '\ntônio ,Fontes .

� 'Jairo .'ia dos Anjos-Monteiro Ne- ..

- Aroldo Jaromir Mittitz .1J0éllmann Baptista - Ju- ves - Maria' d� Lour,des I ,I
- Alice Aguiar Nunes'_ io Andra.de da Silva - Jo- ':;omichoii Freitas .:__ Maria' :

Alaide ,Florinda Cardoso - liana Ali�e Luz - Jorge Candid'a - Maria de Lour� I'
_

-'delino ,Virgilio Dutra - ,alich Júnior - Jacy Severo, jes Ri'chter MOrigtülho,t :'-:
Bertholdo Faustino Cor� la Cunha'� José Cardoso Maria lVIartha d'a Silva Si- .

reia - Banjamim José Me- Ia Gosta - �oij.o Gonzaga nàs - Maria lUta· Pereira
deiros _; Braulina Martin� : - João' Crissastomo 'Paiva, - Maria da Gloria. SOU!'es
de Souza - Bento da Silva ronas', 'Andi'iani - Joã� - Maria Regina Malburg
- Bertolina da Cunha - Geai de Souza Nunes -

- Mario' Xavier - lviario
Br_anca Tereza Gonzaga - (oão Santos - João Dias Odilio Lopes - Mario Sil

Brauljo .Silva - Benicio :-:- João _Evangelista da Cos- veira - Mário Couto

Nunes -: Ben"vinda Cardo� �a - João de Oliveira - Mano'el' Pedro' da Silva":":_ ,

so - Beatriz Caetana da roá;:) Silva Filho -' José Manoel Antônio Bruno _; �,�:, "'_ ESPECIAL IZAD.'\ ,EM ARTIGOS DENTAllIOS
Cruz - Bento Soares de ,falte Soares - João Fer� �ano�l Car?o�o -: Maria ,'Estoque permanente de todos e quaisquer artiitos

Araujo - Celio Soares 'eira de M,eBo - Jo'ão Má, -,her�w;_Radzlmmskl - Ma- concernentes ao ramo
'

Celia Maria da Veiga Mon- 'h�do Pereira - João P_e- I'ia' J�sé 'PereÍl:,a - Noên:i E�WIPOS, CADEIRAS E MOTORES TEVONI te,

teiro Carmen Corrêa �elra Nicôle!li J.�g_1O BraglIa. Manso :- ' Na�ll� mos para pronta entrega,
Tolentino de Souza -, Clau- ;ch�t�. - Joao_ F�anG�1\�p, ,�ernardma FerreIra - NIlo Aéeitan�os encomendas de PLACAS, E..,lvIALTADA�
dionor Bion - Celina Ma- _ erreua - Joao FuncIs<;la M�,n.ezes Cardoso - Nery para diversos fins
ria Meira - CeciHa R�za de 'lamos - Jamile Boabriid ;Te§,uino da Rosa - Neide', ATENÇÃO' Atendemos os sen,hores Dentistas e .

Souza :_ Cid Rocha Amaral Guerreiro da Fonseca Eulatia' Stein -. Nyupha: Protétiéos' do I�terior I"
..

_ Carolina Brito Telem-; JercundÍl;lO de C ó r d o v a 3chlickmann ---:- Nilo Igna-: AtREO e POS'I'AL
pç lJ_, c"Serviço de REE..:\1BOI:.SO

berg - Cecilia

LeoPoldi-IWOlff
- João Joaquim Fer- cio Schroeder - Noel Cos- ...

'

na Silva - Ceres de Oli·vei- nandes - João Petlro Costa ta - Noemi CaBado Flores,

ra Menrl-oILça - Carlos Por- - Joaquim José de Lyra -
- Nailton Kraus ,- Nême- , ,----�" e' �e \"'. ",:'�'"

,

'to - Celia Cecilia Danson João José J\{iguel dos Sal1'- sis de Oliveira - Nildo Val- �",p'-
�

I- Carlos Cruz Morei.ra - tos - José Mafra - João moi SeB - Natárcio Soa- R" �G'-�-ii�Carlota Neves Lentz;- Ca- de Deus da Natividade - res Melo - Norma· Marial
.

e (4'AlI! q ..

tarina Paulina Pereira - José Silva MagalIiaes __.. Carreirão da .8ilva-Nilton
o_. .', ,,�� ,

,�.-

Carlos Schmidt - Celio José Durval de Souia e Sil- 'da Silva' - Nilton Passig �'5 I./.,AS .

r_- ":1 atende

Geraldino de Valgas - Ca- va - José Vicente :Ferrei-!- Nilton Ávila - Nezir Me- ","'. r _I'__.;.r__-..'��
tarina' Santa Pinheiro -,- ra - José da Costa Moel-' deiros Bastos Nilza �

r;;,., ENDEREÇO:

Christina Sell Pereira - Imann - José Pizani de Russi - Nadir Silva - Nil. Tel. 3113.

Cora dos Santos'-=- Carlos Córdova - João' Selva....,. za Arantes Ramos - Nel,

Tonélli - Carlos da Costa .João Pedro Hauptli - Jóão son ,d'Almeida Machado

Pereira - Dalva da Luz - Pedro de Lima - João Ba- - Orlando João da Rosa -

Debrantina Carvalho tista Gonç_alves � João As- Otávio Leodovino Rosa' -

Demosthenes Lucena sjs Filho - José :dos Reis 'Olga,' Scharf � Osvaldo Cu.�
Dalcy Vaz Borges Lehmkuhl Matos - José Edú Rosa � maco'>._ Orlando Bus!J.to -

- Davi de Andra,de - 'De- José Manoel de Machado - Olga Cezimbra de Assis __:_ :..f
metrio MaÍ-tiris Costa - José Acácio Cardoso - Jo- Olavo Soares Osvaldo ', .............:._. '

--

�-��-'Dalcema Vieira Azevedo � sé LuÍz dos Santos - José Dias Port�s - Otávio Fran- .....
- ;==� ;',� 10 " -:

Domingo's Lourenço Filho .Macario dos Santos - José cisco Baldança - Orlan_do � "..,. -'"
""' de.1. odecle, ftUI"

-_ -�
- Dalcy' E"ct'uardo Silvy - Passós - José do Patro- Joaql\inÍ Fel"nandes - Os- .

. "\ontC do \,uUclo _oa.
�. (#/fI

Dorval José dos Santos - cino ,Cunha -

•

João Lui� mar Teske - Olivio posta \i�, .,-l reeento de �_'" . '��r�'
Dilza Maria dos Santos - Minatti - João 'Manoel da do Nascimento - Oltcina "lPr�_� �'", l<.:.-l � """

Dyrceu Zytkuervisz ,- Do- Silva - Ledeny Mendonça Maria dos Santos - O'sval- :�f;>
. fi#lOS et-'-.er' \6ci\ c ..

to"...
4 I,}

mingos Ambrosio de Oli� da Rosa - Liborio Olavo do Manoel da Silva - Oséas

�_�.�'-.""",,, ,','__ t.c .:',mOa���,í,MtemotO's'OM-veira Ramos - De'lvy Lo- Albino - Laurentino Ma- Mafra.- Oscar Martins '_ _
'

',.

_

oe
.

bato - Dário Rodrigues de chado - Laura Filomeno '- ,0Iina-'l\1aria Castro Béltra-'
.

Carvalho - Eddio de Souza Lourival Bruno - Luiz' Du- mi - Oliveira Jeronimo JLopes - Ernestina Póvoas tra Santos - Léa Fernan-, Fraga - 'Osmar ,Regueira''':'''
.

� Vieira - Emilia Ramlow des Costa' Fonseca - Laci Osvalr1o Dntr:t - Osoar

'

H O R S E -

,
'4 ,

"
r .. •

Eduardo Florindo Vanunci Placidina Vieira - Luiz Cristiano ,Kley � Ose'�r iJ lO "

_ Eliza Marcia Pires _

. Procópio Soares - Luiz Schmidt Filho - Orlándo � .. : '{.,.. l)� ��. à 22 H.R
.

Elena Fl'ancisca de Souza
! O�valdo d'Acampora - Lu- Passo da Silva __: Osvaldo

.

_ EucHdes dos Reis Coe� I rilia Soares lVlorfim - Léa dos Santos - OHo Seb;n;j';c, �
lho - Edy Av.ila Caminha' de CastrO' Ramos - Louri- Husadel - Pedro Sbruzzi �
-=- Eri Pessôa - Eliete Bar-; vai Euclides Vieirl! - Lavi- '- Pedro Weber '- Pericles ��;Ibosa da Silva - Edith Dor- ,nia Luz Siqueira - Lauro Florião da Silva - Pedro

valina Pereira - Edmundo Soncini - Luiz Rovere - Men,eles de Souza - Pedro

Bruno Pàegle -' Edú Pi- Leony' SHva - Luiza GOdi- Hugo de Abrelf Netto - Pe-

1 ransporte de cargas-em geral entre
. ;.

FlORIANOPOUS, CURITIBA' E SAO PAULO

.
' -

Telefone: 37�30�il

o

COM VIAGENS DIR�'l'AS ao: l'ERM.'\ NENTES EM CARROS rBOP�I08

Rua Padre Roma 50 - Terrec

Deposito!' f-

Rua Conselheíro Mafra n, 13�

Fones: 2534 - 2.535

Caixa postl!l.l, 43�
End. Telegráfico:

sandrade e Transpólts
-O-

t:1LIAL: SAO PAItLO

Visconde do Rio Branco

("32/11)

rreierone 1230

Endereço Telegrátic�
Santldra e Transpol1a

São Paulo - Capital - Sf .

Endereço TelegráJico'
Sandrade e Tl'Ímspolla

(Alêncl. Df. Rio de JaneIro e em Reio Horizonte com trárero m6tao .Ü
Sú r.1l). ,eem • Emprb. d. Tran.portr "']n�. Geral. SIA.)

J ... I

Distribu.iàoI

C RAMOS S/A
Comercio Transpc-rt..
i:tua João Piuto, 9 Fpolt

Cem 'éJ Biblía, na Mão

PENSAMENTO PARA O DIA
Ainda' que o nosso homem exterior 'pereça; o interior

I
se renova ele di'a a elia, II Cor" 4: 16, .,.._

I
Johan Hansen (Noruega)

•
•
..

CUR50 ;'SANCTOS SARAIVA"
(REG)STRADO)

DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA
PROF. LíGIA DOS SANCTOS SARAI"A
aos interessados

•

diàriamente -das' 9 às 12 e das
, 14 às 18 horas
Rua Feliciano Nunes Pires, 13

DR. LAURO CALDEIRA DE ANDRADA
CIRURGU.-BENTISTA

CONSULTóRIO - Edificio Paternon - 20 andar
sala �03.- Rua Tenente Silveira, 15

Atende diáriamente das 8 às 11 horas.·
3as e 5as das 14 às 18 horas.
Em Capoeiras atendé aOll sábados á' tarde

:t Missa de 30°.' rDia
,

A, família de ,João Martins � Almeida, .convida os

l)a]'en�es e pessoas amigás para assistirem a Missa de
300 dla:, que a Irmandade do Senhor dos Passos manda
l'ezar, n,a �gre.ia do Menino Deus, às 8 horas, do dia 20�

A este ato de fé cristã, antecipam agradecimel1tos .

Butomovel-Velde-se
FORD-TAUNUS modêló 1951 em estado de novo:

PI'�ÇO de oca,si,ão. Tratar � rua Aracy Vaz CaBado"n. 2,12,
Bairro de FatIma - Estreito.

.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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. MEDO QUE CONTAGIA . '·U
-,

d
-

h·' I" MIM � V'
.'

,(Continuação (la la, pág.) xa, seu eleitorado fiel, -liVl:<)
- I· ano e recoo eCIOlAH os ' -,

are a' 110'rlosa"'Simplesmente pelo indivi- para votar em' quem deseja",
II.···

du.u voto em branco destes é mais 00 que pronunciar O I100I'ro Ex
..

t '-4 oldo R ulão O
-

.

.

.

1,;H\ieionhis udentstas, a que um vibrante e profundo ape- I
U'-J corsloolS a ( rn, a I 0)1 �c memora

.�e juntam Adolfo'" Konder, lo para que ele vote em t000 O primeiro. aDI·v8r�árl·o do OrgaDI·za�a-o.· 'Proside'nte-Artstílíano Ramos e outros, mundo, menos naquele can- .J U Y U

'��!�1�:';!ti�a�emor da Frente ���ato da Frente Democrátl- de bonra: dr. Aderbal Ramos· da Silva.
. Naquele apelo estava toda Não estou a dizer novida- f\n ora�a·O de bOj·'-a êonnssão de saber que a de; melhor elo que eu, bem o _

UUmem y
. U.

palavra de um homem des- sabem os dirigentes ela cam-
A 16 ele setembro ele 1054,

tes, declarando votar em panha daquela Frente. �lln grupo �e_ Vi.nte
rapazes,

Ibranco, de preferência a vo'- Mas hão de admitir, que, n
í

undaram .e organizaram'

tal' no candidato de seu ve- rerlexôes dessa natureza, 11ú nesta Capital, o que hoje se

lho partido, que 'assim aban- .le levar propaganda tão sín- chama o Centro EXCU1"JiOll:S

nona, mesmo a despeito de .era, pespassada ele temerí- ta "ARNOLDO RAULFl'O" ,

o ver agora no Poder, depois .íade tão contagiante, quanto com a rmaudade de ele-sell'� I
de por ele haver lutado, com aquela da Rádio Diário da volver o escursionísmo, entre :

denodo, por decêníos-zeguldcs Manhã, a concitar o eleitor tantos dos esportes já em I

de sentida oposição, não po- udenísta a não votar em prática nesta nOS3a ilha.

de ser, e nem é, interpretada oranco. Aquêles que há um ano P._
Com esta absurda ínterfe- tal; porque ninguém quêr

como seria a minha, diga- Medo é coisa contagiante! traz eram vinte- hoje sobem
-encla que a rádio "Diário saber mais nada com rádios

mos, que não conduzo eleito- A linguagem do medo não a 150 integrando assim, um
da Manhã", a estação do go- em Florianópolis.

rado. serve para campanhas eleí- ótimo quadro social par�
.ado locutor Chico Maecare- Os srs. anunciantes que

Dizér: um homem destes, torais: ela fala mais alto, e uma agremiação que 'hJ..s:.Cl'iou-se .um ambiênte

I
dirão de-tuc1o iS'20?

que vota em branco, e deí-j sempre revela o inevitáveL desponta salientando que,
Ie odre contra essa emíssora., Para que anunciar na Ll-

��"""""""''''''''''''''''J".-�'''''''''''''''--'''''''''''_''''' -êsse número, se refere ape-
.0 ponto de que famílias e dia "Diário da, Manhã" si

.

•
-

nas aos sócios excursionistas.
iamílias que conhecemos, ninguem liga seu radio!

Em quase sua supremacia,
Jessoas, de nossas .relaçôes Houve quem declarasse qus

possuem estudantes de to-
O "�EA�" em Ribeirão da Ilha (parte Sul),

fOWg-r,
afia

de,'
':os declararem que jamais depo,is das eleições eles da

dos <Os nossos estabelecimen-' P, Díttrteh Jr, destacando-se Edi 'I'rumel, Ernani Meira, .igaram seus receptores, pu- riam um geito.

tos de ensino, e de tôdas as Hamílton 'I'ávora, Murtlo Machado, José· Cartos Mafra, ra não terem de ouvir as -Então podem evitar est:t

camadas sociais, sem dístln- Afonso Cor'ren, Abel' Vtllela, Hamílton Oonceíção e arengas políticas do Ch lco ínterferencla 'si quiserem?

ção.
Narbal Oorrea,

. Mascarenhas e "Os outros pro- Então esta intei'ferencia

Atualmente, o, Centro Ex- gramas,,,dC discos (la '.'menos

I
está sendo proposital?

nrrsíonísta "ARNOLDO RAU _ '�I�O" é uma. d�S mais. cate- I de �er:cer a atenção e a popular I Sabemos que muitas cartas

___________________________

_,OllZaclas equipes ele Jovens dedicação de todos, pOIS que ! tem si<4o endereçadas a Ret-

O PREFE ITO REAL IZA
entu.tasmados, pois que, lu- dQ engrandecimento do nos- Si esta interferencia é dio Nacional para que a gran- .

.

.

, .ando por um ideal pouco 80 povo depende do engran- proposital, os da citada rádio de emissora carioéa-acabecoll1
-

.

.

.

" . ')refel'icl'o, .tem alcançado ple- dccimento físico e moral estão não só se prej udican-' isto, dando seus passos Iun-

Ua'ts .-mp,o"rtante melh'oremenm �10 êxito :111, suas C�mp�l1has Ida nossa mO,ci.dade. 1!.:le: lu:' tlo,. como p�'ejuclicando �: t'o aquem de di�'eito.

� • •
_

•
ele conhe"el as nossas be1e- tum com cllfIculdades in- outra3 estaçoes desta Capl- Juno

zas. crive is, e o que tênl real i _
.J"h •.._.._,·.-.·.-..fiIj _ ,.._fIfi..•a __;/A _,. _M_._fiii__ _.. _;a _ _� ,__.._._� ,

para a .Capi.al _.. Há Sei'llpre um grupo ex- zados, são frutos de muitos

LEI N, 238
cursionist.a visitando o inte- e muitos sacrifício's, E

4) - dar em gal'lo).ntia, pelo entrarão em vigor a partir
spe-

.. .

I
. ,

rior da n03sa ilha, con10 êsse remo� ql t'
.

O Povo de F ol'la�opo- prazo do financiamento, ao da data do registro da prio-
" Je as a lJaIS provI-

lis, por seus represen- Jrgão nacional financiador, ridade cambial na Superin-
que vemos, numa localidade derrcias tomadas na Asseri1�
perto do Ribeira.:> da Ilha ,- bl'" L

.

I t' h
tantes, decreta e eu a Hipoteca dos bens perti- tendência da Moeda e do

ela egls a 'lva, ven a a

sanciono a seguinte nentes à Usina e, no mínimo
parte sul - realizando as- proteger essa· associação,

Crédito OlJ órgãQ_ equivalente-. sim, as SlJaS fl'npll'd"des coln o
.

t t
1.145 - Cr$ 20000000 - Florianópolis

Lei: :>itenta (80%) por cento da Ar·t. 6-.0 _ FI'can'l fazendo
..,.... es- proJe o que os' orna

_.' ,

tatúárias. d t'I'd;J 'bl' d d
5.977 - Cr$ 25.000,00 - Canoinhas

Art. 1.0 - Fica: ·0 Executivo renda que a mesma produ- parte. in.tegrante desta L�i
e u I I atle pu Ica, an o 8.531 - Cr$ 15.000,00 - 'Joinville

Municipal autorizado a con� zir;' as minutas de oontrato ane- IfINALIDADES E ORGA-
outras providências. 1!.:sses 3.329 - Cr$

.

10.000,00 - Tubarão

tratar, com a COMPAGNIE 5) - pleitear, junto aos xas. NIZACÁO projeto,' cujo número é 2.652 - Cr$ 5.000,00 - Concórdia

GENERALE DE CONSTRUC- Poderes e Orgã03 Públicos Art. 7.0 _ Uma percenta- O Centro Excursion'isü' 136/55, foi apresentado pelo
. .,. (.· 0.

TION DE FOURS; de Mon- )ompetentes, a isençã'o dos gem'de dez. 00%) por cento "ARNOLDO"RAULINO" já ó. Deput�do Estan�au Roma- .CONHE',CEND·0.0 BRASil'
trouge, SeiJle, em França, a tributos de qualquel; nature- do adubo p�'oduzido pela Usi- - considerando-se o seu

nowskl, 'que hOJe -será ho� 1:\

construçãp e montagem, no "a que possam recair sôbre o

I
na será distribuida gratuita- pouco tempo - uma sociecl:l-- menageado com o Presiden-

N C'
'.

sub-distrito 'de Trindade, em !laterial impor�ado, notada- mente ao.3 pequenos lavrado- de de personalidade jurídica,
te de Honra do Centro, e$ta apita I 3 jovens entusiasmados

terreno da Pl'efeitura, de uma lente quanto as taxas adi- res do Município.
- definida em Lei, graças :;

Um programa especial foi

Usina' de tratamento indus- '.onais ,(ágio.» e direitos al- Art. 3.0 - Não caberá wrovação dos:':_seus' Estàtu ..

organizado para comemorar _que,o p.erco_rrerão no afa- de
trial dos residuos urbanos da Clndeg'ários; ,u2üquer di!'eito a re'clamg_.· &:>S, que Ipi publicado YlJ

o primeiro aniversano, e - -

Capital, para a produção
'. de . 6) - celebrar acôrdo com ,ão ,:JU indenização, por pal'- D. O. do dia 4-8-55, às fls.

o CEAR, se vê dessa' fórma, .
I·" --

energia elétrica, adubos 01'- I Govêrno do Estaelo, através ;e das firmas .contratadas, �i 5, 6 e· 7; e registrado no Car- agradecido pelo sacrifícios \ verem suas· oelezas

gânicos e moinho, e recupe- '.6 Serviçó· de Luz e Força de 't execüção' do serviço no to- tório de 'rítulos e Documen- que empreendeu, podendo Estiveram em nossa Re- que . brasileiros, calimf1rão

ração de meta,is ferrosos, com 'Iorianépoiis, para a distri- .lo ou em parte, não puder �02: às lls. 37 verso 33, do li� I mO�,:l'a,l' ao� se�ls as�ocia?os, dação tres jOle113, procedeu- '.seus desejos pela força de

a capacidade de oitenta. (80) ui,ção da energia elétricil ;er 'feito, à falta de financia, vro PI., nr. 8. '
o tubalho sao e Idealista tes de São Paulõ, que deixa- ).vontade e amôr ao Brasil,

toneladas diárias; } com . ,a lrõduzicja pela Usina na Ca- menta nacional ,ou por exi _ Rege os seus destinos .I t�e quantos lá lutam. A Casa ram seus lares e seus estu"· traço marcante que trazem

EMPRESA DE MELHORA- ;>ital; gências que não dependem uma Dil'�toria provisória,.! H?epeck, lllrm� de suas vi- dos, pois são alunos do Cur- nas' fisioriomias ./

MENTOS e OBRAS, desta ci- 7) - requerer ao Govêl'nü te deci€ão do Município. que eleita em data le s
trmes, apresenta uma das so Clássico,

.

empreendend� Aqui chegando conquista-
<, c ua

Ih
. - .,

f
.

dade, a oonstrução do prédio la União, por intermédio do Art. 9.0 _ Esta Lei entra- fundacã!o tem sofr:'d· ,_. me ores expoSlçOeS.la eIta uma viagem com o ünico fina; i'am logo um livro de Ourl)
•. , � o va ,..

'

e mais dependências rieéessá- ]onselho de Energia Elétrica .·á em vigor na data da sua rias modificações, !não al-
no nosso comercIO, organIza- de conh�cerem, pess�)almen� que 'constituiu a primeira

rias à instalação da mesma :�aCional, a necessária licen- )'ublicação, revogadas aJ di;;;- terand�r contudo a sua estru-
da pelos Diretoi'es do CEAR. te, todo o tel'Jjtório Pátrio�, colabol'açãJo nesta Capital, )

Usina, de conformiGad'e com �a pU!ra produzir energia elé- posições em contrário. tura do iníc-io. Atualmel te
I O "CEAR" deverá rece- Francisco Antonio Baptis, ferta feita pela Gráfica "43"

as plantas apresentadas pela :rica, para q fim fixado n0 Prefeitllra Municipal de temos os seguintes ocup�n� bel: do govêrno municipal, ta Campos, Flávio do Valle S.A.

C.G.C.F., e com a firma SO-
-.

lúmero anterior; Florianópolis, 10 de setelll' tes: .i uma. a�·e.a ,�e terra,
,

com' ,0 Amadio e José Carlos C01'- Disseram-nos que estão

CIETE' SOVEL _ V.éhicules 3)
.

- promov�: às demais bro ele 1955. :: i Presidente: Ernani da, q:l,e llllclala, a su� sede pro� rêa, todos com 20 anos de encantados com as belezas

Electriques Industrieis,. de ledidas indispensáveis "à Osmar Cunha
':'. Costa Mei.t'ã ,pua, O Sr. Dr. Osm.al idade, já>"Reservistas de' b. da terra catarinense e """P1'O-

Villeurbanne, na França, o ':mcretização do servico de Prefeito Municipal, I Vice: Francisco Schmidt �unha, com isto, prestigia categoria, contam, na mag- curarão. à-gora conhecer :13

-fornecimento de quatro' (4) 11ue trata estã:'Lei.· Gustavo Neves Filho Secreta·rio Geral: Pedro 111�eg:'almente, uma· agrc7 nífica excursão que empre- de nossa Ilha.

caminhões-elétricos e respec- Art. 3.0 _ A exploràção da Secretário Geral, ém exercí- Dittrich Júnior I mwçoes de rp02?S, qlre mere- enderam e se mostram entu· O ESTADO agradecN1do a

tivos acessórios, desti,nados a I Usina poderá ser feita po:' cio. I 1° Secretário: Evaldo da' cem todo o apolO,. pelos sues siasmados, com a colabJra- visita· com que foi. distingui

coleta do lixo aomiciliar e' órgão municipal autônomo, Registt'ada a presente L�i Costa Meira I ?sforços e pelos seus. ide-I ção das populações por onde do formula aos denodados

resíduos. indUstriais. sociedade de economia mixta n:, 'Diretoria �e Admi�istra-I Tesoureiro Gera!":. Hel- .Ias, "< ,,�, �assam e, fl;n.imados, porque IJovens feliz estada em)nossa

'Parágrafo'U'nico - E' ra· ou por concé!ssão a particu- ;ao aos dez dIas, do me.3 de, muth Hoeler I ? . �.STADO qu� .sempI,e I
Jovens, entUSIasmados por- terra..

/

tificada a concorrência pú- :ar, medi·ante concOrrênclll setembro elo a'no de mil no- 1° Tesoureiro: Alclory dos pi estlglOu de manell a decI- .•_·_- -_._••••-_._-_&_- -_a _._ g-..- _ ..- a .

blica aberta pelo edital pu- I)üblica, nos têrmos ela lei ve'centos e cincóenta e cinco. Santos
dida o Centro Excursionista

I F Q ablicado no Diário Oficial do' �,pecial, ficando assegUl'a-" Asbelina Dias Mo!,ão - Diretor Técnico: W ld'
I'''ARNOLDO RAULINO" -

.

�e'G an oEstaçío de 15 de F'e,,-treiro do la, em qualquer-hipótese, a ,Diretor de Administração 'Margarida
a lI'

i ê�se - �expedicionário flo-
'

1ft. _

••

corrente ano, para a execu- :eserva de oitenta (80%.) por Dir�tor Social: Nívia Nu- r!anopohtano morto na úl-.· ,

ção do que trata êste artigo: �mto. da r:nd.a· produzida pe- I nes.

.

l LIma guerra que recebe as .

Art. 2.0 � Fica o Executi- a Usma para a amortização Saljenta-se, ain.da,· . 'hCímenag_ens como Patrôno
' Pela Gazeta .do dia 14, o sr. Francisco Gallotti não

vo Municipal iguaimente ãu-- lo financiamento. EMIGRANTES dêsde a sua fundação, o q�:� ,-'env!a. daqui os seus votos
. conseguiu .fazer cornício em Chapecó. Pela Gazeta do

tQriza40 a: Art. 4.0 _ Anualmente, a NAPOLES, 14 (U. P.) _ A dr, ADERBAL RAMOS DA
de ,felICIdades e de pro_-

dia 15, teria rasgado' em público um jornal, lá em Cha-

1) .:_. aceitar (;) financia- ;...ei de Meios consignará do- :':;omil3são inter-governamen- SILVA, é Presidente' ele gresso para os rapazes do, pecó e atacado, no disc�rso ali proferido, os adversá-

I C t· riüs.

mento_para os materlaIS im- ;ação e�pecífica para paga- tal para a .emjgração euro- Honra 'do C. E. A, R., e o
en 1'0, /' entusIasmando-os

t d
". pela callsa d t d b Ma.3, 'afinal, houve ou não houve comício?

por a os ; nento das prestações cOl1tra- pé ia _anun�iou, que um tobl Tenente Coronel Domingo:;
J

•

c ,l: e o o, o. om

",2) _ contratar oom o Ban-, uais ao órgão nacional fi- de 1.250 emi'grantes tinham. 'da Co;ta Lino Sbo, Membro Catarmense,' em prestigiar a

co 'de DesenvolvI'm'"'t''' Eco lancl'adol' 'd' d t' 'd d d 'M'l't I FI N-
I sua terra

v� v"_ -. sala es a CI a e, com es-·, II ar ce onra, ao res-. :

nômico ou ·outro esta1;j'eleci- Pará!graf,o U'nico _ A par- tino à America Latina, dn- ta dúvida, que o Centro Ex- I No ensejo o "CEAR" ela

mellto_de crédito oficial, o
.

,ir do ano em que entrar em rante a semana passada. cursionista, soube escolher: borou o programa abaixo

financiamentQ integral. dos 'uncionamento a Usina, :J; Mais da metade '3� dirigiram.. os seus repúsent�ntes
-

ho-I com o �ual.. come:norará o

serviços referidos' nesta Lei, )rçamen�o municipal regi:5-1 para a Argentina e outros I norários, em homens pú- I sel� ,Pl'll11elrO a11lyersário,!

inclusive o Ával para o. con·· :rará ainda a rec.eita e a des-.i vão pará o Brasil� Chile! I blicos e ele reconhecidos va-
hOJe.

,
.

,
_

I-
tido no item anterior; )e'::a ·do Ser'viço. ., Uruguai e Venezuela. Todos 1 lares. .

7 horas - MIssa em açao .

3) - emitir -e aceitar Sft- Art. 5.0 - Os contratos 01; têm parentes em seus pontos I d "C, E, A, R,"
de gr�ç�lS na Catedral Me-'

que'S referentes às COmpra:> serem lavrados ficarão na: de de3tino o que os ajudará É o CEAR, enfim, uma tr�pohta,na ,

_ I
impQrtadas óu 'para garantia dependência da: obtenção do a ajustar-SE; mais rapiàamen� I

agremiação dé moços, que .

20 hOI�S - Reuuiao fes-

c�as mesma's; t'inanciamento naci.onal e sé, te no novo habitat.
.

lutam pelo seu ideaL Digna
tI 'Ia na. sede do Departamen- ,

.._..- _ �._ _ .-;.. � .!' .;. _•••_• ..-..- _- �._- _k.N;........
to floclal do IPASIE

SírãD punidas as emissoras
.

"�:�:';�����*:a��;:
que ..não irradiarem :seus PreJixos

ele -0-'
ADVERTENCIA ,DO MINISTRO DA VIAÇÃO SbBRE A GRANDE IMPORTANCIA. QUE TEM PARA O TRAFEGO Dia 18/9/55- •

.

AEREO A MEDIDA REGULAMENTAR 7 hOl!as � Suídi(;: para um

.. O ministro da Viação, sr, recepção dos prefixos das 64 das instruções aprovadas Inando clandestinamente, pois· passeio em lancha especial
Marcondes Ferraz, cletel'mi- emissoras; os pilotos retifi- pela portaria 269 de , Inem sequer IJode cumprir ão Farol dos Nauf.ragados,
nou a� Departamento dos

1
cam os desvios ou as rotas,

I
31-3-1936, i uma exigência regulamentar; na Barra do Sul.

Correios e Telegrafos que re-
I
ContlHto, is,so não esta acon-; O sr, Marcondes FeÍ'raz de suma imllortância: a

.

de -"-,- -

comende a .todas �s e�isso- I
tecendo, Seg'un�lo o� ,ter�os aCl':_scel1ta �m sua recomcn.' anm�úi!lr, �e espaço a e.>paço, RECLASSIFICAÇÃO

ras> no sentido de IrradIarem (la recomendaçao m1l1Istenal, daçao haver cO'l1stada, llCS-, o seu prefixo,. Que os encul'- RIO, 14 (V. A.) - Ama-

seus .prefixos, sob ]:lelÍa
-

(le
1
1)01' ig'norancia ou lamenta"el soalmente, dUl'ante. ,viagens Iregarlos do cmnllrimc'nto da nhã, possivelmente, o plano'

imediata punição, mercantilismn, muitas das,' ael,'eas, a procedencia, �lo' qiIe � deteqninação ministerial sai- de reclassificação dos fun ..

A vasta rede radiofonica estações radio-emissoras no· acima foi dito, . ! bam executá-la, tanto mais cionárl0.3 publicas estará nu

esten�id,a por todo o Br�sil, ta�lamente a�. do interior, IN" R. A tl'anscriç5.o acin:a, ,

qUC...2SSU cst�ção vem l)ertur- subcomissã:> de finanças, pa-·

constituI excelente bahsa- dCI::,am de emitIr, nos espa- I
colhIda ao JORNAL do RIO, bando abllslvamente todas r ra· debate. Há quem afirme

mento orientador para as çamentos determinados, os mostra que a Rádio Diário
I
as ondas de outras, que se � que ali serão derrubadas qua

centenas de aero,l1a�es que seus, pl'efixos e .localizaçã,), i da Manhã, .mais c,ol1heci,d:l I torn,am inaudivel;, em nossa.1 se todas as emendas apre-

cortam os nossos ceus, Pela conforme determma o art. po·r sem prefIXO esta functa- i CaJl!ÍaI.. sentadas

---------,-----------�_...._---_.�_.-

Florianópolis, Sexta-feira, 16 de Setembro de 1955

t

...

"

De Mafra - 14 - ,Ferroviaho Esporte Clube
Caravana dr. Gallotti che- cujo quadro social lotou (10-

gou ontem Mafra, havendo pendencia -tendo falado Com
ant.ir com companheiros, grande sucesso Àbelal'do Lll'.z
,lranc1e e animado comício Oliveira, Jornalista, Pedt'o
t'raça Hercilio .Luz, falando Kuss, Ferrovíarlo W:tldemií'Q
Jornalista Abelardo Luiz Oli- Bacum e deputado Leoberto
veíra, deputado Lecberto, em nome dr. Gallotti. Cé1l'a-

.

,'�rrovi:1ril) José Gonçal ves vana prosseguirá hoje CO:n
:/Ir,rinho e dr. Gallotti que grande acompanha m e Y) to
.oteve grandes' aplausos. Em correligionarios Mafren,s.::..;·
eguírla comparecemos Pery para. Italopolís e Papálldnvfl.
'J:e.(lo�..,,"'IiI4'!JiI!.ti' <iII$0.tilit.ôíi•••••� $0e.iíee".f

'

COM A RÁDIO "DIÁRIO DA MANHAH

Lot,ria do Estado
Resulfados de onfem

x x

x

Eis um bilhete:

"Dr, Guilherme ..O sr. reparou que, no convite pa"

ra o ato inaugural da estação de passage'iros, no aero-
I

pôrto da Base,_-:0 Govêrno omitiu o nome dado,. c'om
inteira justiça, àquela estação? Sabe por 'que?

Porque houve sondagens e lembretes, Suge3tões
. e indiretas no sentido de onde ontem escreveram o

nonie respeitável e saudoso de HERCILIQ LUZ, fôsse

escrito ·0 do n02,50 govern·adorziriho. A omissão foi fru

, to do ciume! B. D. E. L.'"

x

x

Ainda a propósito dessa iriauguração,-um ·leitov

inteligente remateu-nos ontem um número fio Diário
da Tarde da véspera, rto qual estão seis clichês: o do

dr. Hercílio Luz, cüjo nome será dado à estacão; o do

Brigadeiro Eduardo Gome3, Ministro' da, Viação, que
realizou a obra; os dos srs. Adolfo Konder Abelardo
Luz e Wanderley Junior, que virão especialni�nte aSsis-
-til' à inauguração. O 60 clichê é o do Governador. O

Diário não explica porque o publicou. Nem na página
, está escrito o seu nome. Chupim! - é a: explicação.

x x

x

Como é que o dr. Elpidio Barbosa fez sua campa"
nha eleitoral? Essa pergunta foi feita há dias, nu)11

dos órg�os palacianos..� lespostà é fá,cil: fê .. la no atl

tomgvel que lhe foi presenteado pelo magistériO, nu!11rt
iniciativa da atual diretora do Departamento ele EdU

cação\ Não usou chapa-branca nem tez reuniões pedrt"
gogicas pro dr. Jorge Kominos Lacerda.

GUILHERME TAL

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


