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OpORTUNA E ESCLARECEDORA ENTREVISTA DO pROF. ANTONIO GALlOTTI. '�PORQUE CONHEÇO, E CONHECI O INTEGRALISMO, NÃO
VEJO COMO POSSAM OS'OUE CULTIVARAM A LEALDADE E FRANQUEZA.DE AÇAO 'E A LIMPIDEZ DE SEqS METODOS, ACOMPANHAR,
A CANDI,DATURA POLITICAMENTE DOBIA DO SR. JORGE LACERDA,' RESULTADO DE TRANSAÇOES ,QUr DESHGURAM 'E' COMPROME-

.

TEM TODOS OS PARTIDOS QUE A ELAS SE ASSOCIARAM." �,('
"

/

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADOFtortanõpolís,
.

Duarta-Feira ,21 de Setembro de 1955
----------------------

MINIST2RIO DA AGRICuLTUkA
SERylÇO FLORESTAL

DELEGACJA It'LORESTAI..___ PLANTõES DE FARMÁCI�S
REGIONAL ADMINISTBAÇ.iO Mês de Setembro

R
.

O / Jil.edaçio e Oficina., à rua COD'
.. "CO DO" COM O ESTAD VI!.

lIelheiro Mafra, n. 1611 'hl. '1022 3 sábado (tarde) -- Farmácia Moderna - Rua João
S!\N'J'A CATARINA: - Cx, Poatal' 119, Pinto.

a V I S O Diretor: RUBliNl lo. _AIIOS
.cio 4 domingo - Farmácia Moderna - Rua João Pinto.

A Delegacia" Florestal Regional,
Gerente: DOMINGOS .,. P.

7, quinta-feira (feriado) -- Farmácia Santo Antônio
DO seDtidb .1e coibir, ao máximo pos- _ Rú'� Felipe Schmidt, 43.sível, as queímadas e derrubadas 'de mato, afim de ímpe-

AQUINO

Pedir os desastroses ereítos ecenêmíeos e ecolégícos que
1'0 sábado (tarde) "7" Farmácia Catarinense - Rua

Iiteprellentaütea: T'
acarretam tais práticas. torna público e chama a atenção. Representaçôes A. 8. L�r.i. rajano,

de todos os proprietários de terras e lavradores em geral, LtRda. , J n t'O
.11 domingo - Farmácia Catarinense - Rua 'I'ra,

. _ . , .
' .

': ua .::>ena ...or .....n ai,. - 1° jano.'
.

Morro para a exigencra do cumprímento do Códlgo Floresf:aI' andar.
(Deer, 23.793 de 23-1-19�4) em todo o Estado� Te!.: 22-6924 :-- Rio d. Ianelro. ,17 'sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua 'I'ra,

QUEIMADAS ." D ' Rua 16 de Novemb ro 228 6° j�no.· " "l:'-1.., ER�UBADAS DE MAiO andar laIa UI - aio Paulo.' . ,.NR'
Nenhum propríetárto de terras ou lavrador poderá

,18 domingo - Farmacla· oturna - ua Trajano.
proceder queimada ou derrubada de mato sem

. solicitar, \SSTNA'fURAS
2-4 sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua'

com- antecedência, li neaessãría licença da autoridade f!o:: Ná Caplt.1 Conselheiro Mafra.

I \

I
25 domingo - Farmácia Esperança - Rua Canse.resta co

..

mpetente, conforme díspêe o Código Florestal em' An� , ..•.••.•••. Cr"v 170,00 lheiro Mafra. -

des-
seus artlgos 22 e 23, respectivamente, estando os io'fJ'atores Semestre , .. Cr$ 11000 '

sujeitos a penatíôades. N<' Interior 'r O ser�iç_o noturno será efetuado -pelas farmácias
REFLORESTAMENTO

Ano Cr' 0,00 'Santo Antônio e Noturna situadas, às ruas Felipe Sch,
..i!; Seme�tre.••. : .. .' .•.••• Cr'llO,OO � midt 43 e 'I'rajanoEsta �epartição, pela rêde de viveiros' florest.ais, em Anünci J mediante eontrâto,

I'
.

-

t
.

E
- .. Os oriiinail, mellmo nio pu·cooperaçae, que man em no stado, dispoe de mu ..as e se- bltcadoa, não lerão de olvidos.

mentes de espécies florestllis e de 'ornamentação, para ror- A direção não se respcnsal ilila
necimento aos agricultores em geral, interessados no reflo- pelos conceito. emitidol noa a,,-

till'ol aalinadol.
'

restamento de suas terras, 'além de prestar toda orienC:àção'
técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob-
tenção de empréstimos para reflerestamento no Banco 110 INFORMAÇOES
Brasil, com juros de ·7% e prazo de 15 anos.

.

UTEIS
OS interessados em assuntos florestais, para a obten- --o--,-

ção de maíoree

sc.
Iareeímentos e requererem

autorizaçã\)'1
O Iaitor enco_ntratá, nOlt. co-

de Iicençapara queimadá e derrubadas de at d
Iu!la! ínformaçõe•. que, Dec .

alta.

Imo,
evem diàrtamente e de ímadrato :

dirigir-se às Agências .Florestais Municipais ou díretamen- JORNAIS Tel.fv'"

PÂ -'--:-7-'�-----------O----J--:
te a.f�st� �t':P�tiÇãO, situada à rua Santes Onmont nO.

61 � ������ :::::::::::::.:: ::��:
;b#;

-,

e
em lI:-?�nop'" S. Diãrto da 'I'arde .•.••.•.•. 3.67S

.
'

S
: Telefone' 2,470 �'Caixa Postal, 395, I

A Verdada 00,':..... ...... 2.010

'Endereço
telegrártca: AgtisHva'- Ftoríanópolts, S. C. I �6s;fT�d/l.cllil . '..... 2.688

.

l AI ,

----- Oartdadn:

"/-f" OIJIIAItTET:::rt' Viagem com segurança �::F��;:::::::::: Í:!il
rap'ídez

I.UI

1.1�1

•D
.

� so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO
GENTES

% �
,;;

_� i
� � � � ·R4P100

.

{(SUL-BRASILEIRO) 1�::;i�Ode i!�mb�i��:lI:��: 1.111

_ '" '.... ..,. I çõea ) 2.404-

_ ,;; 7;1 �. -

_

••..J.
Florianópolis - Itajaf - Joinville - Curitiba '·��n�:: (ó�'i:�'��f���:!f:� ;:��:

" '�

A
A COMPANHIAS D.

sêncía : Kus Deodoro esqaínaua I 'ArRÉRAENOSPORTJl8• Rua T�nj:!nte Silveira
'TAC' " 1.700
Cruzeiro do Sul •••••••• 2.IIOU
l'anair .•.•..•..•...•.•.. 1.661
Varii ..... • . . . • . • . • . . • • • 2.126
Lóide Aérea 2 .•02
Real ,............. Z.lfi8
candíuavas ... '......... 1.600

HO'l'ÉIS

,LUX.............. .•••••• 1.021

,

Magestie 2.276
. . Metropol .......•..•••.•. 1.147
.

La Porta, ,...... . . . . . . •• 8.321
Cacique " . . . . . . . . . . . . . . 1.448
Central ' ..

'

.. '" .... ',' .... ".694
�}strela _ . . . . . . . . . . 1.171

, Ideal -.... 1.1118
ES'l'REITO

2

A Imobiliária Miguel DaUI
Tem a venda
Uma casa a Avenida Mauro Ramos

Uma casa a rua Visconde de OU1'0 Preto
Uma casa à rua Deodoro c/13,50. de frente e 46,60

de fundo.
Uma casa e um lote a Avenida Santa Catar-ina

ESTADOo FARMÀCIA DE PlANTA0

Estreito ..-

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

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

Dois lotés a rua Moura - Estreito �"

Dois Lotes no Bairro de Fátima -- Estreito
Quatro lotes no centro da cidade

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

ue cem a quatrocentos mil cruzeiros.
Negócio a dinheiro.

Informações. na IMbBILIARIA "MIGUEL DAUX"
Rua CeI. Pedro Demoro 1541 - 1Q andar Estreito ou

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

cipal.
16 lotes no Bairro Butiá.
Uma confortável Casa na Avenida Hercílio Luz.

Dois apartamentos (parte financiada).

Restaurante NapoJi �
RUA Marechal Deod.oro H.

.

e

Em Lages, no sul do BruU, o melhor I
Desconto especial para oe aenhore. 'f1alimtéa.

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

Ouro Preto).
A Casa n. 13 na Rua Silveira de Souza
As Casas.nvs, 1 e 3 na Rua Sete de Setembro

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

Uma casa de material com o terreno 10 x 30 no inicio
da estrada do Pantanal (lado da Trindade), preço Cr$...
40.000,00

.

A tratar com o Sr. Doralêoio Soares ou o Sr. Sílvio
Sonsini
---------------------------.

!PRE' -VESTIBULARES : --�-
PARA AS FACULDADES .DE DIREITO> FILOSOFIA. I

ME·DICINA, FARMÁCIA E ODONTOLOGIA.
.

b CURSO BOSCO
l\latrícula: Livraria Lider, até 31 de agôsto.
Informações: Local acima ou pelos telefones 2316

3661.
'

Hlício, das aulas: 1 de setembro. -

Raios X
áparelha,em modf:rna e completa para llD&\q!le'!:I' e�IJ.QlO

radinló,rtile,
Radlograna& e radioscopia!'.
Pulmões e coração (terax),
Estomaro - intestinos e figad.1l �Gleci!lto!T:dIl!.).
Rins e bexiga (Píeloguafía),
Utero e anexos: Histúo-salpin!!og'l'afta CGm insufla

ção das trompas para diagnô�tico da Iesterihd2da.

Radio�rafiac de ossos em .geral.'
Medidas eía,.as dos diametros' da bacia Jllõr� orienta.

ção do pa:r:to TRádio-pelvimetria).
Dl.àrlamente n� Maternidade Dr. Ce.t�OI! Corrtllli..Disque .." .........•..•..

.-""l:':I

OR. CLARNÓ�
GALLETTI

'DR. VIDAL DUTRA FILHO

I MÉDICO DE CRIANÇAS
Consultório: Felipe Schmidt,

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

130 (F"'ne :ll65)

INDICADOR PROFISSIOJNÁLí DR. RO���:ASTOS MARIO DE LARMO
��,

; MÉDICO CANTIÇÃO
I Com prátlc. no BOlplU.l 8h M É D I C O

DRA. WLADYSLAVA DR. 1. LOBATO DR. WJ\LMOR ZOIOlR Francisco de AlIsi. e na asnta
W. KUSSI 1f1L.HO. GARG_IA' Cas'l do RJo de Janelrll CLíNICA DE CRIANÇAS

• D"..n<:a. do ..par�Jiln 1'ecl"lntórto

I
�1 ..1{)...4. pela J'uul•••• NII- C�!'��10��gl�A ADULTOS DR. MARIO WEN-

nR. ,'ANTONIO DIB;
TUBI�RcULORI clo.... 1 A", Medici.". .a (lwJ ........- Contultório: Rua Vítor'

' Doenças Internas DHAUSE;N
v RA DIOGRAFIA Jl RADTOSCOPIA aldad .. cio Br..1I

.

. .ei-

MUSSI "
DOS PUI;MôKS 'tl-h,terno j!or concwllO Ü Ma-

reles, 2� Te!. 2676-. COR-i\ÇAO - FIGADO - CLi]';J(':A Mt.DfCA U. ADULTOS

Clru�PI'a do Tora. , ternl 'a"e.E.c�la
. HorárIO.s: Se&,undaa, Qu..r.ta. II \.lINS l'NTESTINOS BI CRIANÇAS

- .EDICOS - ...
•

A

iii
U lo v Sexta fenas:

no. ---:-. . • Consultório - Rua Joio Pln.
CIRURGiA JLlNICA ."'orma:do pela FaculdadO!> NU!.3>- I. uv!çe do Prof. OctÁ-n..J.... Da 16' 18 h Tratam�nto moderno da

,'to,
10 _ Te!. M. 7611.

G8RAL-PARTOS I'na' de M"dldnll, Thllo[ogl"ta. í dril'llea Uma) Re:'d" a_s, R or,;'!, a SIFILIS Consultas: Dili 4 l. II !Ao')'- '.
S ..rviço completo e upeela!1- l'ildoelrflrg!�o do IJo8lJltaJ 1'(0)- Ex-latel'_Do do Serviço de Clrur- . I, ('ncla. °

UII I! lp. cli-

udo dai' DGlINQAS D. S�BO- reli RaIL)II ! ri .. 111. Bo.plt!:1 L A. P• .Iil. 'T. C. ,�lIf\ ��2 - 2 an�;.r, "pi.. 1 _

Consultório _ Rua Vi t .

Residência; Rua •.teve. ao

RAS, cou. moderno. m4itodoll •• CnrM, de errpedalls...çI. '11'.1., ,.

li .. Rio d� J.....lr... ·1 :':_ _:__'. __
.

__ Meirel1es, 22.
c 6:1' nior, 45. Tel. 2,81%.

diagnólticol • tratamento. IS. N. r. Ex-l"t��ll" '" I!x-UllI.· MediCO do HO�Pltal de Caridade DR HENRIQUE PRISe'" BOI' ,("'10'..SULPOSCOPIA _ BIST.:v.O _ 1 tentE cI., Clrarci. II. P...f_ UI'''' e da Matermdal!_e Dr. Carlos .'
•

_
,

'v .,nn

aALPINGOGRAFIA - !iJl�A' o-I Glllmarle!i (R.l9�. ! ,

Corrca j PARAISO
, Das 13 às 18 horas.

.

USJlO BASAL
�

C;ou.: Felipe Sel\mld\." _- I DOIl,N(..AS DII 8l1NHOllAe --

,

Mt,i�ICO
.. RadlClte,.al,o>llI IJG!' ,&.... e.r'..- ,�OD. 18U1 • I 1 ARTOS --=- OP�RACO.S Operações _ Doença. de Se-

Telefone: Consultório
Eletrocoalrulaçlo

.

- -lIlalOll UI',. Atenda.m llOr•.mllrt.a4a. I Coai: Roa Joao PInto n.

UI'I nhoTa. - Clínlc. de ÂdQltOl. 3.415
Vlolet. e Infra Ver-.lel%e.

.

Res,: _ aDa ••tevu J1I.nlo1',! da� 16,00. la .18,00 h()�!,.. Cura0 de Eapecialhação no; RSl·deAncl·a.' Rua J086. do
CLLNICA ESPECIAI.IZAD& D.

CO:illJu1tó.. lo: RUI! Tr.jano. n. 1. 150 _ Fone: !:IS6 I �e.a mannil atende dlà- qospit&l do. Suvidorn 40 .1_ til CR.IANÇAS
l° andar - lIdif!clo d.o Iozateplo. -------- I rH!J�ente no Bo.pltaJ de 'tado.

'

\Vale Pereira 158 _ Praia Con.ulta. d.. II i•.1J hor....

Hor�rio: Da. II b 11 Ilorl!oll _ DR. YLMAR CORIUlA

I li
. �arJ�.d.. I (S'Irviço do Prof. Iariailo cio da Sauda·1 C'· Reli ... C�nI; '?dr,. B:leo.llnllo.

Dr. "üSST. CLíl\ICA MÉDTCA,
! eSldencla: Andrade)

ue - oquelrOs., 12 .

Dal 16 ... 18 llor.. - Ora. CONSULTAS dill 10 - U )11.0- Rua: Geueral BittoDcoon n... Consultai _ PeJa manU JlO ADVOGADOS
.USSI raso

101. Telefone: 2.6911. Hospital de Ctnid.dc, DR. ANrrONIO HOMJ:S IHJl
RuM6nelal ATOU,!4,;, Trom, Rua Tiradent� :; - )'on. 1I�16 DR ....�ON--- Á tarde da. 1610 DI em dlan- ALMI1IDA DR. JOSÉ MEDEIROS

powrk" 84. n.c..",L te no consultório á Rua !Ilune. ADVOGADO VIEIRA
DR. JOSl: TAVAeJ:il D'AVILA' Machado 17 �IQulr... 's 'l'Jr.- Eaeritório. R8Ilcencla. _ ADVOGADO '_

r

DR. JULIO DOm IRACEMA
. CIRURGIA G:l!lhL dente�. Te!_. 2766

Pr•• I".ni.
Av. Hllrcilio Lu., 11 �aj"xa PoetaI 160 - [ta'.!

VI....'I''O a MOLE'STlAS NJlRVOSAB • Doença. de Senhoru - Pred.-I Re�ldencla - na � .. Tele/nn.: IUH. San_b Catarina •

.IlaU\.n.
MilNTAlS _ <>"LL.... 1CA GLRAL lo,,!a - �letdddade IU41ca \,coutlilI10 4\::LINICA.J:DICO ! Dr Serviç.) NAcionôtl 4• .&)OflU- ConsultórIO: Rill� VlUir ••1- . DR. NEY PERRONE

JlSPECIALJSTA •• OLHOS.
çaa Mental. �ele. n. %8 - Tele/eme: 1107. OLHOS

' .

de
NA.U

'" .

MUND
��ri'l<:.:;Jlli·�P��<i�g 'neC�;!:t�r ÀmbulAt Q �, 1111:1;'

',di:;t��Ult&l:
Da. 11 iRoraa.m .. g��:?.t3.r�Á Formado p .. la F.culd.de Nac�'

I t V 11I N btdl........ R 'cJê
.

F DO /laoi d. �edicina Uni' $l.idaden ra-, ef1lle o -.. ,... -. Psiquiatra do Uoq,lluí eSI nCla:. one, 1.4.%1
D dUltra·So� .Colônia Sant'Ana

.
-

Rua: Blumenau n. 71, R. GUERREIRO DA rON8J:CA o Bra8;)
,

(TlIu•••t. •• ·,1...... e.. r.' DOENÇAS DO APARIÍLHO DI- Chefe dQ Serviço d. O'rOkI- �TO n8 J.�.I.aO

o",e:ra"lo� h ,f>n'l'ul.ot"�li_pl·l f·lOj' "letra- r.ESTIVO _ ULCERAS DO .S- NO do HOSpital de F·lorl.nópolh Aperfel\'oamente na "C... d.

ADllo-retlao."-o,,,la - J:.e.lta ... r., ()qu� ., �ar lU? nu III ���- 'rOMAGO. J!I DUÓDII
•.

_

?ossue a CLINIC� OI APAR•.

, Sant!_o São lIil'uel"
Otulo. _ '1104111'•• '

"

•••II.lo Illa. :lialarl.'�tar�p��. P-tcot.II:l'a •.;,.,. GIA-DERMATOLOGIANO, ALaa_, LHOS MAIS 110DJilRNOS PA,RA Prot. Fernando Palllino

•e Ct_&laolad•••l.l <_ICtII· CO::-lSULIAS. orça ,,�tll NICA G"'-AI
JI CLI

1'RATAMENT0 da. DOllNNC.AS Interno por- I ""101 do a.niço
•• 1:&"'•• )

ta. cas 16 b li kora. '1:...): , " ,... J
da ESPECIALIDAD. I

lie Cirurgia
Hor.rio d... llL 11 ...r.. e' (manlai) _.

' DR. JULIO PAUPll'Z . Gonsultal ,- 'Pela manU.o .

Prof. Peõlo d_ E:'u.ra
li 111 l 18.1t. 1 . Rua Anita �ariha ..dl, iUIQU.__

, FILHO HOSPITAL. Il!:stal2'iO. p(·r � ano na ".ater-ai a orill.
. de. General Blttallcouri. ' nili d _

"

ConlUltórlo: - Rua VUor ••1; RESIDENCIAl .i-W<1 .&O� If.n, I Ex Interno d. 20••n1ermaric A TARDE - du • ••• -

Pr"f Ot:vie ��eola.
reI.. II - J'ooe .111'76. lag Tel2901 . e Serviço de ialtro-enteroloii. no CONSULTORIO I"

o Roor!&,uel LIma
" R... - Kua aio 10rl'. I' -

,_ -;_. .

Ida Santa Casa do Rio do Jandro I CONS!JLTORlO - tu.. .0. I r,te,'lln llQr. Z ��o do P nto

'one 1'11. DR. ARMANDO VAL.t- (Prof. W. B;;rardinelll).. IJLHE�S nO !
.

Socor,o

CUrdO de nenrolo(l'ia (Prof. I .RE�rnENC]'\ .' F.llPe, SCla-1
OPERAÇC.SS

�

DR. SAMUEL FONS.CA RIO DE,ASSIS I

Austregesilo). mldt nO lIa Tei. 2166 )CL.INI�A DB �DULT
CIRURGIAO-DEN,TISTA Doa Serviço., de CUnle. WaaUl Ex interno do HOlplta! mat.r- [OEN�,AS �B ... lINL.óI!,\S

;-.._..........- ......................�............,_....w..................- ................-_-..-.....-..-.:-"

Clinic. - Ci.rurita - .Prote•• da AIIlstêncl. Municipal. 11.",- nidade V. Amaral. DR. ANTON�O MONIZ C�NRULTA,S .. :too. Bo.pital ó··1
"

Dentária I pltal de ·Carldad. DOENÇAS INTJ:JtNAI Ca:ldade dlar,lamente pela ma·

JiI..lo. X • latr.-V.r,nlll. CLíNICA JU:DICA D. CllUN-, CoraçãQ. Eatõma.o, loteltluo, DE ARAGAO Inha� a
'

, o

•

Dr. Cesar Batalha da Silveira

CODaultórlo • teai4hcial t.. (lAS. ADULTOS t1iado e vi.. bill.n.•. �tna, (,'n. CIRURGIA TRIIUMA'l'OLOGU fi
..
s � .s" Sab. das 9 as 11 hora�. Cil'Ulgião Dentista

".rnando .a9a40 I. _ AI.rei. - rio. o 6tero.

1
Ortopedia 2

.
3 4 d�s 14 às 16 horas. '

.

Teleton.: 1111 Con.ultórlo: Rila NUDOII na- Conaultórlo' Va�f Llr.l.. Consultório: Joio Pinto, 18. no ConsultóriO à Rua Joio PiDto Cllnica de Adultos e Crianças
Conaulta.: dai 8,00 AI 11," ehldo, 'l _ Connltall 'a.1.1 .. U,

.

Das lIi A. 17 ditlriamnto. nr. 16 (l° andar). Raio X

• daa 14,00 áa 18, lioraa
.

18 boral ,Dal l6 b 18 horal. MerlOS-&Q. Sábado. RJ<JSIDJilNCIA: - R', nnuts At 'd H M d
lllxclullv.mente eom liora maf- Jt...idênclll: Rua ••nch.1 Ü1lI- ResidêDcia: lha B"cai.n' III. Res: Bocaiuva' lU. Shutel 129 _ Telef. 8.2B8

en e com ora arca .

�_
..... lhermQ, • _ rone: 1781 Fone: &468. }<'onll:' _ lIi.'114. Florianópolis. Felipe Schmidt 39 A Salas 3 e 4

i

_ ADVOGADO -

Ru.. Vitor J[eil'elu, !lO.
.-ONil: %.468 - Florio:nó-poli.

-------------,---__ ... �. - a _

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

DR. ANTONIO BA'l'ISTA
JUNIOR

Dr. ,Lauro Daurâ
Clinica Geral

Especialista em moléstias .de Sen-horas e vias uriná-
,.

rias.
. ,.�

Cura r'ldical das infecções aa-udas e 'b�onlcas. do

.lparelho a-enito-urinário em II.mbos os sexos .

Doenças do aparelho Di2'estivo e do SIstema IIUVO." .

Horário! 10lfa ás 12 e 2Ya ás 5.
.

Consultório: R. Tiradentes, 12 - 10 Andar - ��OD'''.
3246 -

Residencia: R. Lacerda Coutinno,
40 Espanha) - Fone: 3248.

18 . , (Cil{{cara

--------_ .._------'--,�.�----'

Lavando com Sabão

Y'irg.e.m E:specialidade
da Cla. WBTZIL INDOSIBIAL-JoJovllle. (lIarcaEreglstrada)

economiza-se felDpo�e diDbeiroI
-----------------_.__._-
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Florianópolis, Quarta-feira; 21 de Setembro de 1955 o ESTADO

Paulà .RamosTamandaré
EM A NOITE DE AMANHA TERA PROSSEGUIMENTO O CERTAME DE 2ROFISSIONAIS, ESTANDO MARCADO O ENCON
TRO TAtv1ANDARE X PAULA RAMOS. DOMINGO SERAO EFETUADOS DOIS PRElI-ÚS, A-SABER: BOCAIUVA X GUARA-

.

NI, NESTA,CAPITAL E IMBITUBA X ATLÉTICO, EM HENRIQUE lAGE.
................................................................._ -..-_ ,•••••••••�.••••GI

"'0 Estado Esportivo
Je � � � ..

MELHOR TRATAMENTO DA FIFA AO
FOOT-BAlL SUL-AMERICANO

PARIS, 18 (U. P.) - o
sr. Cecilio Conditti, recente
mente des ignado vice-presi
dente da FIFA, e que é tam
bem presidente da Associa

ção de Futebol Argentino.
declarou que se entrevista
rá em Bruxelas com os mem

bros da Comiss.ão Executiva
da entidade mundial dr!
football a fim de obter me

lhores condições para a

América do �ul no seio da

Disse que "pedirei 'que
pelo menos 4 equipes sul
americanas cheguem à rn

dada final da Taça do MUl1'
do em Estocolmo. Solicitarei
ainda apoio para' que a Av

gentina possa organizar a

Taça. do Mundo em 1962, em
Buenos Aires.".
Mais adiante, declarou:
"Da mesma forma, fala

rei com os funcionários da
União Européia de Foot
ball para oferecer-lhe um

. derbyf'utebol istico sul-ame-
O sr, Conditti, que parti- 'ricano x europeu,

.

que ;;9

cipará de importante reLI-ll,ealizará de 2 em 2 anos

nião deste fim de semana da alternadamente, na Europa
FIFA, em Bruxelas, disse, c América do Sul".
na sua qualidade de repre- j 6 sr. Conditti frisou que
'sentante do bloco futebol is- I a seleção sul-americana sc

tico sul-americano,
, p�di,r;.a I l'ia. forma�a com jogad?l'efmelhor tratamento a Amêrl- . da Argentma, Uruguai €

ca do Sul devido-á sua-ores- 'Brasil e que o primeiro
cente importancia. I match poderia ser disputado
Acrescentou que pedirá a na Europa ou na América

Russia, Hungria, Iugoslavia, 'do Sul, no proximo ano.

Alemanha e Espanha en- 'I'arnbem- indicou que soltei
viem seus teams nacionais a tará que os membros da Co
Buenos Aires, no próximo missão Executiva' realizem
ano, para disputar matches

I
-ua proxima reunião em

com os argentinos. Buenos Aires.

mesma.

SANItA CATARINA NO CAMPEONATO
BRASilEIRO DE TENIS

. Seguiu para o Rio de Ja-j ',I) (�e simp�es ; h) A: Capa
nelro, a 'delegação da Fede- relli e .Jose Santos intervi

ração Catarínense de Tenís, I cão nas duplas masculinas;
que ali vai intervir no Cam- .) A. Caparel l

í

e Carmem
peonato Brasileiro. Lobo disputarão a dupla
Integram-na

-

os. tenistas -nixta : e d) Carmem Lobo e

José Santos e Hubert Beck, M. Volante (da Bahia), to
do Lira T. C., desta Capital marão parte nas duplas fe
e Armandino Caparelli e mininas.
Senhora Carmem Lobo, do Está. pois, de parabéns a

T. C. Bôa Vista, de Joinville. nossa novel Federação e c

O Dr. Ferreira Lima, Pre. tenis catarinense, que as"

sidente da Federação, na sim vai se projetando no

ímposaibiltdade de chefiar a ambiente nacional e dando
delegação, devido aos seus oportunidade aos nossos te
multiplos afazeres, designou nistas, de aperfeiçoar as

para a chefia o Dr. Pedro suas qualidades técn lcas,
Lobo, que dirigirá. assim, a .través um maior contacto
embaixada tenista do nosso .orn os grandes jogadores
Estado. Ie outras Federações.
A FCT intervirá em todas Bôa viagem à nossa dele

as provas, pela forma se-. gação e votos de uma feliz
guinte: a) Todos os tenis·· :.tuação no Campeonato Bra
tas disputarão _o campeona- si.eÍl'o.

RELATÓRIO SOBRE O ESTÁDIO
DO AMÉRICA

Pelo esportita dr. Sadalla
Amin Ghanem� foi�nos re·

metido uni bem org9nizado
relatório sobre o estádio do
,\méricn Futebol Clube, que
é o orgulho do esporte Joh
vilense e catarinense.
Trata-se de' um .trabalho

n'inucioso, no qual é reve·· Somos gratos pela gentio
lúda a grandesa de um .dols )eza da remessa do relatóric
n�� iores empreendimentos' em aprêço e felicitamos fi

(�f'stes últimos temp03 e do diretoria e sua comissão d,'
trabalho de um grnpo de construção do estádio, apon·
,infatigá.veís

-

espórtistas, 'tando a Santa Catarina esse

bem como do· apoio dado I
exemplo de idealismo e tra

r-or outros tantos abnegados I balho que veio conc"etiza',
do esporte join�ilense. uma das mais cara,s aspirn·
Para a construção do' sell ções do povo da "Manches·

e,�tãdio a diretor�a d.) Am�- ter" cataril'lel1se.

-dca firmou contrato' com
J firma paranaellse de

(onstruções Muller Caron &
Cia. de Curitiba pela im�
')ortancia de Cr$ .. , .

: .241,460,00, quantiá qu.�
'oi paga integrfl.lmente.

AINDA LIDERES INVICTOS IRIS E
TREZE DE MAIO'

Com a .realização das ro- 4° ;ugar - Aüstria., 5

d'1das de sábado e domingo) 1)3 lugar - I.'amandftré, II

Ú 'tim03, ficou sendo a se- 60 lugar - Alvim Barb'l-

Ellinh� a classificação dós 8.ft e Flamengo, 7
conC'lrrentes ao titulo dI.! Próxima roda !la
__ � n:.�("ão am.ador de 55: Sftbado - Alvim _

Barbo·
Lídcl'es - h'is e Treze de 8[1 X Austria e Vendaval>

Maio, !:oin 1 p.p . lPÍs.
Vice·Líder - Vendaval, 2 Dou,Í!�go - 'ramandal'é �

30 lugar .� PORtaI' Tele· Postcll e Trez\ de Maio J!

gráfico ..
3 i !'lanungo.

NOMEROS DO CAMPEONATO
CITADINO DE PROFISSIONAIS

PARTIDAS REALIZADAS
Paula Ramos 5 Guarani 2
Imbituba ° x Bocaiuva 0, em Henrique Lage
Atlético 4 x Paula Ramos 3'
Figueirense 4 x 'I'amandaré °
Ava.í 4 x Bocaiuva 1

.

Atlético 5 x Guaraní 2

J Imbituba 5 x Tamandaré O

Figueirense 3 x Paula Ramos 1
Atlético 2 x Avai 2
Bocaiuva 4 x 'I'amandarê 1
Guaraní 2 x Figueirense 1
Paula Ramos 2 x Imbituba 1
Avaí 2 x Tamandaré 1
Atlético 1 x Figueirense 1 -

Paula Ramos 5 x Bocaiuva 2
Imbituba 3 x Guaraní 1

Figueirense 1 x Avaí °

CLASSIFICAÇÃO
10 lugar - Atlético 2 p. p.
20 lugar - Avaí, Figueirense e Imbituba, 3 p. p.
3° lugar - P. Ramos, 4 p. p,
40 lugar - Bocaiuva, 5 p. p.
5° lugar - Guarani, 6 p. p.
60 lugar - 'I'aman daré, 8 p. p.

GOLS A FAVOR
Paula Ramos .

Atlético .

Figueirense .

Imbituba .

Avaí, .

Bocaiuva .

Guaraní ! .

'I'amaridaré .

GOLS CONTRA
'I'aman daré .

Ouaran i ,:" :,1;, .

Paula Ramos , .

Bocaiuva , ,-o ...•.........

Atlético
; .

Avaí .

Figueirense '

..

i
.

Imbituba .

OS ARTILHEIROS
E'rico (Figueirense) .

Wilson (Paula Ramos) .

Pitola (Paula Ramos) .

Sombra (Paula Ramos) .

Armando (Bocaiuva) .

Lauro (Atlético) /.- , , ..

Fernando (Avaí) '
.

Cavallazzi (Atlético) .

Victor (Atlético) .

Carlito (Figueirense) .

Professor (Imbituba) .

Nery (Imbituba) , .

Chadéco (Imbituba) .

Ari (Guarani) _

v .

Dedéco (Guarani) .

Oscar (Imbituba) .

Nizeta (Guaraní) .

Valério (P, ';Ramos) :, .

Alemão (Figueirense) .

Jair (Bocaiuva) '.-.. , .

Nenem (Bocaiuva) .

Jair (Tamandaré) .

Vico CAvaí)
-

.

- Dilney (Atlético) .

-:Alípio (Avaí) .

Oládio (Tamandaré) .

Rodrigues (Bocaiuva) .

Lando (lmbituba)
'

, :.

Caréca (Atlético) ........•.............
Bolão (Avaí) .

Niltinho (Avaí)
'

;' .

Tião (Guaranl) .

RECORDISTA DE TENTOS NUM Só JOGO
Lauro (Atlético), com 3 gols.

ARQUEIROS VASAnos
Leio. (P" Ramos) .: � . : : .

Amaury (Tamandarê) , .. � .

Luiz (Bocaiuva) .

Soncini (Atlético) , , .

Paté (Guarani) ..•... : ; ..

Walter (Gúaraní) .

Alcides (Avaí)· ·....... 4 vezes

Isaias (Guaraní) .. '. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 vezes

Tião (Imbituba) .. 3 vezes

Norton (Figueirense) .

Almiro (Tamandaré), em 49 minutos .

Itamar- (Tamandaré), em 41 minutos .

Dino (P. Ramos) .

Argentino' (Tamandaré) .

Fausto (Avaí) , ,

PENALIDADES MAXIMAS
-

De.3jJcrdíçada - Leibnitz, do Paula- Ramos no el1-
ontro com o Guaraní.

-

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

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

10 vezes

9 vezes

9 vezes

8 vezes'
5 'Vezes
5 vezes

3 vezes

2 vezes

2 vezes
. 2 vezes

2 vezes

1 vez , �

EXPULSõES DE CAl\1PO
Sebastião, do Atlético, no jo'io frente ,ao .Gu.ara�í.

'--- .._---'--------------

aprenda a Ganhar, Dinheíro
5 '.� (Ambos os sexos) .

5 Ganhe de Cr$ 2.000,00 a Cr$ 3.000,00 mensalmente,
5 fendendo artigos de grande aceitação a seus arnigos e

4 .ol egas. .Os 'livrQs
.

"COMO GANHAR DINHEIRO SEM Vendoe' .a.c4 ?REJUDICAR SUAS OCUPACõES" e "MAGNETISlVIO ..
4 .'ESSOAL" além de lhe ensínar como iniciar no comér- Um Prefect ano 1950 a
4 .io mesmo sem Capital, ensina todos os segredos da pro- 1951, em ótimo estado de
3 .issão de vendedores. Segue também junto aos livros
3 rma relação de importantes firmas que desejam agen-
3 .es-Vendedores em todas as cidades do Brasil para Te-
2 .idos, Joias, Novidades, etc. Para você começar ganhar
2 lin heirn peça imediatamente os 2 livros por apenas
2 �r$ 100,00 pelo Reembolso Postal. Não mande dinheiro,
2 iague somente depois de receber no correio. Pedidos a

2 )RG. EDITORA LTDA., Caixa Postal, 105 - Copaca-
2 iana - Rio de Janeiro.

.

2 •••••••••••••a••••••••••••••••••••·•••08••••
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� CAMPEONATO ESTADUAL DE ESGRIMAl-
I I�����
1 DOZE X BARRIGA VERDE nel Pereira, Ronald Fitzge-

I

WM�.n!B!9!
1 Dia 21, quarta-feira, dan- rald, Cauibí de Almeida Al
I .lo início ao campeonato es- ves e Walto Lara Ribas.
1 ,;adual de esgrima, defron- Clube Doze de Agôsto-
1 tar-se-ã_o os veteranos A. A.' Carlos Hugo de Souza, Fer- r

1 Barriga Verde e Doze de A- �nando Murilo Souza, Astro-j AV ISO1 rôsto. No dia seguinte, quin- � gildo de Souza Nunes, 'Eu
1 ;a-feira, duelar-se-ão A. A.: c1ides Vieira de Souz� e

1 Barriga Verde e Lira T. C.

'I'JOãO
Júlio de Souza. Lira D,R. MOENICH

1.
'

Tenis Clube - Alinor José Comunica aos seus fUS-

1 Às equipes estão assim' Ruthes,' Pedro Dunker Poe-
.

tintos clienteS que estárá
1 ;onstituidas: A. A. Barriga ta, Walmir de Souza, Wal-

I
ausente até fins do corrente

Verde - Rui Stockler de Imor dos Santos eearlos Ro- 'mês.
30uza, Gilberto ��jlva, Leo- i dolfo Pinto da Luz.
.lt•••••••�.···•••••ee8"e•••••dII····••••••••1I- Eras]ll'{) (P. Ramos) e Chadéco- (Imbituba), no jogo -

S,"ntre os dóis clubes. I RELAÇOE
Bolão, do Avaí, no j?gO contra o Figueirense

.

. COMERCIAIS
. t,·..

os API�TADORES LONDRES, 19 (U. P.)
.La:aro Bar��lomeu _ . . . . . . . .. 4 vezes Telegramas de imprensa re-,
Joao Sebastwo da SIlva 3 vezes I

cebidos de Moscou indicalU
Oswaldo Meira........................ 3 vezes I

que serão realizadas conver-
Lauro <Santos 3 vezes I sacões entre altos funcioná�
Gerson Demaria

.

3 I· "t· e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vezes, rios do governo SOV-le ICO
Steban Hory (húngaro) 1 vez

�Cinco
senadores dos Estados

ASPIRANTES Unidos que se encontram e111

-Classificação ;isita extra-oficial à Russia.
10 lugar - Imbitubri, ° p. p.

"

Nessas conversações será a-
20 lugar -. Figueiren.se, 1 p. p. bórdada a questão do comér-
3° lugar - Eocaiuva, 3 p. p. i cio entre as duas nações.40 lugar - Guaraní e Avaí, 4 p. p. I O senador Milton R. YOU�g50 lugar - Atlético, 5 p. p. disse que o assunto foi SUSCI-
CO lugar - Tamanejaré, ,7 p•.p. tado no curso de uma .recep-
7° ]ug:u' - Paula Ramos, 9 p. p. cão dada em hom'a de sena-

PRÓXIMOS JOGOS dores norte-americanos pelo.
5a feira - Tamandaré x Paula Ramos primeiro ministro BulganiD
Domingo - Bocaiuva x Guaraní e Imbituba x e pelo líder do P�rtido Co-

'\.tI ético -

.

munista Soviético Khrusl1-
Dia ,29 - Paula Ramos x Avaí chev.

,

Clube 15 de�Oulubro
.

(Rua Alvaro de Carvalho, 12)
(sábado) - Retumbante soíréeDia 24 da Pri-

mavéra,

Eleição da candidata ao titulo Miss "15 de C1Olrqbro"
1955/56.

. Ornamentação a caráter.
Res-erva de mesas na "Floricultura"

CONVITE
A Diretoria do Clube 15 de Outubro tem a grata sa

tisfação de convidar as gentis senhoritas, frequentadoras
do mesmo, para fazer o seu "Debut" em a noite de'] 5 de
outubro próximo vindouro, quando será- realizado o tra
dicional Baile de Gala, comemorativo do 34° nuiversário
de fundação .

As interessadas poderão inscrever-se até' o dia] O de
outubro na Secretaria do Clube:- no horário das] 9 às 2]
horas.

ANTENOR BORGES - Diretor Social

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASEMBLÉIA GERAL

De ordem do sr. Presidente e de conformidade com
o art? 35, § 1° dos Estatutos, ficam convocados todos os

socios desta Sociedade para participarem da ASSEM
BLÉIA GERÁL ORDINÁRIA, que deverá realizar-se no

16 I próximo dia 25 (ultimo domingo do mês . de setembro)

121 às 9 horas, afim de ser tratada a seguinte ordem do dia:

10 ELEIÇÃO _PO CONSELHO DELIBERATIVO E

9
SEUS SUPLENTES.

De 'acordo com o arto.36, não havendo numero legal8
na hora marcada, a ASSEMBLÉIA GERAL reunir-se-á7 .

h '..

dI'mela ora apos em segun a e u tíma convocação, com6
I qualquer 11 umero de socios.

2 Só J;>ODERÃO VOTAR OS SOCIOS QUITES COM
A TESOURARIA E que assinarem o livro de presença
no hora rio das 9 às 10 horas.
I: Ftoi-ianópolís,' '20 'de setembro de 1955

.

.

Nilton Santos
1 ° Secretário.

15
14
12
10
8
5
4
3

._--_._._:�

lDiario
/

da
I

.

r4eiropole
-0-

PRIMAVERA ...

(Alvarus de Oliveira)
Cos tuma dizer-se, que no

Rio existem apenas duas
estações no ano, Verão e

Calor. Isto de inverno, de
outono, de primaveira, ê
apenas literatura... Toda_
via êste ano se sentiu bem
'. separação das estações.
Não a rigor, nos meses mar

cados pela folhinha. O Rio
gosta tanto de liberdade
que foge à folhinhà e faz
calor e fr'io quando cisma,
quando quer ...
Existe agora porém, uma

festa que se vem tornando
tradicional, marcando a en

trada da primaveira - o

desfile da juventude, os

"Jogos da Primavera", pro
movidos pelo "Jornal dos'
Esportes' . Esta grande ini- ,

ciativa nos diz que a pri
mavera está chegando, como
aquela anedota do jeca que
vindo ao Rio, dissera ao

retornar à. terra: - O Rio
é tão bem iluminado que
chega a parecer diá. E par�
saber-se quando é noite,
põem-se uns garotinhos na .

rua gritando: - Olha "A
Noite", olha "A Noite"! ...
Assim êste formoso des

file da primavera grita pa
ra todos nós que aí vem a

estação das flores, dos per
fumes, da mocidade, dos-
amores. Desta feita com a

presença do Presidente
da República,' desfilaram
14.000 jovens. Desfile que
inflamou pela beleza, pelo
colorido; pelo garbo, pelo
entusiasmo. Foi uma festa.
para encher os olhos, para
embandeirar a alma.

.

Dissemos que a primave
ra é a estação da mocidade.
E realmente o é. Muitas pri
maveras a gente vê chegar
e partir. No vai e vem do

tempo, vai-se de vez a mo

cidade, e um dia - na es

quina da vida - encontra
se a primavera estuante de
vida e de ardor com alguém
que se encaminha para o in-

I
verno da exietência . .. E a

. primavera sorri sem pensar
no futuro que a aguarda. E
o inverno chora, pensando
no passado que ficou lá
atrás, 'num "bouquet" de
saudades ...

conservação.
Vêr e tratar com o sr,

Antonio José Campos a rua

24 de Maio, 930.'
Estreito.

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

._.._-_.___"
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Sociais o Seguro de Vida
não é um emprêgo
ge copilol, mas a

c o b e r I u r a de um

r i s Co, a proleção
essencial e lnsubs
ti!uivel do futura
aconõmlco 'da te
rnlilc,

Palavras de leu pai .

AI,DERACY MURICY

"Cada árvore, meu filho, em sua vida,
Nos dá um exemplo de dignidade;
Quanto mais maltratada e mais ferida,
Ma is se desvela em prodigalidade ... "

"'-2757

Na minha adolescente ingenuidade,
- Naquela voz tão mansa e repetida,
A mão laboriosa, a fronte erguida -

Meu Pai me dava o exemplo da bondade. Poucos serão os acontecimentos comerciais na nossa

)l'Jç:t que tenham despertado tanto interesse na opinião
.mbl ica, quanto a inauguração, proxima, do novo esta
.ielecimento da "A Modelar", á Rua 'I'arjano na 7•.

Seria um a lheiamento ás realidades de nossa Capi
cal deixar de conaigna r a importante posição que ocupa
'A. Modelar" na fisionomia comercial da. Cidade. Os
seus metodos modernos de comerciar, à tradicional bôa
lualidade dos seus artigos, a lhanesa e atenção que dis
;;ensa aos seus clientes, as facilidade de pagamento, a

.eaderança no lançamen to das novidades da móda, a

_;;rande variedade dos seus artigos, formam um con iun
:0 de fatores positivos que a todos agrada e impressiona.

Daí o enorme interêsse pela inauguração do novo

estabelecimento. 'I'ambem as suas elegantes e moder
nissimas instalações, a ser ie de novos artigos com os

quais o estabelecimênto passará a comerciar e a promés
sa de vender por preços extremamente reduzidos, [usti-
lcarn plenamente êsse interesse.

"Faze do coração, quanto puderes,
O Templo do Perdão, abre-lhe as portas,
E alcançarás, por certo, o que quízeres.

/

Aquelas árvores - p1ll'ecem, mortas!
E em vez de protestarem, quando' as féres,
Perfumam teu machado, com que as cortas! ... "

/

Florianópolis, Primavera de 195,5

ANIVERSARIOS
t l-sr.

José Machado, co

merciário
FAZENLANOS, HOJE:

I
- sra, Mercedes Pereira

_ sra. Auta Luz da Gosta, Dias.. esposa do sr, Manoel
esposa do Ten. Andrêlino

I
Dias

Natividade da Costa, - sra. Sualda Espindola
_ sra." Zulmá Linhares

I Mesquita, esposa do sr.

d'Avila, esposa do sr. Fer-I Natair Mesquita; _

, nan do Pacheco d'Avila, alto I
- Prof. Pde. Alvino Ber

funcionário dos Correios e toldo Braum
Telegrafos; I

- sra. 'Liége Gondím Ma-
- sr. Lino Cunha cedo.
- sr. Jarbas Burges de! - sr. Saturnino Eduardo

Castro, do alto comércio Cardoso

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

ENERGIA ATOMICA

Participação
CARLOS BRAZ CURCIO E SRA. COLOMBA J. CURCIO

Participam aos parentes e pessoas de suas relações,
o contrato de casamento de seu filho ADEMAR, com a

senhorita Zulma Rosa.
Florianópolis, 13-9-55.

PEDRO ROSA E' SRA. ALCINOÉ ,ROSA
Participam aos parentes e pessoas 'de suas relações,

o contrato de casamento de sua irmã e cunhada ZULMA,
)com o senhor Adernar Curcio.

Coqueiros, 13-9�55.

GÊNEBRA, Suíça - Vi3itantes a Conferência Interna
�ional de Energia Atômica para Fins Pacíficos quando a

preciavam J modêlo de reator nuclear em funcionamento.
JACó'SILVEJRA E SRA., JOSE AURINO DE MA- 2ste ,reator dê tipo "piscina", montado pelos Estados Uni-

TOS E SRA. tem o prazer .

.ios num edifício espeCialmente construido para �ste fim,
de participar aos. seus pa- ;)!"óximo ao Palácio-das Nações, foi uma da'3 principais a

rentes e amigos o. contrato trações da primeira "feira atômica". A Conferência, rea

de casamento de seu filho iizada de 3 a 20 de agôsto último, reuniu 72 nações repre
Valério com a Srta. Claude-

I sentadas por cêrca ele 1.200 espeCialistas atômicos,' que cEs;
te Silveira.

I
cutiram mais de 1.000 e,.3tllctos sôbre pesquisas atômi,cas

.

São José, 6 de Setembro para fins pacíficos.
de 1.955.

VÁLÉRIO e CLAUDETE
Noivos

Participação,
Venceslina Teixeira Lemo"
rereza Lemos, Suely Pas::os
�I;Iorn.is, Irmã Noêmia,. Irmã
Cecilia" Irmã Leônia, Ive,ne
_Jalbano ele Córdova, Inafi.
iTil'gil1ia,-Evany' Ribeiro Pir;� 5,
Irmã Gertrudes, Diretora' 00
Internato Santa Terezinha.
O Prefeito Josê Guimarips

Ribas, de Papanduva fez lon
ga distribuição de convites,
pelas Prefeitura, para a reu

_nião que se efetuou na Sod�
'lade Recreativa. E3portjY::l
'apanduvense, aliás. em àia
�e visita pastoral do Mo'.�
'en11or Librelotto, atual S2'
reLário de Educação.
Com bastante eritúsiasmo

oi ouvido o Almirante Car
neiro e se organizou a Co
missão que está integrad'l.
das seguintes pessoas:
Prefeito José Guimar;jes

Ribas, Padre Tadeu Wyrzy-

têm o prazer de participar
aos seus parentes e amigos,
o contrato de casamento de
sua filha Claudete com o

Sr. Valério José de Matos.
Paihoça, 6 de Setembro de

1,955,

LIRA TENIS, CLUBE-,..._.........;,t-......-.-.-.........-.-.v..............- •••-.-••.".-••-.-••••----••••_-_..-.-..

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONSELHOPa-rtl·cl·para.a-O
.

DELIBERATIVO
.

Y .

De ordem elo sr. Presidente e de acôrdo com o que
'-: dispõe o artigo 49, alíneas "a" e "b", dos estatutos do clu-

OZINALDO C. DE MESQUITA be, convoco os senhores membros do Conselho Délibera-
E

. 1 tivo para a reunião que terá lugar na sede social, dia 25
LÍNAURA M. DE MESQUITA . do corrente mês, domingo com início às 10,00 horas, afim

Participam aos par�ntes e. pessoas de suas relações
I
de se deliberar a respeito da segu,inteo nascimento do seu 'pl'lmogelllto Ordem do dIa

RICARDO ALBERTO -

. ·1 1 Apreciação e discussão do relatório da Direto-
ocorrido no dia 12 de Setembro de 1955 na materllldade ria.
Dr. Carlos Corrêa. 2 Apreciação e discussão das contas do exercíc·io

anterior.
3 - Eleicã'o dos membros da Diretoria e do Conse

lho Fiscal para o período 1955-1956.
Florianópolis, 16 de setembro de 1955.

João Gasparino da Silva

Sul ADle.·i-ea
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA

FUNDADA
EM 1895

A -PRQxíMA INAUGURACÃO DO-NOVO A ENCIClOPEDIA EM -CURITIBANOS E
ESTA'BElE{IMENTO DA ';A MODELAR" 'PAPANDUYAS·

A Enciclopédia em CUl'iti- kowski, vigário, Coronel Se-
banos e Papanduva. vero de Almeida, VEreador
A reunião em Curitibanos Otavio Pechebola, Dr. Ag08'

se fez no Crupo Escolar Ar- tinhà Sielsld, JoaC]uim� Dias

c�pl'este Paivá, gentilmente Pacheco, Manoel' Ramos:·-
. cedido pela Diretora Irmã João mandes de SOUZ1., Al
Florentina, estando cheio o berto Frederico- Filho, JUViHO
,salão de pessoas da melhor 'I'abul lpa, Dr. José A:tí,':ust,)
cocíedade local. O Preteíto de Araujo, sngenheir», Jaco
Lauro Antonio Costa abriu (JS Schadeclc, João Gr:ü,r"ert,·,
trabalhos, expondo em segui- 1"rancisco Al1gu ôtin, I�0gério
da o Almirante Carneiro 03 � Iarques, Ari�tidcs Cl-�rbert,
motivos da sua visita, euca- Narcioso Guebert, Henrique
:'ecendo o apoio á' idéia " da Martin Hass, Gilberto Lucia-
Enciclopédia. no ela Silva, coletor estadual, .'
Após os rdebates l)l'op?is o Antônio da Cunha Ramoa.

Dr. Tenorio Cavalcarrte qee .s:1.os Correios e Telégrafo:>,
t Comissâo Organi7..11[or,l. no Vereador Júlio Mendes de
município da .contribui�5.o SOUZ% Presidente ,!ri. Câma
para aquela obra, Iogo 'apoía- ra, Vereador Jahyr Damaso
do pelo Prefeito, rícasse inte- da Silveira, José Reve, Secre
Irado pelos nomes dos que tárío municípal, Vereador
issínaram a lista de pro.ien- José Zaelorosny, E;;moraldin.�
{a, e caso fôsse [julgado pre- Mala -à-e Almeida, gerente; 'l(
ciso acrescentar outras pes- banco 'INqO, José Rauen
soas, fi, comunicação sei ia Presidente ela Sociedade Re
feita ao Almirante. Dês3e creativa E�portiva Papandn
modo assim ficou ela constí- vense, Miguel Kulcheki, Alt;
Guida: no de Almeida Rocha, tnspe ,

Prefeito Lauro Antônio --- tor Escolar; Professoras Ire"
Costa, Dr. José Oltvério de ne Reva Zadorosny I1'111;
Souza Promotor, Padre Albí- Dionisia, Irmã Carolina Mo
:10 Schardong, vigario, 'r». desta, Irmã Cândeda Migue
Walter 'I'enórto Cavalcant.e, lilho, Diretora do G. E. "Pro
advogado, João Ribas de Ma- : fessor Alinor Vieira Côrte".
cedo, dos Correios e Telégra-I' Em ofício de 29 de agôstr
ros, Antônio Granemann de último, Frei Gregório D�
Souza, Presidente da Câma-

. 'Monte, secretário da Comls
ra ele Vereadores, Dr. Osmar; são Municipal de Turvo, co

caetanel? da Silv�, engenhe�"1 munica que dentro de 2'me
1'0, Euclldes Fellppe, Agrí- ses, provavelmente, estars.

. mensor, Sebastião' Marten- coligado toda o material eles\ dai, fiscal, Irmã Florentina, tinado à EnCiclopédia.
Diretora do G.E. ;Arcipreste Recebeu igualmente valio
Paiva, Dr. Ernani Farias, ad- sa contribuição, por inter
vogado, -Professor Solon· Ice- médio do snr. Carlos George
sa, Ihlpetor Escola.!', Dr. - Du Pasquíervrererente á parPaulo Sperb, agronomo, PrJ- te Iclclórjca do muníctpto d-
.Iessor Maria Eloy Neves May, Biguaçu.
Célia de A'iH.lr·ade Lelll0s,

,Preceito do Dia
A PERSONALIDADE
As mães, os pais e os.

profe�sores têm i/fluên
cia decisiva na formação do
homem. Cabe, porém, às
mães, o papel mais impor
tante, porque elas é que
têm contacto maior com as

crianças e justamente du
rante a infân'cia, idade mais
favorável para uma educa
ção conveniente e útil.

Evite que seu filho ve

nha a ser um chora
mingas-, um nervoso, um
ou um 'humilhado, fa-

'zendo cOm que, desde (I

primeiro mês de vida,
êle seja cuidado de
acôrdo com as regr-as
da higiene mental.
SNES.

-

.........w�·,."....-.;-_.._._�,._·�.....w.,.II?_........._-_-.-...·.-.-.-.w•. ,
..a_ - oi:_t;i ,._ -_ u;.

..
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ASSOCIACÃO CATARINENSE DE AGR{},
,.

NOMOS, ,QUIMICOS E YETERINÁR10S
Eleita e empossada a nova Diretoria

In0

do" Eng. Agr. LaurO Forte;
Temos a "'satisfação de co·- Bustamante

municar a V. S. que no dia 18· Méd. Vét. Irapuan Campe ..

do corrente foi empossada a lo Bessa
nova Diretoria da Assoéiação Qui. Ind. Osni Damiani
Catdrinense eTe Agrônomos,
Químicos e Veterinários, pa-:.
ra o períodO 1955 - 57, assim ..

constituic1:.: Eng. Agr. Jonas Bayer:- horas.Amorim
Méd. Veto Jorge José dr

·Participação

Recebemos e agradecemos,
l. seguinte comunicação:
Florianópolis, -30 de A:gosto

de 1955
'

.

- "Oficio Circular nO 21
Ilmo. Sr�
D-iretor do Jornal "O Esta"':

, WALMOR DA SILVA MEDEIROS
- e-

CÉLIA AREÃO MEDEIROS
Participam aos parentes e amigos o nascimento de

DR lA'URO CALDE'rRA DE ANDRADAseu filho RICARDO, ocofl'ido dia 15 do corrente,. na Casa
•

.de S.aúde São Sebastião. -

CIRURGIÃO-DENTISTA'.'.'
I CONSULTóRIO - Edificio Paternon - 2° an.dar�()'_'(�o'_'o"",o..-.<�(����)' • • ,

, ;[il:1 203 - Rua Tenente SIlveIra, 15
ALUGA-SE DUAS SALAS PARA ESCRITóRIO I Atende diáriamente das 8 às 11 horas.

__.., ,3ag e 5as das 14 às 18 horas.
.

Ver e tratar à Rua Vítor Meirelles, 42,'
'.

Em Capoeir':as 'atende aos sábados á tarde
.�� "':.,_�:

Secretário do Conselho Deliberativo

CONSELHO DIRETOR

I Presidente - Méd. v�t. Ju-
'.i I

sé de Oliveira Malta
,

'1° Vice Presidente - Qui.
/) Ind. Newton Bruggmenn
I,i 2° Vive Pl'esidcnte - Méd.

'7 II Veto Moshir T. Oliveira
I&:'___';:'_�:;;;"";;:�m.__.,.;.;.;_��'�'w-''i 1 ° Secretário - Eng. Ag!':.;,.,,;;,;,;.;.;...;.;._..._....._'!I"I'_iói3i!:i:mo=�""'" a&;���im\.... ......__.......���,.,_..=.:.... - _- j CloviB'Deruiz Beduin

/

2° Secretáro - Qui.
Nilson Elias Paúlo
Tesoureiro' - Eng Agr. _

D.urval H. da Silva

NO 60.0 ANO
DE SUA

FUNDAÇÃO

.,

CINE SAO JOSE
As 3 - 8 horas.

Na Téla Panorâmica
Anselmo DUARTE

Vera NUNES - Violeta
FERRAZ em:-
PINGUINHO DE GENTE

CONSELHO. FISCAL

SUPLENTES

'Souza
Qui. Ind. Waldirni:: 'l)lat

,

Aproveitamos esta oportu,
nidade para apresentar;
V.S. nossos protestos ele eL:·
vada estima e di�tint::l.,cons�
deração.
Eng. Agr.Clovis Hel'uiz TI.;!

inin - l° SecretLrio

No Programa:
Metro Jornal. J 01'.

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

1_.•. ll4
As 5 -·8 horas.

FANTASMA DO ESPAÇO
No Programa:
Cine Notlciario. Nac.

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

As - 8 horas,
Ricardo lVIONTALBAN -

Esther WILLIANS em:

,FESTA BRAVA-:
Technicolor ,:

No Programa :

Noticias dá Semana. Na'c,
Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 14 anos.

As - 8 horas.
Rhonda FlLEMJNG

Raymond BURR em:

A SERPENTE DO NILO
Technicolor'

No Programa: .

Atual. Atlantida. Nac.

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

As ,- 8 horas.
"Sessão Popular"

Richard CONTE' - pá
tricia MEDINA em:

ESCRAVOS DA
BABlLONIA
Technicolor'

No Programa: '-'.
-

Reporter na Tela. Nac.

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

•

.

As - 8 hof'as.
Cicente PRICE - Easil

!.{AHYBONÉ eJ�:
'A TORRE DE LONDRES
No Programa:
Cine Repor.ter. N�iC.
Preços: 7,00 - 3,50.
Censura até'14 anos.

Dr. Constantino
D"Ima to-s

MÉDICO CIRURGIAO
. Doenças de 'Senhoras

Partos''':_ 6perações - Vias
Urinárias

Curso de aperfeiçoamento
e longa. prática nos Hospitais

de 'Buenos Aires
CONSULTO'RIO: Rua Fe

ipe Schmidt,' nr. 18 (sobra
o). :.... :FONE 3512.

'

HORA'RIO: das 15 ás 18

QUARTOS
Alugam-se quartos e va

gªs com ótima refeição. Pre
ço a partir de Cr.$ 1.100,00.
Rua Alvaro de Carvalho, .2.
Aceita-se também mar

mitas.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



6 Florianópolis, Quarta-feira, 21 de Setembro de 1955 o ESTADO
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.

Com íJ Biblía na Mão
«No teodculo)

.

elA. NAC. DE NAVEGACAO COSTEIRA
, .

(Patrimônio Nacio�al)
EDITAL

QUARTA-FEIRA, 21 DE SETEMBRO

Orando em Iodo o tempo com tôtla a oração e súplí
ca em espírito, e vigiando nisto com tôda a perseverança

é súpltca por todos os santos, e por mim; para que'me
seja dada no abrir de minha bôca, a palavra com con

fiança. (Efés, 6:18,19). Ler Atos 12:5-12.

A oração não conhece barreira, nem de tempo, nem,

de espaço. Paulo na prfsão foi ajudado por orações sin

ceras de seus companheiros a muitos quilômetros de

ãistância.
Tom Rees, atualmente um dos maiores evangelistas

inglêses, erú tempos passados não queria nem falar em

cristianismo. Seu
-

irmão Ricardo fêz um pacto com al

guns amigos seus de orarem diàriamente pela conversão

de Tom. Quan.do o fato se deu e Tom o contou a seu ir

mão, para seu espanto, êste lhe replicou: "Não estou

surpreendido com isto; pois nós estávamos orando para

que jsto acontecesse."
Deixar de exercitar o privilégio da oração é um

grande pecado que cometemos contra Deus e o próximo.
A oração nos dias atuais pode penetrar cortinas de fer

ro, de barnbú ou de qualquer material, bem como qual
quer barreira. A oração pode alcançar aquêles que, no

presente, são indiferentes aos apelos e ao chamado de

Deus, seja onde f'ôr qne estejam sôbre a face da terra.

ORAÇÃO
Ú Senhor, ensina-nos a orar e a esperar

com perseverança absoluta. Que conheçamos
oração atendida como o que experimentaste
sepultura de Lázaro, quando disseste:' "Pai,
dou porque me ouviste." AmÓ'rn'l-

v

a resposta
o gôzo da

perante a

graças te

PENSAMENTO PARA O DIA

"A oração eficaz do justo pode muito". Tiago 5 :16.

H. CECIL PAWSON (Inglaterra)

t agradecimento eMissa
Maria Madalena de Moura Ferro, agradece, sensi

bilizadà, aos distintos Méd'icos Drs. Agr ipa de Wada e

Alfredo Cherem, o carinho com que sempre atenderam

a sua querida mãe - IGNEZ LOPES DE CARVALHO -

a Dó. Eunice Weaver, as del icadas companheiras da Soo'

ciedade de Assistêncla aos Lázaros e Defesa Contra a

Lepra, aos amigos que a confortaram no doloroso trân

sito que acabá de passar, aos que acompanharam. o cor

po a sua última morada, aos que enviaram coroas, flores,
e telegramas e convida para ass istirem à missa de 70 dia,

que-será rezada no dia 22 - quinta-feira - às 8 hora;"

na Catedral Metropolitana.
'

Florianópolis, 19 de setembro de 1955.

Maria Madalena de Moura Ferro

.__
--,0. ,,_

t ',Agradecimento e Missa
"Os sobrinhos de LUZIA BUSTAMANTE PINTO

vêm agradecer a todos quantos acompanharam sua que

rida Tia durante sua enfermidade e aos que a conduzi-

rarn ao sepultamento � enviaram flôres e corôas. - ,

Agradecem, especialmente, ao Dr. Artur Pereira de !

Oliveira, ao padre Evaristo Poelmann, -à docência e fun- I
cionários do Grupo Escolar "Silveira de Souza", pelos:
carinhos e atenções à mesma dispensados. I

Convida_m, nesta oportunidade, para a missa de 70 "
dia, que mandam celebrar no Altar do Sagrado Coração i

de Jesus, na Capela do Ginásio Catarinense, no próximo �
dia 22, 5a. Feira, às 7;15 horas, manifestando-se gratos

I

aos que comparecerem a este áto religioso. i. Agente

ESPECIAl IZAD\ EM ARTIGOS DENTARIOS

Estoque permanente de todos e quaisquer artigos

"Ollcernentes ao ramo
/

EQUIPOS, CADEIRAS E- MOTORES 'EVONI te-

mos para pronta entrega
'

Aceitamos encomendas de PLACAS Eúl\1.ALTADAS

para diversos fins

ÀTENÇÃO; 'Atendem�B os senhores Dentistas e

Protéticos do, Interior pele Serviço de REE�BOLSO

AÉREO e POS'fAL

De ordem do Sr. Superin
tendente da Companhia 'Na
cional de Navegação Cos

teira - Patrimônio Nacio

nal, faço público, que nos

escritórios desta Agência, á

rua Tiradentes n? 5 - 1°

andar, nesta cidade de Flo

rianópolis, até ás 10 horas

do dia 30 do corrente, onde

serão recebidas e abertas

�IS propostas de Tomadas de

Preços' para aquisição de

marcadorias para o abas

tecimento da Sede e f'orne

cimento de Rancho aos na
vios e embarcações auxilia

res, nos portos.
Outrossim; esclareço que

no mesmo local, os ínteres-
3ado& poderão obter a rela

ção especificada das merca

dorias a serem acl,luiridas.
Par� as Tornadas de Prê

ços deverá ser observado o

seguinte:
B) as propostas deverão

ser apresentadas em

duas vias (a primeira
selada de acôrdo com

a lei), devidamente fe

chadas em envelope la-

',crado, tendo 'em lugar,
bem' visível a indica

ção "TOMADA DE

PREÇOS N° ... ".

b) O concorrente vence

dor que não atender ao

Iorriecimen to da mer

cadoria" encomendada,
-

ficará responsável pe
la diferença que se ve

rificar entre o seu pre

çô e o que for obtido

pela compra de outra

, procedên cia;
c) as propostas dos con

correntes serão abe�

tas à vista <dos inte
ressàdos presentes, no

dia e ,hora - indicados

11.0 Edital, devendo to

dos os presentes ru

bricar
-

tôdas as pági
nas da s propostas';

d ) não' serão \considera�
da� as prepostas- qtre
forem apresentadas a

pós o início ela apura-

ção da concorrência,
nem as que vierem em

envelopes
-

abertos ou

com sinais de violação
ou ainda as que não'

estiverem devidamente

assinadas e rubricadas

em tÔdas, as; sU,as fo

lhas;
e) tampouco serão consi

deradas as propostas
que contiverem errren

das, razuras, entre-li

nhas, nas partes refe
rentes à discriminação

menor preço;

f) os preços das propos�
tas de rornecímento de

RÃNCHO serão váli

dos por (um) 1 mês e

os preços das de for

necimento para ° abas

tecimento da Sede, se

rão válidos até o com

pleto fornecimento da

'inercadoria encomen

dada;
g) o fornecimento de

qualquer arttgo caberá

ao proponente que

houver oferecido preço

mais barato, sem pre

juizo da qualidade, não
podendo o concorrente

recusar-se -a satisfaser

a encomenda, sob pena

de ser o seu nome ou

firma considerado ini

dôneo e de correr por

conta dêle a diferença;

h) nas concorrências pa

ra o fornecimento de

RANCHO, poderá ser

facultado ao propo

nente que tiver dado

menor preço para, a

penas, um número de

artigos igualou infe

rior a 1/10 dos artigos
de sua proposta, pedir
a sua exclusão da con

corrência em favor do

20 colocado, desde que

não exceda de 5% a

diferença entre os pre

ços dgste e os daque-
le;, jji!-,�_c_:__,_.__ �

i) a aberture, e o julga- VENDE SE D ti' S I 'A' I
II

���::;!'i:�Fr:�e�= 1 "la de jant�;
-

, eR a an a po on Ia
1 carro p/criança I ARTLI�UR' ANTONIO MENEGOTTO-

bros, nomeada e presi-
J.C

, 1 bieicleta marca Maraton Rua'. TIradentes, D.o 20
dida pelos S1'S. Agen- Tratar à Rua Felipe Sch- 'FLORIANOPOLIS

' tes; midt, 131. /

j{ào jlllgar Q pedido do
. -prõpõl1i}J tt '1!-0 caso gues a borde, postas

da letrâ, "h' , a Comis- nos paiois ou câmaras-

- são poderá aceitar fi dos navios e os das'
exclusão do mesmo, se, propostas para abaste-

·levan'do em cónta
'

.

as cimento da Sede, para

'despesas das entregas mercadorias FOR por-
e as" quantidades e va- tos de embarque, devi-

leres prováveis das damente despachadas.

compras, verificar que Maiores informações, 'rlo"
tais fornecimentos so- derão -ser obtidas no- ende-

mente poderiam ser I reço acima indicado.
.

--.."efetuados com prejui- Florianópolis, 1G de se-

zo evidente para o for- tembro de 1955.

necedor; 'p.p. Companhia' Nacional
k) os preços das propos- de Navegação Costeira -

tas de fornecimento Tatrímôn io Nac,
-

de RANCHO serão pa- Celso Ramos

do fornecimento e ao

preço. Este deverá

constar em algarismos
e por extenso, não sen

do permitido simples
.Tances inferiores ao

ra mercadorias entre-

/

V>E N D E-SE
-,

Um automovel Násch -l949 - em p-erfeito estado.

.Motivo. deixar a profissão - Placa 23-0037.

Vêr e tratar .110 Pontq da 'Praça 15, com Marreco
--,._- ----.--_._-�-� -�-

MINISTÉRIO'DA GUERRA
5a. D. I. e I. D./5a.

GUARNIÇÃO MILITAR- DE FLORIANO'POLIS.

,

CONCURSO DE ADMISSÃO A ACADEMIA Mi�ITAR DE,

( . AGULHAS NEGRAS

De ordem do Exmo. Sr. General Comandante desta

I
Guarnição, levo 'ao conhecimento dos interessados que 05

requerimentos deverão dar entrada naquela Academia, en

'tre 1.0 e '31 de Outubro de 1955:

Dett!ais informações os interessados poderão .obter

dírrgíndo-se ao Quàrtel General da LD./5a., à Avenida

Hercilío Luz, 137.
SYLVIO PINTO DA LUZ

Ten. /Cél. Assis. ID/5a .

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

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

.

SERVIÇO NACIONAL ÍlE APRENDIZAGEM
-' COMERCIAL '

SENAC
Departamento Regional em Santa Catarina

CURSO DE DACTILOGRAFIA

! Comunicamos aos COMERC!ÁRIOS' que se acham

: abertas as matrículas para dez (10) vagas' no curso

rrefel:ido, o qual é inteiramente gratúíto. É condição es

.sencJa I ter a idade mínima de dezoito (18) anos.

: Para informações dirigir-se à Avenida Hercílio Luz,

I�o 57, no horário das ra às 18 horas e aos sábados das 9

I as 12 horas.

I

,

,

Roberto Lacerda
,Diret0T Geral
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H-O J E NO PASSADO
21 DE SETEMBRO

;,

TôNICO DOS CONVALESCENT�S.
TôNICO DOS DESNUTRIDOS

contém excelentes elementos tônicos:

Filsfoto. C61cio, Arseniato c V.:inadilfo
de sódio,

OS PÁLIDOS, DEPAUPERADOS,
ESGOTADOS, MÃES QUE
CRIAM, MAGROS, CRIANÇAS
RAQUíTICAS, receberão a toni

ficaçõo geral do organism,o. com o

NÃO FORAM INTERROMPIDAS

As negociações comerciais com a

Argentina

TRILHOS DECAUVILLE. - 8kgs. - cl talas de junção
e Fish-plates

TUBOS GALVANIZADOS
I

sem costura Diametros:
1" _::. 1.1/4" ,::_ 1.1/2"
2" - 2.1/2" - 3" e 4"

Oferecemos as mercadoria's acima á preços abaixo do

mercado - Material importado e garantido em perfeita
condicão.

C�nsultar --, CIMETAL SIA - Av.'Graça Arari"ha: 182
- 4° ando - Rio - Teleg. - CIMETALLIC - Fone

42-3754.

Florianópolis, Quarta-feira, 21 de Setembro de 1955
._---,------�

•

iIaria ,Ribeiro, Da. Joana ' Souza Mattos, Da, Iracema

rrindacle da Silva, Da. Apa- Corrêa, Da, Inês Petroski, i dt, Da. Tereza Becher, Da., Mattos, Da. Ana � Westphal,
recída de Oliveira Rodrigues, Da. Dalva Souza Westphal, I Namir Souza, Da. Terezinha i Da. Rosa Mattos, Da. Marie
Da. Otilia Rodrigues, Da. Úi- Da. Isaura Claudiano, Da.

I
Medeiros, Da. Maria Inácía ta Fritz, Da. Nina Nunes

.nenía costa, Da. Nascimen- Emi�ia CuS�ÓdiO .Lu�, Da. Antunes, �a. Maria Becher, Laurindo, D_a. L�ida Bessa,

ta Costa, Da. Beatriz Nunes, Mana de Líma Oliveira, Da. Da. Sevenana Mendes, Da. Ao representação do Depar
oa. Níeha Abrão, Da. Maria Terezinha Rosa, Da. Mari- Ida Nunes, Da. Cenllía S:=t1',·· tamento Feminino "Antoníe

:::andida de Souza, Da. Aní- quinha Oliveira, Da. Iláh tos, Da. Isabel Raul Cardo

-I
ta de. Barros" foi recebida na

lha Oliveira, Da. Velsi Costa, Andrade, Da. Maria Cardoso so, Da. Terezinha rrata, Da. entrada da cidade por uma

Da. Maria Souza:Da. Ma- Furlaneto, Da. Candida Var- Edwlrges Dziedrich, Da. numerosa comissão de sermo-

:ia Buratti, Da. Lídia Dezis gas, Da. Belmira dos San- Tereztnha Zoraide de sousa, ras, senhoritas e senhores,
'[ui, Da. Terezinha Henrique, tos, Da. Silvia ROGha, Da. O.. Da. Belmira Batista Mattos, sendo saudada por uma

Da. Quida Mattos, Da. Joa- linda Machado, Da. Nair Sil- Da. Paula Bezbatti, -Da. Obí- chuva de rojões. Formou- se

uina Mattos, Da.

Filomenal
va, Da. Ema Morgâo, Da. lina Ribeiro Rodrigues, Da. em seguida, enorme caruva

rleyer, Da. Zllma Souza, DA.. Alda Wagner, Da. Maria Eli Westphal Batista, Da. Ne- na de automóveis, [eep», que
;atal'ina Souza, Da. Zena Westphal, Da. Paula Bchml- li Baches Gomes, Da. M�l'ia egulu para a séde.

CASA
Aluga-se uma para moradia de casal sem filhos ou pe-

Tratar no mesmo Bairro, casa nO 225.

Delírnntemcntc aplaudidos
Nereu, Jusp",lno,.Ja:1,go, uaí
.ottí, Miranda iC.arr.m: e '1 o-

A data de hoje recorda-nos que: maz Costa.
em 1631, o Conde de Bagnnoli chegou à Barra Foram lidas pela presid.-n-
Grande, em Alagoas; com 10 caravelas condu- .e do memvravel c(:,nl'Í:t\e

zindo reforço ao General Matias de' Albuquer- mensagens dos 51·S. Dr. Pu-

que, estando em sua companhia Duarte de AI- I' M tt n
.

[ t " p) !O a os, z re.nc ente uo ..

hu querque -Coelho :
.

3. P. de São JemqtÍim e Ante-
- em 1645, as trincheiras holandesas da Vila da iío Caetano, Presidentu do

.

Conceição, então chamada Schkoppe, foram ata- .iomíté Juscelino-Jango.
cadas por 800 brasileiros ao mando de Vidal de A Diretoria da Ala Fernin i-

Negreiros e Fernando Vieira; .a "Da. Belizária Amarante"

em 1711, estando quasi deserta a cidade do Rio .ícou assim constituída:

de Janeiro, Duguay-Trouin ocu�_ o morro de Patrona: Da. Behxáila i>"-

São Bento e o elo Castel'lo, entrando na cidade narante
à f'rente de seus granadeiros; ,Presidentes de Honra: Da.

em 1816, o General Andrés Artigas ataca São .vlaria Candida Vieira Burges
Borja com 2.000 corrientinos e in dios gua ran ís. Da. Hermelína de Olíveíra,
São Borja estava defendida por 220 brasileiros Ja. Felicidade Viebt ele Sou

sob o comando do General Francisco das .Cha- za, Da. Maria 'I'ra.uantmí

gas Santos, inclusive 90 bravos soldados cio Re- J-hizoni

gimento de Linha da Ilha de Santa Catarina, os Presidente: Da. Mariz:1 ele

legendários Barriga-verdes; Oliveira Rodrigues
em 1816, o Tenente-coronel José de Abreu, la. Více-Presidente Da,

mais tarde General e Barão do Serro Largo, Ana Maria Mendonça
destacado pelo General Curado em socorro de 2a. Vice-Presiden1Je: D'1,

São Borja, repeliu no passo de Japeju e em 'eníldes Ana Custódio

Santa Maria do Ibicui, um destacamento cor- 3a. Vice-Presidente: Da.

dentina comandado por Pantaleon SoteIa; ourdes Rodrigues.
em 1819, foram supreendilos em Cola pelo Co- 4a. Vice-Presidente: J)"J.

ronel Vasco Antunes Maciel, da Guarn ição da ecílía Mattos

Colônia do Sacramento, um destacamento ori- Secretária Geral: Da. Dur-

ental sob o comando 'de Marcelino Casco, que .ulína Ghizoni Wolf

ficou prisioneiro' com 49 dos seus gaúchos; la. sec-etártn: Da. VaI-

em 1835, os farrapos dirigidos, pelo Coronel .níra Custódio

Sarmento Mena atacaram Rio Pardo e foram 2a. Secretária: Da. Loura

repelidos pelos Capitães José Ferreira de Aze- )liveira

vedo e José Joaquim de Andrade Neves. Este 3a. Secretária: Da. Nair
morreu no pôsto de General e com o título efe 1ehus

Barão do Triunfo; • 4a. Secretária: Da. Tarcila
- em 1?40, durante a guerra dos "Balaios" houve .rognolí
forte combate sendo os revolucionarias repelidos Tesoureira Geral: Da. Odi-

de. Chapadinha; lia Alves de Souza
_:_ em 1861, foi inaugurado o primeiro dique da la. Tesoureira: Da. Ida

Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, cujas obras zambonr Batista

haviam iniciado' em 1824; 2a. Tesoureira: Da. Vicen-
- comemora-se neste dia o do Rádio e o da Arvore. cia Vieira

-

André -Niln Tadasco I 3a. Tesoureira: Da. Ondina

.

-.,......................_.............-.h .....�• ...._,.,_.._'-A........"...-_.....

i
Oliveira (REGISTRADO)

�. S. A N" 'G U E N' O' L" 'I 4a. Tesoureira: Da. Ottlia
DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA

�

R. Martins
PROF. LíGIA DOS SANCTOS SARAI.,.A

Oradoras: Da. sanunna I
atende aos interessados diàriamente das 9 às 12 e das

vleíra, Da. Ana Beatriz Nunes
14 às 18 horas

OEPART�I\1ENTO SOCI�L, ENDEREÇO: Rua Feliciano Nunes Pires, 13 -

p:retorn - Da. Maria dos I
Tel. -:'1113.

I ::�::;�;�'���l:::'�: 1;:'; ·Tf··r�o··cG·a··:·s··e····o··U6···v···e··n··d··e�·�·s···e···I Bor!?ies Martms, Da. Lela I .

Westephal, Da. Zeneide Ba- , LINCON de luxo, motor novo, rádio de sei� faixas de
"o.sta de Almeida, Da: Ivoni ondas de alcance mundial, Jogo de capas sobresalentes

:Ienctonç�l Ba�ista, Da. Maria pneus sem câmaras, tudo como novo. A qualquer prova.
'

I ereza, Da. Lídia Nunes Ba-' Troca-se por carro menor ou vende-se. Rua Bulcâo
.hs, D. Zita de Souza, D. Lour- Viana "5".

.h

J2:, Custódio, D. Pureza Rodri .

gues, Da. Celia Bernardino, •.----------......----- �_

Da. Joana Correia Mattos,
I Da. Bila Martins, Da. Eliene

I �o_uza, Da. Ma�ia Benta Oli

I veira, Da. Elame Brognoli,
. Da. Delma Claudino, Da.

I En�ilia �el1l'iq�e, Da. Maria

I Qu�odeh, Da. Dll�a Westphal
GOlter, Da. Izal'l Souza Bro-

quena família, sita á rua Baepondi s/n. Bail:ro de Fátim:1.
Estreito.

RIO, 19 (V. A.) - Noti- E assinalou .ainda o nosso eiring, Da. Julia Santos

eiou-se aqui . que em conse- "epresent:mte diplomático no Da. Mariza Vieira, Da. Adair

quencia dos últimos aconte- Prata: - "Há perspectivas Maria' Custódio, Da. Cristina

cimentos na 'Argentina, ha-, de que as conversações che- :,1aya, Da. E,tér Pinto Mar··

viam sido suspensos os tra-! gue.m a bom, termo e que os ,1ns, Da. Alminda Pinto de'
balhos da delegação brasilei- convenios venham a ser assi- '�ouza, Da. Janice Righetto.
ra que se encontra em Buc- nados brevemente".

nos Aires para assinatura DEPARTAMENTO DE Aluga-se mobiliada com ótima geladeira e magnifico

dúm c.onvenio sobre frútas e Quanto ao levante armaclc" PROPAGANDA fogão elétrico, confortavél l'esidencia a familia de tra-

outro sobre trfgo. Ouvido. a ) sr. Orlando Leite Ribeiro Diretora - Da. Paula Oli- tamento. Ver e tratar á Rua Felipe Schmidt, 89,

respeito pelo telefone intér- iisse que em Buenos Ait'2S leira

nacional, o embaixador 01''' '1, SitlL1Ção é de completa cal- I Componentes - Da. Nasci-.
.._..-..--. M_ .._..••__._ _ _

_•••_

lando Leite Ribeiro, auto- ma, com o ,comércio ,� a in-I nento Silval1Q, Da. Nilza. I.U-
.

, ,
�1 � � ��'!. "",,,e_I

���í�ia� desmentir-se aqueh �:S!��1i:nte�Uncionand0 1101'- ��!�Oda�:' M��:�t�!���S, �:: "ulo lovel-Vende-se
ENTREGA IMEDIATO ;'::::c��'';lm��:ig���da�: I �ORD-TAUNUS. modê]o 1951 ,m ,,,"d�d' novo.

_

,llva, Da
..
Mana de Ohvelra, ,Preço de ocasião. Tratar à rua Aracy Vaz Callado n. 242,

Ja. Veromca Becer, Da. Ana Bairro de Fátima - Estreito. '

Casa

1 ransporte- de cargas esn geral entre
• o

FlORIANOPOllS, CURITIBA E SÃO PAULO
COM VIAGENS DIRt'l'AS r:: "ERMA NÊNTES EM CARROS PKOPKIOJi4

MATRIZ: I'LORIANÓPOLIS

EscrltQ:io:
Rua Padre Roma 50 • Terreu

Deposito:
R.ua Conselheiro Mafra n. ln

Fpnes: 2534 - 2.535

Ct),txa Postl!ll. 435
End. Telegrá11ço:

Bandrade e Transpolls
-o-

JA' ABASTECIDAS
Tôdas as secções de Mato Grosso

RIO, 19 (V. A.) - O Tri- Levando-se em conta que

bunal Eleitoral de Mato em Mato Grosso os meios de

Grosso acaba de ··informar ao comunicação não são de mol

TribunaÍ Superior que na- de a facilitar aquela distri·

quele Estado já está distri- buição, conclui-se que, pro-
vávelmente, não haverá difi

buic10 PQl' todas as sessões o I culdades nos outros Estados,
material para as proximas! que possam impedir a elci-

eleiç'ões de outubro, inclusive lição em qualquer município
/ (�nCI& Dt. &10 de J'anel!'o e em Belo lIoJ.tsonte Mm trirero m6tQG 'at'

as cédulas únicas e as In::;- do país, no que toca à distri- 11. r••i. Mia • Emprba de Tr.n.port� .. Mlna. GeralJl S/A.)
____b�_un._Z" ,.�o,"-� o ]o.i®o bujcán._d_o mA._t,�riaJ eleit[l1�ll_I_� � _

I'IUAl..: Cl'RITmà

Vlscond� do RIo BnHl(.'!o

Ul32/l1)
A vemo». do F",tado 1 t5(5ft!71!

Teldone: 37-30-91

"l.'elerone 1210

Endereço Telegrát1cJ
Santldra e TranspollB

-().-

São Paula - Capital - Sf .

r- Endereço TelegráfIco:
8andrade e T"IUlllpolls

-.o--

•

EXCURSIONISTA ':ARNOU)O
-WEDLC1(lliÁRIQ

FUNDADO EM 16-9-54

JOVEM CATARINENSE I
_.

_.
- --.' .. _-_ ....... � .

,QGORA. QUE SURGIU A TUA SOCIEOAOE\
MAIORES OPORTUNIDADES DE CONHECE R

-rtRRA CATARINENSE. NÃO PERCA TEMPO, EN

V(A- NOS HOJE MESMO, TEU NOME E ENCERE

ço A CAIXA POSTAL 489- FLORIANÓPOLlS-S.C.

CAS}\�V·ENDE-SEo�,-.
VENDE-SE RESIDItNCIA EM PONTO CENTRAL

DA CIDADE. "

LOCAL - AVENIDA RIO BRANCO 185
TRATAR COM O SNR. ALVARO VEiGA
TELEFONES 2933 e 3501

�

CURITIBA

fOHU.. '-UI ua c:.lMI ,"�.", \
rwCAAU. PRos�eR"" ".t.aA1114 .

.---- �:---__0------

A LU G A .. S E:
PARA FAMíLIA GRANDE OU CHURRASCARIA

Casa espaçosa. Local pitoresco. Bem ao lado do
Palácio da Agronômica. Informações na "A M,odelar".

•

B
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URUBICI, 17 (Pelo Correio bicí, da Frente nemocranca, São Joaquim. Mauda a ver- . O candtoato :-i'u:Jt· agradou URUBICI, 19· (Dá- COl'i'CS-
_ Do Correspondente) tanto poderia ser aqui corno dade observar que os solda- muito l1UÜS, r.':l sua Iala, =lU" �JOndEmte) E:opebculo
.Jrubici está com a quase em qualq-u"'er outra localldn- dos da n03Sa. Polícia Milj.tar o candidato Lacerda pois es- muito diferente do L1e�'ep>2j,o
otalidade das suas casas de, pols :a_rssistêrcia veio mantiveram ?tjLlÍ exemp.ar te, perdido Las sun.s ímagen., nado comício governista, foi'
mfeitadas com retratos e de fora, em mais de 80%: de conduta. O primeiro orador, aludiu a rJ;lll)i;í ':;:)11\0 toe-a ], ínstalaçâo

'

da Aia Femlni

iropaganda dos candidatos I São Joaquim vieram 2 cami- Helio Ribeiro -contessou que do P. S .D .. :\,:pi níngaem �
na "Dona B,�:i:l'il'L1 Amal'an-'

_ 1allotti e Miranda .Ra,lHes nhões e 15 C3.I."'OS psquen as ; o povo de Urubíei -ruase nada bicho para viver cm toca: A tes", da .Á'ian�'1 .Soc:ial Tra ..

, da Aliança, SQ,�lctl' I'rana- um camínhão do Rio F:ufino: recebeu elo atual Govérno frase causou '�'evnlta e pessi- balhista, tea�,i��5,rlo sábado
hísta. Observa-se aqui uma de Campestre um .canunhãc, .mas que deve votar no rún- ma impressão. Leu" o orador último, p.e:.l.s 2,: hor.is, no

;eral disposição do povo pe- com eleitores de S,io �'tancis- tínuador desse Govêrno: uma lista d>:: �;UPO'i1:�IS adesões Clube Recreutiv r '''união e

a causa. oposicromsta. uaí a co, do municipío r'.f Bom Re Em seguida, falou uma trabalhistas e pessedístas 'a Progresso".
-urtosídade que havia em tiro ; deste município vieram professora, que, à certa altu- sua candídatur 1, pensando Foi um espetáculo não só
ôrno da visita dos cau-tida- ainda camlnnêcs de Águas ra, disse que o PO'iO de Flo- que aqui não lemos jornais e. inédito para Urul.lci cc.nr.

�os da Frente Democràtíca. I Brancas e Sdnt:\ Ten'sa, rianópolis está, revoltado não sabemos ::Lt verdade. realmente empolgante e ate
narcada para :!u�l"ta-feir::t

•

Daqui, no comicio, ;11aÜ; ou contra à P. 8, D, Depois exibiu- lima foro- comovedor ..

�ltima, 1� do, �orr�nte. Rea- i menos, 1.0� pe3:;O�s, incluídos" A .distint':' o:'adorá, por cer- grafia de urna estranha má- Cêrca de 1.200 pessôas 10-
:zado o COfiIClO, fICOU esta 150 POh.CIalS. trazidos dessa to, ignora JS resultados do quina do P.S.O. -v- rotograría taram todas as depenrlêncíàs
-onclusâo: o comício ele Uru- Capital, de Bom/Retiro e de .iltímo pleito n.. ��n)ital. feita aqui, lU, semana passa- do referido clube. aplaudindo
................... ·�_·__�.�.-.- ...,...-iII· ·.- • • �fà· ·a·.·.·..riIl�.�. .,.,.*'í4 da! entusíastlcamentc as candí-

Na inauguração da Esta-I t.:ansbordante de alegrias,

o f
-

f
Durante o comicío, fpando .íaturas JUSCELINO - JAN-

ção de passageiros "Hercí- J.>' ilustres autoridades esta-

e _, (.acasso .em racasso
falava precisamente o can- GO GALLOTl'I , .. - 1\7.1-

lia Luz", do. aéroporto- da I dr ais, federais e municipais didato Lacerda, apareceu um RANDA RAMOS.
Base, o dr. Abelardo Luz, que honram com �sua pre- teca-teca largando pequenos A sessão foi presidida peja
em nome da família Luz, .

senca esta sole.nidade, f'a- 'boletins. Num deles estava Professora Da. Oswaldíua
proferiu as seguintes pala- zendo-a mais fulgurante e escrito: "Via5a neste :Iviiío o Cabral Gomes, representan-
vras :

' mais histórica. f"omicio gélido da Frente' Demo- candidato Jor(;'c Lacerda, que te do Departamento F'ernínt-
Exmo. Snr. Ministro da A festa de- hoje é a exe- " saúda o povo dessa !(H'aJic1a- no "Antonieta de Barros"

Aeronáutica, Tte. Br lgadei- cução do programa político C .&nce em Orusque de" d C 't I t
1'0 Eduardo Gomes. 'dminigtrativo de Hercílj_o . rU _" E�se episódio Ser'1li1 para a !l:�::t�r�:laa sr��leD:v�t������
EXIpas. Autol]dades Fe- Luz, preocupado sempre BRUSQUE (Pelo Correio O discurso do doutor B,e- tinuar o govêr.no do sr. lri- assistCmcia dm' go�)túSél.S gar- na Ghizoni Wolf. U.,D.ram da

derais, EstadJ.lalS e Munici- Ci)m o futuro dos seús go- -.:- Do Correspondente}... , - l'ibel'to Huelse foi fraquis- !l.leu Bornhaus.en, com.o se
I' galhadas,' IJela falt,a de sin- palav 'b t t

'

ra, VI ran 'emcn .e, as

pais. vel'l1ados, com o ,seu progres- Anunciado com vários dias simo. Próprio, ,aliás, sle seus fossem 03 dOIS, uma so peso cronização da demagógica sras. Da, San�ll1ha Andrade
Exmas. Sras., meus Se- so, com sua educação e com de antecedência, realizou- modestos conhecimentos da soa. O� inte.gralistas esta- campanha frentista. ' de Souza e 1)::\. ,1\1;[\ Beatl'iz

nhores. . ma saúde. As estradas no .;;e domingo, às 7,30 horas da arte de falar. vam ah, OUVIdos atentos, �a- O povo de Unlbieí, como I Custódia Nune3, que f'lln..l'am
Envaideço-me da honra e céu e na terra, as ligações llGite, na cidade de Brusque, Esteve na altura de seus 1'a escutar a recomendaç.ao: disse 1'.0 �ollleço, e�U, entll.. em nome da Aia F�l1lir,ina

do júbilo dêste momento,. (la ilha ao co'fitínente, pela o comício da UDN. éritos. Falou pouco e não votem no sr. Plínio Salgado. sisaticamente ao dado da "Da, Belizári? Amarante".
qu-e me oferece êsse impe- i"lagestosa ponte que osten- Os mais ferrenhos chefes disse nadn. Esperaram, pacientes, es- caus,\ (>po�,icionista, '�Lm Jll2-

rativo histórico, de, em no- ta 'seu nome; esta ponte que udenistas locais, indóceis e Ao nosso lado, pe1'gunta- perançosos, resignados, pa- celino-Jang,), Gallotti·Mi-
me dá famí.lia de Hercílio ';ga a Capital aos centros nervosos, correram de um vam se êle é realmente dou· ra a graI1de ovação enco- randa Ramos.

Luz, agradecer ess� profun- cheio de jubilo e a alma lado a outro, providencian- to!', como propalam as trom- mendada. Mas o dr. Jorge
da e sensibilizante homena- ')l'odutores, não era uma do o transporte de gente do betas udenistas, tal a falta ficou , quieto. Os udenistas

',gem, que í'etrata o sonho d. ..bl'a isolada; mas fazi'á par- interior, num tremendo es- de lógica e de nexo dA seu queriam iden-tica recomen

vico do catarinense, que r2 �e um sistema 'de outros fôrço para reunir uma pla- discurso. dação para o General Juarez SOLIDARIO, veira, pelas senhorita, ds
sempre amou a tel:ra em que ,'mipreendimentos, que não téia numerosa. Qual doutor nada! Ele é Távora. Como sair dessa? " RENUNCIOU Urubicí, ;,;ra. :la ::vIari:l Leal
nasceu. foram executados, por timi- Tudo inútil. O compareCi- como o seu lrineu, formado O dr. Jorge andai! atrapa- RIO

� Monguilhote' (jue 1,'�1I be:íssi ..
I d 'd Ih 'd E t t ' 20 (V. A,) - FaJ::m-

O víncu10 consanguineo :lez de uns e falta de visão mento foi fraquissimo. En- na escQ a a VI a. a o. s ava en 1'e a cruz e " ma mensage.O\l a' )·'.1111l1e',· 111'1'1-do a imprensa, o embalxD.dor •

não me afasta da. exibição de outros, demonstram bem tusiasmo, não havia ne· Um grande homem, como a espada. biciense. Falaram ainda !lS.' argentino no Bras. iI, sr. J o::ié -

festiva dêsté momento, da l tJ'ansubstància de sua al- ríhum. A não 8er, natural- 3e vê, com quase dois me- E a recomendação não seguintes ,pessoa� 1)·.·. "·p.r·"uAmadeo Conte Grande, de- �!, -

exteriorização, que por mo-- !"(,a à alma do povo. mente, o barulho forçado do tros de altura. saiu. Para ninguem., Os in-
I Ghizoni, veI'''ado,'' 1'\."l.q P S.D., c arou que renunciava o seu - - �

destia, teria que guardar, Hercílio Luz, não terá cordão. Monsenho'r Librelotto tam- tegralistas ficaram decep- à Câmar'a Munl·c:,'··'.,:1 (1". (.",-10' cargo por estar "solida '.ia ' .. - , ü

porém, se assim 0- faço, é ,lesse momento o cronista Os oradores, com exces- bém ocupou a tribuna.. Pés- cionados, com raiva meSmO.
com a causa soCial e política Joaquim; 'ir. DirCell Gomes,

Porque Hercílio Luz não ou o histol'iador ,paTa lhe cão ,talvez de monsenhor Li- simo orador. No outro dia, na cidade, não d PSD" Ido general Perón". o, . , '.le F Gli.\ln(,poliS,
;',f'rtence mais à domestici- j :laçar o perfil biográfico, IG"elotto

e do _doutor Heri· En.fadonho. se falava de outra (lousa. O
.__ Dr. Edmund) Roipigne;i, De-

((ade familiar � o privatis- f-orém terá um fnh� que a- Ll('l'to �uélse, er�m conheci· Que mau' aradai', êsse pa- Jorge não falara no Ilome do
O .Tr�PO "putado Estadual PFi,cl P.S,D., -

mo do afeto, pOIS o seu vul- graclece de alma aJoelha'da dos. PlI1tas' manJadas, como dre, era vôz geral. Em vez chefe. Que grande ingrati- Ll� sr. Leão Bento de Carva1l1J,
tI' glorios'o" pelos sem; fei- a tributação meritóri,a. que -;e diz na g'lna. Analisemos, de convencer, irrita, abolTe.. dão! Dizia-se até que o J01'- Previsão do tempo até às Secretário do Comitú .Tu3celi-
f,OS, eternizado pela saudade o povo lhe consagra, a qual ,�m rápido/ comentário, os ce, desanima. Que võz desa- ge estava traindo a causa, 14 horas do dia 21. no-Jango, ue' S'io .ro.H[llim,
do povo, já não pertence ao' li1e é prestada neste momen- ·Iiscursos. gradãvel tem o sacerd.ote ni[o mel"ecia mais confian- Tempo - Bom, passando sr. Hercilio de Oli'l,�ir�l Iklt
pütrimônio da família, por-: 1'0 e que tem para engrande-' Falou o deputado Mário político e politiqueiro.' Fala ça. Vimos integralistas fu- �t instável e sujeito a chuvas tos, Vice-Presidente 'io Sub
que sua figura incorporou-' (:(;·la a figura. heróica e le- 01inger. Confeçoú tropeçan- sem entusiasmo, talvez por- los de raiva, revoltados c(')m ! e trovoadas. Diretório do PSD . .1e Urubi-
se à história. 'f;endária do tenente-briga- c,e na gramática, usando que esteja. antevendo o re- a atitude inamístosà do Temperatura - Entrará cí, sr. Tomaz Cç,�t.a candida�
Hoje, êle'vive em nossa ôeiro Eduardo Gomes, que [ir:guagem imprópria e me-I imItado do pleito. Quem du- companheira Lacerda. em declinio. to à Prefeitu!'., l\l'uni:::ipc\1 ce

saudade, em nossàs,esperan- !-:or suas virtudes morais e díocre, abrindo os braços em vida?
, ! Terminado _Q comício, fo- Ventos - Rondarão para São Joaqui'TI' pela All�m�a

cas hoje êle vale como um civicas, tornou-se um e,xem- gestos teatrais, que denun-I O úl1imo orador foi o mos encontrar o carro -de, os do quadrante Sul, fres- Social Trabal1'\is�a, P:ofe.sso
�ím'bol�,' como exemplo, pIo à'juventude, que deve sa- .. invam·o ·seu }lrogr�sso co· I Jorge Lacerda. Fez. gestos i �onsenh'or Librelotto escon- 'I coso ra Da, Oswaldina 'Jnbnd 00-
ulantando nas consciências L('r, que a história sempre ,llO 'orador, depois que o le· largos, de grande efeito, que dldo atraz da casa paro-

.

Temperaturas - Extre- mes, do Depa,rhmemo"F'emr
jovens, o amaI; à terra, às faz justiça -àqueles que se ;)aram para o meio d6s tri- lembravam os bons tempos I quia:f. Era um belo chapa 'JlaS de ontem: Máxima 21,4. nino "Antonieh de ':3arr.OI:·" ..

virtudes civicas, à heroici· sacrificam pela causa públi- Junos, dos _homens de fala da e�tinta. Ibranca, novinho, mas todo Mínima'17,2. (Continúa na 5a. pág.)
dade do homem público e à ::2 e pela grandeza do Bra- �qcoúeita e elegante. FOI longe. Prometeu con- enlameado. Da.va pena.. .

......................"...........�-_�-.·..�_�-.,,-_-_-_-..-_-�,.-.-.�-_-».. ,. .'·..-.,.....-tI

"erdade política, em seu f:il. Houve alguem, na ocasião, ----••••-..-.-.-.- ..........,.... - --••-.----- -- -.-.-

\'erdadeiro sentido, qual se- Assim, meus senhores, to- que comentou:_ Não dizia- NA'P O L I c: I A'ja o -da felicidade coletiva.. :mai meu coração, toma-i-o :�1OS que o Mário ia ser .-.

Sejam, poi.s, senhor�s, mi- un globo, pois não podendo, grande? Está aí o homem Do livro de ocorrencias po- dente em Enseada de Brito,
r,has priméiras palavra's, de dividi-lo em tantos pedaços, ::eito tribuno. E tribuno dos liciais, anotámos o seguintp' proprietário de uma ca,sit cm

,congratulação com o povo,
I !l')meando cada um' credor 'l1ais ardorosos. Formidável, Costeira de Pirajuba0, Ljuci-

y;orque esta festa lhe 'per- do meu afeto, dou um muito ,'xcelente, ótimo, dizia o POR CÁUSA DAS CRIAN- xou-se de que larapiD ou

la-,j·2nce.! : c'brigado em nome da famí- nosso acompanhante. ÇAS, BRIGAM. OS GRANDES rapios,' aproveitando ·�e de

Agradeço com o coração '2 Hercílio Luz. E pisc:\.va, debochado. sua ausencia, foram em SLl�l

...(��)_..{).....(,....(���) E'-outro que, em pouco Angelina Fraga, casada, casa na Costeira e' dali da

D -I'a d 'a -a;' r-vore tempo, será '0 maior, como o com 29 anos de idade, resi- parede, lhe roubaram G !'f'lo-

r

nosso conspícuo governa- dente no Morro do Mocotó. gio de luz, da marea G. K.

dor. �ompareceu na 'Delegaei:! amps 5, n. 1.697.371.

Pelo artigo 102, do Decréto nr. 23.793, de 23 ele Janei- _. R.egional; queixando-se cle

ro ·de 1934 (Código Florestal), foi criado o "Dia da Arvo- CAP. ALTAIR DOMI- que seu visinho PEDRO LO- LIMPEZA .GERAL
re" senClo instituido para sua comemoração o dia 21 de' NONI

PES, por questão de criail- Na padaria Brasil houve

Setembro. ças, insultou-lhe com pala- um roubo de regular pro-

Desde a mais remota antiguidade, apesar de toda a
I Recente áto. d? I.'. �resi. nas de baixo calão.,: ,porções, segundo comunicou

evolução ,ela ciência, a ARVORl; constitue uma das princi- : dente da Repubh�a, ass�nadO a Delegacia o sr, João Bat!�-

pais matérias primas- empregadas nas mais variada,5 obras na Pasta da Guerra, .P!Ol1J.O- A MALDITA DA BR.\N- ta' dos Santos,., E' ('ue ás

e servindo ainda na confeccão de outras utilidades para! veu ao posto de Catnt::J.o, no QUINIIA 22,30 horas, houve a visit,:), de

o ;10SS0 conforto e bem esta."r. -I Quadro .(\.uxiliar de Oficiai.;;, um ou mais 'ladrões, ali" on-

Daí o valôr e a importância hhensurvel das florestas Arma de Infantaria, e traús, Por questão de desordem � de fizeram uma limpeza gc-

como fator de economia na vida de uma Nação. I feriu par':1 a Reserva HêlilU- embriaguês, foi detido, o:1cle ral, pois lhe arrombaram a

Arvore é simbolo üe fartura e riquezas. . .

. nerada, ao' nosso pr:ezJ.clo se acha, a disposição elo sr, casa, e dali levaram uma

cias solares, depar2mos o copado de uma arvore, nossos co- conterrâneo 1° Tenente AL- Delegado, à individuo Luis maquina de escrever, 11111 I'á-

I'AIR -DOMINONI, flHe vinha Claurindo, de cor branca, dia grande, marca Indian.l,cias solal'es, depal'amos e copado de uma arvore" nossos co-

rações se rejubilam pela certeza da sombra acoÍhedora". servindo no 14.0 B. C.. com 30 anos de idade, casa- e uma maquina de somar ...

e muitas vezes ainda nos eleliciamos com 'saborosos frutos O Capitão Altair Dominoni, do, motorista, residf'l1te na NOTA _: Estão muito ativo,,,

que nos mitigam a sêde ou nos aplacam a fome. vem sendo muito .estimado, rua João Pessoa, em !tajaS. os ladrões. nesta nossa

_ E�'tão nos recordamos nos banco's escolares qualido não só entre os de sua dasse, terra. Ninguem póde fa-

cantavamos 20mo no meio civil; por suas

I
VISITA IMPORTUNA cilitar, deixando casas

"Cavemos a ter�a, plantemos nossa arvore, elevadas qualidades del p;:o- abandonadas com algn-

Que amiga bondosa ela aqui nos será! fissional
_ de.votado, rec:be o José Colody, de cor bran- ma coisa dentro, porque

Se um dia voltarmos em busca de abrigo justo premlO com m'}lS de ca, natural deste Estado, en- , o resultado é sempre o

Ou flôres, ou frut.os, ou sombra dará!" 25 anos de efetivo serviço� genheiro civil, residente no mesmo: limpeza gera)" ..

..........................................� com uma brilhante folha de Hotel Ideal, na rua come-los làdrões não resp,=itam
-

i!'EI,o,f 4�6",'.""'11,U1.1rt·
..

JAJI·�...Ullrl---1)-S. .5. ::E::�:v:;�; . �::��� ���;��::��,�::���:"q�� ���: :;i�;�:,uI::::
Possuidor ua Medalha lA 7, onde se acha hospedada, ro, para que o que fosse

K .
I

_

• _ • Prata de bons serviço3 da unl·-t�.J?�_ª'�.ul:.�arl�h?�.�n:_I_�p.egadO, naG se lemb:J�se
: .

1 T b : MedalhR di! Guerra e ela do despertador, alem de outro

I'
cíefaze�.:t.m .

...:...:..
1 u�lt)

I
No ano passado, a Aliança Socia l'a a· • Pacificador, o nosso eonter- despertador de seu co!ega de serve para os Jaro,j)W>J:;

, lhista derrotou a UDN em 46 municípios. : râneo, vêm sendo muito CUI11- quarto.' -

carregarem que visit.aáb

I' Em HERVAL D'OES'l'E, llor exemplo, Nerêu •
primentado pela justo úto diariamente 03 lfimtos

venceu com 1.101 vótos. I
com que foi galardoado. LA' SE FOI O RELOGIO vulneraveis da �id.ade, a

iI O candidato mais votado da UDN consegliiu !I. O ESTADO o felicita, ex- Qlivio Augusto da Silva, cata de c0isas com qlie
752: tendend� cumprimentos ao, natural deste Estado, casadi), pOssam passar os de-lda exma. talnília. com 40 anos de idade, resJ- dos...

'"'

...............,•••••••••• flUJ _•••" ••�.

.

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE
DE MEDICINA

'A Assoclaçào Catarlnenae de Medícir.a comunica 3"),,

seu, associados que em virtude ele ordem ela A. M. D., as

eleições para a Diretoria da referida A. M. B. serão reali
zadas na próxima sexta-feira dia 23 do corrente, e não na

da.ta anteriormente fixada,
Dr. Wilson Paulo Mendonça

Secretário-Geral
•

Plorfanópolls, Quarta-feira, 21 de Setembro de 1955

NA INAUGURACÃO DA "ESTACÃO
1 .

. t

HERClllO _lUZ", DO AEROPORTO
DA CAPITAL

A oração de agradecimento da
famílla Luz

'.ESPETÁCUlOS DIFERENTES: O COMICIO DO GOVERNO E A INSTALAÇÃO DA ALA FEMININA DA
OPOSICAO. O POVO' DE URUBICI CONSAGRARA OS CANDIDATO.S DA ALlANCA SOCIAL TRABA
LHISTA'. O {OMITE "DONA BEUZARIA AMARANTE" EMPOLGOU AS SENHOR ÀS E SENHORITAS.

NOTICIARIO EOMPlETO.

"Em seguida J'ala!'::lm &S

srtas, Amabile May, p�la Ala
Feminina da Aliô.np Social
Trabalhista de Bom

.

Rettl'(),
Terezinha Ivanil1es de dií-'

I

.�
O Govêrno que vinha moralizar a administraçã.o

do Estado e o Governador que só aplicaria o dinheiro
do povo em obras úteis - não exigem esforços para.
serem criticados e condenados.

Oritem pela manhã, por exempl�, achando-me no

meu gabinete, aqui na redaç-ªo, à hora cio cafézinho
cheguei à janela.

-

Lá de baixo gritou-me um populú:
.

- Dr., o sr. está vendo aquele carro ali, com' a

placa particular no. 2,29-�0 e dois enormes retratos do
Lacerda.?

I

- Claro que estou vendo! Está ali há varIas hora;;!
- Pois é oficial! Da Diretoria de Estradas de Ro-

dagem!! !

x x

x

O Govêrno do sr, Bornhausen chegou a isto: �ão
se pode nem ir à janela que as marmelausens já apa-
recem!

E O dr. Jorge Kominos Lacerda ainda tem a cora-

gem de querer contiIll�ar isso!!!

�,
'/'-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Para Governador:' - .
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' ,',' /'" Francisco Benjamin Gallótti
I
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I 'Para Vice-Governador:
',' José Miranda JRamos
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',' SEMPRE FORAM AMIGOS
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