
,�.::::;:6"'i-�Faliam.apenas J. diass. Catarina I 8im, amigos, faltam 'apenas Sebastiãó Neves aceitou a n.-
• S=T

I' <,
-

•
1', E DIAS para que. o povo pótese , dR, derrota, ..çpi�R que

-

A,no .X,,LU I
catarinenae

� compareça às até então não havia entrado

urnas; dando a resposta de-. nos cálc�los. udenístas.

N 12
vida aos "eternos vigilan-··� E' o .sinai evid�nte de que

I .284 tes". ,..." tõda'sa demagogíà" mais as

Ainda outro dia, {alando tactlídades �0S" 'poderes pu-
, C· .,.......

'

pelo
< mícrorene da Rádio blJcqs:, nã'g fóràn'i suficientes

Diário da ',Manhã: o· senhor para I
érobtã1··.. a 'vontade da'

gente Barriga-Verde, já de

cepcíonada com as premes
sas feitaEi. e não cumpridas.
De mais nada adiantarâo

as obrasde fachada e 03 re

toques cre última hora com o

único intúito dI;) enganar o nos
so povo pois quem nada fez em

Florianópolis, Terça-feira, 27 de Setembro, de 1�55 crt.1M
------�--------�----------�����

1iia·�o�.:ii�4�j��
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Em documento oficial o sr. Governador Irineu Bornhausen prometeu 'que
' ,;

não permitiria a Intromissão da política no Ensino.
,':,

, Logo em seguida a essa promessa, o então deputado Frederico Kurten, da
�

U. D. N" ia ao Sul do Estado e promovia reuniões de eub-dtretõrtos udenístas �
nos prédios escolares, com a comparecimento obrigatório das professoras, Nos �,'
outros pontos elo Estado, IHlÍ,l'OS .J!!:ócel'€s do 'gOVêl'110 fazia�l (l mesmo. �

Desencadeou-se, depois dessas reuniões, que, fic)Oll. constatado serem destina-
I'
"

das a saber quais professoras eram governistas ou oposicionistas _ desencadeou .' a ser a pequena respeltada

se depoís a tremenda orenslva contra elas. As que não tinham garantias foram � de outros tempos, quando tí-

sumariamente demitídas ; as demais removidas. para os pontos mais afastados
.. nhamos estradas; quando a

1 I

- '.
uaque es em que serviam. Para substítuí-Ias os cabos eleitorais _ e não mais Oh

" Instrução ela nossa mocidade

inspetores escolares _ indicavam nomes. "De�sas indicações, que em grande par- � era entregue a gente capaz ;

te recaiam em' elementos sem o preparo suficiente, adveio a queda vertiginõ_;;a :' quando as repartições p'ltli-
da nosso Ensíno, (Iue', nestes úítímos anos, passou de' l0 lugar' no Brasil para :: cas atendiam soliei tamente

um dos últimos. .
_ _

' ;' "'"' i 1:.\lI!'.' I': aos que lá compareciam.
'

,l\lí', (
f ';t4Pi

Na Mct1sagún relativa no Plano de Obras, o sI.:' !rhieu Bnrnhausen se' con,,1 ,.; Hoje, ínrelízmente, neste

fesma alnrrnadn com as reprovações de alunes 11-08" exame" de promoçiio. �ssas ! � regime de apadrínhamento;

l'ôlli'ovaç;;i'3 ultrapassam da metade dos exarninandús!
l
( � tudo isso foi deixado ele la-

x x
:

' -li I do, uma vez que certos ocu-'

��I���� I : •••••••••••• ! .: ii i ';
. \ --- ----�....,.,�----_...

.', pautes ae cal'g�"Bt'-\"'�
:' dos, mal sabem 'as"�l!lltl' os

� seus nOl�es. '

" Voltando ao senhor Eetas-

� tíão Neves, quero rerutar, as

� alegações de s .S., cuando

� disse que a penitenci:�rh, an
� tígamente, era uma coisa de

:l causar dó.

� Não é verdade, Conneci a

� penítencíárta ao tempo do

� ir. Edelvjo Arauío, o', qual,

� sendo meu partícurar al!\nigo,
" levou-me p01' diversas võzes

� àquela casa de correção. F.r�

� um diretor l'ígido, mas pel'

� feitamente .humano. 80b !'uá
� direção, a penitenci:'�l'i::t g':l
� nhou muita coisa, lJ'l�,sancio

:'Loul'ciro amigo. � � a s'er uma elas maJs cOlnple-

Veja se' é possível adiar qualqucr SOlllCâo � tas elo País.

extrema para depois de 3 de outubro. �. � quando o' dr. Ec1elvio

Abraços. Heriberto. 24-6-55".
" deIXOU o seu Cal'gíl, a maio-o

�í fica o retrato de lím candidato;. para que o' povo o julgue 110 próximo dia � ria dos prêsos chorou a,) ou-

3'. N:to acusamos com documentos contrafeito:;, com truques foto!"ráficos .com :: virem suas plj-lavras de rles-

im}mtações duvidosas. "". pedida.
.

'.
Acusamo-lo com, t1ocume�tos escritos pelas suas próprias mãos. ..

. Será que_hoje o sr. Sebas�ião

;""�'Q _o��];!V() o j'.wl!;�JI.�! ::.
_ ,'�,.-�&t-�, "

'
_ Y.·

" '"

•

"

"'

•••• :•••••• , """

• � Neves teria alguma lágrima.
� ..""'�..,.�.,._-:...�_r:;._I.>o..b�_JR......_iliii......J!'......w•. l'''_..''''"'.. 'f!'''-

.._'f_.,.�",._...r�..�....�;a__"-:";;-.';".��";"""''''h�
':' _I pnf par.te, dos detentos'? .

: J,',.UScellno -en,"C-.'h'a"-pe'c' o;-��:;;:�2::,,��:,�::�:'n::.
que falbm apenas 8J1"TE

.' .
.

C,.' , I
DIAS, pa1'<1. (11.18, as LU'lIa3 tJ-

::. Omt�IO memorave e vitóriá por lem mais a1',0 do :1':2 t'SSC3

.;

I
demagõgo'2 incap2zes e tl'i·

,'.::: arga margem de volos pud�adores, que à fal�,1. de

•

' ! motlvos "apazes de (le,;nJOVa-

;.
. Chapecó, 23 (E.) -I: l)areceram numerosas descritiveI entusiasn�o

t

lizar a vid9. 1>úbliea do dr,

.: Acabamos realizar me- eepresentações de to- �
nosso povo, qtle dar?)

Francisco Bel:jamin Ct.11;Gtt!,

;. I I
L ficam por aí lutricanc:". pe-

:;..'�':' �,?Ol:ável com/íéi��cOl.n, �los �l},uni�ípios do Oes- aqui. vitória nossos netrançlo em E,Da vida parti-,

a pr�s,en.ça, dr._ Jusceh-,.te. �randlOsa, conce.n- f candIdatos IJor .lar!!a
cular, rcomo se m; (lue dêle

K b t h l· C
-

d
� falam, ten1:w::n condi\ fies

no p: 1 sc eA. om-.' traça0 espertou m,- margem de votos. morais para tal.

\ �_.�J-. ._ - � J'..� �..� .;a.-,,;- ;J»,..III...._y�.�.
Valnos ter cs,h"!:la, al'lllgoS.

� Deliranfemente ac_amado no Sul ���s�altam c.pI; rms Sb']E

O sr. Jo,ão Goularf
10ilO Era,ileiro

�. Em nossas }ll'óximas edi- I
( ções daremos noticias 110r ..

j

:- menorizadas da excursão do
.: dr. João 'Goulal't, vitorioz;o I

� I" candidato à Vice-Pl'esidên-
"

':. cia da República, às ci<!ades
km I m:i??tI?@ .,' de Tubal'ão e Criciuma. Tan-

'#.: :: to numa como em outra ci-

"'\):\:;;;::,:;),;:)d�;:;C,I LI:,;';.:I, "

; ••••••••.•. , •••.•••••••.•••••.•••••• [ ;., •••••••m;; ••.•.••••·.·'[""'j':""""""'."" """";""'."";l""': ,.'l"·',"""") "";""))"""';";";""'1."":i�\';'.'; " dade, o ilustre Pl'esi(lente do
" Partido Trabalhista Erasilej-
I,
:' ro foi alvo .de demonstrações
': de solid'ariedade que fdgem
� a qualquer descrição.·O povo

� ,do S,ul catarinense tributou

iii: iiI mi.: � Ilhe, '.rea}�e, -manifesta

@1Wi]@ii tM Iii ,;
, � ! çõe'> que, mesmo conhecidas

�!ll)�i�,:I�lli�I,�ll�112!�[il�.�•••il. i:,;�I;1 [Illj 'ii il!�ill'l'ili'·i ••••• : •••••••
'

ii I ',i
as suas dispos,ições de - con-

,,-� sagrar o herdeiro político do

di, ; l[ .; •••••• : ••••: ••••••••• '............................... i•••••· •••••: : 'i •••••••••••• ,. ' saudoso Presidente
\

Vargas,

'1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIpllllllllllllllll;�������-I'; � tivas. PossiveIn�ente ainda

�
�

.1,
�
I,
,

I,
,

I,
�
"

I,
� :ue � governo argentino con- LONAR;DI GARANTE ••tl••••••••••••••••••ee••••••�.f'H!lceéfi'

.

.-" ,

,

.. �·l :�::��a;::::l��!�:H:� J:;�;:,ii:�%;i���r,���ll EM 46' M':UN' IC' IP"IOeeS·soia��_�_fiil...u..a_�_..._Q,.a_�' ..1Ji_-�_.;....-.:.��.Ia_....f'I_a�g..iii......,._a_,._,..,,,._..�..�Jli.t...fIj.....íIiii._....,..".�...,..Ii/._,._......fa•••tiI._•••_...-....._....._.......__• __...,.._ Assunçao. A,duZIU que ele oficialmente garantir a se- • I

O ETMA--- ASI"LOU�SE OUTRO ASILADO,
deixará Buenos Aires a 001'- gurança do deposto presidcn- : Ido da canhoneira "Humaitá", te Peron que se acha ref11- ..

SANT1A'OÓ DO CHILE, 26 BUENOS AIRES, 26 (U. P ). q�e deverá chegar amanhã giado a bordo duma canh�., I: No ano )Jassa�o, a' Aliança Social Traba- o:
(U. PJ'_ Anuncia-se oficial-' - O "general Franklin Luce- ou segundu:"feira. R:'l'Velou. neiral paraguaia no porto ri:'):

lhista derrotou a UDN em 46 muniéípios. :
mente que o ex-ministro 'das 1'0, ex-ministto do EXército, tambem, ter o ,govérno dado Buenos Aires. Esta decla\',l,-:

Em MAFRA e ,MONDAi, p01' e:siemplo, Nerêu :
Relações Extúiores, sr. J,erô- �ncontra-se asiládo na E'm- o-mesmo trataménto ao 'if, ção indica que lhe será ,ou. •

venceli �om 3.4-09 e l.�Ol votos, l'eS!lectivamellte. :
111'mo Re'm' t· "'I d b' d

' N" 1ld f
- (t A dlferenca a favor da AII'�n" d

.

Ol:mo, es a aSI a o alxa a na lCaragua" se- ,e ansa Cavaglla Martine;;; torgada autor.ização para se- • . . . :,
'

"

, ... "a, nesses OIS •

na Embaixada chilena, pa .!pmd? �.?formar�I!_l fontes di-j e ,ao cal:it�o_ d� navJo Enl'i- Iguir com destino a Assunçãn, :"mUlllClplOs,
fOI de ",.407 votos. :

capital argentina. plomatlCas; 'que Noguelra 1sler e su-as es� a·fim de viver ali exilado' • . I
,

..
'

. • a•• tl•••••�•••_HIHi "•••••••••

B:dição de hoje - 8 páginas

x •

r
'

Os clichês que abaixo. publleanos revelam como as QI,ll3,stões do Ensino

professoras c. bolsas, escolares - sjio tratadas pelo Govêrno. Tudo é resolvido em'
função dos Interesses políticos. F�ofes:;;ol'a flue o Gnvêrnn saiba que é pessedisf;'t
ou trabalhista só tem o dtrelto de ser percegulda. Para-um estudante obter uma

flO-:'sa escolar-não adíanta, ser aluno perfeito; }lOUCO impúrta que revele exeepeto-'
nal vocação para esta ou aquela ,!lspecialização; de nada vale obter notas de

distinç5.o. O critério para conceder e anular bolsas escolares é medido pelos íu

teresses potitíccs. O pretendente -que tenha parentes eleitores que votem na u.ns.

recebe logo uma bolsa, seja bom, seja mau, seja péssímo eSh,dal1te. �\Ias se a

�estapo udenísta descobre Que o bolsista,'embora. venha sendo o melhor aprovei
tamento, tem llarentes que votam na oposição; o Govi\rno de Imediato lhe cOfh
os estudos, com uma crueldade de estarrecer o mais duro curaçâo e de, revoltar a

mais ínsensível cônsctêncía.
'Essa miséria humana pode ser pel'feitamente compl'o\,3,I.);. através dos bilhe

tes abaixo, dirigidos Ulll a Sra. Ondina Gonzaga, Diretora d;) Dellartamellto tle

Educação e outró ao Dr. Waldir Bnsch, então Secretário da Educação, l)eIo entfw

SecreLru:io da FaZell(ln" sr. lIeriberto Hulse, ag-m'u candidato a Vice-Governadol'

do Estado.

sem

CATANIA, 26 (U. P.)
vulcão Etna sacudiu esta

t'lc,glão com pequenas e1'Up
les .. Os obsel�vadores locais

zem que se abriu nOV!1 cra

ra a nor(Jeste da cratera
'utra!.

na

quatro anos e meio, nada po
derá fazer nos poucos meses

restantes.
Precisamos tirar os "eter

nos vigilantes" elo poder, pa-
1':1 que Santa, Catarmu volte

Não faz muito, um jornal do sei, reproduzia um outro billietc elo sr. Her-i
berto Hulse, solicitando, a um Procurador do I.A.P.T.C. qJIC não 'lhe executasse u

divicl� para c.om ;;tquela autarquia, antes de 3 ele outubro!
O homem que nos bilhetes agora Pllblicados se revela um perseguidor desn ..

mano, impiedoso e feroz, ,naquele outro era. todo' humilde e subserviente! Eis
esse 3° bilhete:

•

•

I hoje afixaremos em nossos

cartazes fotografias dos rne�
I moráveis comícios de Tuba

i ão e Criciuma. são passada, o TSE haviJ.

r�spondido negativamente a

uma consulta do PSD ,sobre
se-era permitido ao ell.eitor
comparecer à Mesa Recepto
ra com a cedula já'dobrada:
Porem, analisando consuita
identica, mas com a circuns
tancia de que a cedula em

bora com os sulcos, c��Tes
pondentes, aos lugares onde
pode e deve ser regulal"men
te dobrada, se apresente a

berta o TSÉ respondeu afil'

ma�ivalllente.

EISENHOWER
DENVER � Colorado, 26

\U. P.) _ O boletim médico
divulgado' ·às 21 horas, clt.
,nte-ontem, hora d'.e ,verão
�m Nova Iorque, infol'mav.:i
-lue o estado ele saúde,do pre-
3i_dente Eisenhower era <,:an
siderado satisfatório.

NOVAS CORVETAS

SALVOmCONDUTO
,Recebeu-a Peran para exilar-s'e,:

BUE;'�OS AIRES, 26 (U. P.) posas, talhbem r1efugiadas Im,
- O embai:ímdor ,paTaguaio, embaixada do Paraguai.
'Ir. Juan Ch:tve.3, inforinou

�IO, 26 (V. A.) _ Segundo
comunicação rec'ebida no ga-·
binete ministerial, chegou ;,0
pôrto de Recife, pl'ocedente
de Dakar, o segundo grlilpo
d� coryetas encomendados I
pela administração naval an
terior na Holanda, eonstitui-

,

da da "Forte Coimbra", Cfl,-
baclo" e "Purus".

�

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Setembl'o 'de

'FARMÁCIA DE PLANTA0
PLANTÕES DE FARMACIAS

Mês de 'Setembro
.

3 sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua João

Pinto. .

'4 domingo - Farmácia Moderna - Rua João Pinto.
A Delegacia Florestal Regional,. 7 quinta-feira (feriado) - Farmácia Santo :Antônio

no sen t'ld" '''e eotbír, .a·o máxíme ]los� Gartlnta: DOMINGOS r. D.
d 43v ... ....

o .). QT:IT!"lO
- Rua Felipe �chmi t, .

sivel, as queimadas e derrubadas de mato, afi� de Impe-
•

.

10 sábado' (tarde) '- Farmácia. Catarinense
Uma casa a rua 14 de 3'ulho pedir os desastrosos ef'�itos econômicos e ecológicos que Ile-preaentaüte.: Trlljano.

-

."
Uma casa de madeira em Barreiros acarretam tais práticas, torna públlee �

.

chama a atenção Rellr,asentllçi\e. A. S. iN;>..
• -11 domingo _ Farmácia Catarinense - Rua 'I'ra-

Duas casas rio Morro do 'Geraldo-Estreito de todos os proprietários, de terras e lavradores em gerai, ILt��a .3ennC:or V.nta•.•0 -- 6° jano.
"., .Duas casas e euro terreno para Iotexmento no Modo jiarà a exigência do cumprimento do C�digo. F\(lrestal andar.

17 sábado (tarde) _ Farmácia Noturna :- Rua 'I'ra-
(Deer. 23.793 ele 23-1-19�4) em todo o Estado. TeJ.: 22-6924 -- Rio d. Jan.iro.

do Gerardo
QUEIMADAS E DERRUBAD"AS DE MA'l'O

'!'tua 16 de' Ncvamb ro 228 rio jano. .

Um lote na rua José Candido da Silva - Estreito . • andar aala 5U __ o Sio P.ula. 18 domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.
Dois lotes a rua Moura - Estreito Nenhum proprietário de terras ou lavrâdor poderá 24 sábado (tarde) - Farmácia Esperança -_ Rua
Dois Lutes no Bairro de Fátima - Estreito proceder queimada ou derrubada de mato sem sollcttar, "S;;N�lp�t!tS Conselheiro Mafra.
Quatro lotes no centro da cidade

..

com antecedência, u neéessãría licença da+autortdade i�o-

I
.

25 domingo - Farmácia Esperança - Rua Conse-
Quatro rotes em Londrina - Paraná restai competente, conforme dispõe o Código i"lorcstal"em Am, ... ,......... . Cr' 170,00 Iheíro Mafra. .'

Tem compradores pára casas em Ploríanópolis des-
seus artigos 22 e 23"respectivamente, estando Gil infratores, Serneatre o-s so.oe d' serviço noturno será efetuado pelas (farmácias ._

. sujeitos a penaííõades. Nr. lnterior. _. A •

ee cem a quatrocentos mil cruzeiros.
ltEFLORESTAl\fr"N' O

Ano ..

.: Cr' 0,01) ,Santo Ant011l0 e Noturna situadas, às ruas Felipe Sch-
Negócio a dinheiro. �,l; r. Semc�tTe .' _Cr$110,OO

I
midt 43 e TrajanoEsta' Nepartição,. }J21a rêde de viveiros florest.ais, em Anüncí , mediante �ontráto.' .

Informações na' IMOBILIARIA "MIGUEL DAUX" .

- Os orii:in�is, mesmo não pu-
R C I P d D -1�4l 10 d E treit ceoperaçao, que mantem no Estado, dispõe -de mudas e se- hIicadoa, na-o serão de olvido •.UIlI e'. e 1'0 emoro . D - an ar s,rel o. ou .

mentes de éSpécies tlerestats e de ornamentação, para ror- A direção não .e respon.al ililaEdificio Ipase andar térreo - Fone 337.6 - Florianópolis necimento aos !',gricnl-tores em geral, interessados .no reflo- pelos conceito. emitid4. 110•• :--1 �

Uma confortável casa à Rua Presidente C�lltlla·.nlpl01:1'1]_ restamento de suas terras, além de prestar toda orien\.àção
tiiol u&in.do!:.

'Restauraote Napol·I'Um terreno de 15x27 no Estreito, junto ü .

. . técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob-

.
..,:r-ipal. tenção de ernpréstlmos para reflorestamento no Banco do INFORMAÇOES16 lotes no Bairro Butiá. .

L '
Brasil, CQm [urus de 7% e prazo de lá- anOIl-,... UTEIS, -

RUA MArechal DeQ.<1oro H. ,(.uz. Os interessados em assuntos florestais, para a obten- --o- iL �rn LJ\gel!, no euJ do Brun, o melhor I
. ção de mníores sclareeímerxtos e requererem autortzaçâ» O Je;.tor enco_ntrarl, nost•.

eO-I_ flt:r.r.'-'·-' "�o"",,!l.' """a m; �"'�b�"I':ii """ ........ t�"
-

d r
_

0 .. _.....,. _ -�.luna>,-lnl(qmaçoeJl�'l.u. n.c alta. �
" ... !'''''� .

o, _o, , y"" ·�'A. "''''.''''' •.=-

----

i .� . 1.cençal��:'1\ _qu�!m�_<l.a: e .. d�..rú�d.a� d-c:-m1l:t"�, devem dIàriamenui'-if'"if. iUlã'illlrtli':-- .�.'" ...... :- _� "-_...._

/

<:
�. o.!!'�-"<7'"1!.15 j("gc1fcla9 Florestals MUIlIclpais ou díretamen- JORD{AlS 'l'el.l"oo ,_ 7'

-4fI/IIJlII1I- - --o ."!Of:::zr
- ;:;rt� a esta Repartição, situada Il rua §'Ulta::. fmrmmt 00. 6 . O)i��tad() &.022

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

M�'-S-: .;' -", coJ I ,11, �·llln�n{r�t)jjs.. I �ifr��e�: 'i'�;d�': :: :::: ::: �:��� VENOE-SE AS SEGUINTES PROPRIEDADES

S
'XeI.efi'iniC' 2.471)'--'-- Caii!:a Pm;tul 31:15

.

-' . IA Vjlrdada ..... ,., ... , .... 2.010 'A C II') R d' Ilh'
.

• • •

' ". bnp)�nBEi ,)fíCÍl;l • '" .'0. 2.688
'"" asa n. ,.. "lla ua os eus (antiga Visçonde

,

, '.

�__:�:���_����!�::�lor�.�:=�_�·l' HO���fd�:r.,�:
. OUTO Preto).

l/A_A
Casa n. 13 na Rua Silveira de�Souza

\�.f 0URAIfTE T�;'::'fff{: Viagem com segur�nç�.
!

!�r.�.��:���l��:.:::::::::::: HH u:: �:ss:sd:o:�t�;u!��'��: �:;�i�:OS����;,� (Morro)..,.,. U U M!htar .. ..117
com o terreno 6 x 14, preço Cr$ Üs.OQO,oo/ ",

--

. nos V.A�'l:JOS SãsOflú�?eb)08.ti.ã.o <.C.,a..I.a.. d.'. I.l�a. e'd" � . Uma casa de material com o terreno 10 x 30 no inicio< .'-.�" • .,.,
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- ADVOGADO _

-

Icom pl'átlca no Hoiplta.l 8i" I M � D I C O Ruo. Vitor .eirelll, 110.ORA. l'(L.ABYSLAYA DR I fJOBATO DR. WALMOR ,ZOIlER Francisco -de AlIBi. e 113 "1&ta' .
. ,.ON.: 1.'68 � FlorianópoliõO
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'QR.' ANTONJn DIB .! 'l'UBERCULOS.
.

!�l
..,..: oi. Mediei.. i. Uah'..r. COlltl�ltól'io: Rua Yit�:r ••i- Doenças Internas
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D
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a

d .

e p. SeJa- Sn,'ILIS onso tal: ...·la' li()�' '.
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I
. . .

-

_,.>
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ro Da'ura" .'·.SPECIAUSTA •• OLHOS,
çaa 1(elltais "eles n. Z8 - Telefou.: 1107. OLHOS

-

O v.:e ..
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.

d Ad 'lt '" i
..'hl.ton.: 1111 ConllUlt6rio: :Rua Nun.. 11'1.- Conault6rio! Vlwl' .llelr.l•• I Consu'Itório: João Pinto, '11'. no Consultório .à Rua Jo�o Pinto ",,llllCa e u os, e vr anças·
Conaultall 4a. 8,08. A. llj.i ehado, '( - Con... ltas 'a. 11 to. n. , I Dili! 16 la 17 diáriam.nto. nr. 16 (1° andar). , . Raio X·

• dAI U,oo ,. 18 lIora.
-

18 hora. Daa 16 la· 18 hor... Menos ·&0. Sábados. RJi:SIDENCIA:. - R" Duart,

I -Atende com Hora Marcada
Excluaivaminta eom lIor� mar" .....:dênei.: !tlla .ar.claaí (;;1l1- Residência: R". BMahi ...a 10·1 Res: Bocaiuva lU.

.

Shut.el _ l2� - Tele!.. 3.288 ;- ,

Felipe S'chmidt' 39 A S'alas 3 e 4..... . l.bermiOl, I - ·"onel· 17111 1<'011': t4l8. . FOlie: - 1.'Ú4. Flonanopolts. .

A - lmobiliárja Miguel Da'uI
MINrsT�RIO Dt\ AGRICULTUkA

SERVIÇO FLORES'l'AL.
DELEGACIA )<'LORESTAI.

REGWN'AL
"",COROO" COM o ESTADO .tJ1!.

SJLlIi'l'A CATARINA
AVISO

f'_

o ESTADO'
Tem a venda
U� casa a .Aven ida sMau ro Ramos
U�a casa a rua Visconde de OUl'O Preto·
Uma casa a rua Deodoro c/13,50 de frente e 46,60

de fundo.
Uma casa e um lote a Avenida Santa Catarina

Estreito

•
,

,..._ I �D( ,

ADIIINIS'ljlAÇ.iO
. Red.,io • Oflcl.a., à rua Copo
sethetro Mafra, n. 160 'h!. 1022
- CI. POiltal' _lU.
Diretor; RUJHilN, ,.. _.AMOS

Rua

-,< se 0>'. /

Uma confortável. Casa na Avenida Hercíl io
Dois apartamentos. (parte financiada).

PARA AS FACULDADES. DE DIREITO, FILOSCJFIA"
MEDICINA, FARMÁCIA 'E ODONTOLOGIA.

C'URSO BOSCO
Matrícula: Livraria Lider, até 31. de agôsto.
,InformaçÕes: Local ac\ma oú pelos telefones 2316 e.'

aM1.
-

"

.' �

DR. VIDAL DUTRA FILHO

I MEDICO·.QE 'CRIANÇAS
,

Consultório: Felipe Schmidt,
38 (d;ls 14 às 17 horas)

I Residê.ncia: Tenente Silveira,
:
130 <F"'ne .lIJ,65)

(Cháeara

' ..

j

I �

j

I
I
!
';

---_.__ ._-_.__.- .. -

/ ,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, Terça-feira, 27 de Setembro de In55
----------------------------�--------�-------------------
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QUEM INTRO�t��AoC��r:��?CREDlÁRiÕÊM' �Clube 15 de Outubro--
De poucos anos para êste pass.�lÍ. a predominar no �

C O N V I T É
paí,s o sistema de vendas pelo crediárão. As m3;Is impor-

A D'. t
.

d · ... 1 b 15 de Outubro tem a grata sa-. - . .

f'
_

d
.

01' tra II e Orla o 'V 11 e

t�n!es orga?lzaçoes c,omercla�s, as lrma.s,
"

e mal c -

tísfação de convidar as gentis senhoritas, frequentadçras
dl�ao e relevo ad�t�I am o sistema crediário como pa-

do mesmo, para fa�er o seu "Debut" em a noite de 15 deAlvaruâ de Oliveira d o dos seus negocios Ira
, .,' , ., '.

5\ outubro próximo vindouro, quando será realizar o o tra-
Aquela história que con- Entretanto, ja �e ha muitissimos ano� que es,a. mo- dicional Baile de Gala, comemorativo do 340 aniversário

tamos a respeito do assalto dalidade de comerciar estava sendo praticada aqui em
d f d

_

.

'1' I f'
.

tá d E t b I' e un acao. ,do trem "parecia ficção, mas Florianopo is pe a ama proprie arra os s.a e eci-
As i�teressadas poderão inscrever-se até o dia 10 de

não era. A polícia andou a- mentes "A .Modelar". Antes muito antes de .t�r �ldo ado-
outubro na Secretaria do Clube, no horário das 19 às 21

tráz dos malfeitores e pare- tado êsse sistema pelas grandes casas do RlO, Sao Paulo
horas.

ce já ter adúvida ... E não se e Porto Alegre, antes., muito antes dos Mappin - Expo-
fàla mais nanecessidade de sição - Sears do Brasil - José Silva - Mesbla etc. etc.

reforma- da nossa Justiça, a do Rio e São -Paulo terem lançado OiS seus crediários, j:í
começar pela base... estava essa modalidade em uso aqui em Florianópolis.

SOPA DE ALMONDll:GAS E agora ocorreu outro fa- Que o digam os milhares e milhares de freguezes que
to mais grave ainda: Dois há mais de 30 anos dão preferência decidida ao cred iá-

INGREDIENTES: 'prêsos que vieram da Casa rio de "A Modelar".
4 almondêgas, cortadas' de Detenção para serem jul- Que o digam os milhares de freguezes que têm, sino

-sr. Ulisses Cascaes Ve- em rodelas i/gados pelo Tribunal, à vol- sempre servidos com critério e alto espirito ele coluborr.- atende
rani, comerciante 3 pedaços de carne cozi- ta para o presídio, com arma ção e camaradagem pela firma proprietária dêsse t ra-
- menina Cecilia Maria, da ,/

que não se sabe de onde, dicional estabelecimento, em vesperas, aliás de inauzu- ENDEREÇO:
encantadora filhinha do 1/4 de xícara de arroz veio, no afã de fugir, mata- Irar o magazin melhor instalado e mais bem sortido do Te!. 3113.
nosso conterrâneo sr, Nival- crú rarn dois guardas. Inosso Estado. ,_" .-------------'----------

do Machado; e sua exma. 4 colheres de sopa de O que nos surpreende, em Falanr\' dessa próxima inauguração cumpre por DR. LAURO CALDEIRA DE ANDRADAe�posa d. Neisa Machad? Imanteiga ou margarina
,

tôdas estas ocorrências, em em relêvo que "A Modelar" terá bastante ampliado o seu
_'

- sr, Nelson Heuse, 111- 1 colher de sopa' de' açu- todos os crimes que aconte-I "front" comercial, pois, além, das suas já tradicionais
T

_. CIRURGIA<?-��NTISTA
dustrial em Itajaí ! cal' cem no Rio, é a facilidade de ,secções de mercadorias, anexará mais as seguintes: I CONSULToRlO - E�'lfl�lO Paternon - 2°- andar
� sta. Relia Fanny' Ka- 3 xícaras de rodelas de armar-se, de adquirir, além I. Pianos Br�sil,. bicicletas, rádios,. porcelanas, bijout:- ,sala 203 - R.l�a,.Tenente Sllvel�'a, 15".

.
_

ther, funcionária do Minis-;' cebola disso, munição: Um cidadão Irias, bolsas, cristais, lustres e abat-jours, brtnquedos fl-l ,Atende dlallame�te das 8 as 11 horas.
tério da Fazenda; 2 1/4 xícaras de tomates

que deseje registrar uma ar- nos, bonecas.cmáquinas de costura, artigos para presen 3as e 5as �as 14 as 18 horal:l;
- menina Lea Maria, fi- picados I ma para: necessidade qual-

I

te�) etc. 'etc. Em Capoeiras atende aos sabados á tarde
lha do sr. Arnaldo Oliveira. 2 xícaras dâgua' quer, quanto custa? Como »:

-r-r- -sr. Quintino Zapell iní, 1 colher de chá de môlho esta gente tõda, todos êstes
--------'------

'hoteleiro inglês Crlmll10S0S que assaltam,
- sr. Aloisio Joel Arêas; 112 colher de chá de sal

que matam, armam-se com
- menino Júlio Cesar 1/8 de colher de chá 'de canta facilidade?

Viera, filho do dr..Julio Do- pimenta Alguém esteve nos dizén-
in Yieil'a, médico e Delegado do que a Polícia do Rio está
do SAND,ú MANEIRA DE FAZER<: zom ordens severas a respei-
-- sra. Mercedes Cordel- ,1 - Derrêta a manteiga to do uso das armas. Os cri-

1'0, esposa do sr. Maneei e o açucar numa panela minosos estão muito mais
Cordeiro, funcionário pú grande. Ponha então as 1'0- irmados que os policiais,
blico estadual aposentado, e delas de cebola e mexa" 'd: POI' qualquer coisa que 'um
pessôa muito 'relacionad'l vez .em quando até ficarem .guarda faça, além do permi
nos meios sociais desta Ca douradas. - tido, há punição severa. Co-
pital : ,,:� -e

, • 2 �,. Aeresctmte" 'os tomar: -no põderá
.....

dãr 'coITillate�' ao
tes, a ftgliti, os pedaços di

. -rtme, a Polícia desarmada
carne cozidh, o môl hrr ínglê;; quase, sem direito de atirar,a mostarda, o sal e a pi, tendo 'que .se deixar matar,Faleceu na .cidade de La- menta. Qualldü estiver- f'er- :'IÓ valendo defesa própria'!

guna.: o Snr. Antonio Felts- vendo mistu re também (' Não haverá exagero
.

em
berto da Rosa, que por mui- arroz. cais ordens? Nos Estados U-
tos anos regeu a banda mu- 3 - Cubra e délKe- fe rvo nidos bandidos que matas
sical "Carlos Gomes, a cuja em fogo bran dc mexéndo df' sem tão friamente, não che
corporação prestou relevan- vez em CHIando: durnute uns "H i-iam a ser julgados, não
tes serviços. A sua morre i 45 minutos. ,chegariam à cadeira elétri
causou grande. consterna-I 4 - Por (tI timo -ponha as ::1, teriam sido acertados
cão no sul do Estado onde rodelas de almondêga e fer:' mesmo em combate, na hora�ra conhecido e estimado. Iva mais chico minutos. em que,.estava quente a,luta.
Paz a sua alma.. ICAPLA)' Não se' quer o bal'berismo

� ,,�, �"""-:�'.et

que eliminou da vida, o jor-
nalista Nestor Moreira. Não
se deseja pancada a torto e

,1 direito sôbre o povo, mas

chegaI' a ponto da Polícia le
,var desvantagem na luta ar-

fi)L-A mada com os bandidos que
atam, que assaltam, que

roubain, que brutalizam?

o ÚLTIMO
BOIn

AUSTRIA, 22 m. P.) - ,O

último comboio militar so

�ié'tico deixou a Austria, no

, começo da noite de ontem ,pe
la estação de Nickelsdoyf
(Burgenland) , Iia fronteira
austro-húngaro. Os vargões
desse últiIpo trem, precedi-
dos durante ,'a ,tarde por ou-

--------------- 'tros cinc,o comboiosnos quais
se encontravam diversos ge:.
nerais cujos nomes não fo
ram revelados, estava abun
,dante,tí'U�n'te enfeitaqo com

Sociais
Esperando.

LUIZ EDMUNDO�

Pouco importa esperar desde que te amo. Um dia
E' um instante que passa; o ano um minuto breve!'

E', .portanto, viver dentro da fantasia
De antegozar o bem que iluminar nos deve.

Para que um grande amor se purifique e eleve.
E' mister, muita' vez, a grande teimosia
Do destino que a dor, se por vezes prescreve
O pranto, o coração nos forra de energia

Esperar é sorrir. Olha-me sempre e espera,
Que o nosso afeto agora é como a primavera,
E' flor que nasce ao sol mais bela do que o fruta;

Crê que é por ti que eu vivo e que 'por ti que -anseíõ

Que por ti, tão somente, o mundo encontro cheío
De alegria, e é por ti que me esforço e que luto!

ANIVERSÁRIOS

Fazem anos, hoje:

FALECIMEN'l'O

'Você' sabia �

que•..

UNIÃO CATARI·NENSE BE ESTUDANTES
'-;. \

A v. s o

A União Catárinense 'de Estudántes desejando aten

der, a contento, os interêsses dos Un,ivllrsitários- barriga
verdes e o estudantado em geral,. entendeu estabelecer, ·m
sua séde, à rua Álvaro de Carvalho, 38A, o Seguinte expe�
diente:

---

,

1) - De 2a. a 6a. feira - Ivo Côr.te- das 17-'às 18hs.

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

II horas.
3) - De 2a. a sábado - Haroldo Bez BaUti! - das

às 14 horas.

DOCES
Aceitam-se encomendas de

!ocinhos em grande varie

l!lde; Tortasoe Bolo de Noi

va, Salgadinhos para Batiza

dos - Aniversários e Casa

mentos.
Rua Ce!. Melo e Alvin 17.

Te!. 3.416
.....

-------- .,-------------

o Seguro de '. Lo

s6 seria desnec;e9:.

sório se' a morte

não t
õ

s s e um

acontecimento

Inevitável, com da

ta lmpr evistvel.

COM-

flores.

MOTOR' ALBIN 10 H P
Vende-se uin novo ainda

,mcaixotado. Entrega
-

ime
diata.�
Cartas - Caixa

1-3- 226 /
Florianópolis

Postal,

I
'II

'os'

Toddy é o alimento de

confiança para tôdo a

família. Toddy é único.

ToddV não tem nem

.pode ter similares.

_,J

•

er.ea
CCi,íPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA

FUt\DALA

EM 1895

NO 60.··'ANO

DE SUA

FUNDAÇÃO

AVENTURAS DO ZE·MUTRETA�

ANTENOR BORGES - Diretor Social

CURSO "SANCTOS SARAIVA"
(REGISTRADO)

DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA
PROF. LíGIA DOS SANCTOS SA:RAIYA
aos interessados diàriamente das 9 às 12 e das

14 às 18 horas
Rua Feliciano Nunes Pires, 13 -

Tôda a família
sobeo que quer...

E quem sabe... sabe
'--��,

..

st:ces3iva_s gerações Toddy se

identificou entre milhões e milhões de

pessoas como o alil1len�0' maiS delicioso, mais
- ,

.

complet'o, mais seguro. maIs puro· e mais presti-

giado. Entre adultos e criança�: em todo o
. '

mundo, o delicioso Toddy ocupa uni lugar'privilegiado.

QUS;i te ou frio. pela manhã, à hora .da merenda.

com as refeições ou entr_e as refeições, a

qualquer hora, Toddy é reconfor

ta�1te. alimentício e delicioso.

Toddy coniéll' .cálcio, ferro" fos·
falos, protei,rll15, carboidratos e

vilaminas, cientificamente dosa
dos, poro render o mó x i m o da

nutrição. E Toddy diz Q v,erdad.·.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Sem Dificul�a-de � lenceu: o 8'ocaiuv8
3 x O, (fES_ÇqRE.i� BISONHA ATUAÇÃO DO �0UARANI- JAIR (2) E RAUL,

.

OS
MARCADORES:"- OS BoaUENSES .TÀMBEM VITORIOSOS NA PRELIMINAR
Ante-ôn,tem, teve pros- -I .

BOCAIUVA -' Oswaldo;
seguimento O· Campeonato, dos dois guarda-valas, em-., exceção de Raul que deixou Guido e Chinês; Bonga,
Citadino de' Putehol, nas ibora ainda inesperientes. má' Impressão..

"

, Bráulio e Nenem; Raul,
categorias de profisaionais INo final, o jogo descambou I No vencido gostamos ma is Wa ldemiro, Rodrigues, Jair
e aspirantes, em amb.as, para a violência, sendo em do goleiro Domi, do ·"pivo';" e Zack,
triunfando' � 9,llocaiuva sô-

'.' g:ande parte culpado o ár-,' Nilson e, ,do ,1f�ia NizetL., GUARANI - Domi; Fil.o
.

bre o Guarani. .

_. I bitro que permitiu o abuso

I
Fuacos os_demaiS. I ca e· Fausto;' Anibal, Nil-

.

Anunciado
_

corrro ú�, pré- i dos empurrões e botinadas, Marcara;n os tentos, pela
i son�e Papico ; Zezinho, Nize!

110 de s'ensa�ao:.o .eq.�llhbrJO, .

qU{',SI or-iginando 'ur�a .troca I ord�m: ,J'alr, aos .2 minutos; ta, .. Jai.me, Ari e Vicente.
o choque ..deixou muito-a de- de murros' entre YICente ·e

. do lQ tempo; Jair, aos 8 e' Arbitro: Lázaro Bartolo
sejar, isto em g'ran de, parte Nenem. Mas tudo acabou I Raul, aos 29 da fase com-

I
meu (fraco).

motivado pelo 'fra�o desem- bem e no final os jogadores I plementar. Preliminar: Venceu o Bo-

penho ,do esquadrão "bu- de ambos os lados .se abra- Os .quadros formaram as- caiuva a pugna dos aspiran-
grino" que em nenhum mo- .çaram. 'Sim: tes: ,1xO.
mento da pugná''-·étrco}.r,h1ou, ",- 'Destacaram-se, no cou-

o seu trã'Í-n. que. tanto iêxi]» ju�fo vencedor, "0 goleiro
� - • l("'-oJ"l.oil�idj""';""'IIl"\a�'"'..·.""",'-'-g"'I';i!"""__•• "" "'�tIj""..W"·"-"""_"_"'."M""''''· _

..

alcançou'{dianté dtl",�ilfuei- 'o.s\\:.çtldo; 'os zagu.,.eiros GUI'-
rense quando obteve, a mais dó e Bouga. o médio Nenem

estupenda vitória -de toda a e -o dianteiro Jair. Os rea-
·

sua existência. A' defesa tantes com altos e baixos,
tricolor -'_.. não, d�u,'- con ta do'

.

recado, 'falhando em quasi -'--�--�_.. -- '-.

todos n;-fiu{ces. Cremos que
a ausêncta de Pavão influiu TREIN�A O AVAl
em parte no decréscimo de -

_.:... p.!'oduç,�,p <.la e_qu!_pe. Por ou- ?,�inam ho�_�oite os

tro lado, a presença de um I CO�Jl1l1tÕS do Aval, prepa-

novatono arco em sUbstitui-ll'a�do-se para.
o match de ,5a

ção de Isaias, deve ter da- Ieira com o Paula Ramos.

do nos nervos dos defens-o- I Na ausência de Leléco, ori
res da. jaqueta tricolor .. O I entará o planld. "azzu rru"

ataque também não. conven-c]v veterano S::lUlzmho.. ,CAMPEONATO. PAULISTA

ceu, apesar dos esforços dosI. Sábado -,Santos 3 x Pai'
.

. �'ll'(.lras 1
seus integrantes., �m suma, I-'�'--'--:'-"----'-)enfrentou o BocalUva' uma Dorhingó - Corintians

equ.ipe desnorteada, sem �n- CAMPEONATO· I x Portuguesa de Despor-
tUSlasmo e sem vontade.' -eis 0, Taubaté 1 x São Pau,·.

Os integrantes do time da AMADORISl' A lo 1, XV de Novembro. de'

Marinha também deixa,ram
"

I
. R.. Pir::tcicaba'6 x' Noroeste L

a desejar, talvez devído aos Sábado, 'à tarde, o certa- Jabaquarct ';� x Gauraní Q.

desfalques que sofreu" com me amadorista da cidarie XV de Novembro de Jaú 2 x

Romeu, Biscoito, Armando prosseguiu com dois jogo;;, Lincnse 2 e São Bento 3 x

e Mariano ausentes. Mas tendo no primeh"o o AustrüJ. PO,:11.e Preü, 2.

foi mais quadro, falhou derrotado o Alvim Barb03a

menos e soube aproveitar por 4xO e no segundo o In!>

as falhas da retaguarda ad- levado a melhor sôbre O'

versária para estabelecer o Vendaval por' 2 x 1. I'O ° e Aimoré 2 x F]amengl)
·

marcadQr de 3xO. Justa a Devido ao estado do gra.. L

vitória do Bocaiuva. mado não poude ser' real;'
O jogo apresentou, ap�sar zada a rodada de domingo

das falhas dos jogadores, pela manhã que assim ficou

algumas fases interessantes, - >ransferida parA o prqxi-mo '

destacando-se as defesas ;;ábado.

.
"

SOBRE A LEGAUDADE,DO TRANCO'

,NO FUTEBOL CARIOCA
lUO) 26 (V. A.) _:_ Tendo dar aos juizes' para terem

observado que o tranco es- a, coragem de não punir o

tá deixando 'de ser aplica,do emnregb do tranco,' coibin
no fooí-bail brasileiro, e d'o '(?(lm toda--a energia o sen

substituido pelo ponta-pé, �il�t'daneo, o por'ltapé vic�o

resQlveu o diretor do Depar- -F,e �stamos adquirind'),.
tamento de Arbitros da ('om o beneplácito dos pro-

, FMF baixar instruções aos' pl'i(Js d.il'igentes das parLI'
seus subordinados sobre o dns.
assunto. I

�

Para estabelecer contro(e Para esclúeéer os joga,
sobre a bola, o jogador brfl- � l!')t'es e a opinião publ,icà'en:
sileiro tem, preferido USai"! f,'eral, o Departamento. "di.
de recursos não permitidoS'I'I:::-lIldar d:vulgar-.um'a --si!1t�
pelas regras, em vez de 1.1.- se da cO'1fEc'encla' pronun ..

proveitaT-se do deslocamen-' dac!a sobre a aplicação do

to do adversârio com o om- tl�anco, conl a informaçã.o
bro como lhe é fa'cultado. de que expediu instruçõp.::
Em' forma

.

de tranco, desde .aos árbitros para,
'

.permitt·
·

que nãó se empregue com rem o �'eu emprego, desde

violencia nem de forma pe-I que. não haja violencia .nem

rigosa, pode o· jogador des- . pengo.
locar o seu adVél"sário, ain-I Serã,), par essa forma

da que o M'queÍl�o, q.uando instruidos os espec:t'ãdQres,
. fora. da Rtla área de prote'-I de que constitui infraç'ão a

ç_ão. "

" .

. :-:pI.icaçâo do tranco para
O prof João Teixeira /de ,;ll'oteger a s:lida da bola :le

Car�alho, antigo jornalista I jog'o. Também não é lei-d
e juiz, por iniciativa do De-

i quando aplilado com o fim

partamento de Arbitros; de- . de deslocar o adversário,
patéu 10llgamente o assuu" I r:;ura que se�l parceiro s.,

to, co,icl,uindo por l'ecome�- �;,posse da bola.
.,

um torneio
em Lisbôa"Muito tempo vão durar'

- 1956.� ,

nêio, do qual partieipa- 'os, embates, visto tratai.'-se
['ão os quatro clubes, é q�I'� de' um' grande número de

- Escuti, goleiro da sele-
�ada ljm dêles entrará com equipes, circunstância q'Je ca-o ChI'] a

.

f',
" en e a malar 19U-

luas equipes que segund,) C'l!1stitui excelent� trein�- ra do quadro andino nos.
lOS cO.,n.ata f. icarâo assim mento para o campeonaw d'

,

b '1:ll!' 'OIS .lagos com os rasl elo
jistribuidas: Bal'rriga Ver, t;;;!allaal e u'llsequeu_temen- '1'0.8, recebeu vultosa propos-

. :r�1;:.
le - MpSEUS - Rui, Ne' te i,al'a o Campeonato Bra-

ta do PI' d' S-
'�...,. "

't G'lb t NOVOS
".

dE'
.

f
,. a menas, e a0_-

.I o, 1 ero--=- s' (".rr; e sgnma que, .',)1 pa, I' O I ó
'

ld'
�.onald, Ri'bas e Timóteo; transferido Dara Maio j"

< l� o.: c u e eSl1}era ,1IlO,
.

esta dISPOStO a pagar u".!
)oze de Agôsto - AN'l';:� j 1956. milhão . de' cruzejr�s parà

" obter o concurso do notável
....-...-:..............,._..,_.........,..,....................................,......_............---..

goal-Keeper, andino.

- A C. B. 'D. de todas as

mU,r:lei1'as saldará o compl'.o-
. "' ..

mIsso com os parag'ua10S

pela taça "Oswaldo Cruz",.
nem que tenha que lançai'

Para São Paulo viajou. interessado em fOl'-mar uma em ação jogadores de o�!-
:ábado último, o. técnic') equip' e capaz de arrebat�r o f'

.

• 1 ,.
t�'as ederações, foi o quo

�arlos de C:1n1nOS -Ramo�; htll.O maXlmo. Revela-se ail .. informQll o "Correio da· Ma
Leléco) que foi conseguir .�.il�1 o _jovem. esportist� um 'nhã'" do Rio.'
'eforços para a linha ele (clü'iirente 'de visão .. "a'dmíniE>-j" '/'

'rente do AvaL-=- ,tra.,tiva e ambl' ao cluBe Q:ll'� /
- Cas.nock, um dos ,:ne-IEstamos vendo qlle o pre- ·preside.

""
'

lhores avantes parana,ensp.� PARA FAMíLIA GRANDE OU
ridente Celso Ramos Filho i Felicidades, pois,c a" Lelé-I está sendo

-

pretendido pelo ,. Casa espaçosa. l�oca) pitoresco.
mais do que ninguém es'C;t, co. Botafogo, doo Ritl.

,

I Palácio da ./Agr,onômiéa. Informações

RESUllADOS DE TODA PARTE
CAMPEON�\.TO CARIOCA CA.'VIP)�ONATO PARA-
Sábado - América 3 x lI\' iÜ�NSE .. �,

Botafogo 1 Mont e ...:Uegre 2 x Coriüi-
Domingo - Vasco 1 x I ba 1" Pa iestra Itália 1 x

FlurninensG 1, Flamengo IOpe:·�l':'.) 'I e Ca,'a-rrmnt L x

5 x -6laria 0, Bangú 2 x Por- ,,' ,
"

.

tuguesa ° e São Cristóvão Ferroviário 0,
'j x Canto do Rio 3. CAMPEONATO PER-

NAMBUCANO'
Náutico 1 x Estudantes O

CAMPEONATO DA
CAPITAL

'"

Tmbitu1n 2 x Atlético 1 e

Bocaillva 0 x Guaraní O.

NO EXTERIOR
Portug:tl - Futebol Clu

be do Porb I x Belenense 1

Budapest - Hungria 1 x

Russia l'
.

..
.

CÂMPEONATO' GAUCHO
Interna,�ional :1' x. Cruzei·

Belgl':,do � Iugoslávia 3
x Alclaullha 1 .

C
1 .

( ulHbol'clção de Otto Va-
lél'io)

o GRANDE AMISTOSO DE ESGRIMA
I p

Faixa Branca
1
GOS - Hugo, Fernando

O Faixa Azul dormiu ou- Benito - MODERNOS, -

!;ra
'

vez' ou gabollsse de
nals. Depois daque!e "furo'
ja competição do O PALf
fEIRO, vamos dar-lhe nw i:::
êsse do grande anlÍstoso q�le

) Barriga Verde promove
)Onda em jôgo as taça3 E

medaihas ofertadas pelo
::::lube Doze. Lira e Curava·

Euclides; Astrogildo e João
Júlio; Lira Tenis Clube -,

ADULIOS - Rtíthes, 'Poe
ta e Walmir --,- JUVENIS -

Ca dos, Egon e Edgard; Ca
ravana - VELHOS - Mni'
tins, Hélio e �Léo � tiO

ÇOS -- Caiubí, Magessi e

Amilcar
la.

O interessante dêsse tor-

lElECO FOI A SÃO PA,ULO BUSCAR RE ..

FORCaS PARA O ATAOUE AVAIANO \
_.

J" -.-

, I

. CINE SÃO
/

JOSE
As 3 -- S horas:

,

I A história de uma mulher
'

perdida; pelas ambições' de ,

um homem . . .

'

Peter LINDGREN - May
- Britt NILSSON. em:

A RUA
No Programa:
Esporte Na Tela. Nac.

Preços: 1,0,00 - 5,00. /
Censura até 18 anos.

As 5 - 7,30 - 9 horas.
"Sessão Das Moças"

Red SKELTON - Donna
REED em:

O PALHAÇO
No Programa:
Noticias da Semana. Nac.·
Preços: 1,50, 2,00, 3,50.
Censura até 5 ano&

ESTN ASSOMBRANDO EM CURITIBA O ,li! B g:D.-
, "�60[EIRO NIVALDO -,/ - '-

As - 8 horas.
Silvana MANGANO

Vittorio GASMANN em:

ANA
No Programa :

Reporter na Tela. Nac.
Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 14 anos.

Cons,ide'rado>o melhor plaver do'
turno do certame paranaense o

magn\ífico . guarda-valas cetarinense
Notícias vindas de, Cur]

tiba dão conta das grandes
"performances" do goleiro
catarinense Nivaldo, vincu
lado ao Clube Atlético Fer
roviário.
A crônica curitibana não

se cansa, de elogiar o traba
lho do antigo guardião do
Paula Ramos no arco do va- !
loroso grêmio da terra das I
araucarías. Nivaldo foi

-

con-.
!

.'

síderado não somente o me- i
lhor arqueiro como também'
o melhor jogador, do pri-Imeiro turno do Campeonato ,

que terminou com o Atlétí- I
�o Paranaense- 'na lideran- 'I'\a.,

_

E 't'" d' , i
A a jogan, o .

uma enor-'

n-idade à es'tupeúd"'o" goleiro
que há', ,.l}{lUCO ..

esteve 1M

imtneue;ilJ' lde,i,g4%:�ar ric
Figueh'ebs'e; 'JP{ts 'que J?r,o;
feriu continuar no 'foot-ball
da terra dos pinheiros Toda
a imprensa de Curitiba enal
tece sua conduta e é 'com sa

tisfação imensa que vemos

que o goleiro '''ãs'' e -nassó

particplai' amigo a'ipda col}
serva sua magnifica foI!HÍa
Muito bem, l\(ivaldo1-

As - 8 horas .

"Sessão Das Moças"
Red SKELTON - Donna

REED em:

O pALHAÇO
No Programa:
Noticias da Semana. Nac.
Preços: ] ,50, 2,00, �3,50.
Censura :l-I é 14 anos.

As -.- 8 horas.
Vi rg ínia MAYO - Gene

:NELSON em:

I VIVENDO SEM AMOR
, I

.

No Prozrama.:
[, Esporte� em Marcha. Nac..
.! Preços : 9,00 .s: 4:50. < _

I;, Cérrsúra até 14 ;1110S.
I
f!iiiJij!ifillPi

As 7 - 9 horas.
"Sessão Das Moçl:t_s"" "

'

,

John HODlAK - Pau'la
RAYMOND Walter
PIEDSON em:

.....�g...;.��� ...;.;:..:..a & "?;. � -;•••.•••••- � �•••:u........ EM'NOME DO DIREITO
.�->

.

' 'I No Programa:
.

A·V S'
! Cine Noticiario; Nac.

" I' O Preços: 1,00,' 2,00" 3,50.

I Ce_nsura até 14 anos.

"

NOTICIAS
DIVERSAS DR. MOENICH

Comunica 1"
.. . .

aos seus c
..b: CASA MISCJlLANIA dia •

tllltoS chentes :,qtle
.. estara

ln
.

- Aimoré Moreira, anti- ausente até fins d'o corrente bv"-dora doa !Udt.. R.QóA.
g'O técnico da!" seleções pau- mês. ; Va"t, Valvwu • DIft...

·

lista e brasileira, acaba de, .

ingrpssar no 'l'fHlbaté, da ci
dade do mes'11O nome e qll'�
rTomovido à la divisão vé;n

disputando (l Ca,mpeonatv

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

Paulista.

- 'Bai.ano, e pei'n-ámbuca,
nos vão ter também o seu
, Rio �- Siro Paulo" qu� rl,1>
-era. ;,;e

.

chama'!' n,aturai--

; D_istribuidor

,

M C RAMOS S/A

Comercio - Transpcrt.1
Rua João. Pllito. 9 Fpoli

--------��.�------------�

CHURRASCAR_IA
Bem ao'lado do
na "A Modelar"·.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A Data de hoje recorda-nos que:
- em 1624, os holandeses foram repelídos -aos àrreelo

res da Bahia pelo Capitão Manuel Gonçalves;
- em 1816, em Ituparaí, o Barão do Serro Largo der

rotou um Corpo, de corríentínos da divisão ele An- I
drés Artigas;

-

_
J

- em 1818, no Rio Grande do Norte, nasceu .Luiz Gon- .

zaga ele Brito Guerra, Barão do Assú, que foi Minis71-tro do Supremo Tribunal;
- em 1822, nasceu em Pôrto Alegre, Rio Grande do I

Sul, Manuel da Cunha Gaivão, engenheiro notável,!
falecido no Rio de Janeiro em 27 de marco de'
1872;

•

_
I

.

- em 1851 as. forças de Caxias iniciam a passagem do _

Rio Negro; .

-

I- em' 1855, o Imperador D. 'Pedro II, fazendo-SIC acom

.
'panhar do Presidente do Conselho, Mal'quê.s do pa-,raná, do Ministro do Império, Visconde de Bom Re-

I
. tiro e dos camaristas de serviço, visitou durante

.

oito horas as 'enfermarias públicas do Rio de Ja-
I

neiro, onde eram tratados os coléricos; '1Ii1ll1li..
- em 1877, as águas -do Rio.Tubárão se avolumaram

e inundaram as margens, como consequência de
o

terriveis chuvas; ,
- em 1880, desabou sôbre JOinvile, neste Estado, gran-

o de trovoada acompanhadà de abundante granizo; I"
- em 1857, no Rio de Janeiro, fale�eu Manqel Pinto' ---.----- ...

Ribeiro Pel'eira de Sampaio, Ministro do -Sllpremo
Tribunal;

� em 1883, faleceu o Almirante Eliziário Antônio dos ROMA, 23 (U. P.) .- Fale-
Santos, Barão de Angra, nascido em Lisboa a 15 de- ceu, aos 65 anos doe id::lde, o

novembro de 1808; .

'.

Ijornalista italiano Em:-.'1l1o
,

.

ANDRÉ; NILO TADASCO. Amicucci.

o TEATRO DE AMA- processará a renovação de
. DORES . I valores na nossa arte cêni-.
Assistimos no Fluminense! ca. E mesmo o nosso cinema

a peça "Meu. Gênio de Alu
guel". Longa demais, com

diálogos se esticando e de
vendo ser mais curtos; com

certa indecisão de alguns
elementos; com pouca ação
e movimento em determina
dos lances; falta de natura
lidade em outros, quando o

teatro moderno deve ter do
sagem grande de naturali
dade. O artista não deve de-

precisa destas escolas na

turais de revelações artís
t.cas.
Por isso voltamos ao as

sunto : teatro. E aprovei
t,ando o ensejo de termos as

sistido a peça "Meu Gênio
de Aluguel", de promissor
-u 1,01' novo, Wilson dos San
ros Rocha (Tanto precisa
[,OSSO teatro de produtores
novos). Estudantes da Fa
culdade de Direito '-do Dis-ciumar,' ou dar, impressão

de que decorou o l)apel, mas o-ito Federal organizaram
ele que está falando, con- um grupo, "Teatro Experi
versando, vivendo afinal as mental Acadêmico- Trico
cenas. Precisamos' porém 101''', com vários elementos
deixar os defeitos. de lado, de valor, 'destacando-se
porque êles se justificam, Christovão Filho, (Um co

pois a peça que vimos no mediante de grande futuro)
Fluminense não foi repre- Sergio Saavedra.": Bianca
sentada por profissionais, Prudon e Graça Maria.

ti t rados O esfôrco deste grupo depor ar '18 as consag ,

com tarimba. Não. senhores. estudantes', vem reforçar os

Outro' dia comentávamos contigentes que existem de

por aqui a falta de interês- !eatro amador no Rio, dos
se (1:1 nossa mocidade de quais têm surgido nomes de

hoje pelo teatro. G cinema primeiru g'randeza na -ru-te
absorve a atênção quase 'cênica nacional, como Ser

que por completo. Entretan- gio Cardoso, para citar só
to o teatro é necessário um exemplo. Esta iniciativa,
porque é cultura, porque é I a qual o F'lumíncnse F. C.
escola, porque desenvolve tem emprestado todo. o seu

mentalidades e tendências. apoio, precisa ser imitada e

E o de amadores é suma- apoiada. E o nosso teatro
mente útil porque daí sai- sa Irá ganhando muito com o

rão os futuros astros, daí se movimento dêste jaez! I

AJUDE A SUA CANETA -4\(A1>AR-LHEO MÁXIMO��Ç'};-� .,

-----------�/; I�{I;\ {��
USE ,�Ã\�I/�l�à
H k

�·;_t://">�,lk-Á" - J
.\�4i�,7 .� . /- ,lI_ ---_.

ar er
, _:'.- �i�>,��

Você poderá evitai' aboÍ"l..:;,ki-·

DIl.Z.fax mentos, usando na sua caneta-
Vé tinteiro exclusivamente Quink.

Saiu-x. um ingrediente espectal
de Quink. limpa realmente a.

'sua caneta-tinteiro à rnedtda
que escreve. Evita entupimen
tos, gomosidades e danos. cau
sados pela corrosão, Encontra-
se Parker Quink em seis cô-_

que contém .

lalv�x
------

Representa�tes exclusivos para todo- o Brasil

COSTA, PORTELA & CIA.

Av. Presidente Vargas, f35-8.· andar'- Rio de Janeiro
.

$Clhla (al�,ln" . /l.bch·.do' I". 5 A. (omá.clo .. Asinela.
�

Rc . 5t I n;Hl M".I ir,hó, t - flor Q'nópoll. I
."

H OJ E NO\

27 DE SETEMBRO

estas rod s oferecem
•

Dlalor segurança
porq'ue estão calçadas com

PNEUS
GENERAL

Além de absoluta segurança nas estradas,

os "GENERAL" rodam muito mais! porque

.

,

são fabricados com os mais. recentes tipos

�� máqwna;"'criadas para\ a indústria' d�
\

•

Pneu HIGHWAY

prOC"ElSso-, "GEN-TAC'"
Qssegura o mais comple

to. adesão do corda-

'. TERÇA-FEIRA, 27 OI;; SETEMBRO

4Jlaior (esl�tênc:io 9

Procure o seu revendedor e peça "G�neralll

PIlEUS .lGEN L S�
!

•

f .ll A L: R U A 8 E N T O f R E i r AS. '1 5 o • 5 Ã o PAU L o", A V_:_ , R IS I DI N�ll�-'��I�J ; 9. �\A N D A R �� tt 1 O O E J A N E I II O
------

AUTÊN�rICAS----:---
MUNIQUE,21 (U. P.)-:::::. O [COm a Biblia na Mãofilólogo alemão Ernst Howald

consegulu demonstrar que
das chamadas cartas de Pla
tão, tidas como apócrifas
desde o século XVIII, pelo
menos as cartas sexta- sétí
ma. e oitava' são autênticas.

._-------_.__ ._-�----_. -------..,.."

!O Brasil reconhecerá
:0 .

DOVO governo. argeut BlO
R1N, 24 (V. A.) - E' evidente que o Brasil tem todo o

interesse 4"-ll1 reconhecer rápidamente, o novo governo ar

\:g.-eutino - ck,ç,larou hoje o sr. Raul Fernandes, ministro
Mas êle -(Jesus) lhe t!isse: Sou 'eu; não temais, (João I-CdÇl,;> .Re.lações Exteriores. A uma pergunta dos jorna)ista�

6:20) Ler Joãp 6:15-21.
'

a,s..)--;i,nalou: "SabemCl$ que o pedido de reconhecimento ja

\
'

foi expedido pelo govêrtl[.l argentino. Ainda não foi, porém,!...r!:i.
TIVEMOS' um instituto para instruir ás espôsas de Irecebido pelo Itamaratí. NãD temos, po�tanto, infOrma?Ces

pastô�e� C?�O melhor poderiam elas auxiliar seus espôsos

II ofi�iais .da .Arge�tin.a SÔ�l:� a Cll!is�ituiÇ�-O d� novo gove�'n:no mínístérío ..

·

Como resultado, recebemos carta de urr e sôbre a situação do pais , concluiu o tit.ular do Itarnaratl.

pastor, na qual 110S dizia: "Antes do Instituto minha espô- '

. ,

-

.

.

._-�-

sa era um problema para mini; agora ela é. a- solução." h�
-

-

.

-

PRIMEIRA VEZ.
OS discípulos primitivos tiveram seus problemas - or·-l� I LONDRES, 22 (U. P.). _ A

gulho, dúvida, egoísmo, mêdq. Mas aprenderam algo de

I
I'

• Grã-Bretanha acaba de C,Jm-vital dp,parte.,;do Senhor quando Êle disse: "SOM €1.1- "Q amor
prar pela prímeíra vez f3lTO

de Jesus por seus díscípulos foi a solução do mêdo de que rundtdó ao Brasil.estavam possuídos, Antes do Pentecostes,' os discípulos -

eram problernâs: depois do Pentecostes, foram as soluções.
Por que? Êles vigiavam, meditavam e oravam.

.
�ambém podemos' ser soluções dos problemas do lar,

da ígreja, da comunidade' e do mundo, mas sórrienbe s�
diáríamente vigiarmos e orarmos, Isto preparar-nos-é pa-:
ra dizer e rar-nos-á desejosos de dizer: "Era eu que errava
os

.

mal entendidos, o ódio e as pertur;bações. Agora, estou .

desejoso de compreender e de amar." _

-

Que tenhamos a paz de Cristo. \

-

"

Para isso foi recentemente
assinado um contrato entre.
a "British 11'011 anel fSíf't'l

. Corporation Ltd:'� e <t oorn

'l'anhia Siderúl;g�ca Nacional

cde Volta Redonda.
trn. ampolas ou rrasc�s

Outros
-

produtos I"Hertape:
Lornbricin e' ,

Zoovermll.

A prímelca remessa está
\ sendo aguardada para breve
na Grã-Bretanha. T:'a�a-se
de dois carregamento:, ele
2'-000 toneladas, cach um,
num valor total de 34'1.0.1:).
libras estel'linas.

o R A ç li'O

Lab�rat6rio·....
HERTAPEiLtda..

,
,

Querido Senho-r, tu colih.éces nossos' corações'. Tu sabes

I que �al�CemGS de. ti_ Aprofunda nossa vida espidtt.lal a

tltraves
da presença daJminadora: do ,Espírito Santo. Roga

, mos que 110:1 faças bênçãos para os f}utros e não pedrL3 de'

IilllilllilllllliilliiilIlliil'
trollêço. Em nonn� de ';Jesus. Amém.

.--,'. '�
.REPR. NO PARANÁ E ITA. CATARINA: PENSEnio Rosas & Cia. LIda.

,AMENTO rAItA O �IA
Praça Barão do Garauna, 67

C: P. 320 - Tel. 208. Ponta Grou;
Estodo do Paraná

SUSPENSO
TUNIS; 23 (U. P.) - Anun

cia-se ter�sido �usp�nso ;) es

tado eTe sitio na Tuni.3ia, o

qual vigorava no país ,:tsde
1939.

Rué' Cardoso,' 41
,... I:) O" .....

_ b";'I_- LJ __ I_�_ ... _

Se Cristo me ajupar, esfor.çar...,me-ei para. ser uma so- NOVO EXERCITO
lUQão e não um problema.

.

..

-

QU .&.RTOS VIENA, 19 (U. P.) - A Oâ-
.

_
Manuelw L. :Valência (�.;iliplnas) ,'� mara Alta do Parlamento
'. , I

A1
.

t por conside' 1-_ ..,.._._.._'<J>.••_ ...........,�_� ." w!"w.•••.."I
' ugam-se qual' os e va- aprovou, rave

lI'�'�'i:a.

;:3.
� �" �-- ." com ótima "f,io'o, p". mal""la, o pioj,to qu, auto·r•.,"

,
; .. ,

, --"'. "

'_ ,IÇO a partir de Cr$ 1.100,00 riza o govêrno a organizar o

i
- �.I]M!I!!!t.'1i.' II'. I I i : �' I" _." I ,,:. ,

rRua �Ivaro 'de C:ll.·\':llh�, 2. I prime,iro exercito austr.iaco'" ... Jlat..".Ij(p...w....,fI.�._.-"'I '<,
__ .u' (f//I! ....U�2J c.... ,.....�545 \

'
..1' AceIta-se tamhc'!ll llLr-jlleScle 1939, ,qu!:mdo Hitler

CIlIlIT.... )t- t i .1"'-JZo�.PR�,\".�"':; h...: ,���_ -: jmitas. ',,\
oc.upou o palS.

AMICUCCI

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



t

---_._-----------�-

DECLARACÃO ;/" Como é do meu hábito usar a assinatura de Euclides,
Silva, em vez de usá-la compl,ta, isto é, Euclide� Eleütério I

� Silva - e como, há poucos. dias, houvesse surgido nU!118. I

das folhas ela Imprensa da Oapital um artigo sob a assi-·
'natura de Euclides Silva, venho declarar que nada tenho

a ver' com essa publicação.
Florianópolis, 24 de setembro de 1955,'
(ass.) Euclides Silva

" Resj_d�nte à rua Matos Area - 364,

.

T�ANSPORTES AÉREOS CATA�NENSE�
,."

'\ .

-- '",

,

r

�I
,

-------------__---- "I

I'011181 Sanla Apolonia
ARTHUR ANT.ONIO MENEGOTTO

Rua: 'I'iradentes, D.o 20
FLORIANÓPOLIS

I

para diversos fins

ATENÇÃO; Akendemos
Protéticos do Interior pele
AÉREO e POS'l'AL

os senhores Dentistas f'

Serviço de ' RrEE..:.\1BOLSO

('

ESPECIAUZADA EM ARTIGOS DEN'fAIUOS
Estoque permanente de todos e quaisquer a rt.igos

concernentes ao ramo

, EQUIPOS, CADEIRAS E MOTORES 'EVONI te-

tnos para pronta entrega
Âceitamos encomendas de PLACAS EuldALTADA;,

Teielone: 37-30-11;

Ilroc8-se"Ou vende-se I
/ C-a s aLINCON de luxo, motor: novo, rádio de seis. fa!,xas de I

.

... .ondas de alcance mundial, Jogo de capas sobresalentes, Aluga-se mobiliada com ótima geladeira e magnífíco
pneus sem câmaras, tudo como novo. A qualquer prova.• ,

fogão elétri,c�, confortavel residencia a familia de tra
'I'roca-se por carro menor ou vende-se. Rua Bulçâo tamento. vêr e tratar á Rua Felipe Schmidt, 89.

_ Viana "$".
.

'

OOM VIAGENS DIRiI.;·.l'At � I'ERMA t>;F:NTIj:S EIU CA.RRO� PROPRI08
CAltPINTEIRO

(.&,60ela o.. Bl0 4e J'anelro e-em Belo Horizoote com tráfego miltuG aü
Ia. .a"'. e.Dl ••Dlpr6.la ele Tranlportn llill",Gera. SIA.)

,,'

•

ENTREGa IMEWAIA:',
TRILHOS DECÁUVILLE - 8kgs. - e/ talas' de j{.mçâo,,

-'

e Fish-plates
"

\
TÚBOS "GALVANIZADOS - sem costura � 'piarl1eFl',Os,;

I" - 1.1/4" -,. 1.1/2"
2" - 2.1/2" _ 3'" e -4'l

'

Oferecemos as mercadorias acima á preços- abaíxo do
mercado - Material importado e garantido em perfeita
condição:

Consultar - CIMETÃt S/A - Av. Graça Aranha 182
- 40 ando - Rio :._ Teleg. CIMETALLIC _:_ Fone
42-3754.

Visconde :'d0 R.io Branco ';-..,AvenIda do EBtlldo 1666/'7(1

.Está à dtsposíção (J'e-:seus fregl!ezes e amigos, .atenden
do �';êlp.t:bíçj�iJ), !}- Repal',tições, Execu:ta serviço como: con

>Ier tos , 'éolo ação' de- vidros, aberturas, techàduras, lustrar
etc, (, ') "

,

Atende pelo telef.one, n. 3478.'-
Rua Conselheiro Mafra n. 33:-'.
'.. ,.. ,,,,-

"

'

. \ .

MATRIZ:_:;�RIAN(lP,.oLIS
É�br1t6:1o:'" -

.--- ';- � ,,:'

Rua Padre. �om,á. 50 - Tel'reu

Deposito: .

Rua Conselheiro Mafra, .n. 13-'
Fones: 2534 ...,.. 2.535
Caixa PQstal, 4:35

!pã� Telegráfico:
Sandrade e Transprrl1s

-O-

/' 'X'elerone lUa

En4ereço Telegrát!co'
Santldrà e-oTranspolta

--o-

, .

São Paulo - -capltal---�SJ

Endereço Tel�grãrlco'
Sandràde' e-TranspõT�

-o-

Com_ êS�tvàlov4 V. S.
• o.b.. i..a. �ma cont� que

: .,:' lhe ..endeI"Ó. jul'O cem
-

pens�or' e
s�lE�������.� leve..ó. pór'ó sua. r'esidê".

cie, um lindo e iltil pl"ese!'!te:
um BÉLísglMO eOFREde J4ÇO aROMADO.

. API"OCUI"! hoje o NOVO

NCO 'GRICOL,A
R.....G (}:'�M>, 16

-

FLORIANÓPOLIS - SANTA CATAR!M'_..._�',

/

EXAMES DO ART. 91

COLÉGIO ESTADUAL DIAS VELHO
FLORIANóPOLlS

MÉDICO CIRURGIAO '

Doenças de 'Sénboras -
Partos _:_ Oper-ações - Vias

Urinárias
. Corso de aperfeiçoamento
e longa prática nos Hospitais

de -Buenos Aires
CONSULTO'RIO: Rua Fe

lipe schmídt, 'nr. 18 (sobra
do). - FONE 3512.
HORA'RIO: das 15 ás 18

Ve,nele,·s.
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RIO DO SUL - 24 (E.) - A maior mas
sa popular até hoje reunida. nesta ci
dade aclamou nossos candidatos Jus-

. celino e Jango, Gallotti e Miranda Ra
mos e Ricardo Mayr. Diante espetácu
lo dr. Gallotti presenciou, marchamos
decididos para a vitór�� certa

xxx

o povo. de Florianópolis,
sem 'dúvida alguma, 'está in

t�mer{te solidário com a

causa da Aliança Social 'I'ra
balhístn. Tambem o entusías-

. mo q�e se verifica em nossa

Capital, reflete-se, ímpres
sionantemenüe, nos' mumci
pios vizinhos. Sábade, por
exemplo, ·em Barreiros, na

parte que pel'tence ao muni

cípio de São José, teve lugar
um animado ·comlClO, que
contou com a presença de
elementos da Capital, os

quais, -em víbrantes discur

sos, teceram hinos de louvor
aos ca.ndidatos al�ancistas .

Os nomes de Juscelino, Jan
go, Gallotti, Miranda Ramos
e Antônio Machado (candi-
dato a Prefeito de São José)

.

foram delirantem.ente aplau
çlidos. Notamos a presença
ali dos srs. 03mar Cunha,
Alfredo Cherem, Antônio
Machado, Arnoldo Souza,
joão Pa lIlo Ferreira" Antôni::J
Schroeder e outros eminente!!
lideres pessedistas 8 traba.:
lhistas.

cre.:;cente:'
1

Eleitorado distribuído por. município, na ordem de-.

Florianópolis
2 Lajes .

3 Itajaí .

4 Tubarão .

5
6
7
8

Joinvile
Blumenau .

Rio do Sul .Na ine3ma noite, em Saco

Grande, teve lugar a maio!'

concentração política de

quantas ali· se tem realizado.
Os nomes de Baldicero Fi
lomeno e João Pio Pereira,
foram aclamados pelo povo
daquela lcalidade, que esti

ma, realmente, os seus líde
res, pois, êles trabalham' por
SacQ Grande. O comício ini
ciado às 21,30 hGras prolon
gou-se até quase meia- noi

te, o.uvindo-se, na ocasião,
entre outros, o dr. Dib Che

rem, o jovem Braz' Silva, .0

jovem Carlos Alberto Barba:·
sa Pinto, a professora Olga
Bmsil da Luz, o sr. Domin

gos Aquino, o sr. Jobel Car

doso, o sr. João Pio Pereira.

'e, afinal encerrando bri·

lhantemente a reunião, o dr.
Osmar Cunha.

Domingo, pela manhã, foi

instalado em Ratones o Co

mitê da Ala Moça e Departa
mento �emi·nino. Todo o po
vo do distrito. ,de Ratones es

teve presente à reunião,
participando do entusiasmo
dos oradores aliancistas que,
com clareza e sem quaisquer
ataques pessoais, defende
ram os candidatos do Parti
do Social Democrática e do i
Partido Trabalhista Brasilei
ro, nos planos federal e e.,

tadual.
-

Na- Vargem do Bom Jesús;
após a inauguração de três
ramais de estrada - velha

aspiração do povo do norte
da ilha e só agora executada
- teve lugar um comlClO

monstro, uma concentração
'extraordinária de civismo e

de 'admiração à�Uariça So

cial TrabalhLlta: Ó vereador

Baldicero Filomeno foi ,claro
ao' dizer ao povo qu�' ali se

tratava de uma grande bra

�Io Prefeitó.Osmar Cunha que
tanta atenção vem dispen
sando ao povo do interior de

nossa Ilha. Lembrou ai'nda a

colaboração dos irn1ãos Li

bânio, antigos moradores. da

localidade, que tudo fi�eram
para que os trabalhos cha

gassem ao seu têrmp,
Finalmente, à noite, em

I

qriciuma
9 Brusque

10 Laguna
11 Palhoça
12 Canoinhas .

13· Joaçaba , . , . ,

14 Curitibanos .

15 Urussanga , .

16 Tijucas .

17 Jaraguá do Sul ,
.

13 Càmpos Novos
:

19 Orleães : .

20 Caçador
21 São Joaquim ,

22 Turvo '.' ,

23 Pôrto União .

24 São José , .

25 Mafra o .

. , ,

26 Concórdia ..... , . , , .

27 São Francisco do Sul
28 Capinzal--, .

29 Guaramirim ., .

30 Ituporanga .

31 Indaial .

32 Chapecó .

Biguaçu .

34 Bom Retiro .

.

33

35 Rodeio
36 Timbó
37 I111aru1..
38 Videira
39 Ararafliguá .

40 Tangará .

41
.

Sombrio .

42 Gaspar
43 Seára

I

44 Thirama .

45 Itaiópolis .

46 Piratuba .

47 Presidente Getúlio ..

48 Araquarí .

.' 49 Camboriú .

50 São Bento do Sul .,.
. 51 Taió , .

t
'.

52
_
I apu'anga .

53 Nova Trento �.

54 Xanxerê
55 Palmitos
56 São Carlos
57 Jaguaruna .

53 Herval d 'Oeste
59 Rio Negrinho
60 Xaxim .

61 Pôrto Belo .

62 Papandtiva , .

63 MoneW;í , .

64 São �iguel d�Oeste ,.

65 Campo Alegre
66 ·Dionísio Cerqueira

26 310
22 771
19 170
18 549

18 390
15 836
13 074
13 019·
11 '095 '

10 963
10 457
10 194-
9 947
9 563
9 343
9 270
8 630
8 230
7 912

7 825

77HJ
7 279
7 010
6 960
6 533
6491'
6 414
6 387
6 384
6 194
6 187
6 165
5 835
5 766
5 732
5 664
5 620
5 576 ,

4 830

.� 4 716
4 591

4 R43
4 310

,42Hi
4 065
3 716
3 658
3 532
:3 478
3 402
3 296
'3 293
3 047
3.016
2 957
2 810
2 609
2 594
2 484
2 409
2 357
2 136. "

2.046
1 580
1 320

493.129

leíra, a "Solimões" para Da
caro Chegaram de avião téc
nicos dos estaleiros holande-

Rio do Sul, (E.) - mo a esta cidade, onde Mons. Bauer, ainda a- ele maneira simples- incontável número de
A chegada a 'esta cida-

I
se renovaram entusi- companhado mesma mente consagradora. fiéis, amigos,. ?dn?i�a-

Ide do prestigio�o lí?er
I

á�ticas aclam�ções. �o 'caravana,
.

dirigiu-se Mais �arde regressou a dores e corr�hglOnal'l��democrata c r 1St a 0, I VIrtuoso e estimadissi- para Pastagem, on3e- esta CIdade, onde con-I que l�e seg,u.em a 01'1-

Mons. Harry Bauer, I mo prelado. Daqui reside e que o recebeu tinua a ser visitado P�!·_ ��t:_ç.?o_ polItIca., ,

Iconstit�� vel'dade�al·�;�� ��-�-�----�

festa cI�lca. Em Lon-
Anotámos, do lívrq de LISBOA, 26 (U. P.) - 'Em CANDIDATO fURTAC.O.R

tras cerca de cem. auto- ccorrencías . policiais, o se- consequência' de' avaria n03

gulnte: meios de propulsão da cor-

Manoel Prudencio Mendes, vetá "Meartm", foi adiada a

natural ch:ste Estado, de cõr partida desse navio, bem co

mo de' outra corveta brasíbranca, casado, com 79 anos

de idade, funcionário públi
co, aposentado, residente à
rua Crlsplm 'Mira n. 31 run

cios, queixou-se de que tinha
em sua residência uma me-

-, Acentuou, há dias, em sensacional entrevista que 'con
cedeu 'à Rádio Guarujá, 6 eminente Professor Dr. Antônio
Gallotti, o quanto existe de incoerente e artificioso nessa
frente chamada democrática, em tôrno de um candidato
'cujas 'ideias se nutrem dos princípios integralistas. E' que
a extinta Ação Integralista, de que derivou o atual PRP e

a que sempre esteve filiado o sr. Jorge Lacerda, tem sido
. bastante ciosa da sua doutrina para não se conciliar abso-ses, onde foi construido o

Iutamenbe com os programas de outras agremiações partinavio, para tratar da repara-
dárías, tals as que emprestam agora o seu apôio ao candt-

d d H cão da avaria.nor e 1'4 anos, e nome .··.la- dato frentista. Inclua-se nesse apôlo o do próprio Govêrnoria Rebelo, sendo a mesma _.--_...

dó Estado, cujo Chefe é expqnencíal figura da UDN, orga-parente de sua senhora e que
PERSISTIRÃO nízação que combateu, em todos os tempos, tácita 'e expres-:ante-ontem pela manhã tu- samente, a mística integralista. De modo que é forçoso

Y b
- .

C
.

.

.

SANTIAGO DO CHILE, 2'6
.

I- ra O POVO CO'I a
.

aravana· 111-ancl·sta gj'·oiU., ignorando seu pararíeí- concluir pela insinceridade fundamental dessa liga de .va-
- Suspenderam-se as nego- lares ideológicos tão hetevogêneros e inassimiláveis entre sí.

x
' x x" ciações para. resolver a greve A despeito de. tudo, .o Integralismo é uma ídeologíaIntenso trabalho sábado e Santo Antônio de Lisboa, na panha. Algo surpreendente c Christovâo Bonsfíeldo, na- dos trabalhadores das minas .

t f
.

que nada tem de comum com qualquer ou ra filoso ia po-donríngo - Mag·níficos. co- residência do sr. Raul Lis- Cora cio comum, reunindo tural deste Estado, ele COA!, de Chuquicamata. Essas ne-<" lítica de sentido liberal ou social-Iíberal. E o fato de umrnielos em Barreiros, Saco boa, foi realizado um comi- pessedístas e trabalhistas branca, casado, corri 47. anos, gociac... ões se realizavam nes- , .

I t d 1 t h
..'

d
.. .

oe seus mais e es .aca os eiernen os aver-se msmua o nosGrande, Vargem do Bom Je- cio que marcará -época nos' pura uma grande e espetacu- residente a·' rua FI'.el· C", neca ta capital.
.

, -., .. ' pnrtídos democráticos que sustentam programas diversossós, Ratones e Santo'Antônio anais da hístórta desta C!1m- . lar vitória' fi 3 de outubro.
. n.. 118 fundos, queixou-se de O ístas pedtr m 8.11

.

.

s grevi:
.

n -: ..

i
entre si (e mais diversos ainda, no consenso, comum, da-

-�}-�()_)�)_()�),••••o_).. que ele sua resídencia lhe menta, de 45 por cento em

I quêle a que se filia o sr. Lacerda) bem denuncia ilJll3'.{ld,

J furtaram um despertador, ,I seus salários e um abono de, duas razões: ou a hípocíiísía elo candidato, fingindo espo-VÕTO, SO' EM COMPANHIA DE Imarca (F'lupíoI. � 50.000 pesos por ano. leal' uma concitlnçâo impraticável entre prínciplos díreren-

JUSCEUNO, DEClARA JANGO Bta
...

O-dWI··Sk
......

C
.........

I,:p·
.........

II�n·_-aM_�·
..........

e·S�·I
...

-a'--a·-
.....

I'�--- i ����r��oo;o,��r;ri:r��;�E�::������t�::�i%;�o:�:d��:PORTO ALEGRE, 26 (V.' indicando o .meu nome em
N .

I pulsos oa vaidade, tão ímperatíva qne neles subverteria o
A.) - Em discurso que pro - suas chapas". .Fomos, há dias, acusados de fomentar a In- ,,:tn:o elas responsnbilldades e a fé antes jurada..
nunciou, semana passada, disciplina na Policia Militar,. quando, na verdade, , Num ou ontro dêsses' caso:;, o· sr . .forJe Lacerda esta1'1
,1'e�ta- capital, o sr. Jango a]lenaS expúnhamos a público. uma deci!;âo ver-

I

irremediávelmel1te conden.ado à derrota, CJue não pod'e fu-
:}aulart alertou os trabalha.. VIeE�PRESIDENTE gonho.sa do sr. Governador, reincluindo nos qua- vorecer a quem não se projeta no cenário da vicia pública
lares de que todo voto que' BUENOS' AIRES, 26 .(U. P.) llros claquela tradicional c'orpo>l'ação, úm sargento i caiu as c·redenciais ela sinceridad'e ele princípios e da per-
lhe fôl' daelo deverá ser, tam- - O presidente prOVISOl'lO, que dela havia sido regularmente excluido por in- ! sonalidade política bem definida. Trái, portanto, ou' pl'e-
8em, de Juscelino Kubits- g'êneral Eduardo Lonardi, de- cilpacidade moral. I tende calculada e intencionalmeJate trnil' no mesmo tempo
�hek, acrescentando que "os signou b contra-almirante O motivo dessa humilhante reinclusão fítrà o os seus companheiros de ideal, o ·própric credo e os seus
';rabalhadores devem se a-, Isaac Rojas' para vlce-pres.i-

de o rEferido sargento saber demais sôbre a fraude aliados eventuais,. numa competição que não será apenas
cautelar contra a propagan- dente da República. Rojas no pleito de Turvo. (} sr. Goverri-;dor,· reincluin- frente às urnas, mas também entre a cO:!1ciência. do can-
,da ·de cel't·os d'd t d f t b ld d do-o,. negociou com � prÓllria honra da nossa Po�

I
didato _:_ se' algo dela ainda existe - e as suas atitudes. can 1 a os, os

I
eoman ou a 1'0 a re e e u-

.

quais, à última hora, estão" rante os sucessos. lícia e cometeu um dos atos mais vexatórios até ,postiças, para enganar os de boa e melhor fé ...
hoje cometidos ]101' um Governante. . São razões essas que ·entre muitas outras, nos g'aran-

Os jornais palaciano:;, de sábado e domingo, tem a vitória do eminente Engenl1eiro Francisco Benjn-
0.3 mesmos jornais' que no.s acusam de fomentar a min Gallotti, nobre candidato da Aliança Social Tl'ab:l-
indiscipÜna na Co.rporação, publicam um Ínani- .lhistà, homem de integérrima formação moral e polític;:t,
festo político, de apoio ao candiclato governista, cuja ficha na vida pÚblica traz bem saliente a nota rIa
assinado por sub-tenentes e sargentos da PGlícia. sua sinceridade aos princípios pelos quais se bateu sem-

O R. D4 E. - Reg'ulamento Disciplinar do pl\e ao lado do povo; defendendo-lhe direitos e interêsses
Exército - proibe formalmente manifestaçõ'=s de. com absoluta renúnéia das próprias solicitações pessoais.
caráter coletivo, pGr parte de oficiai3 ou subalter- Crem03 na grandeza moral do nosso povo. AcreditamQs na

_.nos� exceção feiÜt às demonstrações intimas de nobreza do eleitorado catarinense. Não admitimos nem de
bôa e sã. camal'aila"g-em. Esse dispositivo'· está no leve. que,lante os artifícios aplicados à pl"2cária sustentação
al't. 13, nO. 102.

i dessa legenda vasia de conteúdo ideológico uno, por detrús
Diante do expo.sto cabe indag'ar a atitude do da_ qual "e disfarça a deslealdade do sr. Jorge Lacerda, a

Comando' da Forca: estimailOs que não se omita, nossa altiva g1ente se rimda à falsidade, ao cl'esprimor de
dadas as cOl1seql�'ê�cias que potlem advir "essa

.

atitudes, à ausência de sentielo superior, para vo'tar num

omis:;ão. Setã. mesmo lH'eferível, d�mitil'-se a dmi-
I

candidato incolor, indefinido, vago nos pl'incípios, reviano
tir-se: Aguardemos. . nfls palavras, todavia cauteloso .na dissimulação ...

�.iiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiÍlIlli.iiiiiiiiiij;iiir. Nunca! O voto do eleitorado conscien te ele seus ti everes
!:

..

�7 SR" U-
-

'·.......e de seu valor será dado, com orgulho cívico, a03 canclida-
tos da Aliança Social Trabalhista, cujo pwgrama se funde
3m objetivos e doutrina harmônic03, para a prosperidade e

maiores glórias de nossa terra. O voto da vitória será;pol:S,
:ançado· â urna pelo nosso eleitorado, em favor dIZ li'ra'l
cisco Benjamin GaÚotti, para Governador, e José ele Mi ..

móveis, com' elementos
destacados do P.S.D:,
do p.D.e. e do P.T.B.
aguardaram a chegada
do ilustre sacerdote,
que .foi aclamadissimo.
Organizou-se, então,

Florianópolis, Terça-feira, 27 ",de Setembro de 1955 ImenSa caravana, ru-
..
•..._..._,.,.w.·....IiI...............IIiiI........"\,l''''.._,....�,.�,.au....... riIIt.

..ilI_flJ....... Jil_....fII/..,...........u_�_�_.._...- ..._,._.._fll/....tI/J,.."'..... 'tIâ._.,_D..,1iIj ......"'..........

o eleitorado catarinense

Você sabia?
VOCí!: SABIA:

Que no Govêrno Aderbal R .(la Silva,'a pedido
seu; o senador 1\00 de Aquino co.nsig'nou no ot;ça
mento federal Cr$ 6.000.000,00 para o conserto e

reforço ela Ponte Hel'cílio Luz?

Que, com essa verba, o Governador ,Aderb-al
R. da Silva contratou com a firma Machado da

'CGst'a o referido conserto?

Que, quando o atua). Go.vernador assumiu' o

Govêrno qu.ase todo o material pal'a essa refor

ma já estava depositado no. Estreito?

randa Ramos, para Vice-Governador!

F·RECHANDO
O sr. Chiquito Bacana Mascarenhas está zangado,

porque lhe· apararam o goll)e baixo de monopolizar tc,
das as ondas curtas para o melhor SOI1). da sua Estação.

Dono de toda a faixa, o 'sr. Chiquito Bacana er:1

forçosamente ouvido, nem que fôsse por .alguns ins
tarttes. Quem' quer que quisesse ouvir a Nacional; fi

R�cord, a Tupi T ouvia o Chiquito. \

O Diretor Geral dos Correios, sr Vieira da CunJ;u!,
pelo seu telegrama 107.502-20: mandou proced=r con
tra o abuso.'

E o sr. Chiquito Bacana ficou zarl'gado. Tremam ·os
céus! Borbulhem 'Os oceanos! Uivem os continentes!
Zangou-se o Chiquito! Ora bolas!

I Qu� depois dessa reforma a l)onte foi 01111':1

vez a-bandOllad:i e o corrimão da esquerda, para
fluem vai da Capital, está comido pela ferrugem?

.1

Que o 'GovernadGr ]Jrometeu iniciar em·1954 as

obras do Pijl'to de. Florianópolis, segundo l'epol'ta
. g�m llUblicada llcla Gazeta?

x x

Que o Ex-Pi'efeito da Capital, num relatorio
"linho ridiculo, afirma que as estradas que cuns

tl'Uiu com o auxílio de 5 milhões - conseg'uido
pelo sr. \Vanllel'ley Junior 11ara recupeJ'ação da
Ilha - foram (lest1'lJidas pelas chuvas?

Que esses 5 milhões não deram entrada regu
lar\ na escrita da Prefeitura?

Que o recebimento des.sa importância nunca

foi anunciado?

Que o Ministro da AgTicultura que substituiu/,
. o sr . .João Cleofas declarou que as verbas fede
rais aplicadas em Santa Catarina ii. foram pelo
sistema do paternalismo?

Que .A GAZETA, nos primeiros dias de feve
l't"ilU ele 1951, quando llassou a adorar o sol nascente
e apedrejar .0 SI'. Adel'bal R. da Silva ainda usava

pallcl que lh.e fôra doado por êsse ill�tre catari
neuse?

Que o delmtaelo Paulo Borllhau�en, para evi
tar que aconteça o mesmo em 1956, resolveu fi�al'
dono de uma }lal'te desse jOl'nal'Z

\

x

Na Sua gloriosa inteligênCia, .ó sr. Chiquito Bacana
entendeu de declinar ao mundo que o fechamento das
ondas curtas da sua Estação foi motivada pelo ciume
elos que são contra o pí'ogresso _ela Capital!

De formas que, se por atlui il13talassem outra
'emissora, que anuJaSse a do SI'. Chiquito Bacana, pela
criminosa interferência nas suas faixas, o incrível lo
cutor e afamado seresta, ficaria bem quietinha, limi.
tando-se ao sacrifício:

'

- Como é para o progresso da capit�t" e como '3U

não sou ciu'mento, abdico dos méus direitos, renuncIo
ã proteção das leis, aceito_ que me roubem descarada
mente e fecho minha Estil{ção, à vista da concorrência
desleal que outra, mais forte e menos escrupulosa, me
está fazendo!

x x

x

Chumbo derretido na g'arganta dos outros é uísque
1I011se of Lords!-

.) ;
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