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A ESTAS ALTURAS DA GAMPANHA, QUANDO A VITÓ�lt( O�.QstóPNlsI�jÊSPONTA CERTA E FATAL EM NOM!:DA DEMOCRACIA
.

DEVEMOS LEVAR AO GOVÊRNO UM APÊlO PA�A' QUE RESPEITE o POVO E SAIBA PERDER.
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iç:::::;:�::lDr �Nerêu Ramos
i Arruda Ramos í =Irlo de S. Catarina i ·De;:;clc ele ante-ontem �e en- i

! GERENTE I. .. Anc XLii ..
centra entre n·()'s, procerlen-

ii D
'"

.. te rl0 Jnlnvllle c Blnmena u,

I omin,os F. ! : - I onde lHi'liripOtl e\:1 cnmp t
:"

•
. de Aquino :. : N. t2.iS 5 ;

nha nlínnct-ta, o-nosso erni-

, , �
nente conterrâneo, senador

iII ec......... C'•••••••••••tl' O. Nerêu Ramos, Presidente do

Edição de hoje - 8 páginas 'Flol'iallÓllOlis, 'Qllarta�f�i ra, 28 de Setembro de 1955 CrS. 181 Senado FeclOr!1l. .0 ilustre

- - --- . chefe pessedístn viajará hoje
para Lajes, onde falará aos

sêu s conterrâneos e ao elel
torado serrano. Amanhá, de

regresso, seguirá para 1\1l.!!1'
rão, -devendo retorn..r sexta ..

retra para o grande comício

de encerramento da vítoríosa"
campanha (ln. Altançn Sor;i.,l
Trabalhista.Realizações do Prefeito üsmar Cunha em dez

de administração. Leia' e- compare:
mezes

i
.

..
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o que é um Govêrno �a Aliança Social-Tra�al�ista
10 _ Aumento para o' opc- ! to elo belo bairro ,j2 I"J,t.ima vasto. Tudo isto.i Prefeito Com Cnllottí no U:'1Verlw anca Social Trabalhista! PC:-

raiíndo en vinte por cento I (Est! e�to).
.

i Osmar Cunha realízr-u sem o do Estado, Florian6poÜs scr;j ra a vitória corq, Jusc-Ilno,

20 _ Alimento para à run-, , O plano de trabalho do i'r.1 auxílio do govêrno do Esta- uma grande Capital. Jango, Gallotti e Miranda

cio.nã�ismo . públiCO._-muníci- : os.mar é ai�da mu�to .mais id�!. .0 povo eleve votar na Au. Ramos.'
_

��c,u.;,11�t�.0��5;I�M�a�I;�·s��.�,;1·,�·�I�I�p-is�o��.is�l�a�:�d�.��=�:'-,

�eguinte telegrum!l.: NHEÇO VERDADEIRA A

3. JOAQUIM 26 FIRMA DO JOSE' RODRI-

3,° - Pavimentação a as-
A A

GUES DA ROSA. S .. JOA-

falto de cerca de um quilo-

I J
PINEZA DESME:'l''fIR 111\11\ QUIM 24 DE SETEMBRO DE

�:�:�oAc��0��::��1�1�l;I��ia�ó= 'ac a·maram
. aouo em Criciuma 1������,?P€t�::;��� ��:������ii�:;;\

I BASTIÃO VIEIRA ESTA'

4° - Abertura da rua 'An- Criciuma, 26 (E.); João Goulart e o Pre- interrompido por' a- ! consagradoras refe- MINHA ADESÃO CANDIDA- DEVIDAMENTE SELADA A

tonícta ele Barros (Estreito) E t 'd d f
,I I I 'fURA JORGE LACERDA

[j0 _ Desapropriação de
-- i SaCI a e viveu: Ieito Napoleão Oliveira; plausos .ensurdecedo- rências de admiração e sou AINDA COMO SE:\VIPRE �1�.ADORA JULIETA CAS-

diversas casas da rua 24 de horas de insuperável e: foram transportados Ires, dr. Jango reco- respeito pelo dr: Nerêu .FUI DO P.S.D. DO QUAL TE
x x x

Maio (Estreito) para alar- •

d .·r 1 tusi
i s br d

-

·d ..' NBO HONRA SER UM DOS

gamento da referida via pú- �n escn IVe en usias- ,nos raços o povo em men ou, com maior e Ramos despertaram a- MEMBROS'DIRETORIO MU
A notícia falsa, pubücada na

·blicfl. mo, com a presença do' longo percurso da ci- mais caloroso apelo, qui aplausos que le- NICIPAL. FICA DESMENTI..
Gazeta, de 13. €lo corrente, �.

,
a seguinte:

6° - Ponte de concreto na dr. João Goulart, cana: dade, Em discurso ma- todos 'os candidatos da vam o p'ovo ao auge 'da
DO AQUELA NOTICIA E

E_;tl'àda elo Abrào d"(
.

l'
. , ;'. . I .

.

.

.

. _
PEÇO CARO AMIGO FAZEFi

'70 _ 'Instalação de telero- }C ato a iancista a VI- gistral, a cada instante nossa aliança. Suas; vibração. I DESTE TELEGRAMA USO

nc público em Capoeiras ce-Presidência. da Re- ."_�_-_-_-_._....-�_._-�._-_-_-."�_-."J".........._..... '.,._K._-_-_-_-_._-..._-_"_-_..-.-._._._..-:.-�......�.;::.-_._-..·_-"_-w·_·�-.-_""_"",,,,,,,,,,,_,,,,,,,,·.,,,,�_-,,,,,,,,,�N......�

8° - P'onte de concreto na ,

bl' C
. . .,'

Estrada do Pantanal '> pU. lC�> rI.�lUma ]a- DR. ABELARDO LUZ� O·E' C·APINZAL!lO _ Ponte de coná'eto na' maIS presencIOU espe�I. -, .

. .

.��.�'�d!l. do, Itacorobi .(43
mc· tácu�o igual, --pela.vi-' Com'leIo empolga0 te� Instalado o Comi tê Femlglno

'lOO _ Ponte ao' lac10 da braçao e pelo entuslas:-
.

.

"_, ....... _.�. " '.,.

Capitnuia dos Portos I mo �ose,u póvo. ��. sts.
.

.

pAP1Nz;AL;_ ..��,' ,,(0Ó'l'til'��Tj'r, <'f-,' "ir .-a"l' �. . {i;��Oni, ÁleTirru CavaU, Dul-

";, 'uo�p'onte na cntr�dá do - - . �DHdente) �- -:o "·c'tl1ii.cld r· �1:f'mbros :� c� Viec�li;' Mil'iam, Doim,

M0l',l'o ela Lagoa
.•_.�._.....";;_"�"",__"",,"- �D_' .�:... ' ... ,

.

a<'1ui dos cándiclatos cl!L Ali- 'Smas. Luiz Giumb:oli, Au- Bmxedes Correia" Leonilda

. P'QOF BARREIROS S
.

1 T b 1 ...
·

t l' I'
. Mais um que quer cola-

13" __ 'Inicio das obra� dn,. .n. • . " . ança oela l'a a uI:;'a '01, rora Barcta, Evely Bareta Almaida, Nair Almeida, Cris ..

".I .,
bor;il' 1)::tr!l. a vitória clo'con-

monul11.ental pont'e da r..ag·oa FILIIO ��mplesmente empolJante.
I
Aurora Thomazoni B:ll'isol1, tina Almeida, Margarida Zu-

tinuador ela notàvel obl':l

quc terá setenta metros de E' f
-

M'll'chamos para a vitória
I
Hel'min<.la Sartori Nai Lan- quelo Cilene Zuanazi, Palma

• com especial sati!: ar,ao
,-

' , administl1l.tiva oe Irineu

con1pl'imento que redstamos,' na. data de
n,om inteira tranqulliclade r.ini, A!cLt . Ilal'ison,

.

Elvil':l ZU!l.nazi, Elena Macarini, B 1
,-

"-
.

el
-..,

t·· I
3 t '1

orn i!1llSCl1.

13U _ Conclusão do Grupo hoje, a., passar,'elll do anivcr- .

:��em
.

o COU11ClO, Ja. no 'Jcn- I t ;\l'� 'icn, 'rosca Vieceli, 8an-
.

E .. colíH e do'Pôsto cle Saúde sál'io natali�lo llo nosso pl'C _ i. �o, ,te12·gm.f��ame.n l�,
-

(�r. i tina Tl'evisam, Anita Antu- Lordes Fraidcr, Cilvalina Cal- .........��-...._�..,.,_,.._V.-.M_-'"..........."�".MW·

n" Lagoa l'
....,.::l.l)C,,,tL preElCllll. a. msLal!l.çao

.

nes Ca3a.gra.ncle, .Julia oam-/ dart,
Izoleta Favel'o., Assunt::t

.... za.c1o e qucl'i(]u (',ümpallllcll'o, - , . I F I]40 _ Alargamento ele ·to- Prof. Eaí'j'ü;I'U,q FHl!G.
j'é[O COlt1itt: Femml1lÜ cl!l. Ah· pc.';, LUi:l:l Cadol'lm, LourdeS Turra, Joan:l CadOl'lm, Anto· a ara-o espanhol

(ln a Estr.,'da de Cacup.é I' c_nça, Cjll� 'fkoll B.E:Slln. CDl1S- '.[;}:.cari1, Elvira Gaspareto, ninha Gonçalves, Ema Rodri-
Uo" Espírito de escol - nã.o ca-

-

(!=".'nto Antônio) i t;Lllic;o: U:onol', Feno, R.osa Savi, Da- gues, Maria Ris30. Vidalvin;t
- , bel'ia. :tqui relembrarmos-de

.

150 _ Co'nclusão ela .('st1'a- I' Diretoria: ZQ,11n[1; Bcv.ilaqua, E.'stela Br-.. Mart.·ins, Eg.ide ..Susin,
Sra
..

Hal'i'eÍ1'os Filho () que a 1105-

ela cle Ponta das Ca'nas até ii sa terra til). bem sabe: o
P. S. D. vJ]uqlta, Ines Bevl1aqua, Te· Avelmo Molmetl, Sr!l. Aveh-

Praia brilhantismo da sua lJelul,.
'8.11r[;'8. Jovita RilxMo, Lil1- :'eshh:1 Zampieri, Gema Fla- no Rech; Sra. Guida Rech, impulso a um plano para en-

160 _ Realização das es..
se!lllll'e fulgurante, que dc-

da Éh ntos, Inil Ro a dos S!l.J1- lL1ia, Damelita Flamia, Ine2 Sra. Cecilia -Andrconi, lnez cinar impulso a um plano

'tradas da Vargem_ ,.Gran'j?, pois de excelil' nas ativilla./
. to t Coellli,. Natalina Coelhi, Dor- Pelizarro, Sueli Caliari, Oti- para encinar espanhol aos

Vargem do Bom J�sus e Val- des literárias, de lJrofessor Ocorre hoje o aniv�i'sár;,o P. T. D. valiDa Coclhi, Delfina Toig'o, lia C�liari, Merci Ferro, Loi� membros da Força Pública.

gem Pequena (Aspir:tção do do vernáculo e de poeta, foi ',naLalí<:!o do nOS30 pl'ezac]o
.... sn,nl.�. Carmem. zort�a, Acl<;laicle Contcssoto, Auror'l va Ferro, Edy Mm·tini, Ma- .. _. --. ------�

povo da Ilha) 'losta a sel'vico das lutas de-I contcll'ân'eO,
sr. dr. Abelar- �elcl Pegaram, Cczlra l·c-. Bl'c.�am, Io.l3.ncla 130ft, Ju· ria Barison, Rosa Lucieli,

170 _ Início das obras �o· �ocraticas, n�s ultimos cinco, do Luz, Delegado do De1:ar- !lZ;,Ul'O'
.

- I !:ctJ. strin5"uin�, Al�a Mal'iH Maria Lucieti-,Ivone Passari-

Grupo Escolar do' N.to Ri- lusltrq.5!. f\.�sim a sua pel'l:l, I tamento Federal de Polwia, �,'
s. P.
,. . ..

Cle M:1tto�, M:1l'w, Ellza Br(:Jn- ni, Nelci Costa, Zenir Cal-

beirão
_.

assim· a sua palavra, de Ol'U-1
da Capital da República. ,�mas. �omI';:. l�!l.C'll'il1:,! Z?, Ana' C?la, Donaide Bram- dart, Teresinha Caldart, Eu-

1�0 _ Calçamehto d.a l�i:a dor primoroso, de argumell- Muito estimado e quel'ic:,J! �,11t; Lo_�e", ela_ Sllvcml, D�J-
! �l1a�}cl:wma, T�'ancoso, Cle· lezia Bralnbila, jacira Tl'an- EU �SOU DERIEA

Jose Jacques e da Travei>sa tador seguro e sobre-1uçlo ló- n� ..

sua' te,rra, onde exnceu I m_F_�t�.O_I_��_. .. ��:!L"-��=-.����a.��_����__ :hO- coso, Carlota Teixeira, IdaE-

Urussanga gico. . I vanos e a,tos cargos, coma
.

.'
. na Delazari, Silvia Bettim, E CAMPEANDO VIVO

IDO _ Calça.mento da rua Ainda ag'ora, na, atual o _de Chefe de Polieirr, p_l't� ..

' :!#'(;e�tl'>�Hile�ô}e®ili.@®ii;�{i;gô8��et!>G���El'Il-����@�fIll�e4'i-ai-t'.l: Cat.al'ina Delazari, Editi 'Fa-

Júlio Moura (trecho da _t,Ia- campanha }1ülítiC:l, "C1110- feito Municipal D. i)'1f.',H,,·.l·:_l I t' ver3ani, Elvira IvIaestri, Noe- POn. ENTRE AS. IRAS

jOl'�Costa), ln já escrevendo, já falan- à Càmal'a Federal, iJ ,]r. Ab8- � EM. 46- M_UNlu1'.1P lOS' .

� mia Thomazoni, Angelin!:l

30°'-:- Continuação' do eal .. do� pdo rá'ilío e !lo�_comícjos !ardo Luz l'2ceberá· hoje :J.;i �. 1_ f: I BoI·f, Ivlaria Schneider, A·d�· DA AMBIÇÃO FUNESTA,

ça],;lcnto ela rU:1 Sant0s �a- .,. S::t- mais nunlerosas e sincr�'a;; & � , lia Re;:;h, Teresinha Molineti.

i';',iva '2m direção a Sã!) ,TlJsé :'�il;���í:��'�:� ;���:Íll��� pi'ovas' de apreço, ã que, rfe- i � I Te,l'C.sinha R.ech, . Erme.lln�n FALTANDO,� APENAS,

(seiõcentos metros)J. eon- Ahra,çaildo�o f r a t el'lial- ti'lamente, faz jus pe!o SI U : No ano Jlns�ado, fl Alianca So�ial Tl'aba- � J
Rech, Beatnz Sousa, VltonJ

cluidosl ' .'11enic; todos os tI'O EstaclJ cavalheirismo e· bondo.de. . I: IhistH derrúloll a UDN em 46 'municil1io.'3.. � Zanon, Vanda 1'homazoni. COM PEZAR, BEM 'DIGO,

'> 10
.

C 1 r l'
...

e.; Idavina Pirovano, Tere�.'
_ -.a çm11elLO e a "r- ie'V:n!1os.1he nOSS03 mais afe- O ESTADO felicit::t-o !l.1.C-! i

('"
v.,

[1mcnto da rua DU8,l'te Sçll1l, luosos votos de felicidntles.. tuosamente. .'
. .: EM NOVA TRENTO,

.

ORLEÃES e I'A.LUOÇA, � Mattos, Leonildá Totti, Eva- Só S E I S DIAS

'tel '. .. .

.

_
---------. () .por exemplo, Nerêu veÍlccu com 1227, 28!íS e 4165 � nilde Totti) Geny Bordim, I

� 220 � Calçamento e:a rua;-�"§!IfAH" "..,__4 .,ft'KQlp 5 ,.,=: vótos respect:vamente
� Vilm� Morai.s, Ivet.e Mal'CiÓ'IP'RA

SE'FINDAR A FESTA

D���a:_l\���l�����:�ãO lo C!l.l·I·>Conlra O"s trabalha-do.res t,��.!.·aa.••
'

•.•••
�
...._.:"_';',..�a••!!��������..

�:�:l��e�\:n�:��kUS�orma . Beriba

çlménto da rua Peclro De- ;il?,-

Illoro im elireção a j1al'1'ell'lls.;
�.

.

A.r::,ol·]··O ·f.'·_·��u�leÇl,al'e)1��lto da

'r::;:t��:' Lei �12�!'�1�;1::��c�:;�lh�';�:CI�l'i:�::�í��'tr!� 3� ... �� 800.'0. pus·so°a's �,O V.a,le'.�o' . TIIJ'UC'as.' .

• , -
_

- Ci'$ '150,00 aos, trabalhadores elo Estado: O cidlü!:io

2�Ju _ Óbras do t"Ioí'l'(J d:t":
.

- COv·i.'i·m:tdúf alimcllt:t uma birra contra os pe-
POllte Htl'cílio Luz, cnck l;;;-"� IjHl,'WS � os mais l1cce.ôsitados.
t1.O insL!11!l.dos - elois h�'jtfl6o-� O salário-fimília de 'Cr$ 150,oQ 1>or filho me-

re�'60i�clu�t;��I;:��i�0 '���C�'i���'�t� !101' ou dependente que; por obra e graça das ban- apta lidem os candidatos· da Alianç' a Svcial Trábalhis ta
: cadas do PSD. e PTB, na Assembléia. Lcgislativa,

Del'manente ao interior da': os trabalhadores de obras e das estradas iriam Domingo último, numasu-' fico são apenas uma amo"tra

11ha
'.

perceber, poderia diminuir a fome de seus filhos "cessão �mpolgante de con1Í- apenas o dia 3 de outubro. pa, � deputado Mir.anda 'fl,a- do que vai pelo resto do Es-

270 _ AquiSição do prédio c aplicar as dmas necessidades -por quem vem pas- cios, o povo do Vale elo Ti·-. Ein Nova Trento, cidade c mos. A Prefeitura de Tijucas, tado. A vitóFia se aproxilh-a

Para a Escola Mt1l1)cipál ,e.. sanc1o.
. , jucas se reuniu Í10s pOVO�l.- cli2tritos se reuniram na s.c· Graclicionarmente pertencen- e se consolida com cada dia

l'ôslo ,de Saúde em Hacu:'o -. 0- Sr. IÍ'ílleu aooou melhor v.etar essa 1.ei e negar clos.e nas vilas p::tra ouvir os
I
de, mima -esplendida d·�- te ao PSD, continuará em que passa. E. quanto ll1er:os'

�
.

(

às familias dos operários do Estado uma l)equena
,emi2sários da Aliança Soci:11 monstração de. fé aliancista. 's'uas mãos, e com uma viLó- dormem 'e mais SU.,pirfUll cs

melhoria.
Trabalhista. Em Timbó, em aclamando os nomes de riu tão espetacular como ou- noSSos adversários; m9.[:.; Ó

Gasta dinheiro à larga .em banquetes e llis- •
Major, na Itinga, e em Sf.o Francisco Gallotti e Miranda tra núo tem havido. W:11tel' povo se arrigimentã e s'e agi-

flue, COllstl'�i palácios de 23 milhões de cl'lizeil'os. 'João, no municílJio' ele Ti· Ramos e do candidato a pre- 'ilicente Gomes, saindo c:lÍn-· ganta para votar em GalloUi

290 _ Abertura do trecho' Mas nega-se a pagar Cr$ 150,00 por filho dos :jucas, multi(lõe.� se reuni- feito, Joaquim Al'chel'. do do distrito ele Sio' João e Miranda Ramos.

da rua Germano 'vVend'nau- opel'ários 'do Estado. O trabalhador que votar nos ram, com. a espontaneielaJc ' Batista, conta com 03 sufrá- Contra o dinhei1'O facil a

sen até á rua Alves de Brito· I candidatos apoiados pelo dito sr. Irin'-cu, nesta dos que sabem o que quere:11 Em .Tijucas, a maioria es- gios do interior e da cidade, consciência. que se nãJ ven-

300 _ Ligação da TravessaJ crnzalh ;:;ag'l'fl{la, estal'á votando 'contra os seus ri- e para onde vão, para aplau·-
I
magadora cio eleitoraâo sn-, numa proporção que pi?e ém de; contra a promessa a na-

Guap�ré sté A�enjd,1 8'1.nt:l,� lhGs.,.
direm aqueles que' lhes levrr- fragai'á o nome de Gallotti,

t
desânimo o seu éontendol' e !idade esplêndida cio a111a-

tarma (EsÜ'elto) I van� a mensagem da vitória, I que alí na.sceu e cresceu'e o· os que a este apoianl. nhã com Gallotti e

310 _ Início do Calçamen- iIjllÍl"'IiI'�ilIl5�"H'3.1Ii5.WI-Iili·�III·ISIliMIlilIilIiI_••••••••••llIIiillllllIIiII!lqlW .. para acontecer, espel'"ü.] elo ,s,eu� COTIi-papheiro. ele Chft-' <,Tij1.lcas e -sel1 Vüle .;qal). i�

.� DESMENTIDO

Mais um chefe pessedista que

apoia a Frente Democrátêca
O prestigioso chefe político

do PSD, na localidade de Lui

zinho, município de São. Joa

quim, sr. José Rodrigues da
Rosa (José Jesuino), passoCl'
a integrar li Frente Demo

crática; tenclo em Pericó, lli- _

pofecúdo' solidariedade ao

grande candiebto dr. Jul'ge
Lacerda,

. _.

NOVA YOR:K 24 (U,P,) -

O Departamento de· Policia
de Novo York está dando

MEDO

280 _ Cem metl0s de

abl'igo nos pontos de ó'li:�L1,��
do centro e do E3treito

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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/

A' Imobiliária ,Miguel DauI
, I

Tem a venda

2 Florianópolis, Quarta-feira, 28 de Setembro de 1955 o ESTADO
/.

Em IA.gea, no sul do Braall, Ó méJhor I
Desconto �specl� p�a oa aénborea Tialap1ôe.:

MIN18T2RIO DA' AGRICULTUkA O ESTAD ....
SERVIÇO FLORESTAL ti

DELEGACIA .'LORESTAI, �
REGlDNAL ADIIINIST&AÇ.iO

..�cor,no" COM O ES1ADO l):r.. Redaçio. Oficillal, à rUla COD' •
Mês de Setembro

S.\...'Ii'rA ,úATARINA
8elhelru Mafra, n. 168 'l\d. &022 3 sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua João
- CIo Postal' U9, p' t

• V I S fi D' B N'
in o.

�.....
. íretor , RU li '. J" .• AIII08 .

M 1 R
A Delegacia Florestal Regional,

4 domingo - FarmácIa oc ema - cua João Pinto.

um lote. a Avenida �anta' Catarina _

.

nu senttâ« .:te coibir, ao máxiDÍ() pos- Geunt.: DOMINGOS .,. D.
7 quinta-feira (feriado) .:_ Farmácia Santo /Antônio

'síve!, as queimadas e derrubadas de mato, 'afim de. ímpe- I.QUINO 1- Rua Felipe Schmidt, 43.
.

pedir os desastrosos ereítos econômicos e ecológicos que I
10 sábado (tarde) - Farmácia Catarmense - Rua

. t taí
. Itepreaeutalltea: T'

acarre am ais praticas, torna público � chama a atenção Representaçõu A. a. L"u. rajano,
.

de todos os proprietários de terras e lavradores em geral Ltda.·
.

11 domingo � Farmácia Catarinense - Rua. 'I'ra-

para a exigência do cumprimento do Código "'\orestai ;an�::. 3en.Gor U.nt... 40 - 1° jano.
(Decr, 23.793 de 23-1-19�4) em ,todo o Estado. Tel.: 22-6924 -- Rio de Iau.iro.

-

17 sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua 'I'ra-

QUEIMAD�S E DERRUBADAS DE- MATO
�ua 16 de Novemb eo 128 1° jano.

N h
andar .ala UI - Sio Palllo.

en um proprietário de terras ou lavrador poderá
18 domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.

. proceder queimàda ou derrubada de mato sem solicitar \SSTNA'TURA8
24 sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua'

com antecedência, 1\ neaessãría licença da autoridade no: Na Ca,ltlll Conselheiro Mafrà.

restai competente; conforme dispõ� o Código Florestal em
.

.,
25 domingo - Farmácia Esperança - Rua Conse-

seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando 05 infratores
Anc. ',' " Crf 170,00 lheiro Maf'ra.. ; .

des- ..

Seme.tu ,' .. ,,' .. ,. Cr$ 9000
sujeitos a penalíéades, 'N, Iuterlor

' O serviço noturno será efetuado pelas farmácias

.. REFLORESTAN'.J!:NTO Ano , :...• Cr$ o,lIo
I
Santo Antônio e Noturna situadas às ruas Felipe Sch-

E t..... tí
-

I·
Seme.tre : Cr$UO,OO id 43 T

'.
.

"

s a
_

n.epar rçan, p� a rede de viveiros florestais, em Anúnci J mediante "ontrito. mr t, e . r'ajane,

cooperaçao, que mantem no Estado, dispõe de mudas e se- �s ori&il_!'lis, �e"mo nio PlI-' .,.,.

ment d
"

fi taí
bltcados, nao serac de olvido.. ..1l1li•••_.

.

es e espeeres eres lUS e de ornamentação, para lor- A direção não .e respolllal ilba : •
necímento aos z.grteultcres em geral,jnteressados no rerlo- pelol eonceitos emitid.o. nOI a-o I

-

rest t d t
tiro....inadce.

.

.

. �men o e .suas erras, alélD de prestar toda orien'-àção
técníca necessárta, Lembra, ainda, a possibilidade da ob-
tenção de empréstimos para retlorestamento no Banco do INFORMAÇOES
'Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos.

.

. UTElS
_.

I

. _

Os int�ressado.s em assuntos florestais, para a 6bten- -o-- .

çao �e maroree sclarecímentes e requererem autcrtzaçâ.

.)',
O Je\t'or �nc�ntr.r', n�.ta ee

de bcençapará queímada e derrubadas de mato devem I�?a! informaçõ••..qlll ,n.c lia.

I dirigi s
.

A'
.

FI taí
'dlanamente e d. Im.dl.to:

_�

r- e as geueras ores ais Municipais ou diretamen- JORNAIS T.I.tuu,

p.� _. ,,
--------- .te a esta Repartição, situada .. rua Santes Dumont nO. 6 O

ES.
tado ..".......... •. 1.021

, «"".

eoJ I mi FlonanóP'llis. IA, G�zet•............. ,.. 11.11118

Telefône" 2 (71)
DiárIO da Tarde..... .. S.1I79

l
'

.

A'
�

.
--' Caixa Postal, 395. IH�nO!S:p;!I��A8I.)S·ii�i�j

.. - ::���

..
. E••.,.,. "''''''''.' A.".'f.. - F'."..6..1I•••. C. ,

.

,�/ f .'

..,,�,?-;.;�.;
V.'agem· segur.ilw�·.n·l':.a ��:��:��a;r�:.:::·.::::::: ::��:

_ "oullAlfTE TODD DIA com y
N��eu Rames .•.•.•.•• ,.. .1.811

/
I
"

-
.

nos, I/A.nFJOe
. 'd

r�!lt�;b��t ii� (C���' �.�
1.117

." _ � I-tl<'- J -. e rapl ez
.

Saú�e) I.lil

•:
.

D'�""

�Af-'·t
80

NBOSApCIODNO�ORTSAUVLEISBMRIA�RSO-ONIBUS DO ,:���i�iia �:�tor Caro
1.111

,
, ·".i �.. i; 't

.

I( .. IL1180» ,. �:;;i�Ode tu��b�i�::Io;��: 1.111

'1' -?, :J Florianqpolis· - Hajaf - Joinville -- Curi�ba P���:i� (S�l�' 'ê��i's�i�i� ::��:
..

.' �
.

.
Policia (Gab. Delercadol.. 11.1114

.

A
A. 1:1' O d' -

. COMPANHIAS DIl .

. ,. genCla.
n.oa eo oro esquina da ,. T-RANSPO:RT'S

..

• Rua Tenente Silveira All:R.IílO

PIE' V'E�118U[aRES
TÃC ; ..

,

'

•.
_

.

'

•
..,_

.

.

_

__�'.'

CruzAiro do Sul' ••. : ..

.

__.,.....__..... --.
Pana1r .... , ..• , •..•..•• :

;-
Varlr ..................•
Lóide Aéril.o ..•........•

Real , ..•..
_ ._.. _...•

'candinavaa �

..••..•

HOTl!:IS

'Lux'
.• ; ..•...•.•••.••••. : I.DIU

. Magestic ' 2.276
Metropol :....... 1.1-&7
La ,Porta 1.321
Cacique ................••.•••
Central .. . . . . . . . . . . . . . . . �.694

,I':Rtrela , . . • . . . . . .• '1.171.
Ideal ......•..••• ,........ '.UI
'ESTREITO' ,., ,

::li.que :................. '..., \tí !

FARMÀC1A DE PLANTA0
.

PLANTÕES DE FARMACIAS

Uma casa a Avenida Mauro Ramos

Uma casa a rua Visconde de- Ouro Preto

Uma casa a rua Deodoro c/13,50 de' frente

de fundo.

e 46,60

Uma casa e

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

Duas casas e eum terreno para loteamento no Morro

do Geraldo
Um lote na rua José Candido da Silva - Estreíto
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 Florianópolis

Ge cem a quatrocentos roi! cruzeiros. .

'

Negócio a dinheiro. .. .

Informações na IMOBILIARIA «MIGUEL DAUX"
Rua CeI. Pedro Demoro 1541 - 1Cl andar Estreito ou

Edfficio Jpase andar térreo - Fone 3376 - Florianópolis
Uma confortável casa à Rua Presidente Coutinho.
Um terreno de 15x27 no Es1reito, junto' à Rua prin-

r-ipal.
16 lotes no Bairro Butiá.
Uma confortável Casa na Avenida Hercílio Luz.

Dois apartamentos (parte f,inanciada).

ií'mn7az ..�

Restaurante "apoli:
RUA Marechal De«?doro 'H•

PARA AS FACULDADES DE DIREITO, FILOSOFJa,
. MEDICINA, FARMACIA E ODONTOLOGIA.

'.700
11.1100 '

Ih
I.li"" llpare .,em

U2.�
1.(01
1.118
..Ioll

'VENDE-SE 4S 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, 1 e 3 na Rua Sete de Setembro, . <n

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

.

.

Uma casa de material com o te reDU 10 x 30 no inicio
da estrada do Pal!tanal (lado da Trindade), preço Cr$..•
40.000,00

A tratar com o Sr. Doralécio Soares ou o Sr. Sílvio
Sonsíni
------------------------. .�--_._---

Raios X'

CURSO BOSCO
Matricula: Livraria Lider, até 31 de agôsto.
Informações: Local acima ou pelos telefones' 2316' e

8661.
., . I

BANCO de C�!�ITO POPULAR-I-'
I

� AGRI"OLA ; '. I t

�d�,16 ' ... ,

f'LORlAI'iQPqt.IS,- 5tó.. eó.ró.rlnó.. .

moderna e �om.pleta para IiUII.\lIuer' exaDl.
radtolóde••

Radtop-anal e radioscopta,-
.

PulmõeII. e coração (torax).
Estomag.o - intestinos e tigad.a (coleclstol'ratia).
Rins e bexiga (Pieloguafia). ("

, Útero e anexos: Bistero-salpinrogralia com Insufla·
. ção das trompas para diagn6Stico da esterILdade

Radiografias de ossos em geral.'
"

Medidas e:ia�as dos diafuetros
..
'da bacia para orienta-

,ção do pInto .<Rádio-peh-tmettta).
.

'.
-Dlàtlamente n.a ��ern1dad� Dr�' Cárloll Uorr�&. 'tInicio das aulas:. 1 <te seietnbro.

. I

DR. ROMEU BASTOS MARIO" DE 'LARMO R C
.

PIRES
. . D . ,LARNO ·G,

)(ÉDICO CANTIÇAo . GALLETI'I
.

DRA. 'IIIIn" a -YSLA-A
Com prática no Bo.pU..l Si..'

- ADVOGADO -

"�.. DR. 1. LOBATO DR.. WA.LMOR ZOMER Franelaco de Aul. e aa anta
M 2 D I C O Ru.. Vitor I.irel.. 80.'

W. IlUSSI TILHO. I GARCIA -
Cal'1 do Rio de Janeiro CLíNICA DE CRIANÇAS lONa: 1.488 - Flori.nõl)olh

• Do••�a. '0 ap.relho ,e...tutórlo 01.,0.... !;ilia J'.elÍ!.... Na- C�IfICA MÉDlCA ADULTOS DR MARIO WEN

nR ANTONI'O DIB j. .

TUBBRCULOS. 1"' ..··1 ... lhdlclu' 'a UIlI.,,,··_· ,RDIOLOGlA
,-

v. . . �l�ADIOGRAFIA • RAD'IOSCOPIA I .Ida"..." Dra.U
•

fontult{rrlo: Rua. Yitor ••1. Doenças Internal DHAUSEN

MUSSI ,. 1)08 PULMôIl8' I I!:,.,f.t.,rno j!or connrao ü lia.
re es, 2� Te!. 2675, CORAÇAO - FIGADO - CLiNICA M€DICA D. ADULTOS

_ I:f:DICOS _ CirurgIa do Torax I ternIdac!e-E.eoJa Is Hrá{'?s: �ltunda., Qu·.. rtait • tUNS, - INTESTINOS iii CRIANÇAS

CIRURGIA JLlNIC.A. l' F'ormado pela F'aculdade Nade- (S..nl�. do' Prol. OCtÁ'f'l,l a..
. ex a e�r�a:

.

T
Conaultório - Rua ,1oio Pin·

,G.RAL.PARTOS �al de Medlciua, :Tiaioloclata,.1 'rltru.. Uma) �:s, 1� as .18 hora�. .

ratam'!nto moderno da to, 10 - Tel. II. 7811. .

S.niço compl.to •••p.el.!!. rl.locirurcllíó do Boa,ftal �... Ex-hlterDo 40 Serviço df Cir.ur.· 'd
sldE'ncla. Rua Fdlp•. Bc)l· Sil�ILIS I Consulta.: Da. 4 l. • Ilc.r"' .

. ",de da. D(iaNQAS Da Sa.."'iBO- I rh: "o. JI ..Ia �. Boa.lt"ll L Â.. P. Lo ,. C.'I�Il t,s 23 - 2° aDitar, "p�. 1 --

Consultório -' Rua Vi t
Residência; Rua alt.... .J1i.

RAS, eon. mod.raol m6toclol •• COrlO 'e e.peclaUllaçl. ..111 "

do Rio '!l J.DfllrG·
e. .002. C 6f

. nior. n. 1'.1. 1.81Z.

��fp���ô.piAtr�taH�S�••O _ �n�; �� �;��t;:D·.e �\>�:;aa;;�� �e��o ::t!:�S��� dDr,Ca�i!�:: DR. HENRIQUE PRISCO Meil'elles'i�itAHIO:
8ALPINGOGRAJ'1A - l!.I':'Á' \l. Glllm.rlao (JU(;l':' i ..

,

Corrêa . I PARA.1S0 '

LlS.O BASAL Cm•• : F.lipc Bdullld'.'. _ \ Ol>ENÇAS D. SaNfiOllAl' _ M�"ACO
Das 13 às 18 boras •

. . "'Iou!'avla 1181' ..... e.rtu- Foo. 1801 I, PARTOS -:- .OP.RAQO.S· Operaçõea _. D Telefone: Consultório - DR. ANTONIO DATISTA

IIetrocoaC1llaçlo _ )lal.. .uUra Atenda.m hora In.ruela. I (.on.: Rua Joao Pinto n.

1ll'lnhor..
- Clínica ::nl�"lIlt:· S.·

3,416
.

. I .

JUNIOR

Violeta e lulra Ver.-........ Rei,: - an. ..tav•• JlIulcr,

\
da. 16.00 l. 18,00 h".u. Curso de Es i r i

I.
CLINIC

COõlIl1l1t6;.!o: Rua Tr.jano. D. 1: >10 _ Fone: !l9i �ela m.nhi .tend. dll- '(ospitaJ Jo. S.�:d()� lUÇ dO .n� Rsidência' R�a Joá6 do'
A J:SPIlCIALIUDA D.

10 andar _ .dUfcio do .0D�pio ------"-- na�ent" no. Bel.pital d. tado.
•• o •

Vale Perei�a 158''''':'' Praia I Con.ulta.CB��A:. 11 hor••.

Horilrio: Da. 11.1.1 11 hO!'a1il - DR. YLMAR CORR%A . ,C.arl�.dl. (Sf!rvioo do Prof •
. R

Dr.• I1SST. _ CLíNICA MtDTCA I Re8Idel1�la� Andrade)'
. arla!:o d. da Saudatle - Coqueiros, 112 e.,·. CJDa, P.dre .1 ..o.Uullo.

Da. 11 l. 18 !tone - 1)1'''.'
.

CONSUUfAS du 10 __

'

U 110.
lIua: General Bitt.ncoun n. Consultlll - Pela man.lll r'" I ADV'OG

I

.USSI. Ta..
101. Telefon.' 2.6111. Hospital d. CIIl'idad.

,.0
I DR. ANTONIO GOMES OB' ':l ADOS

Retid.�etal Á'I'IJtUê ·trom· Rua' Tiradent" � _ Pone U4.Ui DR NEWTON
A tarde da. 1610 h••m dian-I ALMlilIDA '

DR. JOSlt MEDEIROS

�:..!:_�. R
.

.te no con.ultórío 'RoI Nunc. ADVOGADO 'VIEIRA
D . JOS:t TAVAF..ES D'ÁVILA Machad" 17.:JllQGit" •• Ti,a·1 lIJ 'tó' R j' ADVOGADO

DR J""'" 'O DOTM lRAC'C"u
.

GIRURGI' G"''DI r.
dentes. Tel. 2'166

� •.rl riO. •• t.;,<ncl., _'. -.

• VU4.... . .c..LnfL A "' ... �

I R 'd' I ÁY. Sereilio 1.1111, 111 -'aixa J'oa ta I UO - I'*J.I

VIEIRA I MOLE'STL-\.S. NJíRVOS.4.S J
Do..nçaa de Senh�ra" -, Pr.cC.. C e�.� encia - 'na Pr.1l14entil I 'l'elefona: 1148,' R .."tl Catariu .

••mICO
MJ:NTAlS - CLINICA G' LttA.L logol. - Eletrlchladfl Médica out,,!1I0 ...

l-------�_·_------
�=:---------------_.----

.SPIClALlSTA a]l OLHOS, I Df Serv!ç() Neclon..) lh, DOlO' Consultório: Rna Vitor ••i-)
, CLINICA DR. NEY PERRONE Dr" Lauro' Daura-\·

OUVIDOS NA1UZ • GAllGANTA çaa Kantal..
-eles n. %8 - T.. lefono: 1107. ,

de . .

'

.

TRATA.UrO • O:PII:a.lO,Y3 I Chefe do Ambuld ():, 13:1 .. '·. Consultas: Dá. 15 lun·•• em lOLHOS
- OUV)DOS -- :lu:aI! 1

• MUND

IDlra-V.I'1II.lllo _ Nelt1i.l1sa"e _ ,
ne �en�lll

.'�

I
diante. -'

11 GARGANTA'

\
Formada p"ll. Fll!uld.d. N.�-

.

tJt.r.-Sn-
. I P81�nlatr., do 4ocplk} _

. Residência: Fone, I.•n '
DO JlAol, da �edicina Uni' er�ided. Clinica Geral

• �_ C lô S tA Rua: Blllmenan n.7l. DR. GI1ER!lEIRO DA P'ON8JlCA. do BJ1\.a· Especialis.ta em I' t' d S

(Trasa•••te •• al••Il.. 08l1li:
() lIIa en na

p.lA .l .......� DOENÇAS DO AP.'R"L""O DI- I Ohefe do Servi"o d .. OTO-l. I RIO Da J:..N:lI"'O
mo es las e enh'oras- e vias uriná,

•••racl.) Convul.otu�pia v .. ..�
" '" .D • NO d H

.... ." rias .

.l.cle.retlaoaeo-Ia _ '"'HeU• .a. choque ., cardlalol. Inn,lin .ra-: GESTIVO - ULCERAS DO .S- ( o ost:ital de FlorinópoU. Aperfeiçoamente na "Casa 4.

r f'A .. pia. ;:illiuiotu;apia. PMicc;.Ciral'!'l. I1'OMAGO, II DUODilNO, AL.l1- ,.?OSSU" 8 CLINlCA o. A.PAJl.I.,
Saud" São 'Iil'uel" C.ura ndical das infecções alludas e cronicas. do

�eu�� ii )(:'iu.,'
.

'11(;'. _CO!'lSULTAS: n.rça· e '-lu.j .. ,GIA-DERMATOLIJGIA II ClJ. LHOS MAIS.� lfOD::ilRNOS PUlA. PrOf. F'ernando P8ulino dparelho. ienito-urinário em 'lmbos. os sexos.
• • _ .0 1'". __ UI tas da. Ui la 11 lIio.ra ":,.:_" I ' NICA G.ltAL

I'
TRATAMEN 1(\ da. DOL"JNC.As,·tnterD{) por I �"lO!l do S.mço

fi ri
a. E8�) (m.nlai)

• -

; DR JULIO PAUPI'l:Z da ESPECIALIDAD. de Cirurgia Doenças do aparelho Diiestivo e do 'lIistema uno".

ora o da•• aa 11 ••raa '1 Rua Anit. Garibaldi, i'iqU;.__
•• Consulta. - "el. manlll .. ,

. Prof, Peólo d� I!:!)wa Horário I 1011.1 ás 12 e 21i,;, ás 6.
4•• II 1. �8 ,lloral. d. General. Bitt.ncoun;, FILHO . HOSPITAL. i Estaj!'lo _p('r

.

ano na ....t.r·
7l?lo

Con.ult6no. _ au VI"r ••1_ R'ESIDBNClAl_ Jt;;.a DOI: y .... I Ex l�erno da zoa .nfermam
I A TARDIiI - da. !9 .a' -I mdade - 1I.cola" ,

Consultório: R. Tiradentes, 12 - l° 4.odal' - Fose.

rl�:I�.":::- :':n'�;"j I' _

139 Tel.290l
_

.

e. Serviço de &utro-enteroIQKie no CONSUI.T01tIO Pro!, OUvio Roririruea 'tl:n. 3246-,
' /

II. or... .
�._ Ida Santl\ Casa do Rio d3 .Ja".iro I CONSULTORIO - :a... .0' i

Inte.l'o por ! .. no -do P nto'l ..

•

rone 1.11. DR. ARMANDO VALa- (Prof. W. B�rardinf>l)I). lILHEOS nO ! Socorro ReSldenCla: R. Lacerda Coutinho, 18·, (Chácara

DR. SAMUEL FONS&CA RÍo DE ASSLc; t
Curso de D8UTOlo&,i .. , (Prof, I ,REBIDENCl.\ ,",dipf sCII·1 · OPERAÇCES d.o Espanha) - Fone: 8248. '

Aust.regesi!o). mHlt nO 113 Tel. 211>" CLIN1CA Di ADULT I
CIBUJlGU,O-DIlNTISTA DOI Serviço. 'e CUn1e. W.lltli Ex interno do HtI.pita' m.del'.

.
. DOENÇAS DB ':;1IN:L.UR,\S

ClInica _ CiArlta _ Prot.•••da AI.I.têncl. Municlp.l • !i\'M'!•. ,nidade V. Amaral.
..

DR ANTON�O MONIZ CONRUL.TAS: �o fio.pital 4,. """"".·....•••..·.l'..·.·.,·"'·.........._w....,..,.�W__·J"n-..·Vv-"-........!V"......-..."'J

D.nt'ria I pltal de C.rld.4.
-

DOENÇAS INTERNAI
. Caridade diáriamente pela ma·

1tal06 J: • IaIn-V.....a. ICLINICA ItDICA n. C&U.N.: Coração. illit6maco, lOt.."II0, DE ARAGAO nhã,; .

Dr. Cesar Batalha da Silveira

CoD'lIlt6rio.••••idbctat a.a (lAS. ADULTOS 1!I&adO • vi•• biliar... 1:\01, ...,•• , CIRURGIA 'l'RBUKA'rOL:>GlA. I .5.8 6".8 Sab. das 9 às 11 horas:

r•.,Dallclo .ac"4o •• _ .AI.reia _ rio. () ótuo.
.

-

Ortop.dia 2& SI 41 das 14 às 16 boras.
ClrUl gião Dentista

TII,fon.: IIII CO�loltório: Ru. Nu... llla. I Con.ultóriof. V'i'iúr ••ir;al•• l Consultóriol .João Pinto, 18. no Con8ultório l Rua Joio Pinto Clinica de Adultos e Crianças

Coo.ult•• : lIaa I," " 1l," ehado. '1 - Conl.lu..... 11 ... ZI_

I
Daa 111 b '(1 diáriaOlenta. nr 16 (l° d) R 1 X

.

• da. 14..00 ,.
18 .Iloral 18 ho�al . .. I Da.

16 às 18 !lor... Menos IlO. Sábado. R';;SID1ilNC:�� a�... : a·. Doarh ,.

a o

IJx�lllllvam.ote com Ilora lIlar- R.�dlncl.: !tua Iarachal &81- Residência: RQ. B"cal..,. Ia. Res: Bocaiuva 111. Shutel 129 - Tele! 8.288
Atende com Hora Marcada

..... llatrm.. , i ._ "OD�:. 1781 (ODt: a4l8. . Fone: - '.71'. Florianópolis.' 'Felipe Schmidt 39 A Salas 3 e 4

,
I

INDICADO�f' PROFISSIONA.-i_1
DR, VIDAL DUTRA :FIL"HO

I MÉDICO DE .CRIANÇAS· .

.consultório: Felipe Schmidt

138 (das 14 às 17 horas)
,

'Residência: Tenente Silveira
130 (F"'ne �165)

.
'

.
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DEPOSITOS POPULARES,
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Lavando com Sabao

'firgem Especialidade
'da Glà. IIIIIL INDUSIlllt-.Jololllle, (maroaEreglltrada)

economiza-se jempoo.a e dinheiro
-
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,I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



-) ESTADO Flnrianúpolis, Quarta- fei ra, 28 de Setembro de 1955

• •

ClalS
Impreyi.dencia

J. G. DE ARAUJO JORGE

vamos seguindo assim desprevenídamente,
a brincar com o Destino ... 'e a pensar que brincamos ...

quando, na realidade, êle- brinca com a gente,
e trania qualquer coisa que não suspeitamos ...

JulgamOS dominá-lo .. , e que somos? - dois ramos

arrastado por ele ao sabor da corrente. . .

'

Bem que já percebemos quanto nos amamos

mas teiman�os, .seguínde assim, inútilmente .- ..

prolongamos em vão um traiçoeiro dilema:

_ ou tu te entregarás um dia,' com ternura,
ou li�remos criado um eterno problema ...

Fora disto; há o recurso, bem sei.., Mas assim
_ tua vida há de ser um remonso sem cura!

_ minha vida' há de ser uma. augústta sem fim.!

Nestor de Deus Cardoso

Transcorre hoje, o ani,Ver-
. ia nataúcio do nosso coü

�'anêb Sr. Nestor de Deus
;,rdo,:;o; 1uneionário da As
'mbléia Legislativa, e muito
stlmado nesta Capital.
"O ESTADO" f'elicita-o

ofdialmente. Um aiblllll eOllr.:,nc!o fac .. simlles de. documentos origi-
- S1'. Domingos Co�re-ia NES'FOR DE DEUS :l;S em que as 21 1 epnblicas americanas dec_!9.raram sua

e Amorim Junior, serven- CARnOSO n(lependência - desde a dos EE. UU. em 1776 à do Pàna-

uarlO da Justiça, Ja em- Transcarre hoje, o v.nive:'· ,ná em 1903 - foi publicado pela União Panamericana,

gozo de merecida aposen-' sário natalício do nosso con- Foi esta a primeira, publicação n1> gênero, de acôrdo com'

fadoria e residente em Ti- terrâneo Sr. Nestor de Dem o. dr. Javier, Malagon, bibliografo da União. Um tema co

'Illcas;
, ':::ardoso, fUl'lcionário da As- I m'um é expresso em todos esses documentos: "o desejo do

,- menina Inah Mara, en- ,3embléia Legislativa, e mUlto
.

(untadora filhinha do sr. estimado nesta CapitaL '----,-. ,-------------

�ilton Cabral faria e de "O ESTADO" felidt:t-ú

Ilra exmá. esposa d. Ady da cordialmente.

reiga Faria. "' ---(0..)---

I
- menina Ma<l'ia Auxilia- i1ISCOITINHOS DE AVEIA

I(ora Meurer, diléta filha do
,r. Eribarto Meurer·, e de .Experimente êstes delicio

IU� exma. espo.sa d. Dolores ;os biscoitinhos no lanche
D. Meurel';' 'o.is sã.o muito nutritivos ,e

I - Tenente-coronél Aldo 'áceis Ide fazer. Verá como

Fernandes, brilhante ofi- :s c-rianças irão·gostar!
paI da nossa Polícia Mili-
tar' INGREDIENTES:
I � Coronél Duarte Pedra 2lj2 colheres de chá de
rires, Comandante da no.ssa marlteiga derretida

folícia Militar e-descen-I'
1 xícara de chá bem cheia

fente de tradicional família de açucar
catarinense; 2 ovos

1.- S1'. Ivo Gan-dolfi, fun- 21;2 xícaras de aveia

�lonário da Firma Hoepcke 2 colheres de chá de fer-
IA. . 11e11 to

/- stlll. Inês Herme�, f.ilha 1 colher de chá de bauni-
a SÍ"a. Maria Hermes lha
- sr. Célio Rollin, fim- 1 pit:tda de sal

eionário público
I - sr. Lúcio Freitas da
Silva
1- sl:a. Cacilda Pereira,
�sPosa do sr. Antonio Pádua
Pereira

1- sr. João HOl'n, fun

rionário do Banco INCO e

elemento ,destacadq' nos

neios esportivos deste Es
ado.

iASCIMENTO da em pequenas porções, por
Em Curitiba veiu ao meio de uma colher de chá,
nundo um galante e robus- sôbre um tabuleir.o de fôlha

Ifi menino, que recebeu o de alumínio levemente un

OIne de Mareio, enriqUé-I' tado, espaçando as porções
endo o venturoso . lar de, .e?tre sí, de cêrca de· 8 cen-IOsso prezado conterrâneo' tlmetros.

'

1'. ,Lauro Caldeira �e An-,I 3. Em seguida, leve à fôr

h'ada, CirUJ:gião-dentista' no moderado (cerca de
esitlente nesta Capital, e '2000 C), durante 10 minu

,� sua exma. espo.sa d. Diva ,I tos. �ode,-#e também coloca!
am:ugo- Caldeira. de An- % noz o.U 1 passa no topo
rade. I de ca.da biscoito antes de ir IÀs muitas felicitacões que

I ao fôrno, como. efeito d'eco-
[arcio vêm' recebel;do em Il'ativo. CArLA), I

,

ANIVERSÁRIOS
.,

FAZEM ANOS, HOJE:

STA. LEONDINA LIVRA
lVlENTO

A datá de hoje é festiva

p:lra o lar do nosso preza-:

do conterrâneo sr, Bertoli

no Livl'amel}to, Comercian

te em Coqueiros, e de s-ua

elma. esposa d. Mercedes

Livramento, com a comemo

ração do aniversário nata

ício de sua gentil e grae ío

a filha sta. Leondina,

Moça de esmerada educa

ção e de elevados sentimen

tos, a prendada aníversa
iante é muito relacionada
la sociedade local, ensejan
tio a sua data natalícia opor
unidade p-ara o grande cir
ulo de amizades � testemu

I harem o alto apreço em

ue é tida a sta. Leondina.
O ESTADO se associan-

o ashomenagens, formula
s melhores' votos de felici
ades à gentil aniversarian
e.

/

30mpanhia doe' seus dignos
gen itores, O ESTAil0 se

associa,

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

Você _sabia que.;

BATISMO
Dia 19 do corrente, na

vIatriz do Estreito, N. S. <te
Fátima, recebeu o sacra

nento do batismo, o recém

iascido &écgio" filho do sr.

Antônio, de Pádua Vieira
ias Santos- e sua senhora

iessy ,Todescato dos San
.os.

Foram, seus padrinhos, o

;1'. João Renjamin dos San
tos e sua senhora Elvirinha

-I'ramujas dos Santos.
Sérgio é neto paterno do

sr. Heitor Wedekind dos

,jantos e sua, sênhona Libia
Vieira dos Santos e mater

la do SI\ Antônio 'I'odesca
.o e senhora Olga 'I'odesca
to,

sa, DOMINGOS CORREIA

DE AMORIM JÚNIOR

ComplEta ne"ta data, '84,
anos de idade, o SI'. Domin

�os Correia- de Amorim .Tú

,Iiol', serventuário d'e justiça,
1}losentado.
, Reshlênte· "eii1 'l'ijucas, oil-

,�le goza de estima geral, n-"
�eberá o aniversariapJe ,OIS;

cumprimentos dos "eus pa
rentes e amigos, 03 quai-.;
juntamos os nossos.

MANEIRA DE FAZER:
1. Misture e bata bem, a

man teiga, o açucar;. 2 ge
mas, a aveia, o fermento, a

baunilha, Em separado, ba
ta ·fambém 2 claras com

lima pitada de sal, até en

grossar,. Em seguida, mis
ture com ós ingredientes

o Bem Gôsfo Não Deve
Ser Cobrado'

acima.
2. Derrame a massa o.bti-

Há d ias pt esenciamos um "bate-papo" entre- várias

}CSROnS do nosso elegante meio social. Comentavam a

próxima inauguração de um ,estabelecimento pertenceu
I ce à tradicional firma de nossa praça, o qual, conforme

se afirma, será um motivo de orgulho para nossa capital.
Um dos presentes manifestou a sua dúvida quanto

à possibilidade do referido estabelecimento poder man

ter, nas novas instalações, o. "standardt" da sua fama de
zasa barateira: - "Como seria possível. vendeybarato
'lUiTI ambiente de refinado e altíssimo bom gôsto ?".

Mais do que prontamente um' dos presentes retru-

.ou : - "O bom gôstp não é cousa que se. pague"!
I,

É uma verdade, Uma verdade profunda. O bom gôsto
,tlão se paga. O bom gôsto 'das instalações é um ambiente
criado para. o bem estar da freguezia, e para o realce das
'mercadorias. Jámais para 'exploração dessa freguezia e

iámais, ainda, para o encarecimento dessas mercadorias.
Já está mais do que provado,que os lucros de um

comerciante, medianamente sagaz," é produto do volume
de vendas e não de preços exorbitantes e a f'irrna 'em re

renência já demonstrou, cabalmente, que assim o tem en

tendido. De resto, dentro de dias a modelar será .inaugu
ra da e, pelo que sabemos, não são pequenas as surpueze s

preparadas... •

Ficará irretorquivelmente evidenciado. o. acêrto , de
quem afirmava : "o bom gôsto não se paga",
.................�...............J-..__.....................��__.._-,.....-.-.._:.-..._"':.,�

�
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"'O DESEJO Dr :SER lIVREf' COMUNISTAS CHINE�ES'
libertaram um Bispo_-Católko

HONG ONG, 26 (D. PJ - i de fraqueza por- desnutrição,
O bispo catclíco ,�lPh0',IS,) I ":'-Inda n05_ cau�a pr�ocupJ.
F1Jrroni, um vardadeíro e _ çoe., mas nao lu motlvoa pa
queleto vivo quando foi li- ra que não recupere a vida

bertado na semana pnssad 1, normal. Sente-se muito me,

na China vermelha, recupc- .hor, dupoís ele uma transfu

rará a saúde segundo decla- são ele sangue" - declarou o

raram, hoJ·e, os medicos. E�1- medico assistente do bispo.
tretanto, o prelado, que 'con- Ferroni que rôra expulso de

ta' 63 anos de Idade e é na- Laohow, chegou em braços,
tural de Rignano, jtaüa, re- através da fronteira chinesa,
cebeu os ultímos saeramen- quando quase caru ao solo,

tps, 'logo n03 primeiros -dlas I quando tentavre andar. Em

viaquela semana, quando pa- três anos e meio 'ele catívéíro
recta impossível qUe"SObl'eVi-! perdeu mais de metade rio.

vesse em face do seu estado peso normal.,
,

Convite

...

A_DiTeção do Departamento Recreativo do Sindicato
�ios Bmpregados 'no Comércio, convida seus Associados e

JS Sóc10s do. "Clube 12 de Agôsto", para o monumental

'Bingo-dançante'!" "Pró-Construção da Igreja de Sãó Ju�
rias Taden", a realizar-se no dia 24 do corrente nos sa

:ões do "'mLlb� 12' de'Agôsto", com início às 21,30 horas.
>

'

Dur�hte ? "Soirée", será feita a apresentação das
C.mdid::1tas de l\Uss Comércio .1955".

As l�'es;1s' podel'fLo. ser adquiridas 'cQm- as seguintes
,i'tr:S'. W::tlly Bernardi' pelo telefone 2.412 - e Licinha Luz
("0 t"lefo.ne 3.513.

(J,; coül<)l'cHi.rios deverão adquirir seus ingressos na

"de do Sindicato dos Emp. do' Comércio a partir do lUa

,I) d .. s 1;� às 17,30 horas.

Constará do "Bingo" os seguintes prêmios:
l0 Prêmio - Um belissimo qu;:tdro representando a

'Cabeç!1 ele Cristo.", el11 alto relev,o - Oferta dã, "Casa
,<}!etrotécnica". \

20 Prêmio :;;;;;;- Um ferro elétrico - Oferta do sr. Gil

,y Luz. '

30 Prêmio - Um jogo de toalhas - Oferta da Casa

�alum S. A.
40 Prêmio - Uma. caixa de estôjo para faqueiro -

Jferba da exma. sra. 'Marieta Konder Bornhausen.
50 Prêmio - Uma forma elétrica _:_ Oferta. de "Ma-

"IMPRENSA-POPULAR"-
,

'

Processo cont-ra seus diretores
hRdo e Cia".'

RIO, 26 (V. A.)' - O pro- O inquerito policial apontu 60 Prêmio - Um abajour de Cabeceira _;_ Oferta da

motor da lla. vara vai dar E srs. P�dl'o Motta Lima f C:1S:1 Pereira e Oliveira e Cia".

despachQ no inquerito ori- João Batista Lima e Silva, ( 70 Prêmio. - Um fogareiro elétrico (duas bôcas)
u·ndo da Divisão dre Ordem primeiro na qualidade de di- ufel'ta da eXl1w. sra. d. Ruth Hoepcke da Silva.
Política e Social� instaurado :etor elo jOl'nill, como' res])on-I
)ara apurar a maneira pela sa'veis pela aludida publiça- -----

cllIal o jornal "Ilúprensa 1:'0- ção. Ouvi,do no "Setor Trab3-

pular", matutino de3ta capi-
tal, conseguiu receber, par�l lhista" da Policia Política, o

publicação, os originais do sr, João Batista de Lima e

manifesto assinado por l.u�z

':::arlos Prestes' e divulgado I,la

edição ele 11 de agosto pas-

,------------ ---

EXTRANUMERÁRIOS
NãO têm direito aos abonos os

'novos contratados3ado.

·Silva nada esclareceu, limi

tando-se a responder negati
vamente às perguntas que
lhe' fizeram 03 policiais.

RIO, 26 (V. A.) - O Tri- com a lergislação' vigente não

bunal de Contas da União se pode conceder aos noves

negou registro a varios pro ..

I contratados aqueles
'

abon03

cessos. de contratos de extra- I destinados aos servidores

numerários do serviço públi- ,

co federal, por assegurarem,' que, já 'estavam em ativida

ilegalmente aos intere3sados des. A, administração, porém,
a percepção, além do salário, é livre para fixar para os

os abonos de emergencia e o novos contrat,fld03 os respec

especial temporál'io. No seu tivos proventos, na forma d�

acordão, aquele tribunal fir- decreto lei 7175, de 7 de ia,

mou doutrina que de acordo' neiro de 1943,

CURSO' "SANeIOS SARAIVA"
(REGISTRADO)

DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA_
PROF. LfGIA DOS SANCTOS SARAI"'A

atende aos interessados diàriamente das 9 às 12 e das
14 às 18 horas

ENDEREÇO�, ,Rua Feliciano Nunes Pires, 13 -

Te!. 3113.

L,AMENT:URAS�:�O ZE-MUTRETA

- .,.

Dlari ' da,
Me'fl)pole

FlSC_\LIZAÇAO DO
'rRÂNSITO

(Alvarus de _Oliveira)
Acaba de ser divulgado

que os carros da polícia vão
ser postos em função na rua

para trabalho que até en

tão não vinha sendo feito,
fiscalização do. trânsito.
Certa vez pela nossa tr i

buna, fizemos úrna .sérle de

sugestões a respeito do

tráfego, 'tais como distri
buir a todo motorista o CÓ

digo Nacional de Trânsito

que a' majoria dos que dír i

'�'e não conhece e mais, que
se, deveriam colocar nas

ruas para fiscalizar os que
transitam pela cidade e que
transgr-idem as reis do trá
fego.
Há por exemplo proibi

;�ão. do uso da buzina em _

.ertas zonas, especialmente
io centro, observen porem
que quando _

há 'qualquer
tropêço, qualqjuer demora
em redor, como a sinfonia
das ,buzinas surge empol-
gante e ensurdecedora! Bas
ta um sinal abrir, para os

lue vêm atrás ouzin:11'em, '

ipressando os que vão" à
.rente que não sáem logo'
'orque há algo às vêzes que
.ião permite,
E a maneira de fl:}zer si-

-ia is? Os sinais com a mão
)al'a entrar à dlreítà.sà es-'

-

[uerda e parar são feitos
�om variações as mais go
'�adas. E muitas vêzes er

-radamente podendo provo-
-;ar acidentes. ""
Fiscais do. trânsito que

acompanhassem certos.. mo-,

toristas e anotassem OR seus

erros e os convidassem a

comparecer a I. V. dando
lhes aulas de sinais e de
regras do tráf-ego, seria de
grande eficácia. Sobre.tudo
porque quando se soubes
sem que se estava sendo
fiscalizado, todos· procura
riam usar 9s sinais cor

retos; ó q_ue não se faz, na

maioria dos casos, por pre
guiça, ou pOl' 'c [';-l1odismo.
Cremos portanto que a

medida anunciada é de uti
l1daôe grande, 'Ha lOna ou-

-

,.:

tra fiscalizaçfio que preci-
sa ser feitn. também duran-
te a madrugada, a falta de
obediência tios sinais lumi
nosos. Ou os sinais não são
mais necessarlOS e devem
ser desligados depois de
certa hora, Ol; ficam fun
cionando, mas' valendo. É
um perigo mesmo para quem
obedece porque nunca se

sabe se pode ou,não entrar
com o sinal 'abertQ, exigin-
do muito màior cuidado pa-

•

ra evitar desastre.

•

1- •

,

,

Perdeu-se a Caderneta
nO. 03857 da Caixa Econômi-'
ca Federal.

/

Precéilo do ,Dia
PARA. ENFRENTAR °

FUTURO
A criança, .. a quem tudo
f '1'

,
se aCI !ta, acostuma-se a

ver satisfeita qualqí.ler de
suas vontades. Se, ainda
pequena, lhe contrariam.. um
capricho, tem crises nervo

sas; tornando-se adulto, se

sofre um insucesso, desal}i
ma e dificilmente consegue
equilibrar-se na vida.

Eduque seu filho, en-,

sinando,-o a contentar
se com o 'razoável e sem

lhe satisfazer todos os

desejo�, para que, mais
tarde. êle saiba v:encel'

dignameltte as dificul
dades da. vid.a - SNES.

.IMPEDIDA A
VENDA

ROSARIO, Argentina, 26
(U. P.} . .::._ Os''jornais de Ro
sário informaram 'que havia
tantos tiroteios 'na cida.de

ante-ontem,' que 'i1ãà pude ..

1'am distribuir suas ed1cões
'vesijertinas.

' Seu� dh'et�res
disseram que teria sido peri
goso para os meninos a cir

-culação pelas ruas.

__,>',
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AMANHA A NOITE PROSSEGUIRA O CAMPEONATO DE PROFISSIONAIS DA CIDADE, ESTANDO PROGRAMADO O In!mi�
ENCONTRO AVAl X PAULA RAMOS, O SENSACIONAL· "ClASSICO DA AMIZADE" - NAO PERCAM!

-

,

Estado Esportivo
.;e .,••••••••ii, 4Il.c, _••,..�••••••••._. ••••••••••••••••_�••••••••••••••

L
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[
.

SONCINI, UM ESPETACUlO

ameD aleiS ·ocorrenCl8S Df} d>°e�:;::;'�t1�:��n�on���:

'Carnuo' do Imbl·tub\·a ;f�;}:;f:�::;��r::Jf::��
, da-valas da CIdade.

Ainda domingo o vjovem
"keeper" tricolor cumpriu
um de suas melhores con

dutas da sua carreira, vindo
a se constituir na figura do
minante do choque entre o

clube estreitense e o Imbitu
lu.
De fato, se trata ' de um

goleiro arrojado e dotado de

,?:randes aptidões técnicas,
capaz de se tornar um novo

Adoffinho.
Oenas de' .;�tarrecel: veri- 1';1, num atentado dos mais responsável pela delegaçáo :t pres-idência da Federação

ficaram-se domingo á tarde covardes e que mereceu a do Atlético, resolveu o ,>1'. Catarinerise de Futebol re

no estádio- do Imbítuba repulsa de quantos o prc- Osni Mello, digno. presíden- solveu não permitir a real i- CAMPE·O.NATOAtlético'Clube, em Henrique sonciararn. Como se nâo .te da Federação Catar-inen- zação de futuros jogos 10

Lage, durante e após o en- : bastassem tais desmandos, o': de Fu.tebo_I, detel:minar a Campecnato nessa cidade"

CARIOCA DEcontro de futebol do Cam- ' torcedores exaltados pas- 1 n ao realização de Jogos do E em' .outro telegrama
peonato da Capital entre! saram a agredir os

jogadO-I
Campeonato da Capital eUI solicitou b comparecimento

T,REI NO' DO ..aquele �lube e o Clube Ires, juizes, fiscais de linha Henrí-jue Lage, O Imbitub.i do maioral imbitubense à FUTEBOL .'

Atlético Catarinense, desta I! e outros �ue aco�panharam querendo continuar a ,disp�� reunião do Conselho Arbi-
A

.,

dada d FIGUEIRENSE
As -,3 horas.Capital vencido pelos \10- a delegaçao atleticana.

Nem,
ta do certame podera faze- tral. proxima

, �'o P
. Peter LINDGREN _ M,'ay·'1 de 'dOI'S a mesmo o delegado do Tri- lo mas sómente no estádio Campeonato Cartoca .de Fu-

Icais pe o escore
.

c ,
. ,. .' , c

.' • '_.: ,_ I ' .' t .' Britt NJL�SON em'
um.

. bunal de Justiça Des pcrt.iva na rua �oca:�va,. pOIS I)� EM AÇÃO' O GENERAL tebol ,ma.lca os segum es Trema hoje o Figueiren-'
-

, .

escapou da sanha dos de-, clubes naoestao dispostos a PRESIDENTE encontros. se, sob as ordens do técni-'
A nUA

Um prêlio que teria sido
dei S· t

'

it I'
.

d
.

t T- 1 h Vasco x F'lamenzo G' .

t No Programa :"OI' erros .• omen e a mUI o, expor seus Joga ores a a os
t

ao ogo c egaram ao seu
'.

'" co areia, com VIS as ao seu
dos melhores, não fosse a

custo conseguiram os fIo-I de Selvageria e os árbitros

I conhecjmento
os lamentá- Madureira 'X América jogo do próximo domingo Esporter Na Tela. Nae.

covardia do "center" imbi-. lit h "d idi
- .

arii teci t d d Barigú x Botafogo frente ao Imbituba,
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G c o
diu o dianteiro atleticano LI!. que nenhuma garantia

ofe-,
sr.' General Vieira da Rosa, vão que o ensaio Reja dos mais
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Lauro longe dá pelota e
, 'Irece á integridade física de: presidente do' Clube Atléti- Bonsucesso x Canto do proveitosos e que o time a-pO'I'tan'to das vistas do ârbí- r-o ]\iIAIS SER-O RE \I' Rio presente um rendimento te'c-
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a . .\ '.1- - quem quer que seja. co Catarinense, entendeu-se •

tro Oswaldo Meira. LlZADOS JOGOS DE CANr: r Ao presidente .do Imbitl1", corn as autor idades des.t:\ Portuguesa x Olaria nico
.. apreciável. 'II'Apesar de derrotado o PEONATO EM

HENRIQUE.; ba, o sr. presidente da F.'

.. ,C,.,
Capital no, sentid,o. de a pu- As ._ S horas'.At' âti

f demonstrou que L "G"" F t I f t w,..."w ·.w.·.,.·..-.·.·.·..- ·.•.• ••·.• � _-.- I'.e 1('.0 "'-I. !"
I ;. e egra ou nos segum e� rar as' responsablliclades do '

, "'Sessão PorluIar"possui um esquadrão ar�o- Segunda-feira, diante das. termos:' ,del;e.$ad6 N.ey.Porto no aten· /. Red SI(ELTON _. Donnaroso. A :má sOljteJper§egUlU- declarações do delegado do "Tendo' em vista as gI�l- tado 'I\OS ár;bitros e jogado, REMO EM BlUMENAU REED 'Cm:ôJ pois.,'uro dos' tentos dOI r. J. D., juiz e fiscais e elo ,'cs ocol',rências ontem aí,
I
res do Atlético. O PALHAÇO'v�ncedor ,<foi de autoria do

O Campeonato Estadual fiam que o IPIRANGA não
seu proprlo 7;àgueiro Teodo-

do Remo 1955, deverá reali-, fugirá da tradição no par-1'0:' num lance de rara infe-
Z�l.r-se mesmo no dia 16 de ticipar da regata de aniver-

licidade, ·empatando a lu�a SAN'TA CATAR I NA f: O
Outubro, uma vez que a Fe- sário do AMERICA, como

para Nery desempatar' mal� , deração Aquatica de Santa este m:J)ca fugiu de parti-
tarde. ·Coube a Cavallazzl'

Catarina, nada mais respon- 'cipar das regatas de a'ni-
as honras da abertura do

C
'-

.

, deu ao América, quando
I
versario do IPIRANGA,

escore, aos 9 mil!uto�. To�

peon at B -I
II eonsultado sôbre o adia-', m€smo em ocasiões em que

dos os gols foram assmala- am . O'. raS I'. e 1 ro mento do referido cam.peo-! a sua secção de remo estava
dos na etapa inicial.

nato, que alegou dificulda-I em crise, como, aco�teceu As _ 8,30 horas.O Atlético perdeu a lide:

d
, .. "Q.,'

R
des em concordar em tal \ nas regatas do IPIRANGA, "Sessão Popular"rança e a inve.ncibilidade, e ( em"o adiamento, por já ter pro- na Itoupava Sêca, de 22-6- Recl SKELTON - Donnamas foi em todo o transcol'-
gramado ,uma regata para 952 e 27-6-54. REED em:reI' da árdua peleja um .

o dia 30 do mesmo mês, d:;\- Timoneiro O PALHAÇOconJ'llllto valoroso e leal, me- Com a transferê.l1cia do
I pela dUIJla E'dson Westphal ta pal'a a clual a Federação,

recendo'-por isso,toda a nos- Caml1eonato Catarmense de "Fundação da Cidade de - Francisco Schmitt o pá- �reten::lia adiar o c�mpeo-I CASA MISCJlLANIA iUtl'1- No Programa:
'sa- admiração- 'e o noSSO Remo para o dia 30 de Ol�- São Paulo". Mais tarde �a reo pode

I
ser

I
consid�rado nato. O AMERICA vae soli- bpidora d.. IUdf.. R.C.A.

. Noticias Da Semana. Na.c.
iubro, as diversa� guarlll- ,Regata No.turna da Lagoa como gan 10 pe os catannen-., . -

d C o Preços: 3,50 - 2,00..apreço.
c.o-es (los clubes, dest.a C.a- Rod"I'!!:o de Freitas pude- ses

cItar a Assoclaçao .o� 10- Vitor, V.lmu • DIIe... Censura até 14 a.nos .•
�

•
• A Initas do Vale do Ha]al, des-

O· "SURÚRÚ" j)ital, Blumenau e JOl,?�llle mos ver bem alto ergUido o Pouco mais de um mes
t 'd d � 'a designar um

.
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'I dos seus/ membros p::tra fa- '
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. Segllnc}o' apurou a nossa te para se apresentarem c.om as duas brilhantes VI- p�ra o tremamento das suas
o -t da Delegação dob I " se . -

d' t
zeI paI e

reportagem, tudo aco�1teceu "em ponto de a a , como.
á

tórias alcançadas.. 'l'd d dg'uar_ruçlnes }Jara a

d
ISl1U a 'referi.do clube que vae ao

quando, ao dar por fmdo o costuma dizer, o que VIr As nossas posslbll a �s I
o tI.tuo suprem� o re.mo dito campeonato e assim fa

jogo, o árbitro Oswaldo dar á disputa maior real-
para o Campeona�o Brasl- barrlga-v�rde. E precIs�, zer a cobertura do mesmo

Meii:a que cumpriu uma das ce e um rendimento técnico leiro de Remo a Julgar l1_e- que o maIOr eml1enho s�Ja e dar detalhado noticiario.
melhores atuaçõ-es, retirava- !\lais al1'reciável ao mesmo

'Os l1reparativos que estao dado pelos remadores, afIm <;;' +;, .)f

se do gramado, sendo então tempo que 110ssibilitará aos sendo feitos, dão a entender de que n.o ,dia 30 de outu-I O Professor Arruda Sa-
abor·da.do pelo goleiro do es- L'esl1onsáveis melhor ates-

que são muito melhores que bro estejam a.l1t'Os a fazer
1 m' J'á ofereceu ao AME-•

'b'l'd d f' b 'Ih t 't'
o e,. ,

quadrão de aspirantes 10- 'tal' as n'Ossas 110SS1 lIa es
em 1954 .. Conta�los vencer I�ura 1'1 an e e VI ''OrIOSOS

RICA, os seus valiosos pres-
cal, de nome Capaverde, '0 para a disputa do� ,Caml1eo- os l1áreos qe OIto e quatro seJam recomendados para

f timos, como massagista, pa
qual no decorrer do jogo nato Erasileiro de Remo,

com patrão, como aconte.:ceu representar o n'Oss'O E�ta.do' ra acompanhar a Delegação
principal. da assistencia· marcado para o mês de No- na regata noturna. N.o no Campeonato BrasJlen'o do nosso representante do
ameaçara o árbitro de en- vémbro.

.

.

"double" e no "single" mm- de Ren.lO. .. remo no Campeon�to Esta
gulir o apito. Abordando o Essa a nossa grande pIeo- to dificilmente perderemos PreCIsamos, hOJe m�ls do dual do Remo do corrente
árbitro, o goleiro quis le- CUl1aç,ão. 'o vice-campeonato podendo. que nunca, da coroa te

ano, o que foi muito bem
vaI' a cabo seu intentó, 'Alcançar o cetro máximo mesm'O triunfar. N'O quatro

I c�ml�eões d� remo do Bra- recebido entre os Diretoi'es
quando surgiu no meio da d'O esporte remístico nado- 3em l1aLrão podemos sur-, SI!. E para Isto qlle temos

e atlétas do citado clube.
discussão o delegado de po- nal seml1re constituiu tare- preender, assim como no I\Jtado tanto, esperando ano +:' 0):, 0):.

lícia local, Ney Porto, que, fa dificílima para as guar- dois sem l1àtrão. No dois I
após ano, ver concretizados O IPIRANGA ainda não

para surpres_a de todos,' ao niçõel' do chal�ad'Os l1eque- com patrão,
.

se constituido
I
tão caros anseios.

respondeu ao convite do
invez de procurar serena�' nos Estados, como o nos-

AMERICA, para participar
os ânimos do guarda-valas, so, qüe �té agora venc;eu no ""'";._-_.�._••-.-.-......_._u.....-..�._..�J'••••_ ............�••.r_......_ .... ._._• ..-_._..........

da sua regata de aniversá-
veio tumultar ainda mais a ,I,páreo do four com timonei-

VENC.ERAM' TA'MBE-M OS AS.PIRANTE·S rio· a realizar-se, nesta ci-
discussão, chegando mesmo 11'0 re,presentado pelas guar- dade, Domingo, 30 de' Ou-
a lancar mão de um cabo

,nições
do Riachuelo e Aldo

tubro, o que vem dificultan-,
de bateria para vibrar no Luz, esta formada 1101' Moa- . . .' . . do aos americanos na orga�, 'bi' . Interveio' então o cir Iguatemy da Silveira, ti-

.

A prehmmal' de dommgo

I
e .sensaclOnal e termmOll fa-ar .LlO. �. FI' L t ' .

1 nização da sua reg�ta, pois
fiscnl de linha, .sr. Lauro'moneiro e' os remadores

I
�m

.

enl'lque .age: eu re os voravel, �os loeals pe o es-
que, em não aceitando o

Santos, dirigente de o jogo I Hamilton, ..Cordeiro, F:&an-' tt1etJcallos, e :m,l:ntu�ens.es, I core �I�U;JO" ;co�servando- IPIRANGA o convite, outro
dos aspirantes, que segurou. cisco Schmltt, Edson West- tevé um ti ans�ulso. ,1 enhIdo se assim hdeI "nvlcto.. clube tem que ser convida-
o braco da autóridade poli- phal e Sadí Berber. Foi es-

do e em remo, dificilmente
cial fazendo ver-lhe que a ta, como todos..sab\'m, a vi-

"_._._._-_._• ........_�_._---:_-...�.-......._---_._�_._-_-_-...r'........._-••...._• ..-••_._-_..
ha clubes que aceitam par-fun�ão de um delegado de tória que, �arcoJ.! o iní�i.o _: lp."�.'.,f.;fl.'�"O" fez anos a.nte.o".ntem ticipar de regatas com con-

polícia era a de :rnantedor de uma sel'le notavel d� fel-
�'-_, n

,

- vites de ultima hora. O
e nâo pel-turbadol' da ordem. tos retumbantes e glol'losos AMERICA fez sentir istó ao
Bastou a lembrança do sr. do remo catarinense que se Esteve de a�1iversário� an-: seus amigos e admiradores IPIRANGA que por experi-
Lauro Santos para que um laureou no Campeonato Sul· te-ontem, o jovem e int'eli- que o são em grande

núme-,'
encia propria tambem sabe,

policial que fazia a patru-IAmericano e nas Provas gente player José páes 'de 1'0.
� .

perfeitamente, qu� assilll
..

é.

A L U' G A S Elha do campo, desferisse Clássicas de São Paulo, Faria, o Zezinho da equipe É extranhavél a atitude do ..

par traz uma violellta cace- quando o Aldo Luz obtev� do Clube Atlético Guarani, "O Estado" embora com IIPIRANGA, pela demora de PARA FAMíLIA GRANDE OU CHURRASCARIAtada na cabeça do sr. Lauro Ilela terceira vez COllsecu- que por esse motivo foi bas- atrazo abra,ça-o, desejando� J sua resposta.. Os. Diretores I . ,,Ça�l_a, {l§Pª"ÇQsa,., Lo,cal pitoresco. Bem.. ao lado- doprostando-o por ter� thw., os .lauréis do troféu tante cumprimenta'do pelos' lhe prosperidades. do AlYIERIC , amda COll- Palácio da Agronômica. Informaçõe� n� "A Modelar".

-ov.
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A incompreensão de umjoqador e a irresponsabilidade e desmando do
delegado de polícia local. as causas do tremendo"sururú" havido.

-

Agres
sões sem conta - Por determinaçâo da E. C. F. não mais serão realizados jo

,g�s do Campeonato na vi Ia de Henrique lage.t

O ESTADO

CINÉ SAO JOSE
Ás 3 - 8 horas.

Dean MARTIN - Jel'ry
LEWIS em:

MALUCOS DO AR
No Programa:
Cine Net icíar-io. Nac.
Preços: �10,00 - 5,00.
Censura. até 5 anos .

As 5 - 8' horas.
Virginia MAYO - Lau

,'ence HALEY - Geol'ge
SANDERS -. Rex HAR
RISON em:

RI,CARDO, CORAÇÃO DE
LEÃO

Warner Color de luxo
No Programa:
Desen ho Colorido.
Preços: 18,00 - 10,00.
Censura até 14 anos.

As - S horas.
Silvana MÁNGANO

Vittorio 'GASMANN em:

ANA
No Programa:
Repórter na Tela. Nac,
Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 14 anos,

No pj'().�'.T�m:1:
Not:�;�,s LL, Semana.
Preços: 3,50 - 2,00:
Censura até 14 anos.

Nac.

�ENTRO EXCURSIONISTA ':t\RNOLDO
-WEOICIONÁRlQ

FUNDADO EM 16-9-54

JOVEM CATA.RIN_EN_;)E !
AGORA, QUE SURGIU A TUA SOCIEOACEI TER�S'
MAIORES OPORTUNIDADES DE CONHECe. R A

TERRA CATARINENSE, NÃO PERCA Ta.1PO. EN-
.

,

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

ÇO A. CAIXA POSTAL 489- FLO(1íAl··:6pOllS-S.C,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o Eli'TATlO Florianópolis,
,

QRart��felra, 28 de Setembro de, 1955
------------�--'�.�,------

E como não ser assim se o Engenheiro Francisco Ben

jamin GalÍotti roi sempre' o amigo sincero 'e até por vezes"
'

protetor dos trabalhadoresl ?

Não é êle aquele'mesmo Chico Gallotti, que, quando na -

direcão das obras d03' Portos de ttajaí. Laguna, Vitória,
Re_ciÍ'e e Rio ele Janeiro, todos disputavam servir' sob as

suas ordens, porque tratava os trabalhadores C01110 deve

ser tratado o individuo que pelo simples fato de. ser po

bre, mas honrado, não é, absolutamente, inferior à gente

alta ou endinheirada, visto que, contribue 'também, e van

tajosamente, COri1 o seu trabalho dignificador, para a cons

trução da grandeza da Pátria?
-

Ha dias, falávamos em uma roda de trabalhadores, so

bre a individualidade do .amínente candidato ao Govêxno

do Estado, pela vitoriosa Aliança So�ial TrabalhL3ta, e,

com agradável surpresa para nós, encontrava-se naquele

grupo, - confórme se revelou, - antigo trabalhador das

obras do Porto do Rio de Janeiro, benerícíado pelo Enge
nheiro Francisco Gallotti. Esti agora aposentado. Contou

nos epícodíos de sua vida de _trabalhador, dizendo-nos de

quão justo e bom f'ôra o Engenheiro Gallotti para com os

trabalhadores a seu ser viço, conquistando porisso, um lu

gar destacado no coração de todos,

Diante palavras como aquela3, tão verdadeiras quão
sinceras, partidas .do coração reconhecido de um humilde

, homem do povo, não ha penumbra de injustiça ou malque
renca gratuita, que possa prevalecer, põrque o sarda ver

dad� tem o' condão, <te dissipar, prontamente, toda cortina

ãe fumaca formada com o ímpatríottco e deshumano pro

posito ele' obscurecer aos nossos olhos tão.benigna luz.

A maioria da gente 1P0br'e e humilde de nossa terra,
que laboreja nas mais rudimentares profissões, embora não

conhecesse pessoalmente o Engenheiro' Francisco Benja-
111in Gallotti, candidato vitorioso da Aliança Social Tra

balhista ao Govêl'no do Estado, ouvira sempre falar elo

giosamente a seu respeito, porque tanto as ações boas co

mo as ruins, propagam-se nos meios acanhados como o

nosso, com 'celeridade e s p a n tos a, Porém, agora, CIRURGIÃO-DENTISTA
êle tem àndado por toda a parte, galgado os morros onde CONSULTóRIO - Edificio Paternon
a .gente pobre tem o seu "chateau", e todos o viram' bem, tia 203 - Rua Ten-ente Silveira, 15
repararam atentamente nos seus gestos francos, expressí- Atende diáriamente das 8 às 11 horas.
vos de lealdade, observaram a sinceridade com que fala ao 3as e 5as das 14 às 18 horas.
povo, sem metáforas, sem rodeios, em, linguagem que emo- Em Capoeir�s atende aos sábados â tarde U Cciona a alma , impressionando agradavelmente, e vendo ma âmara de Vereadores "j

-que êle é, iniludivel esperança aó seu desalento, ficaram __

estímando-o imensamente, e o Engenheiro Francisco Bom-

( R-bl'; MN I
jamin Gallotti jajnaís sairá do coração dessa gente, por- om a I Ia na ao exemp ares
que o pobre não esquece, é escravo voluntaria do Reconhe- (SNA) - Pela primeira O Prefeito de-c-larou que

cimento, E' certo, evidente, que essa gente humilde e bôa,
�,� ....O, .eodÍTtulo')

vez na história da Cidade êle mesmo assumiria a res-

que lhe não póde testemunhar reconhecimento, senão 1... "
_

" ,. de Kansas, capital do esta- 'ponsabilidade de convidar

bemdizendo a sua digna e ilustre pessôa e formulando vo- do norte-americano de Mis- vários pastôres de grandes e

tos pela sua felicidade, agora lhe prestará mais eloquente QUARTA-FEIRA, 28 DE SETEMBRO souri, a� �'euniões_ da Câma- ; pequenas igrejas da cidade
'manífestacâo de 'reconhecimento, por �eio de. um prelto ra Municipal serao abertas para dirigirem as orações.
de inteira justiça, qual seja votando nas urnas de 3 de :\. minha paz vos dou. (João 14:27). Ler João 14: 25:31. com uma oração.
Outubro, em o seu ilustre nome para Governador do Es- CERTA,NOITE encontrei três rapazes no fim de uma Esse plano foi anunciado "Com responsabf lidades
tado,' irQ!, escura. Iam gritando. Grita\;'am, porque p n�avam I pelo

Prefeito H. Roe Bartle, tão importantes que dizem

Porisso, grande é o entusiasmo de todos pelos candi- que de cada canto sairia alguém que lhes havia de fazer, o qual informou que tal me- respeito ao povo" precisamos
datas da Aliança Social Trabalhista, Eng�l!heiro FFanc�sco /1 !guf!l. !l�1.d. ,. .

'

. 'dida recebeu unânime apro- contar com a presença
.

do

Benj�mil_l Gal.J.o�ti e Dr, José de �ir.al_lda Ramos; candida-
, 1

A lVld� : assIm para .mlll�,()s, porque p�ssa� seus dias i yação dos membros da Cá- Poderoso Deus em nossa e-

tos .VltOrlOSOS, VIsto que, para a vltor1a de ambos, muito ",o,) o (,Oml11lO do medo. As vezes J1.0SS0 medo e doença ou '11a1'3. luipe", disse êle.

hão' de influir os votos dos pobres e dos humildes, votos -dão pobreza. As ma.is das vêzes toma a forma de uma

que têm o m�smo valQr que o da gente de elevada posição ,'a.ga suspeita contra o mundo. Somos' dominados pelo
social. Ser candidato preferencial dos trabalhadores, dessa :ledo de que a vida nos derrotará.

.

gente humilde, mas digna e honrada, que argamassa com Jesus sempre apontou o caminho para sair do deser-'
o seu suor a obra colossal da grandeza dn Estado ou da "o do mêdo. A despeito do fato de que Êle mesmo não ti

Pátl:ia, deve i'Jer para ,o. Engenheiro Francisco Benjamin nha qualquer gàrantia material. Êle tinha o seg'1'êdo da

Gallotti, razão de justo e honroso ,desvãnecimento. ,paz. Não se afligia porque nunca duvidou da vitória fi.
,

'nal. Mesmo quando e1'a desprezado, Êle dominava a si-
--�---

. t�ação. Era dono sempre de uma indescritível paz inte,-
1'101'. \

Êle prometeu sua paz porque tinha por nós imenso
tmor. Os recursos de que Êle dispõe estarão à nossa dis

posiç�o hoje .e sempre. Se nos entregamos COl)1 tudo que
nos, dIZ respeIto em suas m�os .... pouco a pouco, nossos re
.::eios se desvanecerão. O mêdo nos deixará. Não nos pro
neteu Êle: "Achareif\ descanso para vossas almas."?

/

ERANCISCO BENJAMIN GALLOTTI,
CAI�DIDATO PREFERENCIAL

DOS TRABALHADORES

�-'--'------,-"-------'

'VIVER! MORRER!
,DEPENDE DO SANGUE, 0_ SANGUE É A VIDA

As parturientes após a gestaçõo" devem usar

SANGUEN,OL
contêm excelentes elementos tônicos:

Fósforo Cálcio, Arseniato e Vanadato
de sódio

'

OS PÁLIDOS, DEPAUPERADOS.

E S G O TA DOS. MÃES QUE
CRIAM, MAGROS, CRIANÇAS

RAQU iTlCAS. receberão a toni-

PASSATEMPO "0 ESTADO"
Direção de ORILDO

(56)
CHARADAS SINCOPADAS

\

a) O "travesso" matou o "animal doméstico" 3-2

b) Por onde passou a "ventania forte" só ficou

a "fome". 3-2

CHARADA AUXILIAR
I JO.
II DO.
III Tó.

CONCEITO: Insignificância.
QUEBRE A CABEÇA
Veja se consegue achar os nomes das cidades dó Es

tado da Bahia; e co�.....
as letras que sdbrarem, forme o no-,

me de um produto da região Norte:
BZEANARHA. EÇÓSILNCO. ABATINAUER.

APROVEITE SUA MEMóRIA
a) Que nome se dá à parte da Física que estuda a Luz?
b) Quais a-s formas temáticas (latinas) de "domar"?

Respostas n0 próximo número.
.

Soluções dos problemas do passatempo anterior (51)):
CASAIS - a) Maga-mago; b) riso-risa.

ENIGMA - Fulvo, anafa, lapuz, umbla, arará.
ANAGRAlVIAS - a) escafandrista; b) letrista.

APROVEITE SUA MEMóRIA: a) 24; b) junto de ...

em cJl.sa..de ",,,.

- A Comissão de Energia
C O N V I T E Atomica informou que os

A Diretoria do Clube 15 de Outubro tem a grata sa- russos levaram a efeito no

tisfação de convidar as gentis senhoritas, f'requentadoras va explosão nuclear, "o que

do mesmo, para fazer o seu "Debut" em a noite de 15 de indica o prosseguimento dos

outubro próximo vindouro, quando será realizado o tra-: seus testes sobre armas ato

dicional Baile de Gala, comemorativo do 340 aniversár-io micas".

de fundação.
-

As interessadas poderão inscrever-se até o dia 10 de
outubro na Secretaria do Clube, no horário das 19 às 2]
horas.

A União Catarinense de Estudantes desejando aten

Ier, a contento, os interêsses dos Universitários barriga
lerdes e o estudantado em geral, entendeu estabelecer, 111

ma séde, à ..rua Álvaro ele Carvalho, 38A, o seguinte expe- ,

diente: '

'

,

1) - De 2;1., a 6a, feira - Ivo Gôrte- das 17 às 18113, ' MO taf�Atro de
L I�adia)�ãC

2) - 2a" 4a. e 6a, feira - Paulo Pacheco _ das 9 às I e�
E �o.r e od rea iza

11 horas. ,leSsoes s? encas, to as �s se-

3) - De za. a sábado - Haroldo Bez Batti _ das 13 gcundaSlhf�lras'Màsf20,330 a rua

às 14 horas.
onse ena ara, 3 - 2°

andar.
I ENTRADA FRANCA

-----'�------

DIVóRCIO E NOVO CASA-
MENTO

Processo legal, rápido e

sigiloso, no exterior. Con
sulte sem compromissp, o

de sua De- Escritório Juridico e Admi-

HOJ E I Clube 15 de OutubroNO P A S S ADO·
28 DE SE'I:El\IBRO

A data de hoje recorda-nos que:

em 1532, o Rei D. João III, de Portugal, em car

ta 'dirigida a Martin Afonso' de Souza, comuni
cou a divisão do Brasil em Capitanias para pro
mover a sua colonização, doando a êle, Martin
Afonso, 100 leguas e a Pera Lopes de Souza 50;

\ .

em 1711, o então Governador de Minas Gerais,
'Antônio de Albuquerque Coelho, a frente de uma

coluna de 6.000 homens, seguiu em socorro do
Rio de Janeiro, atacado pelos franceses;
em 1816, os corrientinos e guaran ís do Coronel
Andrés Artigas assaltaram São Borja, sendo re-

pelidos pelas tropas do General Chagas Santos, U I d 'I
·

d
.

das quais faziam parte 90 bravosdc Regimento ma ca e ra esquecI a
. ��s����;ri�: �:1�eds�' ;santa Catariea, os )ntrópi-

,
,

(SNA) - A Catedral E- um aquecimento atômico
em 1840, no Rio Canôas, neste Estado, foi repe- piscopal ,_

Protestante de
.

lid - surgiu por ocasiao da .reu-
I o um contingente revolucionário farroupilha, Washington será, possível- nião da Fundação nesta úl
comandados por Joaquim Mariano Aranha, pelo
Capitão Taborda, da Guarda Nacional;

mente, a primeira igreja no tima primavera.
I' mundo a ser aquecida pela Enquanto alguns enge-

em 1871, foi sancionada pela Princeza Jzabel a energ'ía atômica. Engenhei- h'
,

Lei que declarava livre os. filhos de Mães cscra- tã t d d
n eiras acreditam no uso da

vas, criando um fundo a Iibertacão dos escravos' r?�'l�J �o �s � at I o a pos- energia atômica para dentro'

em 1877, foi aberta, no Rio de "Janeiro, uma ex� f
SI I I a e edll1s at�r-.se um de 25 anos, outros crêem que

posição de pintura, constando entre outras as i ü�oRaque�� Ol� a

o";.,�co·t' o desenvolvimento de' um

telas "Batalha do Avahy" de Pedro Américo e I b evd· Fardes _ arCIl1, fôrno de aquecimento será

"Primeira Batalha dos -Gúar�rapes", de Vitor mt�m lrod, a. ; un aça?l�� a- possível dentro de cinto ou

Meireles' I eurai, isse que a I( ela de dez anos.
, ·1

e';1 1.885, uma segund.a �ei esta]:>eleceu .pl:o�i- ,dêncías para a emancrpaçao dos escravos, II1ICla-

�:i:aa; Câmara dos Deputados pélo Gabinete �a- UNIÃO, CATARINENSE DÊ ESTUDANTES
em 1913, foi 'fundado, e!Jl Florianópolis, o Grupo

'

Escolar "Silveira de Souza",' sendo Governador
do Estado o Coronel Vídal de Oliveira Ramos".

André Nilo Tadasco

ANTENOR BORGES - Diretor Social

----�--�-----------------

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

A V I S O

)R. lAURO CALDEIRA DE ANDRADA
20' andar

GRATIDÃO JAPONESA

ORAÇÃO
,

Pel-doa-me, Senhor, minha preocupação e ansiedade.
)a-me a g'mça de en.tregar-me e aos meus queridos e tu
dO' que ine interessa nas tuas santas mãos. No afã e nas
:utas dêste dia de trabalho, concede-�e paz e liberdade
;lO'r Jesus Cristo. Amém.

'

(SNA)
_

- Uma represen- i dádiva em nome

tação de viúvas japonêsas, nominação.
v\timas da guérra, .presente- ! Da ...Wingert disse que as

ou a 'um oficial Menonita, bonecas, todas elas com ves'
em Tóquio, 500 bonecas CO" timentas características de
mo prova de gratidão pelas várias localidades japonê-
2.000 caixas de alimento sas, serão colocadas em ex

enviadas ao Japão, em 1954, ! posição na Assembléia lVIe
pe.los menonitas. ,'nonita Mundial a se realizar

na Califórnia. Depois serão
A Sra. NOl'man A. Win-· distribuídas entre as igrejas

gert,. ,espôsa do diret.or do I que participai.'am do ref�ri
Comlte Central Menol1lta de do programa de auxílio ao

Tóquio, recebeu a referida I Japão.

PENSAMENTO PARA
"Lançai sôbre êle tôda a vossa

3m cuidado de vós". I Pedro 5 :'7.
HEDLY W. PLUNKETT

O DIA
solicitude êlepois

(Irlanda do Norte)

PREFEITURA MUNlélPAl DE
,
FLORIANÓPOLIS

- EDITAL -

Com o presente: são convidados os abaixo 1'elaciona

los, para comparecerem à Podaria desta Prefeitura; até
l' dia 27 do corrente, afim de prei;tarem esclarecimentos,
em assuntos nos quais são partes interessadas:

Número -. Nome - Assuntl}

2.202/55 - Osmarina Gonçaíves Arantes - Consto

de RfLncho de Madeira.
2.125/55 - Benta Ouriques Hass - Consto de Ran

-:ho de Madeira.

2.172/55 - Ivonete Taboas Schlichting - Transf.

de Terreno.

\
: )ii,;',;

,

2.236/55 - João Machado Pacheco Júnior � Guia. &.::..�>
2.256/55 - João Machado Pacheco Júnior - Guia. �,

2.289/55 - Acelon P. da Costa - Guia.

r ;_'
2.116/55 - Ma-ria Zenaide SantiagD Madeiro,"-

Certidão.
2.181/55 - Odilon Bartolomeu Vieira - Certidão.
Cerlifico outrossim qU�l {inilo o prazo indicado, sem

que sejam prestadas quaisqu'er informações por parte dos
acima convocados, serão os respectivos processos arqui
vados, à vista do qlle dispõe, o parágrafo único do al�t. 41
da Lei n. 127 de 14 de janeiro de 1952.

Diretoria de Administração, em 12 ,de setembro de

1955. /

Natércia Lemos Müller
Chefe 'de Secçã.o do Exp. e Pessoal.

C, RAMOS S/A

NOVA EXPLOSÃO
WASHiNGTON, 26 (U . .t',)

ESPATIFOU-SE
BONN, 26 (U. P.) - Dizcm

que um bombardeiro a jato
britânico se 'espatifou e11

Ewiedges, perto de Biel Efelcl.

O aparelho explodiu e incen

diou-se no momento de tocan

o solo. Os três membros da

tripulação morreram carbo

nizados,

I

·l]ll (
Agência

de

'PU bhcidade
• t.. # _ •

..... P.,.l, q
............
...........

nistrativo. Caixa Pos tal
4231. lUa de Janeiro.

-------"--

Vinuens, DIRÉTAS
flORIANÓPOLIS, - RIO ÁS 3a�,
FFOLlS.-S. PAULO-RIO " 4""
F'POlIS.!. CURITIBII--RIO AOS SABS,

SERViÇOS AÉREOS '

CRUZEIRO DO SUL

VENDE-SE
1 sala ,de jantar
1 carro p/criança
1 bicicleta marca lVIaraton
Tratár à Rua Felipe Sch-

midt, 131.

MOTOR ALBIN 10 H P
Vende-se

encaixotado.
diata.

um novo aillda
Entrega ime-

Cartas - Caixa
226

Florianópolis

'postal,

DOCES
Aceitam-se encomendas de

docinhos em grande varie

-lade; Tortas e Bolo de Noi

va, Salgadinhos para Batiza

dos .:_ ,Aniversários e Casa

mentos.
Rua CeI. Melo e Alvin 17.

Tel. 3.416

AV-ISO
DR. MOENICH

Comunica aos seus ois-'

tintos clientes que estárá
ausente até fins do corrente
mês.

QUARTOS'
Alugam-se quartos e va

gas com ótima refeição. Pre
ço a partir de Cr$ 1.100,00.
Rua Alvaro de Carva�lill 2.

,tnmbrl11 nlfll'-'-"""",,-"""Gomercio

H\ia >Joãq'"

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Florianópolis, Quarta-feira, 28 de Setembro de 1955 o ESTADO -

! - =-=-a

, .S.D.--AliaD�a Social Trabalbista'-,P.T.B.
.

-

,
.

� _'Para Governador: --
'

-

- _-
_

-' _-
,

___
Francisco Benjamin'Gallotti

.
'.

. ,_
, .

.

. }
. , . .

, I _

-' .

.

,

- Pata Vice-Governador: --
-

-

'., '" =, '--",
-

""
•

. 't""_r� ".�"""", -:-",0 _ .....
-

.. _,.",a�

-

"

,_,." José Miran.dà-JRarnos

. ,'I ':- .

. � ..
.

'_ . .
-

..... {
�-

-
( -,

-

'

.... .... .___
. ',. .:,

.
.
,'"

.

.

SEMPRE FORAM AMIGOS' ..
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.
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,

I
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,

'. Santa, Uatarina Terá- .

�
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o liSTADO

DECLARACÃO' -. I

Como é elo 111 u hábito usar a assinatura de Euclides

Oil\�l, em noz de 1.1::;'( -Ia completn, isto é, Eucíidc:s Eleutério

�;JV:1 - r. cr.mo, lÚ poucos eras, houvesse ."lü'gldo nun�a
d;S foll1RR eh imprensa ela Capital um artlgo soh a aSS!-

tIl]'" ele Euclides Silva, venho declarar que nada tenho
11[1 " . (A,

a ver corn es=a publicação,
Florianópolis, 24 de setembro de 195.5,

(ass.) Euclides Silva

Residente à rua Matos Area - 364,

i
�SPECIAf IZAD/\ EM ARTIGOS DENTAmos I
Estoque permanente de todos e quaisquer art igos ,

tOlicernent.es ao ramo

EQUIPOS, CADEIRAS E MOTORES 'EVONI j,e-
mos para pronta entrega _

,

Aceitamos encomendas de PLAÇAS E.__,'1v.�ALT:ADA::) l
para diversos fins

.
f

ATENÇÃO; Atendemos os senhores Dentistas e

Protéticos do Interior pelo Serviço de RE&MBOLSO I
AÉREO e POS'TAL I

Dental Santa Apolonia
ARTHUR ANTONIO MENEGOTTO

Rua: Tiradentes, n.? 20
FLORIANóPOLIS

I
.,
I

I
I

I

COM VIAGENS DIRi:'.'AS r: PERMA�ENTES EM' CARROS, PBOPIUOS
'CARPINTEIRO

Está à disposição de setis 'f'reguezes .e amigos, atenden-.
do á domicilio, a Repartições, Executa serviço como: con-,
sertos, colocação cW_ v�dros,

1
aberturas fechaduras, lustrar

etc .. �

�

"', '�,�'.', 't"'�--
", .....Al;'eh'd€"].5ei'(}·.t;el:0í'Qbe'li7;n;'"S�s..�"-'_·.< . '"'l' ,-'

Rua Ó.ons.elhik·o 'MR�
,

?�'. :::;-

ITroca-se' OU 'Vende-$e:1
. LINCON de luxo, motor novo, rádio de seís : faixas .de I

rndas de alca�ce mundial, Jogo' de capas sobresalentes,
pneus sem -cãmaras, tudo .corno novo, A 9Ua:l�uel' prova. _

Troca-se por carro "menor ou- venel-e-�e,. Rua Bulçáo

C as.a

MATltIZ: FLORIANOPOLIS. FILIAl.: CUBITlBa
Escrlt6:io:

,

Rua Padre Roma 50 '_';',�e!re9 �.v18conde do Rlo-.Bl'an,oo- ,�JI;��Dtd�W>""�..8;ai1e.,Jtl._I!II·:7J.
Deposito: . \ (832,'31)' .

R�a Conselheiro Mafra. n.1n Telefone: 37-l0-íf;_

Fones': 2534 - 2:535 '. 'relerone IDe
. Caixa Postal, 435
End: Telegráfico:

Bandrade e Transpolls

Viana "5".

�.

FlORIANOPOUS, CURITiBA E SAO PAULO

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

_

tamen to. Ver e tratar á Rua Felipe Schmidt, 89. ';:_,'v
.)

1 ransporte de cargas e� geral eníre

/

, taflnela nb Rio ch! Ja.neiro e em Belo Hor1lonte com t.áre,o mútuo Ad
Si. l"a.l0 e091 a &mpràa de Tran.pon� II1naa Oerall 8/A.)'

•

. ENTREGA IMEDiaTa',

"Endereço Telegrático
Santldra e TranspoU.

--o-

Slo Paulo - Cap1tal - �

Bndereço 'Telegráflco
Sandrade e Tl'anspoflf

-0-.

....

TRILHOS DECAUVILLE '- 8kgs r: ,- c/' talas de junção,

.'

� Ftsh-plates- "

'I'UBOS "Gt\.INAN1Z1\:l')0S-"",,' ·sem=CG-'O-st'1.1ra - Diametros;;,,;�� >
-

,

-

.

.'

Í""_:: 1.1/4" - 1.1/2"
..

2" - ·2.1/J" � 3" e 4"

Oferecemos as mercadorias âtima á preços abaixo do._
mercado ..;_ Material importado' e garantido em perreíta
condíeão.

C�nsultar - CIMETAL S/A - Av. Graça Araníra 182»-
- 4'0 ando - Rio - T.eleg. - CIMETALLIC Ff)ne
42-3754. x .

Com êste v�lo .. V. S.
ó-bri ...i. um� contõ que
lhe ..ende� jul"O com

penSl>doi" e

§�������S.I!I� levõl"Á põrõ sUõ res',din
(li", um lindo e útil presente:

umBEJ..ÍS9IMO eOFREdeJ4CO eROMADO.,

A·P...o_cur_! h.Oje O NOVO

NCO. GRICOLA
�r7�.16 HDAFLORIANÓPOLIS - SANTA CATARIN�' jiôóioII

EXAMES DO ART. 91
•

...

. .

COLÉGIO ESTADUAL. DIAS VELHO
FLORIANúPOLIS

,
.

INSCRIÇÃO: 10 a 10 éle Outubro das 14 às 17 horas.
DOCUMENTOS: I) ,GERTIDÃO DE IDADE

.

2') IDENTIDADE'
3) QUITAÇÃO MILITAR (OU
ALISTAMENTO

CONTRIBUIÇÃO: CR,� 300,00. _

José Warken Filho - Diretorfl'
.�.

���!t��, ,.
Doenças de Senhoras -

EMPREGO Partos -.,. Operações - Vias

Necessitamos de um flU-', _
Urinárias

xiliar de escritório e um Curso de aperfeiçoamento
.

"

.

t e longa prática nos Hospitais
.

,

1949 f ito estado vendedor TJraCIS a.Um automóvel Nasch - -- em per e .

d B' os Atres

I
-

Escrever D_ara Caixa Pos, e uenMotivo. deixar a profissão - Placa 23-0037.
CONSULTO'RIO R a Fetal 111' 12, nesta Capital.' : u -

Vêr e tratar no Ponto da Praça 15, com Marreco
J

._ lípe Schmidt, nr. 18 (sobra-
do). - FbNE 3512.
HORA'RIO: das 15 ás 18

.. _---_. _.

'BENIGNO JOSE DOS
SANTOS

Consertos de maquinas e

elogios. .' I
Endereço: C a p o e i r a s

I'(frente � entrada estrada
do Abrão).

,

Dr. Constantino
. ,Dim�tos ,

MEDICO CIRURGIAO

r

Um Prefect ano 1950 â
19151, em ótimo estado de
conservação.
Vêr e tratar com o sr,

Antonio José Campos a rua

24 de Maio, 930.
Estreito.

r,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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AMANHA, ÀS 20 HORAS, N'O BAIRRO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO ESTREITO, A ALIANÇA SOCIAL TRABAL�ISTA

.'

REALI
ZARA COMICIOMONSTRO, DEPOIS DE ÃMANHA, NESTA ,CAPITAL, AS 20 HORAS, NA PRAÇA PEREIRA E OLIVEIRA, SERA ENCERRADA

. A CAMPANHA POLITICA, NUM EMPOLGANTE COMICIO!

��IfERf(fõOSU[��1ükõ"liírãõi"díiárlõ'�
Sucesso 1-Monsenhor Bauer em afividade

Do prestigioso depu- Bauer encontra-se per- r e f e r i d o sacerdote ii
iado Orlando Bertoli, correndo todo Vale Ita- maior 'manifestada até A INSTALAÇAO DO COMIrÉ FEMININO' DE GAROP.L--,--'

'1955 DÁ - F.RANCISCO GALLOT TI LEVARA' RO% DO BRIO_Ftortanõpolís, Quarta.feiril, 28 de Setembro de
. da bancada do P.S.D., jaí indicando eleitora-� hoje qualquer homem

80 ELEITORADO GAROPAnENSE

C'.' �.
I I

I recebemos o seguinte do candidatura Fran- público. Transmita no-
Sob a presídêncía da Ex- Maria Paula ela Silvit _ Ma-

.rlm·o' �m telegrama: cisco Benjamin' Gal- tícia jornais e rádio. .11a, Sra. Professora Oswaldi- ria Rosa Aguiar de Olrveh-a -

Ua famI f·1m Ri� do ·Sul,. 25 - 1·lotti."
.

Recepção on- Deputado O r I a n d o .ia Cabral Gomes e peranté Maria Domingas de Bouzac.,
,

•

cm público jamais visto na- Clemencia Joaquina de Aguí-i Monsenhor H a r r y tem feita esta cidade Bertoli.
.

uela localidade, teve lugar al'-- Ondina Higina de Sou-
••.....

U.._._iiII..;a & _IIl_'lli!fJ_._.�iJij*_�••IIII...". rIIIJ...-_��6 5�FiIIlJj � _ _�...-.-
,

'

t 1'-' ,��. �. domingo a are e, em '_Taro- za - Doraci Mm-ia Gonçal ..P�la segunda vez, em Guaramirim, ocorre em crime 'E'·
.

'd t d d
- -

I- Jaba,' a instalação do COMI - ves - Maria de Lourdes Sou-
nas vésperas de \1111 pleito eleitoral. No de dezembro de m e es·a a ISC IP I na rÉ FEMININO "Da, RUTH za - Nicolina ela Silv!l- __

19'15 era al] assassinado, per motivo vinculado à, politica :IOEPCKE DA SILVA", cuja. Benta Furtado Rodrígnes _

partidária, o saudoso pessedlsta sr. Gercíno Costa. Fo- I Florianópolis, 27 de setem- rem distribuir vales, 03 tais Por isso é que os Srs, ooman- _)iretoria ficou assim constí- Maria de Aguiar .Cardoso _

ram autores desse crime os irmões Depassé filhos de des- '1>1 o ele 1955 de que 9 inépto Sargento ._ dantes de companhias e sub- .uída: Jordelina Martins _ Braui lnatacado mentor Udenísta, Consta-nos que um dos autores
. Wenceslau, fez rererênctas tenentes só poderão dar va- Patrona _ Exma. sra, da, Perpetua Gonçalves _ Ara-

i1eSS,e crime � 1.1Oje ali ? gerente do B�n.co Inco.
"

I
Presado Sr, biretor de injuriosas contra tão dignos -Ies quando ,a praça tiver e .cuth Hoepcke ela Silva. cí Santcs c-s- Abigail -

IsaiasAgora, uoticias de la procedentes mformam que mais "O ESTADO" orícíaís, quando estritamente neces- Presidente de Honra _ Lí-: _ Inéria de Araujo _ Dedi-
um revoltante crime foi ante-ontem ali cometido. O seu

Portanto, como vêm os. se- sáríos, porque as praças por dima Cândida dos Santos, cia dos Santos _ Maria Mar-
autor, Pedro Dequechek depois de comparecer a l�ma -

Vimos por meios desta, so- nhores leitores deste jornal si mesmo não podem se con- Presidente' _ Norma Avila tins Nascimento _ Mária daehurrascada, promovida pela V.D.N., onde se embriagou licitar ele V, S" o obséquio de .e o referido Sargento assim trotar, porque como já disse- Líno. Silva Vieira _ Adelaide Ae- de' onde f!li retirado, por estar a pertubá-la, acabou a- mandar divulgar o seguinte: .irocedeu, é porque, como já- mos, ganham pouco e precl- la. Vice-President'e � Wan- breu Pereira _ Geni da Sil-punhalando o motorista que conduzia o caminhão de pro- -lissemos, serviu de besta de sam.: quando menos, de
.

se da da Silva Lobo. veira _ Jacinta da 'CI)l'1ce;-paganda da Frente Democrática. .

Nós infra assinados, sar- erro, assinando a carta que alimentar, porque, como diz 2<1, Vice-Presidente _ Ana- çâo _ Benta do NascimentoEsse crime, que como de justiça será devidamente apu- ,gento� da Polícia Muítar rôra escrita por um elemento o velho. adágio, "saco yasio tálía Silva, _ Oremla do Nascimentorado, está servinde, apenas aqui na Capital, a explora- I dêste Estado, que, na medi- que procurou men�ir, p�l:a ll'lãO
se põe de pé". 3a. Vice-Presidente _ .Aní- Doracr Nascimento _ Mariações politicas, que não merecem comentadas, porque a- da' do possível sempre pro- utoear suas paíxões polití- _ Não há de ser nada se- ta dos Santos. Abreu do Nascimento _ Ene-

penas 1'.ev�lalU o dese�pero de causa que vai pelas deu'o-I .uramos primar, �ela' r:lis.ci- ;;a�" c.aluniamio ,ass�m êst�s nhores capitães, ali,mente- Tesoureira Ger.al _ Otília dina da Silva Mahlnstadas fti Iras governistas. /

)lina, tão nece�sarla na VIda orícíars dot�dOS ue uma

mOI.tll-mos a esper�nça d'e, dias me- Nascimento. Adalgiza Nascimento Melo, __

da Caserna; que sempre pro- nquebrautável, que pela ma- Ihore s que hão de VII' se D,eu� la. Tesoureira Maria Eulina Batista de Souza•••_._..-•• _ - - - ..-_......;.._ --. �
• .......,.,...,. _.

�Ul'amos defender com a ne- loira com que se conduzem, quízer, pQrque como esta e Salomé dê Souza, Altamira Tomazia de Souza-FRANCISCO BE.NJAMIN GALlOTTL " :essana altivez os direit.os ,Hei' na Caserna, quer lá fo-. que não pode ficar, 2a. Tesoureira .- Zoraide _ Ro:.:.alina Felisbeina Pedro
•

daquêle3 que tanto têm tra- .

ra elevam bem alto o bom Aos 'individuos que se infil- Silva. _ Ondina dos Passos, _ IcLt

CANDIDATO PREFERENCIAt
..

·
)a:hado em pról do enobre- nome desta 'Secular Corpo- traram em nosso meio mili-' Secretária Geral - Wade- Jovita Vir;,'it _ Maria do
�imento desta briosa Polír.ia ração 1\1ilitar. ta1', procurando quebrar a lia Avila Nauclc Nascimento Abreu _ Maria

DOS, TRABA'lHADORE,S. .'v1ilitar do Estado d'e Santa Aliás, tem03 a aCl'2scer que, disciplina existente entre suo la. Secretária - Maria do. Martins de Souza _ Maria
Jaiarina, v.imos por meio Lodos os S1's, oficiais que ,esb , periores e' subordinados· e Carmo.

.

I Robelfa de .souza,

Ild'e',lron,:o. J uv'e: na·l� lesta, ,responder ás càlúni�s tradicional P.o�ícia Militar I qllebrantar � ,m,oral tão ele- 2a. Secl'"etária - Auti A Caravanú, 'da vitoriosa
� ., :le que foram vítimas dOB [)ess,ue desde ü seu �rm1.1nclan I vada, dos ofICIaIS em apreço, Nauck, ALIANÇA SOCIAL TRABA-

destacados oficiais desta te, até o· 2° Tenente malS
I aos quais devemos todo o Oradora -' Vanilda Avila. LHISTA, foi aculumada deA gente pobre e humi:dc que obt�lll o -minguaEli-:" pao

Corporação, que sem moti\'o' moderno, ,são dotados de,: l"i:speito, pelo modo com que Departamento de Proll:t- gentilezas por pai.te do h')5-de cada dia com o trabalho de suas mãos caJ.2jadas e o
'usto foram insultado.> por �Tande valor f)rofissional,' se conduzem perante s�us ganda pitaleiro povo d'e Garoj.'aba;suor do seu rosto; que móra em cfíóças �em confo':to, nos
�lm s�rgento de pouca calt'.l- fieis cumpridores ,de S2US de-.I' subordinados e superiores, Presidente _ Malvina San"os que no 'proximo dia 3 de ou-m'ol'ros e nas' viélas, desprovidas de luz, água e esgotos, 'e

t d I I'

ra, que infelismente convive veres para com o Es a -o, a I C1.qui fica a nOS3<1 repu sa.· da Costa. tubro, dará uma exp1'e,;.sivf.l eCU)'OS filhos vão á escola descalç03, S':=m merenda na.f;itCÓ-_ .

'l·t
- 'Socl'e'd�c'''' I o, lt d Lara RI'bas 3� �f('embr'os _ Judl'te Soar'e.' d t

_
.;m nosso meio ,mI I ar. co:�o�'aç�o e a ,::"

l�, -.- .. a o e· .
m 'smaga ora vo açao �o qUlll-- la, por falta de reC.UFSOS dos paL:, e na esperança ne�n .R'qferimos-nos a carta que o OflCIa13 estes, qU? nao dei,:,' Sg-t. _ Benta Souza dos Santos _ teto da VITÓRIA: JUSCELl-sempre satisfeita de obterem na hora apHtz",da, uma cane-

sargento Wenceslau Domm- xam mágua para com os seu.; . Antônio Emerim 3°. Sgt. Cândida Lidima elos Santo' NO _ JANGD _ GALLOT'l'Ica ela ".superavitaminada" sopa escolar, consi�era-s'=
.

'�cm
.O'os Di!ls enviárà á Rádio I subordinados, nem dão mcti- José. Acácio Cardoso 3° .. _ EzeÍilia Abreu da Silva _ MIRANDA H.AMOS e .OTA-o p'atriótico direito ae ser o eminente· catannense Eng�;- �. -'i 'd; Manhã cujo con- vos para que ap:ü;wn:tdo;J!o- S t :"eléa Avila � Maurina Se.ui' VIO ZACCHI.,,'

B
. ,

G 11 tt' '1 tle candidato an
.ulaLO ,

I' g ",nheiro Francls�o en]amm :J. o 1, 1.US'
.. '

'"

toúdo era de insultos e men- líticos lancem contra êles, -----------

_ Maurilia Sena dos Santo: Fizeram uso da palavra peAI' S' 1 T aba1h·s·'" S'll cand'd·'to I)"" ''''cn'''al ao I
� , ,

.

,.la�ça oCla, r,. I "", ,':' ,-' .

��;�.. ��,.: I tir:J.s, contra os tão hOll.fadu3 desaca'tos 'e procurem pro: _ Emrlia do Nascimento __ la ordem as seguintes pes8Governo do Estado, nas ele:çoes de 3 de OUlUIJ10 PIOXLl:10. I
em nosso meio: sr3. Capitãe3 mover choque entre- êle} e A Reclassificacão Maria� Caetana de Aguiar _ as: Pelo Comíté Fléminino,Isso não signIfica diz:r que ,o digno coe�tacllla110 delX�: '')3,!omão Bezerra de Arrud:l seus sobol'dinados , Maria Paula da Avila _ Olga Da. Ruth Hoepcke da 'Silva,ele ser tambem, como o e, candldato pre�el'l�o t,a�to d? Cãmara e Olavo Rech; Ofi- Seria interessante .Iue c. RIO, 2'1 (V.A.) - Despen� Araújo Silva _ Maria Nasci- de Garopaba, asenhorita Vaindustriais como dos com�rcian.t�s, dos funclOnanos pu-
�iais destemidos e que S>;02a111 indivíduo que procurou pro-

I
denelo apenas- do parece-r da m�nto _ Waldina Maria do', nilda Avila, o Sr, f"}pitão __IJlicos, dos militares, dos sacerdotes co�o �os professore3

elo mais elevado cOBceito pe- mover atrito entre aquele; Comis�ão de Finanças, de- Santos _ Aquilina Joana de Arruda Camara, a i'rofesso ..dos inte}ectuais. das artes, letras e penclas: dos, co·: rante as pracas desta Corpo- subordinado que se deiXOU ar
. verá descer ao plenario da, Jesus _ Flora Santos da 'Si] ra Oswaldina Cabral Gornes,

111,
erciários e cios militares estaduais e federaIS: de, to-I.··_ ção e Gl'e" como tal nutl- rastar para o caminho do -- ',Crdr.ara dentro de vinte dias i

va _ Maria Cànceicão. dé; o Sr. Dirceu Gomes, a Pl'O-' f" d 'çã defin'da na alta ou média socleda- d" , ! I "
, .,

t di'
.,nos, en ,ll�, : pOSI o I

,

,�
••

-

,." ca poderiam espel'nr. qUe m::l mal, e S�llS superwres, )J':O- i no maXlmo,' .0 pl�oJe o e eJ Costa _ Carmen Silva _ AI- fessora Ol'ga ,Brasil e o Sr,de. A l'azao e qu� o h�mem �un:ll�e do povo, .lalamenl,._ :argento seleil'o-correiro, se-I curasse defender as neces- i de reclasslÍlcaçao dos fup- merinda Augusta da Silva _ Professor João Rosa. T9dosse 'encontra em I$Jtuaçao prevlleg'laaa como � atual,
'.
em

l1-ii-analfabeto como é o SM- sidad::s desta C01'poração, no i eionários publicas civis da Adilia Evangelist,a Pereira _ os oradores foram entusi-asque uma individualidade como a do .Engen�eIro �rannsco �'énto em apr�co servisse ele tocante a parte de venci- 'União, Sôbl:e a Importante, Nailda dos Santos _ Mal"ga, ticamente aclamado" p:"loB
' .

Gallotti qlle sempre ha tido "'ar ele carInho es- , - ,
.

I' -

d t d'L I
.,enJamm" '. -'

.

p
'. ,',. _ test-ª' 'de ferro, assinando .- mentos que são CUltO';; ape- proposlçao o epu a o op? i

rida Martins de Abreu - nUlpero-públioo presente.ttma, con.:,lelelaçao e apreço" qU,e o tem como a��go e se
uma carta que corrio sa:),';- lasse, pois para que ganhas-

. Coelho deu estes esclarecl-' .Maria Inácia de Abreu _

,
.

melhante, individualidade, .�esplda . de pl:econceltos, capaz ;:;'os, não fôra 're,digida Del::> semos um p0uquinho n1é:i.'l.1 mentos, á imprensa: i Maria Gal'cià _ EugenIa Jo.de muito faz�r em benefICIO dos necessIta�os, como ,ha Sargento Wei:lCeslàu� dad'l a porq'ue com o que ganhamos,! "O projeto recebeu nada. vita Tomaz _ Maria de Amo-.:provado sobejamente, apresem�-se. p��a .dlsputar a g�� .ma pouca cultura, procurás-· não!se\pode viver nos dia:; �e i menos 'de quinhentos e cinco
I
rim _ Alzerina Silva da Cost:', Na passagem para Garovern�nça do Estado, e sa�eT, pO! eX?ellenCla, de, ?utras SI, se despreciá-los, o que fOI 1'2i- hoje, com relação ao custo nê i emenda.s. devel:do �g�ra se.r _ Faustiria Hilário Pache('.] _ paoa, tambem foi instaladotuaç.oes a qU2 o �ng�nh�lro FranCISCO Ben)a�m GaBottl

to unicamente visando aos vida, e, então os senhol'es i ;:;ubmetldo a dI�cussao Ul1l-: Carmina Benta 'da Silveira o 'Comité Feminino de PaulofÔl'a elcvado, que ele sera um governado�' amIgo dos po-
interesses políticos- de qU2111 Comandantes ele Companhi- Ci1 do pleni,l'io, o que acre-I_ Maria :Robelia Pacheco _ Lopes, que conta com maisbr�� e 11l�milde,s, ��e as po�'ta: dos pala�lOs .ctao:raça 15 e
1ão possue um ideal nQbre, as e ÓS subtenentes, que, são dito venha a _ocorrer de�tro I �'2l10bia Gera:ldina R'ios ._ de cem membros .

. AglOn?InlCa, e�talao ,sempre "bertas pam tod ,

e se e3quecesse da disci�)li- os responsáveis pela SltUa.- Q,e 15 ou 20 dlas,no l113:xlmo. Tereza Zenobia Rios ._ 1<'10- De passagem pela Penha eOs pobres 'e hUl1l1ldes .laboradores do, traba�ho, pesaddo, na reinante no'meio militar, ção financeira das praç�s" --
. I rentina Pereira Martins __ Encantada, a caravana ali-que vivem priv�dos de mUito do nec��sano, nes ,a epoc� e

para atacar com injú�ias ,]- poderão 'fornec'er vales maio- 'I '

._
,

,

I Ana Fermina dos Reis _ Zeli ancista a pedido dos 1110ra-caresti:1 exceSSlVa d03 ge,neros e utlhda?es maIS precl�as, quel'es que tão nobl;eníente res e mais a miúde.
I DEIXOU O REFUGIO Zanelato Santos _ Mama dores daquelas localidadesficam à m::ngem, esqt}ec!{(os, como s� f?SSem ,elemento::, 3abem se colocar em seus Itr··

. O que acontece é que se 0S 'I nUENOS AIRES, Z'l (U. PJ ! In:J,cia Pereira ',_ Maria Ma- fizeram comicio3 relampago�,inuteis à Sociedade, Quando os se�13 dIreItos e Ct�Vel'�s �o' gares. oficiais cmts,' de companhias I
_ O sr. Raul Lamuragi'la, ex- !

riana . Goncalves _ Abina 'sendo con10 nos demais vi-mo cidadãos el,::ste gra:lde pn,s, sao os !Yl.esmos .I�cU1ta�os O que acontece, é o s"gLlln- e os subtenentes que são cs i líder da União Democrática
I
Pacheco _ Dorotéa Pach�co, vame�te aplaudidos,pela Cans tituiçao :�o; ue. eL�'n.das ca tego�'laS, -SOCIaL'>, P,01'1S- te: responsáveis pelo custeio (Ias i Nacional, coalisáo política _ •• _ .. ..............._.v......-�'..............-.,...-_...."V'��,._, ,=SO, quando um homem ue excelsas quahçla(les ,morais � É a velha e' .traelicional àespezas efetuad��3 pe�,t�> 1,;':1- !

que . disputou a Presidencia

F' R E C H A N' . D �..')crist�ls, como o Eng'2nheil'o. P!'�ncisco BenjamIn ,Gallot.t!, �JUestüo. da hierarquia mili-, doem mais controlar:em tais
I
da República. ao ex-presi-

/

'!!!.1déles se aproxima e demo_l1stl'a sinceramente pOSSUll' na al- t'ar, observada e necessária : de�peza3, paI'a que não vão I
dente Peron, em 1045, refu-

.

ma sentimento ,de afeIçao pelos rnesn�os, � lhes esten�e na vida da Caserna. Os s1's.1 além do pO�lqllinho q'le est::ts ! giado na embaixada do Uru,
�\mão a�iga e _g'i:news�, outl',a ,cousa nao .pode esperar: 31- Comandantes de' companhi- percebem, no fiQJ qe c;l(la! guai, desde a fracassada re.nao .ma�lfest�çoe�. �e .1econhLCImento, pOl�ue os p,0bL.. s e

9,S, como Foran:.. os capitães I mês. . __ ', I volta d'e 16 de junho, ában,hUl1uJdb, sa�em ser gl�tos a que� lhes est�ma, ou ampara: em referencia, aguardam 01'-1 Elas têm ultrapa&d:J,Qc, em danou a embaixacl:l' do pai�Por!sso, o Engenh�lro FranCiSCO
.

BenJamm Gal:ott1 Jem superior, para manda- dívida2 os seú:s vencimentos. ! vizinho. .

tornou-se por excelencla, ou preferencialmente, o candlda -
.

._ to da gente humilde que moureja na lavoura, nas min9.s

ou nas industrias;, ela ql\e trabalha na estiva ou nos trai:1s-
�

port.:s; que ajuda a encher as ,cidades de edifícios.e os ma-·

res de navios; da que veste a farela do sOTdado como a

blusa elo marinlieiro; da mulher que trabalha nas fabricas

e oficinas, comó da que lida no serviço domestico, quer no

lar ou no alug'uel;' e tanto é verdade, quz por toda a parte,
essa genblse congrega, formando comités, compostos un.";· ex
clusivíunente pO!' homens, outros por senhoras, e tanto na

ilha como no continente, nas sédes como no i-nteriqr dos

'municípios; comités cujo hm é propagar o que- represent�
para o bem de Santa Catál'ina a eleição do emintmte e

digno coestadu�no,

·fêlevlsaopâiãôfovodelíõninopõíís
E' O QUE PROPORCIONARÁ O CONSORCIO . REAL AEROVIAS NO INAUGURAr::.

SUA N.OVA AGENCIA NESTA C.\PITAL
são, vindos por encomenda
da importante REAL, serão de nossa terra, que permane
localizados em várids logra- cerá conhecido em todos os

)dDuros públicos, por gentile-
.

recantos da Pátria.
za especial 'que muito 'agra· I Em nossa próxima edicão
dará ao nosso' Povo,

.

'daremos os locais e� que 'fi-
Teremos, assim, a primei� carão instalados os recepto

ra apresentação, em público, res de televisão, para que '0
de 'Televisão, ao Povo ele Povo nao perca esta ótima
nossa Capitaf, 'graças ao im.! oportimidade.

�

portante melhoramento que O ESTADO se congratula
a REAL inaugui.'ará,

.

com a Firma' Jlereii'a Olivei-
Com � inauguração da no- ra & Cia" Agente do Consor

.va Agência,' será tamber.1 cio Real Aerovias e se mani
lançada um novo serviço 'pa- festa grato pela gentileza do
ra Florianópolis - "O VôO convite com que/ foi distil1c
BARRIGA-VERDE" -

-

mc- guido para assistir a inaU'g'u.
lhoramentô que diz bem alto ração de -sua nova Agência,
dos propósi�os da REAL em à Rua Felipe SChmidt, 34,
bem servir e elevar o nome nesta Oapital.

Florianópolis vinha aguar

dando, com certa ansiedade,
a inauguração da nova A-.

gencia do Consorcio Real Ae

rovias porque estava certa

(Cont.núa na 5a. l;ág.) de que algo de inédito· enl
.

nossa Capità;l lh,e seria pro-

A.-t.e,..r··-·_·�í···�·_
..

l,.,...·,··çJ'<·-.-··-
...

·.a-··-z··_�---.No'"-. PO��i�::�.�te, a R,
EAL faz

P.2l9l-,. blico qU2, amanhã, dia
às'.17 horas, inaugurará SU:l.

A TAC - 'Transportes Aéreos Catarinense S. A., tem nova Ag'encla a Rua Fellpe
a �rat.a satisfação de cOll1l1ni�ar ao públ�co e� geral, que

I
SChmidt, 3:, _'.

.

para melhor atender seus chel�tes e a,!lugos? mstalou ,em COl�el.nOlando t� 1l11?0l
sua loja de passagens, à rua Felille Schmidt n. �, mais I tante melh?ramento fara ü"

um telefone de n. 2.111,. que também, com o de n. 3..700, presentar, as 2Q horas, o

atenderá a qualquer chanlflda, "no período d!ls 08,00 às, cant�r JOÃO DIA�,
. vindo

22;00 hor�s, diàriamenie, aos que lJle honram com sua espeCIalmente de Sao Pa-ul?,
preferência. I Cinco receptore� de televl-

Em Paulo Lopes

Recebi:
A C Ró S T I.C O

Para, o Guilherme Tal

V ;�NDO O BRASIL, SEM SUA

O JUAREZ, QUE' É FINÓRIO,

FARDA,

A LURDINIIA E O TENÓRIO.
x x x

'!

ELE SABE QUE NA LIÇA,

MAIS VALE O PADRE, QUE A MISSA,
x x x

J Á "MANJOU!' O JUAREZ

A URSADA "LAKEl::'DISTA",

NÃO QUiS POR ISSO OUTRA'VEZ

. G ÁSTAR . PAS�OS NESSA �ISTA
'ONDE HÁ ,UM COMUM DE TRÊS!

POETA DA RUA.

GIJILHERME, TAL"
, .

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


