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Consagradoras homenagens prestadas aos candidatos
.

. dalJlliánça' Social Trabalhista
fr3DCi�cO' �8Djaml� 6allo�l� José

•

de Miranda Ramo� e OlimDí� Vldal Telxeirá�
candldato.a' Prefeito M�Dlclpal, dellraDtem�Dle .

aplaudidos em Sao 880to do Sul
SÃO BENTO DO sm::- (Pe- _Sob as ov�çoes da multi- do as suas qualidades ln" A quarta oração da noite boc lo querido cem por cen-

lo correia) -,como fora �- dao qU,e entao se comprlmía Icompar�veis. Suaoração, in- coube ao dr. José de Miran- to; de seu companheiro de

unciado, reallzou-se no-dia no recmto da grande casa terrompida muitas vezes pe- I da Ramos; candidato a vice- chapa Miranda Ramos, a to

� do corrente, em São Bento de diversão, os futuros gd- los aplausos da assistência, I Governador do Estado; Sua dos enaltecendo pelo traba

do Sul, U1ai� ,un�. co:niciO dos vernantes do Estado e 0,0 também foi ,um �i�� de fé
!
Excia. SIue se encontrava, lho em pról da Pátria idola

candidatos J� vltor�osos ,da Município pela Aliança So- e esperança n.a VItOrIa de 3
I
possuido de intenso júbilo e trada, A cada nome profe ..

aliança SOCIal Trabalhista cial Trabalhista se dirigiram, de outubro vindouro -para profunda emoção diante da rido a assistência não se

aOS G�v�rn08 do Estado e do à mesa que assim ficou cons- os ca.ndid!ltos. al.iancistas,: compacta multidão, falou continha e vib-rava com pro-

MuniClPJO, tituida: dr, Francisco Benja- pala�mos dos lde�ls de ver-, d?s propósitos de bem ser- longadas palmas,
_

dadeira democracia em nos- vir a Santa Catarina, uma I, Noite e comicio memorá-
80 Estado e no Brasil. vez eleito. 'I veis que jámais serão es-

O segundo orador, senhor
A tanagildo Schmidt.: tarn

,
bém foi feliz e muito aplau
dido. Teceu louvores e re

I cor-dou a obra administrati
t va de Francisco Gallotti à
frente do Pôrto do Rio de
Janeiro e de Miranda Ra

i mos quando Prefeito de

: Chapecó.
I A seguir, usou da palavra
lo deputado Antônio Almei-

I
da que, emocionádo, agra
deceu a todos que tiveram a

Iventura de manifestar o seu

'apoio incondiciona-l aos ilus-
tres e nobres candidatos;
numa demonstração assim

I
da firmeza como' da coesão

p�r� a vitória. Foi aplaudi-

i
dls�lmo. -

'

'e•••••••••••••••••••••

'Apesar do mau tempo rei- min Gallotti, dr, José de Mi

nante, acompanhado de bai- randa Ramos, dr, Antô,nio
xa temperatura, centenas e Almeida, Olímpia Vidal Tei

mais centenas de pessôas da xeira, Pe, Fidélis TomelITü, I

cidade e das localidades ciro Vigário da Paróquia, Remi-
'. VÃO, LEVANDO ...

'cunvi'Zinbas aguardaram e que de Arruda Ramos, F1"a \1' A campanha alta dos nos-

não se fmtaram do compa- cisco Roesler, Presidente c1G sos àdversários é alta sobre,

recimento em Oxford para Diretório do P,S,D" Frede1'1- tudo no prejuizo que está,

recepclonarem 'os iiustres co' Larnpe, Eug�nio ,Herbst" I dando a()s cofres públicos.
candid:üos, /' Atanagildo Schmidt,.'" lJl'ÓC-el A bomba de gasolina do'

Nesta localidade, onde
....
S€l I)êtebis,ta e!l1 'C,am:po ,1\1@gl�0 I ;Pàlá.cio' ior.rfl (Ü�l'iallle.uJtI ii

ivou o primeiro contato e ·:Euclides Ribeiro, fe!'lresehM' I vista e CO!ll' o maior destes,
do senhor' Olin1pio Vidal T-ei- tante do Diretório Pessedisb, 11!cito ao povo, os meios li

xeira', 'candidato a P�efeitó de Rio Negrinho', I quidos. ,para a propaganda

�Municípjo pela tnesfl1a 'le- Com microfone e altos fel- 'laccrdlsta.

genda e de outros p'rocei'es lantes instalados no l'ecÍ11to As chapas oficiais vira

políticos sanbentenses, com e exterior do Cine Brasil, l'am llarticulares ou estão

a luzida embaixada composta falou, primeiramente, o se- desaparecendo. Até da ça

dos senhores &, Francisco nhor Henrique de Arruda minhonete da ,I.V.T.P. já

Benjamin Gallotti, dr. José Ramos que fez a apresenta- andou ausente, nos Coquci
de Miranda Ramos, dr, Anto-' ção dos candidatos da Ali- ros.

nio Almeida, deputadó esta- ança aos Govêrnos do Esta- I O jeep da Residência de

dual pelo P,S,D" Fl�edeí'icQ do e dQ Mlfnicípio, exaltail- Tubal'ão - R5-02 - foi de- nas a hês de outubro, go-

Lampe, Prefeito de Rio Ne- signado para fazer a cam- vernul'á o E�tado patrióti-

grinho, Eugênia Herbst, can- punha de ImaruÍ. camente, aplic'ando os sãos

Qiditto a Prefeito de Campo
FERIADO Carro oficial e,In- serviço princípios da Justiça, do

Alegre pelo P,S,D" P,D,C, e NACIONAL. público, a estas alturas, é Altruísmo, do Trabalho e da

P.T,B, e inúmeros membrQs RIO, /19 (V. AJ _ Ouvido I exceção. A l'egra é estare�l Ordem. Falou de Juscelino

dos diretórios dos citados à respeito da fixação, em 3 todos a servico do'sr. Komi- Kubitschek,' João Goulart,

municípios, a recepção foi de outubro, vindouro, embo- nos Lacerda' - o candidato I como candidatos a Presiqen
consagradora e marcante pSr- ra seja uma segunda-feira, I

que promete continuar essas te.e vice-Presidente da Re

ra os anais da vida política para a realização do pleito, o I imoralidades toda§".
! pública; de Nerêu Ramos e

de São Bento do Sul. I presidente do TSE, ministrr) I Eles vão levando, ,. até o I Aderbal Ramo.s da Silva; de

Após os cordiais cumpri'- Luiz Gallotti, declarou que de
; dia 3. � Olimpio Vidal Teixeira, ca-

,\lentos 'dos correligioná"'ios acôrdo com o que estabelece! .----=nr-----'� , z S
7

"Sn 7' 5 ,li'
e silllpatisantes, a embaixadâ a Cónstituição no seu art.
se di�igiu para a cidade, se- 32, a eleiç�o deve realizar-se
gUicla de dezenas de veículos 120 dia); antes ela posse dos

totalmente lotados - auto- eleitos, que será no elia 31 de

móveis, onibus e carÍ:lÍnhõ�s: janeiro do ano seguinte,
Em parada triunfant,e e mao'- O dia 3 de outubro, segun
nifica, sob o estrondar e�- do determina o art, n, 80 ua

Surdecedor de rojões, os can- lei n, 2,550, de 27-7-1955, se
dldatos da Alianea Social rã declarado feriado nacio

Trabalhista percorr�l'am as nal.
'�ncipais ruas da cidade e a

Passagem 'ainda centenas

:' cent:nas de pessoas apare
Iam as janelas e às portas
de suas residências para :)s

saUdarem e participarem da
alegria que envolvia o gran
diOSO e imponente préstito.
Pelas 20 horas depois de

concol' '1"
'

1.

I
l'lc lSSlmo coquete que

dhes foi oferecido, os candi-
atos aliancistas em com

�anhia ele amigo� e político:,
11lflu t
c,

en es, con1pareceram ao Tratamento Racional das VER-

Ine Brasil, local escolhido
MINOSES INTESTINAIS e suas

!la ANEMIAS (Amarelão, Opila-
ra O grande comicio, ção), SEM VERMICIDAS.
...._

.

�.............�.....�

! EM 46 MUNICIPIOS I
• •

I •••N.o ano passado, -; Aliança Social Tl'aba-

I lhista derrotou a UDN em 46 municípios.' :
• Em FLORIANO'POLIS, por

.

exemplo Nerêu •

\1enceu por 12.550 vótos. .iO candidato mais votado da UDN conseguiu
apenas 6.828 vótos., :

Diferença: 5.722 •

, I
...............� .

=,:�"'".-::=--�

,

.. '

O candidato ão dar entrada 110 Recinto

O, que S, Excía, fez, com

requintes de maldade, foi deí
<ar o funci-onalismo na ma.s
dolorosa situação de penúria,
com vencimentos que mal

chegam para a mais modesta

alimentação.
O palácio das Sec] ctaríis,

que custou rios de uínheiro
, ,

t íd ,MONTEVIDEU, 19 (U. PJ
Disse

.. que saber-ia manter- I quecidos pelo povo de São
fOI cons rui o com ::J sacrífí-

l-Uma
transmissão da radio

se firme diante dos postula- Bento elo Sul. cio dos funcionárias, que cn-

t'
'

h i rebelde, de Puerto Belgrano,
dos que o levaram a ac'eitar xxx

muam ga:1 a�l t) 02 l1Je;;mos
__ .

t chamada "Voz da Liberda-
a sua candidatura pelo PSD N, R. _ Os cliche�s desta ven,Clmen os de quando um

'I I d de", ouvida em Montevidéu,
e PTB e que nessa atitude J'eportagem são o mellíor qUl o, e carne c\l:�tava onze

disse que uma divisão do'
havel'la de trabalhar deno-. desmentido à imprensa, fa- cr�zelros; um qw':) dt} man-

exel'cito ela provincia de
dadamenie' pela felicidade Ilac]n e escrita, do go�êl'no, I t,elga, q�arenta; o, alu�u�l ele

Mendoza se uniu aOS rebel
dOI ppvo barl'ig'a-verde. Sua! que noticiou O fracasso do I c�sa, qumhentos e ft�;:lHll p:lr

o:'ação foi entl'ec_ol'tada mui- ! comjr:io aliancisb em São I dIante: ' ';. d�� comunicado acentuou:
tas vezes pelos aplul,ISOS da Bento. Fotoo-rafias de la' l:e-

O SI, Governador s,o ,n .• 6-
,<> "Acabambs de '.ouvir a, emis-

ass istência. r:<ibidas pI;ova"'" q"u' e o fI'a" _

aumentou .os fU!lC iOl,'lár i os,111 ' sora' MendoZa, transmitindo
r,Qf\ _. 1 ''''d '-1' ',para poder utiliz�r-I;e de to- ]I - ..

�!" �?, J;ec_,.0\1,.9 e: _gQ111P eto, d '!'" '. ..,� • ma proclamfllcao revoluclO-

ilco,rl'j.el5e:L lia', viSitá: do sr.' o eXée,����r"'Y'..;l.:l� ,.,: -, - ,:;'" -,

i '
'

. . e'l11 obras de PU'l'" ","t"'nt'l("'lO nana e anuncIando que todo.
'J orge KQJ1l1l11oS Lacerda. ,<," "," ':-- • , ;'" , , -

•
'

,

••..........
,

'

I e de fmahdades elelto\"'I'l"'S uma dIVIsa0 do exercito se
, .. "" ."•••••<'110.••••.

.' � �.
".

-
"

UL1'IMATUM OS funcionário;;, que afina} umu a revoluçao .

BUENOS
_. são trouxa.> sabêtn (lis�·) I['e- �

, '.5••
, AIRES, 19 (U, P,) ',- '_ ,'.

_ A Rádio rebelde de Puerto ll�or do q�le nm:l,ll�n: " ,N�,� INTERCAMBIO
Belgrado transmitiu um ulti- d_sco�hec�m, o,. b,l[ !1u,b_.s

'.

't
. ,

d catannen'es (Iii" C'll \'l" ,-"e RIO, 19 (V. A,( - Os glan-
ma um, eXlgln o que o pre-

� "
•

� ," ,.,
"

,

I nt
'

J P
, reajustar-lhes os vencimeu-I des estalen:os Japonese');; 'es-

SIC e e uau eron renuncIe _ , ,-

. 'J, -

ate' a' 6 h d h-
I tos que se tornaram insufi- tao a dlsposlcao do BraSIl ._

, s oras a man a de".
-

I
,

"

•

ante A R' d'
-

d
cientes deviclo à d"sv�lori- fOl o que declarou a lmpren-

m, a 10 nao eu 011- •

d d t
tI'OS d t Ih f t b' zac'ão da moeda o sr Go- sa, amda a bor o o ranS}l-

e a es mas on es em'
'" -

d f' .' tlantico "Vera Cruz", o sr.
'informadas dizem que é po.o-

verna OI' pre enu ,co,,ns,,1'mr /
,

1 I I' Akira To.kahasi, n01l0, mi-

,3ivel estej.a o uItimatum a-I'
aque e

.

uxuoso, �)a �(,�hl:", lJue
campanhado de ameaça de

nenhum beneflcl0 lr'J\V..� ao nistro plenipotenciário do

bombardeio a Buenos Aires. povo,'
Imperio do Sol Nascente

Preferiu deixar IJ llCS30s1 junto ao, nosso govel'Í1o. E

da casa desprezado e humi- ajuntou:
lhado, por uma v.:1ugl iria "Neles poderão ser cons-

Própria de homens I'em alma truidos quai;quer tipos ,cl"l
HAYA, 19 (U, PJ - Noti-

e' sem coração, embarcações, notadamente
cia-se em fonte segura que as_ destinadas à pesca". As
a delegação

.

holandesa à E 1 '1 'tI C epols, amUl'1.Ell"8 e I�P,- negociações serão agora in i-
próxima Assembléia das Na- t't'

, "

-n' , "

e lCO, queIxa-se O:, h�s.e'11- ciadas diret�mente' pelo di-
COeS Umdas se apara a ms- blêia, reclamá elos iun,�iollá- l' t

' , . . 1
, _ _ !!' P orna a mpomco e posslve.-

cn�a� da, questao da Nova .rios, dirige diatrihe.3 aüi: pu- mente sob regime de troca
Gume OCIdental (\yest Iri-1líticoS que lh'e nào cl:io npNo, devendo o nosso país forne�

f �n),;,na ordem do dIa,
, Es�a Não" senhores, I) G,)\'er!l�,- cer ao Japão seus principais

,:glaO, como se sabe, ,e, re1-, do�' Il'lne�. BonYhi:,li,e.n nÜ(J pr�dutos, inclusive generJs

iEDtUSts�o�pOfufafOál�olHrnba�
,

PromOVIdo pelo COlmte Fe - O pôvo livre e esclarecido ras de eleicões t d
ninin "Ar d C t V " I'

, e, vo an o

o, Ice a os a az da Coloninha, não se' deixará certo, elegerá Gallotti e Mi-

ia, .Estrel:o, teve ,lugar s�t�- C?�1pra�' p�r �êneros O:limen-
,
randa Ramos, R_ara o Gover'"

.

ena ultllna, ammado coml- tlclOS clJ.stnbmdos em véspe- no de, Santa Catarina
�i9 da Aliança Social Traba-

'

lhista na Coloninha,

Aspecto da Assistência

-,."
�'""";- /'

P'0í' LI H;i'l1lu, '1'� 'n"t-?tc a

Santa, CaL1l'Í.na e �,O Brasil,
o dr. Francisco Benjamin
Gallotti, candidato ímpar ao

Govêrno do E"tado, discUr�'
:30U longamente com sel'eni-I
elade e fluentemente. Ouvi-
lI'o com o máximo respeito 'e

amiudadàmente ovacionado;
dis!<e que, se tiver a ventu
[':1 de sair vitorioso nas Ul'-

NOVA GUINÉ

Processos do "estadista
democrático','

E' sabido que o Govêrho demo'crático do (lsta
dista Irineu Bornhausen, no prollósito de prote
g'er uns e prejudicar outros, inaug'urou em San

ta Catarina o uso de pagar as quotas municipais
segundo o critério político. Os municípios de llre

feito udenista recebem até p'or adialltament(; os

outros, no. começll; recebiam atrasado e recebiam
em bonus. Agol'a recebem sempre éom enorme

atraso. Isso, as quôtas es.taduais. As ,federais, IllJe

o Estaelo recebe· apenas 11ara entregar aos muni

cípios, só são entreg'ues no devido tempo as elos

prefeitos governistas. As' outras são
.

criminosa

mente retidas, em prejuizo das administrações
municipais. Ao que apuramos, esse procedimento
inqualificável do. Govêrno (10 Estado vai ser objeto
àe denúncias e inquédtos na Crtmal'a Federal e

na Assembl�ia.

O Clube Vasco Catarinen
:e foi pequeno para conter a

�rande multidão que ali
,acorreu para ouvir a palavra
dos diversos oràdores, reali
<ando-se então o "meeting"
em plena rua,

Apre::entados pelo Sr, Ocli
on Bartolomeu Vieira, Pre-
3idente do Sub-Diretório do,
PSD do Estreito, falaram 'os

'3rs, João Galdencio da Silva,
Américo Barreiros, Jobél

Sampaio Cardoso, Vereador
Antonio Apóstolo, Dr, Salga
do de Oliveira, Jornali st::-,
Acy Cabral Teive, Senador
Saulo Ramos e por último, o'
Dl', Osmar Cunha, '

Pelo grande entusiasmo
com quê o pôvo clá C,oloninlm
demonstrou' nessa oportuni
dade, é' de se prever que a

Aliança Soci!,!-l - Trabalhista

consiga alí, nova e sensacio,

nal yitória, a exemplo do que
ocorreu no ano passado:

E' por isso tudo, �or esses l)l'ocessos. mesqui
nhos' de

.

fazer politicagem com a administração,
que a irresponsabilidade quer um Governador que

continui o sr. Irineu Bornhausen.

CHEGARAM A MONTEVIDÉU
MONTEVIDEU, 19 (U. 1',)

_ Ti:es aviões', argentinos,
com seis tripulantes a bordo,

f'lIterraram em Mercedes,
Uruguai, a 350 kms. da capi
ta'!, InformÓu-se que êles vie

ram de um aeroporto impor
tante da Argentina o de El

Palomar, perto de Buenos Ai-

rp,s. Não se sabe se são rebel·

des ou legalisbs, Outro avião
antiquado de combate, um

Fiat, da força aérea argen

tina, aterrou ,mais tnrdé no
aeroporto de Carrasco, perto
desta capital. As autoridades
se negaram a fornecer qual
quer informação,

POR IU[ MAIOR 1
Nada mais ridículo do povo catarlnense. Nà o (, o i

que, essa, incrív�,l fa�anha, de I mai�r em sentido nenhum
os jornais da suuaçao dize- Nao pense S, !2:xc\a, q�l';;
rem que 01 sr. Bornhausen é vai sair elo palácio glOl'iffrrL
"o maior governante que elo por fôrça daquela 1:,l!'IS-

Santa Cátartnu [a teve", trução luxuosa. \.
As famílias dos funcioná-

Chega a ser uma atrcnta tios, por exemplo, que vivem
ao povo catarínense, que te- passando, tremendas- p1'1v'a-
ve a governa-lo figuras corno ções, por -culpa �lé" ':'�:l êllpi:
Hercílio Luz e Nerêu Ramos, dez, [amàís se e.;qu,,'Ctl'8.D rto

.Admítir-se-Ia que a ím- mal que se lhes- fizE'r,l�
prensa sítuacíonísta, bem a- Tenho podido verifki.i l",,(f'-
líentada como anda pelos ao contato "CÓln: 0-,S,l gente
'cofres públicos, chegasse uma simples e' abnegada.
terninha à melancólica. ad- Ele' passará como g� ..uide
ministração do bisonho che- apenas entre os seus bajula
fe do executivo catârínense dores, que são 1,agos pura
Mas que o faça com decên- esse místér Inglói to e degru

cía, discretamente, sem ferir dante.
os brios e a dignidade dagen- Sejamos justos, ch.rruar de

te barriga-verde. maior a um governante, que
O povo, afinal de contas deixa o seu runcíonário pas

não é tão estúpido para acei- sal' fome, por haver cons

tar, assim de mão beijada, truido suntuoso, é verdadel
essa 'absurda e ridícula íntru- ràmente absurdo I} até imo-

[ice. ra1.
E' o caso de agente per- Chega a ser uma arronta

guntnr --Mas maior por ao povo, à dígnídnde da gen-

que? te eatarínense. '

Por que S, Excía, construíu E' .uma ofensa 1\') Jun .ío-
os palácios da Agronômica e nalismo, que vem sotre-i.t.i,
das Secretarias? I sílencíosamente, ':" mais jo-

Que representa isso, em lorosa humílhacào dE todos
boa análise, para a eCl)nG-' os tempos,

-

'

mia do Estado, para o JJIO- Não, senhores, êsse CjU2 aí
gresso de Santa Catarina, ou está, agonizante, desuinr.ilt-.
para o bem dã coletividade') zado, prestes a renecer. nao é

- Nada, o maior,

A hlstóría ha de razer o f2-

IU-gistro merecido .Ie S\.:1.
..

nesta administração,
Confiemos na jus!,!t;:1

tempo.
do

Fun cíouárlo

ADERIRAM

Q 'Riso da Cidade

-\
�
'///1);
t:;;Y{
/I!;(/, I

';;;,�.f . {I !
.. • f/,;�

-":_"'�.. . /"/1

_ '..,' 'AVl�A -:--:-�.�
Agora é tarde, Governildo! 'O';que resolvia era

você cumprir as promessas que fez quando
candidato. O recurso dessas cartinhas não pega
mais!!!

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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FIG1'ianópolisI 'I'erça-Ieíra 20 de Setembro de 1955 o EstADO

..

Tem a venda
Uma casa a Avenida Mauro 'Ramos!
Uma casa a rua V.isconde de Ouro Preto
Uma casa a rua Deodoro cj13,50 de frente

de- fundo.

e 46,60

MINlSTtRIO DA AGRICULTUkA I

SERVIÇO FLORESTAL IDELE,GACIA )<'LORESTAI. ___
REGIONAL ADIIINI8TJU.Çi.O

, lleda"lo e Oficin.," à rua COIl-
"J\CORDO" COM O,ESTADO lJr; aelheiro Mafra, n, lliO Tel. 1022

Si\,NTA ()ATARIN.\ - Cx. Postal' 119.
.4 V I S O Diretor: RUB1i1.NJ s, _AMOS

o ESTADO FARMÀCIA DE PLANTA0
PLANTõES DE FARMÁCIAS

Mês de Setembro
A Imobiliária Miguel Daux

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

,

Duas casas no Morro do Geraldo-Estreito.
Duas casas e eum terreno para Ioteamento 110 Morro

do Geraldo _

Um lote na rua ::rosé Candido da Silva - Estreito

Dois lotes a rua Moura - Estreito ,

Dois Lotes no Bairro de Fátima - Es,treito
Quatro lotes no centro da cidade
Quatro lotes em Londrina - Paraná

,

Tem compradores para casas em Florianópolis
de cem a quatrocentos mil cruzeiros.

Negócio a dinheiro.
'

Informações na IMOBILIARIA "MIGUEL DAUX"
Rua Ce!. Pedro Demoro 1541 - 10 andai' Estreito ou

Edificio Ipase andar térreo - Fone 3376 - Florianópolis
Uma confortável casa à Rua Presidente Coutinho.!
Um terreno de 15x27 no Estreito, junto à Rua prin-

cipal,
16 lotes no Bairro Butiá.
Uma confortâvel.Çasa na Avenida Hercílio Luz.
Dois apartamentos (parte financiada).

3 sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua João
Pinto.

4 domingo ___; Farmácia Moderna - Rua João Pinto.
A Deleg:,lci:il. Florestal Regional, 7

.

t f' (f' do) F
,.

S t A tô
,

tld" ib'':' . . 'Gerente: DOMINGOS .... D. quin a- erra ena o - arrnacia an o n onio
Uma casa e um lote a Avenida Santa Catarina -

no ,sen li ...e co 'u, ao maxnne pos- AQUUW
.

- Rua Felipe Schmidt, 43.
Estreito sível, ,as queimadas e derrubadas de mato, afim' de ímpe- 10 sábado (tarde) _ Farmácia Catarinense - Rua

pedir os -desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que Kepreaenta>1tea: Trajano.acarretam tais práticas. torna público e chama a atenção Representaeôea A. 8. L�rA.
Ltd 11 domingo - Farmácia Catarinense - Rua Tra,de' todos os propr-ietários de terras e Iavradores em geral, R':;a .3enaGor Uant"., 40 _ iO [ano,

para a exigência do cumprimento do Código Flores�al andar.
(Decr. 23.793 de 23-1-!9�4) em todo o Estado. Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro. 17 sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua 'I'ra,

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE ""'1A""O
-
Ilua 16 de Novembro. 228 6° jano.

U .I. andar laia UI - filo Paulo. 18 domi F" N t R T"
Nenhum' proprietário de terras ou lavrador dera

ommgo - armacia o urna - ua rajann,
po era �

24 sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Ruaproceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar, iSSTNA'TURAS
N C It I Conselheiro Mafra.

com antecedência, " neaessãrta licença da autoridade flo-
a ap a

restaI competente, conforme dispõe o Código i"lorestal cm 'I
25 domingo - Farmácia Esperança - Rua Conse-

An<- ... " ... : •.. ; .. Cr' 170,00 lheiroMafra.'
.

des-, '::�:i:ti!O;e�a:ct�d:S�spectivamente, estando oa Infratores Semestre
'N�' i;"i.e;l�rCr$ 110,00 O serv-iço noturno será efetuado pelas farmácias

REFLORESTAl\.mNTO
Âno Cr' ' 0,00

I

Santo Antônio e Noturna situadas, às ruas 'Felipe Sch-
SemestTe Cr$llO,OO midt, 43 e 'I'rajano,Esta N.epltrt� pela rêde de viveiros >florestais, em Anún,:i J, mediante" pontráto.

cooperação que mante Est d dí
-

demud
Os orI&,ID!lIS, mesmo áio pu-

- , em no a D, ispoe e mu ...as e se- blicadoa não lerão de' clvídcs.

me�tes de espécie� florestais e de ornamentação, para lor-: A dir�ção. não ae, r.elpon,al ili�a I
necímento aos agricultores em geral interessados no reflo- p:slos con.ceItol emItldQI no. a,-

, tiiO. alllnado•.
restamento de suas terras, além de prestar toda ortencaçâo
técnica necessária. Lembra, ainda. a possibilidade da ob-
tenção de empréstimos para reflorestamento no Banco do

, INFORMAÇOES
Brasil, com juros de,7% e prazo de 15 anos. UTEIS

OS interessados em assuntos floresiais, para a obten-
-

- -o-

cão de maíores sclareeímentns e requererem aaterfzaçã» I
O le,itot enco_ntrará, nl3lta co-

de' Iicençapara queimada e d r b d d t d l�na! Infe;rmaçoea qu., nec li�

I
' e ru a as e ma o, evem dià riamente 8 de imediato:

dirigir-se às Agência� Florestais Municipais ou díretamen- JORNAÍ-S
-

Telefune

pA -.---.-,---.:---------0---.1--1
te a

fDIe}s,:a ��p�:_tição, situada à rua Santes .Dumont na.

6, � ������ :::::::::::::::: ::g�:
, '�i'il"'-'

C
em '" os:,�nop"llJ5. , Diário da Tarda 8,679

.i("

$-
I TelefoneI 2.470 -_- Caixa Postal, 3'95. A Verdade. i: : ...•. ,..... 2.010

,
' Endere"o telegráfI'co . A

.

u F'l i
.

li'
Iinp, enes Jflcl.l .. ,..... 11.688

,
y

,

• grls va or anopo s, 8. C. HOSPITAIS

'\/ ,A
.:..���' ��:����:t�::::::::::::: ::��:

,

.

,DUIIA11TE TOOO ftI� Viag'em com segur'!.ln�a N��êu Ramoe : 811

, - ""- u Y ? Militar. . . . . . . . . . . . . .. '" 1.117

� "', nos II FlFJ e J! São Sebastião (Ca.a de
,

" h (.. .J .. t1I<L OJ � e rapidez" SaúJ�) &.lia

"M D�,,�1ft�,,t- so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO :l�:i�iia �:�t��.. ��.r� 1,:111
/.4 -:-. GENTES

,,;; �... B'4PI00 l<SUL' BBASILIJIBO Corpo de Bcmbetros •... 1.111

�
_ �-,,' iA.;;; � � �

,

,. ti» se����) ,���....(���l�.��� 2.404

,

"
-;

_

'7f1 ",;", " J .

Florianópolis - Jtajaf -::- J:oinv1lle � Curitiba ���:�!: (Ó���a D�re��8::f�� ::�g:
� " ' \" �

Agência: ��: �:�:��� �ili�ii�:·da ICl!1�:;:tJt;�s· ,

!"rR�;..,·"'f�f"·I:B·U�LARES : � -_ '�;ªJ:;;::��::���::::::::: iif:t :1'... ,II e
L6ide Aéreo .........•.• 1.401

PARA AS, -FACULDADES- DE DIREITO, FILOSOFIA" Rea}. ..
,
... "'............. Ufi8

candinaval ... '......... 1.600

MEDI,CINA; F.ARMÁCIA E ODONTOLOGIA.

18ANCOdeCRffilTO POPULARII��ie���e.::::::::::::::::: ::g��CURSO 8OS'CO . '.AGDI-COLA, 'I I
Metropol ::�:r

l\latl'ícula: Livraria ',Lider, até 31 de agoAsto.
- 1\ La Porta .

, Rv..a. ""' 16 Cacique ,............... 1.4411

Informações: Lôcal aci�a ou, pelo$ 'jtélefoiles 2316/e
',- (.)�,

. '"

Centrãl................. �.694

8661.: _'

'

" ,:;�, , _, 'í
'

\ ,

f"t.ORlANÓPOLJS i 5tq.-(},rê-rlnõ,
<

, �t;lef�.. � :':::::�::::::::: ;::��
IniclO das aulas: 1 ,<1e, setembro. ESTRÉITO

' , �

Disque ." ..... '.' .... , ..•• '

Em Lages, no sul do Brull, o melhor I
Desconto e8pec1�1 p1il.1"tJ. Oã� !lenhorel' 'najMte..

,

,

Lavando com Sabão

Y>irgem Especialidade
da Cla. \VI'!IL ,INODSIBIIL-Jolovllle. (mlrcaEreglstrada)

economiza-se felDpo�e dinhel,ro \,
,

' ---'�--�----�--�

_--

Restaurante. Rapoli�.
RUA Marechal Deodoro li.

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

O uro Preto).
_. A Casa n, 13 na Rua Silveira de Souza
As Casas nOs, 1 e 3 na Rua Sete de Setembro

Uma casa de estuque na rua Servidão Moritz, (Morr�)
com o terreno 6.x 14, preço Cr$ 18.000,00'

'

,

Uma casa de material com o terreno 10 x 30 nó lnl'Cio
da estrada do Pantanal (lado da Trindade), 'preço-Cr$...
40.000,00

� -

A tratar com o Sr. Doralêcío Soares ou o Sr. Sílvio
Soos�i

'

-Raios X
ápareIh�,em moderna e completa pa�a ,u&\,uer eUllle

radiol()pe•.
Radiogralla& e radioscopia!.
Pulmões e coração (torax).
Estomago -- Intestinos e figad.D (colecistolTafla).
Rins' e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Histsro-salpin,ografia com Insufla

ção das trompas para diagnb3tlco da esterffidade.
�adiografia!Í de ossos em geral. ,�

,

Medidas eIa�as dos diametros da bacia para orienta
ção do parto (Radio-pehimetria).

Dlàrlamente na Materrodade,Dr. Cai:�OI!l Co:r.rea.'
r__� � �� __

DI

INDicADOR·PROFISSIONALI DR. RO��:ASTOS MARIO DE LARMO
� D�G=-f -IDR.M��t.U6.�:N�l�HO! MÉDICO CANT�ÇÃO I

- ADVOGADO - CQnsultório: Felipe Schmidt,

De ... _'a_ySLA-'"
,Com prática no B08plt�1 81«. MtDICO Rua Vitor Ieirelel 110 38 (das 14 às 17 horas)

nB "� w..., DR. 1. LOBATO DR. WALMOR ZOIlER Francisco de ABSi.
'

e na QUUl j'ON.I: 1.468 _ Florian6�o]b Residência: Tenente Silveira,
W IlUSSI I ,!'ILHO - I GARCIA Call'l do Rio de Janeiro' CLtNICA DE CRIANÇAS "

'_ 130 (F"ne :;1165)
. •

. • Doellçaa do aparel!ko r-u.lratór!o

I
Dlploua4e Dela rcellli.'e Na- C�If�%10�tJi�A ADULTOS DR. �<\RIO WEN-'" _' .�. ,

DR. ANTONIO DIB ,:RADIOG���R�U;2J�sCOPL\ do_aI i:fd�::J::-Br:'�J UJ&lylJI'· Contultório: Rua Vitor Iei- Doenças Internas DHAUSEN

,
" reles 22 Tel. 2675 CORAÇAO -- FIGADO - CLíNICA MÉDICA D. ADULTOS íiijjiiifiiiii1MUSSI DOS PULMOES

IEj>hUBrno
por coneu.o· ü 1Ia- Ho�ários' S d' I!l CRIANÇAS

_ JI1:DICOS - Cirurgia do Torax ternldli�e-E.eola, Sexta feir�8: Siun RI, Qu...rta. e HINS - INTESTINOS Consultório""':' Rua loio Pln I'
CIRUItGIA JLINICA ,Formado pela F'acuIdada Naci.- (Servic. do, Prof. OctÁnv a.. ,DIIS 16 à 18 h Tratam-ento moderno da I t 10 TI'" "69 IG•...AL-PABTOS nel de Medicina, ',TIIlo!'-l!l:'I.ta • I

- drlruea Uma) Resl'd' A .8
R ()raFI'I' .s

" , o, - e ..... I • /
- A, '1'1 1 i I'" d n .�, ... ; Ilx-Inte II S vi d Cf "nCla: ua r. Ipe c)l- SIl�ILIS Consultas: Daa 4 li • lloT-1.

oeniço �mpleto, e ..peci.!!- a oe rura-.o :I uOBtfl-. ne- !
rno o' er ço e rur- midt 23' _ 20 d

' R
.

dê' R • t 16
udo ·d'a. DO.NOAS D. SlI.."iHO-1 .

,rê• .Ilal1.JS 11l'la _8 Ko.plW L A.. P. E. T. C.ITel. '3.002 '

,Bn ar, Apt. 1 - Consultório _ Rua Victor
ell nela, ua • "'e. -

aAS, eon. moderno. ln6tod", •• !
Cura0 de elpeelalh.açlo ••!a

l
"

11.0 ajo d� Ju,Blro. ,.
"

l\feirel1es, 22.
' nior, U. Tel. 11.811.

di.ln6.tieo•• tratamento.; 8. N. T. Ex-lllter1l0 e .xEIllItlI.. MedIco d� Ho�pItal de CarIdade; DR. HENRIQUIl PRISC" HOI' "'UIO'.SULPOSCOPIA _ BIST••O - tent. dll.....Cirargt. 4. Prof. U;:>ll e da l\'latermda<!_e Dr. Carlos 'U ..Ano

SA.LPIN�OG.RAI'IA - .11'::'.6: 0- , GuimarAea (lU4S�. '. I _
'

Corrca I PARAISO Das IS às 16 horas. ,,/

LISIO BASAL Cona: F.lip;J 8cltmldt, II -_! DOJlNÇAS D1I S:aNHOXA8 -
, MI!:�:'ICO DR. ANTONIO BATISTA

..•adlotuallla ••1' ..... earw· �one a801' ! PARTOS -=- OP�RAOO:ill8 Operaçôell _ Doenç.. de 8e-
'l'elefone: Consultório-

I:letrCleoalul.�lo - lIa._ UUra Atanda em 1Il0ra m.rc.... /' Cona: Rua Joao PlDto n. III, nhoTu _ Clinl-ea de Adr41to.. 8.415 JUNIOR
Violeta e Infra Ver...eb!e. Rea.: - Rua lIatn.. .Jun10!', da. 16,00 �I 18,00 hO"�I. Curso de EapecialiuçAo DO

-

R 'dê '. R
€LINICA J:8PECIALUIADA' Da:

Co.n.ult6Ilo: Ru. Traj.no, D. 1, 80 - Fone: nu
' �Illa manha .t.nele dll�- ,f{ospital dOI Sarvldore.. elo •• _

- SI nClS. ua .Toa6 do CKIANÇAI'I

I10 .ndar - .dificio do .ontepio.
DR. YLMAR COR''O. & rla??ente uo fiolpltal de lado. I Vale Pereira 158 - Praia Conlulta. daa II áa II h�)l'a.,

Hor.rio: Dal II ã, 11 'li.ora!l -. U\..IW'!>. C_an�ade. (Sarviço do P�{)f. Iariuo ia da Saudad C6' Rei. e Canl. Padre Kilueliulao.
Dr.•08SI. 'CLtNICA MÉDJCA ftesldencla: Andrade)

,e - ,quelros. 12,
,

Da. li à. 111 laoraa - Dr8. CONSULTAS dila 10 - 1!l Ito-
Rua: General Bittencou" n. Consulta. - Pela manlll ao

'

ADVOGADOS
aussl r8l;

101. Telefone: Jl.i!IlI. Hospital �fj CUidada, ,DR.,_ ANTONIO GOMIlS DEI oR._ JOSlt MEtfEIROSae.id&ncta, A"eDld. Trom- Rua Tiradentr. :í - J'0_!lo_ll'16 DR NEWTON
A tarde dai 1610 ba fim diaD" ALMEIDA "

. VIEIRApowll,kr, 84. "

/'0._ •
te no eonlult6rio á Kua Nune.

-

ADVOGADO
•

t �' DR. JOS:l: TAVARES / -

D'AVILA Machado 17 llaquÍllll lo Tltá- Escrit6rio e R..ldencla,
- ADVOGADO ..:..

,DR J'OÍJO DOm IRACEM!; CIRURGIA G:M:RAL de�te�, Tel: 2766 Av. Hereilio Lus, 1. ,'aiu �Po.tal 1'0 - na'.1
\,

.

V1EIRA' MOLlI'STIAS NJiRVOSAS • Doença. de Senhor•• - pro.eto-I Cou�;�!:n�:. - Mia Pruilant. Telefone: 1146. Santa· Catll��a.
, "

MIINTAIS - CLINICA GhRAL 10lrla - �l:l�trlci4ade 1I....lea
CLINICA --D-o-",

........

'----L-----------D�----------I1:DlCO D .. Serviço Nacional 4a Don- COl1sultórIo. Rua Vitor .el- ,DR. NEY PERRONE' 'r a'uro auraaSP.CIALISTA .II- OLHOS,
çaa ilentai. ·ele. n. %8 - T.lefons: 1107 OLHOS

de ,.. MUND ....
OUVIDOS, NAJtIZ • GABGANTA Ch f d ,� b ,- • u, Consulta.: Da. 11 llora. e� - OUVIDOS - :HAJtIZ
fRATAIDTO :I OP.liQM:S ne �e:t.l Am u ...t .,., .o.ric- diante. • GARGANTA.

\I-FOrmadO p"l�. Faculda�1 �ae1/
Iafra-Ver.eUae .:... Neln,n... - P'

.

t ti n l' T Residência' Fone I A-I DO naoi da :r;.edIcma UnI' ulldad.
81qula ra o ....Hill .... -

" ,.....
DR GUERDEIRO D d B '1Ul&ra-8o.... C lô I S t'A Rua' Blumenau n 71 .... A rON8J:CA oras,

(Tr.ta.eIllit. i••1••aJ&. ee..
o na aD na DOENÇAS DO APARKLHO DI- Chefe do Serviço de' OTOJtI- �IO D. JAN.IRO

_.er.çlo) ,

hConvUI.otard�PI·1 lelol 3111trO-
I GESTIVO _ ULCBRAS DO 8S NO do HOI}:<ital de Florlan6poUI Aperfelcoamente na "C.la de

ARllo-reUao,coJlla - lIi.ealu de c. oqU!l � �ar 1.110. n�1:. in "x:a-! TOMAGO 11 DUOD"NO AL••-I Possue a Cr:INICA OI A.PA••-I
Saude São Illuel"

Oeal.. - lIoder•• f '_.Ii'. ,Plêo��\j�;���P�. P.�oo�.;_.�:;. GIAcDERMATOLOGIA it CU: LHOS MAIS MODllIRNOS PARA ,Prof. Fernando Paulino
. •� Ot••JtI••la,talr.I... (t.a!te 't 'd" 16 à '16 �ça • ,:�u. I NICA -G••AL TRATAMENT() "I DOINNOAS Interno por I �"I0s .

do SerYiço
•• •....)

- a. a. I ..ora� _J, da ESPECIALIDAD. de Cirurgia
Bor'rio d.1 • àl 11 ara. 'e,(manlll) . ,DR. JULIO PAUPI'l'Z Consultas � ,pela ,mau" 110 I:'rof._ Pe�l-o de. -J!0111'&

dai li à. lil Ilora.. Rua ADita �Aribaldi, .�q,n__ FILHO HOSPITAL: "'"
' IhtaglO por , ano na "Iater-

C I ri Jl VI. li I .de General BJtt.neollri. .

TARDí1I' d •• nidade - lIlcola"
OIl.U t6 OI - ,1UI r. -

RilSIDl!iNCIÂ' ]tRa BOGl,If.'f'I, Ex interno da ZOa ellfarmuia A
,

- a. a.,
Prof. Otivi� R

' . .

,aI.. II - )'on••171. 139 Tel290l e Senito de ir8ltro-ent.roloa-ia ,no CONSULTOItIO
I t

' II OQrl,,�el Llnla•••. - Jtll. 8iO lor,. Ii-' da Santa Casa do Rio da lauCllro I CONSULTOR10, - :aa.. .01 I
n etilo por

S
uno o ,p nto

"onl 1411. DR; ,ARMANDO VAU- (Prof. W. Barardinelli).
. VLHEOS nO 2 :, ()c()rJ:o

_

Curso de neurolo,ia (Prof REeIDENCIA ,- reUpe Bclt- J _

OPERAÇCl!lS
DR. SAMUJ:L' FONS.CA RIO DE ASSIS IAustregeailo).

'
.

midt nO ns Tel. 2166' 'CLlNI�A DlI. �DULT "1

CIKUIlGIAO-DJ:NTI8TA Do. Seulçol de CliaIea blfaJlUl Ex interno do H<l.pita! m.ter- DOI!lNÇAS D...iIlNrúR,\S
:-.-..-�.....�.�••• ••- .........._...................._�

Clinie. - Cirarel. - Prote.e da A..I.têncla Muulclp.l e _GII- nidade V. Amaral. ' DR ANTON�O MONIZ ' C�NSULT��: -l'<!o BOlpltal d.

Dentária ,'pital de Culdade DOENÇAS INT.lRNAI,
.

, I Ca:!:,ldade dIariamente' pela ma-

JlaJOI X • Wra-V.n:eUa. CLiNICA I(�DICA D. CaIAN- Coração. Ilatômaro, Juto.tiDO, DE ARAGAO

I
nha,; a

-

•

' ,

CODlult6rlo • ae.I.'ueLlI au OAS • .ADULTOS fla-ado ,viu biliar••. 1:1n., ",.._ CIRURGIA T,RIIIUMA'J:OLOGa 5
..
s � ,s. Sab. das 9,as 11 horas.

)fernando Iaellail. I. � Ãlera-ia - riol Q (itero. Ortopadia' 2 3 4 d�s 14 as 16' h()ras.

Telefone: IIII Con.ult6rio: aaa Nllne. 11la- CQnlult6rio! ,Vitor "mi.. Consult6rio: loiQ Pinto, 18. ,no Consult6rIo à Ru. Joio Pinto

Conlult•• 1 ia. ,',01_ A. 11,.' chado, '1 � Con..ltaa b. 11 .. %1. Das 16 àa 17 diàriamentct. nr. 16 (l° andar). ,-
,

, • d•• 1',00 A. 18 Ilo,a. 18 horu Da. 16 ls 18 laora.. Menos &01 Sábado. ,RI'�SIDliINCIA: - R' a Da,,".

i.xelUlivamen� com Ilora mar- ...�dllncia: .ua Iareçll.í 0111- Residência: R8I Bocal.,.. .0. Res: Bocaiuva lU, Shutel 129 - Telef. 8,288,-

.... �erm", i :._ I'onel 1'1111 Fone: Ui8. Fon .. : _: '.714. Florianópolis. ,

I

Clínica Geral
Especialista em moléstias de S.e�hõ,ias e vias uriná-

rias. ,

Cura rêldicaI das infecções aiud,as, e cl'olllc�8, do
apa-re'lho ,enito-urinário em �mbos �ós sexoa•.

'Doenças do aparelho Di,estivo e dó iÍJatem& ••:r.voscP.
Horário I 10� ás 12 e 2� ás '6.
Consultório: R. Tiradentes, 12 - l0, Andar __:; ,Fo.. :

3246 - ,

-' ,

Residencia: R. Lacerda_ Coutinho, 13· � (Chácara
do Espanha) - Fone: 8248.

Dr. Cesar Batalha da Silveira

. Cirurgião Dentista"

Clinica d.e Adultos e' Crianças
Raio X

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

I

I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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I Floríanôpoüs, Terça-feira 20 de Setembro de 1955

/
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MORRERAM DOIS
GENERAIS

MOSCOU, 16 (U. P.)
O órgão do Exército Sovié
tico" "Estrela Vermelha" a

n unciou a morte de dois
maiores generais, Nikolai I
Andreyevích Borísov, do:

- ;:;erviço de Engenheiros e

Ilya Konstantinovich Malt
sev, oficial reformado. Bori-
30V fora agraciado com a

mais, alta condecoração do
.{overnó, como'herói da Uni
lo Soviética e a obtivera por
-ierviços técnicos 'relevantes,
prestados como vice-chefe
do plano nacional da URSS
e P01' organizar e dirigir o

fornecimento de munições
durante a última gu·eà'a.
Maltsev, que ingressou em

1918 no partido comunista,
lutou durante a revolução e

na segunda guerra mundial.
Fôra agraciado com a 01'·

dem deLenine, a ordem da
Bandeira Vermelha e outras

ÉDDIO ADALBERTO SE��A eondêccracões .

funcionário do Arnbulatórlo
DR: ·MOENlClI

do Serviço Médieo do l :\ �. C., .

dí
t C ít 1 0'11 I'

Comumca aos seus lS-
nes a api a C: 11 no C '".. t'

,

Gualberto dos santo» Sen!la, I
tintos chel�te� que es ara

Agente Postal e Telegrárh.o a�sente ate f'ins do corrente

do Estreito, e de.szr.ca 'o de- mes.

��e�t�b��iS�;�'�;Ó�;:�) :�r,����� P re--&_",e-i-l-o-�diD.iã
- dr. Abelardo da Silva A PERSONALlDADE DO

I

Sociais
HERMINIA CONDE

Querido, vais sair? Espera mais um pouco ...
Por quê tamanha pressa em te ausentar de mim?!
Será que o teu afeto esmaeceu ássim? ..

Vem cá; escuta bem ... Oives ... Que vento .louco l �

Vês como tamborila a chuva na vidraça!? ..

O que te faz sair nesta noite de horror?!

Suplico-te ... não vás! Temo por nosso amor ...

Eu estou presentíndo uma grande desgraça.

Insistes em deixar-me, embora eu tenha mêclo?
Ah! ... sim ... compreendí , .. Ocultas um segrêdo
Que te faz proceder com certo desabono ...

Pois vai. Não tedetenha o pranto que eu verti;
Nem- voltes, se é piedade o que te prende aqui. ..
Porque a esmola. de amor fere mais que o abandono.

........,........-..-.-.-_...............w....................,...,._._....,...,......-._.w.'�.......,.

ANIVERSA'RIOS
.

FAZEM ANOS Hoje:
HAROLDO BRASIL DA

. LUZ

Faz anos nesta data li .10-
vem Eddio Adalberto Senna,

Jomes, ilustre Procurador da
República neste Estado;
�'dr. Garibalte V. Galvão,

.idvogado no Rio de Janeiro;
� sr. João Ribeiro Branco
- sta. Hilda das Dores Zo

.ner.

� sra. Claríce Pavan da
Rosa, esposa do sr, Júlio Ce
sário da Rosa;
.

- sr. Heitor Varela;
- sr. Carlos 'Leopoldo Lau

ther;
� sr. Haroldo Brasil. da. Luz

Fuz anos hoje o nosso

prezado conterrâneo e valo
roso correligionário, sr.

HAROLDO BRASIL DA

AVI.SO

"FILHO úNICO"
o "filho único" fica com

a personalidade muito apa
gada quando é criado -fora
do convívio de outras crian

ças. Em vez de pensar e

proceder, como os de sua

idade, passa a imitar os

adultos e as conseqüências
são desastrosas. Os país de
vem procurar educá-lo no

meio dê-outras c.danças, no
jardim de infância, na es

cola e não somente em ca

sa.

Eduque seu filho único
pru-a a vida de lodos os

dias, dando-lhes . bons
companheiros, . a fim de

que êle desenvolv.a./ n:
gôsto, os interêsses, a I
inteligência, a c.om�re" Iensão do mundo, enfim'.i
a personalidade. -,

SNES.
'

I

•

'COM

MorOR· OIL

-

- ç{/e b�COH!· yocêt: C/7JJltOd.f?

�

LUZ, membro do Comité- - menina ,Adalmira Ca1'

Central Juscelino-Jango e doso, filha do sr. Francísco
incansavel propagandista Cardoso;
das candidaturas de GAL- - sr. Aldair Espindola, da

LOTTI-MIRANDA RAMOS, firma "Polli S.A.", desta Pra-
�

os já vitorio�Q.s. candidateis ça! i. •
.•• ,c �'(

da ALIANÇA SOCIAL TRA- - srta, Miriam Margarida
BALtIISTA: Meira, filha do §r. José lVIei-

Ao amigo certo, os mais ra, agente ,do Moinho Rio

cordiais cumprimentos c_de

I
Grandense, e de sua esposa

"O ESTADO" pela grata sra. d. Maria de Lourdes -

efeméride, . Y1eira.
'

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

-/UgJJtde ... ;6/Eé/&
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Êles sabem O'. qJ.1e querem

,

E cruem.scbe . ._. sabe,:W:ô,�=�::;'�«�ó,�:,;,:!.'«,w:::m,�:'!::'*;;i:'$.=-l
Toddy é o ali.mento cle -cono ,
fiança para tôda ti família. 1§

�
Toddy é único. Tóddy n50 ,�

�
�

t!m nem pode ter similares.. �

, ,:K"-

í

._

T�dclV,..ccntám..cólcio;. ferra, foslatol, pro
hdoas, catÜ"cli44ot'Hl_& vitaminas,'cientifi
(wItL"1'I1ê., do!i.ÜJ.�!.ii.parQ> render o máximo

da-!;lutrição. E Toddy. diz 0'1 verdade;

SA ÚíUJ fNfRG'.�' 'IAZia

81
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;

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

Ternos de linho Wholens
IA industria nacional de confecções logrou obter n es ..

tcs ultimas anos, 'um desenvolvimento digno de admira
,
ção. Pequena e rudimentar como era no seu inicio- pode
se afirmar que ela hoje, representa um dos' grandes ali
cerces do parque industrial brasileiro:

A esse admirável progresso e que tanto nos honra,
muito sé deve á brilhante contribuicão da Fabrtca
Wholens, Esmerando-se sempre em produzir um produ
L� de alta classe e perfeito acabamento ao par ele uma

E:eleção rigorósa nos tecidos poude conquistar a .pref'e
ieucja geral. em todos os recantos do país. .

,

TIa, ainda, a snl ientar como uma das caracteristicàs
-

da roupa Wholens, a sua perfeita modelagem, mercê 1:10'1 ,prcciósos ensinamentos adqu ir idos pelos seus. têcniccs
nos estagies efectuados nos Estados Unidos. c I: Corresponden do á prererencía que' lhe tem sido dis-

.

I p.ensada, verÍl agora,. a Fabr�ca Wholens de lançar as no- !

v�dtldes para o prox'lI�lO verao: Este l�n_�amento s.e cons- II tí tue de ternos de linho, cuja magn if.ica qualidade e
.

lperfetção confirmam o alto conceito que desfruta esta
industria. '

Vale, realmente, a pena conhecer na "A Modelar",
distribuidora exclusiva entre nós da roupa Wholens, as
novidades reçem-lançadas e que constituírão, sem duvida
a 19'uma, .0,maior sucesso de vendas elo próximo verão.

Hertaps
(�oluçio concentrada de sulfa)

e
,

Indicada nas afecções
das aves, em geral.

Outros produtos Hertape
,para aves! Corizave

'

e Espiroquetol.

RSPR. NO PARANÁ E STA. CATARINA:

Enio Rosas 8, Cla. Ltda.
Praça Barão do Garauna, 67

C. P. 320· Tel, 208· Ponta Grossa
Estado do Parilllá

QUANDO BATE O
AZAR

RIO, 17 (V. A) - Infor
mam de Belo Horizonte que
os.. candida tos- a governador
e vice-governador de Minas

quase foram' vítimas, ontem,
dum desastre-de avião, pro
vocado, por um urubu. OS
:51'S. Bilac Pinto e Osvaldo
Pierucceti percorriam a zona

da'mata em propaganda elei
toral.

Quando voavam nas pro ..

ximidades, de Ponte Nov.J" .

um urubu colidiu com 'o apa

relho, provocando grand2
ruido. Observando' que fi-'

'

cara avariado o comando, o

pilOt0 aterrissoi.! em Ponte
Nova. O aparelhO não pode
majs ser movimentado. Os

candidatos da UDN, pas.mdo
o susto, pediram outro avião,
que os conduziu a Belo Ho-
rizonte. I

DESAPARECIDO

PORTO ALEGRE, 17 (V.A.)
- As autoridades da Aero

náutica estão em atividades -

1, fim ele localizar' um avião
da 'FAB que está desapareci
do desde' ante-ontem. segun-,
do apurou-se, o aparelho em

questão é o de n. 13-23 e, sob,
o' comando do tenente Pan

toa], l�vahta:ra vôo na tarde •

de ante-ontem, às Ir. horas,
em Floriaúópólis. O destino
do' aparelha era esta capital
e" como aqui pão 'chegasse, a

Quinta Zonà Aérea tomou as
, necessárias providencias no

sentido de localizá-lo. Entre ..

.,.
,

tanto, apesar das providen-
cias tomlldas, até a noite de

.

ontem, ·nada se Sábia elo des

tino do .. tenente Pantola. 'Ü

avião' desaparecido perknce'
ii, b.ase local.

.'

É ncturol. .�� delicioso sabor característico de Toddy
é inconfundível. As crianças o aclamam e querem

sempre mais. Em todo o mundo'Toddy é o ali�ento mcís "

completo, mais períeítc-e mcis puro. Toddy .contém
tudo o que o organismo, necessita para cumentcn

a resistência física, produzir novas energias

e conservai a saúde durante o crescimento.

, "

.'

•

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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O· choque-rei vencido--�-pelo Figueirense
QUEBRADA A fNVE}JCIBILlDADE. DO AVAl NO SENSACIONAL PRElIO DA. TARDE DE DOMINGO, .FAZENDO O A
TLÉTICO SUBIR PARA O POSTO PRINCIPAL DA TABELA - ÉRICO MARCOU o UNICO TENTO-DA P.UGNA� NO ULTIMO
MINUTO DO lO TEMPO - EXPULSO BOLÃO .; EMPAlE ·NOS ASPIRANTES

...

O Fig.ueirense conseguiu
Ievar a melhor' na árdua
luta que sustentou na tarde

de domingo frente ao seu.

tradicional rival, o ,Avaí'
que assim viu-se afastado
da "liderança, perdendo, ain
da o titulo de invicto, 'de
forma 'que conseguiu o

Atlético.sübir para õ líl'i
melro posto; enquanto que
o alvi-negro 1,lassou para a

vice-liderança ao lado do

Avaí e Imbituba.
O· Clássíco-reí do fuot-

ball ilheu teve muito de

sensacional, graças ao' em

penho das duas equipes de

gladiantes.
O Figueirense teve o jus

to prêmi� dos esfoi(ços dos I,seus rapazes .que· se conser-
I

varam do princípio ao fim
coesos e ardorosos, apesar:
de terem -efefuado,' é ver-I
dade, menor número de in

cursões que seu antagonis-:'
ta. E' que atacaram flrJjt{!s
como cfirmemente. 'defende
ram o reduto' gua-rnecido
por Norton, não .ljerní��indO
que tombasse, E note-se que
o ataque alvi-negro na' tar
de de domingo não contou
com o concurso dó seu me- ®

lhor homem,
.

qual seja o' FERNA�D�: o vel�z pon-

"center" Carlíto, contundi- i telro azzurra

do nol-i1.�ino de.quarta-feira. [" �
t".,. u �..__ -. .

Asstm, lamentavelmente, I clO:ta), .

pois Houve momen-

não teve o público opQrtuni,- ,tos em que impero� .0 jogo CAMPEONATO AMA0'ORIS·Tz.A DEdade de ver o sensacional brusco, o que _velO a r�: J1
duelo entee aquele avante sultar na exp�lsao do cen-

.FUTEBOLgaucho e o zagueiro Waldir rro-avaute Bola0,. na metade
.

que desta maneira não teve do s�g'u��do l_Jenodo, quan-

que se empregar muito a do. a.tlllgm violentamente o 1ris Postal Ven'daval e Ireze d'e Ma' I'Qfundo, pois Barata deixou m_edlO L.audares, por pouc.o, r: .

.
.

,

-
,

patente sua inesperiência ,n80 enVIando para o )]OS})I-
OS vence"do'· res' de. sa'bado e. dom I' ngo�no comando da ofensiva do tal o ardoroso defensor do

campeão, embóra tivesse' se alvi-negro. O, certame de amadores vim Barbosa 2 e_ Postal

esforçado bastante' para su- O Avaí, atacando mais 'prosseguiu, sábado à tarde' Telegrafico 2 x AU$tria O

prir essa deficiência. que seú valente opositor, e domingo pela manhã, sen-

Escapadas perigosas fo'- isto graças ao perfeito do os seguintes resultados DOMINGO - Vendaval

ram vistas em número apre- apoio dado á vanguarda pe-
d'as partldás disputadas: 4 x Flamengo O e Treze- de I

-

ciável, passando as duas los medios e zagueiros, não SÁBADO. - Iris 4 x AI- Maio 4·x Tamandaré 2. A notícia, de mais

inte-Ioito
medalhas para os atlé-

cidadelas por máus boca� I conseguiu vel: sua linha de c'êsse no basquet�bol" na se- tas campeões.
dos. Duas bolas, chutadas frente atual' . desembaraca- TIana que passou, era se po- Lázaro Bartolomeu, gran-
por Vico e Fernando encou- dam,ente uma Ulllca v�z. leria

.

sobl�evi'ver esta tão de incentivadol' do nOSS0 es.-

tI'aram o. travessão do arco Eram' falhas e mais falhas, NOTICIÁRIO DO REMO 11agnifica idéia, partida do porte, não deixou de coope-

do time campeão. E boas perdendo-se. os avantes em ,;omentarista e loucutor ;:ar, para que o campeonato
_ oportunidades perderam os tramas infantis e se deixan- É pensamento dã Federa-

.
do "out-riggers a dois" e ROSENDO 'NASCONCELOS se torne mais belo, ofere-

atacantes de ambos os la- do envolver pela retaguarda ção Aquática de Santa Ca-: do OITO.' LIMA, de realizar um tor- cendo um jôgo de medalhas.
d I

. tarina transferir a data da .X- ;c. ,� •

b t d b teb I C 'D Addos, haven o os go e11'OS adversária, que aliás não. . _ :
lelO a er o e asque o. orno sempre, o r. er-

Norton e Alcides, principal- leve um trabalho de gigan- reahzaçao do Campeonato Mais um barco acaba de A idéia encontrou re- bal Ramos da Silva oferece-

mente êste executado inter-· te para contê-los. , Es.tadual de Remo., desta chegar para o Clube de Re- ceptivid'ade,. e o -Torneio ceu uma linda ta_ça.
venções seguras. -Indubitavelmente o· Avaí relta de 16 para 30 de outu- g'atas Aldo Luz. Trata-se de �ontará provavelmente com Acreditamos que o Cam-

O púbJjco vibrou corno 'conta com uma das mais I ?1'0 d? corrente a�o e, p,ara um skiff construido em Pôr ;, presença do Atlas Basket peonato Aberto de Basque
poucas vezes co.J aS joga- so1i;das e técnicas defesas, Isto, Ja se CO�Ul1l�OI.l c�m to Alegre. Desta maneira, o ';lube, .clube não filiado. � tebol, venha ,a contribuir

das dos 22 cotejadores, ten- residindo no seu' trio-final, os clubes do Il1tenor a fIm clube presidido p'elo Sr. Eu Tam�ém não poderia dei"; para o melhor engrandeci
do a pugna oferecido' um constituido por Alcides, I �e, os. m!smos opinarem a dco Bosterno, possui três ur de estar presente a So- mento deste esporte em nos-

colorido não de todo excep- Waldir e Danda, a sua 11
espeJto.

.X- * *

ótimos skiffs. �iedade Esportiva Austria, sa Ilha�
Jutro clube não filiado. A Daqui por diante, espera-

JO 'J" ,.,.•••••••_ M

I ,Os remadores Odilon e .X- * *
-

Sase Aérea se representará' mos todos nós, no lugar de
I Alfaiate que há meses se O Clube Náutico Atlân- ,;om duas agremiações e o 'Rosendo passe a patrocinar

WALDIR MAFRA, UM JOVEM transferiram do Martinelli tico, de Joinville, designou Colégio Dias Velho. O clube e responsabilisar-se por êle
para o Riachuelo e Aldo o Sr. Oscar Teske seu repre- Doze também estará pre-

.

a Federação Atlética Cata- MÉDICO CIRURGIÃO

QUE BRILHA Luz; respectivamente, não sentante hll1to à Federação sente. l'inense. Doenças de Senhoras
.

poderão participar 'da pró- Aquática ele Santa Catari- O ponto alto dêste torneio _ P. Apóstolo Partos - Operações - Vias

Viveu na data de ho'j-e o L,ítulo de Campeão Invicto ele xima regata, em vista. dês- na. ,erá, sem dúvida alguma, a í Urinárias

•
futebol ilhéu um dia' aus- \madores com 2 p.p., resulta- tes atletas terem uompetido * ,x· ;c. -

presença dos Veteranos, QU .RTOS Curso de aperfeiçoamento
pici0'2o pois transcorreu o lo de dois empates frente ao na regata de maio do cor- O remador martinelino 3endo na sua' maioria atle- � .' e longa prática nos Hospitais
aniversário natalício do jo- )olegial e Radium. Daí em rente pelo seu ex-clube. Lino Felipe, que estava re- �as do Ubiratan, Lira Tenis Alugam-se quartos e va-

'

de Buenos Aires

vem -técnico Waldir" Mafra, 'jante Cl'e�ceu o cartaz do Desta maneira ficam aque- sidindo no interior do Esta- e Barriga-Verde ou Taubate. gas com ótima refeição. Pre- CONSULTO'RIO: Rua Fe-

vinculado ao Paula Ramos. i cJnsa'grauo "coach" qu� les clubes desfalcados de do, voltou .' novamenté para Os vetel"anos, mostram- ço a partir de Cr$ 1.100,.00. Jipe SGhmidt, nr. 18 (sobra

Começou ele sua carreira es- nercê de suas atuáções foi dois grandes valores do re- í esta CapitaL. Adquire, as- se bastante interessados em
Rua Alvaro de Carvalho, 2. do). - FONE 3512.

portiva atuando em clubes 'onvidado a dirigir a equipe mo catarinense, principal- I sim, o Martinelli mais um participarem Ido To·meio. Aceita-se também mar- HORA'RIO: das 15 ás :i8

Varzeanos, .no Avai, depoi:.; lrincipal do Paula Ramos, mente o Riachuelo onde grande refôrço para' o pró- Dentre os diversos vetera-- mitas. horas.

transferiu-se para·.Q Figuer- ';endo aceito o convite, o qual Odilon iria remar na voga ximo Campeonato Estadual. nos, o incomparável Vadico, --(�(�(�(�(,...(��(���)

rell'.3e, onde ficou pouco tem- �umpre com destaque. Em

.ZEZE' MOREIRA-ACH'A _ QUE G·.AR- -RIN- Serafim, Galileu, Barbato, ALUGA-SE 'DUAS SALAS PARA ESCRITóRIO
po, passandO então para as'�odos os setores, o acatam o -

.
.

_ Narciso Lima e outros es-·

hostes do Bocaiuva. 'espeitàm e o admiram. SU"l. carão presentes.
.

.

t d b· t t
-

t 'd CHA N -'0 E' O JOGADO IDEAL
Ver e tratar à Rua Vítor Meirelles, 42.

Não encon ran o am len e ,uaçao em '31 o admiravel A'
.

R
.

Cogitam-se fazer um tor-
retornou ao AvaL Porém, pela serenidade, pela lucid8z, neio de Lances-livres anexo,
neste curto espaço de tempo leIo idealismo. Ninguem mais RIO, 16 (V.A.) - Zezé 1 - Gosto de jogador que no qual. serão ofetecidas
embora demonstrasse qua- .sento de paixõe,s ou ódios e Moreira revelou que Gar-! se desfaz da pelota "de pri- medalhas aos vencedores.
!idades para seguir a carrei- linguem mais 'fiel ao bem do rincha não é o jogador ideaL I meint". E Garrincha tem o . Os clubes, segundo- fomos
ra de jogador, preferiu aba:J.- ;sporte. Dia a dia, pela eul- Acha o té<?_nico do Botafogo ! vício de proct!i'al' driblar informados, não terão des-
daná-lá, por sentir que nâo ,ura e pela ação, ele dignifi- e da Seleção que o jovem seus' adversários. ' Suas in- pesas algumas com o cam- 5a. D. I. e I. D./5a.
era aquela a sua verdadeirn ·a a sua cO\1dição de espor- ponteiro "joga muito para a vestidas, cheias ele malaba- peonato, de s-orte que não GUARNIÇAO MILITAR DE FLORIANO'POLIS.
função dentro do esporte. De- tis ta que trabalha pela eVQ- arquibancada", ma� pouco l'ismo, impressionam o pú- esbarrarão com o problema CONCURSO DE ADMISSÃO À ACADEMIA MILITAR DE
dicou-se então a preparar :l 'ução de n03S0 futebol. Eis, para o team. blico, mas em nada auxilí- financeiro.' AGULHAS NEGRAS
equipe do Bangú em 1953 porque, na data de ontem

. \ am o conjunto, que sofre Diversas casas· comerciaís De ordem do Exmo. Sr. General Comandante dest::t
sem entretanto conseguir Waldir Mafra foi alvo de Essas impressões foram conc;equencias- elo' seu indi- estão dando seu apôio. Guarn�ção, levo ao conhecimento dos il1.teressados qtje o.�

impressionar. Mas, em 195'1 homenagens por parte da- manifestadas por' ocaslao didualismo, afirmou o téc- A Casa Carneito-, of,erece- requel'lmentos deverão dar entrada naquela Academia en-

ainda como dirigente técnico queles que o cercam. da excursão á S. João Del nico. rá . uma taça. A emissora tre 1° e 31 de Outubro de 1955.
.

_".
dà equipe rubro-anil, eon- Embora atrasados junta- Rey, quando foi abordado E' quase certa, portanto' Rádio Diário da Manhã, a Demais informações os interes'Sadqs poderão obter
quistou os píncaros da gló- mos os 'hossos votos, dese- sobre os melhores elemen- a não inclusão na S.eleção maior patrocinadora, já ofe-, dirÍ'gindo-se ao Quartel Genéral da LD./5a., à Avenida
ria, dando ao clube, então jando-lhe inumeras e since- tos do foot-balJ carioca, Brasileira,' do "crack" que 'receu uma belíssima taça, Hercílio Luz, 137.
denominado pela imprensa l'::ts felicidades na carreira I senda. mencionado o nome melhor poderia substituir' p�ra a equipe que"meÚlOr'

.' .

SYLVIO PINTO DA LUZ
como o 'Expressinho d.e 54, o que _·braçou.-" '" de Garrincha; Julinho. se colocar juntamente, com Teu .. Cél. Assis. ID/5a..

== Ti7i

grande força. E como poia ..

Idor vemos Vico, um dos
mais eméritos na especiali-

.

dade, Mas a linha dianteira

peca em demasia pela, falta
de elementos velozes e obje
UvO's. O único 'que satisfaz,
tais requisitos é sem sombra
de dúvida o ponteiro Fer
nando" um verdadeiro titã
dentro da' cancha. As joga
das morosas de Niltinho e

A Iíp io chegam a irritar e

não são de nenhuma utili
dade para o conjunto. E Ja
có e Bolão já não são os

mesmos eximios goleadores.
O Avaí necessita de jogado
res rápidos e dotados de
grande censo de oportunis
mo. Queremos dizer: que o

clube -do engenheiro Celso
Ramos Filho, para voltar a

atuar como. nos seus bons TRILHA, esteio da defesa
tempos precisa de verdadeí- alvi-negra
I'O'S homens-gol, Bolão, Nil-
Unho, \J�có e Alípio por Somente no derradeiro
maiores esforços que dis-' minuto do período suple
pendam estão longe de sa- mentar, E'i'ico recebeu a

tisf'azer tais exigências. pelota e de bôa distância
O· Figueirense esteve fulminou com grande vio

sempre procurando uma lêncla, cobrindo o goleiro
brecha para venceru guar- alvi-celeste. que pelo "shoot"
da de Alcides. Teve essa. do dianteiro alvi-negro não
oportunidade por duas ve- esperava.
zes, mas perdeu-a. I Foi esse o único tento da

•

In�ml�
CINE SAO JOSE

As 3 - g horas.
Na Téla Panorâmica

Anselmo DUARTE - Vera
NUNES � Violeta FER
RAZ em:

PINGUINHa DE GENTE
No Programa:
Metro Jornal, Jar.

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

--

;

�·I.T·Zsensacional peleja que mar- cantes' contrários. Cumpriu
cou a reabilitação do clube!mais uma "performance"
.Iírjgído. pelo 'ex-zagueiro I magnífica a melhor dupla As 5 - 7,30 -·9 horas.
'i31'cia e proporcionou ao de zagueiros da cidade. Co- Sessão Das Moças
Clube Atlético' a satisfação, I ca desempenhou bem sua Richard . CONTE - Pa-
Ie se ver novamente na li-,I função de médio apoiador. tricia MEDINA em:

derança da tabela.. Peres decepcionante, além , ESCRAVOS DA

Salientamos. as atuações I de violento. Na linha de ,: BABILONIA
de Julinho!._Trilha, Aníbal e f'rente somente Fernando Technicolor
do goleiro Norton. O prí- satisfez.

I
No Programa:

neiro ganhou as honras de Os quadros atuaram as- Repórter na Tela. Nac.
melhor homem do quadro sim constituidos:

I pre.ços:
1,50, . 2,00, .3,50.

'vencedO'r. Dos atacantes FIGUEIRENSE - NOl'" Censura até 5 anos.

�ostamos mais do extrema ton, Helcio e Trilha; Ani ..

Pacheco, tendo os demais bal, Jutinho e Laudares ; lt!
X

:1-lt;u�do bem, apesar. de
I

TO'i�hO', . Betinho, Barata,!] i";D;!
muito marcados. HelclO e E'rlco e Pacheco. _

•• - -_ -- __I

Laudares, sem jogar o que AVAÍ - Alcides, Waldh' As ...- 8 horas.
sabem procuraram ser de

I
e Dánda ; Peres, Vico e Co- Ricardo MONTALBAN _

utílídade para o conjunto e

lIãO,
Níltínho e Jacó. Esther WILLIANS em:

) conseguiram, . Com desempenho regular FESTA BRAVA
Vico esteve absoluto no I apitou o Sr. João Sebastião 'I'echnícolor

�rama�o. Muito seguro o da Silva.
"

No Programa: _

experimentado centro-médio I A preliminar, que reuniu .Reporter na Tela. Nac.
loinvilensé. Alcides excelen-

I
os quadros de aspirantes. Preços: 9,00 - 4,50.

te. Fez algumas defesas de: terminou com um empate de

r Censura até 14 anos.
.ulto o arqueiro "colored". I dois tentos.
A zaga Waldir - Danda I A renda �ãó convenceu:

.1ãO' deu tréguas' aos ata- Cr$ 12.360,00. .

I

\

No Prograrna :

Repor-ter na Tela. Nac.

Preços: 1,50, 2,00, 3,50.
Censura até 14 anos.

BRASiL E CHILE EMP:ATARAM NO
MARACANÃ: 1 a ·1'

As - 8 horas.
: Sessão Das Moças

Richard CONTE - Pa
tricia: MEDINA em:

ESCRAVOS DA
BABlLONIA

'Não convenceu o selecto- uma penalidade máxima.
.iado

. .brasileiro, formado: Formou o quadro bras ilei
somente por jõgadores de '1'0 com Castilho; Pinheiro e

'(lubes�cariocas, no jogo in- Paulinho; Santos, Dequinha
.lern:i1"c-i-onal, disputado, do-

I
e Ivan; Oarr incha, Walter,

'rrin,�;o>no %stádi��do Mara-I Evaristo,' Didi e Eséurmho.

canã, frente. ao ,se4ecionado Hoje, no -Pacaernbú o Bra-
.

chileno,
. n:o qui! se verifi-I si! desta vez integrado so

iou um .empaté 'de lx1, sen- mente por paulistas enf'ren-.
:10 o gol nacional obfido pQr i tará novamente o scratch

Pinheiro, na cobrança de· andino.

Techn icolor

As - 8 horas.
John BENTLEY - Mar- .

tha HYER em:

A LANÇA ESCARLATE
Technicolor

� .

TORNEIO ABERTO DE 'BASQUETEBOL No Programa:
Noticias da Semana. Nac.

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

As 7 - 9 horas.
Sessão Das Moças

L;:wrence· OLIVER
Jennifer JONES em:

PERDIÇÃO POR AMOR
No Programa:
8ine

.

Notici ária. Nac.

Preços: 1,00, 2,00, 3,50._
Censura até 14 anos.

Dr. Constantino
Blmatos

MINISTÉRIO DA GUERRA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO.

UMA FAnULA ,um verdadeiro filtro. E o

(Alval'us de Oliveira) 1 que parece mal no primeiro
Há pessoas que se

compra-I'momento
da situação desfa

zem em desejar mal ao pró- vorável, passa a transror

ximo. _. São mal agoirentas mar-se num bem. selecíone

que vivem a pensar no fra- se o joio do trigo ....
caSRO alheio. Sob qualquer Na simples maneira de in

aspecto da vida, estão sem- dagar, nota-se pelo riso in

pre a 'futurar o que possa timo que os olhos traem em

'3uceder ele ruim, demons- brilho estranho, o prazer na

trando má índole ou má for- pseudo-derrota. E a alegria
mação moral. Até por pensa- que mal se pode esconder

menta, quando não se pensa através ela máscara hípócri
alto, mnníresta-se' a malda- ta das "condo�ências" às ve

de. Quando alguém espirra zes torna forma concreta,
na rua quem .tem boa índole quando pelas costas não se

solta ínstrntívamente um aguenta e se soltam hosanas
ao fracasso: - "Bem feito!
Não ra isto e aquilo?Agora
quero ver como vai sé ar

ranjar ... "

Há uma fabula na litera
tura brasileira que nos a4-10-
rou à mente ao rebuscar-

"saúde" ou "Deus o ajude",
mentalmente. . . Màs há

gente que manda "para o

Diabo", clama por um "raio

.que o parta", quando não

pensa coisa feia ...

Há ocasiões em que a gen
te atravessa fáses"de íncer- mos êsses comentários que

tezn na vida. Ou comercial, podem parecer sem nexo

ou intelectual ou intimamen- "O vagalume e o sapo": -

te. Comercialmente então, "Entre o gramado do campo,

surge oportunidade de;:;e Modesto, em paz, se escondia,
medir o grau de amizade Pequeníno pirilampo. Que
dos que nos cercam, Até pe- sem o saber luzia. -Feio sa

Ja m.ineíra de nos trazer po repelente. Sái do córrego
uma palavra de ânimo ou de iodoso. CO'3pe a baba ele re
estímulo, ou no modo de que- pente. Sôbre o inseto lumi
rer. saber da sítpação real, noso. _ Pergunta-lhe o va

a 'gente que é psicólogo, che- galume :-"Por que me vens

ga a conclusões atuais! Dei- maltratar?" E o sapo com

xa-se então passar certas azedume: - '''Porque estás
amizades, certas pessoas por sempre a brilhar .. ."

Parker
luink

aZUL REal lavávEL
LAVA-SE NUM INSTANTE!

- J:-'

Em caso de acidente, bastam água e sabão comum para
retirar, das roupas e dos dedos, .0 mínimo vestígio da
Parker Quink Azul Real Lavável.

Se deseja segurança; use Quink Lavável. Se deseja
permanência, use Quink Permanente. Todos os tipos
de Quink, Lavável ou Permanente, contêm so!v-x, que
limpa e protege a sua caneta. Quink pode ser usada
em qualquer caneta.

Parker
lJuink

Preços: _

2 .nças Cr$ 18,00
3' onças CrS 120,00 •

A única tinta que
contém selv-x

.

Representantes exclusIVOS para todo O Brasil

COSTA. POJJ.TELA.& era.

Av. Presidente Vargas. 435-8." andaT - Rio de Janeiro

Sanla CatarIna - Machado" CIo. ,$. A. Com'r"o e Atiaela.
Rua Saldanha MarInho, t - Flor anópolll

,
.

HOJE, NO PASSADO
20 DE SETEMTI::::'O

A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE:
_- em 1645 o Capitão Simão Mendes tomando por 'a

bordagem, na barra de Catuama, um patacho holandês,
deixa livre a passagem para as tropas brasileiras coman

dadas por Vidal de Negreiro e Fernandes Vieira que de

sembarcaramt na Ilha de Itamaracá. Henrique Dias fica-
ra -ern Recife comandando os sitiantes;

,

_ em 1647, chegando de Gurupá . o Capitão-mór do

Pará, Sebastião de Lucena de Azevedo, marchou de en

contro 'aos holandeses comandados por Vander Goes, de

salojando-os de Maiacarí, depois de sangrenta luta;
_ em 1711, 'o Rio de Janeiro rendeu-se a expedição

francesa de DuguaY,-Trouin; --'

_ em 1835, iniciou=se no Ri.o Grande do Sul a revolu
ção farroupilha que durou dez anos;

- em 1836, o Primeiro tenente da Armada Carlos Ro

se tomou Oiras no Pará;
- em 1840, o Ditador José Gaspar de li'rancia faleceu

em Assunção, Paraguai. Era filho do brasileiro Garcia Ro

drigues França, nas.cido em Marianà, Minas Gerais;
- em 1865, para comemorar o feito da rendição de

Uruguaiana, foi criada -por decreto dessa,mesma data
uma Medalha Militar, pendente de uma fita em três lis
tas, sendo azul celeste as Iateraís e verde a do centro e

que se destinavam aos que nesta ação tomaram parte;
_ em 1-867, o bravo General Andrade Neves derrotou

em Nhambucú o Comandante Rejas, conquistando o tí
tulo de Barão do Triunfo;

_ em 1869, o então Coronel Hermes' Beveríano, da
Fonseca, à frente. do 60 Batalhão de Infantaria apoderou
se de um desfiladeiro na serra de Caaguazu,

ANDRÉ NILO TAD_ASCO

Florianópolis, Terça-feira 20 de 'Setembro de 1955 5
_. '--f----.----

estas rodas oferecem
•

maior segurança
porque estão calçadas com

PNEUS
GENERAL

Além de absoluta segurança nas estradas,
I

os "G�NERAL" rodam muito mais, porque
\

.

. ,,.,w'.

são fabricados COm os mais recentes tipos"
\
� �.

de máquinas criadas
...:-

l
• tanto resistincla contra estouros

número de recauchut9gem por pneu

Patenteado pela
.'

PNEUS GI!NEcRAL, S. A., o

processo "GEN-TAC"

,çssegura õ mais comple

ta adesão do cordo

à borracha, dando

.�
maior resistência à

, , estrutura do pneu.
� .

--

� I,"

Pneu H'OHWAY

Procure o seu reve;]Úedor e peça "GenerQ'1I

PNEUS GENERAL S.A.
11.1 AV. PRESIDENTE WI�SON. 165·9.0 Ãt�DAR • RIO O,E JANEIRO FllIA�: RUA BENTO fREITAS, 150 • SÃO PAULO

PASSATEMPO "O [Falando à

Imprensa
SAO PAULO, 20 (v. A.)

_ Falando á imprensa o fa- dinâmico, que visite a freguesia pessoalmente e apresente
zendeiro e estudioso de gla-

ótimas rererencías. THADDAUS GRAUER, Caixa Postal,
ceologia Antonio' Queiroz

}462 - São Paulo.

Telles soltou uma "bomba"

Distribuidora de grandes índustrras européias procuraESTADO"
REPRESENTANTEPOR ORILDO

CHARADAS APOcóPICAS

a) Quando caiu fi. "telha" eu "silenciei".
b) O "Jaquetão" é do "ladrão" do mar".
CHARADAS AUXILIAR

ÇA. Trofeu.
.-- NA. Ladrão do mar.
-- TA. Coloca.
CONCEITO: Sujeito viciado.
ANAGRAMAS
Quais são as cidades paulistas:

-3-2-
-3-2-

para os cariocas: - "O Rio
de Jnneiro está ameaçado de

ser tragado pelo mar! Quei
roz Telles Diretor da Socie
dade Rural Brasileira diz
que essa possibilidade é u

ma consequencia do degelo
da Antart.ida.: "previsto pa-
ra breve".

'

"Derretido o gelo da An
tartida - diz - os mares

de todo o mundo subirão 70

metros acima de seu primi
tivo riivel, inudando as cida
des litoraneas e a vida pró
xima às praias '.
N. R. E a nossa Ilha ? ...
Que se manifestem os en

tendidos e estudiosos ...
..... ,

-

el'I t t\. \__. ,

EXPERIMENTE A

UUTTABCO. AABDGHIMNOP

No Passatempo' vindouro será .dado O resultado.
,Soluções do Problema anterior (49):
Elétrica: a) Roma-Amar; b)
Auxiliar: Novidade. J , �:;:-, ,'1:
Decifre se puder: Gatuno. ':
A partir de terça-feira o Passatempo "O ESTADO "te

rá um espaço maior e outros enígmas, e espera colabora
ções de nossos Ieítoresj que desde já podem enviá-la.

'

l EXERCICIO FISICO E

MA G R O 5 'E'
,i SAúDE

.

f R A CO ,5 O exercicio físico é indis-

V A N III., D·� I AO\,,'L"i �;r:�;�ioà d�a�::�l!.t�v: .:
J ,�f novaçao do ar contido nos

'. Jt l' -:
. pulmões.

_,;,.<'\';, .4 ... /. .. ,-\ \ Faz aumentar a transpi-
�t;�' ('

E_indIcado. nosvcasos vde frat:1ue�a, •
_.

I"
_

Il_'" . palidez. magreza e, fastio., porque em
I açao e a e �mll1açao, pe o

! sua fórmula enteam substâncias tais suor, de resíduos formados
f 'como Vanadato de- sódío, Lícíttna, GH· no' organ ismô.
cerctosra tos. pepsina. noz. de cola, etc.. •

de ação pronta e, eficaz .nos casos de Faça todos os dias um

fraqueza e neurastenias. Vanadiol é pouco de .ginâstica ou

1�(J.Jc�do para hO'.'l1cns,- mulhures, crlan- dê um passeio a pé an-
ças, sendo sua fqrmula eonhucída pelos .'
�rllndes mértícos .e está liCE� ;.?J:!o pela dando VIgorosamente.
Saude Publica.

I � Em seguida, tome o ba-
nho frio habitual....

- SNES.

·0 resultado de 104 anos de aper'feiçoamenfos
para simplificar a sua costura caseira

visite nossa agência nesta cidade:

'.

I"ue Felipe Séhmidt, 34 - COÍlca Pos to l 1�3

AGÊNCIAS EM TODOS OS ESTA � os

A mc.íqu!n.a de costura que serve o Brasil

há mais de 100 anos.

o NOME GARANTE O PRODUTO I

1- ... �_J, --�---

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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(óm a Biblia na Mão
«No t.enecmo»

-

TERÇA-FEIRA, 20 DE S�TEMBRO

Pedí .e dar-se-vos-á; buscai e achareis batei e abrir

se-vos-á. (Mat. 7:7). Ler Mat. 7:7-1g.
TOMADA de admiração, a pequena Ana quando pela

vez primeira viu seu pai fazer uso do telefone, perguntou
lhe: "Papai, por que o sr. está falando com a parede?" l!!la

nunca vira um telefone em sua vida. Seu pai teve grande
dificuld�cle em explicar-lhe que pelo telefone pode-se
falar com uma pessoa que está distante. Ela não podia crer

que tal fôsse possível enquanto não experimentou 'por si

mesma.

Parece que, a respeito da 'oração, nós somos muito se

melhantes àquela criança, em seu modo de pensar do tele-.
fone. E' difícil crer que podemos falar com Deus. Á vêzes,
custa-nos 'a crer que nossas preces possam alcançar o nos-

so Pai celeste, a tão granele distância. Contudo, Jesus nos

assegura que Deus ouve as nossas palavras. Elas não' são
proferidas apenas contra a parede. Podeis crer neste fato

quando no .día de hoje, pedirdes ao Pai fôrçaspara enfren

tar os problemas da vida encontrados neste elia.
�

ORAÇÃO
Nosso Pai; agradecemos-te IIOl' nos dares a certeza ele

que ouves as palavras em oração. Ajuda -nns, rogamos, a

eonsevar-nos em contato eonttgo neste dia. Em nome de
nosso bendito Salva�or. Amém.

PÉNSAMENTO PARA O DIA
O Deus Altissírno ouve as minhas palavras.

,

Ferdinand .Haase (Alemanha)

ANTENOR BORGES - Diretor Social

Dastaque o cupom abaixo remetendo para: Real Aero
vias - Rua Conselheiro Mafra, 6 Florianópolis, e candi

date-se a uma passagem de ida e volta às famosas Cata
ratas de Foz do Iguaçu.

Nome: .

Endereço: :,
, .

A nova agência da Real Aerovias em Florianópolis, fica
rã lcca.lizada a:

Rua: : nO , ..

Edifício .

Qual o último "slogam" da Real Aerovias? .

" ·0 ••••• •••••••• ••• •••

FICÇÃO OU REALIDADE?

'(Alvarus de Oliveira).

o trem corria normalmen-
J

te ... Não havia nada que pu-
des�e fazer pensar aos seus

calmos passagefros que algo
de anormal os esperava, co

mo tocaia do destino. A pai
�agem mudava pelas esta-

I ções que vinham e iam, o

que se verificava pela ilu

I minação que, aumentava ou

-1!IfI�--"'II!!!I!!II!!J!...plliiij!ii!iIIIIil"'----,,�"'���n dimin uia, dentro da madru
,

gada de mais um dia que da
li a momentos nasceria ...

I Homens viajavam cedo em
.

busca' do seu labor. Ainda

dormitavam, procurando
completar o descanso inter

rompido pelo despertador
'estl'idente que os sacudira
do sono para levá-los 'ao ga

n ha pão cotidiano ...

Clube 15·· de�Outubro
(Rua Alvaro de Carvalho, 12). , . Roubarão tudo, fizeram

Dia 24 - (sábado) ---;- Retumbante sorree da Pr'i-

I uma
r "limpeza" nos passa"

mavéra.:
b " geiros. E ,ninguém ousou

Eleição da -candidata ao titulo Miss "15 de OJJ�II 1'0

,I �exel'-se mais ou esboçar,
1955/56. _.

"

defesa senão a metralhado-
Ornamentação a caráter.

Ira funcionaria ...

Reserva de mesas na, "Floricultura"

I
Isto é entrecho escrito pa-

ra filmegênero "gangster"?
',C () N V I T E

I Crítica de cinema, .para com
A Diretoria do Clube 15 de Outubro, tem a grata sa-

aquelas exec�andas' cintas
tisfação de convidar as gentis senhonitas, frequentadoras doe mocinhos de assaltos
domesmo, para fa�er o seu '�Debut" e� a no�te de 1'5 de

etc? ... O mocinho porém não
outubro próximo vindouro, quando. sera reahza�o o

o �l'�- apareceu para salvar os ho
dicional B�ile de Gala, comemorativo do 34° ,alllVerS,al'lo mens. Não apareceu nem o
de fund�çao. � . _. mocinho, nem a políc-ia do

As interessadas yoderao mscrever-s� �te o dia � O de
Rio. Pois isso' foi' realidade

outubro na Secretana do Clube; no horário das 19 as 2]·
dura de uma triste madru

horas. .

gada carioca ...
) Os bandidos desceram

I calmamente no tim da via-

V [.' N- . ,D' [, _' S, E' gem e se foram ... Enquanto
, ficaram várias pessoas fe-

;.--
. ridas, roubadas e um traba-

Um automovel Nasch - 1949 - em perfeito estado'jlhadOr perdeu a
o

vida, dei-

Mo·tiv�, deixar a profissão -::_ Placa' 23'-0037. xando a Blmília" ao desam-:

Ver e tratar no Ponto da Praça 15, com Marreco paro... -

De repente porém, aquela
o

'I' quietuele rep.ousante
foi es-

tremecida. Não fôra desas
I tre, não. fôra descarr-ilha
I mento, nada disso. Entrou

lum bando de bandidos petas

I carros,
armados de -metra-

Ilhadora,
de faca ...

- "Mãos ao alto, E nem

um passo ... Aquêlevque se
I
mexer come chumbo" ...
E para mostrãr se).' a

ameaça, ameaça mesmo, um

dêles enterrou a fada no ven

tre de um rapaz que instín-
tivarnente tentara defen
der-se. Em poucos segundo
jazia o pobre homem esten

I dído no chão do trem, que
I continuava a sua viagem
I

sem que ,os condutores da
J

composição desconfiassem
do acontecido ...

Exprésso Florianopnlis Llla. ,.

�ndereço Telegrá11c3
Santidra e Tran.'!pol.ts

-I.J-

. x '

1 tansporfe da cargas-em geral ent,r-e
FlORtANOPOltS, CURlTlBA E SiÃO PÂfJIO

FILIA l.: CURITIBA

COIt VlAGENS nmJi:l'AS tt: }'ERMA i�ENTES EI;I CARROS PBOPIl-IOS

I'ILIAL: SAn PAULOMATRIZ: FLORIANÔPO!.i'foi
Escrltó. '10:

Rua Padre Roma 50 - Terreo

Deposito:
Itua Conselhe1ro Mafra n. 13'i

Fones: 2534 - 2.53� '/.
.

Caixa PQsti'l,. 435
'

End. T�legráfico:
Bandrade e Tranopolis

-o,..,.

Visconde do RIo BT'anén

(��2n8)

'rel�!one 1230

Avenlda do lilIItado HSS5ne

São Paulo - Oapltal - SI·.

EDder(�o 'j".ol"ll'y1r!CO'

Bandrade e T. !il'l8polii
�

éA,faeta I,l" Kt�' ele .laneh'o e em Belo HOrlzoDte com trile,...itao a"
ti&. Pa".-ee.. a Imprtla cio Tranlport,.,. IIlna. Gera.. 8/.&.)

- e-

CÉLIA AREÃO MEDEIROS Aluga-se uma para moradia de casal sem filhos ou pe-
Participam aos parentes e amigos o nascimento de quena família, sita á rua Baepeneli s/no Bairro de Fátima.

seu filho RICARDO, O'corrido dia 15 do c'Orrente, na Casa Estreito..
de Saúde São Sebastião; Tratar no mesmo Bairro, cisa na 225.

Oenlal Santa Apol'lia.

ARTHUR ANT.ONIO MENEGOTTO
-

Rua: Tiradentes, n.O 20
,ll'LORIANÓPOLI&

ESPECIALIZADA· EM ARTIGOS DENTARIO� .

Estoque .permanente de todos e quaisquer 'art.isos I
�oncern�ntes ao raInO

.EQUIPOS,' CADEIRAS
mos para pronta entrega

.

Acêitaníos 'encomendas
para' diversos :f:fus

ATENÇAOl Atendemos
Protéti�'O.s do :-Nteribr peh�
AÉREO' e POS\'A).; ,,-,".

'

E MOTORES TEVONI te-

de PLACAS E';l\1ALTADAS

08 senhores Dentistas e

Serviço de , -nEE-:M'BOLSO

I

O SANGUE fi' A VtÓA

Participação
.
JACó SILVEIEA'E SRA., I JOSÉ AURINO DE\MA-1·

têm o prazer de participar TOS E SRA. tem o prazer
aos seus parentes e amigos, : de participar aos seus pa-I
o contrato de casamento de rentes e amigos o contrato
ma fi1ha Claudete com o

'

de casamento de seu filho
Sr. Valéria José' de Matos. Valério com a Srta. Claude-

Palhoça, 6 de Setembro de te Silveira .

1.955. São José, 6 de Setembro
de 1.955.

VALÉRIO e CLAUDETE-
Noivos

Partíctpaçao -

OZINALDO C. DE MESQU}TA
.

.

E:.
LlNAURA M. DE MESQUITA

Partfcipam aos parentes, e pess'Oas de suas relações
o nascimento do seu primp,g�1,lito

"

.

inCARDO A:{:',BERTO
ocorrido no dia 12 de Set'lnubr'o de 1955 na maternidade
Dr. Carlos Corrêa.

PartiCiPClÇão
WALMOR DA SILVA MEDEIROS

____f ,_

CURSO "SANeTOS SARAIVA"
(REGISTRADO)

DAGTTLOGRAFIA E TAQUTG_RAFIA
PROF. LíGIA DOS SANCTOS SARAIVA

atenile aos interessados diàriamente das 9 às 12 e' das
14 às 18 horas

ENDEREÇO: Rua Feliciano Nunes Pires, 13 -

Tel. ,3113.

o l�Sl ADO

NA ILHA GRANDE
Abortada uma revolucão

.,

RIO, 17 (v. A.) - O mi- ção com o assassinato dos
nístro da Justiça tomou .1S guardas, dia seis do correu

providencias necessárias pu- te, na Av. Presidente Vargas.
ra reforçar os contígentes ela , O motim que se inspirava na

Policia Militar que dão guar .. J fuga da Ilha Anchieta, tinha
ela às colonias penais exísten- como cabeças os detentos
tes na' Ilha Grande. Tal re-l.roaQuil11 Xavier Faria, Se

torço roí feito após uma ten- bastião Antunes, João Bispo
tatíva de revolta, abortada, IOliveira:'Célio Gonçalves sn
nos últimos dias de agôsto, e va e Airton Martins, que fo

que preparava motim para o Ir:1n1 rernetídos para a pení
inicio ele setembro.

I
tenciária elo Distrito Federal,

Não. tinha porém o frusta- onele se acham em celas es

do movimento qualquer rela- peciaís, como castigo.

t Agradecimento e ,Missa
Os sobrinhos de LUZIA BU�TAMANTE PINTO

vêm agradecer a todos quantos acompanharam sua que
rida Tia durante sua enfermidade e aos que a conduzi
ram ao sepultamento e enviaram flôres e corôas.

Agradecem, especialmente, ao Dr. Artur Pereira de
Oliveira, ao padre Evaristo Poelmann, à docência e fun
cionár ios do GÚlpO Escolar "Silveira de Souza", pelos
carinhos' e atenções à mesma dispensados. ,

Convidam, "nesta oportunidade, para a missa de 70
dia, que mandam celehrar no Altar do Sagrado Coração

I de Jesus,' UH Capela do Gin ásio Catar inense, no próximo
'dia 22, 5a. Feira, às 7,15 horas, manifestando-se J gratos
aos que comparecerem a este áto rel ig ioso.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
.

COMERCIAL

S E-N A C
il{)epartamellt.ó' Regional em Santa Catarina

CURSO I DE DACTILOGRAFIA
Comunicamos aos COMERCIÁRIOS que se acham

I abertas as matrículas para dez (10) vagas no curso

I', refel:ido, o qual é in�ei.ramente gr�túito. É condição es

scncial ter a Idade rmruma de dezoito (18) anos.

Para informações dirigir-se à Avenida Hercilio Luz,
na 57, no horário das 13 às 18 horas e aos sábados das 9
às'12 horas.

Roberto Lacerda
Diretor Gera l-

Aluga-se. mobiliada
-

çom ótima geladeira e magnifico
fogão elétrico, confortavel residencia a familia de tra

tamento, Ver e, trattii� á Rua Felipe Schmidt, 89.
:
t �. ,

,-' t

ALUGA .. ,SE
PARA FAMiLIA GRANDE OU CHURRASCARIA

,

Casa espaçosa. Local pitoresco. Bem ao lado do
Palácio da Agronômica-.-Informações na <IA Modelar".

.. Automovel ..Vende�se
, .

FORD-TAUNUS modêlo 1951 em estado de novo.

Preço de ocasião. Tratar à rua Aracy Vaz Callado n. 242,
Bairro de Fátima - Estreito.

._----- --- ------

CA·SA-VE·NDE-SE
VENDE�SE RESIDÊNCIA EM _PONTO CENTRAL

DA CIDADE.
LOCAL __: AVENIDA RIO 'BRANCO 185 \,

TRATAR COM O SNR. ALVARO-VEIGA
TELEFONES 2933 e 3501

•
•
•

�DR��IÂD-RÔ�·CÂrÓÊrRA·ô1A·N·5RÂDASb�
CIRUIWIÃO-DENTISTA

CONSULTóRIO - Edificio -Paternon - 20 andar
sala 203 - Rua Tenente Silveira, 15

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

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



_

o ESTADO :�
.

--

Florianópolis, Terça-feira 20 de Setembro de 1955 ,
__ .'.__ ._�._ �.•_ ...._.-, ___';"__________ -_ --,:rz=e

--- T

�

;� �. ;J
-,

Z ',� S
�-", �

,
'.-

. Para Governador:
.

,'.
.

'

Francisco Benjamin Gallo�ti
.

.

Para Vice�Governador: .

,

.
.

·

\ '

'.
-

José Miranda .Ramoe.
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tA Caravana da Aliança
G�LCh�:ntJ�nit:e ����;�c�� �:t;���Onl��,r��·��oàSp;�te hO��:

em ma rcha ba,t 18da para' a v I-t o�r I-a
,

convida o povo de Florianó- comemorações que êste Cen-

polis, e em particular todos tro está desenvolvendo pela
os gaúchos aqui residentes, passagem ela data máxima Uôfr� ,48'''"Opoll-Q P 8Dduva e ra'nOI-O'has
para a homenagem que fará elo Rio Granele elo Sul: o 1200 r"A u, I i::!, ap

.

. '" U

realizar, terça-feira, dia 20 ano da Revolução Farroupi- consagram a causA OPOSI-CI-ODI-sta
.

elo corrente, ao pé do busto lha. U

d_e Anita Garibaldi, na, Praça (As. A DIRETORlA) Canoinhas � 18 (O E.\ -- José Guimarães Ribas apro- Manoel Ribeiro Ramos, em i e seu notável discurso

CllU-1
Ao deixar municipío cura-

....., ...........,._.._••••-.•••••••_........._.-.........-.-.• ._.J"................_. AICaravana da Aliança So- veitou-se memorável ocusi.io apoiar nossa caus.i, íntcrrom- saram aqui maguiüca ím- vana visitou ainda Valúes e

cial Trabalhista, integrada para reafirmar sua inteira pendo seu arastarn-nto das pressão. Felipe Schmidt.

los candidatos Pra.n.iis co solidariedade à causa a.hun- lides políticas.
'

...........,...:.-.-. .-.). - - -- Jj

J-allotti e Miranda Ramca, cístn, desautorízando boates Prognósticos indícnm nos-'
.enador Carlos Gomes, depu- sua suposta adesão a can- sa vitória por apreciável c.i
tado Leoberto Leal e dr. Orty dídatura Juarez. Usarruu da ferença.
Machado, visitou triunfal- palavra nesse comicio, a.én: Dia 15 realizados comícios ALÕ, ALÔ, CANOINHAS! aos comerciários, às suas J�1,.-
riente cidades de MaL"" e dos 'caravaneiros, (JS rcvino s. relampagos em ;vIajor Vieira, Foi vetada, pelo sr. Irineu mílias e ao povo pobre Dá
itaíopolts, anele será ampla- Padres Miguel e "Lldfll. que Palmital, sateiroc Tr,�; Bar- Bornhausen, patrono da can- assistência médica. fu':·m::.·
.nente vitoriosa causa opo- recomendaram nOS.-iO;:: cancí- raso dídatura Jorge Lacerda, a lei ceutica e hospitalar ao, que
sicionista. datas, inclusive ';m lv!,mte A' noite, nesta ::ic1a(['�, hou- 1334, de 3 de agósto clt- 1 �:'5. dela necessitam e p:.t'1. Cl'lS-·
Dia 14 foi recebida sob in- Castelo. Causou ,rlv,\ :idi::;fa- ve comício monstro, I;ae fi- Essa lei cria um f!i'uj)O esco- teá-Ia não jispij� (I·� recur

.enso entusiasmo em

p:tpan-I
ção todos alíanclstus a

di.<'-I
cará histórico como ver.Iadei- lar na Vila ilé Fell'Je S�Jlll.1iclt, sos.

I i�v�,. onde re�l�zou extraor- posição elo bravo ;: 1J�'esti�('- ra consagração aoss':3, �éln� no município i� Canoính-is. A fim de auxi'In . J. imti·
dínárío comício. Prefeito so lutador democrivtlco, sr. didatos, Presença dr. G:::.I,út.tl Resultou essa ici c'l!: um 1 ro- tuíçâo, o .leput.aao Joào Ri-

Darrobadas e Qual·m·adas I ._�.�.�� je� do depu�do Joio C�o· bu Ramoo 3P�0s0n�u; na

" li

C t d C
del. Não quer, 'assim, o ínqnt- legislatura �nscl;.hl3., Ulll tira-

do 'oN;�:ó�i��/�: �r��r��l�:��: �e;�: c:�;��at��::;:sto� �on Inua O sucesso a aravana :3i:Oq:: ::lli��iOs��n�i��)�l:�i�� ��;�ílf; �:i,C�,��;;����:����l!��S�
efeito festividades em' todos os Grupos Escolares, Esco- '.

-'

.nais um grupo escolar. Fcn tinado à construc.io cla sede.

las' Municipais, diversos Colégios particulares, Depen- BII-aDC·lsta sem bem nisto, senhores paes 'A Assembléia ,lprJVLU êsse

dências da Secretaria e do .Mi.ílistéri? ela Agricu.ltu'ra nes� e mâes da crtancuda ele Cá- projeto e ir,'l.:'l>i[,y:jJl(Jl>ü e m

te Estado, tendo como objetivo, avivar o sentimentode. ;-lOinhas! - a Lei 1.;):�5, d,� :l oie. ngôs-
homenagem e respeito que os homens devem às árvores,

M f�' L A
LU1�S to de 1955.

fontes de matéria prima para a confecção de utilidades agoi íca cenceaíraçãe na agoa _ pa- Existe na cidS,,'l.e de Lajes Fiel a seu odio a Lajes e

para o seu confôrto, como exemplo a ser transmitido às .ima ASSOCl'1,:a::> 1-'fúj'j.�sil)nD.l coerente a seu desprezo [',"s

nova�, �:::i��sé oportuna para lembrar as obrigações dos vorados OS adversários: _=maodaram - cortar ���lE;��::!��;:;s�v ����:��;�: i��::l�h��������se�:)���;�����
proprietários de terras com matas, perante o Código Flo-

êI luz do m1'bel'ra-O _ Outras nolas _iue presta notáveis serviços rio e gozador, veto,!!l ld

resta,l" à respeito de derrubadas e queimadas. n
'

••••••••••••11 Nega-se a pagar um au.djio

Pelo disposto no art. 23, nerrhufi1 proprietário pode- de Cr$ 200.000,00 à Associc,--

d
'

t" d E t d x Um interessa n t e
rftproc.eder derrubadas sem a 'necessária licença l�a au- O ln erlor o s a o çãeJ Profissiona.l dos Emprt-
toridade florestal e deverá conservar, obrigatódamente,. I

x x concursp vêm de
'gados do Comércio, e�J1. 1.a-

uma reset'va ele mato correspondente a 25 por cento da ·Os pessedistas e trabalhis- mento: votar para eleger 03 zado. Gente do Rio Tavares, ser lançado "pela Reál
jes.

t
- .

t t tas do município de Florià-: candielatos da Aliança Social Campeche, Barra, Canto e Aerovias. N'vege !lcao ex!s en e. ' ega-se a ISSO.

Ql�anto às queimadas, 'o art. 22 prevê, igualme!)te, a nópo!is, têm oferecido. dé- Trabalhista. Retiro. Centenas e centenas E' o que deu margens Mas, em Florianóp,'!13. €'SEC
.

t
- .

t t-· N' t d I t d' 1 h Ih e CIO; ao cupon que estampa-
exigêhcia de licença para proceder a queima da vegeta- mons raçao mcon es ave 1 s a ar e c e on em, no IS" (. e omens, mu eres - ,- mesmo governadol' g'cl,;loll 23

ção de cobertura das terras, como processo de prepara, de coesão e força políticas. O trito da Lagoa, teve lugar a .!1nças, gritando
.

em córo: mos em outro' local, que milhões de· cl'u:;(:iro.� na

ção das rnesmas para a lavoura. eleitorado está unido e ent:J- maior concentração política Gallotti, Miranda Ramos, deverá ser preenchido e construção de U:'.11 PálaclO 111-

Compete à Polícia Florestal subordinada à Delega- I siasmado, com um só pensa- je quantas ali se tem reali- Ju:;celíno e Jango. enviado ao endereço xuoso, suntuoso '} pinto<;o.
cia Florestal Rel:\'ional do Ministério da Agricultura nes-_

A reunião foi iniciada C0111' mencionado.

I
Com êsses 23 llli1;,ê'e, ele

te Estado, onde já estão em funcionamento duas Patru· 'u posse do Comité Feminino Quem assim o fizer es- cruzeiros, gastou �em :,üto-

lhas Vol�l1tes, correspondentes aos I e II Distritos" de·

E 'I
-

- '. ja Lagoa, integrado por mais \ tará concorrendo a um rização' e espalhados �em

vendo entrar em servieo mais uma ainda no corrente ano, Xp oraç.ao apena's
'.Ie cem mulheres. O priniei- prêmio, muito' interes- fiscalização, o govC1:DO pude-

• •

d f' d
' s·ante, ,"'e considerarmos

com séde em Blumenau, a fiscalização do cumprimento l'O ora ar '01 o sr. verea 01' � ria auxiliar a 115 ASsr_)Ci:l,\,Õr!S
dos dispositivos do Cóeligo Florestal. Antônio Apóstolo, seguindo- a situação financeira' a- Profissionais de Empj'(:g",1Clos

A ação dessa Polícia, tel,11 sido, ele início, educativa; 1i.. se na tribuna a sra. Edit.h tua I. no Comércio e ru IIId(l.�trja,
punindo, no entretanto,' os infratores reincidentes; me-

O repertório das intrigas politicas de que se lieira, o vereador Frecj.eric:> óra; preza.dos leitores, I por ,êsse Estado :,' fon.

diante a abertura de inquérito Que é encaminhado à jus- valem os adversários da Aliança Social Tl'abalhis- Jeras, o sr. Jobel Sampaio tomar o cupon, escrever

I Vetando semp::e!
.tica.' ta já revela até falta de originalidade. '::ardoso, a sra. Lourdes Aqui- o nome com o endereço, Sempre contra li po i()!

.

Visando proteger as flm'estas da destruição siste. A última, urdida aqui e publicada no�Rio, é a no, o radia,lista Acy Cabral dizer onde será localiza- I

mática, considerando que as mesmas constituem bem in· de que o sr. Nerêu Ramos apoiariá para a. Vice- Teive e o dr. Dib. Cherem. O da a nova Agência da I PARO'QUIA DE IRAl' ti'fA
_

teresse comum, é lembrada nesta oportunidade; a cola· Presidência da Re,pública 0181'. MIlton eampo;s,e não povo da Lagoa esta empolga- Real Aerovias nesta Ca- Lá no Município de Hai6-
o sr. João Goulart. Essa potoca foi aq'ui reprodu- I t b Ih t

-

pital declarando a rua
boração ea cooperação que deve existir, por' parte da po· o com o ra a o que esa, , polis existe o distrito de lra-

pulação rural, no cumprimento elas obrigações previstas zida, em manchete p<!r 'um dos' orgãos palacianos, ,endo efetuad,o pelo dr. 08- Edifício, acrescendo
\
tão putã. Nêsse distrito c;;lste.

no Código e o acatamento aos elementos da Polícia, no Bastará analisar-lhe os termos para que a in- lar Cunha, dinâmico Pi'efei - sómente o último "slo- uma ig!'eja, uma casa paro

exercício de missão de tão elevados propósitos. tl'Ujice ressalte, fedendo à intriga udenista, o da Capital e irá retribuir gan" da Real Aerovias, é quial e um seminário, -cujos
...�-'"·.-..·.-.__._.._·_..._-_-_.._.._w......·.w ..-...-_-..·.-_....-_-_· �hserve o leitor a seguinte 1'rase, atribuída ao � 3 de outubro, votando .nos bem fácil e vantajoso se prédios faTam destruído:; p0r'

-

O JUSTO E O PECADOR S1'. Nerêu Ramos:
.

;anelielatos aliancistas. eCmonsvi�setra'a,.rmuo�ao �r:g:� i1n9c5e5"n.dia, dia 1.0 de 1.11'.10 de

"minha éonsciência ele homem públi-
co não estará tranquila se o povo brasi- No Ribeirão da Ilha, de-. pela importante Empreza São entidades religiJ�,;;,S c_

Ieiro fizer justiça, dando ao Senado da Re- ronte à residência do emi- I Aérea, de ida e volta, à educacionais estimadas da-

pública', um Presidente íntegro e capaz, lente chefe Aparício Cordei.!-- foz do Iguaçú. quêle povo bom 8 t,rab,ll ha-

como-é o--'Sr. 'Milton Campo.o/'._ _
o, reuniram-se mais de mil I E não esqueçamos que elor. Prestam grandfs 8frvl,

A gritante contradição que aí se lê _
... não ) quinhentas pessoas para o último cupon será Pll- ços no setor educ;.tclon,t1.

estará tl'aÍ1il11ila se o povo fizer justiça .. : _ incli- �ssistir à posse do Comité blicado no }}róximo dia A AssembléIa Lef�L,;btJ.V3,
ca que a frase não é do. sr. Nerêu Ramos. ,�eminino,. composto ele mais 25 de Setembro, em nossa atendf;!ndo os a'pêlos cl,Hluela

A questão da Vice-Presidência, aliás, já fqi \ ie duzentas mulheres e sob :l. edição domingueira. gente, transfor!l!cu 1'111 lei

objeto de pronunciamento do eminente conte·rrâ- Jresidência esclarecida da Não percam pois está um projeto do deput:.tc[() E�.-

ueo, 110 seu memorável llisClll'SO ele 28 de julho, no Exma.' Sra. Maria Francisca oportunidade de um a- tanislau Romano,w;!�:, COllec-
Senado. Silva. A vitória da Alianç.l gradável passeio às oa- denelo um auxílio oe 200 mil'

Relatando a reunião da qual rEsultou a can- 'laqueie distrito é alguma taratas de Foz do Igun- cruzeiros, a fim ele qlH� f':bse

llidatura Etelvino Lins, acrescentou o S1'. Nerêll �oisa liquida e certa e vem çú e procurem verifÍl' ar reconstruido o Sel�lina l-l0 e

Itamos: �pavorando os' udenistas. se não é o feliza�;do, a Igreja.
"Nessa oportunidade declarei ex- maginem que, em dado mo.. quando da inaugura �ão O governador banquell':) e

pl'essamente, que me l'eservavJ. o di- nento, inesperadamente cor- da referida Agência, em patrôno da candiclal'.nr;t Jllr-

réito de nfw assumir compromisso al- :aram a luz que serve o Ri- data que será marcada e ge Lacerda, amigo do uísque'
gum em ,rel�ção à Vice-I'residência, )cir5.o da Ilha. Nesta altur�, anunciada, o que se es- e devoto dos banquetes, vetou
sem considerar a situação do meu par- ) povo, irritado" intensificou péra dentro de alguns a lei 1347, de 5 de agôsto de

tido no EStado, Declaração identica, fiz ,cus aplausos,' aplaudindo dias.
.' 11955. Recusou-se a 3ssipf!,1 a

ao eminente Presidente da União De- .reneticamente os oradores. Leitor amIgo. Vamos
.

lei e declarou que �lCto p:lga

mocrática Nacional, sr. Deputado Mil- ) que ali se fez na noite de preencher um cupon e, 'êgse auxílio.
'

ton Campos, 'na presença do DelJUtado mtem é mais uma prova de nos candidatarmos ao I Povo de Itaiópoliá, "n(lLai

João Agripino·, quando me deram a :}ue os. da pseudo Frente De- prêmio? mais essa. --

1I0nra de uma visita no Senado, para mocrática não sabem per- 1J•••••••••••••••••1I8�..,•.,••••••IIi.....ii••••••O.

conhecercm meu pensamento em I'e- der. O povo dará a resposta
Jaçãó à Vice-Presidência. 1 essas demonstrações de
-

E' que mêu pai·tido vinha agindo .tesprezo no dia 3 de outu-

no Estado em regim�lIl d,e entendi- .1'0, votando em Gallotti e

mento com o Partido Trabalhista Bra- Miranda Ramos. Fala_ram.
sileiro desde o pleito de 3 de Outubro. ,10 Ribeirão da Ilha, os sr3.

-' Os dois Senadores foram eleitos' cnl �tan1ar Fortl{an1p, o dr.

votação combinada dos dois partidos. _"rancisco Assis, o radialista

Sob a legenda de Aliança Social-TI':l- .\cy' Cabral 'Í'eive, o sr. Jobel

balhista fômos ao pleito, rara a. Câ- 3ampaio Cardoso, o sr. Ade-

mara dos -Deputados, com 146 mil vo- ino Gonçalves, a sra. Mari:1 I

tos, contra 125 mil alcançados pela de Lourdes Aquino, o 'Sr.

1União Democrática Nacional, em en- Francisco Grilo, o vereador
tendimentos com o Partido de Repre- Armando Valéria de Assis, o r

sentação Popular, com o Pàrtido I.i- ,r. Cristalclo ArAujo e o dr.

bertador, e com uma fração destacada
.

)ib Chel'em, qUe tambem :1-

no Partido '_frabalhista Brasileiro. ;radeceu ao povo do Ribeirão
t homenagem prestada à
i:xma. Sra. Ruth Hoe_pck ela

3ilva.

De Ganchos, Brusqüe, Uru··
)ici e Tijuquinha chegam
.lOS notícias do .entusiasmo
do povo pelas reuniões políti
::as levadas à efeito, sábado
i3 domingo. E' o Estado de

Santa 'Catarina que se incor

pora nesta cruzada de reden

ção que está sendo encetada
Jcla Aliança Social Traba
Lhista para conduzir ao Go
vêrno do Estado os eminen
tes senhores Francisco Be'1.

jamin Gallotti e José de Mi ..

CENTRO DE TRADIÇOES GAUCHAS
ANilA GARIBAlDI

FlorianÓpolis, Terça-feira 20 de Setembro de 1955

daDia
.JI>

arvore

A despeza da União, fixa- muito em gastar dentr'o do,

da para o 1° semestre do limites da receita, pOl:que sa

ano em cur$o, era de 29. bi- bem que, quando as coisa,

lhões de cruzeiros. Apesar ele apertam, é passiveI ir buscal

terem sido feitas economias dinheiro no Banco' do Brasil

no montante de 6 bilhões, As majorações constante�

houve um "deficit" de 3 bi- de impostos e taxas fede

lhões, porque a receita a�in- 'ais, estaduais e municipai:
giu, apenas, a pouco mais ue :Ião são suficientes para co-

20 bilhões. ')l'ir os encargos da Tesoura-

Tendo deixado de emitir da. O contribliinte verga a'

em junho e julho, não poude pêso de uma tributação bru

o Tesouro fazer o mesmo em tal e desvairada, mas, ore·

agôsto. Mais um bilhão e curso ao papel moeela cont

(j�trocentos milhõe's de nua neecssano porque não

cruzeiros foram lançados a há dinheiro que baste pai:':1

circulação no mês passado. ,lS despesas públic:ls.
Com a aprovação da re·· O grande pecador - o Go-

estruturação do funcionalis.. .'emo - não se dispondo e,

mo, 'ora em exame na Câ- .i1Udar de rumo, a politica
mara, a situação orçamentá- .:icil elo aumento das despe
ria se agravara, mesmo que zas e 'ela majoração dos tri

a majoração dos ordenados DUtos, pi'ccisa encontrar U111ft

dos servidores federais fi- c::xplicação para seus próprios
que dentro do teto aceito pe- ê1'1'OS.

lo governo: - o de 3 bilhões Qual explicação mais fácil,
de cruzeiros. c:o que. a ela expansão illl�)-

O elesequilibrio orçanien- derada do crédi·to bancário?

tário, a sequência qua'si inin- as cifra.s que expressam c

terrupta de "deficits", é a movimento dé énpréstimos
caúsa precípua da inflàção' bancários são de vulto a jus·
desbragada em que se eleba- tificar explica<;ão e as iraó

te o'Brasil.
.

do Govêrno e ela população
Como se' não bastassem os se dirigem contra o crédito

"deficits" ela União, os

gran-I·
bancário, transformado em

des Estados e os grandes Causa primeira da inflação
muniéíplos não se' pr'eocupam 'C. D. J:) .

-....-----

SEPULTADAS AS PRIMEIRAS' VITIMAS
MONTEVIDEU, 19 CU. P.) Trinta e dois feridos fo-

- Seis jovens marinheiros

argentinos foram sepultados
a tarde de ante-ontem, no

cemitério cl,e Buceo" nesta

capital, numa cerimonia á

qual assistiram milhares
.

de

uruguaios e centenas de

refugiados argentinos.
Cinco deles morreram elia

16 e um dia 17,em conse-

ram desembarca-dos de am

bas as unidades. Foram ela"
aS primeiras vítimas da re

volta contra Peron, çomeça
da em di versos ponto.'> �lo tel'-
ritorio argentino.

MORRERAM 3 ELEMENTOS
DA CGT

BUENOS AIRES, 19 - U,

PJ - Informações recebíd[,�
nesta capital dizem que tres

elementos da Confedero ção
Geral dos Trabalhadoreii lle-

quencia elos ferimentos rece

bidos quando, os destroiers

rebeldes em que se achavam

� o "Cervantes" e ° "Rioja",
foram metralhados pelos
aviões de propulsão a jato
leais ao governo, -diante das

co.ê!a,_g...de ,Buenos Aires.
i\it'ál>t\,

receram na manhã de 17 f'm

Cordoba, no curso de uma o

peração de limpeza dos 1'0 ..

beldes.

VETOLANDIA

"

:1.
A sra. Coletora do Estreito, cuja fortaleza no últi

mo pleito foi rudemente atingida por impactos diretos
- como diz o Pantaleão - deve 'estar desolada com a
nova lei eleitoral e com' as instruções e interpretações
que lhe ,estão dando os Tribunais.

Esses textos legais, de ap\licaçãci- ao pleito de 3 de
outubro, condenam de maneira direta e enérgica as

cQncentrações, os chamados currais ou mangueiras,
as fortalezas de eleitQres.

E�tejam onde estiverem essas fortalezas serão

bombàrde�das ou pela Força Federal ou pela Justica.
E .a- rel?�tir-se a história - como já anunciam que
Vai repelIr-se - o desfecho desta vez vai ser diferente.
Haverá fraglantes, haverá processo! E não haverá
fraude ná eleição do' Estreito,. cujas urnas livres repe
tirão a fragorosa de 1954!

Está cheganelo a hora!

.
Após a eleição, juntos elegemos o

atual Presidente da Assembléia, pois
somadas as duas representações pesse
distas e trabalhistas, lhe constituem -a

mail}ria. Nenhum entendimento ti�
nham as duas ag'remiações, absoluta
mente, nenhum no âmbito nacional,
mas não· seria razoavel, nem correto,·
tomasse eu, qualquer atitude, mesmo,

em cal'ater llessoal, _ sem audiência

}lrévia dos meus companheiros os

quais não deveriam ter acrescido so

frimentos e dificuhlades".
Os que urdiram a cxploração doniingo aqui

publicada, esqueceram-se disso, que pulveriza to

da e qualquer intriga a respeito,

iIli__._iiliiiiiiiiiiii iiiiliiiiiliiiíiilliiiiiiiiiii_iiIiiiiIiiiiiiiili iiíliliranda Ramos.
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