
"I ,-oalA /At VISTA
CC ital consagrou os candidatos aliaecistas. O ,povo

1
nhecimento 48 chuva torrencial, até esgotar-se o

.."
I de lei para encerramento da propaganda.lharrJS � milhares de pes- I mente interrompidos pelas chefe barriga-verde assomou \ ti, por espaço superior li uma [,�l adeceu a energia com que

deSaf.i.�n�o primeiro as

I
palmas da enorme assistên- à tribuna. No momento, a hora, falou ao povo, cujo en. : Aderbal R. da Silva e Celso

aças de mau tempo e de- cia, falaram o sr. Prof. Bar- chuva que caia já torrencial, tusiasmo teve que conter,'1 Rn mos, na chefia. da campa-
um aguaceiro torrencial reíros Filho, o açademíco Tu- redobrou de intensidade. MaE: com insistentes pedidos, pa- I nha, souberam ativ!1-la·"

.ue passou depois de

cer-,
cio Gondim, pela Ala Moça, 9. o povo ali permaneceu rtrmo ra poder falar. Comentou i conduzl-Ia.

.ernpo - mantiveram-se exma. sra.. Lourdes de Aqui- I para ouvir mais uma vez o com energia e revolta os pro-I Ersplanou o seu programa
'antes Co entusiásticas,. an- no, preside�t� .

do Depa�'tr.t- I vigoroso tribu.li? ele tantas �e�s03 ofrciais com que foi I d.e .G:ó"Vêrno, analis�ndo o

ntem, na Praça Pereira e menta Femmmo Antonieta ' arrancadas CIVICD.S. S. Exa., í'eíta a campanha contra o stgnifícado de Justiça, AI-
veíra, das 20 às 24 horas, de Barros, e o senador Saulo' entretanto, vendo o sacrificio : seu nome. Relatou episódios I truísmo, Trabalho e Ordem.
.ndo terminou o memorá- Ramos. Durante a. oração do ,ela massa popular, reso: veu I, contrístndores da coacção, Exausto ela jornada, depois
e extraordinário comício ilustre líder trabalhista, che- : abreviar SU:t palavra ·:par:t govern.amental, observados

I
ele mais de uma hora ao mi-

encerramento da vítoríosa gou ao palanque, vindo de que ralasse o candidato vito- na campanha. crofone, quis encerrar seu

ança Social Trabalhistas. Tijucas, o eminente candída- : rioso. Assim, depois de vigo- Deu resposta altiva e con- discurso. Mas O povo não lhe
.1ilhares e milhares de al- to _Francisco Gallotti. Por rosa. críttca ao govêrno esta- turidente às acusações, calú- permitiu, obrigando-o (a ra
s catarínenses ali, em de-I mais de dez minutos o comi- :âual, conclamou ° povo �1 nias e injúrias ele que vem. lar até quando a hora legal

aclamaram Juscelino e l cio foi ínterrempido pelas' pre-stigiar com o seu voto o" .endo <vitima. :Cxaltolí os do encerramento da propa-
;0, Gallotti e Mhandav a- ovações delit§.ntes do ,pevo .cnndídatos alíancístas. .andídatos alianoistas à Pre- ganda se esgotava.
dos chefes allancístas rlortanópolítano. aclamando !I' Encerrando a extraordiná. .idência e à Více-Pre.ndêncín A consagração de ante-on ..

cu, Celso, Aderbal e Sau- seu grande canclidato e futu- . ria e conrasradora' manites- Ja República e o seu COlI1pa-,' tem só tem esta explícação '.

;0 Governador; ! tação, o ClT. Franclsco G:lllot- .iheíro de chapa. Destacou " I
vitória �t vista.

brindo o comíoío, o de. Depois de o 'senador Sa.ullJ !
.

,

rbal R. ela Silva proferiu Rall1os' conclúií';ua.. oração, I "'_'_"_�_-:-��. '.�_�_�_. .J".-�-. ,.�_�.�_._..w_,�""._• ..-..."",,,,,,._�,,_,,,,_"*,,,,.�,,,,,,,�,,,,,,,,,�__,,,,,,,,,._�._�_,:,_....�__�_.� �__:w_._�_.,...��_ .._..�. � :

'ado e enérgico discurso, ocupou a trlbun.i seu comDl\-_1 _ ',' .

'.
.

.

_
.

�����:rM�.:e:·n·-t'��r·�,a-�--e·���u)�I���I'�t·�'-�-I��·�m'�···�'7·ar�:����·�b·W.'.7o··r-a:·7.-t�'.'-.7·1'11 segUi_d:l falOU, elOq.�le� - los mais c1emol':1Clos. e calo1'o- : .� ','
.

�nte o 1"rof. Telmo Rlbel- sos.!1 .

lo Parti�o Trabalhista, N�vas e frenHicas aclama- 'l! '

lém aclamado pelo povo. I ções saudaram o senador N')- j.!g

___

seguir, ainda constante· Iréu Ramos quando o grande'

T. S. E. ESTRANHA A INSISTÊNCIA
DO SR. IRINEU BORNHAUSEN
RIO, 10 (E. via WerterllJ - Tribunal
erior Eleitoral ao conceder FÔl'ca Federal

,
�

a vários municípios de Santa _Catarina,
Jiou unanimemente voto do relator, estra
ando procedimento sr. GovernadQr que a�

11' das informações do rrribunal Regional
,eItoral contrárias ao Delegado de Pescaria
;'ava insistiu mantê-lo no exercício das fun�
s.

�-----------------------

não tomou

prazo'

.As folhéls palacianas, agora niveladas pelos baixios de um

papelhcho impresso, proéurarão hoje - segúndo estamos infor
mados -ludibriar ri população com notícias 'falsas sôbre ó preço
da carne.'Outras mentiras políticas, hoje e amanhã divulgadas,
'vislam tão apenas a tentar iludir o Povo, que já conhece muito
bem os traficantes da verdade. O situacionismo está fragorosa-

'

mente derrotado em nOSSq terra. Esses boatas urdidos agora são

marmetausens, que na hora da morté só ajudam a morrer.

Que todos e cada um confiem nos Partidos oposicionistas e

desmi.ntam e.auxiliem a desmentir as potocas dos derrotados.

co-

SANTA TERESINHA ·Â PADROEIRA
DAS ELEICÕES NO BRASil

,

10 1 (V.A.) - Procurando "sorte" estará ganha?
1 vesperttino "Ultima Ho- Resp03ta: - "Prefiro dei�

dou{ Helder Câmara bis- xar a resposta: a Deus:--

auxiliar, estabeleceu com daro que ele sabe lnuito mais

eporte1' o seguinte diálogo do que nós .0 que nos con-

re o pIeito: vem".

'ergunta: "Como está ven- Pergunta: - "Mas pode-
a proximar-se o três d0 riamos conheoel' Ci\.s'eu pensa-
:ubro? ,

mento pessoal?
íesposta: - "Neste dia ce- Resposta: - "Na posição
.-arei na matri;z de Santa em que me acho,' qualquer
ezinha entregando a 'esta pronunciamento sobre no

nde santa cuja festa coin- mes, nas atuais _circun.stân

� com o dia das eleições, a cias, s'eria muitt delicada.

.-'" Brasil".
.

Asseguro que farei o que es"

.üta: "Ao seu ver co- pero que todos façam: vota
lse traduz essa expressão rei em conciência, tendo di

ete do Brasil"? Em que ante dos olhos o futuro d:'

'unstância achã' que a Brasil".

I -

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
í _ •

��de:::��h��e�����:���� i
A votação de Nerêu em Turvo, Urussanga,

Videira e Xaxim, totalizou 9.086 vótos. I
O candidato mais votado da UDN conseguiu j'7.605.' _

I..................M =- � III � II
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.
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FUNCIONA' UMA
O sr. Irineu Bornhausen) na Capital, inaugurou três obras:

o Palácio da Agronômica, o das Secretarias . e a Maternidade

"Carmela Dutra". '

Dessas três oAbras, já inaugur.!ldas, 1,llna só funciona: o 'pa-
'lácio da sua residência.

'

E foi êle quem prometeu ao povo só aplicar os dinheiros pú
blicos em obras de imediato interesse coletivo!.

E'.preciso mudar. E para mudar: Gallotti e Miranda Ramos.

.. l '.rr.:_ -=

Atenção, eleitores!·
."

Adversários da vitoriosa Aliança Social Trabalhista, no de-

sespero da derrota, estão, distribuindo cédulas' dos candidatos
Francisco GaUoÚi e Miranda Ramos com pequenos furos, para,
posteriormente, na apuração,. tentarem anular esses voto�. �

Os eleitores aliancistas devem estar atentos com suas cédu

las, .para evitar que sejam marcadas com tais furos, baton, tinta,
ou outros truques dos nossos adversiu'ios_ em desespero de causa'

CERTIDÁO

Florianópolis, 1° de outubro de 1955
�Selada com Cr$ 19,50.

............................................

Falta'm apenas 24 horas
Sim, amigos, faltam ape- Carlos Lacerda, O' Jorlf"',l!s-

nas VINTE E QUATRO �O- ta maluco, foi..l Ar,!/ ma

RAS para que o povo, através buscar pr:ovàs contra fango,
o voto.dê sua resposta devida mas acabou trazendo :...l�
àqueles que ficaram por mais pítnl portenhà, o (!i:::?lUSO

de quatro anos a fazer pouco proferido por Peron, frente

da coletividade, para, nos úl- aos alunos da Escol? Supe
times dias, lembrarem-se de ríor de Guerra, porquanto,
que; tinham feito algumas contra Jango, nada encon-:

promessas. trou e não poderta encon-

Lembraram-se, por' exem- trnr, um-i vez que o velho

pIo, do funcionalismo q u s sistema dos "eternns v:gr
anda..{,'sfarrapado e cheio de. lantes", que é o da confusão,
dívidas; lembraram-se dos resumia-se em mais um do
nossos meninos que precisam. cumento forjado,
de educandários; lembra- Assim sendo, anugcs, EO

ram-se, enfim, de tudo aqui- temos um caminho a seguir:
lo que já tinha caldo no es- Retirar do poder, Pê!'; fer.ça.
quecimento, do voto, êsse govêrno que aí

Durante mais de quatro está; para que o nosso glorio
anos e meio, nada fizeram e so Estado volte a trilhar o co

agora, que faltam poucos minha que antigamente tri

meses, querem recuperar o lhava, quando o nome de
terreno perdido, adoçando o,> Santa Catarina 30 merecia

lábios dos iludidos, como M, respeito.
os me,21110S não tivessem me- Faltam VINTE E QlíAT,H,O
móría. HORAS, meu anugos.'
Num golpe espetacular, o

I,
João Braslíetr«

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

, M E D O
EU SOU BERIBA

E CAMPEANDO VIV�

POR ENTRE' AS mAS

--
DA AMBIÇi\O FUNESTA,

FALTANPO, APENAS,

COM PEZAR, BEM DIGO,

Só D o I S DIAS

P'RA·SE FINDAR A F .JIT1\�"'_
_.?r

Beriba

o TEMPO
...

_-It

O Riso da
-

-Cidade
-

� -m;g-."..-c r

-'\-�
Hoje em di� ning�en� mais acredita
em presente grego!

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



-Florianópolis, Domingo, 10 de dc Outubro de 1955
--------- - -------------�
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3 sábado' (tarde) - Farmácia Moderrt -

R J-
Pinto.

.
-

. i
- lla oao

4 domingo - Farmácia Moderna - R" J
-

P' t
'7

.

t f' f" d
da oao in o.

qum a- eirn ( ena o) - Farmácia � A
A •

- Rua Felipe Schmidt, 43'. ranto - ntôn ío

10 sábado (tarde) - Farmácia Cata'. R
T

.
. r �'lllense - ua

rajano.
11 uomingo - Farmácia Catarinensq R 'I'ra

jano.
,- ua -

17 sábado (tarde) - Farmácia Noturn R T. a - ua ra-
jano.

18 domingo - 'Farmáçía Noturna -

T'
24 âb d (t de) F

,.

-

ua rajan o.
sa a o ar e, - armacia Es_pera'1 a _ Rua

Conselheiro Mafra. ç
"

25 domingo - Farmácia Esperança': R CA C to
,- ua onse-

nl> ,... . r. 170,00 lhe iro Mafra. '

/

'

Semeatrs -. Cr$ 110,00 O'
,

f
-

Nr Interior serviço noturno sera e etuado pel f "a
A C.. "St A tôní N t

.
-

d
,S armaci S

no r... 0,00 i an O n O,IlJO e o urna situa as, às ruas 1'- S hSeme�t:r� .' Cr$�10,00 , midt .43 e 'I'rajano
Fe ipe c-

Anúnci J mediante "ontrato.

I'
.

Os ori"in'lis, mesmo nio- pu-
blicados. não serão de olvídos. .-"11111A cireção não se reaponaal ilisa [II
pelos conceito. emitid.o. nOI a-:--

' .

tieol 1IIIinado!:. ! '

MINISTftRIO DA AGRICULTUkA

SERVIÇO FLORESTAL

IDELEGACIA }<'LORESTAI·
REGIONAL

"I\CORDO" COM O ESTADO lJ)!.

SI\.NTA CATARINA

.t.VlSO

O'ESTADOA Ilobiliária Miguel DauI
7.""··

_...,.
ADIIINISTKAÇÀU

.Iiled.çlo • Oficlnaa, à ma Con
selbeiro �ldra, n. 1;;11 Te], a022
- ex. POlltal' 119.
Diretor: RUililN: lo __A»OS

Tem a venda
Uma casa a Avenida Mauro Ramos

Uma casa a rua Visconde de OUl'O lIreto
-

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

Uma casa e um lote a 'Avenida Santa Catarina

A Delegacia Florestal Regiona I,
no sentid .. Je coill'ir, ao máximo pos

sível, &:iI queimadas e derrubadas de mato, afim de ímpe
pedir os desastrosos eteítos econômicos e ecológicos que
acarretam taís práticas. torna públteo e chama a atenção
de todos os -proprtetáríos de terras e Iavradores em geral,
para a exigência do éumprimento 40 Código Flor�stal

(Deer. 23.7�3 de 23-1-19�4)' em todo o Estado.

QUEIMADAS � DERRUBADAS DE MATO
,Nenhum proprietário de terras ou lavrador podeu

proceder queimada ou derrubada' de mato sem solicitar,
com antecedência, II neeessaría licença' da autoridade flo
restal competente, conforme dispõt o

- Código Florestal cm

seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando -Oil infratores
sujeitos a penali��d'es.

,,�

REFLORESTAM�NTO

Gerent.: DOM.INGOS r. OJ
!.QUl'W

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

�uatro lotes no centro da cidade
'

Quatro lotes em -LondrinA -- Paraná
Tem compiiadores para casas em 'Florianópolis- des-

ue cem 'a quatrocentos mil cruzeiros.
'

Negócio a dinheiro.
Esta �epartição, pila rede de viveiros florestais, em

Informações na IMOBILIARIA "MIGUEL DAUX"
cooperação, que mantem no Estado, dispôe de mudas e se

I Rua CeI. Pedro Demoro 1541 - 10 andar Estreito ou
mentes de espécies Ilcrestaís e de ornamentação, para ror

Edificio Ipase andar térreo - Fone 3376 - Florianópolis necimento aos f,griuultores em geral, interessados no reflo
Uma confortável casa à Rua Presidente Coutinho.

restamento de suas terras, além de prestar toda ortentaçâo
Um terreno de 15x27 no Estreito, junto à Rua prin- técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade dá ob-

dpai6 lotes no Bairro J!utiá. tenção de ernpréstímos para reflorestamento no Banco Ii., INFORMAÇOES
Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos. UTEIS

.. Uma confortável Casa na Avenida Hercilio Luz. Os interessados em assuntos florestais, para a obten- -0--,

_ (I Dois apartamentos (parte financiada) • ção de maiores sclareeímervtos e requererem autorizaçã.J'1
O Je:tor encontrarâ, DilIsca

CO'I'I,'. lu na, ínformações que nle Ilu.de rcençapara queimada e derrubadas de mato, devem Idiàriamente • d. imediato:
-

I (dirigir-Se às Agêncills Florestais Municipais ou díretamen- JORNAIS
'

T.I./v".

-+-Jil.l OJ I
te a esta Repartição, situada à. rua Santea Dumont nó.

6, � ����1� :::::::::::::,:: ::��: I
----------

---

-..,«

C
-m .-FIO�fllUép",lis. Diário da Tur'ds , ", il.679

I VENDE-SE AS SEGUINTES PROPRIEDADES

S
Telcfône- 2A7J - - Caixa Poata], 395, IA Verdade ..

_.:
- 2_.010 I A Casa n 12 na

Rua.
do»

WléU.
s (an tiga Visco'nde', . !,np;�n�" JfIe,,>.1 . 2.688 • � '. ..

'Endereço
telegraflco: Agri!Oilva - !"lm:laliópo!is. S. C. HUSPl'!'AIS Ouro Pretc ),

1 A
-�

-_-
c

••-.----

-

Oartdudn: A Casa' n.' 13 na Rua Silveira de Souza

/ f
i'!l"" "«.,<:# (Provador) '" -'" - 2.114

A C
'

o 1 3 R--,

�. V\ ..
-

(Portartaj .,., '.... %.016 S .aaas n s, e na ua Sete de Setembro ('
_, DUIIAIfTE TODO ftI� lagem I'om segur�n"_a' N�r_éu Ramo. ..tiU Umacasa de estuque na. rua Servidão Moritz, (Morro)

,......- _,." U Y M_.htsr '"

.: ....•..... ",
'.117

com o terreno 6 x 14 preço Cr$ 18000
V '- fiO� II TlFJ I:.

Sao �?bosttllo (Cau
'

4- -

T
'

.'

• ,00
. - . .

I " � �AI<L OJ e rapidez Saúc'e ) a',m ,uma casa de matenal com o ter:eno 10 x 30 no llllC10

.,.,1'Ikt,bR
... _�,�f!ft:�t�....j.

�o NR4PIÔÓO�:Sm.BiiHU.iRO:
DO .

·!;��tti�);;:,.::: ��:� !::�5�:a:Oc::�a::l �:�I.::oT:::::e:� :'::� ::�;�
,", ,.ft;;. .

Florianópolis - Itajaf - Joi-nville - Curitiba Policill (Sala ComisslkriC! 2.088

R a,'l-OS X1 Policia (Gab. DelegllGo 1. . 11,611"
�

A
A n O :COMPANHIAS D.,

r-��-�----�--------�-- gencia: ii:: T:����� ;r{��ii�: da ! r:���I'ORTB8
TAC •••••. :••........•. ; 1.700

_--------__"""" .=� �

,
/

'Cru"..ü·o di) Sul j!.I!OO
.' 4p-arelharem moderna e completlP. "':&1:11 '!'u.�oul(o,r eX.Bmll. -_ '.. Pan�i'!: �............ 1.661 if � \:

------,-'----.-... Varig .......•............ 1.121 _
rs.diol''!<de._

!:.6ide Aérli-l> •..• . . . . . . . . l;l.OZ Radiogranu I\': radioscopl!".l'!.
Real ...•........ '........ 1.158 Pulmões e corãção (tora:;;,).candinava; ... _ .. '....... I.liOO
HOTÉIS Estoma.go .:_ intestinos- e figadJ) (col�elstorrafia).
,Lu% •....•.•.•.••.•.••••• 1.021

.
Rins fi bexiga (Pieloguafia).

I Magestie , .. ,..... 2.276
U-Metropol .. _ _.. 1.147 tero e anexos: Hist<!ro-salpin�(lg:r1l\n:l COnl lnsufl&�

La Porta _...... 8.321 ,çãõ das trompas para diag'ni.stico da esterIhdade.
Caeiquê- . . . . . . . . . . . . •. . , .•• ,1 .

Radiografial1 de ossos em geral.Central -.',.......... '\694'--
i,i'}Htrílla ,,! '- 1.17)'

I ,.",
Medidas e:J;a�as' dos diametros da bacia pa,\"l\ orleni,a-

Iqeal{ ,.;; � .. ,I.''', .

ção do parto (u;ãdio-D,f'j"Vin,,,t_-l"Ín).
)l:STREITO '

.

I • �' \_
-

'1})iílfiV&" . , _ .. �
. .. .... . .. ..

. M' �, Dlàr1amente il� Maternidade Dr. C�rlo! Co:rr6a.

Kt'presenta.atel'
Repraseutacôes A. a. Ln ra.

Ltda.
Rua 3ena�oT lJ.-nu., 40 __o 1°

andar.
Tel.: 22-6924 - Rio d. Jan.lro.
Il.ua 16 de Novemb ro 228 60

andar laIa 611 - alo PauIG.

\S$TNA'JURAS
Na Ca9Itr.)

,

Restaurante NapÓji:
RUA Marechal Deodoro".

-

-:
�

. Em l.ages, no sul do BruU, o melhor I
Desconto esnecíal P4rll os lIenhorlJa 'f1rl..lantM,

:PRE' -VESTIBULARES
PARA AS FACULDADE8 DE DIREITO, FILOSOFIa,

MEDICINA, FARMACIA E ODONTOLOGIA.
'

CURSO BOSCO
l\latrícula: Livraria Lider, até 31 de agôsto.
Informações: Local acima ou pelos telefones 2316 e

3661.

, .

INDICA-COR PROFISSIONALl DR RO�iR�:ASTOS MARIO DE LARMO
,MÉDICO CANTIÇÁO
I
Com pr'tlca no Ilcspitli.l 81." M É D I C O

DR 1 f/ORATO DR. WALMOR ZOKICR l<'rancll!co àe ABai. e na_asnu I

YIl. .J:10 GARCIA CU'! do Rio de Janelra I CLtNICA DE CRIANÇAS
. -, ' CLINICA MÉDICA ADULTOS DR MARIO WE1'oi

'. D6ençaa do a�&relho ..",,,ptraU,l"lolI i OIl1lo;aatls J;>Gla I'un!4IIa4. Na- CARDIOLOGIA
. .

-

�

OR ANTONIO DIB
TUBl:iRCULOSiI ·lrlo.... ' .h lIf�fcl1il& "a U"'."'I'- Cor.tultóno: Rua Vitor .iii.' Doençàs Internas DHAUSEN.

. RADIO�RAFIA D RADIOSCOPIA .ld.tf.e ti.. Brull leles 22 Tel 26"5 CORAÇ.l\O _ FIGADO _ (·U�;YCA MÉDICA DI! ADULTOS
MUSSI i DOS f'ULMOIl8 'I F.:t,f1ll.terno 5!'or conc.rlo.!t 11:11· Ho�ári08' Segu'nd Q ta E CRIANÇAS

'

_ }tJ!JDIC08 -
i CiTu�"la do Toux

' ternidal..-E.cala

I �e.xta feir;s' 88, u..r I atUNS - lNTESTINOS Consultório _ Rua J')!\o

Pin'lCIRURGiA JLlNICA Formarlo pellt f'acuIdade Narfe-l (Sen-!c:. do Prof. OctA'rl.).... Das 16 às' 18 horal Tratam-ento moderno da ,to, 10 - Tel. M. 769,
'

G.RAL-PARTOB o,al ti., MedIcina. TI310!l10j(i!lta.. drlll'uea Lima) Residí\ncia: Rua F '1- S Il. SIFILIS I Consultas: Da•• li IJ !r.<." "

�erv)·"o comnICl"� ••ap.ci.li· 1i.J"clrnrf;:lií.o do Hl)lIr;�"1 N .... :. m!x-hlttlrno 0:10 ,Serviço dt, Ciror,. '. midt, 23 _ 20 'and"rfl I"P••. 1 c_,
'

R 'd'
.

R 11' -

�. ...... -

lt iria oi!> B plt 1. A. P Ii.,. C.
- p. ConsuJto'rl'o _ Rua VI t

eSI encla; na ..at...... JtJ
,do 'da. DG.NQAS DII SlL"ll'EO- reli aft.� I <UI 'l! •

• ITel. 8.0ü2'
C OI'. nior, -'6. Till. !l.S]:!!.

AS. con. moderno. miitod.}1!I ... CurtIU de ei!peclaU2l,"�GIi ... Ia "

4<> Rio d� JaDeiro
.

'

Mei,l'e!les, 22.
agnúlitie"•• tratam.nto. ,8. N. T. Ex-Ister.o • lIx-lU!DltI- MedICO do Ho�pltal de CarIdade DR. HENRIQUII PRISCO
ULPOSCOP'l'i. - HIST.JtO -' lent. ti. C1nr:Ja .� prel_ UIlíCl e da Matermda'!_e Dr. Carlos. aOnAHIO:,

PINGOGRAFti. - 1!JiI'::''''- 0- I Guhuarlea (114)'. r ,

Correa I PARAISO Das 13 às 18 hor.as. '

_I,ISIO DASÀL, j Cona: Fallll'" Sdm,ldt. 1$

-IDOJSNOAS
DJI SJlNHOaAr -

_

MÉ�ICO Telefone: Consultório -I DR. ANTONIO BA'rIHTA.
Rad10te�a);Jl••elr ..... carta.. Fou. 1801

. PARTQS -:: OP�RAÇô.8 ,OperA(OCA - Doenç:tll ojtl Se- JUNIOR
et.roeoaCDlaç&o - Mal� UUr. il Atend••m lu>ra lIIucaell", Con.: Rua JORO PInto n. III, ,nhoru - Clínica de Adulto., 3.416 I' ,1-
oleta e Intra V.r-.,efl!..� ReI.' _ atua lIatev.._ Janlo:l', dai 16,00 �I 18,00 h(,�"'.1 Curso de ElIpsci9.I!'<&.ção no

-

R 'dê' R J L d I
CLlNICA ESPECIALIZADA. n. I

COõlllllltó:io: Rua Trajano, n. 1, pW - Fone: !S91 'I P.ela manha at.nd. dilll- I crospital dos Servidor.. do. _

"SI nela: ua OSD o CltlAIIlÇA.!!
andar .- J:diflcio do .02ltalI10. _ rIa�ent. no' Ho.pitaI de :tado.

I

I Vale Pereira 158 _ Praia, Conaulta. daI Il && 11 �?ru.
·...<>.�!lrio: DaI II .1 1-1 ,"oru _ DR. YLMAR CORRU

I
Carldad..

I (Serviço do 'Pro!. J!e:rillilu 4. da Sa di' C
. I Reã.• CJU. Pad-:-. IIlcuelln!>.o,

T!'IS!. CLí!l:ICA MtDJCA ilesidencia_: ,

-- Andrade)
U a( e - oqueuos., 12

... 18 IUiru _ D"l'II. CONSULTAS d.. 10 -- U lao. �,ua: Geueral Bltt.neonri n. \
, Co�sultaa -- Pél •. mal.i�l ao 'I ADVOGADOS

ral. . .

lO... Teletone: Z.6111. Hospital de Carià ..dl\, ;1R. ANTONIO GOMES OE
DR. JOS:t MEDEIROS I1."'.1114.' TroU!- Rua Tirlldentê , _ ,lI'on. MIl) I DR·

----- ------- A tarde da. 1610 hl tim diaa- ALMJl:IDA.,
VIEIRAII.. NEWTON te no conlultório 'RuA Nua,;. A.DVOGADO I

DR. JOS� TAVAP.ES D'AVILA Machado 17 ;,'!lqUit,I> 4. -rira. fIl�eritório t Ru!cl:lnciAI
- ADVOGADO _

! ���������
R JúLIO DOm lRACEMI CIRÚRGIA G)!!tAL dente�. Tel: 2766 -

Av. Hercilio Luz, 11 'aixa POltal 160 _ ltajal - I !
D .

.

I
_..

-

Do O" d S .. P t I ResldencIa _ Mia Pre"ht.nt. Tele'on.· '·'6 SantA Catarina. I ,

- VIEIRA' J MOLZ'STIAS NIIRVOS.�S.
e ,," e en..oraa - roc.. Coutinho ".

� . oU. -

L
-

n
MilNTAIS - CLINICA (r RAl. 10l:ia - �Ietridd.d� M.�I;:a CLINICA T ---D' D',!I&DIC I -Dr Serviço N ..-ciollaI ele tio.)}· I

ConsultórIO: Rua VItor ••i-l d
DR. NEY PERRONE

r auro aura�PltCIALISTA •• OLHOS, : cal !IIentai.. -elea n. 28 - T_Iefon.: 1107. OLHOS _ OUVJeDO" •

.. MUND ti
IDOS, NARIZ JI GARGANTA I Ch � 1 A I.. ••• • DO. ! Consulta.: Da.·-ll aoral.m I

'" _ l'iÂ.litIZ !"

TAI.lNTO II op.a.lQ("\�3.
(l.e .00 m"u.... a·' =1� -:

-,
diante. II GARGANTJ.

II
Formad(l p"la Faculdad. Naci'

V Ih' - Neb Uaatl. -
.!le Men.al

R "ê .• F ii. DO :-.aol d. �edicina Uni' enidad.
- .nu; o II I Psiquiatra do :Uo�pltal -

eslO nCla. ODe, .!IiI 'DR GUERREIRO DA ,.ONS"C d B -I '- EspeCialista em moléstias de Senhoras e vias urinã,
. Ultra-8o.'� 'c 1-' S t'A Rua' Blumenau -

n 71 I'
.. A oras.

(l'rau... llt.. II••1••a1a. ce.'
,o oma an na DOJiNOAS DO APARiLHO DI Chefe do Serviço de OT01lI- RIO D" JAN.lIáO rias.

I oi;ar._,ç.",) , 1- Convul&()tu�pla, pelo :tl"t:l'o-. GESTIVO _ ULCERAS DO .8= NO do Hoas;ital do FlorlauópoUI Aperfeiçoansente na "Ca.a d.

"rlu-r.Ullo."o.là - J;ae.,ta ... c�oque,' :8Tdl&l�1. llil�li,D ;��. I TOMAGO I!I DUODJiNO' AL:la- i ?ossue a CLJNICA OI APARI. I SalIde São lIiru.I·- Cura r:l.dical das infecções aiudas e cronicas, do
I _ HotIer.. r -'\II•••ia PI�O��I������P��. !,�l�O ..�,a•.�" 'GIA-DERMATOL'lGlA '. ClJ- LH�S MAIS MODli:RNOS PARA, Pro!. Fernando Paulino aparelho J,l'enito-urinário em II.mbõs os sexos.
l ..-al.ol.rt::�:\, . h1la!ea ta.' ill.. 15 À:"16 �;:..... ,,,�I)_{ I· NICA GJVliAL J J:��t���i;Di�JlI DOIL'INOASllnterllo portie• C;r:��i�o a.mço Doenças do aparelho Diiestivo e ào .. isté�a un050•

..rio ::.- I. III'-li ..... .., .• j(ttlllnlll) .. -..
I

- DR. .JULIO PAUPI'l'Z I ConsultaI _ pab MIIOIl1 ao

'

\�Tof. Pe?lO d�- ]f:)u.!'a Horário! 10l!J ás 12 e' 2l!J ás 5.
á 18 a tu.

--., RUII AnIta GarIbaldl. .,Iq�,,_ _, FILHO ,HOSPITAL. _ E8taglo ,iwr ,. ano na .....t.r·
I o

V .. de Gp,neral Bltt.ncolITt. - I À TARDE 41 I I nidade _ I1aco) ,,' Consultório: R. Tiradentes, 12 - l° Andar - FOIICl:

�lultÓT�: -I:;; l"� .!� RESIDlíINCIA. .I!."-'I :C"'� 1f:�I'o, I �Y _interno _da zoa .Df.rma�Q no CONSULTÕRl�· • &ii' _

Prof. Othio Roririiu:, Lima '3246 __
r ."C OD.. -

�311 'fe1.2901
' •._llr:VIço d_ &,altr�-enterolo&,l. I [ t - ! d P I -

. .
-

,

•

lí,,- kua !:3io J:re.}i.
-

'.
,

Ida Santa Cas� do :Rio �iJ Jan.lro :IL����n�T�lUO - It';!& .01 J
n erno JlorSo�;�� o nto, ,Resldencls: R. Lacerda Coutillno, IS ': ' (Chácara

,
, 11. ,.

, D�. A��DO V� I(Prot. W. B�rar,dm6Ih). I
REf:IDENCI.\ _ Fa!l • seh-I

O,rERAOClllS 1'*0 Espanha) - Fone: '8248. '

li . SAMUEL FONS.CA �IO DE ASSIS 'Au��:;�e8i)�e). net._.!oIOIr1• (Prof.•
midt na 113 Til!. 21115

p

CLI�l�A DB _:\DUL'J
�

-

kIRUJtGIAO-D�NTISTA, Dos S.rvi.ço. II. - CUnh�. IalaJi:.U)
.

Ex mterno do Ho.piU! matar- (;����r���· "to'_;Il�L_Ú�t\� d
,....,...,...,.w �·_·..-.-..-..-.-_....._..._,.......,.�_...c'"J"J

Clinica - Cinr&,la - Protal. da AaaI.tenela·Municipal • &-- mdade V. Amaral. DR. ANTON!O MONIZ C "d d d":
o

t olPI a
-
•

t'ria
-

. I 'pital de Carlda.. I DOENÇAS IN.TIiIlNAII a:, a e IarIamen e pe a ma-

Raloa X- e .alra·V.n.... CLINICA JU:DICA D. CJLUN-, Coração. lil.tÕmaeo, !utaltiDO, DE 'ARAGAO
, nha�.. '

'll.uItóri� • a••l.'.clal a.a OAS • ADULTOS, .fllrado e vi.. biliar.... l!tDl, ""'a- CIRURG1A .TRIIIU1lA'.l'OI-,DGIA � ..s8� t. Sdab_,_ das 9,as 11 horas.

,ndo .adoal!. I.' - AI.rela - Irio. o :âtaro. 'Ortop.dia - �s 14 8S 16 horas.

,õi1.: ·PII COlllllltório: Rua- Na... �'[a·, Conlultório! Vj�r- ...inl•• ) Consultório,: João Pinto, 18. no ConsultórIo à Rua Joio Pinto

,lJultal: .... 8,iJ8 ,. 11." chado, '( - Con..lta.... 11 .. !:t. -

I
DilI Hi àI,17 diariament,,_ nr. 16 (lo andar).

I 14,00 ,. 18 aor�. 18 hora. '

, IDal 16 àa 18 hora.. Menos &01 Sí.bado., RJ<.:SIDilNCIA: - R'. Dllutt

,xc]ulivamente com llora m.r- ll..idllncla: Rua ••ncaal Úal- Residência: Raa BMlh.'I'a .U� IRes: Bocaiuva 11.. Shutel 129 - Telef. 8.288

.. ' D1armlÔl. 1 � rone: 17111 I '-"oua: 1:468. Fone: '.714..
,..

Florianópolis.

DR. CLARNO G.
GALLETTI

_ ADVOGADO
RUII Vitor Ileirelu. 110,

iON iii: %.46!! - Flol'i ..nópol!;:

DR. VIDAL DUTRA FILHO

I MÉDICO DE CRIANÇAS
Consultório: Feli,pc Schmidt,

38 (das 14 às 17 hora's)
,

I ,Residência: 'fenente Silveira,
130 (F"'ne JU65)

I

pRA. wLADYSLAVA
.W. IiUSSI

Clínica Geral

Dr. �esar :Batalha da Silveira
ClrUIgião"Dentista

Cl1nica ele Aelultos e Crianças
Ralo X

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

Lavando com Sabão

�{fA "ti. 'Virgem ,Es1Jeci�Hdade
., ...

"I.:...?r�? ,da Cla. IIITZU. .11�DSTlllt-'JoID,11I8. (lI!areaE!80lstrada)
� � ..... •.

.

economlZa..� tempo",e dinheiro
�----:'- .._,------- ....,....._------�-----------------------._.__,___._-.---'-- - .--- --------------___,.-_.--_._--,

, '

t"
'1 '

I

{

I

r,

)

(

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



, i<$fAOO
'-. Florianópolis, Domingc, 1° ele de Outubro de 1955

__ .�i�o---c-�-l�-a-·--l·---S��-"�A-:-l-�-�-r-t-:�é�-a-'��������-�Humlfuto,�m,�Nuei!orporação que existe para á- '-:I..

élorar a DEUS em espirito e

sm verdade, Prega o- Evan

�elho da Salvação que há em

Cristo Jesus e promove a e

dificação das almas fiéis. .,

.. Assim, todos quantos qui
�erem conhecer suas ativida

des serão bem recehídns em

seus templos, nos dias e 'ho

ras abaixo:
,

Rua João Pinto nr. 3t7

Escola Dominical, aGS Do

mitigos, ás 10 horas. Culto

Público, aos Domingos e tas.
; Feirãs, às 19,30 horas. ... .

Rua Visconde de Oure

Preto nr, 61

Escola Dominical aos Do

mingos, ás 9 horas. CIIUOS -

Público, aos Domingos e às

5as. Feiras, às 19.30 horas.

Rua Raimundo COl'reia nr.

269, no Estreito
Escola Dominical aos no

mingos, às 10 horas, Culto

?úblico, aos Domingus e ii"

ías. Feiras, às 19,:10 horas.

Rua João Cruz Silva 110

Estreito

Escola Dominical aos ))0-

.níngos, às 10 horas Culto

í'úblíeo, aos Domíngos e às

las. Feiras, às 19,30 horas.

VOCÊ
VocfJ apareceu em minha vida
Como o ideal de amor em que se-crê: ..

· . .ou a ilusão de uma. paixão, tecida
em sonhos, num quimérico "bouquet"t

Sou, desde então, escl:avo seu - qulrida!
porém não sei nem como ... nem por quê ...
você apareceu' em minha vida
nem mágoas ele saudade indefinida

e .nada, em mim, anunciou você! ...
· .. nem suspiros da alma embevecida ...
· .. nem suspeitas dos instintos que prevê � ..

'

e nada em mim, anunciou você ...

· .. Nem nostalgia em tudo o que se vê ...
porém você surgiu em minha vida
e minha vida, agora, é ... VOCE! ...

ANIVERSARIOS sra. d. Marina Lautert de
\ Araújo, festeja hoje mais

Menino Sérgio Hoeschl' uma data de sua feliz exis-
Sérgio d,\ Silva Hoeschl, tência,

encanto do lar do sr. Des. O ESTADO cun�primen-
Amo .Ped ro I-Ioeschl e de

!
ta-a cordiaÍmen te.

sua. exma. esposa, d. Hilda I Major Dr. José Rosário de
da Silva Hoeschl, faz anos 'Araújo
hoje. '&. Transcorre, hoje, o ani-

Festeféíndo a feliz data, versário natálicio do sr. Ma
" seus pa is oferecerão aos ior dr. José Rosário de

amiguinhos de Sérgio uma Araújo, médico da 'Polícia

festinha íntima, com lauta _VIilitar e do IAPC e<IAPM.
mesa de finos doces e gu'a- Pessôa grandemente rela-
ranás. .iona da na sociedade cata-

o ESTADO cumprimen- rinense, o aniversariante re-

ta-o. ceberá, hoje, homenagens
Sra. Adelaide Konder dos seus amigos e admira-
Cercada da estima, adml- dores.

ração e respeito da socieda- O ESTADO cumprimenta-
de catarinense, a e�{jna. sra, o, cordialmente.
d. Adelaide Konder, gen ito-. Sra. Francisco da Silva
ra dos 81'S. dr. Adolfo Kon- Cardoso'
der e Cel, Marcos Konder,
será alvo, no dia de hoje, de
carinhosas e expressivas
manifestações de júbilo pe
lo transcurso da. sua. data
natalícia.
À ilustre e veneranda

J aniversariante, os respeito

�.�,J,sos cumprimentos de quan
c;

� os truba Iharn em O ESTA
, O.
FAZEM ANOS, HOJE:
- sta. Evandina Schmidt
- sr. Darci Brasiliano

dos San tos
- sr. Aliée Crumiché, es

posa do sr. José Grumiché
- sta. Esza Carvalho,

funcionária do D. T. C.
- sta. Sofia _Egger Ri

genbach
- sta. Sôn ia-Mara, filha

do dr.' Major José Rosário
de Araújo
- jovem José Mauro, fi

q-ho do sr. Osní Ortigã
- sr. Grecy Rodrigues

Alves.
- sta. Terezinha Discher,

filha do sr. Francisco Dis
cher, comerciante.

\�1- menina, Maria do Ró-

JO l\oledeiros, filha' do sr.

umê Meqeir01'l e de sua

exma. sra. d. Azenir Cardoso
Medeiros.
FARÃO ANOS, Al\1ANHÃ:

Menino Jorg'e Luiz
Transcorre, nésta data,

.

mais 11m aniversário do in

tel'es,sante garoto, Jorge
� Luiz, I en levo do lar do sr.

•

Astrü(gildo de Carvalho e

exma11 esposa d., Herondina
Silva de Carvalho.

Ao! aniversa.riante: e seus

�ai����ti��primentos ,de

Me�ino Henrique Ramos
Filho

O *obusto e galante meni�
no Hbr)l'i.que, que alegra o

\'entiroso
lar de nosso con

tel'l:âneo ,sr., Henrique de
Arruda Ramos e de sua

exm . esposa d. Eli de Sou-
,

'jZ"'k. amos, completará o seu
-'

-

tel' '1'0 aniversário natali
cio,

jJo ' tão significativ.a data
o a111versariante recepcio
nal'ú seu já elevado 'y{'umero
de a liguinhos com uma fes-
tin h, ruidosa de estilo en-

felicitações à

,

Terezil1ha de Araújo
C ...cada. do carinho ,de

seus pais e do afeto de ;;eus
nu rosos amiguinhos, a

<> gen�'l senhorita Vera Tere
zinh de Araújo, dileta fi-

�'
a 10 nosso prezado con

J'râ eo sr. Alddes Bastos
e A aujo e de sua exma,

'I'ranscorre, hoje, o an i

versário natn licio, da exma:

sra. d. Elvira Maria Cardo
'o, digna esposa. do sr Pran
CISCO da Silva Càrdoso.
A digna aniversariante,

._�__ ..

,��:��l:e�E:�,�:l�I���i:ei�: Em I-I-ber'dadeju ais nós dé "O· ESTADO"
respeitosamente nos" as-

�

orínmos, lt�--��-��-;;io'de-LaLlro-ivrul-. -

'

,_ .

"

_

'

DENVER,'29 (U. P.) -- Os

Mlrtam Snl'dá e Amorim ler; N'
-

b 'b
-

- medicds que atendem o ljre- MOSCOU, 29 (U.-o,P.) "'7"

'I'rauscoi-rc nesta data, o __ "r;" Erica' F. Grams, ao a amparo a po reza sidente Eisenhower deterrni- O presldium do Supremo
anivet-s.u-io natalício da "posa do Si'. Cassimiro J. UIO, 30 (V. AJ _ Decre- como medida de segurança. naram a retirada da tenda dos Soviels aprovou um de-

':entil senhorita, Miriam rams, tuncionárto da Es- mdo a liberdade de uru Todavia cumprída a jrimei- de oxigenio de sua resíden- ereto ponrlo em liberdade

,:wdá e Amorim diléta filha ola de Aprendizes de Ma- .nendigo, o Juiz Soares Pín- a sanção não porl -ra per- cio. durante o dia, voltando il 8.877 prisioneiros de guerra

lo sr. Egidio An'loriin e de rinheiros ;
/

), ela Vara de E_{ecuc:. -,e, manecer na penitenciária ser instalada à noite. Um alemães. Em suas conside-

ma exma. srn. d. Alaide _ sra, Emilia: D. Medei- ,�l:iminais firmou seu rlespa- ,l:O,UO preso comum, pSis a I comunicado adiantou que I) rações, o decreto afirma ser

;arclá e Amorim. 'os, viúva do saudoso con- ho, dizendo que assim in-! medida de segurancn .��"o Si' estado de' saúde de Eisenho- impossivel dar o mesmo des-

A aniversariante é aplica- :errâneo sr. João Medeiros; .srpretava a vontade do go-
I wer cor.Unu3: sendo satista- tino a outros 749 alemães,

Ia aluna do Colégio Cora- _ menino Murilo, f ílhi- .êrrio que não cuida da cria- cumpre no presidi..), Mas ( torio, sem complicações. Em devido à "especial .gravida-

,�ão de Jesus, ho do sr. Manoel Bom da cão de estabelecimento:, PR' fato é que não ha e.;i;c,b�'e- meio a indicios de uma redu- de dos seus delitos contra o

À Miriarn enviamos os Silva; �a. aurlgo de pobreza. Dt .. se cimento adequado pa rn me- cãe da inquietação race ao povo sovioético".

10SS0S votos de perenes fe- _ sra. Antônio Collaço, :ue o preso que uplol'a va a elidas de segura.nça.
-

Dal G

I
êstado de saude de Eisenlw .. I

licidades. residente em Tubarão; aridade pública sôbre o cli:;- jeferimento do haiJe?',rcar- we�', a C�sa Branca �; Den- '1
'

_ menino Afonso, filho _ menino Zulmar Fran- farce de mendigo fôra con- pus em favor do pac!f'llte ver mamfestou que o P!C-

lo sr. Afonso Peter \
cisco, filhinho do sr. Ma- denado a uma pena cal'cel'á- 1ue já foi posto em libel'!_la,- : sid'ente dormiu pela primel-

_ sr. João Când-ido de Re- ,nuel Silva Coelho, flln'cio- _'ia segu'idet ele inLnf:ação le. ,1'0. vez sem utHizar-se (h 1''':'1-

cnde Filh,o . I nário do MOlltepio dos Fun-
- sta. Dlva Bornhausen cionários Púhlicos de Santa

- - sta. ZLlI�a Rosa
. I Catarina.

.

,

� sta. Mana da Concel- - Sgt. Bl'az Fra,nciscó de
ão Cabral

. Assis Moreira, do Exército
.

- sta. Neide Teresinha N:acional, servindo no 14°
, Ia Silva • '1' B. c.- sta. Ilca-Maria Olivei- X

.

X
'a

_, sr. Júlio Panlino cta-! Elperlmeote boje
;i1vn

Joaquim Eunessr.
'-

PUDIM DE PÃO AO

CUSTARD:'OlTes
- sb. '.c,erezinha Cardoso

1ouz:\, filha do sr. Ten
r oão Cardoso de Souza, dl'
?olícia Militar.
- dr. 'Augus�o Acciol;

Carneiro
- sr. Armando Blum

8'ARÃO ANOS, DEPOIS DE
AMANHÃ;

Deputado Plácido Olim
lÍo de Oliveira, eleito para
\ Câmara ,Federar pelA
CJ. D. N.

'

- sra. Olga FirmQ Macu
'.0, funcionário do Tesouro
lo Estado;
- sra. Alcides Qarneiro

ln Cunha Luz, esposa dO' sr.
Prof. Eduardo Pio da Luz,
10 Instituto de Educação;
- menino Luiz Eduardo.

encanto do lar do sr. Ha
milton Caminha, e sua espo
n d. Edy A. Cilminha;
- sr, Hamilton Marcon

des de Albuquerque Barbo-

i.a;
- sra. Francisca Fonseca

3arbosa, esposá do S'f.

Victor Angelo Barbosa, a

gente da Columbia nos Es
�ados do Paraná e Santa Ca-
tarina;

Garanto-lhe que. será um

lia feliz em sua casa, si você,
'izer êste prato para a sobre
mesa. ExperÍln'ente porque é

facílimo de se preparar..

INGREDIENTES:
4 ovos

Açucar à gosto
Alguns pedacinhos de -

manteiga
Baunilha

Vi litro ele leite
Fatias de pão
jf; ! �:& .� ,G�- � t·,·· ,;t"'

MANEIRA DE FAZER:
1 � Bata os ovos com o a

çucar, adcionando em segui
da pedacinhos de mantei'g&,
a baunilha e o leite que de,

verá 'estar quente.,
2 - No funGO de U!l1 prrtto

de pirex, coloque a3 fati:J.ii
de p�o bem amanteigachs,
colocando por cima o que frJj

preparado anteriol'íl1p.nte, -,

depois de ter sido' um pouc')
batido. Lev·e ao fôrno modlh
rado e 'com o calor o iJão so'

be, ficando dourado e o cus

tard mantem-se em baixo.
Sirva mesmo prato pirex. -

do (APLA).

•

é TõéIdyl
\\

Como é delicioso!
.Quern sabe ... sabe

Nas festas de aniversário, quando as crianças

16 reúnem. o delicioso Toddy está sempre presente.

porque tôdas as crianças o preferem e sabem que

Toddy é o alimento mais cGfupleto, mais gostoso,
-

mais perfeito e mais puro, SuD..:.m que Toddy as

torna- mais fortes. mais confiantes. mais

vigorosas. mais inteligentes.

Toddy contém cálcio, ferro, fo�fCltos, pro-
'

teinas, carboidratos e vihHninas, cientifi
camente dosados, para rondar ,(> máximo

de nutrição. E ToJdy diz a verdade.

UMA LATA DE TODDY EM CASA

'PliMANENTE DE SAÚDE, ::NERGIA E

o ·ESTADO DE sÃÍi- .

DE DE EISENfIO
WER

LIBERTADOS PE
LOS RUSSOS 8.877
PRISIONEIROS
ALEMÃES

da".
n-os

estados
de fraqueza
'em g81'81CONDENADA

. RIO, 28 (v. A.) - AC0r(t

panhand-o o vot.o do s�_., Ota

vio G uimal'ães, o Tribunal

Regional do Trabalho con(ir·
mau ontem a sentenc::t (lue
dcioa ganho de ca lj,�it no'

trezentos e cinquén!;a e qua
tro empregados da Antiga
Comissão Ce�tral de fvIaeabu

contra a Emprêsa Fluminen
se de Energia Elétrica, ::1\an ..

tendo assim a (,ol1dena��ão de
cerca de Yinte e. três milt.i)\'.�
de cruzeiros a títuló'de ind� ..

CLUBI= DOZI= DI= AGOSTO.
nização, aviso previo e t'3ri!1s.

L L L Era uma das reclamações
mais vultosas 1.lê tmnsita
ria até agora no ;úro traba
lhista.

Hertape _

I
fortificante injetável-

,
Outros produtos
Hertape: CANIFORTOL,
GLUCONATO DE CALCIO
e CONCENTRADO
MINERAL.

, Laboratório

:flERTAPE Ltda.
Rua Cardoso, 41

C. P. 692 • Belo Horizonte

Festas de terceir:os
A Diretoria· decidiu, em reunião de 28-9-55, não mais

'eder os salões para festividades dansantes de terceiros,
:alvo a,:; de formaturas ou as de angariação de fundos ex

;1usi vamente para institllÍções de bel1eficiencia. Outrossim,
J mesmo acontecendo para bingos ou outras modalidades
:le festas. Os salões do Dôze, todavia, sarão sempre cedidos
)ara fins culturais.

INTERCAMBIO
lVIOSêou, 29 (U. P.)

Acôrdo provisório, prevendo
intercâmbio de artistas en

tre a URSS e os Estados U-
.

I
---------.-------- --�--------------------------��-----------------------------------------------

(JAVENTURAS DO ZE-MUTRETA'>_

REPR. NO PARANÁ I;: STA. CATARINA:

Enio Rosas & Cla. Ltda.
Praça Barão do Garauna. 67

C. P. 320· Tel. 208· Ponta G'ossa
� ) EstaQo do Pataná _

'

A Diretoria !lidos. foi assentado.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Florl:mJllOI;'"l, Domingo, 1° de de Outubro de Hi55 o ESTADO

'. ,

",0- Estado Esp
� � �� � .

ortivo"
lVI,arcadpr igua I num !po;,�����"N��lg��:gEp.i���X)'���k���:aa�:

o Campeonato da la Divisão dorosos adversários, não
• ' ,

d' � t' t·
.

.:
, da Lig,a Joinvi llense de Fu-' conseguindo melhor resul-

1'018, e" 'gran.Ues a ra IYOS '�;���çt��'á ��da���1t°t�::m�: �,:�o ��vi��'b�!�:ol�:��rl��;
VENCIA o PAUlA� RA�OS POR"2"�'O,, QUANDO SURGIU A R,EAÇÃO', 'FULMI- �;�Ol�;����:ct;oti�i�qr��:n��I;:�'I.���:o�am S�11���m���:.�, i�'��

NANTE DO AVA'I 2 X'2 GOLS DE snM BnA H
- riores.· to que o gão Luiz A.C. aca-

.' :,' , _.' " W I· K , ERR�RA, VALERIO (CONTRA) E Sábado, no estádio do ba de se\dirigir à LJF im-

FERNANDO - 'AMORIM PfRDEU UM PE NALTV - VENCEU NOS ASPIRA'NTES O �07e�l;cae�tr�" �e,:,���I:.�rd� ���I���:�dOa ���t���l�opa��
mesmo e do' Ipi rariga F. C. os seus jogos.

AVAl de São Erancisco, o qual NA SEGUNDA E TERCEI-

"

'

. não dispondo atualmente de RI\. DIVISõES

O match que, -rcunlll
no -lo puimeit-o tempo, numa manobrou habilmente a pe- lhores do Avaí, enquanto sua praça de esporte, ora Os resultados dos jogos

campo da Praia de Fóra, iolen.tainvestida dos azuis,
I
lota, driblou um contrário e I

que no Paula Ramos salien-I em construção, e não po- I travado� pelos Campeo?�

q.
uinta-feira, á noite,.

os eg- \.�orlrn de posse"

.

da b�la , �ulmin,?u, a.umentando a

d.i-' taram-se Sombra, LeIo, Ne-
. pendo disputar j�gOS no �s- I t�s locais

.

da 2a e �a Dl�l
quadl'ões do Paula r:-an.lOs-.e lle;nata c�m gland� VIO" JCl'ença. para 2 x O. rv. Erasmo .e Herrera. Os .tádio do C. A. Sao Fr�ncls� [soes, domingo, foram es-

Avaí não teve li- aSSltltentIa �ncla, f'azendo ,Nery m!�r-I Reagindo o Avaí corrse- demais em plano regular. I
co, presentemente, devido ates:

, .. _

que se esperava, como .se II' no .lnnce, tendo o arblü''Yd g-ue seu 10 tento .. Víco co-
. Arbitragem i um impasse com êsse clube, I Segund� DIvIsa0: Adhe-

observa pelo movimento das lecretado penalty contra o
I
breu uma falta da direita e A pesar, dos pesares, a' se dispôs a realizar jogos I mar Garcia 4 x Floresta 3 e

bilheterias: Cr$ 3,220,00. "aula Ramos, alegando to- I Valér io tentando intercep- conduta do sr. Gerson De-' de que é mandatário no es- Glória O x Cometa O.

Muita gente perdeu um .ue do _zagueiro. ".Colored", I tal' a 'Pelota fêlo com gran- maria pode ser consi-derada tádio "americano" depois de I .

Terceira Divisão: ?li�!,
jogo de proporções dasco- I qne nao se verificou, ten- de infelicidade, marcando. bôa, pois a pugna não foi entendimento com sua dire- I prco 4 x Sant?s 2, Aviação

munais, sem nenhum exage- lo o quadro protestado con- contra seu proprto quadro. facil de ser dirigida. 'I'oda- toria. ,4 x Aventureiro 1, Juven-

1'0 um dos melhores do Cam- ra a decisão. Amorim en- Logo depois, numa sensa- via, precisa atual' com mais, Foi dessar te, êsse prêlio, tus 3 x União Bôa Vista 2 e

peonato. .
.1l'l'egOll�Se d.a .cobranç,: e o rional investida, Fernando c.i lma. que estava marcado para Sulista � x Estrêla 1.

,

Tanto no prirneíro tempo ez cominfelieldade, atiran- consegue- o gol do empate. Os quadros domingo em São Francisco, EXIBIÇAO DA S_ E. TH,-

quando o Paula R��mos esta- 'o �óra. Uma .grande op�l': Camisas brancas AVAí - Jaime; Waldir e antecipado pata a tarde de QUE DE CAXIAS DE

beleceu .a abertura da con- unidade perdida, mas, fOI Paula Ramos e Avaí COa, Danda : Soló, Vico e Coca; sábado, oferecendo como
' 'CURITIBA

tugem, como na etapa final- relhor asstrn. meçaram o jogo, ambos Fernando, Hcrcilio, Amo- vencedor o' favorito incon- A éonvite da S. E. Cru-

quando o Avaí I'ecuperou- Os tentos usando camisas brancas e rim, Niltin lio e Jacó. itente: o América, que levou ,zeiro doSul realizaran: brc-
se totalmente para empatar Coube a Sombra as hon- calções escuros, o que não PAULA\ RAMOS - Lelo,

.

a melhor pelá escore de 4 v; temporada, .nesta CIdade,

/ a pugna após estar sendo '�\S da abertura da conta- :Lg'l'adou, tendo o Paula Ra- Erasmo e Nery : Marréco, tentos a 1, como resultado sábado e domingo, os con

vencido por 2xO, o encontro rem, chutando de bôa dis-I mos, �la qualidade de man- Ney e Jacy; Wilson, Valé-' expressivo de sua melhor juntos de velei
_

e basquete

entre avu ianos e paula inos ância. O "shoot" apanhou ] datário cio jogo, decorrido rio, Sombra, Pltola e Her-
I
"ateg'oria e poderio maior. da S. E. Duque de Caxias de

foi do agrado do público te surpresa o guarda-valas: 10 minutos, feito a mudan- rera. I Domingo, no estádio "Er- Curiti�a, .respectivament:,
que deixou o estádio satis- vaia no, que nem siquer' cn, uti lizando jaquetas com . Pt:elimiuar i nesto Schlemm Sobrinho", campeao de 1954 e atual li-

feito com o seu desenrolar. oude esboçar menor movi- ! aS qunis se exercita. Bem disputada também
I
il "r.odada" foi completada der do certame curitibano e

Quando o Paula Ramos lento pal'� d�ter a pelota .. I .

Condutas
.

foi o jog'o dos aspirantes, _em' com o embate Cnxias F." C. o vice-campeão de basque-II:Iii''''iiii_iii.j.iiiii....ii:!.i!·r:.�." -.'·-J,·g:Jl.marcou o segu)1do ponto, aos Aos 5 mmutO>1 da fase fl- í
. W:tlcllr, Coca, Danda, Vl- que venceu o Avaí pelo es-: "versus" São Luiz' A. C., que te. fu \.. !�__..r.a..

5 minutos da fase final, ti- .,11, ela eSCjuel'(h Herrera. co e Fernando foram os me- core ele 3x2. t terminou com a vitóJ;ia,- d.o Em a, noite, de sábado, 11"

nha-se a impressão de que l' t· magestoso Palácio de Es- As 7,80 horas.

o clube de Celso Ramos Fi- - -- ---- -� -- I portes, o s'exteto de volei vi,- Victor MATURE - Hedy

,�;:�:�;::':�E;i.Ek!�� O centro-médio Guca contratado pelO Fernviário,����:f�;��@;f:��:��:� ��ifJ�{�i�:i::IL:AN-
;���!� ;�l������e g:s �:l�í� (l�eVEM "PlAVER" QUE MILITOU EM DIVERSOS CLUBES DESTA CAPITAl. (e�s�'eguir, no c?l�fronto de ��u;;:o����n��da. Nac.

linhas e a vontade e dispo-. -ESTA' RECEBENDO GRANDES E'"lOG O E S O TIVA
I
basquete, os cuntIbanos fo- Preços:-9,00 - 4,50.

:!��Os(��.:�:�i� �l�::fl:�\!I�, :, _

(

- I S�Q� IMPR� NS�A E P R
h

i ��� sSel��;��d��oc��1�u�7�;� Censura até 5 ands.

to avaiano quando maior· ,'" , ,

' - i '_p A�R-A,N:,'A�EftSE'�' -.' .�!� ; .t .: '.

I se p.re,Para para dIsputar. o:""
etn. a pres.são á cidadela

' ".' 1.-
"

.

H. Pt I'. '"

,.-., Jogos Abertos do Intenor

guarnecida por LeIo. Dimi- No�ídas vindas de ClU:Hi� �1(),uii19'� �H�m0 no 'ce�Hro .(�a cm'�nmpo. Atuação destnca- I p,.sBim, C�lÇlf1. (Cal��ll'o) é ,de São Pal�lo. "

nuida a diferença, os co- la, dao-nos conin d:1s gUIll- llttel'mechtlrl:1 do Fel'l'ovla- elísslma". A "Gazeta do Po- "nlms um playel"catarmense I Na manha de dOlmngo, no

ma{ldados de Amorim en- es "pel'fol'mnnc<,:s!' do cen- l'Ío' c.ontrá 'o Cár�murú tevE' vo" tambem tece'u comC1üá� qué se destaca.. no futebol; mesmo local; 110VO embate

cheram-se de ânimo "e com- r·o. I?�dio Cucil, l'ec_el:te i a�uaGi'io destacadíssil11�. As- I'io elog'ioso à' atuação de Ca- de Curitiba� onde já são fi- : �l� volei foi reali.zacjo entr�
batendo com muita ardoro- qUlSlçao do Clube Atletlco . Slm se expressou o "Paraná louro. Disse o seguinte: guras renomadas os nossos l,ls mesmas eqUIpes, deste,

sidade foram ao ataque vá- 'en-oviário! ,I 8sportivo" sôbre a sua con- "O:llouro confirmou as suas cr,'üel'râneos NivaldÇl e San-
, ve�. levando a melhor a cru

rias vezes, sendo felizes no Cuca, que na realidade duta: "Nivaldo" Tiço, Cu- 'lualidades e agradou inten- Tord. . l7.e.l!·ense que se reabilitou

seu "desiclel'atum", pois con- ie chama Amo Luiz Macha-Iloul'o e Geraldino os melho- \ qamente". Felicidade, Cuca! I
trumfando por 2 xl (9xI5.

seguiu' Fernando a-om gran- o da Veiga, é figura por res elementos do Ferroviú-' 115X3 e 15xl1).

de dose de oportunillmo ven-, temais conhecida e estima-I rio. Nivaldo e ,Calouro prin-
. Na peleja de basquete,

cer a pencla do àJ:'quelro "ta nos meios. e.sttldantís e fcipalment�, dois gig'antes do I 't·, /t':' d P dA· A.'
I
dispu�ada a seguir, enb_',

tricolor e estabelecer o 'Jtibolisticos_ de F,lorianó- Grêmio da Estação. CàlolU'O OS UU ,O, e revI tiDela a 8818-): qUInteto�. das. m�smas so-

m�'�:t��O�oi;l�:\er em ação �i�'�' !�i������Ol�O s��le���1 ..

1ll11 dbs melhores� home�ls tê'Dela -dos Servidores' do Estado �ll�l�:e�'��' S�I�1 v�t�rl���oa �:�
na noite de quinta-feira as �:;pol'te Clube, do Colégio !)l'essivo "placard" de 50x

duas equipes. Realmente o ',tal'inem�e, verdadeiro ce- E D I T A L :16, assim fazendo melhor fi ..

"onze" tricolor é dos melho- �iro de "craks", como Ju- ANIVERSA-RIO DO rONCURSOS PARA AUXILIAR DE ESCRITURÁRIO, gura que a seleção local.

res, possuindo uma reta- 'J1hn- Anibal e Nereu que d··.
- D�SCRITURARIO, GUARDA-LIV�OS, OFICIAL ADMI- NÃO DISPUTARÃO O

guarda bastante sólida e um '3fendem atualmente equi- PLAVER G U I D O NISTRATIVO E CONTADOR CAMPEONATO CATA-

quinteto ofensivo doÊ mais es principais da Capital. Faço público, paI'a conhecimento dos interessados RINENSE DE RÊMO!

perigosos, tanto que não 'osteriormente, Cuca defeh- No dia 4 do andan- que estarão abertas, no pel'río-do de 15 de setembro a 15 Ao que apuramos, los clu-

hesitam, aproveitando todas leu as côres do Bocaiuva, ele outubro' do corrente ano as inscrições para os Concur- hes locais C. N. AtlântiG,o e

'd d ) I R F" te o player GUl'do ASSI'S . C. N. Cacho-el'ra, l'nfe'll'ry,me"', -

as oportulll a es para ar- au a amos e Iguelrense. " sos de Auxiliar de Escriturário, Escriturário, Guarda Li- FO "

rematar ao arco contrário Transferindo residência Martins terá oportuni� 'Iros, Oficial Administrativo e Contador, nesta Capital, à te, não disputarão o Cam·

de qualquer distância. Seu Iara Curitiba, onde está Praça Pereira e Oliveira.
neonato Catarinense de Ré·

gol inicial, obtido de fóra llrsanclo a Faculdade de dade de receber felici- 2. Para inscrever�se, deverá o candidato: a) com.:" mo que deverá ter lugar err. As - 2 horas.

da área 'pór Sombr. apa- :ngenhal'ia da Univ,ersidade tações de seus amIgo" provar a qualidade ·de brasileiro;'b)_ compro.var a idade
fins de outubrbvindouro, na Dean MARTIN - J�rry

nhou completamente. despre- \0 Paraná, Cuca continua
d d maior de 18 e menor de 4.0 anos', c) comprovarr a quita- Capital do E.stado, alegando LEWIS em:

�------.. e a mira ores que o
� d·;;r d' b t.

venicrõ 1J guarda-valas Jai- ',ua cerreira futibolística, çãó com o serviço militar para o candidato do sexo mas- que nao lspoe,m e arcos �1\LUCOS DO AR

me e o tento que se seguiu iefendendo as/côres do Po-1' são em número eleva- culino; d) apresenÜLr duas fotografias ,3,,4; e) pagar à suficientes para conseguir No Programa:
de autoria de Herrera, pó- y Futebol Clube, poderósa 'do ' taxa de Cr$ 100,00 para cada um dos' três primeiros e c�assificaç.ão destacada oe Cine Reporter. Nac.

de ser considerado como . gremiação amadorista. '" o, ., Cr$ 150,00 para cada um dos demais :referidos'; f) ]3teen- amd::j, por �serem grandes as Preços: 9,00 - 4,50.

um dos mais lindos do cer-
I �ercê de su.as atu��õ�s I ',E, que o �lgoroso Cf'er umá ficha apropriada, fornecida no local da inscri- despesas de sua' participa'.. Censura até 5 anos.

tame, quer pela habilidade :mlhantes na mtermedlarJa luedlO do BocaIuva na- ção; g) juntar, no ato dn inscrição, atestad� de bon.s an- ção. I As 5 - 8 horas.

com que conseguiu contro- [o Poty, Cuca chamou a '\_.. I' d" teeedentes, apresentar carteira profissional expedida pe-
__ o ---

\ Burt LANCASTER

lar a pelota, como pela po- ltenção dos dirigentes do lf.ue e 13 v�ra trans- to Conselho Regional de Contabilidade, -devidamente uti- CAMPEONATO IJean
PETERS em:

tência do arremate. O Avaí, -:;lub� Atlético Ferroviário, correr sua data maior. lizada, para as carreiras de Guarda-Livros e Contador. O ULTIMO BRAVO

reagindo como o fez,_ de- endo sido convi�ado a fa-
, J gadol' de rec�rso� 3. As vagas nesta Agência e os vencimentos iniciais AMADORISTA Technicolor

monstrou que póde ser :er um teste. Feito o teste, I Q das' carreiras serão os seguintes: I
No Programa:

grande quando quiserem os Cuca que no futebol para- técnicos, ardoroso e lu-· Vagas Carreiras Vencimentos Pelo Campeonato de Ama- Repórter Na Tela. Nac.

seus jogadores, notadamen- laense recebeu. a alcunha" tador Guidó ,represen- 11 Auxiliar de EscrituráTio Ci'$ 3.160,00 dores, d.ois jogos disputados Preços: 9,00 - ,4,50.
te os da' vanguarda, visto de Calouro, fOI aprovado, I

t
,.

f d
5 ES,criturário . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.520,00 na noite de �luarta-feira, Censura até 14 anos.

que os do sexteto defensivo �endo {mediatamente con- i a uma garan 'la na e� 3 Oficial Administrativo . . . . . . . . 4.580,00 acusando os seguintes se- ;:.�,
nada deixam a desejar. tratado. O Ferroviário pa- I fesa do querido, clube 2 Guarda-Livros . . . . . .. . . . . . . . . . 3.52000 sultados:

1-Amorim fez seu reapareci- gou a importância de Cr$ . I
d M 'h

1 Contador ;............ 4.580:00
I

Tamandaré 1 x Postal 1

jii�iiiiiii_lli'lliii••��-jiii!!.iila.:iI�ji!I-mento após meses' de inati- 10.000,00 pelo seu passe;
a jlrm a, 4. 0_ con?urso é :de caráter regional e os cand!da!Oi;l Treze de Maio 4 x Fla-

I
't

'!\ :
vidade. Está em fase de re- Cuca .recebeu Cr$ 10.000,00 Ao Guido as telici- concorrerao somente as vagas· que ocorrerem nos orgaos mengo 3

__='!!::I
cuperação o magnífico ata- ele luvas e re�eberá Cr$.. tações do "O ESTA� locais em referência. O certame prosseg'uirá na

cante. :>'.000,00 mensalS. Pleiteando nomeação em outro órgão; se deferido o próxima qi.Jarta-f�l'a, à noi-

O prélio, no auge do entú- ,Caloliro (Cuca) jogando;DO". pedido, o�uparão o último lugar na classificáção. te, com os seguintes jogos:
siasmo dos jogadores, téve 5. N'es.ta Agência serão .dadas aos interessados tô- Alvim Barbosa x Vendaval

os seus instantes dramáti--' .•------....-.---------........�..--.-..-...-.-..--.-..-.....�........- ..........--.-.........--_..... a,,}"_._. das as informações necessárias.' e Tamandaré x Ausiria.

cos, havendp mesmo jogada�
.

,Agência do IPASE, em Florianópolis.
"

.

bruscfls e deslêais de lado a Galvan-Ic-a ea'larl-oeose Ltd-a' . Sylvio da Rocha Lima Transfe.rida s
lado, sendo que Valél'io e

_

Delegado
Coca mereciam ser expulsos Em virtude do mau tel1l-

---;--- --------,--.,�--'-:---�----�

do gl'amndo. Mas tudo aca� Aceitamos serviços de cromagem e niquelagem

V E N' D E '�. S E-
po reinan'te dlll'ante n sema·

bou bem como em todos os de Parachoques e damais peGas e ll.cesséol·io� de aufo- j
, na, ficam, transferidas para

jogos as duas queridas moveh; e demais objetos concernete ao Ramo. doming'o 'próximo, dia 9, as

agremiações, com abraços, RIO DO SUL _ PRóXIMO A FÁFRICA DE
carreiras - que estavam pro-

etc. CAIXA S. A. M tymdal�tomovel Nf�sC..:h
-

lp9}49 -23em003P7erfeito ,estado. gramadas' para a: tarde de

Penalty perdido o IVO. elxar a pro lssao - aca -. hoje no Hipódl'omo da Re.,-
.......�''''-al TI'. . o 2DD mi1'ltlt-o- G-ai..'fa Postal 200 Tel., 262. __............_..........._d.,,_......I:.·.,.;ê;,!;l'...;es,....t�;.r;;at�a�r;..·JJ)I�o�Pt�onto da Praça 15, com Marreco

,<
,

,

• -"

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

...

sacada.-

CINE SAO JOSE-
As - 10 horas.
MATINADAS

SHORTS - DESENHOS
- COMEDIAS

Preço Unico - G,OO.
Censura até 5 anos.

As 1,45 - 4 -:- 7 - 9 horas.
"Téla Panorâmica"

Burt LANCASTER
Jean PETERS em:

O ULTIMO BRAVO
Technicolor

No Programa:
Repórter Na Tela. Nac.

Preços': 10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos.

As - 2 horas.

Virginia MAYO - Steve
COCHRAN em:

VIVENDO SEM AMOR
Technicolor

,No Programa:
Cine Noticiado. Nac.

Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 5 anos.

As 4,30 - 7,30 - 9,15
Burt LANCASTER

Jean PETERS em:
.

O ULTIMO BRAVO
Technicolor

No Programa:
Repórter Na Tela. Nac.

Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos.

hs{'

"

.R_
As - 2 horas.

10) Noticias Da Semana.
Nac.
2°) A INDISCRETA,
3°) O HOMEM DE AÇO

5/6 Eps.
40) MALUCOS DO AR

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

As 7,30 horas.
PRISIONEIHO DE

GUERRA
Com: llonald Reagan
O MONSTRO DO MAR
Com: Paula Raymond
Preços: 7,00 --: 3,50.
Censura até 14 '1nos.'

As - 2 ·horas.
O HQMEM DE AÇO

5/6 Eps.
MALUCOS DO AR

FURIA DE PAIXõES,
Preços: 7,00 - 3,50.
Censura até 10anos.

'

As -:- 8 hor�s.
MALUCOS DO AR

Com: Dean Madin
PRISIONEIROS DE

GUERRA
Com: Ronald Reagan
Preços: 7,90 - 3,50 .

Censura até 14 anos.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



u ERTAOO Plor ianópolts, Domingo, 10 de de Outubro de 1955

DESAPARECIDOS 'I,

• j
,

IMIAMI, 29 (U. P.) - A- I
'viões e navios. de guerr.a, VIUVA RUBlA AMAN. CONRADO A. MONN E
:'l'uza,ram em toaos o,s senti-

TE., tem o prazer de parti- sHA., tem o prazer de par- REGULAMENTO A EXPOR bem como das conveniências

d�" o Ma,r das CaraI?aS, a, cipar nos seus pare o tos e ticipar aos seus parentes p TAÇAO DE PLANTAS cientifica e 'econômica de sua

;)l'()cur� ue nove, a�Iadolr,es 'amig:os, o contrato de casa- amigos, o contrato de casa- ORNAMENTAIS exportação,
ii! marmha e dois .l,orna IS-

menta de sua filha Marr« mento de seu filho Cél io Art. 3° A fiscalização fica-

E I D
'.. tas canadenses perdldoSt�lu- M:d,ilc1e com o sr, Cê1 ii) tom a si-ta. MaJ'Í!l Matilde, Decreto nr. 37.884 - 13- rá exclusivamente a cargo do

1 obra da SCI a omlDlcal ,'ante} sua au�az tetnta lv]a I Momrn. F'pol is 1/10/55 de Setembro de 1955 Serviço Florestal Federal, 11-

Ii
,

tâ
-

b de c legar ate o cen 1'0 (O

'I Fpolis 1/10/51; Regula a exportação de través de .seus representan-(SNA) _ "O futuro da 1- crrs a prove a ase para as 'v

I Ih f d t aí
, furH(;ão tropical "Janet", Célío e Marta Mat.ilde plantas ornamentals. tes '2staduais, municipais e

berdade humana poderá de- I esco as un amen ali: na
_ u

lHE, já provocou vendavais namentaís. territoriais,
Pender do bom trabalho que i vida", acrescentou o evange- Noivos

I
ele 170 quilómetros por ho- ArL 4° Caberá ao Ministé-

as "Escolas 'Don1I'nl'cals''- \e- lista, "Capacita o povo a vi- O Presidente da Repu'blI'CU ,r
-

dl t t �'a,
r ;«:��·_·_�'-"""·.·.""·.""'·.·"""""·"-.·.-.-'-.·.·.·.·"".J'V'.....·�_-.r.-o_._.0_-.":; c rio ela .Agrícultura, dentro

nham a fazer", disse o Dr, ver nesses IaS umul U030;

R presentocões usando ,�a atribu,ição q�e � do prazo de 30 dias, baixar o
Charles B, Templeton, secre- I com relativa "serenidad'� l

Prepel-t"O do 01·8 e, Ilhe confere o �rt,Ig.? �7, inci- necess�rio Regulamento,
tário de evangeliwlJ da crescente ut.ilídade. Torna

_

Ir 'Firma estabelecida em São Paulo, dispeo do de ca-' so I d� Constrtuíçáo: ) Art. 50, A presente lei en-
Igreja Pr�sbiteriana elos EE, possível o progresso socü:d

-

pital oferece-se para i'epresentar nessa, cidade firmas! ConslderaI_ldo o que �s�a- trará em vigor na data ele'
UU, ao se dirigir aos 5,001) pois a democracia depende

deste Estado. Alem disso estudamos pr;opostas para ne- I belece o a.rtI�O 30 do Coehgo
I' sua publicação revogadas aidel�gadOs presentes;, 23a, de um povo livre e infonml,- PARA- LIMPAR OS

gociações diretas. Cartas para I}epl'esentações Con- Florestal, baIxado pelo d�- disposições em contrario,
Convenção Internadonal de do! OUVIDOS

g'I'esso' Ltda, Rua Fernandes Vieira, 47 _ São Paulo creto 23, 739, de 23 de JaneI- Rio de Janeiro, 13 de Se-
Escolas Dominicais reuni-

Capital. 1'0 de 1,934; tembro de 1955: 1340 da [,1-
da, ha' pouco, em Clpv"'Ialld', Certas pessoas precisám - Consldel'ando que ao Po •

-
. '- -_••-�-......-.�_. .-.-...........--••._._._-_......-_•••_-..-_.....----.-•._-..-.........·w·..-.-.·_·_w_.,

, , " ,

-

dependência e 67° da Repú-
Ohio, l.impar os ouvidos, de tem- der Pubhco cabe a InICIatIva blica
"A crença na in "io![-\ol!i- VIRÃO AO BRASIL pDS, para evitar o acúmulo QUEM ACHOU? da preservação do patrimô-

d d d l'd 1 '> 'lma de cêrca, Mas tal limpeza ,', ,. nI'O flor'stI'cO braslIeI'ro'a 'e a per.sona 1 a( e, e "
"

_ .' Perdeu-se dommgo dIa 25 uma pulse1ra de bolas de ,1 ,

consequência direta ela té NOVA IORQUE, 29 (U,' nao deve ser feIta com es- ,

d'
-

d P Ir.: t' P '1 t COll- Considerando, enfim, a a-
U

'

d 30' 'I t 'l't ouro nas lme laçoes a raçn o a e reSle en e
cristã" disse êle, "Se a per- P.) - m grupo e Jor- tI e es, ,grampos ou pa Ias,

'h meaça' da extinção qU'e pes�,

'I' t t·
"

I' d 'd tll1 o.
sonalidade não for conSlde-,

na IS as nor e-amel'1canos e, os qua1.'" a em ' o perIgo e, SI" t _� f' d sobre várias espéCies raras <!

rada inviolável então o Es- comentaristas de rádio e te- ferir o tímpano, dão ensejo'
t,

o lCI'l a-s: a

GPess?,fll que -

a ,encontrou a ll1eza e
únicas da nossa flora indige- IRA- AO EQUADOR"

, ,-' 't " A' "

I ,
" 'f

-

I
en I ega- a a lua ener à BittencOlrrt, 76, OU 11 ésta Reda-

','

tíO
podera tornar-se ab,:)(l-, lev,Isao

VISI aI a a

meIl,
ca a seI IaS 111 ecçoes. -

G t'f' na, notadamente da fiara e-
'QUITO, 29 (U. P.) _ A-,

t' L t' g d
'

I <:ao. ra 1 Ica-se, "

pífita, rlécreta:
"

lu o, e a liberdade e a JUS 1- a ma, �� un, o se anunc�a. -'

. .
i ',,_O__)_)_O_)_)�'_'o_)_ .. '

f' 'I t
C poderão tornar-se des,co- Esses

_

JornalIstas dev,erao QuandQ. tIver. que hmpar I
"

Art, 10, exportação de _
nunclOu-se, o ICla me? e,

-

, que o presidente da Costa
n ecidas à vontade do dlta- cheg[,u a 19 de outubIO ao, os OUVIdos recorra a um

I T 'p. \ plantas ornamentais notada-. "
.

dr",
. Rio de Janeiro, visitando a médic() es�eciali,sta_em -

I -erreno na tala ment� da flora epifita, além R:lca" sr, Jose Flgueres, VI-

"Um h imentn da fé 23 desse mês São Paulo. doenças desses orgaos. -
, ,ele outras exigências, só ser:\ I

sItara o Equador, devendo
con ec -

_ SNES. I Vende-se terreno na praIa da Saudade, bem Junto permitida mediante prévia- lJerm�ne:er quatro dias
, ao mar, Vel' e tratar no local na, 335 Coqueiros, Informa- autorizacão das autoridades! l,esse paIs..

ARQUEOLOGIA I (;ões nesta ned�lçãu 0\1 11ela telefone 3039 con'! Carlos, florestai� federais, �ue, em I VACINA SALK PA-
FERRARA,29 (U.P,) -

,'ro'ca-se', OU',- ve'nd,'e-s'e'l,
cada caso, fornecerao o,ne- ,

,

Os arqueológicos que traba-
_

cessário certificado lib'lrat6- ,I RA GUADALAJARA
lham na grande necrópole rio, ClUDAD MEXICO, 29 .(U.
romana, descoberta recente- AÜ, 2°, O Certificado libe- P,) - O ministro de Saúde
mente explorara-m 20 tum- LINCON de luxo, motor novo, rádio de seis faixas de l'atório, a que se 'refel"e o a1'- infol'ma ([ue obterá Vacina
bas" no fim da semana pas- ondas de alcance mundial, Jogo de capas sobl:esalehtes, tigo anterior, será precedido' S::tlk contm poliomielite, nos
sada, nelas encontrando nu- pneus, sem câmaras, tudo como novo, A qualquer prova,

_ I do arrolamento e exame do" Estados Unidos para utili-
merosas figuras de cerâmi-

'

Troca-se por carro me_nor ou ende-se, Rua Bulçao especimes a colher, ela ido- zação em Guadalajara no

ca, colares e aros de ouro, Viana 1"5",
� neidade ele sua proc'rdüncia, .-,no vindouro.

------------- ' .. - - -----

'IJma� ele -AlVARUS ti. Dl/V/11M"
OS CONGRESSOS

,

MUNICIPALISTAS
bre aquêles. Não so e mats
irátíco que se promova pr:i
�resso partindo elos rnuníci
pios pois os que administram
conhecem bem ele perto fi

Os congressos mumcipalis
tts estão em moda, De tem-

pos em tempos se reune o - suas necessidades, como

Nacional. Tivemos ensejo de .ambém se pode exigir mais

,
certa, vez por acaso, presen- honestidade e mais respon
cíar um Congresso Paname- sabílídade pois os mentores

rícano, realizado no Uruguai serão mais fàcilmente ríscn-
;; com a presença do Brastt. Iízados.

Éste movimento que se vem O Estado <lo Rio rer,liZi.:ut.processando nos dá multa um congresso de munlcrpios
alegria porque se está, cons- rlurninenses. E realizou-o com

I''titulndo mentalidade muni- sucesso porque medidas pr-i
clpalista que só poderá tra- ,liminares e praticas foram
zer benefícios, Como no COl'- tomadas, A idéia é muito -

po humano, fortalecer a- cé- boa, pois os conclaves muni
lula é rortalecer todo e os npaltstas estaduais são p ',,>.

munlcípíos são as células àa paratórios para os congres
nossa Pátria, -Portanto tra- sos nacionais, S'e cada Esta,
balhando-se pela autonomia .Jo procurasse reunir Sel!'

�

··:e.econô.m�a municlpal, traba-" muuicipíos e díscutír com to�\._:
'lha-se pelo progresso do }58.ís" .íos 'os seus problemas, f' IIJá existe a autonomia poli- trouxeram as soluções a03

tíca para quase a totalidade congressos nacionais, serram
-dos nossos munícípíos (O conhecidas as necessidade
Distrito Federal ainda não ]e cada célula brasileira, '

ganhou a sua), Que adianta A mentalidade munícípa
porém essa, autonomia, .sem lista que o brasileiro pereci
a financeira? Enquanto os estar adquirindo, é alvlcarei-

_ -munícípios dependerem de ra. E parabéns aos Idealiza
esmolas da União esta' te-á iores-do Congres;o dos Mu
prodominàncla política sô, nicipios Fluminenses,

PROLONGUE ·A VIDA DE

SUA CANETA-TINTEIRO I

I
T;:t� �e-q:'al�a�e�n� -I'ferior podem estragar
urna boa caneta, E ,aéon
selhável usar sempre
Parker Qllink, Somente
Quink contém sol v-x, que
elimina os sedimentos
prejudiciais, previne a

corrosão e mantém a sua

caneta limpa e livre para
o f I u x o da tinta, -Seis

solv·x

lindas côres.

PreçOI,
li on.cu, os 1',00
32 onçal' Cr$ 120,00

Representantes exclusivos para todo o Brasil "

COSTA, PORTELA &< era.

AV, Presidente Vargas, 435�8,o andar - Rto de Janeiro

Santa Catarina - Machado & 'Ia, 5 A, Comérdo _ Asi••la.
Ru I Sd.� nha M::.ril.ho/ J . Flor onópull.

6,016·P

Valôr inestimávsl

, ���!��EJ,::��BE�O�!�á�:§li�
FIrma estabe clda ha 28 anos admIte Ag/en
tés no Inter' r p�ra venda de Casimira e

Linh S pelo Reembolso Postal.
.

Cx. Postal 8305

S, Paulo

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

•

.
' perfeição em- cada detalhe ...

a máquina que

tem tudo
que Y. exige

Milhares de Senhoras

.ncontraram em ELGIN a alta

'lualidade necessária para serviços
-1-",

delicados de costura e bordado

• encontraram em ELGIN a auxiliar

preciosa do lar!

Procure um de nossos revendedores

• exàmine o esmerado acabamento .. : 6 -, Dispositivo para becdar •
cerzir de fácil manêjo.

1 - Um disco numerado

compare as condições de venda .•.

• decida-se por uma' ElGIN !

-

7 - Um contrôle rigoroso da pro-

dução e uma revisão completa antes

2 - Costura para frente e

para trás,' com regulador de

comprimento e fixador de ponto,

3 - Enchedor de carreti

lha com desligador automático.

4 - Bloco com têcho de

pressão, facilitando a retirada e

limpeza da lançadeir�, (5)

da saída asseguram

�aO
",.

cada máquina um an�
acabamento _s;"
esmerado e .""nll,«4
�,:ncio�amentoJ/) g(J/Y'

-

impecável. (Jf:j

MOD. 1-433 , A linha dBtítode1o� que rmura trte1hor

MOD. L-l11 r

MOD. 8·322 5 ELG IN FÁBRICA DE MÁQUiNAS DE COSTUIIA S, 1.
.

Alameda Barão de Limeira, 501.511
Tel. 51-2969 - ex. Postal 4575 - S- Paulo

- �

'IÇA UMA DEMONSTRAÇAO AO REVENDEDOR ELGIN MAIS PROXIMO

'Participação Serviço Florestal

João Café Filho
Munhoz da Rocha

(Diário Oficial de 16 de Se
tembro de 1955,)

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Xorr;e : ••.•..•••....•..•.. ; ...•...... ,'............... .�.
!�;-,[d'reço: ; ,............ ..%.
A nova agência ria Real Aerovtas em FtOrianópolis�- fica- ..�.
rá localizada a: .t.
Rua: ..... l

•••••••• ,. , • , ••• '.' ••••••••••
, ,. , •• nO. ..... .�.

Edifício . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . ..%.
Qual o último "slogarn" da Real Aerovias? ,. ..

.+•
... " ,. ..t.
.............................•....................

,...
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� + ..._ � � � ._ � e ._ ..
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Com a Biblía na Mão

DOMINGO, 2 DE o.UTUBRO (Comunhão Universal)

Para que sejam U1l1, �� tu, .ó- Paií em min;r,. e cu

em ti; que também êles sejam um. em nós, para que ·0

mundo creia que tn me erivíaste. (João 17:21). Ler João

17:18-26.

Você sabiá que.,• ••

Dastaque o cupom abaixo reinetendo para: Real Aero

vias - Rua Conselheiro Mafra, 6 Florianópolis, e candi

date-se a uma passagem de ida e volta às famosas Cata

ratas de 'l"oz do Iguaçu.

As vertigens. tosto quente, faLta. de

Conforme já . anunciamos,
1

ar vomitas, tonteiras e dores de
ca beça.. II ma IOf pa rte das vezes

r) Sr. Professor Dr, Serafiw ; são devidas ao mau funl'ionamen·

Neto, Catedrático de FilOIO-! to do aparelho digestivo' I' conse-

"ia Românica da Pontifícia quente prisao de V.entre' As- ("
'" I Pítulas do Abbad(' Moss sao mdr-

Universidade, Catqlica do Rio

I'
cadas no tratamento da Prisão dt·

de Janeiro, realizará na nos- 'Ventre e suas manifestações t'

;a Faculdade de' Filosofi�, nas Angiol'olitt;S Licenciadas pe-
'

I -Ia- :saude Publica. as Pilulas:lo dos Reis;
uma serie de conferências -

I
.

Abbade Moss são usadas por mt-
'

_ ern 1 783 no Arraial elo Tejuco, Minas Gerais, nas-

sôbre Filologia' Portuguêsa e I '

(bares. pessoas. ,Faça, o seu i
ceu O Brigadeir� Bento Barroso Pereira, vindo a "ralecer

um curso üvre sõbre

Dia-I
tratamento com o uso das pUuJas do Abbade Moss. ,

no Rio de Janeiro em 8 de Fevereiro de 1837 depois de uma

lectologia Brasilejra. .J" .....-- .._ .--
I
vida dedicada ao Bras,iI, tendo dese:1�p:nh�d.o o cargo de

'O tiS t A I
· IMinistro-aa Guerr9:, o oitavo (10 Bl'."'" rmpeno e o décimo

__1!��Oell:t�lebi;l'aoei,��:i���i�2�:��:! en a' _ ao a- "po oOla Inono_g�:;\ 827, a F,agat. Dm_,ildm ·"0,,1," naufragou

_. ,. em Cabo Frid;
.uas llcões na sede da Fucul- AR'I'HUR A�TONIO MENEGO'l'TO I '-_ em 1836, Bento Gonçalves (h Sih:" General rarrou-

.íade ele Filosofia, á RllJ lI:s-'
.

.Rua : Tiradentes, n.O.20, . -

1- p-ilha foi preso;· .

teves [úníor,' 179, reallzando- FLORlfo_NóPOLIS
_ em 1 853, no Rio Grande do Sul, Ltlecen o Mare-

AS VERDADEIRAS preces intercessórias identificam ;e os Qur50S à nolte. l chal Francisco José de Souza Soares de Andréia, . Barão

aquêles que oram com aquêles por. quem orl\m, Moisés es- O programa para o C':Ii"BO I I' ele Caçapava, pacificador do Pará em 1836 e qe Santa Ca-

tavã tão identificado com seu povo que podia. orar pedín- de Dialectologia Brasileira tarina em 1839;
.'

�

do para êles o perdão de Deus, e acrescentar: "E, senão, .erá o seguinte: _ em 1 862, faleceu o cntarínense Farmacêutico Joa-

risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito", I - Importância eh Dia, quim Caetano da Silva;
A prece de Neemias era dêste. ,tipo. Êle estava no exí- ectologta. Histórico, .:»:

_;_ em 1.877, aJogado, Ialoceu o Capitão Ludovino Jo-

Ilo participando do sofrimento cle seu povo. A tristeza dê" II, -- Conceüq de díalecto .

'sé E:eutério, com 65 anos cle idade. E'ra veterano da -

les era a sua tristeza de tal modo que não p.odia estar - ) de fall:\r: nec�ssid;3.(l J e ur- I
guerra elo Paraguai; ,

contente em usufruir os favores '-do palf,cio reaL Sert. co- ,�'ência do seu estudo. I - em 1 883, o -l1'l�micipid de' O,..leans e
.

�s freguezi�s .

r�ção estava em Jatu"álém: dépast�da em consBCjuên.cia·, "

n! -. A Día�e(l.tôÍ9giJ, POl'-' ',de' Gravatá e Ped�as-g'l'andes .. foram' sriados pela �tJiS
dos seus pecadOS e 05 eras setls" concidadãos,

.

.

II "qêSfl, liíbUograIía. .; Provincias nrs. 1218, 12lí) e I�:29: respectivamente;
Jesus ielentificou-se:--;com';. a humanidade de t�l ma'� I -- em- 1 D04, :cm:giu em 210rhn(J[)ülis o jornal sema-

n�ira que dêle está �scl'itõ: �le levou. em seu 'corpo, os IV -- li c. Ll'utUi':i. lirl':(n ',,,i· nário "O JoVêm".

nossos pecados sôbre o madeiro." Paulo fala em "partici- :"l do Bl'�sil. .

I ?:
par da comunhão de seus 1>offimentos." , V - 'A Dialectologia BrfL-

Estamos dispostos a identificar-nos com aquêles pe- ,ileira: aprec;iÇlçãO dos �.�',(

los quais .0ramGS, participando de s1ms sofrimentos ,e )alhos empréendidos a:té a�

tristeza, levando as suas cargas, por amor de Cristo? Só· :'ora.

ê.::te tipo ele oração intecessória pode ter valor. VI - A moderna tétnic�,
:le- investigação dialectal.. O

questionário e o inquérito
VII -. Os Atlas Linguisti"

ERA domingo de Comunhão. Nós, onze estudantes

estrangeiros recém-ehegadcs a Washington, fomos à -

igreja. O ministrei usou o texto bíblico de Isaías 2: 4: "ÊleR

transformarão suas espadas em enxadões. e suas lanças
em foices,.:"

O côro cantou o espírttual: "Let us break breed to

gether on our knees" que traduzido é: "Tomemos a' co

munhão juntos, de Joelho." Foi feito o convite para a

partícípação da Mesa do Senhor. Ajoelhamo-nos juntos
americanos, branco e prêto; um rapaz da Austria; um

Japonês ao lado de uma moça das Filipinas; outros da

Ãfrica, do Uruguai, ela Argentina, da Malaia, da Coréia e

da India. ...-

O hino- "Em Cristo não há Oriente nem Ocidente",
teve uma significação especial para a congregação na

quela manhã, quando éantavam e oravam juntos - uma

verdadeira comunhão dos filhos de :Deus.
Quando oramos "Venha o Teu reino", sigamos .9 Mes

tre, que sofrei! por nós e se esforçou para realizar o seu

sonho da paternídade de Deus e rraternídade dos -

homens.

ORAÇÃO

Faculdade Ca t.de
'1I0801la

.CONFEUÊNCIA E CURSO
-

DO PROFESSOR SERAFIM
DA SILVA NETO

Nosso Pai; g'raças te- damos 110r contares conosco pa

ra trabalhar eontígc. Ajuda-nos a tornar êste 80n].10 de

um mundo para Cristo em realidade através de nossas

vidas e pelo nosso empenho diário. Em nome do Mestre -

Amém.
.,

.

PJJ:NSAMENTO PARA O, DIA

Este é o meu mandamento: Que vos ameis uns 'aos

outros.

Remedios . Asencio (Filipinas)
SIWUNDA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO

Por que está triste teu rosto, po,is, estás doente? Isto

não é senão... tristeza, dõ coração. (Neemias 2:2). 'Ler Ne

emías 1:4-11 ou' João 17:9-17.

ORAÇãO

Ajuda-nos, ó Deus, a leva·r as cargas uns dos outros. cos: o que 'são e par� o CeIe

Que não nos contentemos em gozar de abundância 'Sem servem.

nos importarmos com as necel!sidades alheias. Capacita- VIII - Interpret�i.'�<1Q áia

nos para tomar a nossa cruz e levá-la contigo por amor Ilectal
de Santa Catarina: -

dêles e teu. Em nome do Salvador. Amém.' problémas que suscita, suges-
tãQ...àe trabalhos e p':ogram3.3
de estudos.PENSAMENT,O PARA O DIA

A3 inscrições para� o curso

ele Dialectologia Brasileira,
que estão abertas a professô
res dos vários graus :Qe e)isi

:10, alunos das nossas".Facul

dades, folcloristas, etnógrfl,
to�e, de um modo geral, to
dos os interessados em filo·

Nossas orações teriam mais poder se realmente so

frêssemos por amor dos outros.

.\ C. Gall!Lcher (Austrália)

UNJAO CATARINENSE DE ESTUDANTES
A V I S O

A União Catarinense de Estudantes desejanâo aten- togia e dialectologia, faz')!TI

der, a contento, os interêsses dos Universitários barriga- se já na Secretaria da Fa�u'

verdes e o estudantado em geral, entandeu 'estabelecer, m dade Catarinerrse de Filr:&O-1.sUa séde, à rua Álvaro de Carvalho, 38A, o seguinte expe- fia, .das 9 ás 12 horas � c;as

cliente:
.'

14 ás 16 horas (Telefone --

1) - De 2a. a 6a. feira - Ivo Côrte- das 17 às::18hs. '2,683), sendo inteiram';llte

2) - 2a., 4a, e 6a. feira � Paulo Pacheco - das�9 às gratuitas.
11 horas. As conferências sôbre Filo-

3) - De 2a. a .sábado -,Haroldo Bez Batti .:_ das 13 logia Portugue3a serão públi-
" às 14 horas. caso

Expresso .. Florianópolis LIda.
1 ransporte de cargas em geral entre

FtORIANOPOllS, CURITIBA E SÃO PAULO
COM VIAGENS DIlu'rAS' t PERMA NENTES EM CARROS PBOP&IOIiJ-

MATRIZ: FLORIAN()PO[.J�
Escrtt6:1o:

Rua Padre Roma 50 - Terr�o

Deposito:
Rua Conselheiro Malra)1. 13'

I'ones: 2534 - 2.535

Caixa PostAl, 436

End. Telegráflco:
6andrade e Transpol1s

-O-

rILIA ... : CU&ITIBll F1LIAL: 1U0 PAULO

Visconde do Rl0 Branco

0;32,16)
Avemo. do .K8tado

�

ltUIG/7C!

Telt;10lie: 37 .. !O-IH

'relelone lU'

Endereço 'reiegtátic'J
Blintidra e Transpól1a

<

.�

São Paulo :_ capital - S.,

Endereço Telegràllco'
Bandradf' � i';·il.fispoll"

(qinela n. Rio de Janelro fi eM BElo Dort".,ote l!C)m tr're�n mbtu6 !lU

... Pa'" eSIIl.• Elllprba d. ban.porir 10nu Oera" S/A,)

PARA .0 f,IGADO

A data d� hoje recorda-nos que:

-.em
- 1 624 deu-se a ínstalaçâo da Vila de N, S. da

Conceição da Ilha oranne, mrtis tarde Cidaele�de Angru

[

PRISÃO DE VENTRE
,

'

PllULAS Do ASBADE Moss.- HOJE E AMAHNÃ
NO PASSADO

2 DE OUTUBRO

-0--

3 DE OUTl1tr..O

, A data de hoje rccarda-nos que:
.

.

.". i, - em lBiô, travOU-2e o célebre combate de São Bor-

. I h\, ha'lenào o então Tenente-coronel José de Abreu der-
.'

,

lU [}S rotado a Divisão do Coronél Andrés Artigas, da defeza
�SPECIAI IZADA EM ARTIGOS D�NTA (.

.

J .. 1 fazia grande número ele soldados do :B.�gimento de Linha

Estoque permanente de todos e qualsquer a�t:,,()s da Ilha de -Santa Catarina, os intrépidos "bari'iga-ver-
'oncernentes ao ramo

_ 'â:es'"
.

,

EQUIPOS, CADEIRAS E MOTORES 'EVONI te-'. 'em 1.836. enti'e farroupilhas de Bento Gonç�lves e

mos para pronta entrega legalistas -de Manuel Ribeiro, continuava a Batalha do

Aceitamos encomendas de PLACAS E.:H\!IALTADA8 Fanfa;
para diversos fins _ em 1813 a Infantaria e duas peças da Artilharia

ATENÇÃO; Atendemos os senhores Dentista� e do Regimento de Linha da Ilha de Santa Catarina (os
Protéticos do Interior pele Serviço de -R'EE.:\iBOLSO barriga-verdes"), sob ó comando elo catarinense Major
AÉRF.O e POSTAL CamiÚo Machado de Bittencourt, tomaram parte no san-

.-_ -.- ..-.. _ .r.I"..- -
• .._ -_-_-__ ..- -_.... grento assalto de São Carlos, nas Missões d'� Uruguai, co-

EXAMES DO ART. 91 brindo-se de glórias e saindo ferido o Comandante;

COLÉgIO ESTADUAL DIAS VELHO .[
- em 1 844, foi escolhido, por esta então Provincia

FLORIAN()POLIS de s�ri.ta cat_arina,. para Senador o Tenente-coronél José

INSCHIÇÃO: l0 a 10 de Outubro das 14 às 17 horas, da Silva Maf�a,
.

.

DOCUMENTOS: 1) CERTIDÃO DE IDADE
- 'em � 847: n�sceu .no R�O de J�nelro, fal�c�ndo em

2) IDEN'tIDADE 1�27, o e.scnt.ou lIlslgne, J�rn.a:lsta e�1ento e pohgra�o no-

3) QUITAÇÃO MILITAR (OU tavel que fOl ca:l�s. MaX1l11lha�0 Pll�enta de Laet,

ALISTAMENTO . ,- :m 1· 930, lIllClOu-se no RIO Grand: do Sn_l, com ra-

CONTRIBUIÇÃO: CR$ 300,00: 11:1flcaçoes em outr,o� estados, a Revol�çao NaclOnal che-

J 'W I F'Ih _ DI'['etor Iflada Q:elo Dr. Getuho Dorneles Vargas,
ose ar ,en I o

t' l'
.,. d' t cl- em 1.935, I a Ia 1IlIClOU -a guerra e conqUls a .:l

I
Abissinia ;' ,

- em 1 947, comemorando o centenário de nascimen-

V 1-'
to de Carl03 de Laet o Instituto Histol'lcO e Oeo'graflco de '

e'll (a
J janta Cat�rina, sob a Pres�dência do Des�:nbargador H:n

) I :ique
da Silva Fontes, reahzou uma reumao em sua sede,

- sendo oradores os Dr. Telmo Ribeiro da Silva.

últimos lotes na P�'aia da Saudade, em Coqtieiros ao
,

.

André Nilo Tadasco

lado do Grupo Escolar "Presidente Roosevelt", com 15
_._-

metros de frente, área de 400m2. Servido de. água enca- O SANGUE r" A VIDAnada e luz. -Inform:lçôes no local com o sr, Gilberto Cheur,
.

.

.

I!L
..

,

aLotes

CURSO "SANeIOS,SARAIVA"
(REGISTRADO) -

DACTILOGRAFIA E TAQUi'GRAFIA
, '.

-

PROF. Lít}IA DOS SANCTOS SARAI'fA
atende aos interessados diàriamente das 9 às 12 e das

14 às 18 horas
, ENDjREÇO: Rua Feliciano Nunes Pires, 13

'tel. 3143.

\

CASA-VEND�-SE
VEND�-SE RE8ID1l:NCIA EM PONTO Ct�N'I'RAL

DA CIDADE.
,

\ .

LOCAL - AVENlDA RIO BRANCO 185 \,
TRATAR COM O SNR. ALVARO VEIGA
TELEFONES 2,933 e 3501

�A L U G A ..

CH URRASCAHfA
SE

FAl\ftLIA - .GRANDE OUPARA
Casa espaçosa. Local pitoresco, Bem ao lado do

Palácio da Agronômica. Informàções na liA Modelar",

CONTADOR
Admite-se um contador para chefia de escritório.

Cartas com informações e pretensões para 'R. Te�ente
Silveira 15 sala 202.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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CONFIA NO SEU POVO ALTIVO E NO. SEU ELEITORADO ESCLARECIDO PARA REDiM'�lA COM A VITORIA DE FRANCISCO GAllOTTI
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[m líaia; O pOVO -de-,i�oucO-ní-·acaus�-·ãilãõc.,sTàwN�
.._��

TENTATIVA DE DESOoROEM
Itajaí, 30 (Pelo Correio) 10Posição local, na pr�sente. cantlidato à goverriança do didato das forças d emocrátí , merciante aqui em Itajaí, e

- Co,? a pres�nç� ,do. dr. campanha eleitoral. I Estado, deputado Elias A-' cas estaduais à mais alta ma- pelo sr. César
-

Ramos, alto

N I & C t'
·

S
�rancIsco Benjamin Gallot- Até sábado passado, quan- I daime, que fez um relatório

I
gistratura catarinense. De- funcionário do INCO, os quais

O as ome'o a rio ti, acompanhado de sua Fa- do da recepção ao dr. João I de sua campanha a favor da mcorata na mais genuína a- comandando diversos desor-'

I'
milia, do di'. José de Miran- Goulart, segundo opinião' classe proletária, dr. Telmo cepção do têrmo, pôde

cons-I
deiros, alguns "inCoanc/i;:',

Desta vez eu vou é com o Gallotti.
da Ramos, além de numero- geral, constituíra esta o Ribeiro, que falou em nome tatar s. exa. que o povo sin- tudo fizeram, .na retaguarda

\
sos outros integrantes da �ais �ib�:ant: e �oncor�'ido do Senador Sa�lo Ramos, I tcnízava integral : il'�e�triLt- do comício (lado da Rua Lau-

'

caravana aliancista, realí- meetíng ate entao aqui le- desculpando o nao compare- mente com sua slmpátíca e. 1'0 Müller), para' tumultua- .

-4
vado a efeito. Pois bem, a cimento do mesmo, sr, Car- oportuna candidatura. Expôs' rem o "meetjng" e ímpedirem/11 /} zou-se, ontem, à noite, na

,. .�
. assembléia popular de on- los de Paula Seára (Lito sua plataforma, cujos capitu- o .díscurso :&0 dr. Francisco

.. Praça Vidal Ramos, nesta
,

Cidade, o comício magno da
tem o suplantou de muito, Seára), candidato à Prefei- .os, bastante conhecidos dos ,Gallotti. Demonstrando f'a l-

��� sob qualquer ponto de vis- tura Municipal, cuja ch�ga- barrigas-verdes, sio, JU3tiça. tarda ma� mínima �ducacão

• t
�

4'
ta. U'a massa compacta e da ao palanque já represen- Altruísmo, Trabalho e 01'- cívica, revelando ausência

.'
.

e tU p.L,' (c.. # ;$
entusiástica lotou a Praça tara uma verdadeira consa- demo Historiou sua vida de da mais simples noção 'de de

\
Vidal-Ramos e adjacências, gração popular ; Lito Seára homem público. Fez impor- mocracia, traindo mentalídn-
num espetáculo cívico nun- empolgou pela sua simplici- tantes revelações sôbre a hís- de de verdadeiros jagunços,
ca dantes presenciado nes- dade, pela sua naturalidade, .óría secreta da presente de verdadeiros fanáticos, pro
te Município, conforme po- pela sua simpatia pessoal, campanha politica em santa cedendo- como legítimos' teta-

No reduzido espaço dêste quebradas, corpos maltrata-
I
beneficio da sua Campanha 1 .

dé ti
.

l·t'
.

-

I derão provar as diversas fo- pera sua mo es Ia encanta- Catarfna, relatívarnente à I anos, procuraram êles -sa�
semanário nao comporta dos e quasi agonizantes, vi - eleitora.

I tograf'ias batidas do mais dora, apresentando seu pro- chamada "Frente Democrá- botar 'a maior assembléia 1JO-
uma reportagem completa tímas de um desastre que 0- Foi um verdadeiro inferno

I tuníd diferentes ângulos pelo fo- g).;aina administrativo, que tíca" e a seu ilustre competi- pular jámais celebrada na
daquilo que, na expressão de correu no alto da serra. o que vimos. Uma es upi ez, . .

d tógraf'o profissional,. sr. Jo- assim resumiu - "TRABA- dor. Rebateu, com sobrance- terr de Lauro Müller e desa-
muitos, constituiu na maior Realmente, foi uma

cala-I
e estupidez das gran es.

ESTUPIDEZ feita por um midade, o que lá presencia- (Da Imprensa de 'I'ubarãov. sé Marçal Dutra, proprletâ- LHO, TRABALHO e TRA- ria e de modo irrespondível, fiar, capitalistas que' são ou

governador catarlnense, e mos. A estupidez daquela rar- I.�.·,I'••"'.·"'''.·'''.-''' _
rio do FOTO JUCA. BALHO". Prefeito Paulo os ataques desleais e os gol- ligados partídàrlaments ao

tít
.

b t
'

leít 1 d PERDEU SE 'Do palanque armado ao Bauer, que, com brilhante. e pes baíxos que lhe dirigem capitalismo, que é um dos fo-
que se cons 1 um a a er ura sa pre-e ei ora o gove.rnan-: , _

,. c

oficial da estrada da serra, ;e Bornhausen, assumiu as
-

'. centro da praça, fartamente galharda lJratória, prestou os adversários. Interessante mentadores do comunismo."

procedida na última terça- raias do absurdo. E' ínacre- Perdeu-se ontem a tarde iluminado e enfestoado com contas ao povo de suas rea- que, vezes varias, quis o ora- as sanções penais estabeleci-

feira. ditável que tenhamos um go- um capucho de capa, côr bé- flâmulas de propaganda da Iizações à frente do govêrno

I
dor concluir sua oração, com das em lei contra os que des-

Estupidez, não
.

pela obra. vernador sem um mínimo de ge nas imediações das ruas, candidatura GALLOTTI e municipal, entre as quais a- ·0 que não concordou o povo, respeitam as garantias elei

Este qualificativo cabe pela príncipios de solidariedade Tiradentes, Avenida Hercílio onde se encontravam não só vultam o Aéroporto e a Esta-, que lhe pedia que prosseguís- torais que beneficiam a to

impropriedade da sua aber- 'unnana chegando ao extrc- Luz e Anita Oartbaldí, a fi- membros da comitiva alian- ção Rodoviária. Deputado dr.
I se, que falasse mais, que dos os partidos .

tura ao tráfego, quando, pe- mo de arriscar a vida de seus neza de entregá-la na Rádio cista, como também repre-j
José de Miranda Ramos, que continuasse a conrraternlzar O pedido do sr. Governa-

lo menos, faltam ainda duas governados para gôzo seu e Guarujá. sentan�es do� Partidos coli-
I
a todos

..?a�ivou,. P2l�s. seus
I
civicamente com o povo. dor, formulado em seu cUs ..

vezes mais do que foi feito pa .
.

.

gados, lllcluslVe da Ala Mo- cavalhelllsmo tnbulllclO, ex- I curso político, domingo últi-

ra concluí-la. A rodovia pos- �
_
• ..- � _.. _ �.ça Social-Trabalhista, usa- pon�o seu pens�l11ent? r:a' Nota d�primente, porém, mo, no comício d sr. JOrge

sue menos de três metros de': � ram da palavrâ os ssguintes qualIdade de candIdato a VI- nota humIlhante para os Io .. Lace.rda, foi atendido por Cé-

largura. Sem muro de protc- >. M udas I-m :: oradores: Sr. Abdon Fóes, I
ce-governadoria do Estado. 1'OS de cidade civilizada, que sal' .Ramos, Pimpa e outros

çio à beira dos abismos. Está.� r J
.

..

� presidente ,do PT�, De�yta- Por último, encerrando o co- é Itajaí, foi a arruaça lide- do mesmo jaez cívico: nã·)

dotada de uma inclinação:' :. do dr. Jose BahIa Spll10la mício, recebido com demora- rada pelo sr. Eduardo Mi- permitir críticas -ao govêrno,
absurda. Com curvas que são �

,

t
_ , -: Bittencourt, presidente do

dos e flamantes aplausos, 0- mnda Lins, o conhecido PIM- na terra natal do titular

verdadeiros "cotovelos" num:: COn Inua r n a"'"O :: PSD, que apontou aquela cupou a tribuna o dr. Fran- ?A, acadêmico de direito em dêste ...

angu� �c�ado, que O:�R�
.

. ,. • �e��Rordinária reunião c� � ....�

�;,ri:';���:"�:�:����:P::: � M,..�ú:·;:,::,:h:ov:·:":; qu:�, ,hapa

Gano,,::,*, E:'}:a��?;o�:�1��:�d���::' Quem é o correspondenle:mentiroso 1
.

A realidade núa e crúa, que:: _ que. continucm :1$ perseguições aos funcio- �ÇãO pl'omôvi(ia pelos adver- O reDre1ao"t-ante do I'orro; II do P InftO pode sofrer contestação,:. ll:Íl':ü:> )'Iúblieús., (lue são servidm'cs do Es- ,sários da Oposição, dr. Ivo OU
.

'" �o OVO f5C arece
é que, o g'ov'ernador Bornhau .. :! tatlu c ido do,; partido:� }lolíticos; . � D'Aquino, que falou em 110- Recebemos: Pôrto Alegr�, ediçõe� de 28 e rência do Senador Nerêu Ra-
sen inaugurou estardalhada-:: �me do Senador Nerêu Ra- Florianópolis, 29-9-55 29 do corrente, solicito a V. mos e seu irmão, Depcitado
mente a melhoria de um ca- < _ qllln:ontinUlm'l os eng'avetamentos de inqué- � mos, justificando sua. invo- Ilmo. Sr.. SS. o especial ob�éejulo de Joaquim Ramos na SUS0'311SJ.O
minho de mulas. :: ritos e pl'ocessos cnntra os ladr.i03 pú'bli- � luntária

.

ausência, e cujas Diretor do Jorn.'ll "O Estr.- publicar a seguinte nota, o das ondas CUl'táS ::la
-

Eádio
Foi assim, renomada estu-:.

, COSi � palavras perfizeram uma do" qual agradeço antecipa::la- Diário da Manhã.

pidez a palhaçada da abertu-:: �peça oratória simplesmente Nésta mente: Assim sendo, 118.0 eai s6bí'e
ra da estrada. Alí, reuniram': que fi Ensino catarinense continue a des-

.

� magistdal, notável pelo seu Presado Senhor, mim .qualquer dó,3e responsa-
todo o funcionalismo esta-:: ccr conto desceu ne3tes últimos anos, en- .. aspecto cultura le pp.la ele- Com o fim único e_exclusi- Na qualidade dE Cones- bilidade. Esclareço r.IIHlà, que
du�l desta zona., Trouxera!n � tregue à. irresponsabilidade da mais ras-

. � vação e elegância com que vo de acl9.rar os fatos l'efe- pondente exclusivo d::> Jc.rnal já entrei em entendim�mo
maIS alguns de fora. Concen- :. teim politicagem; I se houve o orador, que tra- ['entes às notícias pub;;c�das "Correio do Povo"; de Pôrto com a direçio daql!c:>i..= 01'-
traram toda a frota de cami- :: � çou a biografia do digno pelo "Correio do POv(J' de Alegre, em Florianópolis, tor- gão, afim de re.spor,...::tbillza;:

�!��h����:� ���:�ve��'an� � ;�:o,c:�t�:::;dõe:fl����ta��:m;a:i�:�:�t e�: f: ,......."-C
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0-· ; ,..... ��b��:!�: ���u��e nf;l��i:i� �i:sei:���l'�s�t;�s:;��o�(:��=
ca" para transportar o povo:' uisque, enquanto a maioria dos PO:;tof; de � . edições de 28 'J 20 (lo l'ür- devidamente, das prerrogati-
para o local. Acenaram com � saúde pel'mancce fechada; � .

... ;:ent� nio foram por mim vas concedidas ,10:3 'el"hdei.-
um churrasco monstro, onde " I' ·A data de ontem para os que fazem jornal é muito i enviadas. Trata �lo seg-1Jinte ros Correspondent.:_."
seria�l ab�.tidos 30 bois.

.

� que o. asfaltamento das esü'!ulas continue � cara à imprensa bra�ileira por assinalar o 600 �niversá-I as notícias aluCli�'J.< .. 1 o _ .. - Grato pela aten(;ão c1j�j)en-
MUltos foram para comer o � como promessa c os buracos e atoleiros co- � rio da fundação do Correio do Povo, d e pôrto-Alegre. A morte de um· cIJ::uLto f')11 sada

churrasco. Outros, por curio-:. .mo a realidade; \ <O grande órgão da' Capital vizinha, de fato, nio Guaramirim; 2.0 --- InLl'J'fc·-

sidade. A maior parte, pa"a � r :' honra e engrandece apenas o 'periodismo gaucho mas

aproveitar, o passeio gratuito. > _ que o racionamento ele enelgia continue �exalta e dignifica a imprensa de todo o Brasil.
'

Saiu-l�es cara a presença.:: em lugar das cinco grandes usinas centrais :: Em nOS"30 Estado, e sobremaneira nesta Capital, o
Os que la. foram saborear o ': que eletrificariam o Estado; :: Correio do Povo goza, de in..vej ável preferência.
churrasqumho serrano volta- .. I' O seu noticiário sempre rig'orosamente honesto e a sua
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ram amm. os. esesperados. :. que os inÍl'atorcs das leis eleitorais e. frau- /, orientação face às grandes causas nacionais, são recebidos

Semi-mortos. ele fome, Não :: dadores das urnas continuem a ser acober- � ordinariamente como as melhores fontes ele verdade e de
foram 30 bOIS, mas, usando ': tados e defcndidos pelo próprio Governador .. doutrina.

un: dito local, umas miserá- � do Estado; � Saudando a tradicional fôlha portoalegrense, renova-

veIS. 5. OLl 6 vacas secas de :: :: mos-lhe nossos VOt03 de prosperidades e felicidades p�ssoais
magras. I.

que o Governador cpntinue a desrespcitar : a· todos quantos nela laboram.
Peior, muito peior, sOfre-:: os outros poderes e a afirmar que governa- �ram os que lá foram po\' � rá com eles, sem éles ou apesar' deles; �

curiosidade ou por passeio.,' "

Crêmos que ainda hoje, de-- � que os dinheiros e os bens públicos, sejam ::
verão estar chegando nestct � automóveis ou gasolina, eontinuem fi ser ::
cidade,' . vindos de São Joa- ao usados e gastos, vergonhosamente, llelo "

quim via Florianópolis, di- � partido oficial;
I, EDITAL dia 3 do mês proxlmo.

versos dos carros que não ti- :: � O doutor Eugênio Trom-! E, para que chegue ao co-

veram a coragem de v(}lta)' � que o Govêrno continue a redobrar verbas � pow,sky Taulois Filho, Pi'esi- nhecimento ele todos, man-

por' onde subiram. '� para publicações e aut-omóveis de luxo, ell- � dente da Junta Eleitoral da dei passar o presente editai

A maioria do povo, desceu I, quanto suspende a sopa escolar;. ': 12a. Zona - Florianpolóis, que será af.ixado à porta do

a serra a pé, despresando os � � na forma da lei, etc: ,Cartório e publicado no Diá-

veículQs gue os transporta- � que, enquanto bol3_istas do Estaelo sejam ao Faz saber aos senhores rio Oficial.

ramo Várias pessoas desce- ',' I ..... -

R' C 't'b
:' Pi'es.identes 'dos Diretórios I Dado e passado aos vin.teexpu sos (I" Jfensoes no 10 e em url 1 a, .,

ram ainda em ,situação.. mais :: por não receberem o que o Esta,do lhes de-
. � dos Partidos Políticos devi-- e nove dias do mês de setem-

crítica, porque vieram em ': via pagar cada mêJ, o elinheiro' público � damente regi.stra.dos, bem bro. de mil e novecent03 c

ambulâncias improvisadas � continue rendendo bons juros para o Banco � como aos_ Delegados dos

mes-,
cincoenta e cinco.

como "pronto socorro". ',: I' mos Partidos, que esta Junta
dO Governador; .,

Está neste número, a espô- ': � Eleitoral iniciará às 8,30 h9- (Ass.) Eugênio Trompows-
sa do Deputado. Caruso Mac:: que os municípios catafinenses tenham ;. ras do dia. 4 de outubro, ,)S, ky Taulois Filho - Presiden-

I ,_ I

Donald, .ria UDN., que des- " tratamento desigual e continuem uns fa- � trabalhos de ap.uraçao. das' te da Junta Eleitoral ela 12;L

maiou ante a temeridade do � ",,' eleic.õe3 a se realizarem no. Zona.� vorecidos em tudo e outros roubados nas
trajeto. Homens, também pa- ': quotas federais e estaduais e até chanta-

/' ./

d d ", �-----------------------eceram o mesmo mal. O,, tag'eados na compl'a dc tratores e motoni-
�sr. otto Sampaio, gerente do:: veladoras. �

. CAB'OGRAMABanco INCO em Braço dJ � I!
Norte, também desmaiou. E:. Eis aí uma dúzia de procedimcnfos que imlJc- �
assim, muitos outros e ou-': � Sr. Domingos Aquino - Gerente Jornal O ESTADO -

, de o povo de querer que o atual Govêrllo s:eja con- I

tras, inclusive motoristas. ,', 1'0 Flol'ianópolis � regressando de Florianópolis apos cumprirtinuado.
Diversos, chegaram ao so· :', ,ii nosso dever por intermetlio Jornal Ü' Estado con.citamos em J

O povo quer Gallotti porque quer Justiça, Al- .

,pé da serra, rumando ime- ',' ': r..ome dos carteiros do Brasil que funcionários 11Úblicos �
tl'uismo, Trabalho e Ordem para modificar c não I

diatamente para os hospitai., � llal'a continuar o que aí está. � 110VO .Catarinense levem vitorios9 urnas nome glorioso -

de Orleães e Tubarão, com ': � Francisco Gallotti Para Governador Estado Santa Catal'i-

braços quebrados, cabl'ças;:-.I"......!'-.h....._.................�....�...._......M......h'V' d" '""'wlla - Milton Vieira Montcl1eg'l'o - Antonio Betnardo Silva.

Florianópolis, Domingo, 1° de de Outubro de 1955
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Oscar L, SH \Ta

F R � C H·A N D O
MEU CARO MANDRAIWPOLOS

Não acredito na vitória do nosso Jorge Cominas.
A meu yer êle será derrotado por quatro fatores.

1° - pOl'que promet-eu continuar o atual .}ovêr
no, impopularizado até quanto pode;

2° - não teve a necessária energia para livrar .. �e

de certos metódos de propaganda e afastar cert.os cle
mento.3. do seu' caminho;

3° - em vez de afirmar o seu candida_to à Presi
dência da República e declarar que l;espeitava os can

. diàatos dos outros partidos que o apoiam, preferiu (Ul

ganar Juarez, Adernar e Plínio, jurando: apôio a to
dos os tres.

O último fator vem de observação minha, des

pertada pela superstiçio. Aqui em Santa Catarina to

d9s os candidatos do peito do Governador nio conse

guem ele'gér-se: João José Cabral, Julio Coelho de Sou
za e Celso Ramos Branco foram lideres do Govêrno na

A2sembléia e foram derrotados; Paulo' Fontes, . .sen

Prefeito da Capital, foi fragarosamente vencido; Fer
nando· Melo, seu Se�retário de Educação, perdeu feio;
Francisco Mascarenhas seu intrasigente defensor no

Legislativo foi liquidado. Enedino Ribeiro, governista
fanático, não conseguiu nem entrar na chapa do seu

partido! Na A�sembléia .passada apenas tres deputa
dos nunca abriram a bôca Dara defender o Governa-
-:-dor: Caruso Mac Donald, Luis de Souza e Clodorica

MOreira( Esses tres foram os únicos reeleitos! O nosso

Cominos Lacerda aproximou-.se muito do Governador:
está queimado, ,como os outros! E' a minha opinião.

Mandrakopolos II
x '!X

x

Voto éom o relator, pois nio!

GUILHERME TAL

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


