
Comicio Monstro �a Aliança em Saco dos limoes
Magnifica !reuD'ião na Vila Operária - O vareador. Waldemar

Vieira desfaz intrigas -' Entusiasmo
Muito' embora soprasse um aplaudiram incessantemente fazendo em tôrno do seu no- veira, vereador Odair Altair tido Trabalhista. Brasileiro,

'ff. vento frio na noite de an- lOS oradores da Aliança So-' me, Velho. pessedista, tem Rodrigues, Professora Olga dr, DibCherem e dr, Osmar

» ta-ontem, o POVQ reuniu-se I
e ial Trabalhista, que disse- sido no Saco 'dos Limões, um Brasil da Luz, sr. Domingos Cunha, Prefeito da Capital.

em mansa na Vila Operária, rarn das virtudes dos seus baluarte incansável da cau- Aquino, sr. Milton Vieira Devemos registrar a pre-
, ,Sou da Ação Católica. Re- vos, mas vós mesmo tornas ..

,S<ICO fios Limões, afim de candidatos: .Juscelino, Jan- sa do Partido Social Demo. Montenegro, Acadêmico 'I'ú- sença no comicio da Alian-
.
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C
cebí o distintivo 110 ano pas- tes quase lmpossivel -I("� I

participar (e um extraor 1- go, a o 1 e iranna a- ,cratlco. lio esar Gondin, vereador ça no Saco dos Limões, de
' '''.0.

sado das mãos de "v. Rev.na, defesa.
nano comicio promovido mos. Waldemar Vieira, acadêmí- diversos universitários da

I na Matriz de Bom Retiro. V. Vêde Monsenhor! ""S"
pela Aliança Social 'I'raba- O vereador Wa.ldemar Vi- Falaram no comício de co Márcio Colaço, Carlos' Capital e do interior que se
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" Revma. nos deu naquela oca- atividade entre nós consistiu
11S .a, concen raçao a I err a, na opor UnI a e, em on em � rança ,0Cla Ange o ' ec rrgo, sr, Rafael mcorporaram a essa grande . -

lavr d
-

1, 1 f' I
. discur . f' d T b II' t

.

t D'" N I siao a pa avra e acao e de únicamente em faze,' comi-
rea IZa-C a OI a guma COIsa lSCUISO que pIO enu, es ra a l1S a, os segum es, tgracomo, Si'. orberto cruzada de redenção moral 1 ti' d

'.
t
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. I 01' IS' .' U a pe 0 Remo e Crrs o. V. Cl'OS polítícos a t"'VOI' d' "

ora c o comum e superou a ez 111 rrgas que se. vinham oradores: dr. Salgado 1- i ouza, o representante do e mater ial no Estado de
'

'" , <.;"

Revma. traiu agora a sua e a candidatos da U D N "1'
qualquer expectativa. Aliás, iltUJ' diretório municipal do Par- Santa Catarina.

. _. '" "t,-_

em Saco dos Limões, o Par- ·�·_..·_·_·.·w·.·__.............,.._-....• .............................._..·..-..-..-........_.........•••....·.·.·_·_·
nossa causa por ocasião da gando ordens superiores,

tido Social Democrático, já-
• • sua últíma, visita a Bom Re- Fostes celebrar missa em Ca-

mais sofreu ali uma derro- 11 mensagem' da derrota CARTA ABERTA TtirroouxensOteds,iaMl05nsdeOnlc1001�I.'ente. Pneallal'ddacOleinterior com CSS:l ;i-

ta, por-quanto os governos
ao e tamt.cm [Ja�·'1.

Ilmo. Sr. meteu Jeep, dinheiro ou ou- "desmentir" o Vi2:<l�'i,) da 1:;)1-
de Ner êu e ·A.derbal sempre

'J •
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f
deelicill'l,m ern-inho e aten-

.. c c arva 10 .ras coisas, e o sr. es a a-
1\/fENS

roquia. NaJ .Iescon ias ,e" .

.

I Li, ante-ontem, no camaleorríssimo matutíno '1', costumado a comprar as pes- LU' AGEM DE CA- nem um pouquL"ÜlO' sique r,
çâo especiais àque e pedaço

. . A Gazetn, o nobre propósito elo Governa.dor Iri- Deputado Estadual soas, saiba que no Brasil exís- FE� FILHO A EJISE- dos -vossos tntcrrurn.tes' '··'ue
ele terra da Capital catar-i-

"<

nense. O Govêrno do Esta- neu Promessa Bornhausen de conceder à classe CANOINHAS ãern ainda muitas [pessoas que NHOWER calamidade!

do atual, que nunca olhou dos funcionários elo Estado, a que me orgulho de Não estou acostumado a não se deixam comprai- por
.

Não tivestes a de;ic!1df?a,

FI
., pertencer, o aumento de vencimento,'s tão discuti- alar peras. costas, e já que o dinheiro algum. RIO, 29 (V. A.) - ° sr.

e disso nos certíttcnmos, de
para os bairros de orrano- C f' Eilho envi

.

elo, tantas vezes prometido, tantas vezes procrastí- .r, andou falando mal eh Por que sr. Benedito, re-
a e 1 o enVIOU ao presr- fazer uma vísítínnu ao Sr:.

polis, mandou que seus por-
.

t d E t d U id
ta-vozes fossem' ali. fazer nado ... StU Excelência cansou-se de fazer e3pe- .iím, vou lhe escrever para i provou ter o Padre acompa-

(1011 e os s a os 111 os, Vigário da Paróquia que ora-

rar a comissão de funcionários,' -Sua Excelência .sclarecer algumas coisas. nhado o Dr. Gallotti e comi- general Eisenhower, o se- zerosamente vos teria rece-

promessas eleitcreiras que
.

t t 1 "R
não tem atingido qualquer bateu o pé; Sua Excelência foi irredutível: en- Nunca ft?lei com o sr. nem tíva, na visita ao Grupo F,,- íWlll e e egrama: cego a bido como colega. mio vos

finalidade. Pelo contrái'io! quanto á Assembléia L:gislativa não viesse ca- ) conheço. O sr. quis íttacul'. colar, ,aos Padres, aos II'nu�os .... excia, aceitai' os meÍls vo- dignastes siquer ele entr!1r

O Partido Social Democrá- bresteacla jurar ao. insigne piloto� ela_nau catarine- ; 'minha honra. Isto nunr.,\ Maristas, às Irmãs do Col'é· tos mui cordiais, nssim como
em nossa Igreja. E em caS:1

tico e o Partido Tl'ilbalhista.- ta a .!?ua subserviên,cia, o seu apôio prévio".a sua' ) permitirei. As Sl1f1..'; calú· .gio e do Hospital? Serú qu') Nl. de todos os meus compa- de quem vos hospecla.;t'�s' ..

. deé1sfro antes do exani:e da C:üUsfl, S.tó Ex·",C·lf!l1cJ'.:. ,in.s püo n1!J, aSSltstam" o Sr. peXlS1Lser. o. don.o�.ab,(.)- Luotas, pelo seu pl'onto·.res- Vossas palesir:ls ,�!Jm o pro-
Brasileiro 'forLal�celêam'$e . .

O' --.;.. , , 'l'J fJhe 8<':1m n'o ':
' . .

"j t' I "
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3 1 não' man(hu·h a: �íl'1(fnsa!!én. .

'
.

·sr: (faO sabe que no .ori'l� luto de Canoinha-s? , .' ., f�sRJ'a.df\ .n'iQ l:-.iil'f';:l1jH- ",:lc.':._
ce 'a maneira qüe,. a

cei
- .-' ",-1" , ... ' ,.'" .'. •

,.
'"

.. n.__ �. .._.. . ...

, .', N�s.ta �ida p'.orém :tuclo te'tn Ul1' fi.IT,l:,·,: ai,;", UIn II l"ellla dÜl'ríbàacia'.e libe:r-- O' sIr. dilise.""'taiúbém ·q·,d· '�rO"'{"A-. g'.a"-E'V.E:-· Ulp ,oüclul, tl.fl, .FEB !jue lut.·:Ol.l ..

oU,tubro, a vitóI'ia

ali, se�,�
.

,
. "T'
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alguma coisa ill1p.l'essionan. govêrno mesquin:h�) OUV2 bater a ultima n01:a" .. E �acle?""
.

Fp 'Jcomo>católico e membJ'o díl ,':' ...
, 7., ".

' pela.denJ\tl..Cl'!\cJa e,1;l:BERD�'\- \

. , ' Slia Excelência des'pertou: "o. medÇl de' pei'der aS 'Na:'Cal-tá Pastorai "Pol-ítí- fanülja. católlnit de '�an()l� ,,�Q�A:, 29- (_D. �.� � OS DE. E (') .q�e lilái� S�il,ti:11ú{
te. .

1
. - '� .' ..

r' " ." ··t'· a" ,de Dom Benedito ZOl'ZI. Mas se' en,vel'g·onhava., elos tl'.;ld11haào:·es,l11U,.nlClpalS da Monsenl1·ô'I·. 'e' o fe,t,1) cle' .... ",�--
Cêl'ca de duas mil pessoas, e,e1(:;oe8 o seu �l1lmo_ es Tl8.Va .... tcom, ",JS a� <uo· .

J '[')" '
�.. .'

Jornal ele LêU'as), E concebeu, êle o homel11' das �ispo de Caxiás, está: escJ:Í· padl.·es�.d.e·. B'át>l1llc.duva". 'E � J .il�:.p:z.,a,_�.L'L,lbhca. a, l1)eaça�am pantardes' para .
tôda

durante mais (1'e duashoraJl,. -
,

.- 1·1 'a ' 24
.

multidões, concebéil e partejou a icléía d�' n;lai.3� o; ;'0 sacerdote ,católico no :r. e catol�co_? Se o J\)sse no.o .

(E'v a:I: I se _e� �I e;,e pOI vossa atividade' nefasta, ';1;-

UMA CARTA' uma promessa, de' mais um!engodo: em bre-vé'fi'dias trásil, gl'aças à Constituição, teria inventago calúnia,s con- !bCJ'k�, ,na proxlma semana, dens e iicenças tiS Exmo. Si.

Trindade, 29 (le Sl2t:embr-o mamlafia �t ú1ertsT,gell1 do' aumento. E a .comissM. em ,todos 03 di·réitos do t:!i� t1"a os padl'es, não teria t�,n.'� se 1\ ao r��ebereni. o aumen- Arce-Bispo de Florian6po1is
.'

elos "técnicos" palacianos, tão boazinhá, qu-e .30 a-s .

:adão bt;a.sileil:o;. e suas obri· tado ti.hu; a hOll1'h ·de qlle'll to. d.;' $ �.OI.� 'cento em s.e\ls
e do EXmo._Sr. Bispo de La.-

ele 1955. ..

' ,
. f'llC meu' (f;:;

nmo. S11.1'., DH'etÔl' de "O VéSpel"'lS das eléHçõ.es concltíiu os minU(;fOSO� e,�tl\- ações: Por isto faz p,al'te elo' tem o clev�r ele defender os
., I C ,..

•

'jes. Ai" de nós! MOl"iS6llhol',

ESTADO" dos .. '. ·xercito·nac;ional. Tam mar- direitos'.do povo. -: O ' T'� P" Gomo deplqramos a fa�ta de.

V;enho per'a presente.,' sou- 'sôbre,'tudQ 'isso, pair� sereno .e irtataeável . .o .
hado pa�·.a a' guerr�., Pode Fui- chaimido para o

Bl'!:\Sill
. .' tMO' sinceTidade; nas VOSJÁs aWu-

citar á Vossêriciu que pelas sentimento áe justiça do joriÚtl' eoca-.coleanó: amQe�, :�rilO' qual�u'er �1.� P()l� �isP�S .Btasneir�s"
.

'1)01'
-

Previsã.o':çlà T;�mpó, até as eles; ,a. -vo�sa "le:Viand:1d�� em"

colunas 'desse ,conceitua:. "Srla Excelêrtcia' não' esqueceu o assunto que pu- ,.to cldaClao, candld::J,tar-"e, meIó da,s C.ongregaçoes Pon- 14 h01:a8 dó dia 30 matena tao grave. A valclad'l,

do jornal,. f a ç' a pú!:1!i- recia. esquecido pelos interessados., ." O funcio'- )ar�a qu,alquer. car'so, até ,pa- tlficias de Romà. Aqui sacl'oÍ-
"

Tempo _:_' Instável com deve t�r. pertúrbado vosso

boatos tendenCiosos espafna- n:'trio, que ap�l'ta 0- cinto para não séntir fome,
. a à presidênCia da RepúbH-- fiquei os lÍ1elhores anos da -

chuvas. �. .;' espírito;' a ambição ao ca1'-

elo� 'Por pess�as ín€s.êTuP'ulo� csq,u�cen-�e dO' auniento. O Governador, qUe é far- �' �od� ?ertencer a um par- ininha mocidade e' a minlu
. Temperaturá - Estável. go, vos ceg{)u. D"esconheceis,

sas, de qU,e meus filh-os fo- tamente a1i�entado pelo Estado, lemtll'(m-:S'e do ,Ido pohtlCO, fazer. propagan- saàd�, para Q benLd'êste j:,_0- Ventos-- - Variáveis mo- por acaso, 'o última, çirculal'
ra� os autor�s das 1led,r�das mísero flmcionário. Lembl'ou-se

.
el11 te-Wpo,

.

às la da -sua candidatura com,) vo e, por êl'2 lutarei semp:'�, dera dos,
. , .

de Dom Daniel? Ei-la: "Cpl11

lançadas ,ontem sob1:e o ".w- vé.;1pel'us das eleiç08s, Lembrou-s3 sem finalidade,;; [ualquer ?�tro càn�idato. .::ust.e o que custar. Tempera.turaSl - Extre- respe_ito pleito 3 de Outubro

mieio "do Partido SOCial De- _'demagógicas. Lembrou-se, como se lembrou ao coro' Tenhuma fel do Brasll lh� Talves ficou chocado por- mas ele ontem: Máxima 20,2. próximo declarq que cl3.tóli-
,

. ;roibe isto".. d' D H I'"
.

t- b d d 't
l1locrátic:o realizb.()u ontem' til!' o ubôno Ue Natal (quantos anos fa:,;; iS2o, mes- . lue ISS e que. o I'. aro \,0 Minima 16,8. cos em li er a e 'vo ar· C'111-

em TriMhlêl .

�,
- �,'., mo?). Sua Excelência sempre' quis bem ao func-iQ- Falei no comíç-io- em Ca- ,"eneil'a é .um -ótimo lhédt,�Q didatos sua preferência IJUI'"

Desejo fiZer .sentir fi, êsses nária; deu-lh:e colegas cin númerO nurtca janiais lOinhas porque sou livre e e u�n homem digno? Poderia âmbito Federal, Estàdll�l 'e:"
elementos, que o nleu' caráter alcançado, para que o funcionário não ficasse s'ó- )orque quis defender às di- tel' ditO mais, ·isto é: que n Municipal pt D�claro '911".:
e a minha cCJl)c1-uta, desde zinho naS vastas �epal't�ções estaduais. Fêz 'remo- 'eitos d.o povo. pelo qual tm- .)1'. H-aroldo. é pessoa hanr.,;� trossim NÃO AUTORIZEI', '

muito cerJo acostumou-se E çôes, para atc>nc1er às necess'ldades de proporcio- )alho e luto: Falei de del110� ta, médico hqmilde e (1,1- NINGlJE'M usar' meu

amoldou-se ,sob a rigidez ela nar aOK funcionários melhores climas, are3 mais :mcia, ela lib�rdade ele v:)- truistà, que faz consultas favor determinados candi·.

(lisciplina c ela.oydem militaI' sadios, maiol'es facilidades Piua a insLruçiú se- jO, ele justiça, de altrllis1HJ sem ser pago e até dá remé- datos" (ass.) Dom Déln�,d
e ne3ses principios fOI que c:unJ�Lria elos Illhos etc., etc. Su� Exce!ência foi 'ontht as coações: as lnju·;ti- ..lias de gráça para-os pobres. Hostin,- Bispo Diocesano.

eduquei os meus filhos não além, elo ABONO; Sua Excelência dará· mai's elo ças, as compras ele voto, as EH� é o verdadeiro amigo dos MonsénhOl:, nossa in�en(;,l,o e

permitindo porüinto· (j\\€ ele" que mil (�l'uzeiros aos funcionários. per&eguições e egoismos, Pat': pobres. Não elisse tudõ isto., de defender a Fé e .0S M\l! \s-

Pratiquerl1 átos conh·ó,tios E é porisso, senhor Redator, que eu concito os
idári-os. Disse 'ao povo{ que le poderia ter dito mais I tros da Fé, os sáoerclot'cs. Ini·

aos preceitos acima. lunc:onúrios a irem fl. Palácio, para buscar o Go- )ra livre de votal\ para qU�1J1 ai,l1da da bondade deste 1lus- pIoramos, Monsenho�', ;;Me.

Além disso, fof sempre l11i� vel'naclor e h�vá-Io em passeata, aos, ombros dos ]uisesse; porque' 1ivre de C3-· tre nl'édicoJ porque..,tc:ida Ca- SacerdÓ_te, sêde' P}1.cll'e e não

'lha nórml1 de conduta, não funcion&rios, pelas ruas ela capital. Sua Excelência 'olhe'r o sel1 candidato. 'noinhás l'es�ita· e ama" o Tectomento Racional da. VER· �olític.o.
tEu no comíc;io' não ataquei seu amic'o -vel'd�deirci' Dr. MINOSES INTESTINAIS e suas

querer para os ou ros o que mel'ece nossa �ratidão pélas promessas que nos faz.. o,, ANEMIAS IArt""elão; Opila-
não desejo para mim. E como não dar continuidade a um govêrno tão

) senhor.
. Haroldo F-erreita. cão!. SEM VER/,IICIDAS.

Estende-se esta minha re· "promissor"? E' nossa obrigação votar eín Jorge
Podia dizer que estão gas- Agora deixo ao bom pOI'':J

pulsa, tambem a elementos Lacerda, se quisermos maL, ... rú'omessás. .ando rios de dinheiro para de Canoinhas decidir se' êk�

mal educados que pretende- S�nhor Redator, falando claramente, com Iri- L campanha eleitora], pagan- se envergonha de um padre
t.am violar a residência ele neu e suas prom,essas, somente tendo o dinb-eiro na lo, por. exemplo, at� dez !nil que disse a verdade e qu� fez

Um filho para rasgar própa- mão ... e votando CONTJ;lA, pois a(classe não. pode :ruzeiros para que· as peso um'discur�o altàmente dem(i�

ganda política, sÓ '111\,0 o fa- continuar a 'ser lllclibtimla por qucin promete 'g0�
oas t,rabalher11 pelo seu p(l.r- crático, convidando o pa'IO

. Zenclo, ein virtuel-e da re" ..çzio vernar com, sem ou allesar ela 'Assembleia e que, no ;iclo. Podia elizer tamberYÍ q;w todo a não te): ótlio pattidá ..
·

que enconhal'am. . editorjltl ele A Gazeta, manda. diZer que sê sente na
!ivem perSeguindÔ profeilsD- rio a votar!cad·a-Wm 'pgr quetn

Desse fa to,' t'ein (ü€iJ1�i.a -o obrigação de pedir .o"pronuncirumento prévio dessa .'es e outras pe.$sõas, só' por-. quisesse, a estar unido. par;),
S111'. Ftedel'lco Véras, qUe ('s� mesma Assembléia.

'
, �' . .

1ue não pertenc;ein à
.

UDN. o bem da famjUa canoinhel)C

tevo no local, a ,qu�.Jú fi;,: En}f1'm, 3 de 'outllbro vem aí! \ ,

Podia dizer muitas outras se, para a
..
prósperidade do

(SentiT
o meu protesto, aC!1- As mnas clarão a lrineu e sua cUl'dola o trõeo coisas, mas não disse porqúe Estado de Santa Catarin:i e

tando a minha atitllde'e con- das promessas não cumpridas; não pãira'> dúvida não costumo ofender a nil:-- para a ,ordem e p·rogresso cio

denando àCjúele ato.'· Ctue Gií.llotti e Miranela Ramos, 'que cumpreIll o que guéll1. nosso querido ·Brasil.
POl't�nto, -:- Sn1', D!.rl�tl)�" prgmetem, que'nãÇl mercaelejam com o sofrimento 'Por que, SI:. Benedito, pU';- Agora, se o sr. se. escanc\ali· _

esperGl que e.sses ,elerE:;nto� dos humildes 'funcionários públi�os às vé.:\p·eras das '{ou telegl'anÜ1 pata F'lori-l' zou farisaicamente do meu '" I
• 6e"�._ge••

e··I'sintam a l11.inha repulsa, pm' eleições, receberão o sUfrágio daqueles aO$ quais o. nópo!is 'oontra mim e o 'P,l- disclll'sO então é p�rque 'ou':

EM 46 MUI'IPIP'10'S��:�.�;:',::t��u�n::;��.1i:: ;�'��:�d�'�::!�::"�';"�� �::�:��i�:e':i: :!��:: ��:,�i�:;;O,�'::.ol,"t,,��;��'�,; !�;:��idOp;�e��: �:'�;':; i.'.
"

, : 11'.· .'
,. i

mília. e minha

w'ü1i;,'''''ied::d<tI'
mílias, e.:;q'l1é�idoil· (la justiça dos votos. f�SCr:l,Vo.� cl:!. VlJN'? foi n.tiÍlglcloj: então é. l?orquc • .•

nu'e n"c']" te'l'" a ""l' cOln� O"
" P."'l' "ue 'SI;< "n' cn7c"C]·l·t-o I À tem n:lc'(lo quo"e' vaI'· pel'(loI'. "T0' • No .

atr,O llassado, a AI.rança .Social Tí�a·ba· , .. �.

>1 "'" , Vl;;.' �, Durma tJ.:anquho Sua Excelênc�a.o GovernadOT. _0 'i ,. .' ,u' ,,,.
-

Ifatos ocorridqs.. ...•. Mtú1de ou 'não à menságeh1; tanto faz. vantou a' calúnla que eu ÜJ,- segundo"êa$o, si não,cDmpr<)-' � lh-ista'.denotOl,l a'UDN em 46 mqn,icípios. ,

.

Com os meus sincPl:(!:; lj.-' SElnh� co!'n. ã' vitória.
.,

lei no.' comieio 'llm'que 80;l endeu, então o aconse1l1o ii. -: Em PRESlDENTE GETULIO e RIO NEGRI- '1'.O-"aclecime' n t o �

ai-e'nf>''''''''-I
' Ilado )'1 '1')' F " II COml)l'a:r' "1111 d:l'cl'ona'l'r:o e. ver ,... NHO,' por exempl-o, Nerêu venceu 'com 1215 c 1045

". .•

o,,"' ",vu,.
,,- Amargo é o (l'e�perta.r. ) 5' I t· o r . .' :'ar,('JSco ,. c.

mente ' D 1 I
-

t d GalJotU1 o qtte· signi'.fica: Demot>r.1l.ei:l, •• vótos, respectiv:ulIcnte, ....

r,cl'U )a- O-H.O os VO os e fome!
,

�,.
• --Em SÃO I�RANCl.SCQ DO' SUL Salli� venceu' ;.

SubsCl'evof-nl'J l'ELIZARnO· BARNABr,;" Sr, Bo.1iceLlito, fique saben· Liberdade, UJ1lão de todos. I. I .'

I\V
.

. 1 (, com 2705. vóto-s.
aldemar Vieira' COl\'tleu,o do Que eu não recebi dihhei- Pe. Miguel Ric.eiardelli I:Capitão da Res. d�;EX, _· IIII1ii1.lIiiIlllÍllilllllliliilllllI!iilIIIIIII•••IIIII•••IIiiII..i21�'o�a�lg["'u�m::. .:..�N�ing��u�e�lU:.21�1l�e�p�l'z°.:.-.!......l(D�Q2B�a:!irt:n�·g�a�V�e�r�d�e�)_ "-�'..;...tel :.,la.il.•:••l.I.. , �.""..I I.,.ecMtI 11••.••1I·...,.,t;; ...

I

Nerêu e GallottiHOJE:
HOJE, ÀS 20 HORAS, NA PRAÇA PEREIRA ,E OLIVEiRA, A ALIANÇA SOCIALTRABALHISTA EN·

CERRARA SUA VITORIOSA CAMPANHA, NUM COMICIO MONSTRO, COM A PRESENCA DE NE-
,

. REU, GALLOTTI, MIRANDA RAMOS, ADERBAL, BARREtROS FILHO.

._----
�

/ -

-

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

-
_ -, ..

CARTA AO SR. MONS. LlBRELlOTTO'
Carta ao Senhor lv[,mse-I' nosso meio a confusão, a dú-

nhor Librellotto vida, o escãndalo. VC'ces se

Bom Retiro, setembro di' I
erguem, duvidando elas vos-

1955. sas intenções e do vosso sa-

Monsenhor: cerdócio. Queremos L!t;tendd-

Respeitosos' cUl:npril11e-ntas
Hab,actt),

A l'eportagem deste diári'l as coínarcas de Turvo, rtu
colheu inf.�rmações na l\S- porànga,. Xaxim, X:t.nxe1;8,

sem�léifl. LegiSlativa ele . que: Itaiópolis,'� outras, Essa ki
o presidente 'l3raz

.

JoaqUIm
I foi ·vetada pelo"sr.- GO�1.Jla"._

Alves remeteu �: novos . ele· I.dor. 'Por isso, até hoje" '·l1.�O
mentos ao· SU-1n-emo

TribunaLrpUderam
ser instaladas

'

as'

F'eder�l, eSC,Hl.l'_ecendo a

ela,:", ,ditas c�,marcas, com gm \,es

b.oraçao da ·lei 197, de 15,ele e incalCuláveis prejuízos parl.
dezembro de 1954, que criou as respectivàs fÜ&.ílida da.'l.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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FARMÀCIA DE PLANTA0
PLANTõES DE FARMÁCIAS

Mês de Setembro
3 sábado (tarde) - Farmácia Modema � Rua João

Pinto.
.

_ . I
4 domingo - Farmácia Moderna - Rua Joao Pinto,

A ilelegaci&\ Florestal Regional, 7 quinta-feira (feriado) - Farmácia Santo Antônio
no sentídu ãe coibir, ao máximo pos- Gerellte: ���mgos .,. V.

_ Rua Felipe Schrnidt, 43.
sível, ai! queimadas e derrubadas de, mato, afim de ímpe- 10 sábado (tarde) _ Earmácia Catarinense _ Rua
pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que Iitepre_entalltea: Trajano.acarretam tais práticas, torna públtco e chama a atenção R�pr"8eotaçõe._ A, 8. Ler!'

11 domingoLtda.de todos os proprietários de terras e lavradores em geral, Rua 3eoaGot' D ..nt",., 'o _ 60 jano.para a exigência do cumprimento do Código FlorestlJ,1 'andar.
17 sábado (tarde) _ Farmácia Noturna _ Rua 'I'ra-'(Deêr. 23.7�3 de 23-l-19�4) em tode o Estado. Tel.: 22-6924 -- Rio d. Janeiro.

.

Rua 15 de Novembro 228 fia j an o.QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO andar 8Illa 611 - Sio Paul'). 18 domingo _ Farmácia Noturna _ Rua Trajano.Nenhum proprietário de terras ou lavrador poderá 24 sábado (tarde) _ Farrnâcia Esperança _ Ruad d t 1· ·t \SSTNA'TUEASproceder queimada ou derruba a e ma o sem so lei ar,
Na CapltllJ Conselheiro Mafra.

com antecedência. li neaessária licença da autoridade no-I
'

25 domingo _ Farmácia Esperança _ Rua Conse-resta! competente, conforme dispõe; o Código Florestal em Ano ... , , 7 ". Crt 170,UO Ilheiro Mafra. /

seus ârtigos' 22 e 2'3, respectivamente, estando os ínrrarores Semestre ., , .. Cr� 110,00 O serviço noturno será efetuado pelas farmáciasdes- ". -

Nr Interior
I •

S h
suíeítos a penandades.

Ano Cr' 0,00 Santo Antônio e Noturna situadas, às ruas Felipe c-8EFLORESTAl\!'iENTO Semestre .........• ". Cr$nO,OO midt, 43 e Trajano.E t \0.' t'
-

I êd de i íro florest.ais, em Anúnc-i J mediante -ontrâto.S a ....epar içao, pe a re e v ver s
.

Os o r ig inaia, mesmo não pu-cooperação, que mantem no Estado, dispõe de mudas e se- blicadoe, não serão de olvido •.
mentes de espécies flcrestais e de ornamentação, para ror- A direção não 8e respon.al ilisa

.

, pelos conceitos emitid<l. 1101 a'_'- : b*� _
_necimento aos ?grieultores em ger'al, interessados no reflo-

restamento de suas terras, além de prestar toda ortençaçâe
técnica necessária. .Isembra, ainda, a possibilidade da ob-
tenção de empréstimos para reflorestamenre no Banco 110 INFORMAÇOES

UTEI8

cão de matares selareeimentos 'e requererem autorteaeãa '11
O Jelltofr enco_ntrar6, n13s,a I:�- ,,,o Desconto �SP'�Cla.i Diitr� 0Ii senhores mj&.tltei!.

"

una, n ormaçoea que oec • _.
.de Iicençapara queimada e derrubadas de .mato, devem diàriamente ti d. imediato: .

I dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou díretamen- JORNAIS T.Ietu�: '.

-.".,.------...-------------- te a esca Repartição, situada à. rua Santcs Dumont nv. 61� �����: ::::::::':::::.:: ::�66

P�'II lJl "tl"-"

tO ,tlem ���:��:����()
r:": Ca�x� Postal, 39�.� It��:�;F�:::�i::·:::::: !:iii• ,$ III, l>ndereço teíegraríeo: Agl'lsIlva - P'loríanópoüs. S. c: HOSPITAlS

, ..c�_� .... '.Wj' • __._.......__..__.__ .. __� (!arirladre:

'1/
' �A ouwriE TOOO�;''' Viagem com segurança g�fJ��;�:::. >: g!!

/." ,. nos \lAPI:JOS e rapidez p��;rZ�b;���:�:�:: .UI

M'- -D�':'--". ft'�""
so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO Ic����i��a/ÚÍl-·".''':· I.m

"
;; '_, RAPIOO I'SDL-BRASILIIBO"" I Corpo de Bombetros ••.. 1.311:o-. 'Õ'\ -::

"'" I Serviço Lns (Reclama-�
= �.-. �

'" � � �

• Florianópolis - Itaja! - Joinville � Curitiba !Po��ti�
.

(S�l�' '6��i'9�'�;� ::���;: �lj;P-
..J . Polic'i,a (Gab, Delell'ado).. 1I.&g4... .. -

o!' COMPANHIAS DK
�

"

Age"ncía : 'Rua Deodoro esquina da : T.lHNC;:PORT.l8
-

Rua Tenente Silveira AtR.O
T-AC .

Cruzeiro' do- Sul •••.••..
Panalr ••••••••••••••••••

Varir •••••••••••.•••••••

Lóide Aéreo •••••••.••••

Real •••.. '.- .••••..•••..•

candtnavas ., ..•• , ••••••

HOTÉIS
Lux •.... , .•. ,........... 1.021

IMagestil' ............•... 2.276
l Metropol 1.1(7

�C�ei��:tB
_ ::::::::::::::: :.:::

enrral .. , . . • . . . • • . • . . . • '\694
::�treIa '....... 1,171
deal' ......•••.•••••••••• 1.11"
i!Y31'REITO
l.quI> .' .••

-

.....•••. ,.. H

l Imokiliária M�uel DaUI I
MINISTl!:RIO DA AGRlCULTUh'A. O' ESTADOSRJ'VIÇO FLORESTAL IDELÉGACIA }t'LORESTAI. .......

REGWNAL ADMINISTRAÇÃU•-. '&edaçio e Ofici.al, à rua COD-.. o\CORC:O" COM O ESTADO VI!.
'1I"lbeiró, Mafra, n. 160 'fel. '022

SI!N'l'A (JAl'ARINA ._- cs. '1'ostai' U9;
e: V I S O Diretor: RUlUiíN, J,. _AMOS

Tem a venda
Uma casa a Avenida Mauro Ramos
Uma casa a rua Visconde" de Ouro Preto
Uma casa a rua Deodoro c/13,50 de frente e 46,60

de fundo.
,

Uma casa e um lote a Avenida Santa Catarina
Estreito

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 - Estreito
Dois lotes a rua Moura - Estreito

,

Dois Lotes no Bairro de Fátima - Estreito
Quatro lotes no centro da cidade
Quatro lotes em Londrina - Paraná
Tem compradores para casas em Florianópolis

ue cem a quatrocentos mil cruzeiros.
Negócio a dinheiro.

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

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

r-ipal,
16 lotes no Bairro Butiá. I

Uma confortável Casa na Avenida Hercílio Luz.
Dois apartamentos (parte financiada).

- Farmácia Catarinense - Rua 'I'ra-

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

O uro Preto).
"

A Casa n. 13 na Rua Silveira de Souza
As Casas nOs, 1 e 3 na Rua Sete de Setembro

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

Uma casa de material com o terreno 10 x 30 no inicio
da estrada do Pantanal (lado da Trindade), preço Cr$...
40;000,00

.

A tratar com o Sr. Doralécío Soares ou o Sr. 'Sílvio
Sonsmí
-------�------.---------------

Raios X
1.'100
11.1100
UiI-
1.121
1.'01
1.1118
1.600

:PRr -VESTIBULARES .

PARA AS FACULDADE8 DE DIREITO, FILOSOFIa,
IMEDICINA, FARMÁCIA E ODONTOLOGIA.

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

3661.
Início das aulas: 1 de setemoro.

aparelhagem moderna ti completa pau �ul'.\quer exallle
n.dlolópc_,

Radiograna! e radioscopia!!.
-

Pulmôes ti coração (tora:J:).
Estomago - intestinos e ligadJ) (colectstolTafia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Bistero-salpin1ografla com insufla

ção das trompas para diagn&_'ltico da esteril;dade.
Radiografias de ossos em geral.

,

Medidas exaeas dos diametros da bacia para orienta
ção do parto (Rádio-peITlmetl':!l\).

D1àr1amente na Materntdade Dr Carlc.8 Corrõ...

-------- ----"'-;�---_._-,---�--
----------------.----,-_.. ,,-

I
BANCO de C�ffiITO POPULAR

I'

z AGRíCOLA
.

I.
���.16 ". I

f'LORlANOPOLIS - 5Iõ..eôrô.rm� _

P'--------------�--------------------------------------------------��
- ._

INDICADOR PROFISSIONALlc.::�,:::��f:s�o:.1 MAR�!;J!�!oRMO I R"D:��"G...,.. A 8·a I LOBATO DR. W.&T ··OR ZOJaR '.'rancii!CO de ABsla e na °snta, CLÍNICA DE CRIANÇ."Q I .I'ON.. : Z.�68 - .f'lorjanól:l"li�DRA W[,,,�V=--<1 J ... ;_

f
n..

1.n.L&lU C
.

Can do Rio de JaReire ru;>... IIUUI \:rn..aO GAR IA CLINICA MÉDICA ADULTOS DR MARIO WEN-•
' Doe.ca••0 aparelho rMlJIlrro&õrl .. ! DI"loa.lI. J;l�3a ".eu]"." N"o, CARDIOLOGIA

I Doenças Internas I DRAUSENI TUBJlRCULOSlII. 1(0.1°"'" 41. M2dtda. .a UaJ"'Id'- ContultoclO: Rua Vitox lhl-DR. ANT,ONlO BIB
, RADIOGRAFIA J: RADIOSCOPIA aldalle li" Braall {reles, 22 Tel. 2676. CORAÇAO _ FIGADO _

I
CLi]':TCA

MIWI.
CA nM A nULTOe

I
E I t • ... _ .

E CIilANÇAS
....,.ySSI - DOS PULMúJiS

IX'
iii "rno }!or Clone.rlo &

---I
Horários: Segundas, Qu..rtu & }:UNS _ INTESTINOS

.l.U.U

Cirurgia do Toras ternldac!e-EIClola Sexta feiras: Consultório _ Rua Joio Pin.- IUl,DIC�8 -IC' Formado pela F'a�uldad. Nada- (Sanlce 4fo Prof. OctÁn().... Das 16 às 18 hora.. Tratam�nto moderno da

I'
tõ, 10 - Tel. M. 769.CU�URG1A JLtN ..

nal lie MedIcina. TIII!olo&'llta.. drlrne. Lima) I Residpncia: Rua Fdipe Bcll- SII�ILIS Consultas: Da. , b • li{l�- I.G.RAI.-PARTOS
li 1'I110clrurgiio di) HOI\JUaJ 'lII"'ll!:x-I�ter�o 410 Serviço 'df,. Clrur- midt, 23 _ 20 andar "pt. 1 _

Consultório _ Rua'
Residência; Rua ••t."'.. ]éServiço completo a .Ipeela_ -

ri&: àalL.:>II iria li.. HOlplt�� L A.. P. ii. ". C Tel. 11.002' VlCt6r

10io_r, 46. '1'el. 2, .8IZ.
udo da. DCaNQAS D. S8HO-

Couo de e. ed&II ....çl. "e-!� 110 Rio de Janeiro - •

"______ Meire1les, 22.R,AS, eOIli moderno. m6todol 'II S. N. T. EX-h..t�n.l �. Jh;:-i1il&llI". Médico do Ho�pitaI de Caridade DR. HENiuQUJIl PRISCO HORAH.IO: .dlagn6ltieo. e tratamento.
teRte de ctnrtrla �OJ Pt!:! Ua-� e da Matermda«!_e Dr. Carlos

PARAISO
SULPOSCOPIA - HIST.SO -

{'
-

I - Correa I Das 13 às 18 horas �SALPINGOGRAlI'IA - 1lIl'.:'Á· n-
r Gul�u'8 ,)t,,,,:.

I DOlEN'ÇAS D. S.NHOKAf - , MÉ.f-ICO
.

•

DR. ANTONIO BA'rISTA.LIS.·O BASAL .01,., F.hplf geumldt. 115 -., PARTOS OPJlRAnOJlS O -

D d 8.-
Telefone: Consultório -

JUN-IOR
'.. Fon. 11801 I

-

'"

I' pera<;Del
- oençal "

4
.. llaclloterat;11l .4111' Q. · eulaa-

Atllnd••m 1II01'Q !Il&r!:llIda, C(lIII: Rua JoÃo Pinto n. 111,. nhoru - Clínica dia Adraltoa. 3. 16
CLLNICA IlSPECIALI2:AlIA n:B'

Illet�ocoarulaç'o - 1la1",OUu Ren_' _ 2u" 1i.t..v... Juni('t' ! dai Ür,OO li 18,00 b') ..... i Curso de E8pecialj�llção no Rsidência: Rua José do I CIlIANCAtI I
Violeta e Intra Vtlr-,!eH!...

Pela maubi atende dià- I '1ospitaJ JOI 8ervidoru tio 11:1- "
.

• I I d 'J. 1
Coaaultóllo: RUII Trajano, 'II. 1 'in -- Fone{ %lI9'

rinment. DO HOlllital d•. lado. Vale Perelra 158 _ PraIa I
I Cp,0nau te.. IIp. d9 _:"11 bl�H'�"I'

10 d -d'ft i " • lltep1<> --------.

"--.
I _. . .u, e ...nl.," 1';1 .. IrU! 1!l ..0,

au a� - • 1 C 1) ..0 o .

DR. Yl.MA_Ti. CORRE..f\ CarIdade.
_ (Sp.rvlço do Prof. IIhrlllUO lIe da Sauda(le _ CoqueIros. 11"Hor"-rlo: Du II �. U hora" -

.

Residência: IAndrade)',
I

�Dr.•OSSI,
_ rl�,.

CLí:t\fCA J!U:DTCA Rua: General Bitt.ocourt n.! Consuitsil - �ela llllUI.U
-

no ::JR ANTO.NIO GOMO'" Dii1
ADVOGADOS

I
Da. 11 ãl 18 laou. ._, CONSULTAS das 1{] -. 1)1 lw- 101. TeIeIolle' 2.6111. IHospital de CaridadCl,' \ I

� .

.

..."
DR. JOSll': MEDEIROS.USS� ,rI!5.

_ _ I À tluJe da. 11SJ0 lia am diaD- I ALMB1DA VIEIRA
Relldênda, Avnicl&l TroID-. Rua Tiradent[f � ,-, 11',)'11>11 a416 DR NEWTON

j
te no connultõrio 'Rua NlllU'1 I ADVOGADO I

I
J1I0wuli:..J, 8'.

., DR JOS"" TAv-;n;'!Õ'1 b'AVILA Machado 17 :::aqull" �& 1'I1'S-11 .Ihnitório e Rea!donltial -- ADVOGADO
r _,�

... .iii nJl�J
� T dentes. 1'el. 27611 Av. lIercilio LUlE, 11 !lIXe POltsI 1&0 - iajlll iDR JúLIO D01)I IRACEMA C�RURGIA GJlRtJ.. I Resideoci� - l'U Pr.ôí1olnt�

I
Telelone: IU6. "llota Clltarina,.

'I MOLlil'STlA8
.

N1IRVOSAS :I Doençac 4fe S,mhor... - Prado- I
Coutinho �4.

_VIEIRA !MlINTAIS ..:.. CLINICA O',llAL I 10ll'ia - �Ietrfcldad� lU41ca
i CLINICA DR. NEY PERRONE Dr" Lauro Daura.�DIcn D S

.

N cl' 1 ii' ,.
ConsultórIO: Rua VItor Iei- I de'

MUNDBSPIICIALISTA •• OLHOS, I r

u�:�ço - .. ooa � L)N)!l· "eles o. !8 - Telefone: U07. 'IOLHOS _ OUVIDOS _ NA:tIZ.OUVIDOS NARIZ li GA'RGANTA ,ça'ChMfend � b 1 � " El 1-, Consultas: Daa li hOrAI 11m • GARGANTJ, I
FOTlned{l p"la Faculdade Nae!'rR 'T' -.'NTO '"' OPllUQ,1!".3' Me 0. 01 m n I.. o' -� �

I
diante. I DO-" ;lI<Co' d. f,'!dicina Uni' 8r1ldalll

.... � ...
. ne en.a

R 'dê
.

F 1'''1' .

d B '1 Especialista em moléstias de Senhoras e vias uriná-
IJlfra-Ver...elka - N.ba;U... - Psiquiatl'll elo AlOtllJsd - eSI. nCla: ODe, ,"u ! DR. GUEIUlElRO DA FONSECA: o r�&1Ultra-S,,:,", C 1-' S t'A I

Rua. Blumenall n. 71. I Chele do Serviço d. 01'ORl-' . �IO DII JARlIlaO rias.('I'ra!4•••t. 4. liIhlál.lw eillal °c��I'ÇaUh:�era�;", p.!o �l ...tI'lr' DOENÇAS DO APARELHO DJ- 1 NO do HosJ;itaI de li'lüt'latl<tIlQlhl �pert"H.;oamen�e na "C,�la de
Cura. ndical das infec"ões agudas e cro.nicas, do

(;Pilra�!lo) h d' I r \!r .

I ! GESTIVO - ULCERAS DO m,s- ""ossue a CLTNICA o� APAXD I Slluda Sao lIfl8'11. 1 _ ..-An",lo-rftJlloaw.ta ....:.. ite"l\lta .t. c, oQ� ,III clllrt lllliOj • :�(!Ill:"�����- . 'I'OIvls\GO II DUODI!NO, AUUt-: i. nos MAIS MOo-tiP'N08 PARÁ Pruf. lfel'nando Paulino aparelho �enito-urinário em �mboa os sexos.
..

. IHa....alar <) erap a. .�. ' •• '.' ." (" lA DERMATOLIJGI' '" roLI
• Do..

I t ' • d S ___.
Oe,ulH - Ho<Ier'Do, -'.lIIelll&. CONSULTAS: '--'U�li' .. '�uj,. . _' .

-

-

. ...... ,.. _J -

,TRA'fAMENT" dai IJOSNNQA8 I
ti tlrno pOI '''·lOS. o e.... t;o Doenças do aparelho Diá:'estivo ti do IlhJtema !ll!!!rVOlifh

c. oe.-ltla.,lari_a••18l {Wu. tu da. U à. ll. iaOI"l". "ó:. I NICA GAlJtAL

"da ESPECIAl�IDADJII i __

!le CIrurgia,
Hora'rio! 101t.. ás 12, e_ 211 ás õ .

•• "\afie} (manhA) I DR. JULIO PAUPI'l'Z Consulta. _ pIla llIanU' 118' _ �rof. Pe?l'o d, ��II,�I I� �Bor*rio dai I la UI 011 .....&5 e,' Rum Anita. G.!iribaldl, aliQt!J.__ FILHO ,HOSPITAL.. : EstagiO �(.rtl· anH n�" Iater· Consultório: ·R. Tiradentes, 12- _ p, Anda.::- _ FOliie�da. 18 àl 18 �or... de General Bittilncourt. _.'
• ! A TARDK _ d... lU' _!. 0101 � _e p. ,acoA, '324('Conlultór1(J; - Rua Vi'-r iIl:,'- R1ilS1DBNCU. :&I:a 1:0"' ff:vi', I Ex .ntarno ds!lO !Il1j'"rma::-�A no CONSULTORIO Pro:, U,VIO .0l1ngllu l.l:lla t" il.. _

.. ., ,

' I.. III -- "..ne 13',.. 13g '1'..1.2901 i e Servl.�o d. ,gllstI:o-euteTo)illC,a I CONSnL'fORIO ._ I'Il!! !toa, 10tell1O \1M I

�no.
do P nh 1 ResiàellclS: R. Lacerda Coudnno, Ui. _ (C,ü!.ca1"1IIR .... - Jtua Slo() Jcrc. III -

- ._-;
, -�".,..-'-- I da Santa Cssa do RIO do Jane1.ro

I fLHEOS nO % Socorro,. E h) F . 3248
'one 14.:1, DR. ARM..J\NDO VAI...... I(P�of. W. n�r":rdi,,elli). REÚDENCl.\, Flillp41 8ch-!

'T
OPERAÇGl!J8

� ,140 span a - one. ., Curso de n"Urol(lli:l� (Prat. \ 'dt o II Q Tei llI66 I CL.N1CA DIi !,-DULT I .'DR. SAMUEL FONSEA RIO D� �SSIS \

Austr�ge8ilo). . ,

lnJ D � •

• DOENÇAS DII .';:I!IN:C:(JR.\.� ,.._..,................J"ohl'...�..........._._,."'"":'_........._....._-..-_-..-..-..__• .J"..............-...._............���.CIllUaGIAO-DENTI8TA Do. "Serv�ço. li. Clialell I.tUtUl,! ,Ex Interno do HOIlPlU_ matcr-, t C�NSUI,T�!,: �o HOlpitll. dt ICI" - Cir r"la ...:. Prot..e
I
da AIIal_tenela Municipal • 1'1<811- : n1dade V. Amaral. DR. ANTON_O MONIZ CarIdade dlanamente pela ma-

D' C B t Ih d S'l
.

lD1�a iA •

pltal de .CariClado I DOENÇAS. JNTJ:IlNAI DE ARAGAO
-

nhã. -

r. esar a a a, a I vell'aDenit���� X .. l.fra-V.rTeU.. CLiNICA .:&DICA ·D. C:lI.U.N-; Coração .. Jildtõ.mal'o, !l1t.dll1o. (;JRURGIA TR18UM:A'l'OLOGU I 5:.s 2".8. Sab. das 9 às 1� horas. Cirmgião Dentista.Conaultõr!e> e ...Illnela, llu OAB • ADULTOS !lf�gado e vIa. blllaru. i!lnl, 1_."",-
( Ortopedia . 2 li 4 d�s 14- às 16 horas, I

Cllnica de Adultos e Crianças".rnando .ac)."lJ!o I. - .&.l.r�l. -

,rIo� o (Itero.
, ".) fJonsultório: loãQ Pinto, lH. no ConsultórIo à Rua Joio Pinto

..'l',l.fone;' nll Conlultórlo: :&ua NItD.a� lU•• ; Conlultório 'VI I;tt r

.&.I..el.al Das 16 ira 17 dhiri.alulnt". nr. 16 (l0,lIndar). I Raio X_('ou.ultu; 4.. 8,ÓO i. 11," ehado, 't - COIlI.lia..."1 .1.1 li!
i �!. 16 à 18 II. Me'los jt". SábBdo�- RJ';SIDENCIA, - I" Do&l't.t Atende com Hora Marcada• da. 14..00 ia 18 "()J'� 18Jt�::::ncia' Xua Iarllcllai (;.111_'" a�elidê;cia: ��:··BM.ITiY� lO

I
Res: Bocai�vll III. Shut,eI, 121�

- TeIef._ 3.288
Felipe Schmidt 39 A $alas 3 e 4IlxcluIJvamonte eom .01'111 mar-

I'" ."111 L'. �'18 Foue: _ 1.7l4,. Flonanopo IS..... llaermio1. -

o��: .. , rone.

.....
.

_

DR. VIDAL DUTRA FILHO

I MÉDICO DE CRIANÇAS
Consultório: Felipe Schmidt,

38 (das 14 às 17 horas)
í ' Residência: Tenente E"lveira,
130 (F,->ne �J.65)

-r

Clínica Geral

...

Lavando com Sabão

�irgem ESpecialidade ���i�FRCt.4fda ela. IIIIIL INDOSIBI1L-JolnlUle. (1IIIrcaE,eolstrada) [�,Pzit,\:mIDE
evoDomiza,.,se felDpo�e, dinheiro'

.... ".---------,�----
'

--------------------- -
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So'BE O TRi\NSPORTE

E
RODAM AS BICICLETAS

Como decorrêncía do continuo aumento-nos preços das

Jassagens de oníbus, o uso das bicicletas generalizou-se
espantosamente. ,

Para um empregado do comércio, modesto funcionárto.

iúblico, operário, 'I etc. etc., o díspendo de 1 passagens
,�, dia constitue um tremendo desfalque de numerário.
\ssim, a bicicleta' passou a ser o veículo perfeito.
\,cresce, ainda, que o mesmo sempre está a disposição
Ie 'seu dono' e sem a 'sujeição de hora rios, atrazos ou

'enguiços". '

Com a inauguração, dentro ele dias elas novas ins
'alacões da "A Modelar", contará o público com um' es
,:abeÍecimento que lhe fornecerá bicicletas, das mais re

rutadas marcas, e a suaves pagamentos mensais. E' mais
'una nova secção criada pela "A Modelar", a qual, junta
mente com a; �cções ele mobiliarios, , colchões Divin-o,
I'apeçat-ias, Pianos Brasil, Lustres e Abat-jours, Pórce
lanas, Cristais, Maquinas de Costura, Brinquedos finos,
Bonecas; etc. e mais 'os tradicionais ramos de Módas e

Confeccões, transformarão êsse estabelecimento numa

'las mais completas do sul do país.

,
,

Sociais
�oneto: Conversável

.. ;

I

�ttíIltM.' dit,
/�,

..

GEIR CAMPOS
Da campanha

-

de 1955, ANO Dt ,SEGUR�NÇ�, .

com

'que a SUL AMERICA comemora o 60° amversarro de
sua

. fundação, .faz parte a dístrlbuição gratuita de
500 mil "Cartilhas da .Segurança" aos ginasianos e alu
nos' dos cursos clássico e científico de todo o país.
Suas 'úteis liõões constituirão, a base dos exames de
SEGURANÇA� (privativos para aquêles estudantes), com
valiosos prêmios aos 50 primeiros colocados. 0$ alunos
de ginásios e colégios não precisam preencher o cupão
abaixo, pois receberão a "Cartilha da Segurança" .nos
próprios estabelecimentos de ensino.

"Exótica!" __:. dirás. E eu direi, - "Flor". '

"Nasceu na pedra?" .:L indagas. E eu - "Na areia".

"E êsse cheire de sal"? -,- "E' a maré cheia

. do' orvalho em que a dis_tância perde a côr".

"Quem a trouxe'?" � "Algum vento, algum vapor..•
"

"Dádi�a para mim?" � "Dádiva e meia".
'

,"Tão estranha!" - Corrijo - "Quase feia

quando não colocada em chão de amor".

"Devo deixa-lá no 81'?" - "Deves plantá-Ia".
"No meu jardim ?'! - "Ou no'. quarto, ou na sala,
cntre as fôlhas dum sonho ou dum caderno". FIEL AO PACTO

,A Itáliai se m,aoterá ao do Atlântico
ROMA, 28 (li PJ - ° mi-

'

que a nação "se tome neutra,
nístro das Relações Exterio-; de acordo com o espirn o de
res da Italia, sr. Caetano Genebra":

.

Martlne, declarou que os lu-I Mais adiante, dísse a C5 ..

,os que unem a Italia aos : mara dos Deputados que o

seus aliados do Pacto do A-I governo está procurando me

tlântico "não se modificaram Ilhorar os laços de amizade
, não podem ser alterados". I com numerosas nacões e que
Num importante discurso, já foram iniciadas conversa-

obre a política exterior, o ções preliminares em \}eI)l�
sr. Martino rejeitou as' exl- bra com os representantes
;encias da ala esquerda do diplomáticos da Chín a CO-'

.arlamento, no JfBt,!C)O de munista.

·Ao'Jerico'SulVIVA COM

"Que nome tem?" - "Ou nome que. lhe deres".

"Soante a rosas '!' '- "Mais: a malmequeres".
"Não' a cresta o verão?" - "Nem mesmo o inverno".

COMP'ANHIA NACI,ONA� DE SEGUROS Di \'IDA
fundada fim 189.""

;-�o:�.:"::: -:-c:,:o-,-:-,�,:o::-
I erroere ce é,st" cup.ão à "Sul Amarica" (Di,

visõo do Expediente da Proauçõo 'do 5, I, •

I Caixa Postui, 971 • Rio de Janeiro)
.

I Nome ..

I

----�-I·I
I

êsposa do sr. Mário Piza.
- srta. Iolanda Melo, fi

lha do sr. Francisco da Cos
ta Melo;
- dr. Cármosíno Camar

ro, 'médicó em Lajes,
- sr. Mário Machado;
� Vva-: Juçá Barbosa

�, ANIVERSARIOS

�RA. DOMINGOS FER-"
frNANDES DE AQUINO

CUPÃO PARA

'A REMESSA DA

-"CARTILHA DA

SE�URANÇA"Na iata ele hoje vê trans

co;'rcJ \"eu an iversário nat�
lício ii exma. snra. eI. Mana

de Lourdes 'Cardoso de Ca.llado.

Aquino, esposa elo sr. D�- ---(01----,

mingos Fernandes de Aqui- PUDIM DE IJARANJA

'no, ativo e valoroso Gere�
te de O ESTADO.
Dama de excelsas e pere

grinas virtudes, de espir ito
elevado e coração boníssimo,
semn!'€' voltado para o bem,
a :lJ�iv€'rsariante tem, por

essa justa razão,
.

.merecido
,

as maiores demonstrações ções.
de estima e apreço, por par
te de todos os elemen tos d�,
nossa Sociedade, ela qual é

figura de merecido realce.

Dada a estima, apreço e

consideração que sempre

mereceu pelas suas lnvulga- cal'

res qualielades e reconheci- 2 colheres de sôpa de mai-

da eapaci'dade, foi a ilus,tre zena

dama, em recente eleição, Creme Chantilly, se qui-
, escolhida para a Presidên- zer

,'a do Departamento Fen1i
·l "Antonieta de Barros",
Alianca Social-Traba

�sta, onel'e se vêm corrdu- 1 - Mistura-se o suco das

z�ldo ele maneira
.

invulgar laranjas com a calela _pre-

l�om todo o entuSlasmo. parada à ponto médio e a

Á diÚinta aniversariante, 'maizéna por sua vez dissol

como ao seu es,poso, as ','ida n I1tn' pouco de 'água.
mais expressivas congratu- 2 - Depois ele bem. mis
lações e os votos .de since- tUl",ldo, levrr-se ao fôgo.
ras felicitações de O ESTA- ,;,fim de cozin 11:r 11m poucp.
DO. i Despeja-se del�Qjs num mal-

FAZEM ANOS, HOJE: . -I ele do desenho que se,�ueira,
'- sra. Oda Oliveira- Fer- I colocando em segUIda na

raz, esposa do sr. Armando galaeleiJ'-a:--
Ferraz '\ QUilndo bem g'elado, sirva
- sra. Ismenia Gomes ;;impl�;; ou acompanhado de

Sam,paio, esposa do sr. Má- creme Chantilly ao redor. Se

rio Vianna' Sampaio, oficial não quiser não, precisa, por
da Marinha Mercante;' que simples mesmo é muito
- sra. Luci Maria Piza, g'O:'1toso. (APLA)

Idade_, ..• ,., !_ ..

Rua '

.

Bairro Cido�, .

Eitodo.. , .

Fica uma delícia ésta so

bremesa, além de ser muito

econômica e fácil de fazer,

E depois agora que já, está.
-omeçan do o tempo quente.],
não existe nada ma is refres

cante para após as refei-

R�eIDrma cambl�--naprÓXima' semana
RIO, 28 (v. A.)' - Em cír- esta semana. Pelo que nos foi projeto de r�forma eíabora.ío

,

rulos ligados às esferas go- dado saber, sexta-feira, dia pelo sr. José Maria Whitakc'.'_

vernarnentais, a reoortagem trinta, 'o Mmístérío reunir- Vinte e quatro ,horas �depois,
do "Correio do Povo" colheu se-á no Catete, sob a presí- no dia primeiro de outubro,
que a ref,orma .c�mhlal .será_-j dencía do sr. C�fé F�I�(I, pa- o documento devera ser pu

entregue a publicídade atnda ra da!:, aprovaçao orícíal ao blícado.

'lImrL� tle -AlVARUS& OL'Vflll�_INGREDIENTES:
"CUPINZITE". . . I Não deixa de 'ser real es-

(Alvarus.de Oli�e�ra) -Isa filosofia.. .

O nosso aml�'o Bnc�o. de i ?omo as maquinas que de-
xbreu tem muito espirttov ] p01S de alguns anos passam AUlVIE�TO IMEDIA- 'I�m meió aquela sua luta de a sentir o esfôrço, como o TO PARA OS MI- ,

.hef'e ele "public relations" automóvel que-passa a elar,
r Ielos Diários Associados, não lucro, 4s oficinas após tan- LI fARES,

ne foge o bom humor, nem tos quilômetros rodados.. RIO,28 (V. A.) - Anuncia- C O N V I T E
ão pouco certos males que também o ,corpo humano, a .se..que o Minístro da Guerra I A' Diretoria do Clube 15 de Outubro 'tem a grata. sa-
) andãm af lorir e o vêm má��tina:' ..maig p(;1�'!ei� e :deye1'á �rop@l1., ,de.ntra ele I tisfação de eúmidar as gentis senllol'itas, Íl'��uentadoras'Jrigando a tirar 'fotogra- maIs sutIl q;le eXIste no brev�s',d1as aO Ples1ele_?te d.l,

do me,êmo, para fazer o seu "Debut" em a nOite de 15 de
ias sob todos os ângulos, munelo" ressente-se ,elo tra- Re�ubll�a, nova soluça0 pa-I outubro próximo vindouro, (LUando Rerá rea1iza�o"o !r�'otografias, internas, ou se- balho _arduo e con tlll uo. E 1'a Imediato aumento ele ven-

tlicional Baile ele Gala, comemorat h I) do 3,tO umversano

iam radiografias, qu.ebram- () coração, o veloE'imetl'o hu- c�mentos elos milit�res, aV"'1-jde fundação./

he o espírito "blag'ueur". mano, dando tantas mil plll- elenclo a al!a exorb1Lnte (10
As illter.'ess3das poderão insere, 'er-sr filé. f'- dia 10 de

Outro dia estava nos re- "ações por segundos, não é custo ela VIda. outubro na Recl'etaria do Cluhe, no horódo das 19 às 21
lbndo aplotor3 das moiés- nai:lll'al que comece a rate- A solução prevista i:o:nl ln ..

h as
" !

. 01'.
ias que arranjaram -para ,-ar? se legal no Código c1�' \1',)111:1-

ªle. Doen:�s com nomes bo- Tôdas �s�as doenças. de mentos e Vantagens. No dla

Jitos, poetlcos, sonoros, ro- .
nomes poetlCos, como dIZ o onze de agosto, U il1ini.�tl'o

,, �

nânticos, apropriados a um I Brício de Abl'eu, realmente da Guerra fez entrega ao

àtelectmü que trabalha lâo designam mais elo que o president� �a Repúbl.ica clU-,,�mpre em meio a arte, não simples "cupim" roendo" o ma "ex]_!)osIçao de motIVOS so-

fôsse
.....

o autor teatral que é, organismo... E que nós, licitando a revisão dos rlív�i:;

om representações numel'O- com o Brício, batizemos de de vencimentos para os mi- i
'cupinzite". . . litares. Essa exposição, atéas.

Brício de Abreu critican- Vocês,que,estão" virando ,l, -presente momento, não foi
i

.lo os médicos com aquela os cinquenta, cuidado com Dorem enviada ao Congresso
"verve", como costuma cri- ,l, "cupinzite"... r

.

raci.o,naI..
'

IticaI' O teatro, disse-nos: -

"

I"Nomes tào eliversos para i"......----.-��--�----

moléstias tão esdrúxulas ...-";_;..._

EXAMES DO ART. 91 quando o mal é a velhice
h 1 é o ve,lho' "cu-,COLÉGIO ESTADUAJ�' DIAS VELHO c. e�an( o, .

,

FLORIANÓPOUS ' Pll� ql�e .:sta. n.os,,10en-
INSCRIÇÃO: 10 a 10 de'O'lJtubro das 14 às 17 horas. Ido ..

;.
E a, CUPll1ZI,t� .

que

DOCUMENTOS: ,1) CERTIDÃO DE IDADE I�e a:ssenh�la do Olgal1lSmO

2) IDENTIDAD,E.. I
a

�. l'oporçao"
que os anos

3) QUITAÇÃO MILITAR (OU avançam ...

, ALISTAMENTO .

CONTRIBUIÇÃO: CR$ 300,0.0. '

JO!'1é \Varken Filho - Diretor
,

O suco ele 3 laranjas bem

grandes
1 xícara de calda de açu-

'Clubt 15 de· Outubro
MANEIRA DE FAZER:

Diretor SocialANTENOU: BORGES

A Minha Mãe •

AURÉLIO ALVES

Minha Mfte teu santo nome
Ai:; ;curoras passam eu toando
Rindo à dôr que me con ,on,e

lius i'io, que vão eleixando
As sémdades de teu nome

V�E N D E -5 E
Um automQvel Nasch - 1949 -- em perfeito estado.

, Glorificado seja o teu nome, Mãe
Encantada ilusão eterna
No entanto uma saudade infinita
E rezandü;'Mãe, sempre
Rogando tuas filhas clamando
O dôce nome de, Mãe .

Saudades, sonhos - de Mãe que� parte -

'A que sa�ldade do eterno amÔl\

,VIotivo. eleixar a profissão,� Placa 23-0037.
,

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

DOCES :Troca-se OU vende-se
I Aceitam-se encomendas de

LINCON de luxo, motor novo, rádio de seis faixas de

'I
.

docinhos em grande varie-
ondas de alcance mundial, Jogo de capas sobresalentes,i

dade; Tortas e Bolo de Noi-
pneus sem câmaras, tudo como novo. A qualquer prova.I

va, Salgadinhos para Batiza-
Troca-se por carro'menOl:, ou vende-s.e. �ua Bulçíí.o

20 andar ,dos - Aniversários e Casa-
Viana "5".

A repous�r na santa paz d.o Senhor,
Lá no eternal de um esplendor
Verberanclo entre ,os anjos
Em quem ell bem digo
Santa Mãe, meu doce amôr!

'----.---�----------------

't

,>, LAURO CALDEIRA DE ANDRADA
CIRURGIÃO-DENTISTA

CONSULTÓRIO' - Edificio Paternon
sal[\ 203 - Rua Tenente Silveira, 15'

Atende diáriamente das 8 às 11 horas.
3ás e 5aS'das 14 às 18 horas.
Em Capoeiras -atende aos sábados ã tarde

uentos.

Rua CeI. Melo e Alvin 17.
Te!. 3.416 , CARPINTEIRO Lotes à Vend'aEstá à disposição de seus fr(lguezes' e amigos, atenden-

do á domLcilio, � 1:;)"'11l�oI;.ti,.õ,,'i., Executa serviço como: con-, "

.

.

sertos, colocação , -turas, fechaduras, lustrar últimos lotes na Praia di\, Sauelaele, em CoqueIros ao'

etc, . .
i lado. do Grupo Escolar "Presidente Roosevelt",. com 15

Atende pelo telefol., I metros de frente, área de 400m2. Servido �e água ,enca-
Rua Conselheiro Màl, I nada e luz. InÍtwmaçõcs no local com o sr. GIlberto Ghcur.

,fi

A União Catarinense de Estudantes desejando aten-
A sifilis pode ser aelqui-

der, a contento, os intetêsses dos Universitários barriga- rida pelo contácto com o in
verdes e o �studantado em geral, entendeu es_tabelecer, m

dividuQ doente (contágio di-
sua s,éde, à rúaAlvaro de Carvalhb.,��8A, b seguinte/expe-' reto), ou através de objetosdient�: ..

e utensílios usados

recent�e1� - De 2a, a 6a. feira - Ivo Côrte- elas 17 às 18�S, 'uente pelo enfermo (contá�
29 - 2a., 4a. e 6a. feira - Paulo Pacheco -- das 9 as

gio indireto). Não raro, po-
II horas. l'ém, a sifili� não é adquir'

I3. -'- De 2a. a sábado � Haroldo ,Bez Batti - das U
da, o individuó já nasce com '

às 14 horas, ela: é a sifilis congênita ou Iinata, antigamente chama_da .
,

�-,
j-

sífilis he·reditária. ,. I '

Se foi ataeado pela sifi-. """',
• • I-hs, procure curar-se 1l1-

I,
teiramente, para não i
transmiti-la aos seus fi- I
lhos. -- SNES, ,

'"ALUGA�SEtilfu A FAMlLIA GRANDE OU CHURRASCARIA

9 'asa esp�ços:1. Local pitoresco. Bem ao lado do I�al.áJrie da Agronômica. Informações na "A Modelar".

�_iJ
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Florianópolis, Sexta-feira, ZO ele Setembro dê 1955
-,.._.�-----,

Anteeiuado "para amanhã Imbitoba x Figueirense
,

,

. -

EM VIRTUDE DA NECESSIDADE -OOS JOGADORES VIAJAREM PARA AS CIDADES ONDE IRÃO VQ� .

TAR, os RESPONSAVEIS PELOS CLUBES FIGUEIRENSE E IMBITUBA RESOLVERAM DE COMUM 'ACORDO ANTECIPAR
PARA A TARDE DE AMANHA o ENCONTRO DOS DOIS LIDERES QUE TERÁ LUGAR NO ESTADia DA RUA BOCAIUVA

,. ra. _••........."._ & �..
_ __filj�••_._��_.._._,..._..�_fij..-..aa. ". _tiA _�_1fiIj..r/ij..� .Iil ._"oIil·.. 'ii: �IIA-""'.._-..-�..·.�j/fj..IITO,. tJI"',..". _- ��- ..-,.�_". ,.,.........•---- .",...--••�� ....,.,...� -. � � I I"��• .J"i

.

Estado Esportivo"
� � •••••••••••••.......��••••�•••M �••••••••••••••••••••••

"O
Os acontecimentos do a 6 de Novembro o

•

'
....

1
•

•

CAMf?O DO IMBITUBA CampeonatoCalarinense
de Remo

CINE SAO JOSE
As 3 - 8 horas.

Victor MATURE - Hedy
LAMAR em:

SANSÃO E DALILA
Technicolor

No Programa:
Noticias Da Semana. Nac.'
Preços : 10,00 - 5,00.
Censura até 5 anos.

,

A reunião de terça-feira rompareceu o presidente delmbiíuba- A irres-

ponsabilidade do delegado de policia impede que sejam reelizadcs jog'os
na vila de Henrique Lage

IM.iI.rência, por motivos desco
nhecidos para nós, Assim"
sendo, a FASC atendeu aos

clubes ilhéus e ontem, como
dissemos antes, realizou-se

As 5 - 8 horas.
Dean MARTIN - Jerry

LEWIS em:
.

MALUCOS DO AR
No Programa: _

Noticias Da Semana. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 5 anos.

I _.

As 8 horas.
Richard CONTE

Sherley WINTER em:

FURIA DE PAIXÕES
No Programa: I
Esporter Na Tela. Nac.
Preços: 9,00 .: 4,50.
Censura até 14 anos.lACA EFICIÊNCIA

,
ÉRICO CASA-SE

HOJE

As - 8 horas.
1°) Sum em Foco. Nac.
2°) COMPLEMENTOS
3°) FURIÂ DE PAIXõES

- Com: Richard Conte
4°) O HOMEM DE AÇO

5/6 Eps,
<Preços : 7,00 - 3,50.
Censura até 14 anos.:

HW, 29 (V. A,) - ,Após
JS jogos da setima rodada

_
do campeonato da cidade, é

Mais uma primavéra com- a seguinte a colocação dos

pleta hoje o categorizado clubes na Taça Eficiencia:.
"player" Osni Costa, brioso

sargen to do nosso glorioso I
O sr. Juscelino Kubi- aos desportistas brasileiros, Exército e figura destaca-I \

tschek de Oliveira está diri-
I
nesta hora de intensa vibra- da do team principal do, 1.0 Vasco .

gindo a seguinte mensagem ção cívica, a minha sauda- Clube Atlético Catarinense. 2.0 Flamengo .

aos desportistas do país: I cão calorosa e amiga. Não Elemento de grande fu- 3.0 Bangu e Fluminen-
"E' com .prazer que dirijo' fê de hoje que acompanho as turo, senido leal, ardoroso e se

'

.

I suas atividades e admiro a combativo, Osni vem se re- 4.° Botafogo , ..

------------------.

.

- sua contribuição para o velando um dos mais com- 5.0 Bonsucesso .

aprimoramento das práticas pletos na sua posição: mé- 7.0 Olaria .

desportivas em nossa Pá- dio direito. 8.0 S .. Cristovão .

ti-ia,
, Quand� . Governad�r I �o :jovem valor. do "as- 9.° Portugl�eSa ..

ll� Minas Geraís,
_

uma ,.das !SOCIatlOnH metropolitano as j10.o Madureira ,.. 25
minhas preocupaçoes fOI le- nossas felicitacões. 11.0 Canto do Rio �_1

RIO,29 (V. A.) - 'De Be- ta o zagueiro "Capitão Gal- var o amparo do poder pú- --.-.----'----------------

dino", assim conhecido pela blico a essas atividades, ten- I

maneira violenta como en- do em vista (J interêsae que IADIADOf'renta os seus adveraarios. tem para o povo e o que l'e- ,

Aí o conflito se generalizou presentam para o aperfei-!
e o público assistiu a um es- çoamento físico da mocida

petáculo extra, pois briga- de. Se eleito Presidente da RIO, 29 (V. A.) - Reuni- nacional, a fim de possíbí
ram vinte e um atletas, fi- República, não descurarei da a diretoria da Confedera- litar a participação da Fe
cando apenas de fora Joel, de proporcionar aos despor- ção Brasileira de Esgrima, deração Riograndense de
que por isso mesmo foi o tistas do país tôda a cola- resolveu fornecer à impren- . Esgrima.
único que permaneceu em boração ao alcance' do Co- sa a seguinte nota oficial: I Com o assentimento des
campo até os instantes fi- vêrno a '!'im de que o Bra- A diretor-la da Confederação

1
sas Federações, a Diretor ia,

riais do cotejo, enquanto os sil pl:0ssiga na gloriosa tra- Brasileira de Esgrima re- reunida, houve por bem
demais eram expulsos. Os ietória que tem proporcio- solveu, dar a seguinte nota transferir o Campeonato

ambiente de nervosismo, te- f'altorosos foram expulsos nado o mais elevado concei- oficial. "Em face de uma 1 Brasileiro de Esgrima, rela-

G I
_

ve sua fase'. culminante uelo juiz Sampaio Queiroz, to aos despo rtos nacionais. c�munjcação da Fedel'a.Gão I �i".:o ao ano ,?e 1955, p�r.a o
I a vaoleaquando Paulinho assinalou 'la Federaçã.o Metropolitana Aos despor-tietas do Bra- Riograndense de Esgrima rnes de maro do proximo

um tento, perfeitamente re- de Foot-ball. Segundo ainda sil - entre os quais tenho a Je que devido a dificulda-' ano, Igular e validado pelo arbi- telegramas de Belo Horízon- honra de contar. com velhos dos finllllCeil'u.s não poderia' Aceitamos serviços de cromagem e niquelagem
troo Na sua alegria incon- te, a 'fJD suspenderá os 21 e quer-dos amigos - for-I participar doi Campeonato Ao tomar essa decisão,
tida pela marcação do tento, ntletas, pois que todos êles mulo, 'nesta hO['<1, os I�e�ho- ;Bl'i1�ileiro de E"lgdma ma.r-, frisa a Diretoria da C. B. de Parachoques e damais peças. e acessórios de auto
Paulinho correu ao fundo se empenharam em luta cor- )'(\"; vul o s pela sua fel icida- cada para a segunda quin- E. que 1 agiu da maneira

das redes para apanhar a norul durante vários minu- de p::',scal e por novas e zena de outubro na cidade mais democrátL?a possível, moveis e defi'a' b' t t R. IS o Je -os concerne e ao amo.

bola sendo então agredido lo;;, O público, seguindo o 111': i�p'1le3 �'itÚl'iilS no ,."tOl' ele 8�0 Paulo, a Diretoria da de vez que ípoderia "a

. pelo medio Tão, inconforma- exemplo dos jogadores, tam- a CJ.lie St' dedie:l'-'l com exem- C, P. E. resolveu consultar priori" adiar- o)referido cer

do C0111 a derrota. Houve re- bém entrou na luta, pois as pIar devotamen!.o e alto sen- as demnis entidades esta- tame oficial".,/Rio de Janei-
vide e um companheiro de duas torcidas estavam sob' so de responsabilidade". dua;s a respeito da possibi- 1'0, 26 de set'émbro de 1955. CAIXA S. A.
Paulinho foi em sua defesa. intenso �nel'vosismo, vindo I (as.) Juscelino J(ubits- ]idade de se adiar a data da - Joaquim '(lo Couto Si-
Nessa ocasião entrou em lu- vJiõ! o· choque.

'! chelí de Oliveira", realizaçã,o daquêle certame mões, presid�}{te.

.JV;I,,"rrll.��?!�.
E'rico, o valoroso atacan

te "ponta de lança" do Fi
güeirense e um dos artilhei-

que se verificaram foram
tão - somente motivadas pela
irresponsabilidades do dele

gado de polícia da localida

de, sr. Ney Porto, que como

dissemos ante-ontem. ao' in-

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

JUSCELINO AOS DESPORTISTAS
DO BRASIL . ros principais da' Capital,Pontos consorciará hoje com a dís-

I tinta senhorit� Zulmira J.
124 Santos,

1021 Ao jovem par as felicita-

�� . ções de "O Estado".

65
40
32
29

vez de impôr a ordem no

gramado fazendo valer a

sua autoridade, quando dis
cutiam o árbitro . Oswaldo

ACONTECEU EM MINAS: 21
JOGADORES EXPULSOS

i----

Casa
lo Horizonte nos vem a no

ticia de que teve um desfe
cho surpreendente o tercei
ro jogo entre o Vila Nova e

o Atlético, pela decisão do

primeiro turno, em virtude
da expulsão de vinte e um

j�'gadores que se empenha
ram .em luta corporal e que
terminou com a decisão do

juiz, que encerrou a parti
da. O jOgO,. disputado num

Aluga-se mobiliada corri ótima geladeira e magnific(,
fogão elétrico, confortavel residencia a fam il ia de tra
.tamento. Ver e tratar á Rua Felipe Schmidt. 89.

O CAMPEONATO BRASILEIRO
DE ESGRIMA

au Mar.chal Dr"01� J4 J.. J.• (!Ilda. ."-�;_". v '

-.
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Catarinense LIda

RIO DO SUL - PRóXIMO A FÁFRICA DE

Caixa Postal 200 - Tel. 262. , ;

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO Florianópolis, Sexta-feira, 30 de Setembro de 1955
--,-----' -----------,---------. ------------�--

Estudante I Çallo�ti Iamals 'te . esqueceu C�Dl8ntári'D do Diae ele r.es'lvera os teus preblemas
h. J?ãO Goulm�,ilu,-Iha'ã? e de al,�antàm,n:o'''Comentá;'io escrito e lido Bornhausen, llfjt0 permitiram teresses dos estudantes ca- que todo o estudante atra- 'prova de que Gallotti sem- tre candidato da Aliança ,patnotrco e social saberao

pelo acadêmico de Direito [u e isto se

re1r' lizasse., ,ta�'inenses, e a ignorar que v,essa: E nas �oites de vigí- "pre IWS lembrou, apesar de I Soci�r Tl'aba,lhista ao car�o
I

co�üinuar, dentro das fl:onNorberto Bran d, no progra- O Restaura te UI1lVerSI- existem pobres, que neces- Iia, sobre os livros, ou, no seus múltiplos afazeres no de Vice-Presidente da Repu- teiras de Santa Catarina,
ma "A Voz da Aliança Soei- .irio, é, també m, uma neces- sitam do auxilio público. desespêro que a vida estu-' Rio .de Janeiro. Isto nos bas-I bl ica, recebido sábado últi- para crescente felicidade do'
al Trabalhista" do dia 27, ;id�de que

dt'
a.no p�ra, ano

I

Não, o nosso
_

dever é de dantil as v�zes nos tráz, sur-jta, pára ter a confiança, de mo nesta _capit?I por manei- ,povo e mútua compreensão
quando falou em nome do nars se faz se tír, pt-incipal- chamar a atençao de todos ge Gallotti, dando-nos tam- que quando êle f'ôr governa-, ra que nao deixa a menor entre as classes que premo
Comité Universitário pró nente pelo e, tudante pobre. lOS estudantes de Santa Cata-

. bém, o seu apoio material, dor, teremos nossas reivin- dúvida sôbre as simpatias e vem a riqueza comum de
candidates Aliançistas". Olhando pIra tráz, para: rina, que verdadeiramente I pela contribuição de livro dicações atendidas, CJ _prestígio que já conquís- nossa terra.

)S cursos pr i rários vemos o se interessam pela nossa, para a biblioteca da União O estudante idealista está tou na esmagadora maioria Catarinenses! Por Santa
É em nome do comité Uni- .aso da sapal nos grupos Es-I causa, para a existência de Catarinense de Estudantes com Gallotti e oom êle su- do eleitorado catarinense, Catarina; pela reabilita cão

versitário da Aliança Social :o!ar��� O a�ual_governad�r 'um candidato, que conhe�a tôdos os m,ê�.es"sem exceção: birá as escadar-ias do Palá- falou claro, falou 'alto e fa- d� política de bem estar 'so
Trabalhista e principalmen- [ue vive encarrado em pala- los nossos problemas. Por IS- durante varies anos, cio, no dia 31 de Janeiro d� lou bem, ao recomendar ao cia l e de progresso do nosso
te em nome do estudante ca- .ios suntuoãos, esquecendo-I so apontamos o Dr. Francis- Sómente isto, nos dá uma 1956. 'sufrágio da nossa gente - Estado, com Francisco Ben-
tarinense, que ocupo êste ,e p�r completo dos pobres e

I: Benjamim GalIotti, candida-
'

/

e especialmente dos hone�- im;nin. GaIlotti, p,ara G?Vel'-microfone. iumildea, s,uspendeu a ver- to a governador do Estado "-"- _ <hI:' M..-..·�_ �
· V·••••..-

• tos trabalhadores catari- nador, e com Jose ue Mlran-
Não poderia deixar de as- ra dest.ina da a esta sopa; pela'Aliança Social Traba- nenses os nomes de -da Ramos, para,Vice-Gover-

sim fazer, pois como univer- ;ue tanto alimentava os pe- lhista, homem que nunca es- Francisco Benjamin Gal- n n dcr !
sitárío tenho sentido de per- .uen in os e�colal:es. queceu o estudante de sua lotti e José de Miranda Ra-
to o desinteresse, e o despre- terra. nIOS, respectivamente paraAgora que estamos em

V' Gzo com que o atual governo Nas ocasiões em que fala Covornador e Ice- overna-
.esperas de novas eleições,trata as nossas reivindica- ao público, sempre concita Com ês�e velo.. V.S, dor do Estado, São êstes, na

ções.
) candidato da situação,

a mocidade brasileira a es- verdade, os leg;i�ios candi-Jorge Lacerda, vem dizen do (l.b�il",j,. um� c.mtõ 9ueO sr, Irin eu Bornhausen tudar, e adverte aos estu-' lhe roende'" jul"O cem· datas que representam pelas
1 Jm 'sua campanha eleitoral, '

,

em sua campanha eleitora dantes, que, sómente, pelo pens6dlll" suas idêins e- pelas suas ah-
[ue será o continuador da o� , e ,de 1950, prometeu-nos o tros- h

estudo intenso se alcançará _ laycl.I"ó, p'l"o. SUl> rDsidên. tudes, o pensamento da quê-)l'a de Irineu Born ausen, � � •
-

sivel, e até o impossivel. Ga- a meta que se deseja atin- I ció.umJindoeútil presente; les que desejam ver conti-
�, que juntamente com o a-

d 'b I dnhou a confiança do estu- g ir. um B.r-I l�nlMO n/'\rR!"de :A"'O aROMADO. nua a a o ra (O gran e e.ual governador. formará, ��i;I", I.,VT, J;. \o'
id G 'I'dante eatarinense, porém, ao' imortal 'Presíc ente etu 10

chegar ao poder, demonstrou
orno que, uma só pessoa. E ninguém melhor que � APi"ClCur,! hoje o NOVO

Vargas, As conquistas fei-Deveríamos nós estudan- Gollotti pode fazen tais afir- NCO i-::::r:")ICOLA .

dide imediato que suas pro- '-=lI""(' , tas, no campo das reivin 1-
.es; ficar calados diantes -mativas, pois, estudou enge- ." -

.'r�' , 16 Imessas nada mais eram' que � � cações SOCiaiS, pe o povodisto? nharia e, direito, tendo exer- FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA '1
'

ddemagogia barata. Prome- • .

brasl elro, com o amparo o

teu-nos a Universidade, a Não, não podemos ficar
I
cido as duas profissões, De

__ , ' govêrno sábio
\
e popular de

mpassiveis, diante de ,uma ,süas palavras' e exemplos, G t'l' V ;. tCasa do Estudante, o Res- e U 10 !tI'!;';<1S, encon ram,,andidatura, que, pretende tiramos o apoio moral para

O ENGENH"IRO FRANCISCOtam'ante Universitário. Na- • como sempre encontraram,
da disso foi feito. Nad�! Na- ,ontinuar a desprezar os in- as horas dificeis e amargas,

' t, perfeita ressonância na al-
da fez por nós, negando todo,

.�__._ _••a ;.a__�._ _ _ _ _.J'.t"..�._._._._.••_........ GALLOTTI E A "LEI DA PRA' IA"
ma dos emi'nentes candida-

e qualquer auxilio solicita- tos a Governador e Vice-
do, Ê espantosa a ant�ia Governador, srs. Francisco
que o sr, Bornhausen tem CONTADO-R Mas, apesar de se achar' premo Tribunal denti·o do Benjamin Gallotti e José de
pelos estudantes. A razão _�m vig'ol' desde 27 de Maio, ',praso mll11mO de poucos Miranda Ramos, cujos sen-Admite-se um contador para chefia de escritório. .

1
'

talvez esteja em ser êle for- lei estadual determinando o ,i meses. Se esse recurso timentos se afmam pe a no-
" Cartas com informações e pretensões para R. Tenente

t h t t bmado pela "Escola da Vida cumprimel,1to da "Lei da fôr interposto e se me cou- a umana que an os ene-
Silveira 15 sala 202. I f'

.

"f'
_A Universidade, a Casa do Praia", não vinha esta sen- ,bel' a honra de sei" o Gover- ICIOS trouxe a pacI Icaçao

Estudante e o Restaurante
_ --=-_�__

-

--;--__,

__ __'_'''_' :lo cumpri,da pelo Estado, nadar catarinense, já aos social do nossp pais, Como
Universitário, têm sido qua- )m prejuizo dos interesses primeiros dias, darei or·dens se vê, se o PresidenteVarg'as
si que,as únicas preocupa- I':'ASA VENDE SE .los bravos componentes de no sentido de o 'Estado de- morreu, não s,e enterraram
ções do estudante catarinen- V -, • '10ssa milicia, os quais pas- sistir desse recurso. É o que com êle as suas idéias, nem
se nêstes três últimoil anos. ;� vam à inatividade, sem os l,rometo e o cumprirei por o seu nome; êste vive na

Florianópolis, 'é cidade �enefícios da mesma. Acon- bel' justo". consciência do povo e aq_ue-VENDE-SE, RESIBÊNCIA EM PONTO CENTRAL
que de ano para ano aumen-

DA CIDADE. p.ceu porém, que um dos Diante pronunciamento las têm expressão coJidigna
ta seu número de estudan-

LOCAL _ AVENIDA UIO BRANCO 185 : ."ejudicados, o capitão Gui- tão eloquente, pelo qual o no ideal e nas atitudes dos
tes, quase podendo ser _.eha-

TRATAR COM O SNR, ALVARO VEIGA lo de Oliveií.·a Nunes, impe- r-minente coestaduano reco- que aspiram a maiores aqui-
mada cidade' Universitária, � l'á-ra à colenda Cô.l.·t-e de Ihece 'de justiça que o cum- sições sociais e à consolida-THLRFONES 2.D33' e ,3flOl ' �

� _

d f'
.'

a l'd'e cuntudo não possue a e- J;ustiçã, Mallchí'tlo de Segu- ;_)l:'irrtento da lei não deve ser cao e ll11trva a so I arIe-
i', d

.

'I M�DICO CIRURGIAOxemplo das outras capitais !'ança, no sentido de lhe sel' l,ostergado, e assegura que, oa e naClOna .
•
- fJj.-:--.M............-.....�• .-..._....._••,...8..,..,........• ......·.-.·a·.·.·..• ·................. -

Ducnl'as de Senhorassua casa do estudante. O jo- �ssegurado O direito que por uma vez eleito Governador, Não Se trata de explorar .,.

d' \ d'
.

f Partos - Operações - Viasvem do interior quan o vem

� 8
-

"S �
:'ei lhe assistin, e o nosso ve- ) q_ue aconterá, inevitàvel- um ca aver, como 111 'ama-

t 11
' , , Urináriaspara nossail faculda',des ta-

anco o raSI'
,erando Tribunal, por una- r:ente, porque assim o quer I

men ed assoa

dwmpos :dn1mtl- Curso (lf' arH�I'fl'içoamentozer _o seu curso superIOr, nao imidade de votos, em sabio e desej.a a maioria dos cata- gos o gra�1 e resl en e
,

1 t' t
.. e longa prática nos Hospitaisencontra o ambiente sa utar ulgamento do qual fôra re- . inenses, a executal'á, não ex ll1 o; prrmell'o, porque

e de cohforto que o estudo '

,
' •• '�,tor um ,dos dig'nos lumi- Qrecisflmos lembr,1r aos I êle não morreu, quanto de Buenos �ires

I CONSULTO'RIO: Rúa EC,,-requer, Êle é obrigado a se l.:.res de nossa jUl'isprudên- briosos e dignos camaradas' iqllilo que, na sua pessôa, ,

I'nstalar' em mal ar'eJ'adas e .

't D b Idi' éra o ap1ig'o dos ltlln11'Ides (I hpe Schmldt, m, 18 (sobra-
(la, o emlnen e esem ar- e nossa va ol'osa e concel- ., ,

incol1fortáveis pensões, ten- CARTEIRA DE COlVIÉ�CIO EXTERIOR !l',ldor Al;'es Pedrosa conee- tunda Milicia estadual ('om- benfeilor de todos, o pro-
do). - FONE 3512,

,

dentes a diminuir sua capa- :!ell o Mandado, 110 'sentido prcendidos na referid; lei, o pqgnador constante da inde- HORA'RIO: das 15 as lS

cidade produtiva. COMUNICADO N. 55
-�-,,":-'-"=--

dl' seI' a promoção do refe- dever indeclinável que o l'e· pendência econômica do

I
horas.

A Faculdade de Ciências : rido ofici:al, feito no pôs to conhecimento nos'aponta, de país; segundo, porque o seu
•

Econômicas, vem se batenqo A CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR escI�re- j
de MaJor e não no de Capi- sufragarmos : .. ,s umas o n?�e, imortalizado n,a his- Vende .sejunto ao governador, por e aos interessados que a contagem do prazo de 30 dtas, • ti'o, . nome do eminente catari- tona de uma das mars glo-

sua instalação própria. Atu- e que dispõem os importadores pa�a utilizar as promes-I Tão 'lOg� sOllbeTa do pro- nense Engenheiro Francisco riosas fases do nosso elesen-
, Um Prefect ano 1950 a

almente ela se acha fUl1cio� as de venda de câmbio (PVC) adquiridas em Bolsa, de-l l1ul1ciamento de 1l�'lSa mais GalIotti, para Governador volvimento militar, cultu- [951, em ótimo estado de
nando junto à Academia de el'á ser 'feita na forma estabelecida pelo Decreto-lei n, "fIILt Côrte de J:llsUça, o En- do Estado, certos de que, ral,. pOlít,ico : eC,onômico, conservação.

-"

Comércio e ao 'Departamento l,G02, de 9-9-41, ou seja, excluindo-se o dia do comêço l�enheil:o Francisco' Gallot- ,homem de honra e de reco- '::ontmua.ra a inSpIrar, na J Vêr e tratar com o sr.
de Educação, não tendo, as- (data da, emissão) e, incluindo-se o do vencimen�; se o ti, cuja admiraç'ão pela nos-lnhecida L::i)nidade, cumpri- vida pública, a todos os ho- Antonio José Campos a rua
sim, o número suficiente de _;i<l do vencimento cair em dia fe,riado (ou doming'o), o .,a Polícia Militar e estima rá ° prometido, mens de boa vontade que 24 de Maio, 930.
salas me aula para

compor�
prazo consielerar-se-á prorrogado até o primeiro dia útil e apreço pelos-seus compo- O direito de voto é asse- desejam -votar-se ao servi- Estreito.

tal' seus alunos, fato que seguinte.
'

, nentes é por, todos l'cconhe- .�ul'ado' pel;l, Constituição ço do povo e da pátria. E é
obriga a manter um hQráril ' Comunica ainda que, estando autoriza,do, pelo Con- cida, manif,esto]J sua grande F:ederal, aos militares gra- :m o número dê�tes que se BENIGNO JOSÊ DOS
de aula, completamente �elho da Superintendência da Moeda e do Crédito, a reu-. �atisfação pelo ato do Poder Quados até Sargentos, bem I,ncluem JuscelIno Rubi- SANTOS
vesso aos interesses de seu tilização, em novos pedidos de licença, dentro do prazo Judiciário, e expontânea e como aos Aspirantes a ofi- �hecke e João Goulart, no Consertos de maquinas e

acadêmicos, improrrogável de 8 (oito) dias, corridos; das promessas "inceramente, expressou o cial e alunos das Escolas de plano federal, como candi- relogios.
A Faculdade de Farmác<a de venda de câmbio que inst'ruiram pedidos não apl;ova- ptttriótico e benemérito pr�- formaçãQ de oficiais, Não datas à Presidência e Vi�e- 'Endereço: C a p o e i r a s

e Odontologia não po.., e dos, sera observado, na contagem dê'Sse prazo - que se :pósito de se fôr eleito Go- constituisse transgressão à Presidência da República; e (frente a entrada estrada
também sua instalação Iró- inicia com o recebimento, pelos interessados, da notifi- verna,dor do Estado, dar disciplina militar, prevista Francisco Benjamin Gal- do Abrão).
pria, tendo aulas em Mer- -::ação, por correspondência, expedida em cada caso - o imediato cumprimento à no Artigo 13, n. 102 do R, lotti e José de Miranda Ra
sos prédiós.

'

mesmo critério. "Lei da Praia", amparando D. E., adotado pelo Estado, mos, no âmbito estadual, co-
Tudo isto se resoleria Para os fin� aqui previstos, deixa de prevalecer, no a todos que a ela tenham di- manifestação política, por mo· candidatos a Governador

com a construção de ura U- socante ao não recebimento de pedidos aos sábados, a de- reito. parte dos que mourejam no e Vice-Governador do Esta-
niversidade, onde tod,s as isão dada ao conhecimento da praça do Rio de Janeiro O pronunciamento do ilus- serviço ativo das Corpora- do.
faculdades tivessem oespa- �elo ComLlnicado n. 9, de 12-3-54, da CARTEIRA. tre candidato da Aliança ções milit:;."es, estamos cer- Portanto, a, incisiva reco-

ço necessário para .suP ati- Rio de Janeiro, 21 de setembro de 1955. Social Trabalhista foi pu- tos de "que o Engenheiro mendação feita ao nobre e-

vidades. Porém, a má 'onta- a) Ignácio Tosta Filho - 'Diretor. blicado pelo jornal O ESTA- Funcisco Benjamin Gallot- leitorado amigo pelo grande
de e o desinterêsse i sr. a) Adelino Debenedito - Gerente. DO, edição de 6 de Agôsto, ti, jâ teria recebido da parte' lideI' 'trabalhista sr. João

e está concebida nos seguin- de grande maioria dos nos-I Goulart, por ocasião de sua

tes t-ermos: "OS milicianos, manifestação recente �isita a ,est� Capi-
,"EStO�l a par da deCisão r:,ública de apoio à 'sua can- tal, recaIU, com Justrça, em

do Colendo Tribunal de Jus- c1idatura; ma�, não obstante ,dois sincei'os e permanentés
tiça, no caso da "Lei da os regulamentos militares admiradores do saudoso
Praia"; Estranho que os nos- p�'oibirelll a oficiais e 'pra- Presidente Vargas, cuja
sos ,milicianos precisassem 'ças manifest ções coletivas, obra modelar de adminis
ir bater à Justiça par,a ga- quer políticas ou não, o voto
rantii'em um direito que es- é secreto, e ninguem, a não
tá reconhecido no Brasil in- "er a consciência civica' dos "Lei da Praia", beneficio'
teiro� Se fôr eleito Governa- mesmos, poderá indicar-lhes ql1� tem sido protelado em Comunica aos seus dis
dor, darei imediato cumpri- o r-andidato digno e merece- l.rejuizo de algumas cente- tintos clientes que estárámento--n lei, tanto m!ds que dor de seu voto. r..Us de oficiais e praças da, ausente até fins do corrente
o direito reclamaáo tem ain- Votando DS nossos mili- it(se:va Remunerada, 05 mês.
da -a definição de um acor- cial10s e suas famílias em o Juais, dado os insilfieientes
dão unânime do Poder Judi- r,ome do Engenheiro Fran- ""--'ilimentos ' que percebem,ci:.írÍo: (:) respeito à lei e ou- t:,�" Gallotti, para Góver- necessitam emprega� sua
ti <,s poderes faz parte do n:lfL l' do Estado, não somen- atividade em outl'OS misté
meu programa: Justiça e te felicitarão a Terra Cata- fe,.;, para poderem arcar com
Ordem. Sei que alguns pi'e- dllt'r,se, como prestarão sin- ás ,esponsríbilidades da ma
lu,dicados temem que a so- eef0 preito de justiça e re- tlllten�ão da família,
lução do caso, demore, poiil ,�ollhecimento ao grande ado, E:Jejamos, pois, o Enge
já estão informados que o minldor de nossa glorjosa Ir.hciro Francisco Galloiti e
sr. Governador vai recorrer :\IIlícia, amig'0 dos dignos SéU digno compal).heiro de I

PERDEU SEda deciilão unftnime do nos- c(lmponentes da Corporação, chapa Dr. José de Miran(la I -

so Tribunal.. Dificilmente e reconhecedor dos direitos
I
fillros, e teremos tão logo! Perdeu-se' a Caderneta

um recurso extraordinário
I
dos ircsmos, cuja jl1stíça co- los l)eneficios da "Lei da! nO, 03857 da Caixa Econômi-

logrará' julgamento no Su- m,,( ará pelo cumprimento da 'Praia" e muitos outros, ca Federa

Dasta e o cupom abaixo remetendo para: Real Aero
vias ua Conselheiro Mafra, G Florianópolis, e candi
dat�-.' a uma passagem de ida e volta às fa.mosas Cata
:'alas ' �'oz do fguaçu.

::'t(:r'ço: .. , , , ' , .. , .. ,' ..

,-\ no agi\llcia, ela Real Aerovlas em Florianópolis, fica-'
ri lo! izuda a:

Rua: •.... , , ,
'" .. nO .

Edifío . '. , .......•.... , ....•..................•....

Qual! último "slogam" da Real Aerovias? .

••

0.0 •••••••••••••••••••••••••••• 1 ••••• 0 •••••••

• •••••••••••••••••••••••••••• 0,0 •••••••••••••••

o Ceritro de Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza
IeSsões Esotéricas, todas as se

gundas feiras, às 20,30 à rua
Conselheiro Mafra, 33 _;_ 2°
andar,
t ENTRADA FRANCA -

Dr. Voos tantino
Dimatos /_

/

VENDE-SE
1 sala de jantar
1 carro p/criança
1 bicicleta marca Maraton
Tratar à Rua Felipe Sch-

midt, 131.

EMPREGO
Necessitamos de um Poll

xiliar de escritório e um

vendedor pracista.
EsCU'ever para Caixa Pos,

tal nl' 1.2, nesta Capital.

AVISO
DR. MOENICH

QUARTOS
Alugam-se quartos e va

gas com ótima refeição, Pr':!
ço a parti.r de Cr.$ 1.100,00,
Rua Alvaro de Carvalho. 2,
Aceita-se também 111" 1'

rnitas.
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CENTRO RAULlNO"EXCURSIONISTA 'j\RNOL[�O
-�EOWIONÁ.BIQ� -

FUNDADO EM 16-9-54

. JOVEM CATARINENSE !
......._"'=====_i=.. . --�'-"T"�.

AGORA QUE SURGIU A TUA SOCIEOADE\ 'fERÁS
,

MAIORES OPORTUNIOADES DE CONHECE� A

TERRA CATARINENSE. 'NÃO _PEAC;\ n:MPO. EN

V{A�"NOS
.

HOJE MESMO, TEU. Nqr,:E E �i'jOERE:

CO A CAIXA POSTAL 4B9- FLCRIANÔFOUS-$.C. t-
. -'.

. -'- ._"...

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FlORIANÚPOll5

- EDITAL.-
Com o presente, são convidados os abaixo relaciona

dos, para comparecerem à Portaria desta Prefeitura, até
o dia 27 do corrente, afim de prestarem esclarecimentos,
em assuntos nos quais são partes interessadas �

Número - Nome - Assunto
2.202/55 - Osmarina Gonçatves Arantes' - Consto

de Rancho de Madeira.

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

2.172/55 - Ivonete Tabo a s Schlichtíng -- Transf.
de Terreno.

2.2:16/55 - João 'Machado Pacheco Júnior - Guia.
2.2fí6/55 - João Machado Pacheco Júnior - Guia.
2.289/55-=- Acelon P. da Costa - Guia.
2.116/55 - Maria Zenn ide Santiago Medeiros-

Certidão.
2.181/55 - Odilon Bartolomeu Vieira - Certidão

.

Certifico outrossim que, {in�o o prazo indicado, sem

que sejam prestadas quai.squ�· informações por parte dos
acima convocados, serão ós respectivos processos arqui
vados, à vista do que dispõe o parágrafo único do ado 4·1
da Lei n. 127 de 14 de janeiro de 1952.

Diretoria de Administração, em 12 de setembro de
1955.

�

INatércia Lemos Müller
:

Chefe de Secção do Exp. e Pessoal.
,------ ._-- _ ...__ -{

CURSO "SANeTOS SARAIVA"
(REGISTRADO)

DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA
PROF. LíGIA DOS SANCTOS SARAIVA

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

ENDEREÇO: Rua Feliciano Nunes Pires,
Tel. 3113.

Flo,rianópoI-is, Sexta-feira, 20 de Setembro de 1955

Com a' Biblía na Mão I
I, fxpresso florian'polis Lida.

1 ransporte de cargas e.J gerar entre

FlORIANOPOllSi CURITIBA E
t

SAO PAULO

/

.

S�XTA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO

Permaneça o amor fraternal. -Não v�� esqueçais da hos- I
pítalídade, porque por ela alguns, nao o sabendo, hospe-

daram anjos. (Heb. 13:1,2). Ler Rom. 1"5:-1-7.. I
i
MATRIZ: FLORIANOPOLIS

Escrltó.:lo:
_

Rua Padre Roma 50 - Terreo

Deposito: '-

Rua ConselheIro Mafra n. ln

Fones: 2534 - 2.535
Caixa PostliLl, 436
End. TelegráfiCO:

Sandrade e Transpolls
-o-

'X'eleIone 123(1

COM' VIAGENS DIRI!:'l'AS r; l'ERMA SENTES EM CARROS I'ROPIlIO�

,
(AI'fncla n.. Rio de laneiro e em Belo BOI'h:ont:.i�()m trafeKO mt.tll(\ .t'

.

.Ie �a". eom a J:..prflla d. Trao.porte- jlna$ Gera." SIA. )

EUA um dia cuento de. verão. A temperatura estava�1 I
,L mais de 400 nas ruas de Kanpur, quase desertas por /

esta razão. Neste calor .abrazador um pobre intocável, a

mais desprezível criatura na India, tomava sua refeição
do meio dia, sentado na calçada, em frente a um restau-

rante. _', I
Um cr istão que morava nas redondezas convidou-o

.L entrar em sua casa e a comer ali, abrigado do sol do
meio dia. 'I'al convite surpreendeu o intocável, pois êle

estava conformado com sua situação social como se isto
Eôsse a vontade de Deus. Custou-lhe a crer, quando o

.ristão lhe disse, -que todos os sêres humanos são iguais
osrante Deus.
.

Se nós como cristãos acreditamos firmemente que
.odos OR sêres humanos são iguais perante Deus, então. CONCORRENCIA
não haverá razão' bastante- forte -para, evitar que procure- PARA A EXPLO
'?Il0S o levantamento moral e social do menos afortunado
de nossos irmãos. Jesus associou-se com pecadores e aju- RAÇÃO D� LO-
-dou aos desprezados. Precisamos passarsem revista nos- TERIA FE-
-ios padrões e reexaminá-los' à luz daqueles que Jesus es-

tabelece. II DERAL
RIO, 28 (V. A.) - Só de�

pois de quatro de outubro e

que' se saberá quem g'),nhcu
Nosso Pai Celeste, dá-nos sabedurin e f'êrças para ví- a concorrencia da Loteria

ver-mos em amor fraternal uns com os outros. No traba- Federal - disse hoje aos [or
lho ou no brinquedo, ajuda-nos agir como o' faria Jesus, nais o sr. Luiz Bulhões, (�ire-

Em nome do Salvador. Amém. tor 'das Rendas Internas elo

THEODORE S. WILKINSÓN CIndia) Ministério da Fazenda. Acen-

Dental Sanla Apol-no' I-a :�;::::=��:�����:,�,:b�;
u . U I, sua ídoneídade e capar-idade

ARTHUR ANTONIO MENEGOTTO' financeira, exigencía que

Rua: Tiradentes, n.o 20 I constituía \ uma- espécie de

FLOlUANOPOLIS I'
eliminatoria preliminar.
No próximo dia quatro ele

. outubro a comissão nomeada

I pelo ministro José .\1aria

I Whitaker "examinará �:s pro
postas, fazendo a seleção. De
clarou ainda o sr. Luiz Bt'.;·
lhôes que esse estudo de p 1)

postas, após o qual será.. pro-

I
clamado o ,;encedor, deverá

.
demorar alguns díaa, por
constituir trabalho c ornple

" xo e minucioso.

Mas ressalvou: "A não ser

I que.. entre as propostas, haja
.
alguma! que se destaque pela

I
sua espetacular dlferunça
em relação aos demais com

petidores e, assim, !t comis
são nomeada possa procla
mar de início aquele que
mais convem aos

..interesses
publicos.

rn..IA ,_: CURITIBA

Visconde do Rio Bra ,co
Ul32,)6)

Avenica do �.stRdo 1 Mô. 7�

Telefona. 37-30-gj

Endereço Telegr;\fj('.J
BantIdra e Transpolia

�

São Paulo - Capital - S.

Endere.ço Telegráfico'
Sandrade e Tl'anspolla

�

ORAÇÃO

�.. \

,.;SPECIAI IZADA EM ARTIGOS DEN1'ARIOS
Estoque permanente de todos e quaisquer artigos

-mccrnentes ao ramo '-'-

..

IEQUIPOS, CADEIRAS E MOTORES 'EVONI te- MOTOR ALBIN 10 H. P
mos pará pronta entrega

., I Ve.nde-se um novo a�nda
Aceitamos encomendas de PLACAS E.,l'ltALTADAS. encaixotado. Entrega ime-

e das para diversos fins
.

" '

I diata.I ATENÇÃO; Atendemos 08 senhores Dentistas e. Cartas - Caixa Postal,
13 -' Protéticos do Interior pejo Serviço de REE-MBOLSO 226

AÉREO e P.OSTAL I . Florianópolis -

------------------�---------------�---

\-

c ·.MOS S/A

Cornerciô _ .. Tran;;pc.rtl(
ttu� João Pi.uto. � Fpolt

H O J E NO
30 DE SETEMIho

A data de hoje recorda-nos 1\1e:

em 1592, os Oficiais e "honens bons" da então.
Vila de São Paulo elegeraIT\iCapitão na guerra
contra os índios, a Afonso Sl-dinha;
em 1642, irrompeu rio Maraíhão a insurreição

I contra os holandeses, .sôbre orientação do bra
sileiro Antônio Muniz Barreios;
em 1806, em Laguna, neste .Istado, nasceu Jerô
nimo Francisco Coelho, sendi filho do Major
Antônio Francisco Coelho e �raIicisca Lima do

Espírito Santo Coelho. Falecei em N.ova Fribur-
0'0 em 16 de Janeiro de 1860.Tinha o Curso de
Matemáticas e Engenharia dI. Escola Militar.
Serviu no Exército na arma le artilharia e no

corpo de 'engenheiros, galgan
ó todos QS -postos

até ao de brigadeiro. Foi Depuj-do pela sua Pro ..

víncia natal de 1835 a. 1847, e Dputado geral em
.1857 e outras legisl-aturas. Preci,diu a Província
do Pará e foi Ministro da Guer�' em dois gabi
netes. Era o Conselho do Imperrdor, Vogal do
Conselho Supremo Militar de Justca, Comenda
dor da Ordem da Rosa e da de \viz, sócio do
Instituto Histórico. Escreveu, alêm'de vários re

latórios, a Conta dada ao govêrno de um reco

nhecimento militar na fronteira [mitrofe de
Santa Catarina e Rio Grande do Sll, um Mapa
da medição e dellJ,arclJ,ção das vlnt e cinco -lé

guas quadradas das, teri-as concedi s em com

plemento do dote da Princeza de Jotvills, e vá
rios regulamentos e trabalhos miliítres da frua

especialidade;
em 1853, em La 'I'urpin iêre, faleceu Augusto de

Saint-Hilaire, nasciclo em Orleans a� de Outu
bro de 1779, a u tal' de apreciável trroulho sôbre

aflora brasileira;
em 1872, Caxias, Conselheiro de Estd,p, indefe
riu o reqjuerjmento de um professorle" desenho'. , ,

da Escola de Marinha, pedindo as hólr.}\s de 10

Tenente da 'Armada;
em 1903, faleceu Joaquim Tiburcio Fjl'reira Go

mes, então Ministro do Supremo Tl'iblnal.
André Nilo 'lidaRco

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

ENTREGA IMEDIAtA
TRILHm3 DECAUVILLE - 8kgs. -' c/ talas d junção

e Fish-plates
TUBOS GALVANIZADOS - sem costura - 'ílametl'os:

, ,1" - 1.1/4" - 1.]2"
2" - 2.1/2" - 3" 14"

Oferecemos as mercadorias acima á preços abaixo do

mercado - Material importado e garantido e� perfeita
.condição. ,

Consultar -- CIMETAL S/A - Av. Graça Jl'flnha 182
- 4° ando - Rio - Teleg. - CIMETALLIC '-,' Fone
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Com grande tirilhantismo, inslalou-se_ omilé emiDIDo
l'mant, um �!" �a�i��,��n",���,��t !ralH�!a'�!���a-�!troPo,m!J�!aO"a ��o d�i�al_ 'ai, de ou-

tante numeroso, instalou-se Olíveíra, Iracinda Maria CGI cí Ferreira, Osvaldma Fer- I Costa, Ter eza IMana Mal tu' '.' i veira Mattos - Nilson Ne-
terça-feira última à norte, réa, Eulalia Etevílna Avlla, relra, Ic1al.ina Ferreira, Ol:!,- De�ois ,?e et,lPoSSad;\

a (li- ; ves_ - Francisco Grillo
em Pantana do Sui, COYJl Maria Itelvínn Nunes, vere mania Ferreira, Coleta da retona, flzera1t1 uso da pu- srta. Anita Hoepcks ela Sil-o- _ ENGENHEIRO FR.ANC,ISCO grande brilhantismo, o Co- nica J, Lapa, Ze'frina \.ful'ia- Silva, Helena-Maria da Silva, lavra sob vibriln�e" aclama .. va - Professora Oawsldína
mité ,Feminino da Aliança na, Antonia 'Barbosa Lapa, Maria Jovelina olíveo-a, Te- cões, as seguintes p::s30as: Cabral Gomes e o Vereucor

GAllOTTI E A "LEI DA PRAIA" Social Trabalhista, ,Maria Clara Luiz, Marta ue reza Maria Oiiveir�l,:Natalici'l Professor João Ros:\ Antônio Apósto, em' nome do
,

'A sessão solene realizada Avila, Francisca GC1l0Vl)V�1 Maria Joventina Oliveira, Pedro Paulo Vechietti - Ar- ilustre P r e f e i t o Osmar

Ildefonso Juvenal
no clube loçal,�foi presidida elos s.mtos, Delorme Etelvlno re Maria Oliveira, Nata.licia thur Sullivan - Mário C,'j- Cunha,
pela Exma. Sra. Professora '''�'''''''''':''''''''·.''' ''�··..·_''wc'''w�.·..- -_- � '''_;'"""""",.I1JI.,,;a,.-.-...,. -..• ..-..-.· - ..,.....• �·.- Ial·i ·'"�����

O nosso artigo de hoje, o por terem sido convocados �l�:�ll:�n;oss��b��eto��n��� ABANDONOU A U.D.N. POR CAUSA P'ROIB;IDA A VENDA DE BEBIDASúltimo da série que vimos para, serviço federal, no pe-
escrevendo sôbre a persona- i-iodo da última guerra ex- ����t��:;l�� que ficou assím

DA "CAMPANHA ALTA" AlCOO�ICAS NOS DIAS 1, 2, 3 e 4lidade do iI ustre e digno ca- terna.
de Honha , __

tarinense Engenheiro Fran- I Requerimentos sem conta, Presidente Florianópolis, 21 de setern- 'minhas sinceras solídaríeda- \ DE OUTUBROI - Brta. Anita Hoepck da Silva b 1 1955 d t ) Iíz rcisco Benjamin Gallotti, solicitando os benefícios da ro (e es, ao mesmo ernpo (1 C
,

"1 Presidente - Naclir Gomes Pre .0,"(10 Dr, Rubens R,'1m,��' ele todo meu .coração e daeminente candidato da vito- "Lei da Praia, acumu am- r ,cc 'J,'
,

i
b 1 P

, [.o Vice-PresiMente - On- Na quahdarle de correlig [0- minha família, que os 43 vo-riosa Aliança Social Traba- ,;e sõ ore a mesa c a resr-
_

lhista ao G�vêrno do Esta- I dê n c i::i ela Cespe, a reparti-
diria Maria Martins nárío da União Democraticn tos pertencerão no dia tres
2,0 více-Presídente - Na- N' I h

'

'1 t b DF'do, é dedicado aos dignos' �:lLO quo o." deve cncamin har 1 ncionai, V'2n o por meio (e ou 'U' 1'0 ao r, rancisco

elementos da briosa Polícia' à sanção governamental,
zir Mariano desta pedir a V, S, para que

I
Gallotti e Dr, Miranda Ra-

Milit ti, ito f'ôra sem
3,0 Vice-Presidente EH seja a mesma publicada no mos, isso pOl'CjU'2 não se pocle1f.l 1 ar, que se encon ram

I porque o proposi ., ,e
-

Almínda de Oliveira
amparados pela lei federal' pro protelar o cumprimento

SECRETARIA
vosso conceituado Jornal. o I,admitir que os senhores Se-

I I 12 d J Ih di I L' que abaixo segue: 'lacre 1'0- bastião Neves, Chiquito Mas-n. .156, e e e u o e (a er.
1,0 SecI'et",,1'1'0 D ld I

,. eza A. latnr que tenho na minha carenhas e Fernando Vie-1950, conhecida por "Lei da Não foi sem ingentes tra-
da Silva

Praia", cujo cumprimento balhos que o Partido Social
2,0 Secretãrio

família 43 VOt03, em sinal ele gas estejam dizendo palavras

por parte do Estado, além de Democrático eonseguíu, por Zeferina
Maria protesto as injurias 'e tnjus- que as ramítías não podem

ter sido estabelecido pela intermédio de seus. deputa- TESOURARIA
tíças f�itas ao Dr,�Fra,nciseo ouvir,

refer-ida lei, que estendeu dos, com o valoroso líder , Gallotti, ao qual hipoteco as Ezíquier de Jesus Venancio

linld,oinTaedsOosUls'eairnftto-s Ligi,a 0-,1' L ,. d E d-
tal direito aos militares se- Estivalet Pires à frente, a-

diados ou em função na zona provação pela Assembléia
2,0 Tesoureira - Doralice I' oterl8 O sta O,de guerra, em a' qual se en- Legislativa, de um dispositi-

I Maria Lapacontra compreendido 0- Es- vo de lei, determinando fos-
CONSELHO. FISCAL 'RH�\ULT4DOS DE ONTEMtuelo de Santa Catarina, foi I se pelo E:;;tac1o, daelo cumpri- Teve início õntem às 18,45,

I
Marcelina Ana Nunes, :\- -

refol'c,ado pela' Lei Estadual menta à "Lei da Praia",
h,221 C'I','1:' 200.000,00 Caçador' o sr, Joan Marpl, funcioná-:ionei Joventina Costa, Fra,n- � 'ii'

n. Hín de 27 de Maio de Contra a sua aprovação, es-
2,211 FI

. ,

l' rio do Tribunal Region�1Í, 'cisca Izabel Laurinda, Inacia Cr$ 25,000,00 ol'lanopo IS
1 tI' d1954. tivél'a sempre a União De- C <I!: 15,000,00 Ita·.J'al'

E 2i ora, uma serie e l)als�-/[al'celina Costa, Waldeci La- 8,161 r·w
A história da "Lei da mocrática Nacional, cujos

pa, 1.140 Cr$ 10.000,00 _ FlorianópQ!is tras �o microfone da Ráclb
Praia" em Santa Catarina é f'epl'esentantes na Assem- 1.290 Cr$ 5,000,00 _ Itajaí Guarujá visandó instruilt 0

long'a e interessante. Vem bléia, com Nelson Brasil à eleitOl'ado para o pleito ele
. DEPARTAMENTO SOCIAL

pP. d
g' d f I'

"

tiile há quatro anos, a luta frente, formavam barreIras
Odilia Maria Lapa, El'Otí- rotestam OS estiva o

se un a- era prOX1l11a, q an-

incessante dos nossos mili- à su� aprovação, Mas, gra- "

_.. __
do os catàl'inenses votarho,des Leandra Arcenio, l\larh '

l' ,'cianos no sentido de obte- cas aos 18 herois da Resis- na cee ula unica, para Presi-
I-Ana Barbosa, Ana J:áa�ia

1 t VI' P 'd t Irem por parte do Estado, o tência do p, S. 'D., e à valio- c en e e ce- 1'e31 en e c�,
Barbosa, Alminc1a Pedro ele I ;i�'

d &tI' b·t b
1:}, •

bI'
,

I Idireito que, absolutamente, ;a e patriótica ajuda dos
Oliveira, Ana Vieíra de 8:,m- ;;(I.�N'",,;�-••�,�.'"'.'.,:" .res e,IIH�,,',:",':, m' I U I.

"Vepu lca,. e, na cedI} a 1(;-

não tem sido negado aos po- :eplItados Dr. Osvaldo Ca- "';; '---------'-------------
_

C'
za,

"liciai,s dos demais Estados Jral, Francisco NeveAsl,as-. • t -1 SA-O 'SALVOda Federação, e se alguns "ia Medeiros e Bmz ves, o
DEPARTAMENTO DE Presidente Assembléia Le .. e Arrumadores, lFIU�i, nm "

.

Estados. procuraram 'prote- I dispositivo de lei foi apro- PROPAGANDA gislativa - Fpolis, - S, C veementemente contra atitu-
lar a sua execução, tiveram II vado por maioria de votos. Henrique Laje - S, U de abúsiva desrespeito.:;a' O'

,

"� t A' t'
'

Lucia Antonia Fernan:t}s, Jovem pau IS es' eve no ricotal. at.itude frustllida por im- ,�etado:pelo �hefe ,da �ode.r Nivalda Costa, Ema Jocelina 286/186 - 15 - 19h,3D dignidade nosso PO)el'� Ls,

per atlv? de, se.ntenç�s dos �xecutJvo, fOl o v:.to r egel- Campos, Catarina: JU3tIna Os três Sindicatos pl'e,;tm- gislativo Municipal trn:\nclf'v CHURCHILL," Manito, O grupo de expedicioná-
l'esp ct os T b a

' 'lo ela Assemblela e a 27 t t' 1 por Sr, Ney Gonc,alves Por- 29 (U P)· Edw'ar'l L' .' ,

t
/, e lV '. 1'1 un IS ou c"e p ,i Lapa Inacia Marcelina C'cs- tes, representan es es Ivae 0- '

.

• •
- e;,. nos era 111 egrado por seis

pr?nunciamento do Supr�mo c:� Ma!o, de 1?54, passou ,�! ta, Iviaria 'RJeglS da conc:o;;ç;:o re,s, trabalhador'.08 Cel'âmlC..l to Sub-Delegacia D:?;egacÍQ l1ouette, de 21 �nos de id!, homens, todos jovens, queTrIbunal Federal, na solu- IISpO�ltIVO a mtegl'ar aLe] \ este Distrito quando ,.lia 4 de, natural da CIdade de Sa se aventuraram em canoação de mandados de Segu- �1. 159, sancionada pela pre-_"r;.==:::�:�=-•••••-. 'e T
7

! ..corrente revistou inespli:�a- Pa'llo, Brasil, é um, dos so naS solitárias l'eglOes do
rança ou outras ações judi- ,iclênria cln Assernbl�ia. I ,_ .'

'elmente em plena viá pl'bli- b]'�viventes de uma fracas- território noroeste do Ca-ciárias. (Continúa na 5a. pág.)

A'
<,- ",

"'g:��'_o'_'.'«�:'r't"'�a e� .ta'.rde
�a ao Sr, Eustaquio Caval- 2ê1eb expedição em canoa n·adá. A Real Policia Monta-Nós, que vimos acompa- �anti Presidente C:;',:-aara H.oS remotos �ugares do nor- d.1 pediu-lhes Que pel'mane-l1hando 'o movimento ten- Muniçipal mesmo pelo fatp te do Canada, Mas o chefe \.'08sem nesta cidade, a fimdente ao não cumprimento ·�erta autoridade em aten- tl(,ssa ex�edição, Arthur ic auxiliarem as investiga-,ela l'efel'l'da leI', hl'storl'ar'e- QUEM ACHOU? A imprensa palaciana, falada e escrita, agora :li!ndo ])edido nosso :er soli- 1\'Gffat I fd

- ,1 " c , �eo ogo e pr__o essol' DI ri> em torno da morte det t t-· '''el;detl-''e no tra.J;ei'o ela B'aL'f' superiormente mentorizada, já não me e maos e
',itado Vosse'ncia "! h"r·,ura d "T h E t d d V 'tmos opor unamen e, ao lm- � u p� 7. • "�7 - ,e j,orWlC, s a o _e e1'- �offat, que pereceu de cho-]')or·tante assunto, pal'a que Ae'rea à Praça XV de. No- coices para tentar salvar a causa perdida e (lerro-
�nquérito para apuni:c,''i,o l'e!'- t E t d U 'd"

.' mon, s a os 11l os, pere- <lle e dos efeitos' elas lntem-os vindouros saibam de vembro uma calota Packard, '

tada da Frente Democrática. [)onsabilidade intel'ven ç ã o CE�l na viagem. �I.t'ies depois que as trêsCI'uantos procUl'aram impe':' pertencente ao' dr, Ilmai' Num cinismo apa'\("Orante, própriO aos irre!;-
:ealizada Sécle Sindicato Ar-.

Corr'el'a. pousáveis e aos eunucos, os da propágantla a�TO- 'umadores, Autoridadc Poli- CEDERAM OS (', oas da expedição embo_r-dir, fossem os nossos mili-
d cá'am quando '--tentavamdanos beneficiados com a Solicita-se à lJeSSOa que L: nômica, agora promíscuos 'e nivela os, flrocuram �ial citada fez-se portaCt0!' DIREITOS �t

.

e 't nspor os rápidos do Rio'

t N encont.I'ar' n fl'llCZf> de entre- atrair sôbre a Ollosiçâo as iras llo povo ca al'W li-
J.inrla ameác,a dirig'ir!a ce)ll-JUs a recompensa, que a a- ... LV

t.
,,,'

a
Y

'TENA 29 CU P) Os
r i\ovant, perto do Lago Mar--

t t··· Ia'-la nesta' l"edaç, a-o atI a' 1'11.'1 se ait'avés de explorações, meu ü'as, ln)uttas, c,.. era Presidente Câma-ru, 1)(11:
. , ,,-,

çao ornou ex enSlva aos -
-

b
t

'" t'd U 'd c 1 a 1 a" jl _.� os cinco sobreviventes
componentes da COl'poração, Nunes Machado, n, 1'7, lúnias e infâmias de todo o. cali re. um: elemento 'estranho Força J"-'S fi os 111 os ec er n

TOllo e qual.qller Cl'l'lvie pr'aticado no Estado" t A,us..tria seus ;direitos de deixamm o corpo de Moffat, ?ublica que Par 'icipo'l jun-
agora, S�Il'undo esses tal'tufo�, é da l<esi.Ollsabm.. �amente com Polícia -1:1 in.- propriedade sôbl'e todos os nas cDstas �o Lago e cami-

ilade da oposição! Todos os cl'iminosos, segundO , ,

-

'd
' ,ec;ificios, instalações e es- �jharmn ate o Lago Baker,,elVençao am a que nos 1e-

t" -d t' 'd I um lu.ar remoto a 240 qui-esses pobres diaLos que o Palácio amilha, .ão ne- erimos, Conduta intolEnw:ôl • a as, cons I UI os e mon-.
,

, P '" B' 'f das as , b D 1 d t hc10::J naquele país em dez Jornetros ao sul do Cll'culocessáriamente do P. S. D. ou (tO ,�. .. o, ::oU - e ega o 'es a aQ;ravan- '. " b I'I ,. h l'ro s"o 1 1"
,-

b' }IIIOS pelas tI'opas

amel'l'ca-I"\l'.]cO,
em usca de a lmen-vítimas, :segu.ndo esses escravos (O (Im e ,LO C o c lIna msegurançf1 pu !l- J' ", ,I. t �

�

obl'ig'uióriamente cort'elig'io�ários do sr. Lacerda!
;;3. ha muito criado nor t:1e nas, e cUJO valor e cons1de- 0'"

!
Esquecem-se, esses desmell'H>riados, que i\,der- nesta localidade, R-eda,t1a-! r:lcJo e_111 _cêrca de 22 milhões Os demais sobreviventes j'bal }". (la SI'lva e Udo Deek pre.s;dI·r'am, no !!'Oovêr- , de dólares, I,; í todos norte-americanos,el, .. � nos providencias afim é'vit:n

jno, a dois }>leitos sem que' fôsse feita, tanto. num ;onsequênéias toclos n0s ,.. ão _

corno em outro, uma só requisição de Força Fede- 'lesejarúos, Respeitosamente,
ral para qualquer limnicípio catal'in'ense. Vel'gilino Feliciano Pires .�

Esqucc�m-se que, nesses dois llleitos, i Justiça Presidente Sindicato E:,�l\'r",
,Eleitoral não foram endereçados "qU;:tiSljUCl' 111'0:
testos conha coacções ou fl'audes.

Esquecem-se que, nesses dois pleitos, as :luto

l'idades p�liciais l'ecehcram orelem SUIIel'illl' de se

conscrv:ll'cm Ctluidístantcs das lutas políLieas.
I� agOl'a,?
Os próprio;:; dclcg'ados de polícia discursam cm

comícios 110 GOVel'nO; a diretora do DelJal'tamento
de Educação percorre _9 Estado fazendo reuniões

pedagÓ'gicas pró-Frente Democratica; os cal:l'�S
oficiais só usam chapas particulares; o SecretarIO

(le Educacão não' se peja de confessar que usa bens

do' Estad� em propaganda política; o GoveI'nadlll'

mesmo... apela 1>a1'a que os seus conterrâneos não

admitam criticas de adversários!

,

E agora?
A polícia por aí é vista, à paisltlla, p.or ol'de!u

superior; os agentes '(10 fisco só fazem e coacça�
sôbre comerciantes; os Secretários (l'Estado soo

assinam atos dec politicag'cm, C01110 no caso d�s
bolsas escolares; os inquéritos sôbre desfalques sao

engavetados; as urnas, como no Turvo, fraudadas

com a conivência direta de chefes l\denisLas e iu

direta do l>róprio Governador, que protege com

parsas para" evitar que o cl'ime apal'eça!
E agora?
E' o escânclalõ das qu�tas municipais, retidas

criminosamente pelo Govêrno, quando destinadas

às pt'efeituras gove,!'llallas por oposicionistas. E'

o es(;ândalo dc tratol'es das prefeituras, dos Quais
o Govêl'no se a}lropria indébitamente, r�' o csc:in

dalo das negociatas de cartól'Íos", (

Impossihilitada de justificar e de dcfendel',
isso tudo, a iml)J'cnsa governista lJroclua dcspistar
° pÍlvo COl1i as mais torpes acur.ações 'flOS homens

i1:1 C1Josição.
rvra:;-, niio adianta .. O PÜ\lO já decidiu. E' esse

Povo, sacrificado e explorado, que agora to�ou a

si a illissâo de destruir esse gorvenicho, de tirá-lo

elo !.o(le1', como se tira uma nódoa com benzina.

Desapareceu, sábado últi,

mo, 'um cavalo de pêlo ver

melho, portador de m!:tTca
branca na testa,

Qualquer informação fi

respeito do paradeil'o do :mi
mal desapn.recido deverá S�,i'

comunicada à sra,- Mallrí:h
Silveira (don::t Nita), r,"�;i ..

dente à rua CUl'itiJnnos, n'l'i•••••••lllliIIlí·c••eFI'í!iI-síii7ªflliI-a.IilIilITI·P.'i!lT_I-g"••-!IlMl,-__45, funelos,
"""'''5'

_'

3T- ....... ., - • -, -�--
"I, '

•

-

Florianópolis, Sexta-feira, 30 de Setembro de 1955

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

a. grata satisfação de comunicàr ao público em geral, que
para melhor atender seus client'es e amigos, instalou em

sua loja de passagens, à rua Felipe Schmidt n. 24, mais
um te-lef�ne ele n. 2.111, que também, com o de n. 3.700,

---u'f;.;derá a qualquer chamada, no período das 0.8,0.0 às

22,0.0. horas, diàriamente, aos que lhe hOlÜ'am cum sua

preferência.
------

t Agradecimento e Missa
DIONISIO PAVAN

Viuv,a Ângela Pavan Buatim e filha, Júlio Cesarino da,
Rosa e Família, Pedro Pavão e Famíl�a, Hal'ôldo Pavan e

Famíliá Moaeyr Paval1 e Família, Severo Sill�ôes e Famí

lia, Fra�cklin Cascaes e SenhQra, Osní Laus e Fa\,Uíli� e

Henrique de Bona e Senhora; pl)o1'undamente compungIdos
com o falecimento de seu extremoso e qUCl'ido pai, sôgro e

avô DIONíSIO PAVAN, a:gradecem, sensibilizados, a tôdas

as pessôas que lhes confortaram com sua presença' bu por

meio de telegramas, cartões e flôres por ocasião do dolol'ô

so transe, 'e aproveitam a oportunidade para convidar as

pessôas de suas relações de amizade e aos parentes do ex-,

tinto, para assistirem à MISSA de, 7° DIA �ue será

celebl'a-Ida ás OITO horas do dia 1° de Outubro (sabado), na Ca:te- ,

dral Metropolitana,
Desde já, os agradecimentos de tôdos à quanto;;' com-

PE'd"it;iem� O
• 21

A Usina de Beneficiamento- de Leite comunica aos

senhores fOl'necedol'es de leite, jnscritos para a aquisiçã6
de gado (le pl'opriedade do Estado que, em data de dez 'de

outubl'o do corrente, a }>al'tir das dez horas da' manhã,
inic'ial'-se-á a escolha e entrega do g'ado, mediante contra

to.

OuÜ'ossi.m cient.ifica aos interessados que a Usina de

Beneficiamento de I,eite fo:í'nererá' condução, saindo a

mesma, às nov-e horas da Usina.
Usina de Beneficiamento de Leite aos dias 28 de

temlll'o de Hf55.

Se-

HÉLIO 1\BREU
CHEFE DE EXPEDIENTE

dores de Henrique Lag2, Na":
c;imento Apolinario E�tfi.�ío,
"residente Sinclicato dos j\ r_

.

umadores, Henrique �ag(o
'felson Pigueil'oelo , Sinmeato
'l'aball1:1c1ol'es Ccriinic8.,
�--- ---------

M Ê D O
EU SOU BERIBA

'Z CAMPEANDO VIVO

POR ENTRE AS mAS

OA AMBIÇAO FUNESTA,

FALTANDO, APEN1\S,

COM PEZAR, BEM DIGO,

Só Q U A T R O DIAS

P'RA SE FINDAR A FES'f\

Beriba

-:::AVALO
DESAPARECIDO

Pede-nos :1 Se retartn d:: cle bebidas alcoolicas nos cn

Segurança a, publicação elo fés, bares, botequins, e estn-
seguinte: belecimentos congeneres n-.

I,'PORTARIA N, 23 ; cando os Infratore,'l, sujeitos
O SECRETA'RIO DE ES-

.

às penas <la Lei.
TADO DOS �EGÓ�rU8 DA I PUBLIQUE-SE' E CUM-
SEGU R A N o A PU'BLICA, PRA-SE
considerando a realiza.ção de

I
secreiânn da Segurança

eleições no próximo dia 3 Pública, em, Florianópolis,
de outubro, setembro' de 1955,

11,ESOLVE: Pelágio Parigot de Sonsa
Prolbir nos dias 1, 2, 3 0.1 Secretário ela Seguranca

de outubro proxímo a venda Pública,
'

._------_.

PALESTRAS SOBRE A ELEICAO
�

, -

mum, para Governador F! Vi-
ce-Governador do Estaclo,
sendo que em algum; l11unir;í
pios os eleitores escolherão
através do SUfrágio u�iversaJ:
o pTefeito,

Eleitores: Acompan 11 e n1,
pois pela Rádio Guarujá oi
esclarecimentos indispensá
veis ao CUrril)rimento elo sel1

dever cívico,

I

Na localidade de Estiva, na Laguna, quando a ca

ravana da Aliança chegou, o' ilustrissimo delegado dE:
Pólícia procurou os cara 'Ianeiros para' lhes eleclàn1l'
que o conlÍcio não podia ser f'cito, pois êle, delegado,
concedera à Frente Democra-tica todo o e3paço de

tempo, permitido, das 11 às 23 'hóras,
Os dirigentes da caravana acataram as ordens [lo

poderoso sherife.
Mas l'ealiz�r::J.m o comício, aliás, entusiástico,
Estiva fica bem na divisa ele Laguna com Tub,l

rã'Ü, O povo andou 100 metros, atrave,sou a frontei1.':l
e fez o comício, já' então com a presença de outra
car:wan,l, aliancista, vinda de Tubarão,
E o cherifc tq.mbém ficou smjsfeito, embora os nossos

alto-falantes invaclissem a jul'isdição territorial ela sua

alçada!

\

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


