
Reclassificação do
Neste . Capi'al dois funcionários do DCT- visifa a este
Jornal. Ba'em",se pela aprovação.

7.

. "stiveram em nOSSa Re -

.

bre o plano de reclassifica - níyeís ele várias carreiras . funcionalismo do �l),;]Jf,' ta- demais carreiras do runcío- viário nacional.
;t;; �ação os S1'S. Milton Vieira I çào, . I éntre elas a dos Carteiros mento dos Correios e Tele- ,nalismo público federal. ES3e 'Ai está a prova:

'Montenegro e Antonio Ber- Mantendo uma palestra os. que foram completamente grafos pela Lei nr. 1.229, do trabalho do dr. Francisco De Lajes _ "Agradeço ao

narelo da 'Silva, funcionários ilustres vi��tantes �e�l'ons-1 inj�stiçados no Itrabalho 01'- Novembro de 1950, que res- Gallotti permanecerá índe- .lustre amigo sua informação
elo D<partamento dos Qor-, traram o rírrne propósito de, ganízado pelo DASP. truturou os Correios e. Te- ievel na lembrança dos tun- respeito quota fundo rodo-
r'e1'oS e Telegrafos no Rio de .nignar pela reclassifícaçâc Ao perguntar quais as Iegraros, responderam os cionários dos Correios e Te-. viário pt Estou telegrafando
Janeiro, e que vieram à nos- do funcionalismo público reínvindicações apresentadas entrevistados que o funcio- legrafos, tais as vantagens deputado Osni Regis fim éS-

sa Capital com o( fim de 3,- .ederal, cujo plano de re- pelos Carteiros, responderam nalismo do DCT teve os seus trazidas aos mesmos.

I
clarecer assunto virtude 11[10

• lert'ar aos colegas no sentido clas�ifi:ação se encontra �a ?S entrévista?cJs.. que, gese'- direitos .�essarcidos através
. Com melhores esclareci- termos ainda recebido prí-

ele apoiarem a"'cámpanha do comissao de Flmanças da Cã- j am eles os mveis 11, 13 e 15, o brilhante trabalho do dr. mentes os entrevistados reu- meiro trimestre pt Ahrs.
Senador Francisco Benjamin mara Federa. níveis esses' ª' que fazem jús Francisco Benjamin Gallotti, riirão, amanhã, os seus colé- Euclides"
Gallotti, candidato a Gover- Batém-se eles pela apro- pela multiplicidade dos ser- na época Senador, trabalho gT;S desta Capital, Icom a fina- De Sombrio: "Agradeço
nadar do Estado nas próxi- vação das emen�a� já apro- viços executados pelos oar- esse que tomem o nome de

í Uidade de deixarem bem pa- comunicação pt Aproveito
mas eleíções, e .ao mesmo vadas pela Comíssáo de ser teíros.. tanto interna como "substttutívo-vGallottí" dan- tente o plano ele reclassif'i-

I
.

I participar ilustre presidente
tempo dai- conhecimento so- viç'o público, que eleva os exte�'namente. do as diversas carreiras des- cação.

. .

I
estive Departamento dia cin-

Ao pergun�àrm?3 quais as s� Depar�amen:o uma situa- Assim reunirão amanhã os CD- deste verifiquei quotas·..-·····.............

�·_.-(;-O---B---R·-�E-A-.-S
.......

E.-..L·-E-··I-C·.-O::-E·_·S
............··...·_�···-·'9' /al1ta'_;;ens ajcanG�cl:\,; . p210 çao cond1gna .a altura .elas· seus colégas para _discorre- pertencentes êste municipio �a�od�iv��t��r�0;3e1()te:l�!�to-

J, _'. - '-'-.-------------- rem· sobre o anelamento do estavam sendo descontqda�
.

1 ,'��i:,'j".C!_t
'

• )l'ojeto de reclassificação e· compra um trator efetuacl3

Importante reunião presidida pelo
C'.

'. Lpl�s0��e��;:c�:a�:�������S,�! em julho 1954 pt Infelizmen-
._.......a.·_·����ti·N·..D�·_·_...�• .;....._·b

. f
· fI'!ttJ te não estou posse !'eferi(b CAIU UM AVIÃO DA

JUI'Z Ele'I'fora'! n· ISSao �el'viço Público, local
.

esse máquin>\ pt Favor informar
,

ue os colégas tomal'ão co- 0'1'. Renato lhe elirá porme.. FAB
Com a presença dos cida- de dois) e secretários (tam ,theclmento em suas própria' ;1ores pt Salldações Santell,lC RIO, 28 (V. A.) - O�tel11.,

dãos nomeados para compo- bém em número de 2). CONFISS.íiO epartições. Borba Prefeito" na Base Aérea de'Nátal,
rem as mesas eleitorais das D2sta forma, a justi<�?

. Agradecendo a honras'} De Porto União: "Tenho a quando realizaVa vôo d·e, ins-
várias secções da décima se- elGltoral de nossa t�rra to- O S.enll()l' e' Mons:oohor P. G. I..ibrellotto, foi .�isita com que fomos disti:::l-· honra de

_

agl'adécer ao pre- trução, pilotado pelo sei?;un-'
gunda e clécima 'terceira zo- I m·a. as devidas providênCias tnrça-fêil'!1, ao Alto BigllflÇÚ. Em' (ano o.fieJal, es- niclos formuhmos votos e zado amigo e col�ga, lnfor· do tenente Genesio Castro,
na eleitorais des_ta capi.�a·l, para que o pleito que' se tá claro. N:LO foi inSlJCcional' escóla por que, sendo feliz 'estaela eIp nossa Qal1,i-' m:;tção prestada v'g '�on.,tante um avião F--47, da' FAB, $0-

.:t )izou-se ante-ontem, pela aproxima., tram,corra. no1'- '-ai:). '�estho, llão havia :trila. For, isto, �im, lj6lit�- '. .iit· ',:S ' ':,..;. "?, "

;eu teíegra1uà tuâ i4i pt "So- freu- "pàbe" calndo ao solo.

��hã, no G�e RU� 6por. m�mente �q �a� pOMi�1 �a���oliWio�rl�v�fd�lanfu que�or���- .�
i�a reunião, cujos trabá· livre de êrros e equ�vocos. ,,- l'a, "da 'flor ta da JgTeja, arengou ao povo. E entre

E
-

t·d
ii'

IrG-
-. ·

1 .

.nOS foram dirigirlos pelo Segundo, as detel'minaçõ.e muitas coisas t1isse que estava alí em carro oficial,
.

S 'Up'l O Crlle �e"m' Uaraml�rllnróprio dr. Juiz Eleitoral de. ,)révlarnento . cslalJelecida"
mas que jlllgav:1 tél' o t1h'eit� de· cómaunir a.'ga-' _.'.'. 1\.'

.

.

fl'l()riunÓPOliS'
dr

..
Walelomíl'o os membros da:; mesas de súlina c' o automóvel do povo pm'qui< o nbjetivo, �

Cascais. O sr. João, Marçal, verão ·estar presentes às re;;
fazer -pYüp:lga11da elcrUlr:tl, o julgava. altruíSLh;n..a t-s'a-ss'l' o'a'do 'um ]·oro'a,ll"'staJ le�jjradl·'a·lis f-a q7ue acom.funcionário do Tribunál Re- nectivas 'seções pam ondE
Anda e andaria em carro de Cha}la oficial; Ilui- lia

.

n·, t �
gional Eleitoral, pronuneiou foram convocadas às 7 horas

scs�'cm _o,u não' os adversários. �anhava' a ca' rava'oa doi,'·sr. Joro'e Lace.r'da.·llnla' palestI'a na qual de ela lnan'ha- do próximo dia 3,c ,c· . -, Em direito a mlÚül' IH'ova é a confissão: regina
monstrou teórica e prática- devendo os trabalhos se ini· probarum! Ontem á tarde, ás 14,30 ma e de3feriu um golpe no Dequech é_conhecido em Jo·

mente como eleve votar o cial'em precisamente. às ( "oras, quando o sr. Jorge I peito de Adalberto. Este re- inville como pessoa de im·

eieitol' a 3 ele Outubro pr6-.. horas. A's 17 horas ence1�rar HISTERISMO ',acel'da, candidato da
.

UDN cebeu uma ferida" mortáL pulsos desordeiros. Já teve
ximo e C01110 deve atuar a

I
se-á a entre'ga dê senha, ue LO 'governo do Estado, r€ali- Foi ime,diatamente soco1'ridJ vanos casos com: a pOlích

mesa eleitoral,· através de eleitorado, só podendo vota) �ava um comício na vizinha e procurou-se transportá-lo loc�l, por desrespeito á ,lei,. A Aliança Social Trabalhista realizou comício.
seus cinco membros:.' Presi- 'loS eleitores qüe as tenham ida,de de Guaramirim, 0- até, Jaraguá, para ser inter- pois frequentement·e vinha �
'" em Alto Biguaçú. \

dente, me3ários (em número recebido antes dêsse horário \ .oneu alí' um fato dos mais nado no HospitaL Faleceu, cidade e sempre se fazL1.
,'\nies do Monsenhor Librellotto, que lá estava

2ploráveis, pelas suas con- porém, ein viagem. O_utntS protagonista de casos poli
no S. E. A. S., carro. oficial, servindo ao· seu chefe,

. xluências, que � implícaram versões dizem que Adalberto ciais, sendo ·dad.o a usar seu
tentou impil'lg'ir ao eleitorado, os candidatos ad-

o 'sacrifício estúpido de Um9- teria se alJrOxünado de Luiz revolver para disparar tiros
versários aos nossos.

ida ai.nela jovem. A vítima Oequech para desarmá-I) a esmo.
Padre Rodolfo Machado, sentindo que o terl'e-

oi o jornalista e locuto:' tendo percebido que êle es- ° criminoso encontra-iH�
no lhe fog'e aos pés e que o eleito.rado não s,e dei-

\clàlberto Antonio Albino e tava procedendo de maneira recolhido ao xadrez da Dele·xará enganar mais uma vez, tentou, em atitude'
) criminoso Luiz Dequech, inconveFüente durante o co, gf),cia local e hoje será in-desabrida e por todos repro.vada, embaraçara· "

voz dos o.radores _da Aliança Social Trabalhista, No' Jertencente á conh('!cida fa- mício. Como já dissemos, fi quirido.
,

nília de Guaramirim. Adal versão oficial dos fatos 'não (Do Jornal "A Notícia", de
)erto Antonio Albino acom· póde ser hoje divulgada Joinville, �dição ele 27 do

lanhava, na sua qualidade visto que não só as autorida- Qqrre'nte)
e jornalista e 10cuteJr, a ca· de policial como, pessoas que
vana do candidato Jorge se apresentam como teste,

acel'c1a. Segundo as infol'· munhas não forneceram

naç0es que nos prestou gen- maiores informações á repor
ilmente o Delegado Regiona.l ta·gem. Entretanto, não se

le Polícia, major Euclides póde àtribuir' ao ci:ime mo

limões de Almeida, á hora tivos políticos, sabido como é
)m que nos' falou ainda não q�e o criminoso e sua fami
lavia,m sido _apüradas J. lia· são_ tradicionalmente
:ausas elo crime. Soubemos, udenistas e a vítima fazia

Jorém, por intermédio de parte da caravana udenista.

)utras .fontes, que tudo re, do sr. Jor!?;e Lacerda. Luiz

;ultou de fato de um inlpul� ; .....M••••••�g�.&••�....��••• -._'V"_._.._-_.�

PORQUE O ESTADO Ní�O PAGA AS QUOTAS'DO FUNDO RODOVIÁRIO NACIONAL? - ONDE ESTÁ SENDO EMPREGADO ESSE DINHEIRO?
INFORMAQSE QUE SERA' PEDIDO RIGOROSO INQUÉRITO AO MINISTRO DA VIAÇÃO -O D,E,R. TERÁ DE �XP1ICA.R

. A GRAVIDADE /DESSES FATOS.
'

Funciona lismo

-

No día 14 elo corrente, ') licito prezado amigo in tor-
'r. Osmar Cunha, na: quall- mar qual época que sérá rea

tarte ele presidente da A3S0' lizado pagamento da quota
;ifl��fio Brasileira de Munici- segundo trímestre e deseja
pios, comunicou aos ruunicr- mos saber quanto ao paga

pios ele Sant::l Catarina, que mento ela quota elo primeiro
.

J, estava em poder do De- trimestre que ainda não foi
.

i'
.iartamento Estadual de Es- feito o respectivo pagamen-
bradas de' Rodagem, a ím-" to suudacões Alfredo Wetz-.

»ortãncía referente à segun- ler Prefeito"

la quota do Fundo Rodovíá- De Herval D'Oesl.e: "Agra
-ío Nacional, para ser 'rlís- decendo vossa comunícuçào
';ribuida entre '03 municípios, referente quota fundo rodo
le acôrdo com dtsposíttvo da viário nacional vg tomo li

Lei Federal. berdade informar V. S. não

Com surpreza, o presidente recebemos ainda nem pri
ia Associação Brasileira de melro trimestre dita quota
Munícíplos 'recebeu telegra- pt Ficaria grato VOS·o,lL inter

mas de diversos municípios cessão poderes competentes
'o ínteríor, Informando que sentido. recebê-los. com, ur
) Estado nem pagara a, pr!.- gência pt Luiz Dalla Costa".
meira quota do fundo rodo" Para onde está sendo des-

viado êsse dinheiro cue e

dos municípios? Ao que sou

bemos diversos muntcipio.s
pedirão ao Exmo, 31'. l\linis

t:ro da Viação, a abertura de

rigoroso inquérito para apu
rar o responsável pAlas irre

gularidades. O--GovSmo do

Estado terá de prestar con

tas dêsse dinheiro que, não
lhe pertence e que il Constí

tuição manda que SE:jIL en

tregue aos munícioíos. E'.
mais uma barbaridade, den
tre .tantas cometida;:; po,' esse
Govêrno uue ser� ael'l'otaJo
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o repudio a êsse gOVÔ::'IlO ino·· ódio.
perante que aí está; para Agora, por exemplo, C�ll'

desmascarar as farcas dos los Laeerda está n:t iu-genti
"eternos vigilantes", "qt1E' na·· na, forjando 'ocumentcs:
da f· 1 dI'

h· 1 ".

lzeram pelo nosso E::;ta- ançan o ca unâls; (eSmOra,l

do; para pôr fim às perse- zanelo seu próprio }j.j!,co na- '

gUições mesquinhas, :,ontm tal.
Ptofessoras e diancas ülde- Como se não lhe bM;tasó,e
fesas.

"

assassinar Getúlio Var�;"ls,

;ão 'essas coisas, aparente- agora qU3r nos lanrqr num2,

".t� pequeninas, que re- guerra fraticida, para qu�

1'iI��rll o espírito da
.

gente; seus bestiais instintos �eja:11
qUe nos deixam pensando em satisfeitos.
quanta maldade existe nos Antigamente Lacerd;l era

corações dos homens 1ue .(Ii- comunista, mas hoje é con- Em Alto Biguaçú disse Monsenho.r P. G: Li·'·
rigem a nossa, Terrlt; na trário ao credo vermelho. Há brello.tto:
Inesquinhez das acõe.s; 'nê' pouco, Lae;erda era contra "A lei que d,á efetividade e inamovilidade aos

(alt
. � .

h'" f 1:sina.t.'o, que estaria em·
a de solidariedade'üuma- Juarez, mas oJe'e a sell a- professores, precisa ser revogada, para que :se não

na. Acompanhei muito de vôr. Áfinal de, cont·at., qUfIl' ,'cjam, como se ,vê, PJofessores que se manifestam ,riagaao e portando-se em

IJerto-os 0.'ove'rnos' anter1'ores e e' êsse hom-e'm? Que d""eia ' - "t lúblicp de modo inconveni-
o

...�
• çontl'a o Govêrno. O Governo nao aturara es es

t· t· EU SOU BE'R·IBlt.iUI
.

,

d'
� nte ..Por êsse mo 1VO . ena .t1. '0, perante Deus, que ja- êle? Ninguem po em l'E'S desaforos e fará revogar a.:> med,'idas que pro,tegem. .

1 ido advertido pela autorida-nais, em tempo algun', tan- ponder, porque os loucos os seus adversários". '4
.

tas arbitrariedades e perse .. gostam de enganar -se a &1 Esta afirmação, o autor desta nota ouviu eom
le policial d,e Guaramirim f: E CAMPEANDO. ;VIVO

[;UiÇõe3 foram praticadas;
I

próprios, quanélo já não mais seus l)róllrios ouvidos, como a ouviu todo o povõ de )m consequência retirado 'ti\)
nunca ví tanto apaclrinha- podem ·enganar os outro;;. �iguaçú e a professora a quem a ameaça era

ocal por um seu parente, Ur,1 POR ENTRE AS, IRAS

lUento, como, por exemplo, Q E' por isso que eu combato dirigida.
:eu Uo, segundo nos disse-

das�'Omeacões de certos de- a U. D. N.; é por isso que eu am .. Mas quando saÍ:a do 10- DA AMBIÇÃO FUNESTA,

,legados e;peciais, pele sim· conclamo o povo da' lll�nh(t RIO DO-RASTRO �al deparou com Adalberto.
Ples fato de os mesmos te- terra a retirar do no:le1' e;;sa lue estaria cUielando ele con- FALTANDO, APENAS,
rem 'd l·t·'

,

1
. " ,

pa�
. :ertar ou encher um pneu !"

SI o rabos e e1 orals (O turba revo uClOnan:1, ca '-' Em Alto. Biguaçú �isse Monsenho.r p, G. U- ,

gove'l t t d
I
d 1 [1·to 1l1e' trazia na cinta uma fa· COM PEZAR, BEI\1. JlIGO,'no que an o es'gover- e nos evar a um con .1 brello.tto qJ,le a estrada do Rio do, Rastro já foi

nau' I 1
' ,

d
' . . �a dessas usadas para o

a nossa Terra.

I
(e consequenc1as ram3.ue:)s. inaugurada, mas, que ainda. não está aberta

Ja M D f 1 "hurrasco Ao que' const:l Só C I N C O
-

DIAS
llIais pertenci aos qna- as, graças a eus, a -

ao trânsito. Isto quer dizer que a inauguração se
� .'

dros d P
. .

t CI"-C)
,

DIA'" Luiz Dequech aproximou-se
t ..

0 . S. D.; jamf.l.ls 111- am apena.s li 4 • ,) antecipo.u a construção. Inr.uguraJla a estrada. fal-
en'r t- d de'Adalberto 'e perguntou lhe P'RA SE FINDAR A FEST.� ca: O sepu1taniento foi •.' ele-b el o P. T. B., mais, em p�Ha que 1mpere a von_f, e ta, agOl':1' apimas construí-la. Gallotti a fará. --

compensação, jam,.ü, G.dmiti! sobenara' da nossa r:cnL�_. para. que queria a f:;L,ca. Em tuado hoje mesmo, às dm�e'::-

qUe Um partido qu" tem um I João 8rasill'it'O _=7 7 , L!1' II rluu 2 segmda apoderou-se da \ ar- Beriba sete hora,
.

��··IeWDiãfiTcíoTam�� �f�rllerií�"'"
1 ";' �;>�;

'-:">.2}:,é.;; ;;:t�·�,/·.·;,-: :i�;>\�:,,;'��:�," iFi2it:;i�,{s\(!]
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Sim, amigos, faltanl ape�
nas CINCO DIAS para as

eleições; para a cons<1gração
. definitiva da ALIANÇA SO
CIAL TRABALHISTA: para

Carlqs Lacerda a orIentá-lo,
pudesse vingar um dia, por
que, meus amigos, no cora

ção dêsse homem só· e:<iste'

maldade impregnada cie
.

meio. de crianças, dando saltinhos e pulos, pre
tendeu afogar os argumentos que eram desenvo.l
vidos contra a situaç.ão que �í está, de luxo naba

besco para o go.vêrno, e de salários de fome }Iara
os servido.res públicos, como llUblicamente reco

nheceu l\'I<}flsen!1or .Librellotto na arenga que 1l1'Õ
nunciou. Tento.u o Padre Machado llerturbal' mas,

FALTAM APENAS CINCO DIAS
�

O SECRETARIO DA EDUCAÇÃO CONTRA OS
PROFESSORES

so criminoso do autor do as,
.

M E Ó 0-

. õES?'IO�-
PASTILHAS

VALDA

não conseguiu,
AJesposta êle a terá no dia 3 de outubro, :que

não tarda.

FALECEU UM FI
'LHO DO ,MARECHAL
HERMES DA fON

SECA
RIO, 28 (V. A.) - Em SUa

residencia na rua Conde ao

Bonfim, faleceu às duas ho

ras da madrugada de hoje,
em consequencia de conge,;··
tão cerebl'al, o g.:meral Mario

I Hermes d[� Fonseca, filho do

marechal Hermes da Fenfe-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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o ESTADO2

I Imobiliária' Miuner Danx
MINIST2RIO DA AGRICULTUki\

SERVIÇO FLORESTAL
DELEGACIA I Jt'LORESTAI.

, ,

REGIDNA.L
., '\CORDO!' COM O -ESTADO Dr.

SOl'.rA CATARINA
foVISO

o ESTADO
Tem a venda
Uma casa a Avenida Mauro Ramos
Uma casa a rua Visconde de QU1'O Preto
Uma casa .,a rua Deodoro c/13;50' 'de frente e 46,60

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

--
üMINISTRAGÃO

aed.çio e Oflcln•••.à rua Con
i selhetro Mafra, n, J60 T�l.•022
- Cx, Postal' UI,
Diretor: ILUBliIN'\ J,.. _.AMOS

FARMÁ-CIA DE PLANTA0
PLANTõES DE FARMACIAS -.

Mês de Setembro
3 sábado (tarde) ,_ Farmácia Moderna _ Rua João

Pinto.
4 domingo _ Farmácia Moderna'- Rua João Pinto.
7 quinta-feira (feriado) _ Farmácia Santo Antônio

_ Rua Felipe Schmidt, 43. ,

10 sábado (tarde) _ Farmácia Catarinense .:::.. Rua
Trajano.

.

11 domingo _' Farmácia Catarinense - Rua Tra-
jano.

,

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

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

Conselheiro Mafra..

I
25 domingo _ Farmácia Esperança - Rua Conse-

Ant> '. Ci' 170,00 lheiro Mafra.
Semeatre' ,. Cr$ 110,00 O serviço noturno será efetuado pelas farmáciasNr Interior
Ano Cr' '0,(10 ·Santo .Antônio e Noturna situadas, às ruas Felipe Sch-
Semestre ...........•. Cr$110,OO midt 43 e Trajano.Anúnci J mediante eontráto. '

Os oriiin'lis, mesmo não pu·
hl icados, não serão de olvldos. ,a -.IY..iiIii.�.�.�.·'�."".. '�,...A direção não .e reapcuaa] ilisa 'I •..a lII"\i !!!(IllI!Iiii!liaiL���
pelos ,,-onceitol emitid". 1101 a"-

ttltOI IlIsinlldoe.
'

Llerente: DOMINGOS r. DI
AQUINO

Esta �epartição, pela rêde de víveíros florestais, em

eeoperação, que mantem no Estado, dispõe de mudas e se

mentes de espécies ríerestaís e de ornamentação, para for
necimento aos I',Úicultores em geral, ínteressades 110 reflo
restamento de suas terras, além de prestar toda oríencação
técnica necessãria..Lembra, ainda, a possibilidade da ob
tenção de empréstímos para reflorestamento no Banco' do
Brasll.vcom jurus de 7% e prazo de 15 anos.

Os interessados em assuntos florestais, para a ebten-
'

-o--

çâo d� maíores sclarecime;tos' e requererem autorízaçâo Ilu�a.lei�!l�r�naCç��!r.�!� :::tD.1::·de_licençap""ra queimada e .derrubadas de mato, devem diàriamenta ii de imadiato:

! dirig'ir-se às Agências Florestais M.unicipais ou diretamen- JORNA!S.' T.lefu�e.., . - .

' -

.

O
.

t o 6 O Estado ....•...•.... •. ',022-_,..,.----------------:,:------
I.
le a ,esta R:�pa�tIçao. situada � rua S;lotc3 umon n-,

I A. ��zeta ,.. �.666

�1.1 ,,'

OJ r= li l�l:-IanOI,.dL... Olarlo da T8.rdll '.......... �.f>79�

e
,,., i f" 2 '"J C" P t I 3"5 A Verdade ........ .. .. 2.010

J
i .te.e_une· ... , aixa os a. "

�l'O.
pr ensa Jfic.iil).

.

2.688

,
Endereço t..kgráfit:o: Ag'l'isllva .L.. FloTiallopolls. S. C. HUSPITAIS

I �� ... __ 'I' Cáridad,,;
1/ 'AI

:" .*:;:,:*'! (Provedor) lUlU

�"
� ..�!

Viagem com �����arà����·:::::::::··, t�:�
7-'fZ-' n,ns' �7iJooofJ&.DIA .

rap'I,·sdeegzurança-' I�i;:�:);;;ii;: ic�;" :::
I " "'._ 'U ti' ftl<l... J �

e
. I Maternldad� ucutor Car-

iM',DJ"'!p_�",{.,�'§;-�t,
80

NRÂ'IÔÓO�:SOL�ÚSliiio:,DO 1;���W���:';i��,�m. ��:��". -

Florianópolis - Itajaf - Joinville ......,. Curitiba . Policia (Sala ComisSÁrio 2,038... � -�j -

-
� •

d ;
.

Policia (Gab. Delell'ado)., lUgO!.-
.

..., COMPANHIAS DJiI
-

.

Age''''nCl-a· K08 Deodoro esquina da 'FRANSPORUS
.. Rua Tenente Silveirs i AÉREO

TAC ...•.•...•.... >..... '.700
CruzAÍt'o

.

do Sul .. ,..... 2.600
-

Panair •......•••.....•.. '.66'
Verii .....•.•........••. 1.125
Lõide Aér.;, flUO!'Re.l . .• ,......... 1.168
candinav&. ... ••..••.•. 1.600
HOTÉIS

. �SSTNA'JURAS
N. CII,itlil

._

A D�legacja Florestal Regional,
uo sentldo de coibir, ao máximo pos

sivel-, ai! 'queimadas e derrubadas de mato, afim de Impe
'ilcdir os desastrosos ereítos econômicos e ecológicos

.

que
acarretam tais práticas. torna público e chama a atenção
de todos os proprietários de terras e lavradores em geral,
para a exigência do cumprimento do Códi�o Flor�s�al
(Deer: 23.7f)3 de 2-3-1-!9�4) em todo o Estado.

' ,

QUEIl\iAl>AS E. DERRUBADAS DE l\U'l'(:)
.!Senhum proprietário de' terras ou lavrador poderá

proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,
com antecedência, a neeessãrra licença da autoridade Ho
restal competente, 'conforme dispÔf; o Código ji'lores�al cm
seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando ..0s tnrratores
sujeitos a penali�r.des.

.

REFL6RESTA1\mN'IO

Kepreaentalltea:
Repre�encaçiiea A.. 8. Lrre,

Ltda.
Rua .3ena::or Uantu, �o - 6°

andar.
Te!.: 22-5924 - Rio d. lan.iro.
Rua 15 de Novemt-Fo 228 6°

�nda; sala UJ - 810 P.1I1....

Estreito
Uma casa a rua 14 de Julho
Uma casa de madeira em Barreiros
Duas casaa nu Morro do Geraldo-Estreito
Duas casas-e eum terreno para loteamento �o Morro

cio Geraldo
'

,

Um lote na rua José Candido da Silva -=- Estreito
Dois lotes a 'rua Moura - Estreito
Dois Lotes no 'Bairro de Fátima - Estreito
Quatro lotes no centro da cidade
'Quatro lotes em Londriuà --:- Paraná
Tem compradores para casas em Florianópolis des-

ue cem a quatrocentos mi! cruzeiros,
Negócio a dinheiro.

.

Informações na IMOBILIARIA. "M.IGUEL DAUX"
Rua Ce!. Pedro Demoro 1541 - la andar Estreito ou

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

r ípal.
16 lotes no \Bairro Bubiá.
Uma. confortável Casa na. Avenida Hercílio Luz.
Dois apartamentos, .�parte financiada)'.

lNFORMAÇOE;S
UTEI8

Restaurante Napoli:
RUA Marechal Deodoro H.
Em l.ages. no sul do Brull, o melhor I
Desconto '-'$P�l..l D�1l ()8 lIenhore-a n:l\janw.,

'CURSO BOSCO.
Matríc.ula: Livraria Lider, até 31 de agôsto. ,

Informações: Local aoima ou pelos telefónês· 2316
3661.' ....,-

ln ício das aulas: 1 <te setembro.
� .-

I'
BANCÓ deGRfblTO POPULAR

.

z AGRíCOLA i
. R' ".. 16.\N\.(1 ()�, 1'AH+......"

FLOJ'l,ÁNÓPOL,IS ..:5tó.. ('óJ6.rln�""�--

'Lux ..

: •.•.......•.•.••••.••Msgestlc .

,Metropol ". ..

tLa
Porta ,., .

'_(�aeique _ •... � ••....••••

,��elltral ......•...........
totrela ....•...•" ..•....
�deal ........••.••.•.•••••
8STREITO
'-..� <OI;' �1"

" ......

1.021
2.276
1.147
8.821
'.4411

0.6941'.•n

,.861

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

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

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

..

Urna casa de material com o terreno 10 x 30 no inicio
da estrada do pantanal (lado da Trindade), preço Cr$...
40.000,00
f A tratar com o Sr. Doralécio Soares ou o Sr., 'Sílvio
Son:!'lní
-------------._------_._._--_ ... _.--

Raios X/
:PRE' -VESTIBULARES
PARA AS FACULDADE8 DE. DIREITO, FILOSOFlá,

MEDICINA, FARMÁCIA E ODONTOLOGIA.
. , J.

tIIpa.relh.,em- m�derna e completa pa.u ,.ua (quer eXít.UR.

r.:td1""l!trit'.�,
Radlogranall ti radloscopllil�.
í'ulmões � coração (toraxl.

Estomago -- lntestinós e !igad,!» (coledstoKI'atla) .

Rins e·bexiga '(PteloguaJia). '

Utero e anelOS: llist6ro.-salpinrro�"artll eOI13 Insufla
ção das. �r.9mP.a8 para dlagob..'iUcO d'.1l .el'Jterihd�de.

Radiográfias de ossos em geral.;'
'Medidas-e1a.as· dos dlametros dá bacia �an. orienta

ção "0. parto (Rádio-pelvim-etrl� \.
Dlà.rlamente na Maternidade Dr �"'.r.lo� COrrAI!!.�--------�----------------------��----�--------��--------.------

eL
I .; -------�---�--

INDICAÓOR PROFISSION!'L�C"::,.::�;:::O:.. MAR�!��2!�R�O I R,.D:,_��;�DRA.

....,.. ...·-YSLA-A
_

DR 1· I.ORA1'O DR WAL.-dOR- ZOYJ:R Franeillco de AIIBI. e na "'u.ta I' l·n.NiI�_!_,46S _.:.. l"lol'i.nl>",.'H_;."� 1J

I
.

GARCIA CIII"l do Rio de JanilrQ CLíNICA DE CRIANÇ[.>c.'3 _ . __W, MUSSI' fiLB:O
CLIN1CA MÉDICA ADULTOS

I
DR MARIO WEN-Doe•.;•• do aparelho ':"'lII, .."ll.;rlo 01 ..1""",.". pai. Fa"III....e Na- C-ARDIOLOGIA'· I Doença.s Internas ORAUSEN

•
I TUBERCtlLOS!ll l dl1... 1 •• Medlcl_ li. UItI'II'vf- Contultório: .Rua Vitor ... i· I',UR. ANTONIO DllL� ;RAIiIOG"RAFÍA l!l RADtOSCOPIA: .Idade ..... 01'&811 reles, 22 Tel. 2675.

,
CORAÇAO- FIGADO __

I
,CLl'f\,'ICA MItDTCcA 011 ADULl'OF•

F. • t rao h lia H á ' 'E CRIANÇAS .
'MUSSI I' DOS PULMlHm

I
.•.. ,. ..rno 1I0r conc. •

I or rios: Sell'unda., Qu..rta. • l:UNS - INTESTINOS
Consultório _ 'Rua J"i" PinoClru!',,!. do Torax ternlda�e-E.cala I Se:lI:ta feiras:_ If:DIC.?S IC.! I Formado' pela f'aculdade Nae!&-: U� .. r..i(. do Prof. OCtA.Y1., ....

' Dás 16 às. 18 hora.. 'l'ratam..,nto moderno da
.

to. 10 - Tel. M. 769.CIRURGiA JLlN ! nal de Medicina, Ti:JJoloslata e' rdrleuea Llm.) ResidÍ'ncia: RUII Fdip. Se)l- J

'

SIFILIS I' Consultas: DIU 4 à. • Iltc�G'RAL-PARTOS 'T1l11locburlllão do HO�l)UaJ ;rI..- J.;x-IDte1'Ílo do Serviço d, Clror- midt 28 - 20 and.r "pt 1 _

C.onsult.o'f1'n _ Ru" V' t
Residência; Rua "tave. UIdl!rviço completo .• · ..p.el.li-

rêl! KaIl.)8 I'la :li. HOIPIt�1 L A. P. ii. " C'I Tel '3002 •.
u � IC r,r nior, (6. -reI. 2.8U.udo da. D(ili!NOAS D. S.�HO- I

Cura0 de e"p�laU.llçl" lia!.
- tio Rio de Janfllr,,' ":_.'.

_ ... _ l\leireJles, 22.R.AS, e0!L mod.rno. m6t6dna ti•. S. ·N. T. EÍI:-I.Ilt�rl1\" _ BX�Bl�I". Médico do Ho�pital ,de Caridade. ORo HENRIQUE PRIse'!) HOILAHIO:,hagnõlbco. e tra�.m.nto.

I tente lIe Clru"'a tio Pr.! Ull'� e da. Matermda'!_e Dr. Carlos
PAR'AloO Das 13 "s 1/.6 horas.

SULPQ8COPJA -. HIST••O - ...
Correa I .,

..SALPINGOGRAJ'IA - 1111':.&.' \l- _ GuJ�ar14llt (itl4)', 1 D lliNÇAfl DI! 8I1NH0&A" _". MÉrlCO . DR. ANTONIO BATISTALISIIO llA8AL' CM'I: Fohll. Sclllnldt, ali

--I'
\

I R 'O OP.hA"O.-S .� . Telefone: . Censultór.o
--" J(JNJO�

I"on_ &801' 'A T 8 .:;- .. .." I Operaçõel - Doenç.. d. Se-.. K.dlote!".vlll 116!' e..... earw-
·Atend".m lIora. mare.A. Cana: Rua .João ,Pinto n. 111, inhor..._; Clínlca.de Ad'll'fto.. 3.416

,
Eletroeoarulac;Io - lllalll<l Ula,.

R .
_ a :I tu'.. "f�Í'.Ilor I dai 16.00 lo 18.00 b<'<IiI.' Curso de Eapecial!'tacão no R'sidêncill: Rua Jod do I

Cl.fNICA �����8I),;Anà DIl

I
Violeta e I�fra Ver�.leUt..

RO �'F . �:lIi· • ,

'I Pela manhA at.nd., �ià· I qospitlll dOI S.rvidor., -40 Ba-
. I

Couultu da." 4. 11 bOTU.
Co;:uaultõr;o: kn. Traj.llo. D. 1. one.

riamtlnt" no Hoopit..l de tado Vale Perelra 158 - Praia
R C P d 1!['

..

iii
1° anda� - .di/lel<> do .01ltBpio. O-R YLMARCORRu' Caridado. (S�rviço do Prof, lIIariall;) da da Saudade _ Coqueiros. 119 .. ,_ ,JDa •. ii rII! JIl"t1611n o ..Hor4rlo: D� " •• li lao�all - '.

. .

T "j ilesitlência:. Aridrade) .

I' I
...Dr, 1o&V8S1.

.,..... cO'TSCuLLt!-o;TAIC8,Ad MÉlr;;_� li la . !.
Rua: Ceuera! Bltt"ncollrt D.' C0fo1sqitaa - Pbla ma_n.!oíi DO DR. ANTONIO GOMES n01'

ADVOGAnOSDai li à. Iii .o••�·- D1'II, . �'. a... o 101. 'IelefoI1e: lI.6111. aoapltal de CUld.td., . -

. DR. JOSl!':: MEDEIROS.USSl
.'

ras,
_ .

A tarde das 1510 b. Cim diao- I . ALMEIDA .

VI R'
. Reaidlnci., A".ni4a 1rom· RUR Tiradentc. :í -' Fon. a'l� I DR NEWTON te no conaultóri(\

"

RIU

Nlln4'*1 ADVOGADO EI A
i,_,

pOWEkJ, 84.
. 'DR JOS'" !f1AV.'I>1P� ···D'A ...,,7ILA I Machado .17 ;;:.QUli" oe.._'!'lu- E8oritório

..

, R85Í1;',nd., _

-- ADVOGADO'- I ���������
.

I '. .a:. '�� .....,_,
•

. dentes. Tel. 2766 . Av. lJerclho LUI, u: "aixa POltal' 160 - It.ja!, -:- I !DR. JULIO DOm IRACEM.'i.\ CIRURGIA GI!!t/,L. I Residencia - na

prUI"nt"l
Telefone: '114.11. San._ta_C_a_t_·a_rl_n_a_. � ---------.' VIEIRA' I MO.LE'STIAS NBRVOSAS !I -

Doença. de Senllor.a - f rod.··' CoUtinJlO 44. _

, M'IINTAIS � C1.1NICA G' ,RAL I logia - �I�trl<lldad� HUlca
I CLINICA DR. NEY PERRONE D' L' D r'Q'

_ .:&DIcn D S
.

N i I d iJ I ConsultÓrIo. Rua Vl.tor ",1" de
"

MUND r·auro auJlSPItCIALISTA .I OLHOS, I
a

r

�:����Q i<C ona .. O""'! '�lel n. t8 - Telefon." 1307., OLHOS .:.. OUVIDOS NA.,RUi .

-

I.
.

OUVIDOS, ))JARIZ • GARGANTA. ç �h!fe do Ámbulat �:, Rid:-
I Consultaa: DIU 15 !aoua em I

.

B GARGANTA.
I FOr�lIlljo p .. l�. Faculda�e �ae-( -

Clinica GeralrRATAJlJlNTO • OPJnt.&.Q";.3 ne Mental •

·Idlant�. � . I DO !lSO. d. ��'dlcma .Unl'

Ulldild'j \ E
.

r t moléstias de Senhoras e vias uriná-
Intra-Verlltelllo - Neb\l.llll.Il" -:-; Psiquiatra do il<>ClillCaI - Resl?Cncla: Fone, '.4n : ore GU'ER!itEIRO bA' Jr..ONSJ:CA_-1 do Br�u.1

. .

. specla IS a emUltra-8o_.. C I" S t'A .

Rua. Blumenau n. 71. I Chefe do S"rviçn d. OTOIlI- RIO D1I J,:...NlIIdO .

nas., .
(Tr.ta••�t. II. ,,!.. ,aI.. ti... 'OC�!�Ul���4rll;tlll p"lo .:sl.tio-. GIPS���gA� Dt?L�i�f:L�OO ��: '�w' do H08J;ital de !i'lorlanópoll. >\pf'rfe�(o,a(t,e��e ��

..

�,�." 4.
Cura ndical das inf�cçõeB allUdas e crollic�8. do

,', ope.raçio) . ehoQu(; .. cnrdiasoJ. In ....liu .1'1:-: .: ..,

'. : ?ossue a. CLlNICA 08 A.PAlII- I Sal
•.•e

• ao len.
.

. '"

•

An ..lo-re�!io...o"l. - i;:s lla ··-·pia. _YlaJllri(ltCl'llpill. P�iéO··Cl'lt;;�. fOllrfAGO • DU;>1?IINO. &L.a- LHOS MAIS MODJiORNOS PARA' Pro!. l:el'nando Pauhno "parelho ,&,elllto-ucmaclo em l\Il\bos os sexos,f;t'uloe -F IHot!er•• r ' '! CO::-l'SULTAS: �erç. t ';ll>.'� �GIA-DERMATOL)GIA • CLI-
TnAT.AME.'N·i'" ·da. DOliiNN(lA.S, Interno paI li ,."�os ,do San1co Doenças ao apar"lho Diges.tivQ e do iÍl"!t41IDJil Iil.TVQSQ •

•• Ct.o.-IlI.ol81'I••• liII, (.w�..
ta. du-U Ih lÍi! 100:;;0,. '1'. I NICA GJlKAL. da ESPECIA'I.IDAD. I . Jie. (,lrtlNul

• ,

l'
�

< l'
.".

•• 'Elltade) . (manlll)' , DR. JULIO PAUPI1'Z Consultas.- 'Il",b m,,!�kI '110' Prof. P"�IO d_ r:>u;:" _

Horano! 10 Y2
.

.as 12 e 2 Y:a .ás 6.Hort,rlo da.·. à. UI .u.rI>O ",. Rua Anita Garibaldl. 1I.'U':I1__ FILHO' HOSPITAL. I
Esta�lO ,!l('r ano na

, ..

_ater· Consultório': R. Tiradentes. 12 _ i () Andai: _ 11'0;;0.d...18 .... 18 lIor... de General Bitt.neour'.
.' • A. TARDE. _ du , aR I. � I • nldel1� - TI.�eo.la ".

,"5>46 _
'

'Conlult6rI0:_ - a1l. Vlic»r ••!- I' RESIDJilNGlA I ��II I;o .. íf"'".! �:x, 11lterno dà 20 .llt.rma�&, no CONSUL'rO.k_lO _

. Pro: OU_VI o ROOllR'Uel l.,.na ,,_

....
. .' .

reI.. li _. ron. un.
. 139 TIlJ.�90l '. . "ServIço de i!'a�tro·ent.rol()6'la

I CONS(ILTORIO �-.Iu �QIlI IlIt811\0 1I,,� 'i! _�o do P ntn Rmnuencla: �. Lacerda COutllino. i3 .. tCi'!ác'.u.R... _- "ua I:!lo Jore. II'- _ ... .....__ .. -_._._ ida Santll Casa do Rio da J.all4il;ro IfLHEOS"no Z �orOT,O
.'. •

_)
_

I'ou. UJl<· DR ARMANDO VAIJ- ',(Prof. W. B�TnrdlO .. lh). 'RE"lDE:NCl;. '.l1p. 8ell-1 OPERAÇCI!:8 140 Espanha) -.... Fone. 3248.
.

.'
. ".

.

�. Curso
.
de lÍ8\lrúJ<l1(1.. (Prof. I 'dt�' o li8 T�' 2166 'CL.INICA DIh ADULT .'

,DR. SAMUEL' FONSEA . RIO DE ASSIS
. �Au�tr�gesilo). ..•.

I ,mI n

.

I.

..;.......-�
• I DOENÇAS D,lil .....1liN["uf{ \S

• ,
,......,.,..........__.h..........,...,.,.._• ..-..,.v.................._.���..........CIRUIltGIAO-DJ:NTIS'l1.A.· \Doa Servlçoa de ClinlclI I.fa»m ,Ex Interno do Ho.plta.

matU-l
-

O TO MONIZ C�NRULT�.S: �o Hospital Ó,I'
.Clinica -"- Cirllrlria - Prote•• da ",..latência Municipal e Ih.. - mdade V. Amaral.

... '" ..DR. ANT N_. GarH!ade dIariamente pela ma.Dentiri. . I pltal de Carldaie
.

I DOIpNÇAS lNTJ:JlNAI. . DE; ARAGAO nhãã
.

Ii .'

.. Dr. C.esar Batalha da Silveira'

a.lo. X • lafr.·V......Dl. I CLiNIGA
. JI:&DICA D. C:&U..N- I Coraçao,. Elt��aco, �ute!,"IOO, URGIA TRKUAlA'i'OLDGIA 5 .s 6 .s Sab, das 9.as 11 ht;ll'8s.

. .' Cirurgião DentistaCODIUlt6rio • &••i.IRcia, --a.. OAS • ADULT.oS /�iado e VIa. biliar••. l:tn., "u- ClR
Ortopedia 2" 8·/4" das 14 as 16 horas. ' /

Clínica de-Adultos 'e Crli:mçàsr.rnando .aduu!.'. .

- A.I.reia -

'. iI:IO� o !Itero., Consu,Jtõrio:' Joao Pinto, 18. no Conault6rio.à Rua Joio PInto
R�io x.

_T.l.foll.: 1111. Connlt6rio: "ua NlUle. lllJa-. Conaultõrio· VItt.T 1lo1I·.]"
Das 16 ãa 17 diariamonto. nr. 16 (1.0 andar). .1. _Conlulta.: 4.1 8,00 AI 11,11 ehado," - COII.. ltell j.,l 11 "!Z.

à' 8 1I0r...
.

MellO! &oa Sibadol H,!l;S!DENCla: _. R a ICnart, Atende com Hora Marcadae daa 14,00 ii 18 lloraa 18 ho�a.. .

. .,DII,I 1� s.l. Re8: BocaiuvlI Iii. - Shutel 129 � Telef. 3.288
h idt 39 A S 1 3 4

Ilxcloliv.m.nt. eom )lora mar- K"'idlncla: Kua .ar.elaal &111-, Rendêncla. R". Boeal ...a lO.
F . � '.714. Florianópolis. Felipe Se m

.
â as' e•

. l1l.rm�, • - 1011.: 171i!1

I
Fon.: "i8. one.

.
.. a.

.) '. I
,

------�----- ----------

DR. VIDAL DUTRA FILHO

I· MÉDICO DE CIHANÇAS
Consultório: Felipe Schmidt,

38 (das' 14 às 17 horas)
I Residência: Tenente Silveira,
130 (F"'ne JI.l65)

-----�---...,-

J

Lavando com Sabão

"irg-em ES1Jec:iêlHdad�
da Cla.· ." WITZIL INDUSTRIAL-dolu"IUB. (1I!IrCaE!8ulstrada)

economiza-se jelPpo�e d1n.helro .)
... _. __� , ----.-._�.,-----�----,-�----,-�--
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"PEQUENOS TRUQUES. limpá-Ias o berreiro-eõnieça.DA l\IÃEZINHA OCU- Entretanto,' existe um Ill.eioPADA (VII)" !
muito simpies' dé :e�itar'Você está tendo dificul- que .a comida grude na peleda des em conseguir que seu delicada do bebê: antes dapequeno príncipe herdeiro refeição, passe, .em volta dabeba. de uma xícara? Uma boquinha, uma fina cama-"jovem mãe, que se viu con- da de um bom óleo especial

Q_·*.....-.·_-..-.-.....·,....·.....-·................·M....·._·........•.._.·.....�.....- f'rontada com esta situação, para crianças. .�,,t qual; aliás, não é muito As mamadeiras apresenrara, descobriu 'que o pri- tam seus probelrnas espe.neiro passo que se deve dar ciais. Aderência 'de leites- deixar o garotinho "fazer no vidro, ,poi·- exemplo. Pa-
. (REGISTRADO)

imizade" com a xícara .. , l'a removê-las, coloque na
DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA' deixar que êl� descubra por madadeira 1/2- colher 'de

PÜO.F. LíGIA DOS.��NCTOS SA:RA�YA si própr io que SE! trata de. há-de biearbonato e-d'eixe-
Eis uma autêntica novida- tend�,,�,?S 1l1teress�dos ,dl;trll;tmente das 9 a�,·12.:,�. �as um objeto amistoso, e não t de môlho cheia de água.

-

..

�

,.' -e ·14. as..o18 horas> . '-'.

...,lum aparêlho de tortura, es- Entretanto, você não pre-
1�'NIJER'ÊÇO: Rua Feltciano Nunes Pires, 18 -

pecialmente inventado para cisarin fazer isto, se encha-
('1. :�11 :�:

substituir a. bem-amada ma- guasse fi mamadeira commadeira. Deixe que a crian- .á,gua fria, imediatamenteca brinque com a xícara o após o 'uso, evitando, assim,AssorlACA�O CRISTA- DE Mor..OS �[l18nto qU'iser, fora da hora que o leite pegasse no fundov
.."

-

&la papinha. E" 'naturalmeri- e lados. .

�
-

'te, em lugar de usar aquela Pani 'prolongnl' fi vida dos
INGREDIENTES:

elegante caneca, de pesadís- bicos ele m:1111:lcleiras, 11l1l1-
11/2 k. de batatas Um século de existência da si-ma prata - presente do ca os exponha ao sol direto
2 bananas das grandes ou

padrinho :_ compre uma ca- e evite que fiquem quentes.
�, 4 das pequenas magn',fl'ca orgall'IZa'ç,a-o _

'cequinha ·de matéria plás- Alguns minutos de fervura

.

.

tica, bem vermelha e viva, é o. que basta para a este-

�12 xícara, de nçucar l110l-
Jo' I

e do tamanho proporcional rilizacão. Lave-os imediata-
rSNA) - 1955 é um ano O Conselho Mundial da A.. ao biquinho do garoto. l.sto ment� apÓs o Uí?O, removen-

Um pouco de manteiga \

Creme de baunilha ou 'e ação de graças e recoll- C. M. estará reunido até o poderá evitar muita lágrima do todos os restos de gordu
�uspil'o como acompanha- ;agl'uçfto para .a Associação dia 16 do corrente mês no e perda de tempo. 1'8. do leite - a qual não só
'uento �ristã de Moços, pois faz, "Royal HollowaY eollege", I Já que estamos no as- tem gôsto ruim, como tam

ustamente, 100 a�1Os' que a nas proximidades de Lon-
I
sunto de alimentação, será bém contribue para que os

MANEIRA DE FAZER:
. lrimeirá A. C: M. foi orga- dres. Todos' os delegados e' que a cadeirinha do seu bicos se estraguem mais de-

I 1 _ Asse as batatas no visitantes foram convidados filho não fica coberta com pressa.
ôrno com casca. Logo ·qtie nizada em Londres, Não so- a assistir �,o, Culto de Açãq mi'galhas de ce,nida? Pelo Quais são os seus peque-'
stej�m prontas, tire as cas- mente a institui�ão da Grã- I de, Graças que será �elebra- i me�os: é o que acontec� na, nos truques particulares?
:as, am::lssando as batatas I Bl'e.taJ�ha, ft-:a,s todas' as As_- i elo na Cat�dl'fll �.� Sao Pau- mal?rla dos casos,. est.e.la o Aq-ueles recursos inventa
m segutda como se fôra .pa- �oclaçoes

_
espalhadas pelo i lo, da Igre�a Anghcana, com bebe na f�se d� seI ahmen- dos num momento de inspi-

:a um purê. Corte as ban'a-
.

mundo estao comemorando,o
:
o qual s01'a_o encelTad�s. aS,'1 tado ou na �aJs avançada l'açã'o ou desespêro? Envie-

'.as em rodelai" bem finas e 'evento. I comemoraçoe,3 ceiltenanas. � e bem mms grave - a os 'para mim, Caixa Postal
!mte-as à batata, assim co-

de se alimentar sozinh�'A O 3925, São Paulo, para que
10 também o açucar moido,

I'�sultado de�sa.s· e�pel'len- os possa retransmitir' às ou-
nistllrando bem.

clas gastronomlcas. e que a tras, mãezinhas do Brasil
2,- Acaramele uma fôr- "TRIUNFO OU TRAGICIDADE1" �adeirinha fica !ôda enlam- inteiro, através desta colu-

1:1 para' puclim, deixando-a ,-'
• bllzada con:._ parhculas.de le- ma.

'sfriar Unte-o depois com

gumes e pingos de mingau,1antei�a (em cima do cara- (SN�) ---: Pedras ?e fa-
I tr�lído no bo�bar�eio atô- geralmente difíceis de :im-

leIo frio) enchendo-a em mosas IgreJas ��raves, do I �TIlco. de f
� Hiroshima, e de par.. Entreta�to, .

a ,t�Ie.faeguida com a pasta ante- mundo. se.r�o. utIhzad�s .no I igreJas ba�lstas da Inglater-, da limpeza e m�ls, fa,cII do'iormente preparada. Leve novo, edlf.iClO da PI'lm�ll-a i:a, da Afl'1c�, da Alemanha
I
'1ue vo�e. pensa. E so c.olocar

:10 fôrno durante 1/4 de ho- IgreJa Batista de Washmg- e da· Argentma.
I a cadeIrmha em balXo do,

'a mais ou' menos. Sirva tono O templo, orçado em 2 j' Outras pedras vlrao do
I chuveiro e qeixar a água

')em quente, acompanhado �iJ.hões de dóI,are::;" cle,:_erá :Monte Mar,te, em Atenas,. corre�' durante algum tempo.
')elo creme de baunilha ou fICar pronto ate o fim deste onde o Apostolo Pa.ulo pre-I DepOIS,. umas escovadelas:oberto com massa comum ano. I gou,' e de vários lugares da com um pouco de sabão - e
Je suspiro. Na época do Na- O Di·. ,Edward Hughes' Terra Santa, inclusive d�s

I
pronto. É' bom lembrar,tal, si quiser, pode substi- Pruden, pastor da mencio-', margens do Rio Jordão. I igualmente, que aquelas

uir ns bananas por uma xí- nada igreja, disse que obte- "Julgamos que dêsse mo-
.

partículas difíceis de remÇl
'\!'a de nozes moidas que fi- f'ão pedras da Abadia. de do· estaremos demonstrando' ver tambem ficam grudadas

ca muito gostoso'- (APLA) Westminster e da Catedral: que somos parte da comuni- I

na carinha do seu fílhote.de São Paulo, em Londres, dade cristã universal", a- E' quando você vem com obem como de um templo des- !crescentou o dr. Pl'uden. I

esfregão molhado, tentar
II

} ESTADO
--�. --�- ... - .._----,-�. -_.

<_ - .-----_---------

ANIVERSARIOS
+F'estejou mais um aniversário dia (24) a Sta. NormaMussi, Srta. Mussi é uma das dez mais elegantes, figurade -alto destaque na sociedade florlanôpolitana. \

A Coluna soca il deseja à elegante sta. ínumeras feli-

x x x

'!lho ou não razão.

FAZEM ANOS, HOJE:
cidades.

Menino Nelson José Martins
o Casal Pause, recebeu em sua residencia.

X X X.
O sr. e sra, Serafin Fausc recebe� em sua residência

pessoas amigas para uma elegante .reunião. Na decoraçãoda residênCia, no serviço de cópa e bar, a sra. Fausc,mostrou ser anfitriã de fino e apurado gosto. 'Durante aelegante reunião notava-se a eleg�ncia do casal sr. e sra.Gentil Ferratz, a sra, Ferratz deliciou os presentes comalguns números de seu repertório com sua .bonita vóz. OSI'. e sra.Gaudino Lenzi, srta Lizete Olinguer, srta, Evan ildi Maria Lenzi, se fazta acompanhar do sr. MareioBorges. 0- casal Prof. Salvio de Oliveira. Dr. Dário Carvalho, srta. Hel ia Ouriques. Sta. Olga V. Lima, sta. Joaquina Blumemberg. A reunião decorreu animada até ,altas horas. Os convidados saíram muitos satisfeitos eprometeram voltar no próximo dia (11) quando o sr.Seraf'in Fa use, festejará. mais um aniversário.
X X XProceden te de Porto Alegre, chegará domingo a nossa cidade o simpàtico casal Sr: e sra, José Lemos. A coluna Social deseja ao Casal feliz estada junto a sua famíl in.

Festeja, hoje, o seu pri
.neíro aniversário, o galante
,nenirio'Nelson José Martins,
eílho do distinto casal Hélio
Martins e de sua exma. es
.>ôsa d. Zeni Martins.

,. - '

O aniversariante, oferecerá,
. la residencia de seus pais,
em Saco dos Limões, uma
lauta mesa de finos doces e
.}uaranas.

"O ESTADO", apresenta
muitas felicidades.
- sr. Oswaldo Lentz, alto

.funcionárlo dos Correios e
I'eleg rafos, nesta Capital;
- sr. ,Japy Fernandes,

pres tirnoso representante
-omercial ; -

Menino Luiz Carlos, filho
do sr. Silvio Machado, fun
ion ár!o da Federal do Co
iércio ;
- menina Aurea-Maria,

'ilha do sr. Otávio Ferrari;
- srt a, Zenita Cardoso,ilha do sr. Ten. João Car

Ioso de Souza, da Policia
I ilitar :
- srr Mario V. da Silva.
- s r. Célio Brito
- sr. Zarnzibar do Nas-
imanto Lins
-- sr. Manoel Barreto

Pr imo :
'� sr. Luiz Carlos Vieira.
,� SI., Miguel José Ouri

ques, funcionário da Im
rensn Oficial do Estado

x X X
Blumen auj Convidadas especiais para tornarem parte em um desfile de. modas da "Casa Canadá" do Rio deJaneiro, a sra, Bernadete Garofalles Viegas e srta Tereza Fialho. A festa será realizada no dia (15) no salão defesta do "Teatro -Carlos Gomes,".

X X X
Aniversário do Clube da Colina.

Festeja mais um aniversário dia (7) o simpático"Lira "I'en is Clube" e por este motivo a Cidade já seencontra em g-randes 'atividades para os festejos comemorativos da data. Quem será a rainha de Clube da Có-lina? -

. _Itajai: Dia (ID.) Sabádo grande baile de gala com aentrega da faixa a n ova Miss Bloco dos ,XX srta, Nilda!Mussi. Na mesma noite será apresentado à Sociedade.ítajaiense, o desfile de modas dos afamados tecidos"Criação F'iatece"
X X X

Uma Noite Em Paris
Salão artisticamente decorado, uma bôa orquestravinda especialmente do Rio de Janeiro, uma Francezinhecantando, ai esta 'a festa "Urnanoite em París", festa organizada pela turma dos "Acanhados", !1'(:) salão "do ClubeXII ele Agõsto, dentro em breve.. _

-

. X X X,A colni1i.1 Social cumpl'iinenta ao Dr. Nereu RamosFilho pelo 'L'nnsl:.urso lle seu a.niv(�1 Kário, ocorrido Domingo último.
X X X

, Bar
Bastante cOll1entado a presença do sr. Silvio ltochaLima Delegado do Ipase nas noite de Sabado e domingono Sabinos, Bar. O sr. Rocha Lima diz, não, gostei só dacidade .de Florianópolis, como tambem das diversões.Nesta mesma noite o Dt: Paulo Tanirim tomando CtlbaIilJre e escutan.do lindas musicas do repertório do Sabino, pensava 110 seu casamento, com a Srta. IoIanda Bo.TIasis. Domingo no Bar o Dr. Dál'io Carvalho, conversavaseriamente, com a Srt.a. Norma c.outo;

X X XSabáêlo assisti a festa dos Comerciarios, no salão do. Clube XII de Agôsto. Na-proxima semana darei os nomesdas candidat:1s ao titulo, Miss Comercio 1955"X· X X�Miss Santa Cata-rina Srta. Ana Maria Siqueira estade malaf.l.2·ontas para sua viagem pela Europa. Comenta-se �U{! o seu Pt"incipe é de umõt das ci,dades da Espanha.X X . X .

A Coluna Social cumprimenta ao simp�tico casal Sr.e'Sra. Náév�o JO$é 'Amim, pelo nascimento de seu filho�aévio José.

PUDIM DE BANANA COM
BATATA QUENTE

e, mas por isso não menos,
{abo)'(Ísa. A combinação
'estes dois fugrepientes dá
m excelente paladar. Expe-
'rnente primeiro aútes de
,zeI' conclusões e verá se

--_._- ------,_ .._-_.-�---

EXAMES DO ART. 91
COLÉGIO ESTADUAL, DIAS VELHO

FLORIANófOLISINSCRIÇÃO: 1° a 10 de Outubro das 14 às 17 horas.:DOeUMENTOS: 1) CERTIDÃO DE IDADE
/ 2) IDENTIDADE

3) QUITAÇÃO MILITAR (OUALISTAMENTO
CONTRIBUlÇAO: CR$ 300,00.

José Warken Filho -- Diretor

DR.LAURO CALDEIRA DE ANDRADA
CIRURGIÃO-DENTISTAONSULTóRIO - Edijicio Paternon - 20 andarsala 203' - Rua Tenente Silveira, 15

Pitende diáriamente das 8 às 11 horas.3as e 5ag das 14 às 18 horas.Em Capoeiras atend� aos sábados á tarde
DE .JANELAS ABERTAS
Os individuos que mais se

['esfriam são, justamente, os
que vivem trancados, com
mêdo do ar e do vento, poi'
que o organismo perde a ca
pacidade de se defender' das
mudanças bruscas de ten;pel'aturas.

Mantenha suficiente
mente ventilado o am
biente em que passa a
maiol' parte do tempo.
Só assim evitará as

consequências das mn
dancas bruscas de tem-

. pera'tura. '- SNES. - > d'

Pretei'lo d,o Dia
UMI�O CATARINENSE DE ESTUD�NTES,

AVISO
Anião Catarinense de Estudantes desejando atender, a contento, os interêsses' dos Universitários barriga'erd�$ e o eitudantado em geral, ent�ndeu' estabelecer, m�a séde, à rua Alvato de Carvalho, 381\:, o seguiRte expe"'I!nte:
1) � De 2a. a 6a, feira � Ivo Côrte� das 17 às 18hs.2-) .:._ 2a" 4a, e 6a, feira � Paulo Pacheco - das 9 às11 horas,
) � De 2�, a sábado � Haroldo Bez Batti - df\s 13às 14 horas,

Ftorfanôpnlís, Quinta-feira, 29 de Setembro de 1955
SI

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

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

Você sabia 'qu:&...
/

. ...
Rs IJvSS 15G mnlSR�Ro.,OUIi PE12C012'l2EM EAl012Ã1ESlJlSil-lNCIRS .sEM
CRN.sR�-.s...liJ VORMA IILTU12ffl:> ENT1:ZE/.J.500 E 6.500MFT1201S ' PIJ121Jf.lP120VEITIJR AS

C01212ENTES
FIWOTUiVEI.5 DE --..412.1-t;JUE oS .

IWllJrJ012ES
'TtJMBÉM

1)'P12KNrJEM
IJ

1J7'ILIZfJ1Z.:t.

Triste é o coração dos pais quando não podem of'er.ar uma boneca à sua filhinha. Mais pesaroso, ainda, ficaJ coraçãosinho da menina quando. deixa de ver. healízadoJ mais acalentado dos seus sonhos.A compra ,de uma.boneca fina representa um dispen.
dío vultuoso, pesado, muito pesado para as posses modestas - já tão depauperadas pela inflação '- da grandemaioria dos pai-s de família. Como solucionar o problema?Realmente a solução seria impossível. Seria, sim, seda si a firma proprietária. da a riova "A Modelar" nãoivesse tido a preocupação de bem atender e .de bem re.ol ver

_
êsse problema.

Para o próximç .natal, além de outros brinquedos,.ais como bicicletas, triciclos, jeeps, camionetes, etc;" "AModelar' vai oferecer, dentro das mais favoráveis e sua/es condições, do seu crediário, uma grande, uma mara.Ilhosa coleção de bonecas" as mais fin-as, as mais lin.las .

Assim, podem alegrar-se desde já os corações preo.upados dos pais e podem, desde já.s eneher-se de alegr-ia)S 'corações ansiosos dos seus filhinhos.

-_---

OPERARIOS
APt.A- 243€

Waldemar de Vasconcellos
Abelha, pelo favo em que trabalhas;ourives, pela pedra que lapidas;fonte que vens rolando nas descidas,tu também, pela música que -espalhas :

vós todos, operários dessas vidas
humildes,' sem bigornas nem fornalhas,longe das barricadas e metralhas,I1U paz das vossas horas esquecidas;./ '

.

r .. por SINHÃCA�NEIROCONSULTORA DE HIGIENE INfANtiL DA JOHNSQN & JOH',tiSON'
bem compreendeis e amais o meu labor,. a canseira com que, vencendo a dor,trabalho no meu próprio coração.

Be 1,0, feliz e bom, quero fazê-lo!
Assim, no último olhar, pudesse eu vê-lo,na hora em que Deus parar a minha mão!

CURSO,OSÁNCTOS SARAIVA"

DISTURBIOS
EVA PERON, Argentina,24 (U. P.) � Durante -tôda

a tarde de ante-ontem rc ..

gistraram-se manifestações
no centro desta cidade, i\
polícia teve que intervir enér·
gicamente para disptmsar (I

manifestantes. Uma coluna
atacou a sede atual da escola:
peronis-ta da provincia, que
era ocupada pela ex-sucm'
sal do matutino "La Prensa",
de Buenos Aires, onde forarn;au�ados danos.

�AVENTURAS DO ZE-MUTR'E TA

I

•
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/ ,:���.�.>,�;+x�·:··'··:··::i Dental Santa Apolonia I Clube 15 de Oulubro

::':'::''':. �:�':i.�k�:':;:::��l-��"R'o'���-'f- .,:f..i.•: i
'

,ARTH��a����:e��e8�:���OTTU ;" A Dtretoria do �1t�e�5Vd! 6U�ibro tem a grata sa-

� _........ �...'< FLORIAI"óPOLlS i tisfação de convidar as gentis senhoritas, frequentadoras
.do mesmo, para fazer o seu "Debut" em a noite de 15 de
I outubro P,róximo vindouro, quando será realizado o tra-

Y Y I
.. .. dicional Ilaile de Gala, comemorativo do 340 aniversário

+:. �:; i de fundação. '

·t· Dastaque o cupom abaixo remetendo para: Real Aero-
, �t'+ I As interessadas poderão inscrever-se até o dia 10 de

·,t vias - Rua Conselheiro Mafra, 6 Florianópolis, e can di- �t'+ outubro na Secretarla do Clube, no horário das, 19 às 21 ,

+,.. date-se a uma passagem de ida e volta às famosas Cata- ...,
I horas.

'

,

�:. ratas de Fuz do Iguaçu. ,�? ANTENOR BORGES - Diretol' Social

�:.= '�:'·�1 -C':--A'-·SA-V·"-'EN-'DE-S'E.",;_,.... -_' ...... :rp: •. ",� .... , .... , ..

-

...................•
,

... i/"" ••••• ", """"��
.!:ndereço: .•........................................•.y "�

.� A nova agência ela Real Aerovias em Florianópolis, fica- .......

..�. . rá local izadaa;' ..��
...J.. Rua: ..•. , . , .. " ,. "na, .. , .. ���
..�. Edifício , .- , -r , ,. •••••••••••• ���
: Qual o último "slcgam" da Real Aerovias? :....... ':.
::: . ��l
.!.' . �
...__ � ..r. � \ •

.."u·_· ": • ·
••·._,· •..• ·'•••.. • �... .. • "

-� .• � • • ii. �,� .., • ., � �
'

• '"' - "'••• �

I �SPECIAI.IZADA EM ÁRTIGOS DENTARIOS

CO'm iJ B.bl"la na MaNo Dr CODl?tantino leonc�rs����es ;�r;a��nte de todos e qíÍàisquer artigos

- 1
: •

'.
I}

I EQUIPOS, CADEIRAS E- MÓTORES 'EVONI te-

Dlma tos
I
mos p�ra pronta entrega

MÉDICO' CIRURGrAO' Ac.eitamos ,!'!ncomend:1s de PLACAS E"lvIAL'J1ADA8

Doenças de Senhoras c--, para diversos fms

Partos - Operações _ \rias ATENÇAO; Atendemos 08 senhores Dentistas e

Urinárias Protéticos do Interior pele Serviço de HEE\iBOLSO
.: Curso de aperfeíçoamento AÉREO e POSTAL

Já não vos chamarei servos .. _: mas amigos. (João 15:15). e longa prática nos Hospitais
Ler João 15:12-17. de Buénos Aires

.
., CONSULTO'RIO: Rua Fe-

Um dia uma menina que eu conheço muito convidou Jipe Schmidt, nr. 18 (sobra

uma amiguinha sua para vir à sua casa brincar. Vendo do). - FONE 3512.

um quadro. na parede a visitante 'perguntou: "Quem é a HORA'R�O: das 15 ás 18

pessoa naquele quadro 1" horas,

"É Jesus," foi a resposta. ' 1-----------
"Você o conhece?" perguntou ainda a outra. iV d"Não," disse a pequena hospedeira, "mas meu pai o en e ·se

conhece; êle é seu amigo pessoal".
'

, Um Prefect ano 1950 a
Cristo não é apenas um personagem da história an-

1951� em ótimo. estado de
tiga. Realmente Éle cruzou os campos da Galiléia e va-

. a
_

,

I d rI] I' h' it 'I F'
conserv çao.

gou pe as ruas e erusa em a mUI os secu os. 01 um
V' t t

h bom uue ví d tí M'
e-1' e 1'a ar com o sr.

ornem om que VI""'eu e morreu no mun o an IgO. as e
A t

.

J 'C
't b' C

.

t
.

d d' t
.

t
n onIO ose ampos a rua

am em o �IS o Vlvo os las pl'esen es, �m amlge .cer o
24 de Maio 930.

e companheIro constànte com quem podemos andar em
E t .t

'

h-
.

fA' d f t bl
s rela.

comun ao e em cUJa 'Orça po emos en ren ,ar os pro e-'
----

mas de cada dia.

PENSAMENTO PARA O DIA.
,-

I -I AVISO,...,...
'_ O cristianismo é a dádiva de amizade na. qual Cristo '

, DR. MOENICH

figurâ como oferta e ofertante.
.

I- Comuníca aos seus dis-

E. l,,):ALL WILLIAMS (Austrália) .1 tintos clientes que estárá
.

. ,.�
ausente até fins dO,corrente
mês.

QUARTOS
Alugam-se quartos e V:l

LINCON de luxo, m?tor novo, rádio de seis faixas de
gas com ótima .l'efeicão. Pr�.

on.das de alcance mundIal, Jogo de capas sobresalentes" .t·. d C·1i!' '1100 00
.• I'

o a paI II e l'il'. , .

pneus sem camaras, tudo como nOVQ. A qua quer prova· 'II:' AI d C Ih 2' . ....,_. _ \ua varo e arva o, '

Troca-Se por carro menor ou vende-se. Rua Bulçao' .>\·t t hb' �

, IViana "5". '<1. 'i"",,-J-· .c.eL"-�,...-��1N'",,��, �.uar-

____-----------------�---�__�_._·�_Imitas.
CAJtQJ�T'J'.!: •.n�U '

�--

.--�-----�----------'�---

(lf'��,l 11'� Il.JII( A

A
. ,

_.'

...,

.
-.-

,Está,�_!!.:;,-��iÇãO de seus freguezes e amigos, atenden- Til NS'PORrES AER--EOS C:f;.I��-NE'NSE-�.d� d domícilio, a RepartiçÕes, Executa serviço como: COl1-

,

"
"

'Asertos, colocação de v,idr08, abertlfras, fechaduras, lustrar
...-

etc... "
.

"/111,'Atende pelo telefone, n. 3473. -

b"'iL'
,

J/1/iJ;
Rua Conselheiro Mafra n, 33.

53'j ,�

plíit/(qpoM�'�
sel'vh' �

,

vpl'f)5fel'O:.�'
-

MerllJr!Íf���

"
'

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

«No teodculo»
QUINTA-FEIRA; 29 DE SETEMBRO

ORAÇÃO
/

No�so Pai, aument.a nossa reação de fé. Ariva a sub
missão de ·nossa vontade. Dá-nos corações abertos pára
amar li fim de que experimentemos a' comunhão de teu

Filho, nosso amig'o, em cujo nome Ol·amos. Amém.
" ;J-

Troea:-se ou-vende�se

PREfEITURA MUNICIPAL DE
FlORIANÚPOllS

- EDITAL -

.
Com o presente;' são convida'dos os abaixo relaciona-.

dos, para comparecerem à Portaria desta Prefeitura, até

o dia 27 do corrente, afim de pre:;tarem escltarecimentos,
em assuútos nos quais são partes inte1'essadas:

�

Nllmero - Nome - Assunto

2.202/55 - Osmarina Gonçaives Arantes - Consto

de Rancho de Madeira,

2.125/55 - Benta Ouriques Hass - Const de Ran-

c.ho de Madeira.
-

2.172/55 - Ivonete Tahoas Schlichtirig - Transf.

de .Terreno.
2,236/55 - João Machado Pacheco Júrior - Guia.

2.256/55 - João Machado Pacheco Júnior - Guia.

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

2,116/55 - Maria Zenaide Santiago Medeiros--

Certidão. I2.181/55 _:_ Odilon Bartolomeu Vieira - Certidão.
Certifico outl'ossim que, !indo o prazo indicado, sem.,que \sejam prestadas quaisquer informações por parte dos

acima convocados, serão os respectivos processos arqui-.
vados, à vista do que dispõe o parágrafo único do art, 441da Lei n. 127 de 14 de janeiro de 1952. .

Diretoria de Administração, em 12' de setembro de

1955.
Natércia Lemos Müller
Chefe de Secção do Exp. e Pessoal.

Casa
Aluga-se mobiliada com ótima' geladeira e magnific(

fogão elétrico, confortavel residencia a familia de tra

tamento. Ver e tratn á �lJa �elipe Scl1midt. 89,

FIOl'Ía·nÓ-'p-olis, Quinta-'fell'u, 29 tlc S·ctlhnbro de 19'55 .................----............- ..................-...................................------ ..---

G

VENDE-SE RESIDÉNCIA EM PONTO CENTRAL
DA CIDADE .

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

Casa espaçosa, Local pitoresco. Bem ao lado do
Palácjo, da Agronõmica. Informações na "A Modelar".

Um automóvel Nasch - 19.49 -- em perfeito estado.'
Motivo. deixar a: profissão - Placa 23-0037.

-

Vêr e t-ratar no Ponto da Praça 15, com M�lTeco

A L/U G A .. S E
.pARA FAMíLIA GRANDE OU CHURRASCARIA

-------

BENIGNO JOSiÉ DOS TÉCNICOS DA PAA SE.
SANTOS,

- GUIRAM PARA TUR'QUIA
(SNA)

, Consertos de maquinas e E PAQUISTÃO
. - O famoso evan- dium", foi assistida por cêr-.

gelista Billy Graham pro-'I ca de 50.000 pessoas.
relógios.

. Endereço' C ,a p o e i r a s
nuncrou Q discurao de en-u O Dr Graham declarou !' _-

' .'
• • • I J' � 1 (fren te a en trada estrada

cerramento dos trabalhos do i que durante os próximos d Abrã )IX :ongresso. da Aliança' cinco anos o mundo "pode-I
o lao.

Batista Mundial, efetuado rá passar por sua hora mais I •

em Londre�, re?enteménte, triunfante ou.mais trágica". VENDE SEe que atraiu mais de 8 mil Este é o momento oportuno I. -

delega�os provenientes 'de p-ara que as igrejas em tô- I 1 sala de jantar
60

' I Esse programa de assís-
palses. da á parte lancem .um ata-, ,I carro p/criança

. , I têncía, que durará três an-os,
_ '. que contra as forças de Sa- 'I' '1 bicicleta marca Maraton ' "

A será realiznder entre Ia Pan
. ,;concentraçao, realIzada tan e do pecado", disse o', 'fratar à Rua Felipe Sch- Amel:ican, a Administra'ção110

.

Arsenal FoothbalJ Sta-. evange.lista. 'midt, 131.
-

de Operações Exteriores, dos
Estados Un; Q flS, a Turki'sh
State Airlines e a Pakistan

I
EMPREG.O

NecessItamos de um e-u
xiliar de escritório e um

(

vendedor �)racista.
Es(u_.ever para Caixa Pos·

tál n(' 12, nesta Capitat�
. ,

I

(.;o�· VL}n.EN�{,Diifl:'i�� :: �C<:R�U ":ESTES EM CARROS PROPB.IO!

,

PEDRAS FAMOSAS'
Nove técnicos da Pan A

merican World Airways, fo-'
rarn escolhidos para coope
rar 'na modernização do sis
tema de transporte aéreo da
Turquia e do Paquistão. '

Expresso florianópolis Llda� International.
(PIA) ,

lran�porte de cargas em ,geral entre

FlORIÁ'tioP01!S, CURHIBA E 5AO PAULO
!., ..'

/.

.... A PAA destacará um gru

po de 24 técnicos em ambos
os países, retirando-os de
suas divisões Latino-Ameri

eana, do Atlântico e Pacífi
co-Alasca. A missão desses
técnicos será- a ele treinál··o

i pes,sofll nas modern:ts té�nj-�
.

I cas da avia<:no. Essa é a pri
'rtleira. vez' que se ::lplica a as-

•

I
f.�istêneia técnica na inclús
üia da aviuc-i'io.,

!
Um dos f�ncionário� -"da

['AA cl_esigJWdo llara .in te- '

gI�ar a turma de técnicos é

Lothar S. Boeck, sub-gerente
.:lo aéroporto internacional

ele Tocumen, Panamá, Outro
é Pete J, Salmon, que irá ao

l'<:;quistão como superinten
(lente de comunicações.

f

hORIANOPOLr�
Eserltõ:lo:

Rua Padre Roma 50. - l'errt'o
DeposIto:

�ua Conselheiro Mafra n. la!)
, Fones: 2534. - 2.535

Caixa Postall, 435,
End, TelegráfIco:

SaI!drade e Transpol18
,�

__..

Telefone:- 3'1 .. 30-111

'relerone 1218 ,

"
'

BãoY.eo'.::.m �
- Oápital - SL

."

Endereço T�egr4i.rÍC'J· ----·Endereço '_'elegráflco'
?!:\nt!:dlií:- e'Transpolia Bandrade e Tl'anspolle

--Q-
.

--o-

• FiLIAL: �AO PAULO

Visconde d(i Rio Bran\!o

(1132,18)
A vemc.1a do F;lItado IIJt!6/7t1

<AI'éncla ne. Rio de Janeiro e em Belo B()rt'Eont� (;Qm tráreco m6tuo aU

81.. Palllo eODJ • Empr&a de Tranapork- \IlDU Gera" S/A.)

I

,
.

I ....
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o 'ESTADO
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., Floríanépolís, Quinta-feira, 2!hlc Setembro de 1955 .

__ .._�._ ... __���,�.__....__._.---....�__�_��-=-o:...... ,... ......,� __. ,-�",.�"_"'�"".'_""".� =--=-=�

-

.
-

_. -' .

- -
.

.

'" P.S.D.:-AliaD�a ,Social Trabalhista-' I):T.B.
.

.

_

. 'Para - Governador: . o'
�. ,.

•

'.'
-

"

"

"

.'

," Francisco Benjamin .Gallotti
�/, .

'.' -

-

./'
'

·

Para Vice-Governador:
.

", "

_

.

_

"

/

"

..
' .

: José.··.Miranda:JRárnos-
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/

.
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tA . D8S0808.
'EM ITAJAI'O SR. GOVERNADOR, FA.LANDO NO COMICIO. UDENISTA, DEPOIS DE ATACÀR VIOLENTAMENTE SEU ANTECESSOR, P E D lU

AOS ITAJAIENSES ,QUE NÃO PERMITISSEM QUE SEUS ADVERSÁRIOS O CRITICASSEM,. PERDOEMO-LO, QUE QUEM DIZ
ISSO, NAO SABE O QUE DIZ!

�·��·���·�·���··���Tpêlãrãni"wPa��ãY1orBOcfa�OOcõmlêrõ�{à··YTiIoii�e
Pe�ra que atinoe o 'rosto �do operário 889to/4ntônio '·ives ADÓS' o . atentado

. mais entusiasmo· do povo. - A vitória é cerla
Cerca das 20,30 horas, a ressora Olga Brasil da. Luz. 3,amos e J oao Goulal't'. Falou operosa administração que

caravana da Aliança Social I Em seguida ocupou a tríbu- LPÓS o dr. Dib Cherem, o tantas dificuldades vem en

Trabalhista deu início à na. o estudante Braz Silva, da qual, em. nome do Partido centrando por parte do Go-

grande 'concentração política ala moça do Partido Social 30cial Democrático, congra- I vêrno do Estado.
-

Capoeiras; 23 de setembro farinha e outros gêneros ali- na praça da Trindade. Ali se. Democrático. O terceiro 01';;\- sulou-se com o carioca Mil-j À medida que se aproxi- Durante o comício, os po-

de 1955
.

: 11 mentícios, procurando iludir aglomeravam, para aplaudir dor foi o sr. Domingos F ton Viana Montenegro. Tive- ,
rna .o três de outubro, os ad- pulares, revoltados, deram

h D· t I' O E t bê f'
. os oradores da Aliança, cen- D'Aquino. Em seguida ocupou mos a seguir a palavra do versáríos, derrotados. e deses- uma busca pelas redondezasSen 01' Ire ar (, ss a-I a oa e CIO povo. .ç

do. ,Não é com ,essa maneira tenas ,e centenas de morado- a tribuna 9' sr. J obel Sam- :epresentante do Partido perados, ' usam dos métodos e verificaram que as pedra"

O que me traz à presença de fazer propaganda que se res \ da Trindade, Córrego paio Cardoso. Apresentou-se, I'rabalhista Brasileiro e, afi- mais sórdidos para dificultar eram atiradas por presos da
. .

t h I
. -

R lteí Grande, Pantanal, !tacorobi após, o sr. Mílton Viana Mon- nal, o sr. Osmar Cunha, Pre- a campanha dá Aliança So- Penitenciária. Incrível, ,se-de V. S. e o segum e: gan a uma e eiçao. evo ..el-

Há longos anos tenho se�- me contra isto e é justamen- e Saco Grande. Mal falava o tenegro, funcionário do D. C. 'feito da Capital, que- vem cial Trabalhista. As urnas nheres! Até quando contí-

vida com muita dedicação fi, te por êsse motivo que estou primeiro orador, eis que uma T. do Rio de Janeiro, o qual, dando contas ao povo de sua dirão a verdade ,e o que pen- nuârá êsse estado de coisas';'

UnilioDemocrá�aNacioMl. �cre�ndoaV.S"oo�ntido pedra�ndade�gM�nwa- �nbrilh�� �oouç�,d�� -����

No entanto, estou decep- de tornar 'pública a minha do atinge em' cheio q_.rosto do do seuentustasmo por parti- VI'ole"nCI·a do Governo do Es·tado contra-cionado e também envergo- atitude. operária Bento Antônio Al- cípar dessa grande cruzada

nhado com a maneira que Por último, aquí declaro ves, o qual, sangrando.. apre- democrática, em pról das

P f· M"atualmente vem sendo em- mírtha solídaríedade ao já. sentou-se ao povo. Pouco de- candídaturas de Juscelino, 'a re eltur!l UDlel·p'al'pregada pela UDN para ra- vitorioso Partido social Dr?- pois, outra pedra atingia a 3-allotti, José de Miranda
_ . '.

.

.

U •
-

zer campanha eleitoral. mocrático, votando nos can- senhora Maria S. Flores, fe- O Governo do Estado na
,
outro logradouro PLÚ!.i,('O';

O que revolta é a gente didatos da-
_ Aliança socía! I rrndo-a numa..das- pernas. O j dias determinou serviços ;a, através do juiz da -la. va- que são bens domímcaís,

perceber a hipocrisia de Trabalhista. povo, ante êsses atentados, U C' E íe terraplanagem :;'10 Largo a desta capital. sem que para isso haja o

certos udenístas ao· entre- previamente preparados pela .

•

•

.•
.' J.eneral Osório. sem que pa- Como se sabe, ninguém, consentimento na Prereítu-

garem à "população saqui- Atenciosamente gente da pseudo Frente De- Recebemos: .a isso tivésse soireitado a tem mesmo o Govêrno E"ta-� ra?
I

.

ti f' írrít d Exmo Sr. Diretor do Jor-
nhos contendo leite, açucar, Emídio José Chaves mocra ica, ICOU irri a o e necezsaría licença d a Pref'eí- dual, póde ) .iiciar q)l9.lqll€l' O caso do Campo do Ma-

; . nal "O Estado'
.

.........-..t". -.. � _ oI"......... pa2SOU a evocar com mais .ura Municipal. serviço dessa natureza, sem nejo bem demonstra que o
entusiasmo o nome de Gal- Nesta T d heclment d P feít t

.

- en o con ecimentc P lue a re eitura o au onze, govêrno 'estava ptocuranIo
Iottí. E' verdadeiramente Tenho a grata satisfacão dída J t t· G

. .

1 t d t- ne 1 a ll1 empes iva ao ,0- pOIS o nrve amen o o erre- provocar e desresneitar 8. au-
constrangedor que tais fatos' -Je comunicar-lhe que, em vêrno do Estado, o Senhor no e outrospormenóres téc- toridade da Prefeitura, •

isto,
sucedam às vésperas do pleí- 13-�-55 fui eleito e empossa- Prefeito Municipal mandou nicas, só pódem ser autorí- há 8 dias das eleições, ao
"o Ontem em particular es do na Presídêncla .da União 'b f b d I D' t

'

j" ., ,
-

que as oras ossem em a1'- za os pe a Ire orra ': e Obras mesmo tempo que tentava
lavam acompanhando a ca- Catarinense de Estudantes, gadas, um), vez que

.

aquele da Prefeitura. impressionar os eleitores e os

_I.avana aliançista os srs. An- c-argo que já vinha ocupando local pertence ao munlcipío. Mas, o Govêrno elo Estado, estudantes com óbras que
tônío Bernardo e Milton Via- transitóriamente, de conter- 'A • - •

t
E' ti b t ta aní

. -

R' 1 d
A d· O Governo, . porem, nao num verdadeiro a o .Ie pro- ê.le não quis iniciar ate ago·

no lCIa, as an e anIma- nIssao eglOna, e acor o na Montenegro, funcI'ona'rI'o,� midad" com o artI'go 72 dos
-

, " ....
.

. 3-catou essa deci�5,o d3. Pl'e- locação, às véspems do ))i(;'i·· ra.
dm'a para os estabelecimen- com o art. 16 do Decreto aci- do D. C. T. do Rio de Janei- ESTATUTOS desta Entida- ..

d ' t
I

t d
.

'·d· d E ·t d ) b d feitura, tendo enVIa o 2a. o, mandou para o "f'ampo Tão ló!m foi _despach�Lda a·
os e ensmo me lGO o s- ma CI a o: a rece er, os 1'0 os quais, aproveitando as de '1 I

�

tado, a da instalação, nesta )stabelecimentos de ensino e' .... feira a tarde, palél. aque e 0- do Manejo" polic;.ais arma, petição da Prefeituni, o Juiz
férias, vieram, espontariea- Aproveitando a opórtun.i- cal, policiais e'mbalados, CDm dos desrespeitando �',ssim. f) da 4a. vara detel'ml'1101! a,cidade, da Comissão Regio-- )ptidades da respectiva cir- t t'

. .

d d d t V E
7

nal do Fundo Nacional do cunscrição, os requerimentns
men e, par lCIpar a campa- a e, apresen o a .

xCIU'I) objetivo Je garanth' r, exc, embargo determinado pela ida dos oficiais de justiça ao
nha e� pról d?s, �andidatos. os pr?testos de consieleraçãiJ cução cÍ03 serviços qUE: estão Prefeitura, num atentacio Campo do Mane.i,.0, (jri"n,n,ll-.

Ensino Médico, prevista
.

no de inscrição, os pedidas de F nc c B G 11 ttr e ap �ço-
'

to d '1
ra .IS o �nJa:mm a o, .' I •.

_' .'
.

Isendo
feitos por um 'in:tor. contra a autonomia do P�)VO do a execução .do "�.lbal�p'()Ar . 7 o Deqreto n. 37.494, aUXl ias e a documentac;àc J d M d R Sn da A d-m

'
._" '"

h
e ase. e Han a amos. .<tU çoes

,.

ca
..

e Icas. .' A Pref�itura c.jente do livre e soberano de Florianó· J'udicial, ou seJ'a" >! .re· .,I·\','.l"I".de 14 de jun o de 1955 qUi' �orrespondente; b) examinar Ap" d d' J D
,. I, .. �

r�gUla'mentou :;) aplicaçã� os assuntos e documento� e
'

nmelra ora ora o co- .'
ose las Jcorrido, apelou pilr;3, a .Justi- polis. dos policiais e do tratar que

_._,'
.

nício da Trindade foi a proc• ,
Pr2sIdente da UCE ....."'w....�_-_-.J' _ ...�.----�.._-...._....-----.

.

Imaginem, senhol·e�. "e alI' estavam SPd',
- -.dos recursos do referido Fun- mcaminhá-Ios à respcrtlva

U U
'. u ur an ,:) :1 õlU-

'1 do.
-7

Diretoria com parecer fun-' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '-'"" ...... ,,"''''' -.
/" l.manhã, o Govêrho do Esta- toridade da Prefeitura r"yu-

su! �����SSã�r�!f:Z���e�::, ,:a�s�:��z��; aC)ex:���:aanl��� t EM 46' MUNICIPIOS l Funcionários; :�te����?�e d�1:����: ��l��,l:� ���i��� ��n��;��t<\��am��
na Avenida Hel'cílio Luz, 57, .�,.oI.SntVe.êr.nI.oiOsdafiErmC.lUaCC\aoçsa_,.oPeeIO r<.;.:\'111·�;-_ .:'.' f.;

P bl
tores da 'S�cretaria- deSlY:an-1 u�a-vez., humilhar o PÓVlO

onde funciopa o SENAC, e "
"

I
_.

"i� U icos 2haE o Jardim da Praça b ou desta capital.

�����:��: ��I� o;o�:�:r�� ;�:i�1��70se�������� �l:��;t�:- i Ihist�Ode���t::s:agriNa e�li:;Ç:u���:::os.Traba. I 6"O"NVITi:' - ."--�·F---E·-S-
..

T--�IV-:-I-D·�A--��-E-·-S·�-D--·E---·S--..T·�A-·.-·:·I·:-E
..
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306, .da Diretoria do Ensino culares; d) denunciar, dS: Em PAPANDUVA, PORTO BEI,O e PORTO

I"
L U

Comercial, sób a presidência respectivas Diretorias, a·:. UNIÃO,' por exempio, Nerêu venceu com 770, 91Õ e As tradici?n�is fe�tivida-I Aos devotos da milag'l'OS3
do sr. Dr. Ivo Reis Montene- irregularidades verificadns e. 2.413 vótos, respectivamente. - A diferença nesses Os funcionários abaixo as- jes em louvor a Santa I'cre-

I Santa Terezinha fazemos um

gro, Inspetor do Ensino Co": propor, se fôr o ca�o, a "f'oS, : dois municípios, a favor da Aliança, foi de 1.835 , :inado3, da Diretoria.-.. Regio- zinha, realizadas tojos os. apêlo no sentido d� que Mm
mercial. São ainda membros cisão do convênio celebrado I vótos.

"

S· :lal dos Correios e Telég'l'afos anos com invulgar b,:il.han-' a maior assistência pos.sivc>l
da Comissão Regional o� s1's' ::» apresentar relatórios sôo I.

' da Capital Federal, saúdam ;ismo, e que já estão decor-·I a todas as solenidad�." 1'1;11-

Dr. Roberto Lacerda, Diretor ore a execução dos conve· I " __••••••••_0••• · os se1,ls colégas de3ta D. R. (: rendo com novenas is IV dendo o tributo de gratidão
do Senac e Professor de Esta- nios celebrados bem ;�om( � os funcionários públicos em horas na Capela do AsiIo de 'que lhe é devido.
tística da Faculdade de Ci- ;ôbrê as demais atividades I I

eral. e prazerosamente têm Orfãs, terão seu ponto cu;-I
ências Econômicas de Santa A Comissão Regional est:'

V.O·C eA sa'b I-a'?
. grande honra de convidá- minante no próximo domin-; A's 17 horas de dOlllii1g\1,

Catarina; Dr. Vitor Lima, aguardando o recebimenr.-

.

os para assistir a uma pales- ;0, dia 2, quando sel'á cele- a procissão. sairá dL) Asilo
Presidente do C. D. da Aca- dos requerirpentos que as dj ra sobre o PLANO DE RE- brada Missa Solene, com as- de Orfãos, sendo juizes dps":
demia de Comércio de Santa versas escolas de comércÍ(

.
VOC}! SABIA '\ CLASSIFICAÇÃO DO FUN- sistencia de S. Exceií:neia te ano os srs. J)áo JOS(\ 'de

Catarina; Prof. Osni Pauli- do Estado, devem enviar ato' I :fONALISMO PUBLICO, a Reverendíssima D. Joaquim Cupertino Medeiros, Leonar-
no da Silva, Diretor da Esco- o próximo dia 30, afim d;

Q
;er realizada, hoje, ás 19,30 Domingues de Oliv'eira, vir- do Peters e J·UI·Z,'1.S ,., .'·.·�,a. M""-qe o sr. Irineu Bornhausen tirou do Tesouro • ,cOr

la Técnica de, Comércio fazerem jús aos subsídios pa, C �

50000 \Oras, no Clube dos Funcio� tuoso Arcebispo ME'tropoli�a.. ria Stela Bastos ,\b�," },.l'Lrl.l e
- r$ . 0,00 no corrente. ano, llal'a pagar publi� . ".

"Senna Pereira" e Prof. Ari ra manutenção, sob a forma
cações que o elogiem?

.irios Público gentilmente no, que dirá a prática. Após srta. Anita Hoepcke da E:iUva.
Kardec de Melo, prof'essor de de auxílio ao próprio estabe, �edido pela sua distinta Di- a missa, haverá a "Bení;�o
Economia Política da Escola

I

lecimento, ou sob a forma m .:etoria. das 'Rosas", cerimô
..
nia beJís- . Sôbre seuS de\'()'·o.', '.ll'.lt".-, Que o mesmo Governador, que tanto :se gaba - ,

Técnica de Comércio "Senna' suplementação de salários dt Antecipadamente aprese1:- sima, e para a qu::8- a Dire- rializando sua I·nfl·"'. i.J,·,a ban-

I de 'não dever nada' no seu govêrno, não pode ne- "

Pereira".. professoresL que o Fundo am os seus agradecimentos toria da Associação ele San- dade, Santa Tere,n"i·.l.i,.,. df.Jg'ar que deve cerca de Cr$ 18.000.000,00 de forne- . ,

f�
Como órgão da' adminis- Naéional do Ensino Médic Jela atenção que a êste COI1- ta Tetezinha pede ::to;, devQ- Menino Jesús fa·.',1; C'll·.I' 'o'S

I
. cimento. de luz à Capital? " Cc

tração do Fundo Nacional do pretende distribuir ainda ne fite fôr dispensada. ':.os que levem rosas, a .fim (.te "chuvas de rosas", '11l3- são

I, E=�....�!:�:..�_�!�..�._?_:�:;:�:�;.���........................... Que isso representa falta de cumprimento no \::!�!�;I B�!�:�d:�:t��I��O, pal'ticipadem da mesma. suas graças.

)
.

DIFERENCA DE ATITUDES
conti'ato �om a Sidel'lIl'gica de Capivarí, que pu-

.

'

.

de, se quiser, cortar o fornecimeilto?

, p:;�l�l�r:���a���uacoe�e���� ��:�:1�1��t�l���s���:�� �:� Que o GovernadQr, vendo-se Plll'dido na elei- NA'POLICI�---
( raL tos são nervósos e não arl· ção, está espalhando fjUe vai conceder aumento ao

Do livro de ocorrências

� Enquanto se nota entre H mitem nenhuma palavra en� funcionalismo? ,notámos o seguinte:
I

- fa:mília da Aliança Social contrario. No entanto dentre

Trabalhista uma completa da imensa família pessedis·
tranquilidade na vitória que ta-trabalhista, há serenidade

aproxima, do lado udenista, de' atitudes, há confiança no
A •

h I' l·t d t·
, Que os elementos do Partido Democrata' Cris-

os ammos se ac am envo - e eI ora o ca annense na V! te, casada, residente, à rua
t

.

·t
-

t t·· f' 1 tão. sólidár�os com Monsenhor Bauer e com a
os numa m.'I açao remen- ona ma. Çrispim Mira s/n., queixan·
d N"d V t f 1 candidatura Gallotti representam mais de dois
a. mguem po e conV2rsar ae a gen e a ar com_�lm do-se que esteve naloja Bom

.

"b d' t 1 h tere.os do Partido?
com os que VIvem a som m, u ems a qua quer que o 0- Gosto fazendo umas compras.
do Governo, porque logo v'em menzinho fica furibundo, co ..•.������!!����!!!���!!����

'Feito o pagainento, '�aiu e ao

a sentença fulminante: "La- mo virlumbrando a derrotil.� -
chegar à rua Fernando Ma-

cerda vae gaQhar pOl' 20 mil qué se aproxima. '

At
�

-

I chado, deu POI' falta de wa

Ed
·

t I n°. ençao -������:���,(�l:al1.�����h�:ll�
I a 2 " zeiros.

A TAC -- Transportes Aéreos Catarinense S. A., tem
,

a grata satisfação de comunicar ao público em g'eral, que CASA VISITADA

A Usina de Beneficiamento de Leite comunica aos para melhor atender seus client'es e amigos, instalou em
..

.. - sua loja de passagens, à rua, Felipe Scnmidt n . .24, mais
senhores fornecedores de leite, inscritos para a aqmslçao

de gado de propriedade do Esta'do que, �m data de de.z de um telefone de n. 2.111, que também; com o de n. 3.700,
t b d' corrente a llartir das, dez horas da manhã atenderá a qualquer chamada, no período das 08,00 às

ou u 1'0 o .,' ,

00 h d"
.

Ih I
iniciul'-se-á a escolha e entrega do gado, mediante contra- 22"

A or.�s. larIamente, aos que e lOnram com sua

to.
.

ip_I_.e_f_e_r_e_n_c_l,_a_. � __

Outrossim cientifica aos interessados que a Usina de!
Beneficiamento ·de Leite fornecerá

_
condução,. saindo a

mesma, às nove hOI'as da ,Usina.

Usina de Beneficiamento de Leite aos dias 28. de Se-

sa o nosso povo sôbre êste
govêrno que tanto tem des
prezado os pobres e os hu
mildes.

•

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

Florianópolis, Quinta-feira, 29 de Setembro de 1955

UMA CARTA

INSTALADA EM FLORIANÓPOLIS A
COMISSAO REGIONAL DO FUNDO
NACIONAL DO 'ENSINO MEDICO

t
f.

Que essa promessa' vem provar que não con

cedeu o abôno· porque não quís?
, ROUBO

,

/Esteve na Delegacia Re-

5ional, a sra. Tereza Vicen-

A's 15 horas ele ante-on-

Durante o verão a cigarra cantadeira dava 1'2-

cepções, banquetes, champanhota e uisque.

..

E q�ando chegou o tempo das eleiç�es garrou em

fIcar tnste, com uma bruta vontade de ser formig�
próvida e trab.alhadeü'a. •

Mas, como diz o Gustafe, lá de Brusque, era tarde:
() Inês chá tava m01'l'ido!

ta

[
\, tembi'o de í955.

.Loteria do Estado

tem, o comissariado da De·

legacia, recebeu um telegra·
ma de uma senhora residen
te na rua Germano Wen

.dhausen, que a residencia do

HÉLIO ABREU
CHEFE DE EXPEDIENTE-

Dr. Laerte Ramos, seu vjzi
nho que se acha viajando,
foi arrombada, à 'noite an-

teriar, sendo mais tarde co

municaclo à Delegacia que

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


