
a instalaçãe do C( milé Feminino. Superletadas
as dependencias do claema. GalloUí vencerá com mais de 3
mil votos de:dlierença.

Na noite de sexta-feira, a, A instalação do Comité

Cal'ava�à da Aliança �ociall Feminino. foi algun�a. coisa
Trabalh1sta esteve na cidade ,fora do comum. O prédio on

de Ttjucas, afim de partící- de se está construindo o ci

par da instalação do "Comi- nema, ficou inteiramente 10-

té Feminino Chíquínha Gal- tado. Do lado de fora, pes

Iottí". O que vimos naquele soas que não puderam entrar,
-

município foi alguma coisa centenas e centenas, ficaram
fora do comum. Do trajeto até o fim, ouvindo e aplau
de Florianópolis até Tijucas, dindo os oradores.

o nome de Francisco Benja
min Gallotti era pronuncia
do de instante a instante,
por homens, mulheres e cri

anças que, de suas casas, a

aplaudiam os veículos que
conduziam os membros do
Partido Social Democrático e

do Partido Trabalhista Bra-

Juscelino, .
Gallotti e Vidal definitivamente consagrados pelo· POVD, .. em manifestação· apoteótica

�.����,������.�.���������

I L��,23� (OE.) -0.dr. �M�� G��ti rci-
,. � � ti>."••O•••••"· ,

I �l ; -.. I
. ?míCiO ;l.Qui: da Aliança So- terou a segur:.,:.-,. de que,

t DIRETOR • .0· •

D·!...
�!aI Trabalhista, com a pre- no C,atete, como Pre.sídente

II . Rubens de I ' m.... antigo 111- ,

.ença de Juscelino Kubits- da República; o goverua.lor

• irio d. S. Catarina : chsk e Francisco Gallottí catarinense,· eleito pC!�1 ti li-

i· .

Arruda Ramos :

i.
:OnstitUlll verdadeira apo- ança Social Trabalhista, eIl-

• G,ERENTE . .; Ano XLII

I·
;COSf', rndícaudo pela índís- contraria sempre um <llnigo,

I
cretivel vibração do povo que um

.

correligionário e um

Domingos F. I N 1 )
mais uma vez Lajes se rir- Chefe d'Estado sempre pron-

de Aqui.,.o 00. ,
• 2.28 ..J nará como lnexpunhável ba- to a atender as justas retn-

! .uarte da resistência demo- vidicações tíe .Sta. Catarina.
- . c. e.. . -

_____________.-.____

.•• ••••• .. crática em Santa. Catarina. Essas declarações foram rece-

Edição de hoje - 8 páginas Ftorlanépolls, Domingo, 25 de Setembro de 1955 CrI. I. Já no aeropôrto era íncalcu- bídas pelo povo com deliran-
-.---------- -.---- .á zel a multidão que se com- tes ovações. Os candidatos

prlmía e transbordava pelos só a muito custo conseguíram
arredores, A Praça João Cos- deixar o palanque para al
ta foi pequena para conter a cançar o automovel, que fo:
enorme massa popular. Os impulsionado. pelo povo orn

.lustres candidatos foram apreciável percurso, rumo ao

.audados
.

pelo dr, Evilásio aeroporto. As· aclamuçór s
�aon, vereador do 'Partido populares aos candidatos
Trabalhistn e pela senhorita alíancístas, tanto no ccmtc.o

Ieda Vieira, em nome ela mu- como no aeropôrto tornar 1111

lher lageana. O dr. Francisco a mais intensa tonalídade e

JaIlotti proferiu notável di.3- vibração.
urso, conquistando definti- Nossa vitória, se já era
amente a simpatia do povo certa, agora será ainda mui

.ageano, que não se C!U1S0U to mais expressiva.
de aclamá-lo. Também dr.

•
-

..

n U�la�m� �m I u[a�·
•

Lajes ficou realmente em

polgada com nossos candí

datos, os nomes de Nerêu
Juscelino, Jango, Gn llottt,
Miranda Ramos e Vidal Ra
mos Junior, .roram aclama
dos de instante a instante,
entusiasticamente. Nos s o s

adversários, esperançados em

que o dia. e a hora. do comi
cio influissem ,tirando -Ine a

fluência, mostram-se cles-·
norteados com a cÍerrota, que
sabem será fragorosa.

Extraordínáría

bres aspirações populares.
Em Tij ucas, por exemplo, es-

A sessão foi presidida pela
exma, sra. Maria de Lourdes

Aquino, presidente do Depar
tamento Feminino "Antonie

ta de Barros", que convidou
a tomar assento à mesa c

exma. sra. Beatriz Ramos.

sra. Alice Fausto Gallotti

Anotamos, entre outros, os se

I
Fernandes Aquíno.,» sr, 08- I Juscelino Kubitscheck fez

Gallotti", o povo, de pé;" guintes: a sra. Áurea Leal, a mar Cunha,
.

dinâmico pre-I (I�a�istral oração, abordan.do
plaudiu incessantemente. sra, Presidénte do Comité feite de Plorianópolís. o sr. varres problemas do menor

Verdadeira consagração. Es- Fern iriino "Chiquinha GaIlot- 'I Valter
Vicente Gomes, que-l in�eresse d�s populações ru

petáculo fora de comum. Ao ti", a representante da mu- será o futuro prefeito de 'I'í- rais, Refenu-se, sob aplau
mesmo tempo o' nome ele bel' 'operá.ria de Gallotti, o jucas, o sr. Zeferino Carva- sos ensurdecedores ao nome

Gallotti era pronunciado com garotinho Bastos (revelacão lho Neto, atual Prefeito de saudoso Cel. Vidal R�mos,
re ipeíto e vibração. notável), o acadêmico Hilá- Tijucas, a sra. Alice GaIlotti padrão de dignidade cívica,
-

Falaram diversos oradores, rio Peruffo, a professora 01- Bezerra, a professora Maria destacando 'ainda a figura
todos empolgados com os ga Brasil da Luz, o dr. Dib Barreiros e ,o' representante impressionante de. Nerêu Ra-

candidatos da Alianca Social Cherem, o dr. José GaIlotti do Diretório Regional da mos e tendo palavras ele exal

Trabalhista: Jucelino, Jango, 'I Peixoto, a sra. Maria de LOUf- Partido Trabalhista Brasilel- tação ao sr. Vidal Ramos

Gallotti e Miranda Ramos, eles Aquino, o sr. Domingos 1'0. Junior, vitorioso candidato
à Prefeitura. Refeníndo-se ao

síleíro. O nome ele GaHotti já
se ...Integrou no coração de

nossa gente. Sua vitória será
alguma coisa natural, pois, é
êle o candidato das mais no-

sra . .Albertina Alves, srn, Sil
via Miranc1:l Ramos, sra, Ivo
ne B, Leal, sra, Presidente do

- o candidato Jorge COlruninos Lacerda, politicamente; é ullenas uma ambi-

o EXl11D. Sr. Dr. S'ecretário .neste Tribunal Superior E
leitoral pt

:

Aproveito a o

portunidade para apresen
tar a Vossa Excia. os pro
testos de consideração e a-

"Senhor Chefe de Polí- preço pt Ministro Luiz Gal-

cla vg tenho a honra de lotti Presidenté pt· Aspas
comunicar a Vossa Exce- . Em consequência esta Di-

lência "vg. ql:le o Ttibunal visãó -resolveu fechaI: Nll-
'�Superiõr1WéItorãl em' sua cleo3;'·re)erfClo niovjl11eil�0 vg
sessão- de hoje vg apreci- bem como proibir eíu' re�
ando '3. éo�sulta que lhe cintos abertos ou fech;1(los
foi dirigida por Vossa Ex- quafquer propaganda te-
celência vg relatIvamente nha me�ma origem que na-
a atividade [lleitoral ::lo da mais é do que partido
mgvimento N:ACIONAL PO- comunista pt Atencjosas
PULAR TRABALHISTA vg Saudações".
resolveu responder que o Cumprindo as determina-
Departamento Federal ele ções acima do Excelentissimo

I Segl1l'ança Pública poderah Senhor Presidenbe do Tribu-I
impedir a propagand� p� � I nal S\lpe1:ior Eleitoral, deter-

•

1- !J tlca daquela A_ssoc1açao mina rigorosa vigilância pe
vg por não se tratar de i las Delegacias de Polícia ti')

�

I
prll·tido político registrado I Estado. .

:: ----.,.---------___;;._-----
"

� OS CEGOS PODERÃO VOTAR A 3 DE

J . �IO, 24 CU. P. - Am��r���? do B"a,H, que e.,tá

� l.começarão
a ser distribui- capacitada a enviar, a pedi

� d�s na capital. paulista .dez I
do, cedulas�guias para todos

:"1 mIl cedulas-gmas, destma- os recantos do pais. •

� ,

das aos cegos que desejar�m I A cédula-guia é do mes

� votar a 3 de outubro. O ser- 'mo tamanho da cédulas úni

� viço de confecção é realiza-I ca. Aparecem nela os nomes
-

� do pela Fundação do Livro
I
dos candidatos á presidencia

� •••••••••••••••••••••, da Repúo!ica e à vice escri-

� .SÓ JUSCELIN01 Itos eu: alf�beto "Braile".

� I O c1dadao cego, ao rece-

""I RIO, 24 (V.A.) O sr. Ade- 'bel' dó presid�nte da mesa

� mar de Barros demonstrou I recep.tora a cédula única,
� I poss�ir basta�1te. "fair-play�', vai a ca,bine ilT"devasalvel,
�,na CIdade mmelra de Tl'es onde colocará por cima da

:: C:>l'ações, quando a multi- quela a cédula-guia. Pelo

� dao que acorrera ao seu co- tato. identificará o nome de

:" micio impediu que ele fala- "eu candidato preferido, as

': se, aos a�ritos de "J usce�i- sinalando-o.

:: ·no !", "Juscelino'�. O chefe ,A cédula é feita em carto

:', do PSP, venelo que seria lina e toda pontilhada, faci
:: inutil insistir, pediu licença litando a localização elo no

.� então para indicar um ouh'o me. As condiçges que o Có

� candid�to ao povo da cidade, digo Eleitoral exige
_

para

� já que ele não tinha possi- que o cego possa votar são:

:. bilidades. E i"indicou juse- 1,0:- capacidade de assinar
': !ino Kubitschek, recebendo

I
a folha de votacão em alfa

:: então caMorosa salva de pal- J beto comum; "á.o indepen-
. .

•: mas.' clenCla para votar.
.

.

:: ..

j I EM'J 46
.

MUN1CIPIOS I
"

.. .'

� s No ano passado, a Aliança Social Traba. •

�.� Ihista derrotou a UDN em 46' mmíi'dpios. :
.. • Em LAGUNA e LAJES, por exemplo, Nerêu •

::: venceu com 3.794 e 9.802, vótos, respectivamente. !
" • A diferença nêsses dois municípios, a _favor (la •

:.: Aliança, foi de 5.588 vótos. ••
�. ; :

� 0 .

Ia Segurança, torna público
) seguin te radiograma do

.
I'ribunal Superior Eleitoral:

'::omité Feminino "Chíquínha
GaIlotti", sr. Valéria Gomes.

31'. José GaIlotti Peixoto, sr

Valter Vicente Gomes (can-

pera-se vencer com 'uma di- :Iiclato a Prefeito d.e -T-ij ucas),
f'erençá ele mais ou menos sr. O�mal' ,Cunh�, Preteit:.'
três mil votos, pois, o povo de Florianópo-!is e sr". Z.efel'i

daquela próspera comuna es-- no Cai'valho Netq, Prefeito
tá orgulhoso de teí' um :filbó de Tijucas.
seu como candidato ao 00- I Ao ser datb !:t. posse do Cu

vêrno do Estado, I mité F'enünino. "Clliquinh

l[Ns1V-A��-G(IIA[
Ante-ontem, ontem e hoje

. serão dias marcados por ver

dadeira blitzkriezer na cam

panha da Aliança Social Tra

balhist,a:
Em Tubarão: Juscelmo

Jo!),quim Ramos.
Em Lages: Juscelino e Gal

lotti.
Em Joil1vil1e: Jango, Saulo

e Miranda Ramos.
No Vale do Itajaí:

e lVJons. Bauer. mos.

I Responda sr. oovernador 'I
A "T,ib�na da Imp"n,"':' do Ri; de ;a�'i", ' I

em su aedlçao de 21 do corrente, llUbhca o segumte; �
_:_ "Políticl;; ]lrecminentes· da UDN Nacional "

.,'
fizeram se-ntil' ao governador Irincu Bornhaus.en �
que não em ca�imento o sr. Jctg'e Lacerda fazer "

}Jrollaganda do sr. P'inio Salgado em prejuizo da I
� ::

candidatura Juarez Távora". : �
enem- .. :3;"' M!!!!F r �

ção em busca de interesses eleitoreiro;;.

Desa.percebido do papel ridiculo de querer conciliar tendências partidárias
opostas pela disputa democratica dc um pleito, pensa ser eS}lel'to joga.ndo com as

mostranças de apôio a tre.> dos quatro candidaLos ao Cateic.

O candidato Jorge Comminos Lacerda é assim:

l0 ...:_ Integralista de anauê, na presença do sr. Plínio Salgado e nas zonas

ele influência eleitoral do P. R. P. No clichê acima vemo-lo em Joinville, em re

cente comício do ex-chefe do Sigma. Mas,longe do sr. Plínio e fora do. ambiente

perrepista, -o �Jorge Comminos Lacerda é Jllcapaz de m;ar sequer uma grava

ta verde: Na Câmara Federal jamais declarõll que pertencia ao. P. R. P., prefe
rindo integrar a bancada da U. D. N. Ainda_no dia 20 do corrente o conhecido.

jornalista carioca �. Magalhães Júnior, no seu artigo habitual do Diário de Noti

cias, fazia e respondia esta pergunta: "ONDE ESTÁ O SR. JORGE LACERDA?

E' UM MEMBRO DA U. D. N."

Aqui no Estado, na zona serrana e nos municípios caboclos, o sr. Commiuos

L:werd,a, como o camaleão esconde as suas tonalidades verdes para se to,ruar o

. mais rubro democrata.·
.

- fundada em São Paulo em 1931, e transferida

20 _ Populista de ling'uagem sofistica(la e cenas exibicionistas, partidário

....
de Ademar de Barros, onde isso lhe ofere,cer vantagens, como aqui na Ca.llital.

, Bastará lembrar que aqui, à passagem de /Menlar, n:tO só compareceu ao se� co

mício, como. ainda usou da palavra para :saudá-Io.
. 30 _ Udenista da eterna: vigilância, com Juarez, onde. couber e' não, preju

dicar. Na p,rlmeira vez que o General aqui esteve, rcçusou-se a ir ao comício da

Praça Pereira·e Oliveira, porque ainda estava esperando o compl'omisso elos ade

maristas.

A

Livraria José Olympio
Edl.ôra,

para o Rio em 1934 - comunica aos seus amigos
de Santa Catarina 'que sua secção de LIVRARIA

(venda, avulsa), instalada há 22 anos na CapitaI
Federal, á rua do Ouvidor, 110, interromperá
TEMPORARIAMENTE sua.s atividades a partir
d� 30 de setembro proximo, voltando a funcionar

naquele MESMO LOCAL logo que esteja concluida
a construção da;; lojas do novo edifício que ali

será levantado. As seccões EDITÓRA e CREDIA

RIO, bem como o' DEPÓSITO, conÜm;urão a fun

cionar em suas instalações atuais:

Praça 15 de Novembro, 20

Rua Evaristo ela Veiga, 13_6 - RIO DE JANEIRO

Eis aí o candidato Jorg'e Comminos Lacerda. Um artista que clá apôio a to

dos e não apoia llinguern. Um fugitivo de {lefinição política, na esperança de

poder manter-se como comum de três .. Um omisso (liante da l�aldade partidál)·a,
para tirar proveito da traição.

Será de um homem assim dúbio e esquivo, sem coragcm !le atitlldc�, eSCit)lO a

responsabilidade, inCall::l,Z dc def.inir-se - que Santa Catarina necessita, nesta

hora de afirmação e de fé, de gestos claros e decidido;;?
.

Não! San,ta Catarina quer uni Governador que enfrente os seus problemas
e não um ilusionista que a engane. O Estado quer no Palácio um mandatário do

Povo, capaz, honrado e leal, e não um ventriloquo político. O Povo quer na che

fia do ExecutiV-o um verdadeiro homem público que possa restabelecer e' restau

rar as tradições dos nossos estadistas, e nltO lllll::t rosa-ele-ventos ou uma donn:1

móbile do Rigoleto.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



2 Florianópolis, Domingo, 25 de Setembto de 1955
O'ESTADO

F-ARMACIA DE PLANTA0
PLANTõES DE FARMÁCIAS

Mês de Setembro

(tarde), - Farmácia 'Moderna
A 'Iobinária· Miguel Daux

MINlSTf!:RIO DA AGRICULTUk.\
SERVIÇO FLORES'l'A� jOELEGÁCIA I·'LOR.ES�,!,AI.

REGIDNAL
,. "{'ORLO" COAI- O �STA-DO iJl'.

SUI'J'", CATARINA
� V'I S o'

ESTADO.

.

- Rua João.

o1 r" ...,._
ADMINISTRAÇÃO

litedaçio e Oficln•• , à rua CDU'
aelbeiro M:úr., n.. 1611 Tel. 1022
'- Ct.. t'ostal' U'.
Di retor: RUHJl:N� I- .. AMOS

Tem a venda
Uma,casa.a Avenida Mauro Ramos

Uma casa" a rua Visconde .de Olll.'O Preto

Uma casa a rua Deodoro. c/13,50 de frente e 46,60.
�é' fundo,

.

'

'Uma casa e Ull1 lote. a Avenida Santa Catarina

Estreito

3 sábado
Pinto,

4 domingo - Farmúcia Moderna - Rua João Pinto.

7 quinta:f�jj;!I- (feriado) - Farmácia Santo Antônio
- Rua Felipe Schmidt, 43..

10 sábado (tarde) -; Farmácia Catarinense - Rua

Trajano.
11 domingo - Farmácia Catarinense - Rua Tra- .

jano.
17 sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua Tra-

jano. _
.

18 domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.
24 sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua

Conselheiro Mafra.

"1
25 domingo - Farmácia Esperança=-> Rua Conse-

Anl> CrJ 170,00 lheiro Mafra.
Semeatn . Cr$ . 110,00 O'

'

f t d I f
,.

N{ lnteilor serviço noturno sera e e ua o pe as armactas

Ano Cr' 0,00 'Santo Antônio e Noturna situadas, às ruas Felipe Sch-
Seme�tJ'e r

• .' •••••• Cr$llO,OO I

midt 43 e' 'I'rajano,Anüncí , mediante -ontrâto. '

Os 'orijfin'ljs, mesmo não pu-
blicados, não serão de olvídos. ..
A direção não le respcnaal ililla ...

pelos conceito. emitid<l. UOI a:--I i" .

till'ol alliuado!:.. '

Em Lages, no sul do BruU, O melhor I
Descor..to ",apeclA.i p.c-If. 03 senhores mlrr.nw....

. A Oelegacta Florestal Regionl'.ll,
DO sen.tld" .1e- coibir, ao máximo pos- Gerent.: DOMINGOS W. D•

sivel, AS queimad8.s e derrubadas de mato, afim de Impe-
.AQUl!W

pedir os desastrosos etettos econêmícos e ecológicos que

acarretam tais práticas, torna. público P. chama a atenção
de todos os proprietários de terras e lavradores em geral.

no Morro para a exigência do cumprimento do Código· Fl.órestal
(Deer, 23.7!-l3 de 23�1-19�4) em todo o Estado;

QUEIMADAS E DERRUBADAS· DE MATO
Nenhum proprietário de terras ou lavrador poderá

proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,
com antecedência, "-ner:essária licença da autoridade no
restaI competente, 'Conforme díspêe o Código i"lorestal' em

des-
seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os turrasores

sujeitos a penalíâades.
.

REFLORESTAl\�NTO .

Esta i\.epa.rtfção,. pela rêde de viveiros florestais, em

cooperação, que mantem no Estada, dispõe de mudas e se
mentes de espécies fk:aestais e de ornamentação, para lor

neeímento aoss.grtcultores em geral, interessados no reflo
restamento de suas terras, além de prestar toda orien�àção
técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob-

tenção de empréstimos para rerlorestamente no Banco do INFORMAÇOES
Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos. UTElS

Os interessados em assuntos florestais, para a obten- --o-

ção de maíores sclarecímentos e requererem aütorizaçã<l.'I
O je.�tor enco_ntrar', nuta .eo-

de Iieençapara queimada e derrubad s d t d I�na! Informaçoel. que .

nec .lta"

I
� ...,

.

<1. e ma o, evem dl àriamerrte II d. Im.dlato:
djrígir-s� às Agências Flerestais Muuicipais ou díretamen- ,JORNA!S T.lafuu.

p,i
..

,--;-.I------,W"...----e---O----J-- ;�:.
a!?;;:��:.:��:.iÇãO, situada

à rua Santua Dumont n".

61 �:!����1: i�.�à�::::::::::: H��

$
: Telefone' 204'71} --- Caixa PO;lal, 395: IA Verdade .. ,':

.. :, ,'
2.010

,
Ende"'eç tel

.

t· A' i'l
. Impi anas JflcllIl 11.688

,. o e!cgra leu: grls va - Florianópolis; S. C. HOSPITAIS

l A
.

! ----- Carfdadn:

/ f
'''''$i'. ,• (Provedor) .. 2.114

��' DlJIIA1fTE T��-�·' Viagem com segurança �:i�::r�����:::::::::':::: H:t
� e e

São Seboat lão (Cau d.

I " .... � no� \lAf)�JO.:J e rapidez ,M;!:�����1i�·���t��
..

c��:
&.lU

•
'''1'

D�"ft?f:"*
80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO ICHAMADOS'UR-

'.lU

/. ' GENTES

% �
�

.

�
iA

�
� -t � �

RAPIDO �<SDL-BRASILEIBO» I��ff�)de���������l���� :::::
'J11 "

Florianópolis - Itajaf - Joinville -- Curitiba Pohcla. (Sala ComlssirlO 2.088

.. • _ __
' .,.J. Policia (Gab. Delegado) .. :U9'

. ,�. . COMPANHIAS D1I

------------------'-- Agência.: ��:'�:����: ��I��;�:·d8 I I���5POR'fJiS.

rRE".VEl'uIIBULBR'ES·����· ------�=-----�--��='- �t:;!��::��::���::::::::: I:Z·::4:.:�OJ�·;\ Vp.rii .•....••.••...••••• •

r;;;;,
.

Lóida AéT4lô ..

�@j t< I 1.158

PAR�:JI6t��LfAA::lcPAE�I�61�oi�gI���IA, I 8ANCO �Df'l\íT'o PODULA�
����i�����' ::::::::::::: 1.600

C CURSO ,BOSCO· .1 ,ÂWICOlA r

III·'. Ilt�f���t:�:���:������:�� Hii
Matrícula: Livraria Lider, alé 3i de a.gôsto. n. _

�.

16 Cacique ..... ,.,........ '.4411

''\NI.(),. JruIÂ11JVI..f'I, .

• •

.1Informações: Local acima ou pelOs ter.efones 2816 ---a-'
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Reprllaentaçõ.i. A. 8.' L� u.
Ltda.
Rua "'ena�or Uenta.. 4" __ '0

andar.
'l'e!.: 22·6924 -- Rio d. Jan.iro,
�ua UI d. Novemb ro 228 1i0

andar .ala UI _ Bio Pau16.

Uma càsa a rua 14· de Julho
Uma casa de' madeira em Barreiros
Duas casas no Morro do Geraldo-Estreito

_ Duas casas e eum terreno para lotes.mento

do Geraldo
Um lote na rua José Candido da Silva - Estreito
Dois lotes a rua Moura - Estreito
Dois Lotes no Bairro de Fátima - Estreito

Quatro lotes 'no centro da cidade

Quatro lotes em Londrina - Paraná'
Tem compradores. para casas em' Flotianópolis

c.e cem a quatrocentos mil cruzeiros.
.

Negócio a dinheiro.
.

Informações na IMOBILIARIA ."MIGUEL DAUX"
Rua CeI: Pedro Demoro 1541 - 1° andar 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-

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

Dois apartamentos (parte financiada).

"!lSTNA'fUI!.AS
Ns Capltl'il

\.

Restaurante Hapoli�·
RUA Mareehal D.oooro H.

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

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 nOs, l' e 3 na Rua Sete de Setembr�

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. Doralêcio Soares ou o Sr. Sílvio
Sonsíni
----------_-,--_ .._-_ .._-------

Raios X
('lparelhagem modernA e completa. pllX"1l "JA,(\\qner e.x&i'Jt,6

radt°io«ieGo.
RadlGfrãfia$ e radioscopia!'. ,

Pulmões e. eoraçá:) <torax).
Estomago - intestinos e figad.!» (cúlec.1!1togra!i�)'
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Bistero .. salpin,ogra.fia com lnsn!ht-'

ção das trompas pará diagnóstico da e"terlI;dade.
Radiografias de ossos em ger�

.

Medidas e:uí.as. dos diametros da bacia Jl&!'S orienta
ção do parto (Rádio-pelritnetrIa).

Dlàrlamente na Maternidade Dr. C.,.rlO1l Cúrr�,

...
�

INDICADOR 'PROFISSIONAL! DR, RO=:ASTÕs I MARIOND�çI:AORMO DR��'G. IDR'f1���0�JiUJ'R�1N�!�H/O. I :MÉDICO CA Ti A - I - ADVOGADO _ Con,sultól'io: Felipe Schmidt,
Com prátlc. no Hoaplt.. 1 8ic. M É D I C O RUh Vitor )feirel.l, fiO. 38 (das 14 às 17 horas) .

DRA. 1VLABYSLA'YA DR. 1. LOBATO DR. WALMOR ZOIlD f.'ranclaco de Allllia e Da °sntal ! lON.: 1.4.68 - Florianópo!ig' I· Residência: T.enente .Silveira,

-W • ..,.TSSI í l'ILH" I GAR'CIA C�I'I do Rio de JAuelre CLíNICA DE C�IANÇAS I -- 130 (F"'ne �165)
.

.-u r, v, CLINICA MÉDICA ADULTOS- DR MARIO WE"', ..----

• l OO"D�a. 110 aPlrelb(\ rMlJ'lnt(jrl<i nt ..1I11IIta.. Dala racu!"". Na· CARDIOLOGIA
.' w. �

DR. ANTO�O DIB I TUBERCULOSII
.

1"'
....I.e Medldaa •• U!t.l"",,-� Contultório: Rua Vito.. )h!� Doenças Internas

. DHAUSEN

'MUSSI
RADIOG�AFIA I!l R,ADIOíSCOPLA. .Idlule ." Br••1I reles, 22 Tel. 2675." bORAÇAO - FIGADO - CLíNICA MÉDICA n. ADUL1'OS

DOS PULM�I!iS' El-I ... terno por connrao � 11.- Horários: Sejfundlla, Qu..rtal • 'rUNS _ INTESTINOS
.

E CRIANÇ.o\S
.

_ .ÉDICOS _ Cirurgia do 10r.x.. ternld.�e·E.cala Sexta feiras' ,I Consultório _ Ru. Joio Pln·

CIRURGIA JUNIC... Formado pel. F'aculdade' Nado- r·t-s.r
...I�O elo Prof. OctÁY1..:l a.. Das 16 às' 18 hor

. Tratam"lnto m,orterno da 'to, 10 _ Tel. M. 7611. .

GIlRAL-PARTOS n�1 cI .. M'edl .....n.. Tt.lolncl.ta. drlcuel Lima) Residilncia' R ��f S SII�ILIS I Consultas: Da. 4 li' 'II Il!c·- '.

S.rvlço completo • ..peet.!I· TI.loclrurlllio do HOII"f�1 !II.... I
E:r-Iderno do. Serviço dI!! Clrllr- midt 23 . '20 uad • IPe c)J;

V. t
Residência ó Rua a.tev.. Ii·

...do d•• DC..NQAS D. S]I.')fHO- ria Ilaa..;e I Eh. li. Ho.plt�l L' A. P. Ii:- ". C'I Tel. '3.002
_ IIn llir, "p;. 1 - Consultório - Rua lC Of

I
nior, n. Tel·. i.8U. IRAS, COIL mod.rno. m6toeloa .� Cnrao da e.pecl*llu.;J.. lJelM

I' 110 1110 d .. Jallelr..
. .� .. _: • Meirel1es 22

diagn6atico•• tratam.nto. S. N. T. Ex-fatar." � lI.x-UtlI<;· Médico .do .Hospital de Caridade DR HENRIQUIi-_PRISCÕ-
I ,.

SULPOSCOPIA _ BISTa:RO _ tente ele Cirucf••• 1"1'.' ,UI'" e da Maternidade Dr. Carlô8'
. . HORAHIO:

8ALPINGOGRAFLA _ n);':'Â' G" Gulm.rlu (ai"'.' I .... Corrêa -I PARAISO . Das 13 às 16 horas. ILISIO BASAL Cou.: Felip. Sclamldt.:ia - DOIi:,<lÇAB DIl BIINHO.A! _ Mlll?'",(CO .' DR ANTONIO BATISTA
•. 1it•• lott�a).Jl" lIe!' ..... nrtaa- FOlie '1801 _

PAR'I'OS _ OPIIRAQO.S Operações _ Doençlll d .. i!.. -
Telefone. ConsultórIo' A

Elet.roc:oaculaçlo _ ••Ioa Dlara Atende.m lIora lDar4tl44.
. leool:

Rua Joio Pinto n. 111, lnhoru -

Clínica. de Adr.lltoa; 8.416 JUNIOR
. I

Violeta e Infra Vet"UeDte. Rei.: _ Rua' ••tsva. JUDlor. da. 16,00 ãl 18.00 b,,"u. ClIr80' da Espeeialhacio no Rsidência: Rua Jos" do
CLLNICA. IlSPEClALIY.AD.. DBI

CQ3i1ultó::lo: Rua Tr.jano. n. 1, 80 _ Fone: !llIi p_ela manhi at.nd. dil- qospital elo. Servidor.. 1100 :8s- "CRIANÇA8 I

l0 .ndar .:.. .dlf1eio elo .0'lltop10. - �-- nament. no HOlpl1:a! d.! tado. Vale Pereira 158 - Praia
.

Conlnltaa da. II ,., 11 -horllC. �

Bor.rio: D•• 8 to. 11 Ilora� - DR. YLMAR CORRIA

'I
.

. C_ni�.d.. I <S'lrviço do Prof. JC'U'iU<i) 4. qa 'Saudatle...,- Coqueiros.
Re•.• C.m•. P.d.r. Iir.llellnllo·1

Dr.•OB81. CLíNICA MÉDICA Re51d�ncI8:, Andl'ade) I
l2'

Dai ri à. 18 laora. _ pra. CONSULT.�S· dai 10 --, 111 1;0-
Rlla: General Bltt.ncoul't n. COll'sllltal - Pela nuioulol 110 'I DR. ANTONIO GOM.1IlIS n0

ADYOGADOS I.USSI ral.
101. Tele:!0118: 11.6111. Hospital de Cuidade, I

..� III DR JOSlt MEDEIROS
Ralidlnel.1 A....14.e Trem· Rua Tirad'llnt6 :; _ Fone 3'16' DR ....;.;;;;,...,O-N··--- A tarde dai �6&O h••m dilUI' 1 ALMEIDA

VI·EIRA I. Ipown!I:7, U. I .
nllln J. te no conlultórlo 'RuI NUlIIu

I
ADVOGADO

, DR. JOSl:: TAVARES D'AVILA Machado 17 :l.qllll" 4.. TIl'c- E.erit6rio I Ruh!encia.
_ ADVOGADO -

DR J-r'ri"O 00"'" 1 IRAC'fi'...... CIRURGIA G]IIRI.L dente�. Te1_. 2766 A�. I1ercilio Luz, 11 �ai:u Poatal 160 _ Iiaja� -

,i
• ULU.... .I!I.lY.LI:l., D " 1 ReSldenClli - rll" Pr.iÜ".lIte T I r '9'. ;lanta' Catarin•.

MOLJll'S'I'1A8 NaRVOSAB II

I
oen.... de Senllora. - Procte- CoutinlJo 44.

..

I
I; e ono: .'Ou.

---�----------

VIEIRA MIiINTAIS _ CLINICA G' .RAL logla - �letrlc:l.ad. Médica

I
CLINIC' DR. NEY- PERRONE. D L D.f:DlCO

I D S
.

N I el' i,}
ConsultóriO: Rna Vitor .11-

JS

I
'

.SPECIALlSTA •• OLHOS,
r erv!í:o acionA • J. oell- -eles n. %8 - Telefone: 1307.,

de
". MU r auro aura

OUVIDOS, NARIZ :I GARGANTA II:a8 Mentall.
'�. ,Consultaa: D.. li 111<>1'.1 Im 10LHOS

OUVIDOS N....JUl': ND •

rRATA.DTO • OPJl1U.QI\; -' I
Chefe do Ambula� () ,.aie· .. ·, diante. �...

I GARGANTA . For�"ldc p"'l�. Faculd.d. N.c.\' Clm'l'ca G-ral'
I I V

<

l1l _ N br.ll i _ I
ne �en�al. .• I R

. 'ê '.F' DO I !Iao. di t:.edlclDa Uni' .raidlldl
'"

II. ra- 8r'C'UI:ra_So.': \lo aa, •
. P�I�u.atra, dn llecplt&l - R��l� :f��enao:_e�. ·7��1

.

'I
DR. GUERREIRO DA FONSI:CA j do Br�sa .

Especialista em moléstias de Senhoras e vias uriná-

(Trata......•!I .1•.••1.. ce.. i
ColoDl. Sant Ana

• . DOENÇAS DO. -APAR-Ef,}I.O DI.,
Chefe do �erviço d •. 01'OJU- �TO Da J.'-NlIldO rias.'

olleraça.)
. Convul.otuA:PI. palo

.

�l.tro-
: GESTIVO -:- ULCERAS DO IS-' NO do 1:!o8J:ltal de Florlanópolll Aper1elçoanlen�e n� uC�.. d.

Âmalo-ttetlao•.,olll. _. a.e.lu. ••
ChO(llle ., �ardlas�l. In�,:l1.n �r,�. I 'I'01W:AGO l! DUODaNO A.Lalt-! ?osslle a CLINll5A o. APARa- i Saud.B Sao .llI'u.I'· Cura r:ldical das infecções agudas e crollicas, do

GCIáI... _ 1I04er.•• t .'-..... plll� �a.'arlOter�p��. P�lc(} .oIU�.-:. GIA-DERMATOLO(ÚA
.

.J CLJ-
LHOS MAIS MODJ,l;RNOS ·PARJ:. I Pn,r. Fernando Paulino aparell;lO genito-urinário em Sl.mbos 08 sexo•• -

•• (" ..-1l1.01.1"1...ele� (talee COd!>\SULTAS. .r;:a ., � ..I,

-I' NICA O••AL ITRATAMENTA
das DOlíll'iNO.&S, Interno por. '''10a do S.rnco Doen"as do aparelho Dl'(resTl'vo e dO'ai"tAm" :'a..-.,o·"".

• .ta')
tal ai Ui àl li "'or&� �.J: da ESPl!:CIALIDAD. ! <le Cirurgia .' � • � .. 'U ........ "' ....

• Bo-rarlo d:•• 1&eu ••ra.. .1'
man"')

. .,

' DR. JULIO PAUPIl'Z
. Consultas - p.l. manioi ao I Prof. Peâlo d� Z:�un) Horário I 101;) ás 12 e 21;) ás 5.

4 111 l 18 II •
Rua Anita Garlb&.i.dl, ��IIU,.__ FILHO ., HOSPITAL E.t.aVlo p('r

.

ano na ".atlr· , . .

.

&�' I:Ó j' • �:. VI'" ii 1- di! General Bitt.ncour�.. ..

• ' A TARDR _ da' II ai' '_1 nitlade - Macola"
J GonsultorlO: R. Tiradentes, 12 - la. Andar - �'oBe.

r.l.ou:: .;_r:�n'-.lfJ::; r ii Ri:SIDliNCIAI Lu :Co: I(VI1, 1 �:r I�ternod da 110 .nflrmlar�&: no CONSUL'l'OltIOI Pr ..f OlÁVio Roririguu Lim.
•
3246 -

. .

.

I •. 139 Tel.l:ilOl -

le
• ervlCo •. gaatro-enteJ'o Olrl& C l' Intel'no por ! ...no d.o P nto .. r·

•

�ea..
-- )tga 8� Jorl. I' -

_
_ __

.___
da Santll Cas8 do Rio d'l Jan.l:ro I ONS.ILrORIO - alIA .01; '" I ReSIdenCla' R Lacerda Coutinho 18·· (Chácara

lon." 1"11 ARMAN' 0- V'" T � (P f W B
.

I'
. ILHEOS ·no l! ,",ocorro

" • ,

.

. DR. D n...u»- 1- cro .. �rilr,dlneh).
>

I RESiDENCI\ ,".!l. 8.CI&-,I.
OPERAÇGES .cto Espanha) - Fone: 8248.'

.

DR. SAMUEL FONSEA, RIO DE! ASSIS, I

. urso
.

de nenrololr1a (J roto I midt nO n3 'l'�i.. II CLINICA DI!i ADUL'f �

I .

.

. �ustr�ll'eBllo). . ,

2 65
DOENÇAS DH ':;BNI::UU.\.S

CIRURGI.AO-DENTISTA D08 Serviço. ele CUnica l.ta ..m: Ex Interno do fiO.plta. ma�lr· CONSULTAS' � H
.

it I ti NV".-.........·.·_-�....................w�.............-.......-.;

Clinic. _ Cirurcia - Prok•• ela A•• latênci. Municipal. 11.... - nidade V. Amaral. DR. ANTON�O MONIZ C'd d d"':'o t' 08Pl a -

D.nt'ria .....! pltal de Culd.d. . I DOENÇAS INTJ:IlNAI �:I a e laIlamen e pe a ma·

litaloa J: • l.tra-Ver..-.u.e CLíNICA K&DICA D. ClUA.N- Coração. ilat4maco, lukdiDÓ. '- DE ARAGAO n:â 6a S b dI)' II h
Conlultório .• :t...l.bel&l ••• ÇAS • ADULTOS ,flg.do " vi.. bili.r.... I.:tUI. "..... CIRURGIA TR:HUJlA'!'OLOGU I 2.s3._:. da . �: :5 16 h

oras.

r.rnaDdo .aeloaio I. _ AI.:r,ia - I riol c útero. . Ortopedia' as s oras.

TIII.fone: IIII Conl!ultórlo: Ru. N.D.. lõla- CoulultórloJ 'Vlilfr ..trel••

l
Consultório: João PintO, 18. no Consultório l Rua Joio Pinto

Conlult.l: 4a. 11,08 ,. 11,.1 eb.do, 'I _. Con..lta.lIu 11 la !I. •
. DIIs'l() àl 17 diàriam.nto. nr. 16 (lo andar) .

• dai 14,00· 'I 18 1I.0raa 18 hora. I Da. lfl la 18 'hor.... Meno. &:>1 Sábado. R.ll:SIDilNCIA: ._ R', Dn.rf;.,

t;:reluliv.m.nk com it.or. mar- llu'dAnci.: Rua .areell.l <Jul- Relidência: Ril•. BM .. I ..... lO. Res: Boeaiuva 18}, Shutel 129 � Telef. 3.288 -

I'
.....

'

llalrm.., � -- rou.: l'lU IFon.: un.. .

Fon.: .- S.714.
.
Florianópolis.

Dr. Cesar Batalha da Silveira
, Cirurgião Dentista

Clinica de Adultos e Crianças
Raio X

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

------_.-�---,._,----

.._....._--�- -------

'Lavando com Sabão

'Virgem· ESlJecialidade
da Cla. WIIZIL INDOSIBIIL-'Iololllle. (marcaEreglstrada)

ecoDomiza.s�-telDpO� e dinheiro
- .....---�--------_._----�-------�

._,,-_ .._-------------. --._---_._.•._-_.__._--- .
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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----. -_ ---�-----�

.. .. .

Se essa que resumiu minha vida inteira
I

. ,

B que me o eu, do amor, todo o bem que ambiciono;
Que já foi a piedosa e doce companheira
De um velho coraçao desiluso e sem dono;

Se essa me ia falar - como desde a primeira
Que teve na minha alma uni' altar e um trono
Todos faltaram""'::' para na hora derradeira

'

Dar um pouco de sol ao meu gélido outono;

ANIVERSA'RIÓB ,
- menina Lea, filha do

Barão Díetrfch von
sr. João Silva, funcionário

Wangahem : da Imprensa Oficial do .Es-
É com satisfação que re- tado; .' ,

'

.

. � gistramos, na data de ama-
I

.

_- menina Maria Eugen la,

nhá, 0 aniversário .natalicio f�lha do. sr., �enon Bon.nas-
o

do sr. Barão Dietrich von
I s��, .funclOnarlO �a Pen iten-

Wangahern, figura de

gran-l'
C!3rIR do _Estado, .

de projeção nos nossos cír-
-

men.ma Vera-Lucia :

culos comerciais e sociais,
- menino Nelson Wagner

onde goza de geral estima. -: sr�a. Neusa B. C,aval-
O ilustre an icersar iante lazzi, filha do sr. Jose Ca-

arcaa inda com alta dedí- vallazzi, e de.sua esposa sra,
ex, d Zíld C r

.

cação, o cargo de Presiden- . ! a ava laZZl

te do .conselho da Sociedade
- sr. João Peixot'o, anti

de Defesa Contra a Lepra. go funcionár'io da Assem-
bleia Legislativa do Estado.

Antecipamos-lhe nossas

cordiais felicitações.
'

---(0)---

FAZEM ANOS, AMANHÃ:

FAZEM ANOS, HOJE: � menina Tânia, filhinha
- o jovem Fausto, filho do dr. Ricardo de Freitas,

do sr. Florisbelo Silva; advogado em Videira;
- Q jovem Carlos, filho

I
- srata. Neusa dos "San-

do sr. Numas Cardoso; tos Nunes;
- Vva. Arlalgisa Orige j'

- sIta. Mm'ilia Fernan-
Vicíhetti. des; ,

.

- sr. Osni Costa.

'I
- sra. Marta Mussi, es-

- sr.' Luiz Augusto Fra- posa do sr. M.usiOi Dib
goso. Mussi" comerciante' em La-
- menina Leda Mariza, I guna.;filha do sr. Oscar Pinto de - sr. Antônio Bitten-

Oliveil'a e sua ex'ma esposít Icourt
d. Ivete Camisão de Oli- I - sr. Manoel Ferreira de
veira;

- sr. Paschoal
Neto.

Souza;
- sr. Anibal

Silva.

Simone y'arela ,da

- sta. Maria de Lourdes - sra. Izaura Grippa de
Costa. Oliveira, esposa do ;1'. Wal-

.
'- sTa Lidia Bayer,

esPo-,
mor Otávio de Oliveira

sa do sr. Agusto Bayer, in- - sr. Dalton Luiz Gon-
dust:ria'l em Tijucas. ça1ves '

- sra. Lea Poli Kowalski, i, - sr. Ulisses Cascaes Ve

esposa do sr. Antonio KO-Irane, comerciario;walsld.
'

,

I
- menin'a Cecilia Maria,

- vva. Maria de Lourdes filha do sr. Nivaldo Macha-
Canaparo;. 1 do; .

sra. Violeta Bayer r
- sr. Nelson Heuse, in

Jorge, esposa do sr. B,enja- dústrial em Itajaí;
mim Jorge f!cll1cionário es- r _!_ sra. Hela Fanny Ka
tadual ther; funcionário do Minis-
- sra. L�cia Bascini, eS-1 tério da Fazenda;

posa do sr. Tarquino B,alsi-! - menina Léa Maria, fi
ni. lhinha do sr. Arnaldo Oli-

Coronel Cornélio de

Castro Pinto, Oficial do

Exército Nacional;

veira;
,

- sr. Quintino Zapelini,
hoteleiro.

UNIÃO CATARINENSE DE ESTUDANTES
AVIS9

A União Catarlnense de Estudantes desejando aten

(ler, a contento, os interêsses dos Universitários barriga

verdes, e o estudantado em geral, entendeu estabelecer, m

sua séde, à rua Álv:l.l"o de Carvalho;-38A, o seguinte expe

diente:
'

1) - De 2a. a 6a. feira - Ivo Côrte- das 17 às 18113.

2) _ 2a., 4a, e 6u. feira - Paulo' Pacheco - das 9 às

11 horas.

3) - De 2a, a sábado - Haroldo Bez Batti - das 13

às 14 horas.

"�••",.",__•.."_..•..__.._.,,,-,,,_-.II..,,!_ra•.� �••'-•••."""''''•••-'-''' .

CLUB( DOZ� Df AGOSTO
AVIISOS

I

Pede-se aos sócios do "COQUEIROS PRAIA CLUBE",

que não pertençam ao nosso quadro social, compareçam à

SECRETARIA para obtenção de cartões provisürios para si

, e dependentes.
2

, A partir de segunda feira proxIma, dia 26, estarãü a

disposição dos associados, as mesas de TENIS DE MESA.

....

.

3

Os associados que deseJarem concürrer ás competições
de MEXE-MEXE e TENIS DE MESA, que se realizarão .

mensalmente a partl.t· de Outubro próximo, dever�ü ins

crevei'-�e na SECRETA'RIA DO CLUBE.

DR', LAURO CALDEIRA DE 'ANDRADA
CIRURGIÃO-DENTISTA, .

CONSULTÓRIO - Edificio Paternon - 20 andar

sala 203 � Rua Tenente Silveira, 15

Atende diáriamente das 8 às 11 hüras.

3as e 5as das 14 às 18 horas.

Em Capoeiras atende aos sábados á tarde

FloJ:ianópo)is, I?0iningo, 25 de Setembro de 1955

masiada', houve gente que
�irou proveito. Sabedor de

que havia sido enganado.

I'sabedor ainda de que o pré
dio em que funcionava a sua

tradicional casa seria atin

gido pelo vertiginoso pro
gTesso da metrópole, TI uma

,de' su·as. grand� inc.orpo.ra-
�ões, desiludido, abatido,
.,em forças para ver a sua

,lbra desmoronar-se, o Reis
;uicidou-se na Gruta da In-:
lrensa. Imprensa entre a

lual êle contava grandes a

nigos, pois era sócio {ia A� ,

'3. I. como homenag'em que
['ecebera da Casa do Jorna- ,

:ista, por' ser dos -homens
- -_-

,

'llais queridos da cidade. I Cr'RSO "SAN°CTOC' SA'R/AlVA"Desapareceu .0 Reis. E de·· U .:)
;apal!ecerá s�m dúvida o seu

eestaurante tradicional. 1<:

0erderá a pübreza' da metró

pole o seu jantar que estava

�m'antido todo dia pela bon
dade daquele que pagou tr�
butos alto por saber ser bom

por ter sido bom demais!

Preceito do Dia
MODERA(JÃO SALUTAR I

Nem sempre ·podemos a

�eitar a -justificação de que
)8 condimentos excitam ã

secrecão dos sucos digesti
vos. Salvo quando usados
moderadamente os condi
mentos podem determinar
sérias perturbações, sobre
tudo para o la,do' dos rins e

do aparelho digestivo.
Se lhe agrada, use con

dimentos mas não abu
se dêles. - SNES.

's·
.

.

• -".. Imario da

I'C t" � 'O',

• .. ,Mlejropole o , .' ,

'

OClalS POR SER BOM DEMAIS I omeo ano o 18
(Alvarus de Oliveira) E' 110ra de mudar. Sim, é de haver dado únicamente

.Há pessoas que se tornam hora de <restituir Santa Ca- expansão ao seu luxo doen
ão populares na cidade, que tarina ao seu melhor desti- tio de homem cuja ríquez.
.omprarn entrada na histó- no. Desviada de suas tradi- sempre zombou das dif'icul-

ALCEU WAMOSY
riu. Vivem fatos marcantes, ções por um govêrn o que dades dos menos ricos, o sr,

I
como êste cidadão Réis que tem dado as mais convin- Irineu Bornhausen delibera
era simpatia, um símbolo de centes provas de sua inca- damente enterra o seu par
trabalho e de .esfôrço. Viera pacidade para administrar tido, excluindo-o do Govêr
do nada, de' cozirrheiro, de e congregar esforços e -ín te- no para favorecer um cnn-

;.rurção chegara, a dono de ligências, a nossa terra vol- didato cuja ideologia não se OU'PUIn10 TRARÁ SU11pnI�SAS l")ÂHi\' FLOIUA-
.im dos mais populares res- tará aos rUrl10S gloriosos de concilia absolutamente com NÓPo.LlS ...
taurantes da metrópole, o seu futuro, com o novo go- o programa e o espírito .dos O mês de outubro será um mês de transcedental
"Reis". E êle que recebera vêrrio que será eleito a 3 de tiartidos democráticos. O sr. importancia para o nosso País. Ninguém póde ignorar a

.ua pia batismal o nome de outubro vindouro pelas duas. Lacerda, não tenham dúvi- alta e decisiva importancia dos resultados das proximas
Américo Joa.quim de .Almei- mais ponderáveis e harrnô- iii. está derrotado, porque, eleições.
ela, tão integrado estava à nicas fôrças políticas do Es-l apesar do inconsistente a-

_

Do acerto ou _:lesacerto da escolha popular depen-
Por que a encontrei então? Por que, no meu caminho,

ma casa que tamb�m passa- tado e do País: o PSD e o pôio que diz ter de três can- derão as nossas liberdades democraticas e o bem estar

Sua sombra }7RSSOU,' quando eu ia sozinho,
. ra a cham�r-sde ReIs.. Pl'B. Unidos para libertar didatos à Presidêncla da economico. Os nossos males não são irremediaveis. Den-

Descuidado e feliz na minha solidão?' Português e nascimento, Santa Catarina e devolver- República, não tem o apôio tro do rcgimsn da mais ampla liberdade é que se tem
tornara-se cidadão carioca e lhe o que perdeu no desgas- decisivo do nobre e esclare-. nlasma do a prosperidade da maior parte dos povos. Por-

Fora muito melhor 'andar vagarido a êsmo, sê sentia orgulhoso dêste tí- te administrativo de cinco cido eleitorado catarinensé, que tal não se deva ver if icar com o nosso Brasil?
'

E nem saber que tinha, esquecido em mim mesmo,
tu lo. Fizera valer essa eida- anos de péssima politica- que hem compreende o que

Um Governo Federal honesto e progressista, um

Este meu desditoso e, inútil coração!...
dan ia quando de retôrno de gem e de desordem, o PSD representa a covardia moral governo que cuide menos de politica e mais de adminis
viagem que empreendera a e o PTB formam a vitoriosa do lacerdismo que não wo tracãn poderá trunsf'or-mn r, em poucos anos, o descala-

Portugal. Tivera dificulda- Alianca Social 'I'rnhalhista, defin,e no plano federal. bro atual em situação de dasafogo e bem estár. '

des na Alfândega de sua 'ter- que sufraga os nomes hon- Enquanto isso sucede, os Rliqll�lnto formulamos êssss votos de esperança VR-

ra e "co�o ,br�sileiro" recl�- J' rados do enge�'J�leil'o Fl'an- 81'S. Francisco Gallotti e J0- !.nos refer-ir-nos ii um acon terimento de ordem local e cu

mara exigencias paduariei- cisco Gallotti, para Gover- sé de Miranda Ramos, duas la repercussão ser Ú elas mais favornveis p!lra a• noiss:l
ras quando no Brasil os por- nador e do dr. José de Mi- expressões valorosas dos (!C0110mia popular .

tuguêses �ram_priVil�giad?s'l ran da Ramos, parar Vice-Go· sentimentos e da conciência O firme programa; de alcançar um altissinro n ivel-r
E como cidadão carroca ele vernador." , popular de nossa terra, mar- de vendas atL';'Lvés de preços consideravelmente baixos,
conseguira facilidades que I cham vitoriosamente ao en- ,elo novo e gra n d e estabelecimento da "A Modelar", cuja
corno português 'lhe houve-, E', sim, chegada a hora centro das urnas, que. lhes 'nauguração está mm-cada para os pt+meiros dias ele ou-

ram negado. de mudar. E mudar não só darão, a 3 'de outubro, o tl- butro proximo, rcpresentru-á, sem duvida, um fator ele _

O Reis, ao encerrar suas lOS homens do govêrrio, mas tulo de Governador.e Vice- 'elev.an�e .

.ímportancia na economia do ,nosso povo. A
atividades depois da saída

I

também uma política que Governador do Estado. Re- '1'!ulbphclcL"de de artigos que hão de compôr o vasto es

do último freguês, atendia a tem gerado, entre os pode- cebidos .ern tôda parte com .oque desse estabelecimento, a tradicional bôa qualidade
outra ;freguesia: - A dos res do Estado, profundas in- entusiás'ticas manifestacões .ias suas mercador-ias são, ainda, cooparttcipanrer, das

pobres ou quaisquer neces- compatibilidades, motivadas d-e regosi;io C!V!CO, os �mi- ;urpresas agLld:lveis que esperam a nossa população
sitados que se punham à fi- pelo persollalismo incurável nentes candidatos da triun- '111 outubro j)I'oximo.
la para receber 'a comida e pela teimosia mórbida, do fante Aliança Social Trabá-

'.�-�'-.�.---_._-."""••_••�--.- _ _ .-.-.. .-.. .-••

que sobrava. Nada deixava sr. Irineu Born'hausen. De- lhista estão certos' de que o NOV.A CA,PITAL DA ARGENTI�,Ade um para outro dia, dava pois de haver tumultuado a povo os consagrará pelo vo- . -'
'

tudo. administr:ação, desprestigia- 'o de esmagadora maioria BUENOS AIRES, 22 CU.P.) COl':àoba, Mendoza:' e -San

Lidando com gente dé tô- do o Legislativo Estadual, ("eitora!. Catarinenses! Com
- As primeiras horas da ma- Luis.

das as classes tinha seu desacatado o Judiciário, a- �.'·rancisco Benjamin Gallot� drugada, o general Edua�'cto I 'Este decreto, como' os <f�:

prestígio e muitas vêzes ti� chincalhado o magistério [.{ e José de Miranda Ramos,
Lonardi 'constituiu o govêrno 'mais, foi lido pelas emissor"J,s

['ou de dificuldades colegas público, arrasado a econo- r,ara a vitória e para a rea-
provisório da Nação, presi- cordobesas e está datado de

de profissão. Era um bom, mia c�tari\1ense;, entorpeci- bilitação geral de Santa Ca-
dido por ele mesmo, com 'se- 20 de setembro. O pl'il1l('iro

�{lém de possuir outros atri- do todo o sistema de trans- t::lrina e prosperidade de seu
:ie em COl'doba, deSignando decreto tem o seguinte teor:

butos. E dessa bõndade de,- porte e circulaç}io; clepois' 2,"rande povo!
�or sua vez fnterventores fe-' "Considerando que a notí
lerais para as provincias de cia da retiTada ,do ex-presi-

dente, gén. Perón, e elos ou

tros poderes do Estado, tor
nam mais urgentes a consti

�uição de um govêrno provi
ório que controle o:\; incon-
venientes de toda sOlte que
possam se origina1' de uma

situaçiio indefinida, o Chefe
da rf5"\'Ol'ução Libertadora
decret:i :

1 ,- O signat:irio, em sell

caráter de Chefe da Revol'..l

'1ão, ::r��l1'll::' 1':pst] dáta o go
vêrno provisório da Repúbli
ca, com as faculdades esta-
belecidas pela Constituição
vigente e com o título de Pre
sidente Provisório da Nação.

2 - Fica nomeado S�cre
tário Geral do Güvêrno o ca-

1.Pitão de, corveta Artur Real.
3 - Fica nomeado Secre

tário das Relações Exterio

res, o comodoro Jorge Kraus
S�,

4 - Será pedido o recónhe

cimel1to do novo. govêrno por'
:::;ade dos países que mantêm

relaçõe3 com o ,nosso.

5 - Adotar imed�atl:J.men,te,
en(J.üanto as circunstâncias o

permitam, as medidas neces

sanas' para a normalização
da vlela nacional.

6 - A cidade de COl'doba
. erá a sede do govêrno, 'até
quê este decida trasladar-3e
à Capital Federal.
Assinado: �duardo Lonar

di, General de Divisã-o".

_._--------

APERFEIÇOA
MENTO

'

ESTOCOLMO, 21 (U. P,)
- Todos os .oficiais do Esta·,
do-Maior Geral do exército

polonês foram, obrigados ,
a

frequentar cursos, de aperfei
çoamento na Rússia.

O'OCES
Aceitam-se encomendas de

docinhos em grande varie

dade; Tortas e Bolo de Noi

va, Salgadinhos para Batiza,
dos - Aniversários e Casa
mentüs.
Rua Cel.·Melo e Alvin 17,

Te!. 3.416

EMPREGO
Necessitamos de um Inl·

xiliar de escritódo e um

vendedor nracista.
ES(}l'uver para Caixa Pos·

tal na 12, nesta Capital.

RUA CRUZ LIMA,
P,aio do FlaMengo

Representações
- RIO DE JANEIRO

Pessôa relacionada no comércio de atacado e va·

'rejo; n,luitº relacionada na, col(�.nia siria da rua , da

Alfandêgá; (Rio) aceita 'representações na base de co

p.omissão, de artigos de mªlharia, tecidos e armarinho

e etc.

7 Tenho um- bom arquivo de firmas de varejo, onde

poderei fazer bons negoCios:
.-

-

Qualquer resposta poderá ser dirigida á RUA DA'
ALFANDEGA,

I
355, 1.0 anelar, com o Sr. WALTER COR

RÊA, NO RI0' DE ,JANEIRO.'

_
(REGISTRADO)

DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA
PROF. LíGIA DOS SANCTOS SARAIYA'

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

ENDEREÇO: Rua Feliciano Nunes Pires,
'fel. 3113.

Postal,

----- --'",�---�-------------------------

,Mais de 50 anos de espel:ialil,çãO
Im ar condicionado e relrigelr'çãÓ

�f�
-

- -�----�'''';'''--

Equipamentos, projetos e instalações com�

pie tas de sistema para todo o tipo de aplica
ção industrial ou de confôrto coletivo: frigo
rlficos, fábricas, hospitais, hotéis e cinemas.

CASA MISC.LANIA 41.ttlo
bvtdora doa IUdJ.. R.C.A.
Vitor. ValvaJu • Diu...

'/1'
MOTOR ALBIN 10 H P

Distribuidores exclusivos:,

'elA. COMERCIAL
\

BRASilEIRA
um nõvo aindl{
Entrega im�-.

Vende-se
,encaixotado.
diata.

C1N 02·35.23

'CIll'tas - Caixã
226

' ,

I Florianópolis

Rua Margarida, 415 - 2.0 pavimento - Tel. 52-6696
Enderêço Telegrófico "Tradeco" - C. P. 238 - S. Paulo

J _

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Bocaiuva I Guarani, Hoje, à 'Tarde
JOGO SEN'SACIONALDEVERÃO DISPUTAR OS 0015 QUADROS - o ATLÉTICO D·EPENDERÁ A lIDERANCA E A INVEN-

•

CIBllIDADE EM HENRIQUE LAGE
Será dada sequência, hoje,

g.
.rando empatar sem aber- a partida vai oferecer. Tan-

rsentando
seus exercícios � líder invicto e do Imbituba, l com as honras de líderes in-

ao Campeonato, Citadino de tura d? �scOl·e. ,i to. os auri-cel�este� como os um bom rendimento técni- vice:líder j�i1ta"llente com o I víctos, , .'Futebol, constando a roda- O público comparecera ao tncolores) estao dISPOStos a co. .' , Avai e o Pigueirense. Gran- Quadros prováveis:
da de dois prélios, um dos "Campo da liga" ávídojíe- 'vencer a< luta e para tanto Salvo modificações, os de-é a responsabilidade dos ATLÉTICO _ Soncini;
,quais de grande ímportân- los lances empolgantes que! treinaram com afinco, apre- ' dois conjuntos atuarão as- tricolores do Estreito, pois Teodoro e Walmor; Osní,
cia, pois levará o-lideI' ao I .sim organizados: é o quadro de Gerson um Nerêu e Sebastião; Victor,
reduto do seu antagonista GUARANi Isaias; dos mais completos do Es- Giovani, Cavallazzí; Lauro
na vila de Henrique Lage, Fausto e Pavão; Papíco, tado e terá hoje a seu favor e Dilney.
Nesta Capital, 'tendo por CAMPEONATO JOQUEI CLUBE Nilson e Aníbal: Tião, Arí, os fatores campo e torcida.,palco o estádio da Praia de .

SANTA CATARINA Nízeta.c Jaime e Carlinhos Todavia, os comandados de IMBITUBA - Tião; Pau-
Fóra, defrontar-se-ão

:

as AMADORISTA (Dedéco). Cavallazzi estão em forma! lo e Juarez;' Gerson, Adil e

aguerridas -,equipes do Bo- '

.

H,
P '}� . BOCAIUVA - Luiz; Bon- t�cnica e fibra e irão .C?I�-I Zequinha; Ne�y, Oscar,

caíuva Esporte ;CliJhe e. do l'ograma para oJe, I ga e Roméu; Nenem, Brau- Iiantes nas suas possíbtlí- Professor, Chadeco e Lando..
Clube 'Atlético Guaraní.' Hoje, no campo da F. c. domingo lio e Guídu: Armando, Ma- dade�,. ansiosos para retor-! Oswaldo Meira dirigirá o

Ambos vêm realizando re- F., em continuação ao Cam- dano, Biscoito, Rodrigues e nar a Ilha tal como saíram, encontro.'

gular campanha. .Ambos já peonato de Amadores, serão 10. Páreo - 14,20 500 mts. Jair.
fizeram algo de estupendo disputados dois bons pré- 1 1 .Brinquedo, 47 Mi- ATI,ÉTICO X IMBlTUBA
neste certame, sendo que o lias, a saber: róca O jogo que o público de

"Bugre" cônsegutu quebrar 'I'arnandaré x Postal Tele- 2 1 Serro Negro, 38 - Henrique Lage verá reuni-
a invencibilidade do Fi-

I gráfico,
às 8' horas e Treze José Santos rá as esquadras do Atlético,

gueirense, campeão da Ca-
I
de Maio x Flamengo, às 10 3 3 Gaúcho, 43 - Mil-

pital e um dos vice-líderes horas. -
- ton Souza

do certame atual, enquanto Compareça ao local dos I 4 Metralha, 41

que o time dos marujos, embates pagando apenas I Nóe Santos
atuando fóra da Capital ob- Cr$ 5,00, que é o prêço úni- 4 I
teve um precioso ponto, lo- co do ingresso, I 5 Espoleta, 38 - Ca-

I pitão Seemann
20. Páreo - 15,10 - 600

mts, Em Budapest, hoje joga-
I - 1 Betafita, 48 -:;- Mi- rão as seleções da Hungria

róca _
e da Russia. Fala-se que o

2 - 2 Destroíer, 43 :._ Mil-
I
jogo internacional baterá

ton Souza todos os recordes de renda'

3 - 3 Asa Negra, 32 - naquela Capital. Os dois

Capitão Seemarm selecionados há pouco bate-
4 Princêsa, 38 ;._ José ram-se em Moscou, acusan-

Santos do a partida igualdade no

.marcador : 1 x 1.
5 Lajeana Famosa, 40 J .

"

dade, guiado pela mão firme De ordem do sr. Presidente e de acôrdo com o que
de Eurico Hosterno, o Ta- dispõe o artigo 49, alíneas "a" e "b", dos estatutos do clu

mandaré vem lutando para he, convoco os senhores membros, do Conselho Delibera

adquirir seu antigo prestí- ,tivo para a reunião que terá lugar na sedê social, dia 25

gio no soccer flo.rianoPoli-/ do corrente mês, domingo com início às 10,00 horas, afim
tano./ , de se deliberhr a respeito da seguinte

,

Nossos cumprimentos. Ordem do dia"
-

1 - Apreciação e discussão do relatóri9 da Direto
ria.

2 - Apreciação e discussão das contas do exercício
Mterior.

_

3 - Eleição dos, membros da Diretoria e do" Conse
lho Fiscal para o período 1955-1956.

FlorianólJolis, 16 de setembt'o de 1955.
João Gasparino da Silva

Secretário do Conselho Dê.liberat-ivo'

RECADO AO FAIXA AZUL
Faixa Branca

1 que
será um grande palitei-

Apareceu, há tempos, na [''O de barro.. A prova será
"A Gazeta", brandindo a com pontos de han dicap,
pena em largas fanfarrona- ignorados pelos participan
das, um tal de Faixa Azul, teso Dessa f6rma, "ás" ou

provocando espadachins e simples bichos, museu ou

diretores de esgrima, é pro- anjinho, qualquer um, jo
metendo Juros sgusac íonais. gan do mu ito ou jogando
Fogo' de-palha, encandeceu, pouco, poderá conquistqr as

crel;\"Üiõ�I;--sUmiüd.)�lo que se rlól'ias do último lugar. No
saQe;�êss� ial; él·a de boa ta interessante: ao que ti

liriha:gétn: esgtímístíca, pois rar o primeiro lugar,
-

será
vinha em ramo direto do O .tlach uma medalhinha bara

PALItE�R0l'-maior' porta- .n, Lama pl:ê)'ni2 de, consola
voz d�' esgfi·t'na catadnense. ção,
Acontecei·tI,gora, que nós V<tleu,,'-ou pão valeu o fu-

temos .um '''furo'' sensacio- 1'0, seu Faixa· Azul. E vou

nal que escapou à argúcia te dar; como' contra-peso
do nosso primo (já que êle r:,,·]hol' do que ás pelancas
também é. Faixa). Furo h""rriveis que nos sãõ dadas

sempre é furo, mas o peor I,C'C>� açougueirõsç da terra,
,

para o outro Faixa, é que ,)ULrO furo: Ácha-se aberta,
êsse foi feito no seu chão,' na séde do B8lTiga Verde,
dentro da SUCl grei, lá no o' u: na, lista dê adesões para
PALITEIRO, e lá vai a 11m janta�' de confraterniza

bor,jba, seu Faixa Azul: Co- çiio de todos os, esgrimistas,
me'morando o 16° aniversá- antigos e-modernos, bons e

rio ria esgri.l11a civil� em ,,"u.il s, velho�. e novos: pé
Santa' Ca�arma, o Ó PALI-1fE'!:os e aleIJados, atlvos e

TEJRO va·i lD.nçar uma pro- il.:üivos, "ho!_!)ens e _mulhe
va sui generis em a qual :'f�" anjos ,e crianças, todos
o trofeu maxlmo não Ira ll'e tendo um dia empunha
caber ao vcacedor, mas sim, do 11m florete; sabem qlle o

ao "paliteiro" .ou seja 'na

IC'')l
ode é mais duro ?O que

liJlgua da e':\gl'lma: o per- o que parece, mas cImenta

dedol' maior, .0 "lanterni- entre os seus praticantes
nha" futeb'01:sticamente fa- um sentimento de solidarie
lando. Dessa interessante dade tão fraterllal que até

prova participarão não só 05 nwsmo os üacassados, os

atua_is veteranos, ases, an- drsertores e os reumáticos,
.ias e bichos, como também B:kO tnvolvidos sempre no

os encostados "museus". O 1ll(�3mO amplexo amigo que
diretor do o O PALITEIRO U'le todos' os esgrimistas
está projeta.nd'O, o troféu, t.uma família distinta.

AMANHÃ O 29° ANIVERSÁRIO DO
TAMANDARÉ

tas vezes integrou o selecio
nado catarlnense.

Agremiação quedda, sur
giu no panorama futebolís
tico de Sant.a Catarina no

dia 26 de setembro de
1926, tendo nos bons tem

pos do foot-balI insular me

r�cido gràndes louvores pe
las suas atuações notáveis,
chegando ,mesmo a revelar
grandes "ases" do peboJ ca

tarinense, entre êles o ex

traordinário Saul que tan-

Agóra, retornando após
mais de 10 anos de inativi-

o CARAVANA F.e. EM S-AO JOSE'
A equipe do Caravana presidente sr. Tiago Silva.

F. C., desta Capital, excur- Por nosso intermédio a

cionará hoje á cidade de direção técnica do Carava

São Jos,é, devendo ii tarde na avisa aos seus jogad.ores
enftentar o pelotão do Co- que o ônibus que 'Os con

rintians, local. I duzirá sairá às 13 horas da
,

rua Campos Novos, em fren-
. Chefi�rá a delegaç-ão ca- te à Cantina da Policia Mi-

I
l'ravaneira o seu esforçado ltal'.

HUNGRIA X Archie Moo;e, outro Que tomba
,RUSSIA os punhos do puqilista .

italo-americano

1°) Noticias
...da Semana.

��(����(��� Nac.

'2°) A NAU DQS CONDE-

ll,efi�;:JIfIÍlS!� :!f.[�::::�s::A:
,AS Ir 4 PI eços. 7,00 -

3,.5O.\
t! (II /-" As - 7,30 horas.

� � -- 1''<') .' NOME DO DIREITO
� Com: Walter 'Piedson

PINGUINHO D,E GENTE
No Programa:
Cin.e Noticiaria. Nac.

Preços: 7,00 ....::: 3,50.
C'ensura até 14 anos.

I
I

4 I
I
! Nóe Santos

'30. Páreo - 16,10 - 1.000
mts.

1 � 1 Tio Félix, 55 -

XXX .

--���--�--�---.

CERTAME
CA'RIOCA

AINDA EM PODER DE ROCKY MARCIA
NO O "CINTURÃO DE OURO"

2 - 2 Seréno, . 35 - José
Sant_tos

-

,
"

_

3 -, 3 Mi.nlra!,o, 45 ---,.:_G�-"', 'Em contiriu��no �

ao G�L!y!-
,': 'pitão Seemann '[péonato Cario�::t de Fute-

4 - tl.Mustafá, 40 - Mil- boI, hoje serão joga âas. as
ton Sõuza seguin tes pelejas:

4°. Páreo - 17,00 - 700 Flamengo x�Olada, no

mts. campo deste.
.

1 - 1 Cigano,--47 - Míró- Vasco x FlumInense. no

ca
f

Maracanã.
2 - 2 Paraná, 47 -

Mil-I' Portuguesa x Bangú, no

ton Souza campo do América.
3 - 3 I:.oluana, 37 - Ca- Canto do Rio x São Cris-

pitão Seemann I tóvão, em Caio Mal\tins.
4 -' 4' Bravão, 35 - José Madureira x Bonsucesso,

Santos
.

Ino campo do primeiro.
OBS: 6nibus a partir das Amanhã o �amandaré F.

12�30 --Saida do MIRA- G., do Estreito, completará
MAR,

.

29 anos de existência.

._TeM .

..
_ ..

•

Com êsre vt.loV' V. S,
ó.b .. iV'1i, umA C6ntõ que
lhe ..endero.i. jul"O com·

\Q�;lilSill!r� penSl>dol" e

ê����§ª��� lel/àY'.i. p.�:;'A SUA res;dên-
,

ciG um lindo e útil p,.esente:
" um BCJ.)S9lMO eOFREde J4ÇO er<OMADO.

AP;"dCUI"! hdje � NOVO
_

NCO GRICOLA
I � c/�AO- .-U, .

...... fLORIANÓP'Ol.I5 - SANTA, CATARINA

ante

NOVA IORQUE, 22 (U.I ta foi das mais empolgantes
P.) - Perante uma assís- até o nono round, q-uando
tência de 50 mil pessoas, 'Marciano, confirmando sua

Rocky Marciano, campeão
mundial de todos os pesos, grande classe e favoritismo
'lutou, ante-ôntem, à noite, venceu a seu adversário por
"entra Archie Moore. A lu- nocaute.

LIRA TENI'S.CLUBE
,EDITAL DE CONV9CAÇÃO DO CONSELHO

DELIBERATIVO

CURITIM ffl..fCIIA.""', PROSEBR...s

NOTICIAS DIVERSAS
- Foi assinado um con- se, com os seguintes jogos :

rato entre a Su iça. e o Bra- Ferroviái-iõ x Ca.ramurú,
;i) parlj. a realização de um

.

Operário x Palestra e Co
jogo ent!'e as seleções dos rítiba x Monte Alegre. "

'

lois�países, em Zurích? 'I' - Pelo certame gaúcho,
.

- O jOgO entre as sele- hoje serão disputados os se
'ções do Brasil e da Ingla-I guintes jogos: Renner x

terra será �ealizado entre ,2 Força e Luz, Cruzeiro x In
� 9 de m�io de,1956. , I t:rnacional,

Floriano x Na-
- HOJe -terá, prossegui- cional e Flamengo x Aímo

;'llentci, o certame paranaen- ré.

. �,""j'.
1\," j
�"'"
-
,..'

Distribuidor

C' RAMOS S/A

Comercio - Transpc.d'l
ttua -João Pillto. 9 FooU

Um automovel Nasch -'- 1949 - em perfeito estado.
Motivo. deixar a profissão - Placa 23-0037.

Vêr e tratar no Ponto da Praça·'l5, com Marrec'O

Aluga-se mobiliada com ótima geladeira e magnifico
fogão elétrico, confortavel residencia a familia de tra- ,

tamento, Ver e tratar á Rua Fe!ipe Schmidt, 89-;-' ·1

•

lD!ma�
,CINE SAO JOSE

As -' 10 horas.
Espetaculal· Matinada
Shorts __:_ Desenhos

Comedias
.

Preço Unico - 5,00.
Censura até 5 unos.

As 1,45 - 4 - 7 - 9 horas .

Téla Panorâmica'
Silvana MANGNO

Vittorio GASMANN em:
ANA

O filme que conquistou
todos os povos.
No Programa:
Preços: 10,00 - 5,0J),
Censura até 14 anos.

I,M ....
As 2 - 4 - 7 - 9 horas.

CINEMASCOPE
Rex HARRTSON -- Vir-

grma MAYO Geol'g('!
SANDERS - _Laurcnce
HARVEYem:
RICARDO CORAÇÃO Dl,�

.LEÃO
Warner Colar de Lu�c
No Programa:
Desenho Colorido.
Preços : 18,00 - 10,00.
Censura até 14 anos.' -

As ._ 2 horas.
1°) Cin e Reporter. Nac.
2°) A lNDISCRETA
30) PJNGUINHO DE

GENTE

Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 5 anos.

As - 7,30 horas;
Silvana MANGNO

Vittorio GASMANN em:

ANA
z-:

No Programa:
Reporter na Tela. Nac.
Preços: 9,00 _:_ 4,50.
Censura até 14 anos.

Às - 2 horas,

As 2 - 5 - 8 horas.
,-Anselmo DUARTE
Vera NUNES - Violetta
FERRAZ em:

PINGUINHO DE GENTE
No Programa:
Noticiaria Univelsal. Jor.

Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 5 anos.

As _::: 2 horas.
10) Atual. Atlantida. Nac.
20) O FANTASMA' DO

ESPAÇO
30) O HOMEM DE AÇO
3/4 Eps.
40) A NAU DOS CO�·

DENADOS

Preços: 7,00 - 3,50.
Censura até 10 ailos.

As - g- horas.
A MULHER E A

TENTAÇÃO
Com: Eva Dalbeck

F'ANTASMA DO ESPAÇO
Com: John Blondel
Preços:. 7,00 - 3,50.
Censura até 18 anoS.

,'�.',�'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, Domingo, 25 de Setembro de 1955

A PROCURA DO PETRÓLEO· NO
GOLFO PERSICO

A Shell está efetuando tidos pelas c�I�1adas rocho- 1\'urna intensa procura de pe- sas sob o leitô do ma)'. As

tróleo sob as águas do Gol- informacões assim obtidas

to Pérsico. são registradas em -fotogta- ,I
Estão sen do empregados fias por instrumentos que,

I'métodos gravimétrtcos e sís- instalados na lancha, se

micos nas investâgações das acham ligados aos sismó-
--.-

_

��I�n�aOçbõe� ;·��t�O��s�na�o�t��= ��:.fOS por Jistemas elétri-
i-Re resenta ão O MISTÉRIO 005 DI-SCOS VOÀDORES" I Dr. Constantinotes que se inicie a perfura-

.

Em �xploraç�e� sistemá- J p ç
n· tção de poços pioneiros. tícas, e necessarro que se

Aceitamos para o Estado de S. Paulo. ORGAVEN- LONDRES, 19 (V. A.) - missão, está a polipositivo Ima OSObtêm-se os dados gra- saiba a posição exata dos re- DAS PAULISTA, dirigida por HALEMBECK, ex-dire- Terá sido, �in�l::nente, "d�s- especial, os instrumentos MÉDICO CIRURGIAO
vimétricos, fazendo-se des- feridos barcos de prospec- tor de grande cómpanhia desta praça. Rua Senador

I

vendado o m��te�no dos d�s-. sao lançados de para-que- Doenças de Senhoras
cer de uma lancha ao fundo ção, no momento em que se

Queiroz, 96 _ 30� _ 30fi _ São Paulo. cos voadores", esses curlO-: das ao solo e sua queda Partos _.: Operações _ Vias,'do mar um medidor de gra- procede às leituras ou em ...-.-..----........---.,..,..-....,.._........,...,_.._- ................-..__...............__....."'"'"_......� sos objetos que sulcam os I também é .u ompanhada no 'Urinárias
vidade, de' contrôle remoto que se provocam as explora- céus a intervalos regulares I' radar. A Polícia, ao que pa- Curso de aperfeiçoamento
(protegido por uma caixa ções. Determina-se o locai E' do Amazonas 3 planta e que se julgou tanto ser rece, recebeu inatruções pa- e longa prática nos Hospitais
de aço à prova de água). O onde se sncontrnm os bar- mais eficaz na. cura das flp�elhos vindos de Marte ra recolher os volumes e de B,uenos' Aires
aparelho mede as pequena� cos, utilizando-se instru-

cor}tO uma nova, arma secre-
I
expedi-los para o end"erêço CONSULTO'RIO: Rua Fe-

yal'iações da gl'avidade, no mentos de na'legações "Dec- B RO Ha U I TESe, tn élos soviét icos ou dos no1'-
I
qne neles figurarem. !ipe' Schmidt, nr. 18 (sobra-

fundo do oceano, produzidas ca", através dos quais se AFE(CÕES CATARRAIS te' americanos? ' I Ma", o que o ,profes�or do). - FONE 3512.
por camadas de rocha de captam as ondas curtasemi-. As revelações do profes- PoweU. não explicou, e o que HORA'RIO: das 15 ás 18
densidades divers:1s, exis- tidas

-

por estações costei- A Amazônia é uma _das t:egiões SOl' Cecil F. Powel, da Uni- o público pergunta, foi por- . horas.'
tentes no IQcal. raso do Mundo de f1óra mais rica versidade de Bristol, um que gua'rdou silêncio tanto,' _

Na prospecção sísmica Os levaritamentos sÍsmi- . em aplicações terapêuticas. For- r ejos mais eminentes cien- tempo quando a Europa in-
b realizados no Golfo nece à Medicina uma podero'sa .' ,utilizam-se duas em arca- cQs, .

planta _ a Dipterix odoráta __

I tl�taS da Grã-B.retanha, Pre-. !eira es.tava. intrig'a,da com
,

*

ções: um "barco atirador':, Pérsico, fornecerão dados componente básico do remédio ,miO Nobel, afIrmou ontem, esses mlstel'lOSOS objetos.
para lançamento de cargas preciosos sôbre a formação ODORATON, 'arma de combate perante físicos reunidos em 'Duran.te investigações 1 sala de jarftarexplosivas: e um ':barco de do solo.8ubmarino, situado às bronquites agudas, crônicas 'BriMtol pUTa a conferência feitas pelos jornais sôbre os 1 carro p/criança�

e dos fumantes; gripes, 'asmas, I ::;, <
•

<
_instrumento", o qual reboca ao longo do árido litoral

tosses rebeldes e afecções ca- anual da Associação Bl'ita� "discos voadores", uma das 1, bicicleta marca Maraton
sismógrafos inst?,lados em

I d: Qa!ar. Ess�s. i�forma- tarrais. Tem ação curativa pro- nica Pró.:desenvol�im�nto h.ipóte,ses aventadas havia Tra��� Rua.,.F�lipe Sch-
flutuadores. -- çoes sao essenCIaiS a explo- funda, graças à energia medi- das Ciências, que todos ês- Sido, e verdade, qu� se tra-.: midt;�,l�i;- :

Os sísmóg1'afO's recebem Iração do petróleo em tais camentosa adquirida por um
ses obJ'etos cU.J·a presenc.. a tava de tús bidões ruas foi 1- "y'-" -

---. _

processo cientifico empregado.
<

." <

BENIG'BwQ' JOSiÉ DOSos efeitos vibratórios das i circunstâncias. � bem significativo sabél'-se foi assinalada, em 375 vê- a primeira vez que um dos :J

Sfi\NTOSexplosões, após serem refie- , (SIS)
que Odoráton é um dos produ- zes na realidade não p�.s- cientistas principalmente

- -':
..

tos modernos mais recomenlla- savam de balões-sondas gi: interessados o proclamou. Co�sertosF de, maqumas e

dos pelos que comprovaram o gantescos lançados pelos abertamente. , ,reloglOs� ,

seu valor. inclusive membros da '

O P lO o f e s s o lO Powell Endereço: C. a p o e i r a s.

serviços competentes para '

.ilustre classe médica, do que (frente a
-

entrada estradad b· t rn I o estudo dos ráios cósmicos. apoiou, mesm.o, as sua., re- 'amos a alxo Im_ exe p o:
do Abrão).«Atesto que tenho empre- .Fabricado com um' tecido velações fazendo os jOl'na-

gado na minha clínica o prepa- ultra fino, denominado "Po- listas visitarem a oficina
rado Odoráton, em casos de litileno", de uma espessura situada no último pavirrífn-'bronquites sub�agudas e princi-
palmente crônicas com reE:i de cêrca de OmmGO, êsses' to do edificio da Universi-
sucesso, tais são as suas pro- balões têm um diâmetro de I dade, onde são fabricados DR. l\10ENICH

I Comunica aos seus dis-priedades fluídificantc:s e baI- 100 pés. Contêm . um equi- ,os balões. "Eis, senhores,
sâmicas. aliadas ao seu valoi" palTIento completo para ,,1'e- "o's discos voadores !", disse tintos client�s que estárá
tônico, quiçá vitamínico.

�l' f I ausente até fins do correntegistrar os detalhes cientifi- e e com um ar tl'lun a. /"
•

.

DR. RICARDO A. w"EBER» eos de que os cientistas pre-
mês.

cisam e erram pelos céus _DIVÓRCIO E NOVO CASA-
. Q--U-A--R�--T-O--S---mui,tas vêzes a uma altura MENTO I ,

de 22 milhas" segundo os Processo legal, rápido e,1 Alugam-se quartos e va-
ventos. i sigiloso, no exterior. Con:, gas com ótima refeição. Pre

Os movimentÇls do balão suIte sem compromisso, o i ço a partir de Cr$ 1.100,00.
em sua exploração da estra- -Escritório Jurídico e Admi- i Rua AlvarO' de Carva lho, 2.
tosfera são acomp:'nhndos nistrativo. Caixo' Postal - i Aceita-se tuml)f\m mar-
Ine racial' _e quandO' a_ su.a_1A231. ,R"io -de Jane.i1'0 Imitas.-

CONHECIDA AUTORIDADE EM AVIA
CAD INTERNACiONAL VISITA O BRASIL
,

Em' Pôrto Alegre o sr, Leon Bcusserd I

à convite do Ministro da Aeronáutica !
Esteve em visita a }'ô]'to te, o representante da OACI

Alegre o sr: Leon Bousaa rd, - organismo vinculado :::.

ehefe do Serviço de Informa- lATA, e que congrega 67 P,iJ
cões da Organizaçào Inter- ses - visitou a i.mpllen',,1. i;mcional rle Aviaçâo Civil, o portonlegrense, r�ahrma!ldc, I
qual s." eucontru no Brasil há durante a entrevista que --

Imnís de um mês, fi. convite concedeu, seu. entusiasmo

do mtnístro da Aeronáutica, por tudo quanto lhe foi da

k'�"""""'''-"- ,,,- "",,�:li""liIil""""-""-;''_'UI' I do observar em posso país,
O alto dirigente €la. OACI, no setor da aviação. Classí

que escreverá um livro sõure ficou o Correio Aéreo Nacic-

o Correio Aéreo Nacion,ú, nal como organização ímpar,
I

viajou ao sul a fim de: conhe- no gênero, em todo o mundr . i
cer-as rotas do CAN, no Rio ressaltando os múltiplos se' I
Grarrde, e as instalações tec- víeos que presta à.população, I
nicas da Varig. Após desem- m�rmente como fator de uni-Ibarcar do avião da FAB, na dade nacional. Acrescentou

Icapital 'gaúcha, foi -s.s. recep- que o Brasil é um país pre -

cionado por funcionários da destinado à aviação, e que 11;,

aludida emprêsa, no Aero- excelência da mes.n a reside

porto Federal Salgado Filho, especialmente o eleva-to con

tendo dalí rumado para (1' ceita que desfrutam.is no ex- I
City Hotel, onde fi'!ou hospe- terior. Por fim, referiu .. se à I
dado. A tarde, conforme pro- sólida Infraestrutura das ---

(
gramara, percorreu demora- nossas companhias (:o:mer- i
damente as diversas depen- ciais de transportes aercos, \

dências da VARIG, ínclusí- citando como exemplo a 'IA-I
ve os depa,rtan:entos de tá-' RI<?,(CUjo progresso con!'ta-ldío-comumcaçoes, manuten- tara pessoalmente, emana

I

tenção, operações, depósitos de. um metódico desenvolvi
de materiais e hangares, 0- mento. O sr. Leon By:u.3::;al'd

Icasião em- que teve oportunl- já regressou ao Rio " c Jant 1-
,

dade de trocar idéias com os 1'0 num dos aviões Couvair 1
técnicos que se encontravam da VARIG, devendo perma- I
do serviço, manifestando-se, necer na capital da Repúbli
ao ofíclal de Sua mínucíosa ca por duas ou três semanas

visita ótímamente ímprea- antes de partir par'). a Euro

síonado com os trabalhos de pa, onde, em outubro próxi- I
base da mais antiga compa- mo, participará de um con-

.

rrhía brasileira de' transpor- 'gresso internacional de avia- I
tes aéreos, Na parte da noi- I ção.

, I
-

.P R,I S A O DE' VENTRE
ESTOMAGO - FIGADO - INTESTINOS

PllUlAS DO AROADE IOSS
Agem ,directamente sobr e O cp

pcrelho digestivO, evitando a pr i

sõo de venue. Propcrctcacrn bem

estar geral. lacilitam a digESIÕO.
de.coI;géstionam' o HGADO. I,e·

gularizam as tuucções- díqesuvc ••
e tazem desappal'ecer as eníer

midade. do ESrOMAGO.

fIG.ADO e INTESTINOS,

ENTREGa IMEDIaTa
TRILHOS DECAUVILLE - 8kgs. - c/ talas de

e Fish-plates
jUI_1ção

TUBOS GALVANIZADOS - sem costura' Diametros:
I" - 1.1/4" - 1.1/2"
2" ,- 2.1/2" - 3" e 4u

Oferecemos as mercadoriás acima á preços abaixo dQ
m�rcado - Material importado e garantido em perfeita
condição.

Consultar - CIMÉTAL SIA -, Av. Graç!). Aranha' 182
- 4° ando .- Rio

-

- Teleg. CIMETALLIC Fone

42-375�.

'A,LUGA
PARA FAMtLlA GRANDE OU

�S E
CHURRASCARIA

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

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

•
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�
�
I

j

a máquina que

-Iem tudo
que V. exige

Milhares de Senhoras

encontraram em ELGIN a alta,
• lIualidade necessári'a para serviços
'\.

delicados de .costuro e bordado

lo encontraram em ELGIN a auxiliar

preciosa do lar!

Procure um de nossos revendedores
/

;. examine o esmerado, acabamento ...

compare os condições de venda .•.

e decida-se por uma ELGIN!

1 - Uj� disco numerado
facilita a regulagern da tensãodo fio.

2 - Costura para frente e

pará trás, com regulador de

comprimento e fixador de ponto.
3 - Enchedor de carretí

lha com desligador automático.

4 - Bloco com fêcho de
. ./

pressão, facilitando a retirada e

limpeza da lançadeira. (5) �
1
J

1

6 - Dispositivo para bordar".
cerzir 'd� fácil m.anêj6.
7 - Um contrôle rigoroso da pr�

dução e uma revisão completa antes

da saída asseguram

�aO
,.,1-

cada máquina um an�
acabamento. ..1-1'"esmerado e .mnll ""��ncioname�toJn nUlfA' _

.

impecável, (Jfj ;:J .
' .

MOD••-�33 T A linha dB htDde10t que C!lJclura trte1hor

MOD .....111 T
/

I

I
MOD. 8..322 5

ELGIN FÁBRICA DE MAQUINAS DE COSTURA U.
Alameda Barão de Limeira, 501. 511
Tel, 51·2969 - ex. Postal 4515 • S. Paulo

- �

'F,tUMA DEMONSTRAÇAO AO REVE:-.IOEOOR ELGIN MAIS PROXIMO
..

VENDE-SE

AVISO

Distribuidores neste Estado:
CARLOS HOEPCKE S. A.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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AMANHÃ I��,.).�).�� ·:7:":··:":":H:":••:":"':�.:"!H:? IHOJE E,.
'.'. .

. '1'NO ��s���DO ��� ;<:?:;;:-�ROU!�! ��IA data de hoje recorda-nos que: .t to:.
- em 1636, d. Ana Pimentel, procuradora de seu ma-

.:+ .:..rido 'Martim Afonso de Souza, concedeu ao fidalgo Braz

.:+ Dastaque o cupom abaixo remetendo para': Real Aero- .:..Cubas as terras ele Ç1eribatiba, hoje Jurubatuba, ,e,ntre a

,
vias _ Rua Conselheiro Mafra, 6 Florianópolis, e candi- fi:.serra do Cubatâo- e o mar. Nesse tempo Ja, Pas- l. date-se a uma passagem de ida e volta às famosas Cata- .•';'+

coal Fernàndes e Domingos Pires, associados, s�. tll�ham �r,. ratas de Foz do Iguaçu. �...
estabelecido, sem carta de sesmaria, na Ilha de Sao V,lVe:r:- .t. ..�.
te. Reg'ularizada a posse, Bráz Cubas com�rou o �umhao .:. Nome: ..........•........ ,.......................... ..�.de Pascoal. Dai resultou em 1543 a fundação san"o,s, que : :.

'

em 19 de Junho de 1545 recebeu o predic�men�o de Vila; .:. !n::�:ç:g:ê��i'a' �'a' ���l' ��;�';i��' ��. 'l!�I'o';'i;t�����;s', '�i'c�� �t"
_ em 1790, nasceH o Alferes Joaquim Jose Varella, ve- +.. f.�

terano das célebres Campanhas do Sul. Nasceu na Forta- .:. �áu��c���z.a.�� .�: :
'

; .. nQ. '�i�leza de Santa Cruz, 'em a Ilha ele Anhatomírrm, na bana

.i. E>difÍ<:io . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . • . '�t�Norte desta Capital; +.. Q I rltí "I "d R I A .? �.'+,
_ em 1797, nasceu em Lisbôa, José Joaquim Coelho, ....

.ua o u Imo s ogam a ea erOVias.. .. .. . . .. .. .

.:.
que veiu a falecer no Recife, no posto de Tenente General t ',.,�

d 1860 •• ,�.'+,e com o titulo de Barão da Vitória, em 19 de Julho e ; .!.
. . , ·

',' ',"
.. .. . .

.

�.!�- em 1829, em Ofício, a Camara Municipal do Dester-
'" 'UI

-

d R' ..,............ ".... .�1 ��:.... .. �.. .. .. ""A A................_•...:..............................._...............:...•....:....•..;::;., \
1'0 comunicou ao Governo Provincial que no sertão .o 10 � tr!'.'+!!.�#::!�.�.�r.."':"."'::'.�.'i"'•..,...,•...,..."•..,...,."'""".� �i1
Itájaí 'se tirava ouro de muito boa qualidade, por íntermé-

-

,
'

f'dio de Mateus de Arzão, que as terras do Rio 'I'íjucas-Grari- PA5SATEM'PO "O ESTA,DO" -$----.-------1de eram auríferas, e que no sertão ela Vila de São José, o '

��nJ�DltnDCapitão José Luiz Marinho tírára prata que fizéra fundir DIREÇÃO DE ORILDO ., LJU Ln Jnesta cidade; \

- em 1835, o Coronél Bento Gonçalves da Silva, em
_ ( 55 ) _

manifesto, procurava -justificar a rebelião de que se fez CHARADAS CASAIS
Chefe, no Rio Grande do Sul e que conhecemos como Re- a) A "feiticeira "casou-se com um "antigo sacerdote
volucão Farroupilha; _ dos Medos". - 2 -;

� em 1 84Ó, Francisco Pedro de Abreu, Barão de Jacuí, b) Quanto "júbilo" naquela "risada". _ 2 _
.

surpreendeu e aprisionou um destacamento dos revolu�i�. ENIGMA'
nários do Rio Grande do Sul, eu; ,Roça Velha. O Chefe mi

migo,' Capitão Máximo, foi morto. Garibaldi que acabara

de separar-se dêle, ouviu as descargas dessa investida;
- em 1848, faleceu o poeta Paulo José de Mello e Aze-,

vedo e Brito, nascido em 1779, na Bahia. Era Senador do

Império e faleceu no Rio de Janeiro;
- em 1 855, faleceu em Niterói, o Senador Visconde de

Sepetiba, ABRELIANO DE SOUZA E OLIVEIRA COUTI- Conceito (coluna inicial): EMBARCAÇÃO SEME-
NHO, nascido. em ltaipú a-21 de Julho de 1800. Ilustre e LHANTE Ao BOTE.

enérgico estadista que' de 1833 a 1848, representou papel, ANOGRAMAS _

muito importante na nossa política; Veja se descobre' as profissões das pessoas abaíxo:
� em 1877, apareceu em Joinvile, neste Estado, a "Ga- a) FRANCIS TEASDA; b) SIR,LETTA.

zeta de Joinvile" cuja publicação findou no ano de 1885; APROVEITE SUA MEMÓRIA O Centro de, Irradiação
-.em 1890, foram 'dtstrtbuídos nesta Capital as Meda- a) Qual a massa' atômica aproximada do magnésio? iMental "Amor e Luz" realiza Da'oco d'o 9ras'l S nlhas da Guerra do Paraguai, oferecidas pela República Ar- b) Que significado tem a ,preposição latina "apud"? sessões Esotéricas, todas as se

'.. .' I, .' II.gentina;. Resolva os problemas, e depOis de amanhã confirâ as 'gundas féiras: às 20.30 à rua
.

- em 1893, o Presidentc 'da República dos
\
Estados respostas,

\
-

,Coos�lheiro Mafra, 33 - 20 CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR E CARTEIRA
Unidos do Brasp, Marechal F'loriano Peixoto, declarava: em Soluções dos problemas de domingo; (54): andar., DE CÂlVIBIO
estado de sítio até 9 de Outubro, a Capital Federal, os Es-

,'" Novissímas) a: janotoria; b: malhada. ! II ENTRADA FRANCA COMUNICADO N. '54
tados de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul; Auxiliar: Califa, A UARTÉIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR e a CAR-

- em 1 '904, faleceu no Rio de Janeiro, o Almirante Aproveite sua memória) a: Rio Pardo, Santa Maria e '

. TEIRA DE CÂMBIO DO BANCO DO BRASIL S. A. tor-
José da :Costa Azevedo, Barão de Ladário, nascido na mes- Cachoeira; V d e' Inam público que, em cumprimento ao deliberado em ses-
ma cidade e que foi Ministro do Império e Senador da Re- b) o americano Tomaz Alva Edson. en e ·S são de 23-8-55 pelo Conselho da Superintendência da
pública. Mande seUs problemas para esta seção, endereçando a ,

U
�

p. f t a110 1950 a I Moeda e do Crédito, será realizado, no próximo dia 30-9-André Nilo Tadasco Orildo. 1951ffi
re 'te�mo estado de 55" em tôdas as Bôlsas de Valores do País, leilão das dis-

, em o 1 I
b" b'

.

d' d
'

I' tconseryação.
-,

-

I
ponibiliclades cam. HliS a alXO lU :lca as, exc USivamen e

Vêr e tratar com o sr. l��l:a, cobertura de irnpOI'��çã� �.os seguinte� arti�'os, él��
Antonio José Campos a rua slflcados nas 4a. e -5a., cdtegoIla�, sob os itens.

24 de Maio, 930. I., 4a. categona
I Estreito.

�, '

4.52,OO/4.53.�9 -AFrutas frescas
_'_�_--"__.a.___ 4.54,01/03 - Amendoa.s

4.5<1,21/23 - Avelãs
4.54.4,r';_ Castanhàs
4.M.G1/63 - Nozes

-Expresso Florianópolis Lida.

Aloirado.
Planta herbácea.

--

..
--

Homem grosseiro.
Espécie de salmão.
Arvore da ilha de Cuba,

CARPINTEIRO,
Dental Sanla 'Ipolania

ARTHURiANT.ONIO MENEGOTTO
Rua: Tiradentes, D.O 20

FLORIANOPOLIS

Está à disposição dê seus freguezes e amigos, atenden�
do á domícilio, a Repartições, Executa serviço com9: con

sertos, colocação de vidros, aberturas, fechaduras, ,lustrar
etc,. ,

Atende pelo telefone, n, 3'178. -

Rua. Conselheiro Mafra n. -ª3.

Troca-se ou vende�se
LrNCON de luxo, niotor novo, rádio de seis faixas de

ondas de alcance mundial, Jogo de capas sobresa:lentes,

pneus sem c�maras, tucl.o como novo, A qualquer prova, .

Troca-se por carro menor ou vende-se, Rua Bulç5.0
Viana "5".

Cóm a Biblia na Mão'-
«No �endculo,�

DOMINGO,.25 DE SETEMBRO

I
O mestre do navio cheg'ou-se II êle e disse-Ihe:- Que Itells, ó dOl'minhoco? levanta-te, chamfl ao teu D,eu;;;. se

lembl'ará de nós para que não pereçamos. (Jonas 1:6). Ler

Jonas 1:1-6 ou Mat. 8.:23-27.

ESPECIAlIZADA EM ARTIGOS' DENTARIOS
artigosEstoque permanente de todos e quaisquer

./
toncernentes ao ramo

EQUIPOS. CADEIRAS E MOTORES 'EVONl te·
UMA, QUESTÃO semelhante a e3ta levan.tada pelo

.

,
.

. mos ');1ara pronta entregamestre do navio perante Jonas fOi levantada perante Jesus I \ 't d d PLACAS E KALTADAS, "

'f . • ce1 amos encomen as e -' ulh
por seus' discipulos. HaVia, porem, uma enOi:me eh,elença I

d' f',
,

J t f' I d De 1'" Jesu" para Iversos msentre os dOiS casos. onas es ava ugme o e 1 S, :>

I ATENÇA'O At d
.

h Dentl'otao e' ,-, .
.

�

. en emos os sen ores ". " " "

estava 'cumprmdo uma missao divma, Jonas recusava-,�e I '
• • �< OI SOanunciar o _julgamento de Deus; Jesu,s fêz exatan:ent� i.s� I Protéticos do InterIOr pelo ServIço Qe, REE....üB -'

'

Itô, JOillj,S nao estava intel'essado na Vida, dos mannhell'os, ,AÉREO e POSTAL

Jesus estava intere3saqo em seus discípulos, Jona_s foi o I'caüsador da tempestade; Jesus as dominava,
Todos temos nossas tempestades nos maus tempos da .

nossa viagem terrena, O que-imp�rta é saber de que lado IIestamos nós? No de Jonas ou de Jesus? Somos os causado- ,

res das tempestades óu apenas sofremos poi' causa dela? I
Estamos obedecendo a Deus ou fugin.do de sua presença? IEstamos fechando os olhos ás ondas encapeladas elo deses-, i

pero, ou sabemos como dominálas? Estamos interessados
em nossos emelhantes para que não sucumbam? Estamos

aptos a confortá-los?

4,55.00/99 - Frutas sêcas ou passadas, sem açúcar.
5a. categoria

4.04.01/99 - Vinhos, exclusivamente acondiciona
dos em recipientes com capa.cidade
máxima de um litro.

- Palitos �ara dentes.
,

- DisponibiliiJades cambiais

Quem Uerdeu 7 U$S - Espanha - 1.000.000,00 (Um .milhão)
. • U$S � Íugoslávia - 1.000.000,00 (Um 'rilhão)PULSEIRA , U�S - Portugal - 650.000,00 (Seiscentos e cinquen-De prata, foi encontrada: ta mil)

pela sl:ta. Júlia Alves, em
U$S _ Turquia _ 1.000,000,00 (Um milhão).

frente ao -Asilo Irmãos Joa-
Rio de Janeiro, 20 de setembro de 1955.

qlli'm, na Aevnida Mauro
) I

,. 1fT F'l} D'a gnaclO J osta • I 10 - .Iretor.
Ramos. A mesma reside á

a) Paulo A. Poock Corrêa _ Diretor.
R.na Crispim-Mira .67.

-r-
, .

a CITE
Agência

de

Publicidade
............. aa

I'led:aa.u.
.............

Transporte de cargas em geral entrá "

'FlORIANOPOllS, CURITIBA E SÃO PAULO
ORAÇÃO

ACDrc1a-nos do nosso sono, ó Deus, e ajuda-nos a en- I
.

.

IfrentaI' a tempestade com 50l'agem e ,confiança. Que ela \
não nos amedronte e que não nos escondamos de ti. Que j
advirtamos outros' para que busquem o teu auxílio .e seja
mos heróicos ,ao enfrentar as tempestades da vida. Conce

de-nos paz de espírito.

\ I'IUA l..: CUBITlBA

COI! VIAGENS DIB'ITAS I! PERMANENTES EM CARROS PEOP&IOS'

"ILIAL: SAO PAULO

(AI'6uci. UfI Elo 4e lauetro e em Belo Bor1.o�te com tráre,o mbtuo att

ale Pa1l1. ee. a J:mpr&a •• Trau.port� )Ouu Gerab S/�.)

MATRIZ: I'LORIANOPOLIS
Escrit6:1o:

Rua Padre Roma 50 - Terreo

Deposl�O:
Rua Conselheiro Mafra n.�"

Fones: 2534 - 2.535

Caixa Post1!Ll, 436

End. TelegráfiCO:
Sandrade f' TranspoUs

-o-

MAX ZAI.EMAN (ISRAEL)

Visconde do Rio Branco

(832,11)

'rellÍrone 1218

CASÃ:--VENDE:SE�-
'VENDE-SE RE,SIDtNCIA EM PONTO CENTRAL

DA CIDADE. '

.

LOCAL '-;- AVENIDA RIO BRANCO 185
TRATAR COM O SNR. :ALVARO VEIGA
TELEFONES 2933 e 3501

fi:ndereço Telegrát1c()
SanUdra e TraWlPolia

-O-

Averuda do Blltado UI8G/'1(

Telefone: 37-31HI1
(

São Paulo - Capital - S.',

Endereço TelegráfiCO �

Sandrad,e e Transpolls
--o-

Clube 15 de Outubro
CONVITE.

A Diretoria do Clube 15 de Outubro tem a grata sa

I ísracão de convidar as gentis senhoritas, frequentadoras
do mesmo, para 5:17.er o seu "Debut" em a noite de 15 de

outubro próximo vindouro, quando será realizado o tra

dicional Baile de Gala, comemoratívo do 340 aniversário

de fundacão.
As i;tel'essadas poderão inscrever-se até o dia IOde

outubro na Secretaria do Clube, no horário das 19 às 21
horas.

ANTENOR BORGES - Diretor Social
, EDITAL DE CONVOC.AÇÃO

ASEMBLÉIA GERAL

De ordem, do sr. Presidente e de conformidade com

o artv 35; § lOdos Estatutos, ficam convocados todos os

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

próximo dia 25 (ultimo domingo do mês de setembro)
às 9 horas, afim de ser tratada a seguinte ordem do dia:

ELEIÇAO DO CONSELHO DELIBERATIVO E
SEUS SUPLENTES.

.De acordo com o art? 36; não havendo numero legal
na hora marcada, a ASSEMBLÉIA GERAL reunir-se-á
meia hora após em segunda e ultima convocação, com

qualquer numero de, socios.
Só PODERÃO VOTAR OS SOCIOS QUITES COM

A TESOURARIA E que assinarem o livro de presença
no horario das 9 às 10 horas. '

Ftorianõpolis, 20 de setembro de 1955
"

NiHon Santos
10 Secretár-io.

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

Concu�so para
ESCRIVÃO DE COLE·TOmA

Milhares de vagas
Prepáre-se convenientemente' para êste importante

concurso, cujas inscrições serão' abertas brevemente.
600 Coletorias foram creadas pelo Executivo. Para isto
adquira a coleção dos pontos preparados por professores
especializados; dentro dos rprogramas oficiais.

Coleção completa de tôdas as matérias, enviàdas por
REEMBOLSO POSTAL Cl)$300,00. Porte aéreo, mas

Cr$ 50,00. Pedidos ao

L N. C. A. - PR.AIA DE BOTAFOGO, 526 - RIO.

"-••-.--_._,._.._.._.-..._.._.. ---..- -..,,.-••_ _-_-_._ _-_-_ -
..-_•.- _-_-..- .,..-w

Banco do Brasil S_, A_
FISCALIZAÇÃO BANCÁRIA

AVISO N. 33
.

"O BANCO DO BRASIL S. A, - FISCALIZAÇÃO

I' BANCARIA, tendo em vista o disposto nas Leis n. 1.386,
de 18-6-1951 e 2.186-A, de 13-2-1954, torna público aos

intel'essados que:
'

I 1 - De primeiro a dez de outubro próximo vindou

Iro, serão r:ceb�dns par� estudo,
_

declarações de ne�essi
: dades de cambIO 'para lmportaçao de papel com lmhas
I
d'água e outros materiais de consumo da imprensa, des

, de que destes não haja simifares de fabricação nacional,

I endereçadas pelas empresas editoras, jornais e revistas

I
e ?el�s firmas que os importam para fornecimento às

: primeiras;
'2 - Dentro do mesmo, prazo serão igualmente rece

bidas, para estudo, declarações das ne6essidades de câm
bio destinado à cobertura ele importação de papel para
impressão de l-ivros endereçadas pelas empresas edito
ras de livros ou pelos fornecedores �destas;

3 - Essas declarações que serão feitas em qua.tro
vias, obedecerão a modêlo apropriado, a ser fornecido pe
la Fiscalizacão Bancária e deverão mencionar as quan
tidades, qua-Iidade, proce'.ncia, origem e valor, em mo

eda estrangeira, separadamente por artigo, do papel ou

material pretendiçlo, indicando ainda os totais consumi
L.OS ou fornecidos no períod9 de 1-10-1954 a 30-9-1955;

4 - A obtencão de quotas de câmbio para a impor
tação de papel p�;_. int'ermédio de revendedores nacionais
se acra regulada pelo aviso trinta e dois dêste órgão, pu
blicado no Diário Oficial, seção primeira, de 10-9-1955,
página dezessete mil cento e treze;

5 - Estudadas as declarações de necessidades de
câmbio apresentadas, será a solução coml1l1icada aos in
teressados de acôrdo com o que dispõe o art. 30 § 40, com-

I
binado com o art.,40 da Lei 1.386, dê 18-6-1951".

Saudações ,

'

Ipelo BANCO DO BRASIL S. A; - Flori.anópolis (S.C,).
I

"
.

Fiscalização Bancária

I Nestor Ângelo 'Arioli - Gerente.
.

Hildebrando 'Américo de Barros - Chefe de Serviço.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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....

'· efj·�r � �::O;�:::!��:::�:" Ospo�!:�.

ereu, ·00 em, em n., ;�: �:,;:��:KI�n�'�:�.:�
,

em IIa,.;.8I' e Blumen'au l:ad;e::::ind::ç!�a::I�����.�:
social e econonuca do saudo.

,
,

, .
so Presidente Vargas. Con:JOINVILLE, 24 (E.) - 1 horas, o 'ilu:tre chefe pesse- lBumenau, devendo partlcl' clamou os catarinenses _Procedente de Itajai, onde dista, pelo rádio, transmiti'] par, nesta l�l�ima _cida.de, r' de modo especial a mUlhe�.íesembarcou, devido ao mau vibrante proclamação ao 1)0" grande comicio alIan�lsta, � de Santa Catarina _ à defe.tempo, chegou hoje a esta vo, concitando-o a pugnai noite, quando estarao pre sa dessa politica, com a vi.PRO'XIMA ElEICAO, cidade o eminente catarí- pelos candidatos ela Aliança sentes os ca�dida�os Fran toria d� candidatos alian.-, nense, senador Nerêu Ramos, Social Trabalhista. , cisco Gallottl e MIranda Ra- cistas. De modo eloqüeUleEstima-se em 320.000 o com seu dever de cidadãos que tem sido visitadissimo no Amanhã, pela manhã,' s. mos e o dr. Aderbal R. (j,' referiu-se aos srs. Juscelinonúmero de eleitores que, no brasileiros. Assim, o eleitor HOTEL TROCADERO. As 17 exa. seguira para Itajaí e süva.,

, Kubítacheck, Francisco Gal.território de Santa Catarina, ,faltoso deverá justificar sua ••••••••�•••�••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• J...... lotti e Miranda Ramos, paracomparecerá."às urnas a 3 ausência no pleito, caso con-

os quais solicitou a solida.de Outubro. Em vários mu- trárío estará sujeito à multa, Grandl'oso Cnml·CI·O da nlll"an-ça em Coquellros ríedàde da altiva gente bal'.nicípios, além de votar para variando de 100 a 1.000 cru-
II' N

, riga-verde. Teve palavras -dePresidente e Vice-Presidente zeíros. Ademais, o cidadão
,

.. .rara felicidade tribuokiãâoda.Repúblíca, Governador e habilitado para votar e qu= O POVO se rellDiu em massa, Das imedia�Õ8s da _�.-� --<��_.., pçôaámãr �s �irf�des ciVi-Vice-Governador do Estado, não o fizer sem justificar-se .

C I A I' t
-.

r
\I

d Apesaj; da chuva torren- cas do grande chefe Nerl�1l�é��e��l�::é� d���i�r�g�o t��= �:��::e�:e�n::.��r!mi::n��l:_ ape 8. p ausos eu DIlas ICOI aos ora ores cialfoe, d�# quand� em Ramos: � sua oração, en�re.,

·t rêncías públicas, de, receber da AI·lauva Vltór·18 em to.Jas as urnas
qu .lIdo, varrra a Capital, a cortadissima. de ovaçoes;versal, o preteí o.

• U • c,ielrada ontem do dr. João' mereceu ao final estrondosa-xxx seus vencimentos em repar-
9'"'Na noite de quinta-feira, mara, o dr. João Assis Filho, I grande estadista .I:!.�FcíJ,.tl'

I
Goulart, Ilustre Presidente manifestação de aplausos doA tecipa se como pequena tições públicas, etc: ,

a -a:Stencã�, face às leis mais Como se pode verificar, co_nsoante �mpla PU�licid�de 10 .dr. Salgado, ?liveira:,�.o:.:�:� .,..e-�,._

d� �artido Tr�balhis�a �ra- povo.
positivas' elaboradas com' a mais do que nunca, está o felta:� a Aliança Socl�l Tla-: A=�},.z��:r':?_�"��J'iS e o A cada dia que passa� avo- sIlel�o e �andldato a .VI�e- X
finalidade de punir os eleito- eleitorado obrigado � _

não _�a;2.:1_::,ta le�",,�!��3��::,: Dumingos Fernandes D'- luma-.se tanto. a campan�1a Pre_slde�cla da .RepublIca . Também em' Itajaí Q dr.
res que; sem motivo justifi- faltar ao d�,_-_� ..� '-éxtraord'inaíTo comício no Aquino e, afinal, o dr. �smar do/Allanç� Socl�l Trab�lhls- p.ela AlIanç� �oclal Tra?�- João Goulart foi recepcíona;

d deí de cumprlr �""'�..
� ",mpenho desse

b
.

. d Coq eiras Cunha. O popular Prefeito de ta que, nao sera exagero :),- lista, constituiu verdadeira do sob a mais vibrante e rui.cu, o, eixam � ........ n'-v"- airro eu, nas
,

ítória al
_

I' dI'" d-_.- _�lJn5ia Y!!VE'r elvlCO.
imediações da' Capela ela Florianópolis, em sua. aloc:l- firmar, �era uma VI oria am-

I con,sag.raçao popu ar. osa. a egrra crvica o povo.
r- -jU�c.f.l)'� .

[Praia ela Saudade. À maneira ção, disse ele sua satísração da maior do que a do ano, Milhares de pessoas, IReahzou ali extraol'dinario
,.0 Gr!>"'

___.

_
.

'I de todas as reuniões da Ali- em transmitir ao povo a so- passado, concentradas no .Larg? Fa- comicio.
,«'la Farrr REAllZACOES MUNICIPAIS ança em nosso município, o lidariedade elo dr. Abelar.do VIAJA O PRINCIPE gundes, acla��ram o Jove� X

, comicio de Coqueiros, foi LUZ, filho do saudoso estadís- polítíco patr ício, de m��el- Em nossas proximas edi-
Dentro do vasto plano de produto de seus trabalhos

.

uma demonstracão elo- ta dr. Hercílio Luz, à causa HAYA,24 (U. p.)'- O prin- ra realmente apoteõtíca. ções noticiaremos sua visita
urbanização, está a remede- primorosos .. ,

.

Outros para quente de que a nossa clda- da Aliança Social Trabalhis- cipe Bernarel da Holanda, Saudado pelos srs. Prefeito a Tubarão e Criciuma. onde
laça-o do pequeno jardim da .bancas ele revistas, jornais,

d d
'

m vítóría extraor- ta, Em todos os recantos do seguiu para Garmiseh Par- Osmar Cunha e Senador o'aguadavam enormes con-'

. ce ara ua.
I R \J t

-

d t ib Ih dpraça onde se acha situada etc.:. , ..
. dinária aos candidatos do Estado, o dr. Abelardo Luz tenkirchen, na Alemanha, Sau o amos,. o sr. an�.o cen raçoes e .ra a a .ores

a estátua do bravo Fernando Nao h.a d.UVld�, que alem
Partido Social Democrático e indica os nomes de Francisco onde deverá presidir à ter- Goulart proferIU longo dls- e aliancistas.

Machado. dos bOl1ltos abr�gos ?e alu..
do Partido Trabalhista Bra- Gallotti e José Miranda Ra- ceira conferencia internacio- i $C,'

Aquela pequena praça va.i minio, muita cOls,a ha �e i),-
sileiro. Os nomes de Jusceli- mos, os quais, à frente do nal a respeito das relaç:0ts -..-_-..-_v_••.-••_..,.,_ _ _.., w:-- w _�

,ficar irreconhecive\ tais os ?arecer... E aSSIm, pro1sse- no, Jango, Gallotti e Miranda Govêrno Estadual, dal'ão americano-européia, anun ..

melhoramentos que ali serão '5uindo em seu grande p ano
Ramos foram ovacionados prosseguimento às obras do cia um comunicado do Mi-

·t ie obras e melhoramentos na
.

3eu saudoso ,progenitor, o .lÍstério elo Exteriol'.feIos, .. '

'" de instante a irlstante, a me-

Segundo conseguimos sa- ";apital do �sta?o,,? mUlllc�- dida que os oradores iam ,e

ber, vários quiosques deverão lia de FloJ'la,nopolls, den�ro sucedendo na tribuna. A a�l
ser postos na pequena praça, �m breve, s�l'a um dos malO-

ministração do sr. Osmar
onde uns serãD para as nos- :es elo BrasIl .. ,

Cunha, em Florianópolis, em ..

PETER
sas rendeiras, comerciarem o

polga os moraelores de Co-

queiros, que já começam a

sentir seus benéficos resulta- RIO, 24 (V.A.) - "Este i to declarou: I'Recebi apenas
dos. Enquanto, de um lado, o caso de desvio de armas é

I
minhas nomeação para a

sr, Osmar Cunha melhora as uma verdadeira fieira, en- presidencia desse novo in
estradas, beneficia o povo volvendo grande número de quérito. mas não pude ain
com pontes, instalando abri- pessoas e indo desde o que da tomar pleno conhecimen
gos, de outl:o, lado, o govêrn,o furtava asal'mas até ao que to do caso e nem traçar eli
do Estado se recusa a forne-

,
as distl'ibuia - decll:!l'oU 110- retrizes, uma vez que me en

ceI' água em diversas ruas de ,i'e pela manhã· aos' jornais o eonlro ainda a-"soberbadp
Coqueiros. E' por tudo isto e I general Emilio Mam'ell Fi,- com outro inqtlê'rito sob mi
)01' mais uma série .d,e c9i-11ho,. pre�i�:nte da Co:nissão nha direção e que aínda não

HOJE ias etradas que por SI se ob- de mquerlLo que esta apu- chegou ao fim".
I REUNIÃO NO CI�E ervanl, que o povo qll'�r m�l-< ranc).o o grave fato. ---- . ------

'dar o Govêrno do Estado.
'

L''IBERADORITZ "Não há qualquel' ftlnd�-Mudar __para melhor. Mucbr
mento ou fundo de verdade '

'

'

-

,Hoje; 25 do corrente, às 10
para mel.hores, dias:, de paz,

n,'Ia, 24 (V,A.) _ Seglln--

h
'

na noticia de que oficiais da J,�horas da manha, avera, .!Jro',,''l'esso e bemestar.,
b'd- Aeronáutica estariam pl'e- do informações J,:ece I asfendo paI' local as dependên- O primeiro orador do comi-

I' dsos em Cumbica. ° numero pelo Instituto Brasi eIra e:::ias do Cine, Ritz, uma opor.. cio de quinta-feira em Co·,
I d S

'

1 ewato e ·os nomes das pesso- Café, foi pub ica o em an-tuna reunião de toe os os
quel'ros foi o dr. Gastão As- ,.

,

as detidas não me é passiveI tiago decretO" do governo,�omponentes designados pa, Sl'S, que saudou o dr. Osmar ,

d d
.

declarar, mas posso gal'an- Chileno suspen en ·0 pl'OVI'-ra as- inúmeras mesas eleito-
Cunha, digno e operoso Pre-

I' f'
-

til' que todos os cabeças já soriamente o manópo 10 o 1.-rais que funcionarao na,· r"eito da Capital, eleito 110
l' estão sob chavez". cial de compras de café. -duas zonas desta capital (c e.. ano' passado pela Alianç:l

..

t O general MaUl'ell, que-Dessa forma, os importado-C!ima�segunda e deClma- er- Soéial Trabalhista. Falaram ,

O também preside' o inquérito res particulares habituaisceira) no pleito de 3 de' 'U"
em seo'uida pela ordem; a

.. ..

tubro vindouro,
• o ,

01 B 'asi! da para lllvestlgar a autentlcl- terão licença para ilUportarprofessor" ga r
d d

-

d carta que te 'café no montante de doisNa oportunidade, serão . f . Hélio Pe·YD.. a e ou nao a' -

prestados ao� presidentes, se - ��:\ °:C��::rii�Io Hilário lpe_ i ria sido �'irigida ao SI:. Joã.o milhões e oitocentos mil d�-!cretários e mesários elas, vá .... ruffo o Capitão Anuda Cà- Goulart, ll1dagad� a respel- lares, �,

'ia � seccões toclos os esclare-I ...-:;.:;::J...._••••�_........._-_. _••�--.......�111.1..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiíii••íiiii.iiiiiiii.iiiiii.iiiiiiiiíiiiii.iiiiii••;:;in�ento� necessários ao bom, COMITÉ UNIVERSI.
" .

-

lndamento d::xcleições. ,I TÁRIO DA ALI- Bilhete ao depu'ado
Ao eleitorado catarin�ns:, lANÇA, 'Ten6rio Cavalcantite é um pleito democrático. afim de d_>sfaz2r pOSSlvelS I 'Falará amanhã, sf)gunda

sempre admirei muito o cano, dúvidas e equívoc03, info:': feira, pelo microfone da Rá
didato Plínio Salgado, uma; mamas que, respondendo. a dia Guarujá no programa d[

das figuras marcantes da 'I consulta que lhe f?i dirig�da, Aliança Social Trab�lh�sta i��
nosa democracia". o Tribunal Supenor Eleito.. 12,4D- horas, o academlco Cif

Vale a pena registar o ia- ral, com sede na Capital da Direito NORBERTO ,BRAND

to e a frase. O sr. Juscelino R.epú?lica, esclareceu que o
I
em nome do Comité Ulllvcr

deli uma alta demonstração' eleitor deverá assinala: os sitário da Aliança Social Tra
da sua gualidade aos ideais seus candidatos na cedula balhista.

democráticos e teve para o única fazendo uma cruz no , � ...,.

seu adversário uma atitude local de3tinado. .

rSíTrrÂCAÕDÔ··MNPf·
..._...---�-�-.-_.�·

Ond� f�icará Carlos Lacerda?
RIO, 24 (V.A.) - ° pro- fins politicas. Em casa n,e

curador geral do Distrito gativo, o consulente quer

Federal, sr. Fernando Ma- saber quais as providencias
ximiliano, recebeu o proces�, cabiveis e a quem compete
so no qual José Ferrugem:
Matos, do diretoria regional tomálas' para impedir que a

do P. T. B.,- consul<ta o Tri- ; quelas entidades se e!l1P�
bunal �egiDnal Efeitoral so- nhem em propaganda elel-,
bre se o Movimento Nacio-

I
toraI. ° procurador deverá

nal Popular Trabalhista _! apresentar seu parecer em

(M.N.P.T) e o Clube da Lan-I sessão de an:anhã. se�do re-

·terna estão legalmente orga- lato!' do feito o JUlZ Gas

nizados e regi8- rados para! tão Mecedo.

---DECLA'RACÃO
.

Como é do meu hábito u�ar a assinatura de EuolIdes

Silva' em vez de usá-la cOlll-)illéta, isto é, Euclides Eleptél'io
Silva' - e como, há poucos dias, houvesse surgido nun�a
das folhas 'da imprensa da Capital um artigo sob a a_ssl
natura, de Euclides Silva,. venho declarar que, nada tenho

a ver com essa publicação. ,

Florianópolis, 24 de setembro 'de 1955.

,(ass.) Euclides Silva
Residente à rua Matos Arei _:_ 364 .

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

Florianópolis, Domingo, 25 de Setembro de 1955

JUSCELINO X PlINfO
RIO, (V.A.) - Um tele-I no?re tão rára nos dias de

grama de São Paulo infDr- hOJe em que os homens colo

ma que DS srs. Juscelino Ku- cados, em terrenos .opostos,
b·t h k e Plínio Salgado procuram se destrUlr pelo1 sc e

.

pr'encontram-se. casualmente i�sulto, J:I:_celmo- lUlO

no ael'oporto de Congonhas. -lll'Va de hçao
Ambos candidatos à Presi-

dência da República. Um

com tôdas as probabilidades
de estrondDsa vitória, outro,
apenas, com as probabilida
des de uma boa votação.

O encontro dos dois candi
datos segundo o telegrama,
fDi cordial. Abraçaram,-se,
conversaram an'imadamente.
O episódio, num país de ra

cionada educação política
como é o nosso, causo es

tranheza. Esperava-se que
'os dois adversários se des
sem as costas, fizessem ca

retas um para o Dutra ,etc.,
ele. Mas, tanto. Juscelino co

mo Plínio ho.mens educadDs
e as doutrinas que profes
sam não podem separar as

pessoas.
O candidato do PSD-PTB,

aliás, explicou aos jo.rnalis
tas o seu gesto com estas pa
lavras: "Evidentemente, ês-

.

_

lhos e a rapidez com que St

desenv,olvem são dignos d,

louvor.
Podemos informar que 2

ponte sôbre o canal da Ca

pitania dos Portos, que virá
favorecer grandemente o

trânsito público, será inau·

gurada pro'lávelmente 11'1

PLANO DE URBA

NIZAÇÃO
À nossa reportagem visitoll

ontem, à tarde, as obras que

a Prefeitura Municipal esU

realizando, através de seu:

operáriOS, nesta 'capital e 11'

sub-distrIto do Estreito.

Tanto aquí, como lá, pro,

cessa-se intenso serviço dE

calçamento de' :várias via

públicas, cleixand.ó-nos bar

impressão..
A bôa marcha dos traba·

próxima semana.

Devemos; ainda, registra�',
a colocação d03 abrigos par:l

onibus, quatro dos quais ,Pl

foram postos (3 nesta capi
tal e um no Estr}!ito, junto à
"A Soberana", _.'.•••IIiIl_ 1I

-

Itajaí, 22 de setembro de 1955.
Ilustre dellUtado.

Gostaria imensamente de co.nhecê-lo. pes:;oal
mente. Não, é claro, por curiosidade... mórbida,
mas })orque lhe admirei, algumas ou muitas atitu

des que não eram apenas de coragem ou de falta
de medo físico.. Aprecio. a .sua li�guagem solta e

desatada; na qual, muita vez descohri, ·so.b o man

to. da ironia ou da estudada e aparente falta de

verdad·es profundas.
Mas, entrando no assunto: gual'Clo co.migo,

da última campanha, UIIll jornal Itaj-aí, desta ci

dade, n. 35, de 11-9-54, no. qual ao sr. Senador Ne

rêu Ramos o deputado federal Anto.nio Carlos
Ko.nder Reis, entre o.útras, faz a seguinte' incre-
Ilação:

1° Caso Tenório' Cavalcanti
Quando êsse deputado fluminense, pe

la violência e pela audácia, tentou desmo
ralizar a polícia do. Gove'l'llad�r Amaral

Peixoto., genro do Presidente Vargas, en

controu no Presidente da Câmara (sr. Ne
rêu Ramo.s) â trincheira para sua mano

bra, cujo êxito marco.u o' início ele toda a

série de armadilhas e embo.scadas contra
a autoridade de Varga.s".
Go.staria, ilustre deputadc;> Tenório Cavalcanti,

colher o seu depoimen.to a respeito. dessa denúncia,
aqui usada C01110 arma eleitoreira })elo deputado.
K(mder Reis - moço temperamental, em tudo e

1'0.1' tu(lo tão diverso de V. Exa.

Sabendo-o que estará, domingo, na Capital,
sinto não l)oder ir entrevistá-lo. sôbre o- assunto.

CXI)Iícado. O seu dep�imei1to, entretanto, l)o.derá.
- ser feito nas mesmas colunas que lI:bl'ig'am e;;t:1.

Admirado.r e pat.rício.
Alil'Ío Silveit'a Tibes.

•

O nível cultural ,da imprensa palaciana já disputa
o mínimo com a tal campanha alta que nos prome
teram.

Efetivamente, não se compreende que um jornal
,que tem por diretor de reelação um colega da cultura
e ela experiência de Martinho Callado, exiba isto em Cl
l11::mchete:

"Assim deve o eleitorado catal'inellSe re

freiar; })or todos os' �eios possiveis as no.ticias
tendenciosas qúe, I)Orventura, venham a ser

I. divulgadas pelos no.ssos advel'sários, em face
da derrota que a Fnmte Democrática os im-

pillgirá".

Se aquele ?'efl'eiar está,
.impingi1·á está ótimo!

bom, aquele os

x x

Para mostrar massa de Po.VO, o mesmo jornal exi
biu ontem um clichê de duas fotografias juntas. l)

truque está tão mal feito, que àparece, em primeiro.
plano, uma pessoa que só tem a m�tade da cabeça.

A silb ou infra vizinha faz melhor!
x x

x
v _

Destinada ao concurso de guadrinhas aberto pela
I

fechada Rádio Diário da Manhã - ondas curtas - re-

cebemos a que vai a seguir. Esse concurso era de exal
tacão do.3 candidatos da Frente Governista. A quadri
nha glosa as declarações de um, que já ,se j�llga eleito.
Ei-ln:

"Um doutor não perde a linha
Para iludir o seu povo:
Nunca deve' uma galinha
Cantar antes de pôr ovo!

x

I X

O sr, João Collin, candidato que o sr. Irineu Bor
,nhausen limitou à Pl'efeitura de JOinville, anda m;t
luco. com o seu competidqr J. Gonçalves, o popuhll'
JOTA.

Tão irritado anda o Collin com o Jota, que já pen
sou em suprimir o jota do seu nome, voltando a ser

Hans, como foi registrado.
Há dias, lá em Joinville, o Collin encontrou umfl

pessoa com quatro distintivos J -J nas lapelas, isto é,
dois em cada uma. Alucinado-como anda, pensou que se

tratava de um correligionário e foi �xplicando todos
aqueles jotas: "I

- Deste lado: João. e Jorge e Jorge e João. Do
outro lado: João e Juarez e Juarez e João.

A pessoa, portadora dos quatro distintivos J-J
protestou e explicou:

- Nada disso, Deste laelo é Juscelino e Jota e Jota
e Jango! E deste outro laelo é Jota e Gallotti.

- Mas, Gallotti com jota
,�,

- Eu explico. O programa do dr. ,Gallotti, como
'todos sabem, está sintetisado em J llstie,a, AltruiS1l10,
Trabalho e Ordem, cujas iniciais formam a palavra
JATO; De forma que, deste, lado, o que há é o seg'uin
te: Ja'to e Jota. e Jota a Jat.o.

O sr. Collin, (�rioso, saiu sem.,. jeito. .. /

GUILHERME··TAL
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