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o sr. Martinho Callado, príncipe ímáculo do jornali�
mo barriga-verde e mconcusso professor de ética; sempre
que pilhado em falso"'costuma vir .a público cantar suas

virtudes e exorcismar os pecados 'alheio,s.
'Como nunca tcm razão, acaba' fug'indo sempre .

. Lá veio, êle, ôntem, com sua sabença, ensinar-nos que
-slcáric não é calão! Quem afirmou em contrário'! t) mes

,

mo poderia dizer de pulha, biltre e outros' termos do seu
•

dícíoiiiuío; usados no artigllete {lê'2 do corrente e ao qual
era evidente c direta nossa rererêncía? .

Usando dos processos da sua colega semanária, A Ga

zeta, no revoltante crime de Guararnirtm
,

- crtme cara

tCl'izadamente comum, segundo informação do sr. Juiz da

Comarca ao Tribunal - .abre o noticiário �om aeusaeões

I
-

d t A-d- as prOD I- d d
·

t'n d d t d I t
generalízadas a todos os pessedístns, tachando-os de síca-

rao ser receosea as o as r e a es SI a as eu ro os per me ros rios, cuja "gang" age à solta,.•Somos, segunde o democrata

ar'bano e 'suburbano do mUO'I·C·I·p·IO. Decla' rapo-es do dr.' Rol 'P.' Souza
cristão Martinho Call:úlo, "homens. que em cada pleito

QI " costumamos pontilhar nosso caminho com assassínios de

Iremos dar início no pró- da des do Brasil - declarou- te para o caso de F'Iorian ó- :30S pontos da cidade e onde acõrdo �om coef ic ien tes de nossos adversários e que continuamos à solta procedendo

ximo dia 10 ao recensearnen- nos o dr. Rui Pontífice Sou- polis. serão prestados todos os es- valortzação já estabelecidos. i como verdadeiros sicários", Esse .estllo será consentâneo a

to de tôdas as propriedades, sa. Convém salientar que, Oportunamente também elareclmentos, a título in- Esperamos que a popula- um líder esplrítuafista ou assenta melhor ao mercenarls-

afim de dotar a Prefeitura' há 4 meses, estamos reali- os Senhores .Propi'ietánios teil:amente 'gratuito. ção colabore com os nossos mo e à escroqueria da sub-imprensa?'

de Florianópolis de um Ca- zando trabalhos prel imina- serão convidados a fazer recenseadores, e sôbre isto Se o sr. Martinho Callado visitar o eemltêrlo dàquele

dastro Imobiliário" tal como res como sejam o levanta- inscrição das suas proprie- Qunndo tivermos termina- não temos a menor dúvida mesmo Guaramirim, lá encontrará o túmulo do maIogrado

executámos já em Belo Ho- mente aéro-fotográfico, o dades por meio de um for- do êste serviço, a Prefeitura _ foram estas as últimas pessedísta Gercino Costa, assassinado pelos irmãos De

rizonte, Curitiba, Rio de Ja- zoneamento da+cidade e a mulár io semelhante ao 'que ficará dotada' de um a rqui- palavras do, representante passê, filhos do chefe udenista, por questões políticas 'Em

neiro e Santos - declarou- preparação técnica dos fun- os recenseadores irao pre- vo 'imobiliário que poss ib ili- da Orgamec _ pois que é Chapecó o sr, Martinho Oallado encontrará, no hospital,

nos o representante da. "Ser- cionários que irão executar encher e que poderá ser re- taráo conhecimento do his- conhecido em todo o Brasil pre-agonísante, ou já no cemitério. também, o pessedlsta

.vícos Técnicos Orgamec S. o censo. Todos' êstes n-ao colhido num dos Postos de tóricc de cada residência e o elevado gráu de urban ida- Nei Sulzbaeh, baleado 'por um adversário. Se não quiser ir

A:;', firma especializada munidos de uma carteira de Distribuição que iremos pôr do seu valor real determina- de e de civismo que caracte- tão ]onge,_ suba ao Hospital de Carídade e pergunte pelo

neste gênero de levantamen- I identidade, emitida pela em funcionamento em diver- do� para ·cada economia, de i riza o 'povo Catarínense, pessedísta de Bom Jardim, ali internado .em estado gravís

�s.
'
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A nossa Companhia há bir sempre aos Senhores
! .-1.
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,
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nista" daquele distrito de São Joaquim.
mu ito tempo vem executan- Proprietários, quando fo-

� - Será justo, será decente, será cristão atrfbuirmos tais

!�d;:�f,:��v�ç�;t,;�:,t'�;' �:: 'i�::�;�;" �'fO::;�;Z::� �·oa ((l'ti,'8� !:t�:!o'�;����:?U��:i!st�n: :�:�i�;��Q;r:�:�:��n�::: i��:�:
'plantando nas principais ci- que estudámos especialmen- l"'" \. . ,

'

_'

.
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_,

estrutura amílhada pelo Palácio, compreende-se, A Gaze-

....._•.- -
•........-..-..w--.- _ .--........................................ -r- ., � zeta, não! Quem a redatoría não é um Iider democrata

O 'I -I d 3 dOI b O
cristão? -Não .é o presidente elo Sindicato dos Jornalistas

P el O e
'

e u u r Correu ontem pela Capital que. a u D, N, .pensara promo- catarlnenses? Mas, se êle usa e concorda com êsse expedí-

,

.

. ver, pela noite, a passeata da vitória, no 'que Iôra impedida pelo ente, 'não vale rabiar, Que aceite o nivelamento, jl� que pre-

NOTICIARIO DO ESTIDO sr. Governador do Estado. �e:�o� imitação, perfeita e C:ll'bôl:íca no di�tl'i() e no-sema-

Na realidade, não havia, como não há, motivo para essa Quanto ao apolo dos eomnnlstas- ao sr. Francisco Gal-

10tH, poder-ia este evitá-Io? O que fez foi o que podia j'uzer:

passeata: proclamar que' não assumira e não assímunh eomprumls-

10 _ porque tudo indica que o resultado final do pleito so algum com eles. Isso, com o� passado de inimigo público
e declarado, (la doutrina moscovita, Jneg,adi) e inegável no

vaj depender.� d�.íLdiv.ér��s, urnas anuladas e.im-,«. ,ca,.didat? alíaneísta, éxigia, ele 'um vml::nldr,o)íder demo

pu�aa� , ,. " -,;,., .

lt -,,' :' ' -�_:,,: -"'" '

I cra�a e ifisiâ:9' }>elp 1�n()S G, �e'V,e" i!e cons_ciêllcia'�d!á não

'P'o:q.úe'., di�nt��l� 'l:e��lhaahl, 'J'Ú '�ol;'ll�ci�os, in:eSl1lÓ' :'f.:iél",�'X"tol'a(:io Jlólitic��c -,'cl�i��r�jjac ��ln -o :�,;,':nil'�t.Il., P_?r
, sobre IS:��; o eltil1o(,:l'atn"cl'l-'!lao 'l\LdmllO (:;:dluclo mtO

independentémente' dos ide Governado�', � U. D. N, ignorava ,qne, no tocan:te, 03 íIel)OÍJi1�lJtJs inSilspeitíssimos,

t
'

dI' f' b das mais eg'rég'ias autoridades aclé,;i:l�tifas, siluâvam"'o sr.

,

ca al'll1ense na 'a poc era 'este]'ar é sa e mui to hcm ' . " ,

F!'ancíseo .GaHotti lIO vereladeiro lu�:.}' .Lt;; �!l:.s convicções
porque; ;;Spil'íiuaii', telig'iosas e deli1i)Cl'áii(,�!�.

30 - porgue, mesmo na hipótese de vil' a ser eleito o can- Que ,o democrata cristão Mal'Í!lillO CaHado silenciasse
a ve:rdâde i_, ele admitir-se, lill€ a Í,l'OlJagamla tIo católico,

didato da Frente.Democrática, em fase dos resulta- ap",,:t.',Leo e túmano eandidâ_to' não lhe era fUllÇào. Mas

dos� OS srs, Irineu Bornhausen e Heriberto Uuhe' ,lhe a contrat'i1.c,;se, não e nunca!
.._

"

I 'Ainda mais: a. denúr.cla de que, nos pleitos anieriores,
estariam i,mpedidos, de par,ticilJar de t,oelo c qual ..

,
.
os vermelhos foram cOl'l'cligionirios elo ,sr. Governador,

,

qUCl' festejo, relativo. ao pleito, -' II m,el'eCia inteiro crédito ao sr. Martinho Canado, de
,

.'
"

.

.

vez que feita, provada e ·c,om:provadamente, pelo
,

'. '

.

� !II
7

r tra? Me
' .

-7
'

-

-
"

=ji I seu prÓprio jornal, cm 'll·UgOS e notas it'l'esllondiveis da

RêsillâdõsfliãfSlfa��o�jWPõw
I

�:��d!�.·�:,�:�:;�:';:,:;:��:i�, .�: ���!D�:��:2�
T negar um entendimento secleto �jlle a_tl'oca cor(lial de tele-
cmpo - InsUivel, sujeito

Capl.lal
:1 chuvas. g'l'amas entre o,,; srs. Irinêl,1 Bõl'Hhauscn e Luis Carlos Pres-

3'empel'dlll'a _ Estável. tes acabou desmascarando, mesmo an;ies llne o resultado

Ven tos _ Val'iáveis, fres-
da,s urnas o proclamasse,

,

!) coso
Tudo isso não sugeriu nem inspil'ou. ao democrata cris-

22.2 ..2 eleitores Temperaturas _ Extre-
tão Martinho C.allado nem justiça cl'istã nem }>rocedimen-

, to democráticO', No Mandarim, do El)a, não, encontraria
mas de ontem: Máxima 18,u,
M'

. pl'oblema de consciência o dil'etol'-{le-l'Cílaçã'O da
, Gazeta,

Juscelino 16164 1I11ma 16,&'
. , , , , . , , , , , '.' , , , . , , . , , , , . , . , , , , , , , , , ,) como ag'ora llflo elicoiítrou, :-.0 lançar sua fôlha às intrigas

1.150
GOVERNO mais carl'apichentas cm pro! dos interesse.> eleitoralistas

4,061 do seu palrão.
541 COLEGIADO Resta-nos, aqui, devolver ao dem�crata cl'Í5!tão as pe-

chas que 110S endereçou: de sicário a pasijllineiro, de biltr�
a pulha.

iniciar-se. em Florianópolis, o
CADASTRO IMOBIUftRIO
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De acurdo com os dados do 2° Boletim oficial ,do Tri

bunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, os resultados

do llleito de 23 municípios cujas apurações já terminaram

são os seguintes:

ARAQUARI

, GaiIotti
Lacerda
Miranda
lIel'lberto

,-
.
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(Continúa na 6a. pág.)

1.511
97�

913
116{'

l,7S0
1.176

2.574
1.<161
837
343

2.160
l.4S1
563

2.964
2.275
3.22:5
1.940

1.739
1.165
813
40i

1.IGf�
2,399
370

1.43i
2.6S3
1.43i
2,685

1.01�
l.4i'il

40�)
287
199

1.72h
16J

1.70',)
1.528
1.686

1.523

2.943
2.815
2.943
2.792

1.561
896

1,567
889

SERViÇO DE

Nem
,.

democrata
cristão

De,m

_
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107 urnas
PARA PRESIDENTE:

Juarez
Adelllar , , . , . , , , . , .. , , , , , , , , , , , , . , . , ... , , , , .

Plinio . , , . , , , .. , . , , , , , , , , , . , , , , , . , , .. , , ' , , , .

PARA VICE-FimsIDENTE RIO, 7 (V. A.) - O pro-
12.065 fessor Eduardo Conture, ,da
8.894 Faculdade de D:,'eitlJ âe

João Goulart """""""",""""""""

Milton Campos .... , , , , ... , , ... , . , .. , , , .. , . , ..

Dantún Coelho , , , , , . , , , , . , . , . , , .. , .... , , . , , , ,

PAp.,A GOVERNADOR
Francisco Gallotti """".,.:,."., .. """"

Jorge Lacerda "', . , , , , . , .. , , . , . , , , .. , , , , . , , , ,

'

.

PARA VICE-GOVERNADOIt
'José de Miranda Ramos "",:7.,.". ,:" .. ,

lIeribel'to Hulse """"""""""',"""'"

7UJ Montevidéu, l'ecéb�ll, n�l rei

toria da universldr:,de cio
12.456 Brasil, o título de pl'Ofe3�(:1'
9.77G "Honoris Cama". Ff'y. q' sau

dação de estilo o professor
12�535 Oscar Cunha, Amanhã, às
9.8G3 20 horas, o profes20r Coutu-

TENTARAM VOTAR A FORCA
,

Em Mato Grosso 500 eleitores
fóra de lista

re fará uma confe·1.'ência na RIO, 7 (V, A,) -- O llc·esi- .. gate Almejda Rodrigues,' da
r...·.-.-_.. -.;-_,....�...

- ..........·-··_-..- ..···--._·�,.·..-..-..,.........-..-....,_,..c ..-.·wIII.-...--_.. ti'Faculdade de Direito elo

DiS-,
den e do Tribunal Superi ))'

I
oitava zona de Campo Gran- ,

ü'ito Federal, sob I) tema Eleitoral, ministro Luiz Gal- de, Mato Grosso, �(ml11nica

"Governo Coleglado" E&ta Ilotti, recebeu do juiz Ton-
I ção de que mai.;: de qUlnhen-

conferência está ak:_dndo a''''
- � tos eleli;,n", :l.nte a au&enda

atenção do mundo polítieo I de' seus nomes elas listas de

em virtude de um mOVJJnen- DI'refor do votação, quiseram forçar Q

RIO, 7 (V, A.) ,- "Consi- inglês, que ,ão t'ip�)S a,::l-iciê- to que se esboçou nesta ::api- voto de maneira violenta,
dera o presidencialismo da micos e já supera.los dêsse tal liderad�) peL) • bl'il�éldeiro T I f forçando aquele magi3tl'ado
Constituição de 46 como uma si.,tema, Deve-se pl'OC�ll'ar, Guedes Mem'z, � depuklco e egra o' a requisibr garanti8� à. 4a.

solução extinta, Ou l'ealiza- um sistema model'l1o, como, Ca3tilho Cabê"l, p\ll'a o ins- RIO, 6 (V. A.) - Reali-
I divisão de Cavalaria.'

r�mo� uma .p��?fUnda,., ��10�i- ! p�r exemplo, o" d� ,con;�tit;l:!� tituição ,d,aquel11 "ist�'lllét no za-se hoje no gabinete .do di-I Aos !gritos 1e "liaeh:t·'. a-

flcaçao no le..,Ime p.t.i:i.dt.n- çao da RepLb.tc3. FEdelaJ 110SS0 paIS, l'etor geral dos CorreIOs e quela malta de eleitol'e3 ten-
cialista com o objetivo ue �lemã (�ovel'l1o' je_ 1.30nn) "'1

'

. Telégrafos, sr. Vieira da tou invadir o ca.xtol'il', onde

p,romovel'-�e' � salvaç,i: ��-_ Diss.= l1).alS o S1'. GUStfl',O Ca- InfereAsse Cunha, a cerimo�ia da.po.s- ',foi- contida por uan eontin-
clOnaI ou .teremos qLl'� flCü panema: "O prl�l.!;lentatiS-' se do eng. Ostend AbIlhõa gente da forca federal. °
tal' o parlamentarismo" diss� tas do governo dê! oonn tOl'- MADRID,6 (D. P.) - Di- Cardin, no cargo de diretor' automovel elo' juiz TUI1r.ute
à "Tribuna de Imprensa'� o na mai3 forte' o e/.e'�u',ivo e 7.e� que 'despertou cl'escen- do Telégrafo, para o qual I Almeida, (:'le eslava à ! Dl ta,
sr. Gustavo Capanema, II:l21 mais' forte, ao mesmo tempo, Le Interesse, em toda a Es- vem de ser recentemente no- foi danificado. Pond,) fim à
da maioria. n,.a Câma:a" dL!� o legislativo. Ele �up�'ime

as. Pal� h�,. � notici,a' d� que

o.ge-I
meado por. at.o do pl'esiden- ag.itação, a tl'Op 't, i'O E/,ercit?

Deputados. L acentuo,l � ter duas fraquezas t�l,) , )
. jena- neralJsslmo FI anGlSco Fl an- te da RepúblJca. dlspersou os ag\t,adOl'ei. O

de se� enc:l:l.inlu(h nova das nas v9Jll:1S SOitV/'i'" não co sofreu grave e repentina O eng. Ostedd Abilhôa presidente do T:-Ha,nul Su

e�encla p�rhmYntí;lrisi;a, ela deixan,do, por. isso, ,ie !:'E':' enfermidade, devendo sub- Cardin atê então ocupara o pel'ior Eleitor"l presti!�i,0U a

nao deve nel'dar 03 erro, :.ln

I
um

.

SIstema ngOl',)3:1l'ilcntc I meter-se a, uma intervenção I
carg'o de diretor executivo ação do juiz de Ua111j)o Gra:'l-'

pal'lamentarl-'I.u frand':> e parlamcnL::lrista" 'drúrg'ica. I do Plano Postal Telegráfico. de.

PARLAMENTARISMO
"Presidencialismo extinto"

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A Imobiliária, Migll'el DaHX
.

'MIN18T2RIO DA AGRICULTUkA

I (J)SERVIÇO FLORESTAl. .

DELEGACIA FLORESTAl. .........
.

REGIONAL " üMINISTBAÇAU
. . Ited.çio e Oficln... à rua Cen-

"I\CORDO" COM O ESTADO Dr. I selheiro Mafr•• n. 160 1'el. 1022
84.N'fA CATARINA -

.

Cx, Posta_l' U9-{
l:. V I S O DIretor: RUBIIN. j.. _.A)(OS

Mês de Outubro
1 sábado (tarde) - Farmácia Nelson - Rua Felipe

Schmidt.
.

2 domingo - Farmácia Nelson - Rua Felipe Sch-

ESTAl)O FARMACIA DE PLANTA0
Tem a venda
Uma casa a Avenida Mauro Ramos

Uma casa a rua Visconde de OUI.'O Preto

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

Uma casa e um lote a Avenida .. Santa Catarina

Estreito
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 pata loteamento no Morro

do Geraldo .

.

'

Um lote na rua José Candido da Silva - Estreito

Dois lotes a rua Moura - Estreitb
Dois Lotes no Bai�ro de Fátima � Estreito

Quútro lotes no centro da cidade

Quatro lotes em Londrina - Paraná
Tem compradones para casas em Florianópolis des-

ue cem a quatrocentos rr il cruzeiros.

Negócio a' dinheiro.
Informações na IMOBILIARIA "MIGUEL DA,uX"
Rua CeI. Pedro Demoro 1541 - lQ andar Estreito ou

:Edifício Ipase andar térreo - Fone 3376 - Florià�ópolis
Uma confortável casa à Rua Presidente Coutinho

..
Um terreno de 15x27 no Estreito, junto à Rua prm

ripar:.

'16 lotes no Bairro Butiá.
Uma confortável Casa na Avenida Hercílio Luz

Dois apartamentos (parte financiada).'

A I)elegacill Florestal Regional. midt.
no. sentido.1e coibir, ao máldmo pos-

Gerente: DOMINGOS r. D.

I 3, segunda-feira (feriado) - Farmácia Moderna _....Quem
sívei, ail queimadas e derrubadas de mato, afim de ímpe- Rua João Pinto.
pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que Ilepreaentatlt.,e:· I 8 sábado (tarde) - Farmácia Santo Antônio - Rua
acarreta'In tais práttcas, torna público e chama a atençãe l Reprasentaci>... A. S. l." rtI.

Felipe Schmidt, 43.
de todos os proprietários de terras e lavradores em geral,' I.t��a .3enaGor ü"nta•. &0 ._ io 9 domingo - Farmácia Santo Antônio - Rua F'e-
para a exigência cID' cumprimento· do Códigu F.lofl',stal' andar.

. lipe Schmidt, 43.
"

I
Tel.: 22-692'4 .- Rio d. I.nllro. '

.

C t
.

R(Deer, 23.7$)3 de 23-1-19�4) em todo o Estado.. .' Rua 15 de Novamb r« E28 60 15 sábado (tarde) - Farmácía a armense -

.•ua
QUEIMADAS F.. DERRUBADAS DE MI\'l'O andar .ala 611 - aio P�ll). Trajano.

.

.

Nenhum proprietário de terras ou lavrador poder"
I 16 domingo - Farmácia Catarinense - Rua Trajano.

proceder queimada ou derrubada de mato .sem SOlicitar •.

,.
..�:N�:!)?t!t8 - .

22 sábado,' (tarde) - Farmácia Noturna - Rua 'I'rà-
com antecedência, 11 neaessarfa licença da autortdade f�o- . jano.
restaI competente,. conforme dispõe ó Código i"lorestaI cm ,Anc:. ... .... ..... . Cr' 170.00 I 23 domingo '__:_ Farmácia Noturna �-Rua Trajano.
seus artigos 22 f) 23

TeSp(;ctivamente,.
estando O� infratores

,'semest,
•.....

,

. Cr' 110,00 29 sábado (tarde) _ Farmácia Esperança _ Rua'

\ N( ln·terlor
..sujeitos a penalíéades. Ano . Cr' 0,00 Conselh�Iro Mafra.

llÉFLORES'.rAM�NTO

Iseme�tTe : Cr,nO,OO I 30 domingo - Farmácia Esperança - Rua Conse-
Esta �epartição, pela rê.:it> de vi�eir_os rlorestats, em ��U;r�):'in�:,dl���':n:o;::itopu. lheiro Mafr.a. .

,

,.

, .cooperação, que mantem no Estado, díspôe de mudas e se-
. hhcados, não aerão de ,)lvidol. I O serviço noturno sera efetuado pelas Farmácias

mentes de espécies florestais e de ornamentação, para ior-I' A direção. não le. r.elpllnaal iliu Santo Antônio e Noturna situadas às ruas Felipe Schmidt,'. pelos conceitos IImltld4' no••�.
. -' "

'necimento aos r.grfoulteres em geral, Interessados no reflo- 'ti&,OI Illllnlldo!:. 43 e 'I'rajano.j, �.restamento de suas terras, além doe prestar toda ortencaçâo A presente t�bela não poderá ser alterada' sem pré-técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob- via 'autorização dêste Departamento.
tenção de empréstlmes para reflorestamento no Banco do INFüRMAÇOES Departamento de. Saúde Púhliêa, em setembro de 1955..
Brasil, com jures de 7% e prazo dI': 15 anos. UTEIS Luiz Osvaldo .1)'Acâmpura .Inspetor de Farmácia:

Os i-nteressados em assuntos florestais, para a ohten- ". --o--

ção de maiores selarecímentes 'e

requer�remailtorizaÇã<J.llu�a.lei!��r�a�tõ��ra:!� :::,a.I::de licençapara queimada e derrubadas de mato, devem diàriamente e de imediato:

I dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou diretamen- JORNAIS
. Tell:o'2; VENDE�SE AS SEGUINTJ,J:S �ROPRIEDADES

-..",.,.---�---------------- te a esta Repartição" situáda ai rua Santo.. Dumont nO. 6 � ������ :::::::::::::.:: Ú66 A Casa n. 12 na Rua dos nhéuB (antiga. Visconde

p�,." OJ I em !i'lonanópt'lis. I Diirio da T·ardll s.sts : Ouro Preta).
. .

..�

t 'I'eletônê- 2.471'1 Caixa Postal, .195. A Verdade ..

,' :
, 2.010 A Casa n, 13 na Rua Silveira de Souza

$
-,.-c-

Impienea JflclaJ lI.688
A C 'o 1 3 R S t d S t .:. II Endereço telegráfico: Agrisüva _. ("lorianópolls, 8. C;, HOSPITAIS' s asas n s, e. na ua e e e e emnro .

., -- _-lo-_ .Cartdadas Uma' casa de estuque na rua Servidão, J'v1:0i'Jtz," (Morro)

l/A '""'W''_>�! (Pro-ved.or) ,..... !.lU
com o terreno 6 x' 14, preço Cr$ 18.000,00' _ .

'

.� f
"

,.�
VIIIagem com segurança' k����ar�����. :::: �: : .: ::: �:�:� Uma casa de material com o terreno 10 x 30 no inicio�- OUI1Al1TE TOOO DIA M_i1itar.,

... :: ........ : ... 1.117 da estrada do Pantanal (lado da Trindade), pr,etço,Cr$....ffi '.' .

' SaQ !l�bo8tlao (C.u 111 40.00000/ I'" "

,-,., �nos \lAP�JOS-, e rapidez
.. .IM!�����ad�"lÍ��i��"é��� .;151 A'tratar com o Sr. Doralécio Soares ou'-O,St"�:;�iJyiO

.., . Florianópolis - Haja' - Joínvllle � Curitiba Policia (Sala Comissértc 2.088 J ' • -i

�

7�' �
.

J. Polícia (Gab. Dele&,ado).. Ui4

,.. ,a' I'O·
.

-S
-

-

.,
,�,.,." ..

,

_,. -
.

<' .COMPANHIAS DII
.

"

Age",nCl"a·
.

Kua Deodoro esquina da ,i TRANSPORTIIB
• Rua.Tenente Silveira I AÉREO

TAC 1.700
CruzAiro do Sul 2.600

---:::::::::::::::::--------.------,-�. I Pll�aír ..�............ l.fi51----------- -".

Varí&' ..................• 1.121
- Lóid" Aére.o 1.401
Real ,. , . . . . Z.lri8

HcÔ��ISava' ..

J
1.100

Lux •......... .'.......... Z.021

IMagestic ,

,..... 2.276.
Metropol ............•.•• 1.1'7

j.
La Porta ,.............. S.81!!
Cacique .' . . . • . • . . . • . • . . 1.4••
Central .. :.............. �.6!l4
Es(relll ..

'
...•..........•/ ".171

Ideal l ,;-... '.811
ESTR�l'rO .

lJiaqu4 .,.:....
,

... �. . . . • . OI
------�--.' �--�----------�---------M ,.a�� ___

./

I
BANCOdeC�fbITO POPULAR

[I'.

z AGRiriOLA' • I'
rJ,./V· 1;" .. ,

. IV\M.L,<)�,. "! .

r�{)IlIANQPOLIS - sló.':e�ró.rmo..
.

,_

PRf -VESlIBULfiRES
,-

aparelharem moderna e compléta para 'tU"',fjlb,U eX.ua.
l'a.liioh)d��,

Rad�orran..a� ti radioscopia".
Pulmões e coração (tora;::).
Estomaro - Intestinos e figa4J) (co)ecistolTafla).
Rins e bexiga U·jelogualia).
Utero e an(jxos: Histsro-salpir.,ografla com lnsufia.

ção das trompas para di.,agn&.'itico da eliterffida.de.
Radiografias de ossos em geral.
Medidas e:!a�as dos diametrC?s da. bacia para orienta-

ção do parto (Rádlo,.:.peh'ilnetrla). '1 \.;.. ..

Dlàrla�ente Ba Máter�dade Dr'. Carlos Co!'ré�.
'

PARA AS FACULDADE(, DE DIREITO, FILOSOFI1'1.,.

MEDIC1NA, FARMÁCIA E ODONTOLOGIA.

CURSO B,OSCO
l\latrícula: Livraria Lider, até' 31 de agôsto.
lnfor:mações: Local acima QU pelos telefones 2316 e

3661. , ", \ \::::;;T.r=I:=·c�L�o�d=a=g=a��u.�la=s::�1--á-e-,_s_et_e_tn_,�b_r1� '�����+��--��t�c-��---�----��----��
'1 ,

... ;.. �,.,p�çk
�'� !.} .

_._

iNDICA'DOR PRO'FI5'SIONAL
'" '

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
MÉDICO

Com prática no Ho.plta.l 816
DR, I. LoBATO DR WALMOR ZOHER Franci8co de ASII. e na Qjllta'

.

Can do Rio de J':nelr. IFILHO I GARCLo\ ;' CLINICA MÉDICA
Doeac.. ,do apllrelho nll'frAlÓrlo

I'
m.lo."'. pela I'.ea!.... Na- CÁRDIOLOGIA.•

; 1'UB1!lRCt!Lo.SJ!! chuuí!i ... Medlel1l8 d. UlÚ ...c:t. Contultório: Rua Vitor Ihl-DR. ANTONIO D!B RAD'IO-GRAFIA II RADIOSCOPIA ald&lle dp Draln reles, 22 Tel. '2675.-

MUSSI· 1 DOS PULM01!lS 'I' Er,f.t�rno por cone.rlo Ü ••• Horários: Seiun!l�., Qll...rtal •f Clrll."ll'la· do Tol'ax .. ternldal!e·,E.eala , Sexta feiras:- JlíflDIC,!>S - <

t!'ormado pela Faculdade !'i.ele- "
(Se.,..lce do Porot. OcU:rlo... Das 16 às 18 hora•.CIRURGIA JLtNIC,A

nal de Medicina, TI.lóio�l.ta. I' dril'ae. Lima.) '. Residência:
.

Rua FelipliI Bek-'
. �lIRAL.PARTOS. Thdodrnrvio do HCIIlJu>ii ','Ii... ! iJJI-h,lterno do Serviço df.. arar- midt, 28 _ 2? IIndu, !lpi. 1 '_SIIrvlço comllllltQ I .Iptleia!i· ."� ..�_ ,:;; ,':. i sla ii.• Ho.pit:!:l L Ao P... ,. C. Tel. S.002.

'

NQAS D. B�HO·'· ,,,� .--"'� ',' . .' .udo da. DG..
..

-

Cureo de eBpechlH5.�1. .�Ig ,.

in Il.lo d� J.D.elr�.
. _�. �_ Meirel1es, 22.RAS, coo. moderno. mló.�doll 4'. S N T E.1:-hltlérit�, '" lIix-tiJÚlls- Medico do Hospital de Cal'ldade DR. HENRIQUJi PRISC{J aOftAIUO:diagnósticol e tratamento. 't�nh; 4� CI�"a1'lt

•

de' .P:r.., U«", e da Maternidade Dr. Carlos

I PARAI"'OSULPOSCOPIA - HlST.JtO

-I' G I , (}tI
.

I Corrêa "" Das 13 às 16 horaa.SALPINGOGRAFIA -;. SE':,,:
i).

CHUI" ;I�:: ü8dtm��i... __ ;DOENQAS DB S.NHOZAf' -

.. 'HIl:f,ICO Telefone: Consultório DR. ANTONIO BATISTALIS:'() BA.BA...
, •. Fone 1801

•

, ; PARTOS - OP�RAOO.B Operaçõell .- Doença. de 803- JUNIOR.. Iladlot...avlll JIIGl!' G��. e���4.! Attmd .. em hora lI1area�a, ! Gona: Rua. Joio PtntQ n. 16, nhoTU - Chnlca de Adrdtil.. 8.416
CLIN!CA J:SPECIALIl:AJM. DI:.Eletrocoal'alllç1o :-� 6lt. 018' � tu! Res,! - itua :a.tevI. JllniOr'1

dai 16,00 b 18,,00. hC"�I. Curso de Jilspecialhaçii.o no Rsidência: Rua Jo86 do CRIANÇA!Violeta e IJl!.r. Vil':;' j� 1 180 -'- Fone' ·11)1i Pela manhi ,.tlnel. dlà- 'fospitaJ dOI Snvidôr.. 40 •• -

V I Pereira 158'- Praia CQnlnltu. d... 9 'a 11 hora.,
Co;)llUltÓl lo: ,Rua . ra�no. I!..

'I
. . -

o rial,lleIit. no Ho.pltal dI' ledo., •
a ,e Ru. I C';u. Padre IijtlloUn!lo.

]0 andar, - D·d,d1ci� cf?" h.0nt�pi9. DR YLMAR CORUA

I
Caridade,

.

(Serviço do Prof. lIllil'Íallo d. da ,Saudade _ Coqueiros.B01'irlO: ... II ai ... "orafl

-, ",'.. Itesidência: Andrade)

I
... 12.Dr. "lISSI. CUr\ICA M!1JDJCA Rlla: General BitUncouri n. ConsuItlll _ Pela manltl.o

. ADVOGADOSDa. 15 lo 18 laoru - Ova

1
COt:lSUL'fAS d.. ;lO - Vl la1O· 10:(,' Telefone: 1l.6111. Hospital de Cuidadl, DR. JOSl!: MEDEIROS.USS� ral... _ '_ A tarde dai 1r;IO h. �Ill dlall- i I

•

VIEIRA
Realdêncla, A'i'Ull.dm Trol'll' Rua TlradentCl " _- Fone 114111 DR NEWTON te no con.ultório li Ilu N;an"a 'DR. ANrrONIO GOMES DEp_owfkJ, .84._.__ . .. _,__ ' DR JOS'" TAV"-""'II'<C'!

.

'D'A"TTLA
.

Machado 17 ;JlqUÍlIl •• Tlra- ALMEIDA ..:_ .ADVOGADO -

I '" �.l'l.L...-;J vJ.,! t r I 27"6 ,"aill& Po.atal 160 - ·!taj ..! _

I
.

.

..

.' ( en es .. e. " ADVOGADO .:
. IRACEMA

" CIRURGIA GJHU,I.
.! Resideneia - nllll Pl'uhl.l!h \

�acritório I Rnicenci .. , qsnta Catarina. '

I MOLlI'S'l'lAB NJilltVOSAS' li Doeoç.. de Senhor.. - ('rocto- CO.utilfho ,..
.

. . Av. IIercilio LUI, 11 r,I " 1 101rla - Eletricidade alUiu CLINIC' D L D
.

MIIlN fAla. - ��INICA G.lRAL Consultório: -·Rua VitQr .11-1 .... Telelonil: 11146.

. r. aur·O aura
.�DIcn r Dr Servlço Naclon�l 11� J)ofln· I 28 I t

.

1°0'1 de ..aSPXCIALISTA 11111( OL.l10B," 88 Mentai�. oe e8 n.. .

- Te e 001: ... 'OLHOS _ OUVIDOS _ N.UnZOUVIDOS. NARIZ III GARGAN!.A .

ç
Chefe do AmbuÍat o�, Hirlz. .

ConsuLal. Da. 15 .or•• 1m • GARGANTÂ ! Clinica GeralrR.�,:I"A)(]INTQ JI' 01>1I1l-':0\'\; 3
ne Mental' IdIante:. .

.
. DO! t,O NEY PERRONE .

d S h
"

áID.fr.-Ver�eUlo - NlhUlsçl.·_! Psiquiatra. do lIoetlltaí - Resl�encla, Fone,.I.'IS DR. GUERREIRO DA FONSECA LJ-l,.... ' Especialista erp. tnoléstlas e eu oras e V1as u,rm ._
.

. Ultra-BIl......
.

. Colônia Sant',\na R)1a. Blumenau .n. �l. O D' Chefe do Serviço dI OTOltI- I MUND . rias.(Ti.ta..ellt. 4••1...1&1 ce. Convul�oter�pi. pIlo ,l.no-. Gfs���2A� DgL�i:A:�O .J=, NO do Hos�ital. de l<'lorlanópoUI F.or!I'ado pl\l�. Faeulda�e �act: Cura r:ldicai das infecções agudas e cronicas, deo"eraçlo)
J1. lta 4 c�oque.'9 �ardlU?I. In�'Clln ,�a-. 'rOMAGO 11 DUOD1INO ALIJa- I ?o.ssue a CLINICA OI APAlt.lI'j nao, d. �edlcma

.

UU!' erlldad.
aparelho /l'enito-urinário em Il.tnbos os seX08.

ÂDI'!o-rethlolco,ia -, ..�e. til
pIa. )lalarlOte:raplA. P!llI!O"CU·;.::o. GIA DERMATOL0GlA ... CLl LHOS MAIS MODIilRNOS PA.,RÃI do Bras.lOcnlol - MO<iIer•• , ' ••••te CO�SULTAS': ....

arça' • QUi";
-

. -

\TRATAMENTf\ dai DOIiL"JNOAB RIO D. JA.NJlI.dO. Doenças do aparelho Digesüvo e do &!18temA ••rvQjit'._.c. Ot..-ItI.ol.�I.I!:.I.. (.we. tas das 16 Ih lIí. lloril. ' •.:r I NICA G:�ltAL
,da ESPECIALIDADJIi' Aperfeiçoamente na "Cala dI•• Eatatle) .

(manhl) I DR. JULIO PAUPI'l'Z

I Consultai - pII•. mulll MO I Saud(! Sio _iI'0I1" Horário! l07í ás 12 e 27'í ás 6.HotuI!> d•• I à. 1:11 _na "'I' Rua Anita Gar-ibaldi; .�QU,,__ FILHO HOSPITAL. .' I Prof. Fernando PauUno Consultório: R. Tiradentes, 12 _ 10 Anda:: _ ��ODO.d.. 18 b 18 laora.., " . de General Bittencollri. .

• À TARD1!I _ da.�' ... _,; ,Interno por I ""lO. do SlmçoCOil8llltório: - Rua ,;Vitor .iiti-I RESID1!INCIAi .lha Ec" 11..,'1, I Ex I�terno da 110 IDhrma�& no CONSULT01UO '
I .

de Cirurlt.ia ::1246 __

\
relu II - )l'one 11J71. , 139 TeI.290l

.\e
ServICO de lralt,,:o-entlrolo&,la I CONSnLTORIO -'!tu .01' 1'rof. Peálo d_ E:>un. Residencia: R. Lacerda COl1tlllno,

'

UI . , (Cná.earll .R... - alia SIO .Jor"l I' _.

.
.

--._ da Santa Casa de !tIO �it Janllro pLHEOS nOZ.' Est.agio por : sno na ....ater· 40 Es'nánha) .:__ Fone: 8248.ron••'Il.
. DR. ARMANDO VAl� (Prof. W. B�rar(hnell�)"

,

RE�IDENCI.\
'

, F.lfpl seh-I'
'nidade _ lbcola" 1"--_..:..__......--�-:-:::::;,�:-I· RIO DE ASSIS ,Curso. de nEI'rcloirl. (Prof. tmidt nO n8 Tel. 1l,166 ,

f'�of. Otávio Roriri&,uel Lima'DR. SAMU.L FONSEA ... Austr�ge8Ilo). Inter",) por ! �nc do' P ntoCIRUIlGIAO.DDTISTA i DOI Serviçoa 4Ile CUDie. W.:II.lU
..
Ex mterno do HOlplta! maier-

. T' .17 Socorro'
Clínica - Ciru,la - Pl'ohl' da A..l.têncla Municipal • R,SiI- mdade V. Amaral., DR. ANTON�O MON�

OPERAÇCJ!lSDent'ri.· ,pU.1 de C.rlcl.1I1 DO�NÇAS INTERNA! DE ARAGAO CLINICA DB ADULT �

a.loa X • Iafr.·V"",'" CLINICA �D1CA n. CILIAN- .Coraçao .. E.t�malo, �nie"lno, CIRURGIA TRltUIA'l'OLOGIA DOENÇA'S-DII ':;1!IN:LúR.\S
C lt6 i ...l•••êlal .a. C.A.S • ADULTOS fl&,adp e VI" btliar••. !linll, 6U-. O t dI CONSULTAS: :t<-o HOlpibl deon.u r o • '.

. _ .A.l.r,la _ rloa o útuo. .

1 -. r ope_ a
. '" .

1.'ernando ••eu•• "
," N lfil _

I C· Itórl' Yi�lI' I: I,),' 1 ConsultórIO: Joao PlntQ, 11. CarIdade diariamente pe· a maTelefonl: IIII Conlult6rio...u. _"I' i • ODIU o ... e I.
DRS 16 ·à. 17 diarilllDlnte. nhã.

Conaultal: da. 8,08 A. �1••' ch.elo,' - Oon.alta••� 11 .. t�� 16 àa"18 l\1erlOs AtOl S4badoá, . RESIDJilNCiA: _ R a .
r".r,

• dai 14..00 '118 Ilor.. 18 ho�.., ià rei 1 \ R 'd' " . lI:�:I·B(\CalaTa'.Oc Res: B'ocaiuva ln.\ $hutel 129 - Telef, 8.288-Exelulivamentl eom Ilora m.r- lt.tidAnci.: .u··..,'1·u,.c a a

-IF e�1 r.��8Ia. Fone: �';.7U. Florianópolis. I
.....

.

I �trm., I - rODe.
.

one..

I
------�-------------------------------

mi, VIDAL DUTRA FILHO
MÉDICO DE CRIANÇAS

Consultório: Felipe Schmidt,
38 (das 14 às 17 horas)
Residência: Tenente Silveira,

130 (F-"!ne .!l165)

DR, CLARNO G,MARIO DE LARMO
CANTIÇÃO .

MÉDI·CO
CLÍNICA DE CRIANÇAS

" ADULTOS

GALLETTI

I
,- ADVOGADO -

Rua Vitor .eirelel, tiO.

iON�� 1.468
� l<'lorilln���_�

DR. MARIO WEN.
DHAUSEN

DRÀ. WLADYSLAVA.
W.,MuSSI

.

------'---

(�Ll)'.;J(�A MJl:DICA D. ADULTOS
iii CRIANÇAS

. Consultório - Rua Joio PIn,
to, 10 ..,... Tel, II. '169.
Consultas: Da. 4. 1. II llIQj'"
Residência: Rua Iht."1a 1_

nior, 4Ji. Tel.· lI.8iZ.

Doenças Internas

CORAÇAO .� FIGADO -

ltINS - INTESTINOS
Tratam'lnto moderno da

SIFILIS
Consultório .....: Rua Victor

DR. JúLIO DOn1-
V;tEIRA

Dr. Cesar Batalha da Silveira
Cirurgião Dentista

Clinica de Adultos e Crianças
Raio X

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

'�'
--_.------�----

··Lavandci COm, Sabão

�irgem Es��cialidade
da Cio.' IIIIIL IIDDSIBIIL�JDID,11l8. (1IIrcaEr8gllt,lda�

.

'

economiza-se, fempo_:..'e dinheiro
.

. -' ,._-,_'._�_._,,--:._�-----

I

-...--_._-----
._----_._-----_._-�.-_ .._-_.-:-'.-

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

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO
�-_. _._ -.- -_ ..-�---------

Soeia116-8:
. .�

ULTIMA MODA

SUpliEi�o ·lanlal.ico
ALCEU WAMOSY

Eu tinha, há muito, esse pressentimento,
Sabia bem - Deus sabe se eu sabia! -

Que este era o sonho de um momento.

Que, como um sonho, êle me fugiria.

Não compensou a pena elo tormento

Em que hoje vivo o poüco de alegria
. Que o teu amor me deu, para sustento

Na fome espiritual de cada dia ...

Antes não te encontrasse no caminho,
8c era para que assim fosses embora,
'E eu me. ficasse a agonizar sózinho,

Como alguém que tem sêde e morre ouvindo

E vendo a água cantar, fresca e sonora;
Junto de si! .. cantando, e lhe fugindo.

ANIVERSARÍOS

ilit2rêsse geral. Ativo, inteli
gente,-o sr. Cap. Virgilio Dias

km sido ali o verdadeiro C01'

r,espondente reportemanten
do sempre em dia o noticiá
rio elos fat03 mais importan
tes daquela comuna.

A êle, neste dia, o nosso a

braço de felicitações com
. '-melhores votos de saúele

.

prosperklade.

NOIVADO

Com a prendada e gracio·
;a sta. Aida Maria Veiga, di
.éta filha do nosso prezacto
'onterrâneo dr. Afonso Ma
ria Cardoso da Vei!ga e sua

exma. esposa d. America da

e Luz Veiga, contratou U'Sfl,·

menta o nosso conterrâneo

r' ;1'. Altair da Silva Casca23

FAZEM ANOS, HOJE. 30brinho, filho elo sr. Anto-

,_ sr. Elias Paladino, nio ela Silva Cascaes J1: .. e sua

__ sr. Silvio José de Souza. exma. espo.m d. Maria Albe)'

_ sra'. Nérica Ferreira de ton Cascaes, residentes em

Souza, esposa do sr. Elpídio Orleans, e. alto funcionário
Souza Jr. I do LA.P.I. e estuelalÍte de Di·

_ .ora. Anita Fernande�, -I
reito da nossa Faculdade.

esposa do sr. dr. Pedro Daví Aos noivos e exma3. fam;·

li'ernancles- de Souza, adve,- lias as felicitações de O ES-

g!lc!o; TADO. . I
...;.....QA......-..._ .......s.__w�__.........-..r\a......",.......·-"......__..P'."....···-.-·..····-

.....··-•••
- •••••-.-.-..

..

CONTADOR 'I
Admite-se 11m contador para chefia de escritório. I

Cartas com inform"çE,eJ e pl'cteusôes IJara n.. Tenente ISilveira 15 saJa 202.

•

Florianópolis, Sábado, 8 de Outubro de 1955

A i":::�:U:��o:: �:,��� :::':�:�i ,·eoeb", I.JOSÉ nODRIÇUESS���i��!V��PUlSO DO PTR
.m breve, a cooperaçao de' um .imo e:tabeleclme�to o POR TRAIÇAO AO PARTIDO - HOJE SUPLENTE

lua!,. pelo bom gosto das .suas instalações, podera ser DE DEPUTADO FEDERAL DA UDN, oÀ SERVIÇO DA
. lnssí ticndo, sem exagero, como um dos mais belos do UDN INTEGRALIST-A ALÉM DE TUDO ISTO É
.ul do País. CÀLOTEIRO

Digno de nota especial e o fato de pretender a di

.eção desse estabelecimento notahilisâ-lo como o de pre

;os mais 'baixos da praça, muito embóra
.
o luxo e bom

sosto das s,!as instalações. •

Será assim a nova "A Modelar" motivo de dupla e

\grndubilissima surpresa e satisfação: preços' baratis
símos le ambiente de inconfundivel bom gosto,

A REFORMA DA TARIFA ADUANEIRA-

•••ã •••••••••••••••••••••

Parttcípacao

'tei, em Minas Gerais; O govêrno da Nicarágua eu-

.

- em 1796, em Recife, nasceu Frei Canéca, 'sendo fuzi- viou, ante-ontem, ao kovêr
'ado em 23 de janeiro de .1825, como um dos mártires da 110 de Honduras, umn nota,
.1epública; em que propõe, de modo

--'- em 1799, no Rio de Janeiro, nasceu Evaristo Ferrei- franco, a fusão de ambos os

'3.. da. Veiga, Jurtsconsulto, vindo a falecer em 12 de maio países, a fim de acabar com

de 1837; o velho litigio pelas zonas

- em 1853, em ,Campos, Estado do Rio, nasceu o' ínslg- denominadas Morazan e Je
le orador .da campanha abolícíonísta, José Carlos do pa: rezo No caso de 9 govêrno de

.rocínío, que veíu a falecer em 29 de Janeiro dê 1905, no Honduras não aceitar a fu

Rio de Janeiro;
,

são, a Nicarágua ficará à.
- em- 1363, em São Luiz do Maranhão, nasceu o poeta espera de uma proposta pa

Jatll.lo da' Pa,ixão Cearense, filho de Amâncio José da Pai- ra -que o assunto seja solu

'�ã-() .Cearense e D. Maria Celestina Braga Paixão,. faleeendo I cionado por meios pacificas.
'o H�õ d� Ja'nerro, em 10 de maio eleJ946. "O poeta orava,

--'-� - _. __ o -

ioeta cujos versos não foi preciso semear e ainda lhenos AV ISO
'lIltiVfrl';"'poeta-, igualmente errtendído-s apreciado pelos sá- � .' .,' _.-

rios e pelos/ignorantes; poeta do povo e da raça; poeta e DR. MOENICH
J poeta: que só, pode dar poesia, como as abelhas só po- elrurg. dento
tem dar mel"; ,

. diploma valida na Faculdade
- em 1863, a 'divisão' de encouraçados da esquadra Nacional de Odontologia da

uasileirn comandada pelo Barão da Passagem, rompeu to- Uníversídade do Brasil, Rio

'.0 contra os Infantes paraguaios que. hostilizavam Angustu de ·JaneIro

;1, pondo-os em fuga.
.

REASSUMIU' SUA CLíNI-

_
André Nilo Tadasco CA-ESPECIALIZADA .

YA"VIB"O r·�rç�·ri�;':!��-
O Centro Excursionista Arnoldo Raulino, avisa ao,

QUEOLOGIA
.eus associados e pessôas interessadas, que se permanecei SENLIS, França - Fe-

o bom tempo reinante, domingo _ 'dia 9 do corrente _
�bado logo depois da guer

será realizado o passeio turístico ao Farol dos Naufraga-
ra, devido aos danos sofri

dos, em lancha especial. . .

.

. dos.. acaba de ser reaberto o

.. As pessôas já inscritas deverão connrmar ou não suas Museu de Arqueologia desta

�arti?i�aç'ões e as demeís tomarem as providências para
capital.

mscriçao.
Como se sabe, o Mllseu

está instalado no "Solar do
Hauburguier", que data do
sêcúlo 16, e contém numero

.sos vestigios �alo-romanos,.
uma' coleção de moedas, ce

râmica galo-romana e mero

vingia, "ex-votos". CSII).

II
____________r---__-- --- �---- ��--------�--------------------------�--__--�----__--------_

I-sra.
Eiin Bosfied Tesa, .

- Noivos'
.

esposa elo sr. dr. João Bati,,-' '.
- "

,

�.
. \

CAP. VIRGILIO DIAS ta Teza, advogado em Lajes;

I.,.,._,..._
......··..-·....·..-.....··.....····M-_...�.-_......-..-........-.:-.""'-_,._

Faz anos, hoje, o sr. Cap. - srta Maríza Luci Píazza, Pertíe'
-

Virgílio-Dias, d� reserva re- filha do sr. José Piazza ç • arllClpaçaO'
munerad.a da Policia Militar, r-r- �rta. Marly G.uatagna- ,

'
. lA BA'UER

hoje residente em Campos zes, f'ílha do sr. Iba Guata- CANUTO S.IMAS E VVA. �D:LRIM
.
Novos onde desfruta de geral guazes dos Reis;

. SENHORA A O
..

/'

estima:
. '- srta, Júlia Mal'iá. filha Partícipnm. aos parentes e Participa aos parentes e

Há muito, tem-se desíncu- do sr. Eliziário Maciel;
,

. pessôas de suas relações, o

,pessôas
amigas, o cont�ato

bído da missão de correspon- - srta, Ana Maria, filha ;�mtra�o d� casamento de de casamento de seu f�l�o
dente dêste JOTnal, naquele do dr. Wilson Paulo �endon-I sua. fIlha E�IS, cOJU o sr. ! O.SNILDO, com a srta. Ens

municipio, sempre procliran- ca.
Osmldo AmOrIm. SImas.

/ elo veicular, atravéz das colu�
.

-·sr. Moyzes Schmitz, fun�
OSNILDO e ÉRIS

nas ele O -ESTADO assunto de _;ionário público Federal;
- confirmam -

/

,
.

V:streito, 1-10-55 Fpo,lis., 1-10-55.

VIUVA mnnx AMA'N= CONnADO A. MONN E

»0 J E NO 'PAS.SA.D._O'

fE., tem o prazer de parti- ticipar aos seus' parentes �,.

.ipar aos· seus .parentes e· SRA., tem o prazer de par

rmigos, o contrato de casa- amigos, o contrato de' CH;J!i

monto de sua filha. Maru, mente de seu filho Cêlíu

Matilde com o sr, Célio com a srta. Marin Matilde.

'1\�olnm. .
.

.

Fpolis 1/10/551
Fpolis 1/10/55

.

Célio e Maria Matilde

COMPRO casa até Cr$ 200,000,00 de preferência no

Cenho ou imediações (Ilha)
D1NHEIRO À VISTA

.

CARTAS pal'a a PORTARIA dêste JORNAL

Neg'ócio dirétQ, sem Intermediários.

8 DE OUTUBRO
A data. de hoje recorda-nos que:

- em 1624, no acampamento do Rio Vermelho, próxí-
110 a Bahia, faleceu, D. Marcos Teixeirá, um dos cornbaten
es contra os holandeses;

- em 1711, nomeado Governador, Felix José Machado
1e Mendonça desembarcou em Reeífé, sendo recebido pelos
iart idos rivais, terminando a guerra dos "Mascates";

•

- em 1713, .foi instalada a Vira de São João d'EI-

PROFESSORES' PARAÕ---
MAGISTÉRIO MILITAR

RIO, 6 (V. A.) - O presí-
.

põe ainda o decreto sôbre os

dente da República assinou requisitos a serem atendidos

decr�to_ regulamentando 8.1
ad�l.ssao ';le. �r�fessores em

I' p:l?s candidat�s militares op
cara ter prOVlsono. para o CIVIS ao cargo, as obrigaçõc�
magistério no Exército. Dis-' e os direitos de cada um.

MUSEU I

FOLCLORICO
I NANCY - Acaba de ser

PARIS ---'- Foi criádo em' criada, na Escola Nacional
Pont-I'Abbé, na Finesterra, Superior de Geologia e ·Pros
um museu local consagrado pecção Mineira, de Nancy, a
.tO noclare da região. O mo- primeira ca"deira de radio

biliárjo, o artezanáto, os logia ,que fUncionará na

costumes da região nele a- França.
parecem, assim como a vida; A nova' cadeira entrará
maritima daquela.s recuadas em função no próximo ano

áreas. (SII).
.

I

universitário. (SIl).

GEOLOGIA

AV:ENTU'RAS DO ZE-'M_UTRETA

COMENTARISTA DA
.

BBC

RIO, 5 (V. A.) - "Nunca
vi eleições mais alegres do

que estas", disse ao i'W}.'. Café
Filho o escritor e jornalista
George Pendle, da BBC de
Londres, Ao ser recebido pe
lo Presidente da República,
que lhe concedeu a entre
vista especial que foi um

um motivos da vinda ao Bra
sil do famoso comentarista
da grande emissora britâni
ca. Outros motivos da pre
sença do sr. Pendle no Bra
sil: a cobertura rádio-jorna
lista das eleições de hoje e

a coleta de dados objetivos
para reportagens e para os

arquivos da BBC.
A mesma impressão (foi

transmitida momentos de

pois ao sr. Café Filho, pelo
senhor l\Iarcellino Perez, de
"EI Diário.'.', de Montevidéu,
recebido pelo presidente da

República na visita de cor

tezia. "Estamos ássistindó"a
uma festa eleitoral", disse o

jornalista uruguaio.
.

RÉGRESSARA
CIDADE DO MEXICO; 5

CU. P.,) - Líbertad .Lamar

que, popular estrela cinema

.tográfica do cenário nrtistl

�oJatino-americano, infor
mou que "agora" regressará
à Argentina. Disse que () re

gime de Perón a impedira. de
o fazer.
--___,----- -. __ o �__

·H.onduras�
Nicarágua

MANAGUA, .. 6 (U. P.)

MOTOR ALBIN 10 H P
Vende-se um novo ainda -.

encaixotado. En ;rega ime-'
diata.
Cartas - Caixa

�26.

Florianópolis

Postal,

-�----_._- ..._-

A IMPRENSA ES-
.

TRANGEIRA·
RIO, 5 (V. A.) - Encon

tra-se nesta capital, reali
zan-.do o trabalho' rle éober�
tura:do pleito eleitoral para
presidente e y:ice-presidente
rla 'República

•

um ;l'eporter
do New York Times, com a

;,nc�<;m;t fundia,
.

também é-
.. \

noss.o hospede 'o correspon-
dente do grande jornal ita-'
lirmo "II Popb!lo Idi Roma".

Parti'clpação
JOÃO MEDETROR VIEIRA
E SRA. 'ORNILDA SCHARF

M. VIEIRA
Pa.l'tieipam aos parentes e

.pessôrí.g ele 'suas l'elações °

n�lscimento oe seu primogê-
-

nit.o Humberto Francisco,
ocorri'do dia 4 de outubro,

. na Maternidade Dr. Carlos

f Correia,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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ATLETICO x BOCAIUVA
PElO{AMPEONATO CITADINO DE PROFISSIONAIS, NA TARDE DE 4MANHÃ ESTARÃO EM CONFRONTO OS' CON

JUNTOS DO ATLErlCO E BOCAIUVA. NÃO PERCAM!
�""''''''''''''••''''l-·_JiJ����''�•••'''��'''_'''''''-'''''"";:Il'''''''''.'_''''.�''51''.·.8.........,,,,,,,,,,,,t;,à. 1f)80••••••• ,,_..rII......,....·h·�..•...•...._..51.......•.....·JIiI..tA·.·..........,.,.-.-.fl'-.....,...._.....-w-....-_·-:...ra.·...L'.�;.·"'".·.·v.-JAcP

. ..-
,

.

Es,tado Esportivo'
� � �� �.� � ,

"O
, TAMANDARE

I I As 4,30 - 8 horas.

E VENDAVAL . I "CINEMASCOPE"
, -, ,

, Doris DAY Robert'

Ias VENCEDORES CUlVIMINGS - Phil SIL-
VERS em:

Co'M O CÉU NO CORAÇÃO
Warner 'Colar de Luxo,
No Programa:

Vindima. Desenho Colorido.

Preços: 18,00 - 10,00.
Censura até 5 anos.

Imbilnba I Avai, hoje, à tarde
CONFRONTO DE ENVERGADURJ� DISPUTARÃO AS DUAS CATEGORIZA.DAS EQUIPES

Prosseguiu quarta-feira,
à noite, o Campeonato de
Amadores, promovido pela

-im ; Jacó, Niltinho, Zequi- grande batalha futebolísti- o maxímo pela vitória que
F. C. F.' «r

lha, Juarez, Laudo, Nery, ca. .deverá pertencer ao que' me- No primeiro encohtro en-

I
' ' tre Alvim Barbosa e Venda-

Chadéco e Osca�. São ,cra- O público floríanopoltta- ,lhor se conduzir na can-

C'!{S .que nada ficam a de- no, tao exigente quanto acha.
' vaI, este levou a melhor

ver aos melhores de Santa qualidade dos prélios, não I por 2xO e no segundo o Ta- �IFftliiiiilijj,iii-l9iiii-Iii"-VIIJII!'ilI���rPIll••
Catarina. ,!sairá desapontado do cam- II QUADROS PROVÁVEIS

mandaré derrotou o Austria J+A\--z, !u�i-rês
Como 'se vê, um desfile Ipo na tarde d� hoje, 'por- IlVIBITUBA � 'I'ião i-Pau- por 3x2.

de malabaristas da pelota. I quanto o cotejo promete lo e Juarez; Gerson, Adil e F-e-rn--a-n-d-õ--,---A--m-o-r-i-m-,--n-o-lã-o, As - 8 horas.

I'odos estão em 1)lena. forma I render técnicamente,. ofere- Zequinha; Nery, Chadéco, Niltinho e Jacó.' O li via de fIAVILLAND -

� aguardam tranquilos e cendo momentos. de mtensa Professor, Oscar e Lando. I
- Horárío r, Preliminar, às John LUND em:

confiantes o movimento de I vibração esportiva, com os I AVAÍ - Alcides; Waldir 1:�,30 horas; principal, às' Só 'RESTA UMA LAGRIMA

pisar o gramado para a dois pelotões empregando e Danda; Loló, Vico e Coca; 15,30 horas. No Programa:
Cine Noticiaria. Nac,

Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 14 anos.

Antecipado de ôntem, pre- equipes constnuídas por va

senciaremos hoje à tarde, "lores já consagrados do Iu

no "stadium" da Praia de tebol barriga-verde, como o

Fóra, o choque Imbituba Iguarda-valas Tião, talvez o

"versus" Avaí, pelo Cam- Imelhor do Estado; o médio

peonato Citadino de Fute-
!
Gerson, possuidor de um'

boI Profissional. I futebol técnico e ínteligen-
Um, o local, é o vice-líder 'te; o centro-médio Adil, au

'da tabela, ao lado do, Atlé- 'têntica revelação; o' "cen
tico. O outro, o interiorano, I ter" "colored" Professor;

I' '

ocupa a 3a colocação ao la-I' verdadeiro espantalho dos'

do do Paula _ Ramos e do guarda-valas; o zagueiro
Bocaíúva, São duas equipes ! Paulo, outra promessa; o

categorizadas que irão dar I goleiro' Alcides, cada dia
tudo o que 'sabem para ver mais firme; o"zagueiro Wal�
a vitória que é de grande dir, em plena forma ao la

importância, tanto para o do de Danda, que é não há
clube de Henrique Lage c�-I negar um dos melhores mar

mo para o alvi-anil local, cadores de ponta do Estado;
pois não desejam perder 1

o centro-médio Vico,'�uma
mais ,pontos. segurança, e ainda Coca,
Veremos na liça duas

I Loló, Fernando, Bolão, Amo-

••••••••••••••••••0 ..

JÓQUEI CI:UBE DE ,.1
SANTA CATARINA.

"�aa

VENCEDOR •. OJGUARANI': I'X O
E O TAMANDARÉ CONTINUA SEM VITORIA - TRIUNFO MERECIDO - ZÉZINHO
MARCOU O U'NICO GOL DA EQUILIBRADA PARTIDA - EMPATE NA PREUM

·INAR
O pequem público que [raní, graças à técnica apu- I

de muito empenhado, o Ta- I GUARANi - Domi, Fi
'la noite de ante-ontem pre- rada dos veteranos ases mandaré não conseg'uiu' Ie- lomeno e Fausto; Vicente,
senciou a partida entre Gua- Geraldo, Nizeta e o irmão I

var á efeito uma reação Nilson e Aníbal; Carlinhos,
raní e Tamandaré, em con- deste,'Arí, os quais entell-I que viesse modificar o. re- Zezinho Nizeta Arí e De-

tinu�ç�o �o certa�e de i dendo-se com perfeição em 'I' suIt:ado. que as�im p�rmane- décq.'
,

,

.rof lssíonaís da Capital, te-I ceu ate o apito fmal do I
'

ve oportlln_idade de apre- todos os lances, souberam, juiz. , TAMANDARÉ - Argen

,:i�r um jogll que se não
I cOl�duzir o conjunto �o. tri-I Conduz_iu-se. com muito tino, Cláudio e Jaime; Ver

rm dos melhores ofereceu I unf'o, pelo? escore mimmo, acerto o onze dirigido por I melho, Zílton e' Joquínha ;
'ions momentos de entusias- gol ohtido.por' Zezinho, em Newton Garcez, merecendo i Lebeta, Oládío, Itamar, Nem
110 e 'suspense, I grande estilo, recebendo de ser o vencedor. da sensacío- e Geraldo.

,

"INiZeta que escapando pela nal pugna noturna. Além de I No' apito esteve o sr.
As 5 :_'S horas.

De fato, os (lois times se' direita centrou para o meia ,Nizeta, Ar] e Zezinho gosta- João-Sebastião da Silva que
Bob HOPE - Jane RUS-

, '

Iti. h Id
'

- I
'

SELL - Roy ROGERS em:,

allç�l'am . a_ u a
_ c?m graU-I'

que VlU a na corrr a ar- I mo� ,tamb�U1 de Fausto, 'teve uma conduta correta.
le disposição e arurno, ape- rematar ao _fundo .das redes, Aníbal e Filomeno. No es- -Na , preliminar em que se

O FILHO DO

iar das falhas técnicas ve- sob a guarda ile Argentino, quadrão vencido Cláudio, defrontaram os quadros de
TREME TREME

-íf'icadas. Amb-os apresen-I isso aos 43 minutos da fase Zilton, Vermelho, Itamar, aspirantes dos mesmos, não
Technicolor

. I t'
'...

I ('1 ld No Programa:aram a g;ull1 progTesso ec- I mIcm "

'

,�era, o e Argentino foram houve vencedor: 2 x 2.
'lico, notadamente o Gua- No segundo tempo, ape�ar ()s melhore::;.

. i Re;da:, Cr$' 620,00. Atual. Atlantida. Nac.
Preços: 9,00 '1,50.
Censura até 5 an'os.

REMO EM BLUMENAU
A Federação Aquática de r À FAse foi dirigido, pelo

Santa Catarina 'vem fazen- América, enérgica e seria

do um jôgo muito arriscado rdvertôncia de que a proje
com relação da marcação, cão e. o vulto 'que está to,

. r 1
da data para o campeonato nan.dp o remo catarínense

catarinense do remo. Em .io cenárío nacional e� inter
virtude do Campeonato Sul- r.ucional não permite tais

Americano do Remo ter si- dubiedades de atitudes que
do marcado para Janeiro de �ó prejuizos . � transtornos

1956, mês que habitualmen- pudem causal'. A responsa
te se disputava o braaileiro, bii idade dos dirigentes do
a CBD antecipou o nacional (IOSSO remo, cresce em pro

para 18 dEI 'Dezembro e co- jorção ao desenvolvimento e

mo o estadual, também ha- as conquistas do mesmo re

bitualmente, se disputa em mo. Além disto,'"a verdadei

Novem,bro (15) a FASC, :á historia do adiamento do

mui acertadamente, anteci- ;ampeonato Estadual,' des

pou, já em Julho, o estadu- onsidero'u e feriu frontal·
aI para 16 de Outubro. fIa- nente os interesses do Amé

via assim, entre um e outro. 'ica, clube que no cenaric

campeonato, maior 'espaço L�emistico .do Estado vem se

de tempo pará o neceSsário impondo como uma de suaF

preparo das guarnições que forças mnximas. O Amérj

vão intervi!' no brasileiro e �a foi o iniciador da campa Programa para di.a 9 rle

OU-,por sua vez, as guarnições ,lha de aql1isição de b�rcos tubro, dommg'o
'

nacionais, il'Íam melhol' pre- )ossibilitando á FASC 10. Páreo - 500 mts. -'

paradas para o sül-america- programação (o qLÍe vae
•

14,20
, no. (correr pela primeira vez, es- 1 - 1 Brinquédo, 47 - Mi-

O Amédca, de nossa, cidal- _e ano) do campeónato a ser róca
'de, teve tambem que adiàr I' disputado em tO,dos o's sete 2 - 2 Cerro Negro, 38 -

a Run tradicional regata de
. tipos de barcos .olimpicos, José Santos'

,

anivers:\rio de Outubro, de

1,\brindO� assim, á �anta C�- 3 3 Gauchq, 43 - Mil-
16 para 30 çlo mesmo mês e, tarina, amplas possibilicla- ton Souza
aS"sim todos os clt�bes naú-

I
eles de conquistar o campeo- 4 Metralha, 41 - Noé

ti.cos de nosso Estado, orga- ; l_lato bras.i:Jeiro do retyt0' cu f Santos
lllZal'am seus. pl'o,gr�mas, l.la conqUlsta, no ano pas- 4
seus prepar.atlvos" tendo i sacIo, na Capital Federa,l, 1 5, Espoleta, 38 - Cap.
sempre er.� vlsta ás marca- scapou pü!' pouco (o' Ame- Seemann
ções das datas acima cita: rica concorreu com dó:-, �o. Páreo - 600 mts. _

das.
. �uarnições) ficando de poso 15,10

Eis que a FASC, sem se ie com tit1l10 bem expl'es 1 - 1 Destroier, 43 - Mil-
saber porque, p,õs em pol- .;ivo ele Vice-Campeão bl'á· ton Souza

Y�)rOSO o remo catarinense, sileiro.
entendendo de modificar a Não joguem fóra, 81'S. da'
datn do campeonato estadu-" FASC, 'as conquistas que 3 - 3
ai tIUe vinha certa e' que ) remo deu a Santa Catari,
n('sta altura, às vesperall 'lã. Vejam o exemplo da 4 - 4
da sua disputa, não" éra CBD. O Sul-Americano do
mais permitido e n'em se Remo, foi acUado, nem p01'

podia admitir, fosse altera-' lstO se cogitou ou se adiO\l
da. E não �ó tratou de mu- ;) Brasileiro. Ficou até me- 1 - l' Tio Félix,
da:.- a data, -como proyocou 'hor, sobl'a-nos mais tempo XXX
tum u I t o. Primeiramente )�11'a o preparo das -guarni- 2 - 2 Sereno,
queria mudar para 30 de ';5t's nacionais que vão in- Santos
Outubro, mais tarde, mu- tervir naquele maximo cer- 3 - 3 Minuano, 45 - Cap.
dou 'mesm_D, para 6 de N0- ';amcm. A FASe tem que se-, Seemann
vcmbl'o. �'Uü' a réb para conquistar 4 - 4 Mustafá, 40 - Mil-

O América teve que SUE" t vitoria. Desviar-se, signi- ton Sou�a
.

'pender á sua reg'ata -de ani� fica perder vantagem que 40., Pál;eo - 700 mts. _

versario, .inclusive cance- tenha conquistado. Sair d:::
� 17',00'

lar a visita que nos ia fa- eaia, a desclassificação sig- 1 - 1 Cigano, 47, - Mi
zer as' guarni'qões do C., N. nifica del'rota. E o magnifi,
DarToso, de Porto Alegre, co remo-cat.arinense está a

que já tinha acertado a sua exigir atitudes elevadas,
na�t;dpa<:ão na regata de di�nas e retidão de condu� 3 - 3
aniveJ;,sario do América uma' ta da parte de seus dirig'en
l'egata amistosa, em véspera ,tes, para que p�ssa manter '1 - 4
de campeonato, em cuja l;e- e gozar os laureis' de seu

gata a constituição das vigé"r e, da sua técniea já
gU8.)'niçóes diferem das que cOaijlrov!lda,
vão disPlltar o campeonato. I

'

2 - 2, Asa Negra, 32 -

Cap. Seemann'

Princêsa, 38 - J'osé
Santos

. ,

Lajeana Famosa, 40
Noé Santos

30. Páreo - 1.000 mts.

16,10
55

35 -<José

róca
2 _:_ 2 Paraná, 47 - Milton

SOLlza

Timoneiro

Loluann, 37 - t;(;ap.
Seel1J'! (,H I

Bravão, 25 - .T0861Santos
Obs.: Haverá (}on dl1ção

Iespecial, a partir das 12,30
horas, saindo do MIRAMAR.

"
��,

�i�t��t�,.' ,

o .STADO

CINE -SAO JOSE
As 3 - 7,30 - 9,30 horas. -c

Olivia de HAVILLAND -

John LUND em:

Só RESTA UMA LAGRIMA
No Programa:
Cii1e Notieiario, Nac.

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

As 4 - 8 horas.

1°) NoLic:i:,l'io Da Sema-
na. Nac .

. 20) AVALANCHE' DE
ODIOS - Corn .Rod Carne
ron

30) GINETE AUDACIO
SO - Corri Tim Holt.
4°) O HOMEM DE AÇO

7/8 Eps.
Preços: 7,00 - 3,50.
Censura até' 10 anos.

As 8 horas.
Sensacional Se{'iado Com-

Illleto em 15 Eps. 30 Partes. '

, Bill ELLIOTT em:
'

Ó VALE DESAPARECIDO
-- }�o Progr:lma:
Reporter Na Tela. NaG.

, Pí'eços: 7,00 - 3,50.
Censura até 14 anos.

'Vende-se
Um Prefect ano 1950 a

1951, em ótimo estado de
, conservação.
l Vêr e tratar, com o sr.
i Antonio J�)sé Campos a rua

24 de Maio, 930.
I Estreito.

Vende-se
GELADEIRA

Vende-se uma, marca Pe
try, com pouco uso preçq
de oeasião. Tratar à n,w
Osvaldo Cruz nO. 562.

BENIGNO JOSiÉ 'DOS
SANTOS ....

Consertos de maquinas e

relogios.
Endereço: C a p o e i r a s

i (frente a entrada' estrada
do Abrão).

I _
------------.--�----

! VEN'DE-SE
I :

1 sala de jantar'
,

) carro p/criança
1 bicicleta marca Mal'aton

\ Tratar à Rua Felipe Sch-
I •

'

I,m�dt, ln.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO

Clube 15 de Outubro
c o N V' I T E

A Diretoria do Clube 15 de Outubro tem a grata sa

tisfação de convidar as gentis senhoritas, Irequentadoras
do' mesmo, para .fazer o seu "Debut" em a noite de 15 de
outubro próximo vindouro, quando será realizado o tra
dicional Baile de Gala, comemorativo do 34° aniversário
de fundação.

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

ANTENOR BORGES - Diretor Social

CLUBE DOZE DE AGOSTO
Festas de tercetros

A Diretoria decidiu, em reunião de '28-9-55 não mais

ceder os salões para festividades dansantes de terceiros,
salvo as, ele formaturas ou as ele angarãaçâo de fundos ex

clusivamente para instituições de beneficiencia. Outrossim,
..
o mesmo acontecendo para bingos ou outras modalidades
de festas. Os salões elo Dôze, todavia, serão sempre cedidos

parA. fins culturais.
.

A Diretoria

Com a Bi·blia na Mão

SÁBADO, 8 DE OUTUBRO

Jamais te deíxarel ou te desamparei. (Hebreus 13:5),

HA ALGUM TEMPO, saímos para escalar montanhas
rochosas com um grupo que estava de folga por ser feriado.

Meu filho andava descalço. Quando chegamos no alto eu

lhe disse que-se sentasse e calçasse os sapatos. O resto do

grupo do continuou para a frente enquanto êle abotoava

em' sapatos. De repente, êle levantou a cabeça e percebeu
que ficara para trás sozinho. Começou a gritar, em pânico:
"Esperem-me! esperem-me!" Então eu, mansamente, lhe

disse: Migual, a mãezinha está aqui."
Quando êle se acalmou eu lhe perguntei: "Miguel, tua

mãe já te deixou algum dia sózínho num lugar estranho

parà achares o caminho por ti:mesmo?"
"Não mãezinha."
"Então por que pensaste que eu teria feito isto agora?
"Eu .nào pensei nisto," respondeu êle.
Na·vida de todos nós chegam os momentos em que, co

mo o Miguel, temos uma sensação desesperada de abando

no. Se nas horas de' aflição paramos para ouvir a voz do

M<o;;tre, ganharemos coragem pela .certeza da sug presença

$;T-i1 preser:ça real daquele que sofreu por nós e nos ama

ó.(. precnsáo." "

.

i> �. �::<:::'.. -�- �. ' ...
- .� -

_ \�-
• f

;�. '�=>:O-R'A c Ã O

Auda-uoseuerrõo Senhor, a descansar neste dia, segu
ros de que sejam quais forem as ch-eunstâncías nas quais
nos encontrarmos, tu estarás sempre conosco. Ensina-nos

a aquietar-nos c assim-saber que é Deus, e descansar em

ti as nossas almas, Por amor de Jeus. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

As promessas de Deus não falham por que Êle é fiel.
EUZABETH URCH (ESCóCIA)

�A L U G A .. S E
l.-ARA FAMILlA GRANDE OU CHURRASCARIA

Casa espaçosa. Local pitoresco.
.

Bem. ao lado do
Palácio da Agronômica. Informações na "A Modelar".

Distribuidor

Florianópolis; Sábado, g de Outubro de 1955 6
---_ .._-,------- "- _. __ .------,-_._--------_._-,_ ...._-._. __ .._---- --, .+-_.... _- ---'--_ -----,--------'-----

NA CATEDRAlDf ATENAS.----·
ioras,

. Vende-se. um terreno plano, próprio para construção,

____

.___ Exposto O corpo de Papecos medindo .16x44metros e localizado à rua Cel. Ped.ro_De-

DO-CES
moro, esquina da rua Antonieta de Barros, em frente ao

.

.

.

ATENAS, 6 (U. P.) - O dades das forças armadas, Cine Glôria,

A It d d
corpo do marechal Papagos, em uniforme de campanha - Informações com o seu propr'ietârio Olivio Alves

cel am-se encomen as e
' e- -

:l
.

h d'
embalsamado ontem de ma- destacamentos da policia (> I'orres, à ruà Ce1. Pedro Demoro, 1522 - Estreito.

• OC111 os em gran e vane- .

-

dade; Tortas e Bolo de Noí-
nhâ, durante ra tarde fOl da genclarmeria .prestaram as

a, Salgadinhos para Batiza-
transferido para a grande honras,. enquanto que nas

dos _ Aniversários e Casa-
metrópole "Evanguelistria''', calçadas e nas janelas es

méritos.
nesta capital,' onde perma- pectadores grayss viam pas-

Rua CeI. Melo e Alvín 17.
necerá exposto à veneração sal', em profundo silêncio, �

pública até depois-de-ama- ataúde descoberto colocado
Tel. 3.416 h- t f' d1 a, sex [1,- eira, ia dos numa carreta de artilharia I';

'uneraís rracionaís. motociclistas militares.
O marechal, vestido com

seu uniforme de gala, mãos
juntas sôbre uma imagem,
repousa agora, iluminado por
4 círios e pelas lâmpadas elé
tricas do lustre central, no

côro da Catedral de Atenas
onde, depois do ofício reli-

(REGISTRADO)
gloso, celebrado' na presença

DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA
. PRO'F. LíGIA DOS SANCTOS SARAIYA

-do arcebispo prlmaz-da. Gré- '

ela, uma multidão, já mune-
atende aos ínteressados di.à'l'iamep-te. (las, 9. às 12 .e das

rosa, começa a desfilar.
14 às 18 horas

ras esperavam os membros Durante 36 horas, guardas
ENDEREÇO: Rua Feliciano Nunes Pires, 1� -

do governo, deputados e uma de honra compostas de 4 ati-I· �_e_I._3_1_13_.. _

:�r��__��i;:Z,�!�.�::: ��I�o',:::!ro::n��o:U:�d���O Inõca:-se: ou vende _.se
.

JNLÃO\CATARINENSE DE ESTUDANTES Ol1d�I��O�c:�c�u�_���!�,r J���o'd�á���a�e s:��r����:�t:s�
A V I S o pneus sem câmaras, tudo como novo. A qualquer prova.

,A União Catarínense de Estudantes desejando aten-' Troca-se por carro menor' ou vende-se. Rua Bulção

der, a contento, os ínterêsses dos Universitários barriga- Viana "5"'

verdes e o estudantado em geral, entendeu estabelecer 111

sua séde, à rua Alvaro de Carvalho, 38A, o seguinte expe
diente:

1)
2)

Dr. Vons tantino
Dlmatos

MÉDICO CIRURGIAO
Duenças de Senhoras

'a rtns - Operações - Vias
Urinárias

Curse de aperfeiçoamento
Innga práttca nos Hospltats

de Buenos Aires

(_:ONSULTO'RIO: Rua Fe-

Ater1çãoA TAC. -:- Transportes Aéreos Catarmehse S. A. tem
a .g.rata satI�fação de comuni.car ao público em gel'al: que
.iara n�elhor atender seus. clientes e amigos, instalou em
ma lOJa. de passagens, à rua Felipe Bchmídt n, 24, mais
!m tele�one de n. 2.111, que também, com o de n. 3.700,
"tendera a qualquer chamada, no período das 08 00 às
22,00 �lor�s, diàriamente, aos qué lhe honram co� sn;
preferência,

,)(' 8chmiclL, nr .. 18 "sobra,
" I. - F'ONE 3512.

fIOR.A·RIO: das 15 ás li

QUARTOS
Alugam-se quartos e va

ras com ótima refeição: Pre
O- a partir de CT$ 1.100,00.
t ua Alvaro _de Carvalho, 2.
Aceita-se também mar-

OORTEJO E-VELO'RIO
O cortejo fúnebre deixou

Ekali às 10,30 horas, condu
zido pela família dó finado,
pelos dois vice-presidentes
do Conselho, srs. Stephano
ooulos e Canellopoulos, e pe-,

Q presidente da Câmara, sr.

Radopouíosr 8hegotl -àe .. H,a
horas diante da Grande Me

trópole' onde desde às 11 ho-

)lVóRCIO E NOVO CASA
"MEN'fO .

,

Processô legal, rápido e

.ig iloso, no exterior. Con
u lte sem compromisso, o

8scritório Juridico e Admí
i istrntivo. Caixa Postal
1231. Rio de Janeiro.

Perdeu-se
Pede-se à pessôa que en

controu, na noite d'e 30 do
mês p.p., durante o comício
da Aliança SociarTrabalhis

ta, na Praça Pereira e Oli

veira, uma capa de sombri

nha, de seda verde, forra�la
de vermelho, a fineza de en

tregar nesta redação, que se ..

rá gratificada.

- De 2a. a 6a. feira - Ivo Côrte- das 17 às 18113.
- 2a., 4a. e 6a. feira - Paulo P�checo - das 9 às
11 horas ..

3) - De 2a. a sábado - Haroldo Dez Battí - das )�i
às 14 horas.

InstUuto dê - PreVidência 8 Assis
�Dcla dos �1l!�i9qrps do Bstado PERDEU-SE

Faço público, para conhecimento dos interessados PROCURA-SE
que estarão abertas, 110.pel'ríodo de 15 de setembro a 15 C.

.

P-..,€ outubro do corrente' ano as inscrições para os Concur- :sal sem filhos: �rocur3
SOB de Auxiliar de Escriturário, Escriturário, Guarda Li_lqualto com,. refelçoes, em

vros, Oficial Adtninistrativo e Contador, nesta Capital, à cas� d.e famlha" dando pre

PraÇa Pereira e Oliveira.
ferencla ao perlmetro çen-

'2. 'Para inscrever-se, deverá o ca11di:dato: a) com- tr�l., Telefonar para 3365,

provar a qi1alidade de bl'asileiro; b) comprovar a idade
,te as 18 horas.

maior de 18 e menor de 40 anos; c) comprovarr a'quita-
ção com o serviço militar para o candidato' ((o .sexo mas

culino; d) apresentar duas fotografias 3x4; 'e) pagar a I·
taxa de Cr$ 100,00 pata cada um dos três primeiros e L
Cr$ 150,00 para cada um dos demais referidos; f) pree1'1- I
cher uma ficha apropria'da, fornecida no local da insái
çfio; g) juntai', no ato da inscrição, atestado de bons 'an
tecedentes, apl'esent:1r carteira profissional expedida pe-
lo Conselho Regional de Contabilidade, qevidamente utf
jzada, para as carreiras ele Guarda-Livros e Conta·dor.

',4. 3. As vagas nesta Agência e os vencimentos iniciais
das carreiras serão os seg'uintes:

.

Vagas Carreiras Vencilllentos
'

COM VIAGENS'nl"t'l'A� t! f>t:RMA NEN'TES EM CARRO� I'Ri\p.lUnl'l
11 Auxiliar de Escriturário Cr$ {l.160,00
5 Escriturário . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.520,00 MATlUZ: "LOR�Nopm.18
3 Oficial Administrativo . . . . . . . . 4.580,00
2 Guarda-Livros . . . . . . . . . . . . . . . . 3.520,00
1 Contador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.580,00

4. O concurso é de' caráter regional .e os candidatos
concorrerão somente às vagas que ocorrerem noS' órgãos
locais f'111 referência.

Pleiteando nomea(:iio em outro órgão, .$e deferido o

pedido, ocupal'ão o Ü1Ümo lugar na classificação.
D. Nesta Agênda serão dadas aos interessados

-i!-fs as informações necessárias.
Agência do II'ASE, em Florianópolis.

Sylvio da Rocha. Lima
. Delegado

CONCURSOS PARA AUXILIAR DE ESCRITURARIO,
:f<:SCRITURÁRIO, GUARDA-LIVROS, OFICIAL ADMI

NISTRATIVO E CONTADOR

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

C RAMOS S/A

Corneruio
ttu!t João

TranS}Jc,rti(
PÍlI�O, 9 Fpoli

V· E N D E' - S -E
Perdeu-se a Caderneta -

,10. 03857 da Caixa Econômi- . Um automóvel Nasch - 1949 -- em perfeito estado.

ca Federal. Motivo. deixar a profissão - Placa 23-0037.
Vêr e tratar no Ponto da Praça '15, com Marreco

Terre:n,o.-na Praia
Vende-se terreno. na praia dtt Saudade,' bem junto

ao mar. Ver e tratar no local nO. 335 Coqueiros. Informa
ções nesta Re,dação ou pelo telefone 3039 com Carlos.

/

TERRENO NO ESTREITO

Expresso· Florianópolis LIda.
1 ransporte de -carga.s �én geral entre

.
.'

F,lORIA'�OPOUS, ÇURITIBA _E .SÃO PAULO·

Lotes· à Venda
últimos lotes na Praia da Saudade, em Coqueiros ao

lado 00 Grupo Escolar "Presidente Roosevelt", com 15

metros de frente, área de 400m2. Servido de água enca

nada e luz. Informações no local com o sr. Gilberto Gheur.

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

CURSO "SAN80S SARAIVA"

"' ..n.'�l. �.\O PACU'

�
.\ v�n.1I11t do Ji'lItaQo' UIOb/:l7t

I

Escrltó:lo:
Rua Padre Roma 50 - Terrf'o

Deposito:
;�ua Conselheiro Mafra n. 1lI ..

Fones: 2534 - 2.536 ')'eletone 123.
- 1\

Restaurante Rapoli
RUA J4&rechal,Deodoro ...
Em ·Lagea,·no eU} do Brull. o meJ,horl
Deaconto -eapec11Ll P_nL oa aenhol'e. ,1'1"I"'D�.

Vlljcond� de. RIo, Branéo
(1112,SI) \,

Telefone, 37-!O-iJ

Caixa PostAL,. 435 ..

I!:nd Telegráf.tco:
Sandrade e TransPQl18

---?-

�ndert.'ço l"elegrMleJ
8antldr.a e 'trampoh.s

,,_,.,(J-

�ão Paulo - Capital � 8f.

En�ereço Telegráfico'
8�ndrade e T�·anBpo!l.

-o-

QUEM: ACHOU ?
Perdeu-se domingo dia_25 uma pulseira de bolas de

ouro nas/ imed.iações da Praça 15 até Presidente Cou-

ltinho. -

.

Solicita-se a pessôa que a encontrou a fineza de

entrega-la a rua General Bittencourt, 7ey, ou nésta Reda

ção .Gratifica-se.

C�AS-A-VENDE-S:E-
VEND�-SE RESIDtl.:NCIA EM PONTO C�NTRAL
CIDADE.
LocAL - AVENIDA RIO BRANCO 185
TRATAR COM O SNR. ALVARO VEIGA
TELEFONES 2933 e 3501

.

DA

DR. LAURO CALDEIRA DE ANDRADA
.' ... ClRURGIÃO-DENTISTA

CONSlJLTóRIO - Edificio Paternon - 2° andar
sala 203 - Rua Tenen·te Silveira, 15

At'ende diáriamente das 8 às 11 horas.
3as e 5as das 14 às 18 horas.
Em Capoeiras atende aos sábados á tarde

Galvánica Catarin-e ose LIda.
tô,

i I
Aceitamos serviços de cromagem e niquelagem

1'1
de Parachoques e damais peças e acessórios de' auto-

.
moveis e demais' objetos concernete ao Ramo.

.

!AII'Dcta D" &10 -d. JaDeuo .. em B�lo BOi't.OD�I... "'O� trár.e.o _.tao aü ! RIO DO SUL - PRóXIMO A FAFRICA DE

ale P.�•.C.III a a.. ,rt:.a d. TranaporlC- "In.. o...... S/A.) I
CAIXA S. A. . .

___
--'- _.' ,�,______ Caixa Postal 200 Tel. 262.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Repressão às fraudes nos- 'embarques.Enrcntra-se entre nós, Q da missão ::sp;lc:\al que' lhe todo o Brasil o serviço ·de de sua. conre-êucía, o In:;pr�'1 Carteira de Comércío Exte
'.l·. l"'Iúrig Orlanr.i �je Carva- foi outorgada pelú Dr. inádo físcahzaçâo elos embarques tor Mário ..)1'1 ando

.

[1'-"110;;8- ríor do Banco' ao Brasil ele
lho, alto tuncíonárío aa Ad- Tosta Filho, Díretor da car- para o exterior, trou ã necesslcade d? serem acôrdo com as díspcslçôea era
ministração Central do Ban- teira.de Comércio Extevíor, Esses embarques, serão do- severamente fisca);jzi:ui:Jf: ().� vigentes,
co do Brasil. ora incumbido qual seja, a de organizar em ravante tíscalíeados, não só embarques das mcrcaoorí.is

.
Acompanhado peb',])r.

pela Alfândega: e pelo flervi- para o exterior. E' que pela Júlio Coelho de Souza, P,e�
ço de Economia hln'al, como famosa Instruçào 70 (ia Su- cretário da Faz�.'ncl:t e elo
tambem pelá própria C3r- perintendência eh Mocdn e Chefe de Servico de Cámbío
eira de Comércio Exterior do Crédito que criou C[L:cen- da Agência lo�al do Banco'
o Banco do Bvasil. ças consíderávets na cotação do Brasil, o Sr.1:nspetor Mi

jas moedas estrangelrus, rio Orlando visiton o - Chefe
?rincipa:meni;e do ([01"-1', aE do Executivo Esta ':Iual, (10-
mudes carrlbhi.-; êle�PllvrJl- vernador Irineu Bornhuusen,
leram-se notavelmente. mantendo agradável palestra
F'lnalmente, o Dr. N16rio em Palácio.

)rlando 'foi salMtiJ).ad''l pelos F'icou o r». Mário Or.ando
oresentes e respondeu a 1.0- crente de que tambem (J 81'.
[as as interpelacóes com J)re- Governador do. Estudo :;:«1'0-
císão e clareza. cípa de seu ponto de v;sta,-
Mais tarde, acompanhauo com respeito ao problema de

.relo SrrNestor Angelo Anolí, descentralização do Sul, do
J-erente da Agêncín local do Estado; em suas transacões
Banco do Br,\·�Jl e ))01' di ver- com o estrangeiro. E' de se
.os outros ruucronáríos gra- esperar que, em breve, o por
.íuados do mesmo Banco. o to ele Laguna tenha serviços
Dr. Mário Ortanrlo visitou :1 autônomos de' _'\.U:i,pdega,
Alfândega !,or.c.!. Economia Rural 'e Carteiras
A seguir foi observado pela especialtzndas do rhnc;,] do

primeira vez .um embarque Brasil.
Je madeira nclo vapor '.'1.1- O Dr. Már:o Orlando, em

tamar: ernba ','(JHE esse
í

isca- cumpnmcnto de sua impor
.lzado pela A�f6,I1'ie-';Q. ser- tante tarefa, deverá seguir
viço de Ec.inoru.a I�ural 'e para Itajaí e Joinville.

Florianópolis, Sábado, 8 de Outubro de 1955
'

I
�,�--------------------------�----------------------

de 3 de ODtDbro�

O Professor dr. Serafim da As inscrições encontrarn-
804 Silva Neto, Catedrático ,d� se abertas na Secre�aria da

1.439 I Filologia Românica da Pon- Faculdade à rua Esteves ,Jú-
840 tifícia Universidade Católica nior 179, das 9 às 12 e ds.';; 14

1.439 do Rio de Janeiro e que a às 16 horas, aí '.se prestando
j convite da Faculdade CRb- igualmente quaisquer infor-

I'
rinense de Filosofia vem rea-. mações complemental'es No

lizar no seu Centro de Es- final do curso de Dia'teetolo-
2.617 .

tud03 Filológicos confei'ên- gia Brasileira serão COnfel'i
1.892 cias sôbre Filologia Portll- dos diplomas a toda,> os

2.810 guêsa e uh1 Curso de Dialec- alunos inscritós que tiverem
1.665 tologia Br,asileirá, iniciará frequentado dois têrçes .)!1>

suas lições hoje. aulas."
,,*W!�,;p;t"fflr<�:il1lo-'l'!:'�;,7!i'f'

BIGUAÇU

...................................... 2.006
2,20:!

Gallotti
Lacerda ......................................

BLUMENAU
• .....

Gallotti
Lacerda
Miranda
'Herfberto

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.0 ••

...................................... 3.733
7.521
3.644'
7.506

)
CAÇADOR

•••••••••••• °.° 0"0 •••••••••••••••••••• ,,0 2,308
2.698
2.307
2,691)

Gallotti_
Lacerda
Miranda
Herlberto

••••••••••••••••••••• o o o 0,0 o o o o o •• o. o •••
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CAMBORIU'
•

Gallotti
Lacerda
Miranda
Hertberto

1.394;
1.386
1.394
1.386,

.

CAMPO ALEGRE

o" 0 ••••••••••••• o ••••••••••• ! •••••••• 70�
492
631
492.

Gallotti
Lacerda
Miranda
I1cl'iberto

...... o ••• o. 0 ••••••••••••••• ••• ••
"
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CHAPECó

Gallotti
Lacerda
Miranda
Heriberto

• •• o •••••
�
••••••• o •••••••••••••••••••••

2.964
2.275
3.225
1.94_{,

CRICIUMA

Gallotti
Lacerda
Miranda
lIeriberto

5.547
3.567
5.5�6
3Al

/

I!�LORLL�Ópm,IS

\
•••• 0 •••••••••••• , .•••••••••••••••••••• 12.456

,9.776
12.535

9.�63.

Gallotti
LaCC1'da
·Miranda

1I.el'tbci'to

/
•• 0 ••••••••••••••••••••••••••••• ••••••

• • o •••• o • o ;.••••••••••••••••.•••••••••••

IBIRAMA

Gallotti·
Lacerda
Miranda
Heribtwto

· , , , \ , .

:_ ,

1.756
1.176
1.714
1.183

IMARUI

Gallotti
LacereIa
Miranda
Beriberto

. '

•• o. 0 .

1.99(i
1.697
1.993
1.685

LAGUNA

GalloU.i
'

Lacerda
Miranda
Heriberto

4.099
3.299
4.069
3.222'

PALl\-flTOS

Gallotti
Lacerda
M.iranda
Heriberto

PôRTO UNIÃO

Gallotti
Lacerda
Miranda
IIeriberto

PRESIDENTE GETÚLIO

Gallotti
I.acerda
Miranda
IIeriberto

................................ ') . 1.245
829

1.138
829

f

RIO NEGRINHO

GaUotti
Lacerda
Miranda
Heriberto

•••• 0'•••••••••••••••••••••••••••

. '.

739
1.174
739

1.174
\_

SÃO BENTO DO SUL

•••• , •••• 1 •••••••••••••• o •• 0 ••••• 1.072
1.599
1.052

1.567�

Gallotti
Lacerda
Miranda
Hel'Íbel'to

.......... � .

.. . . . . . . . . .'� '

..

SÃO CARLOS

"
••••••• o •• o •• 0.0 •••••••• 0 ••••••••• 649

1.628
628

.1.630

Gallotti
Lacerda
Miranda
Heriberto

.

2.943 f �_�••••••••eeC_." ••"••'.Ii.fiooe��.@e••,
2.8151 E

.-

u d U'
,

2943
m reuniao rea 1'1,�h a na

MA TRAGEDIA2'792' Agência local daquele Banco
..

.
.

.

e a qual compareceram o Dr.

S b d fVictor Peluso, secretáno da O reviventes o nau rágioAgric u 1 � u r a" Dr. Osruar

Cunha, Prefeito Municipn l, dev-orados pelos íubarões1.437 autoridades alf'andegar i a s,
'2.685 Dr. Rubens de Arruda Ramo, RIO, 7 (V. A.) - tnrorrnam Holandesa, afun-Iou após

1.437 advogado do B':1.llI!O· no Bra- despachos procedente" d. .encalhar nUIU banco -Ie areia
2.685 sil, responsável pelo Serviço Belém que parte do elenco e no Cabo NOl't8. Os sobrevi-

de Economia Emal e grande quase u totalidade da mate- ventes do naurragío, pessoas
número de nesaõas tnreressa- rial de esnetaculo e anímals e animais, foram depots, üe

das, o Dr. 'Mário Orlando, te- pertence.ates ao C;l'l'a Gar- vorados pelos tubarões.
ve oportunidade de expor os ela perdeu-i c T:l'P1 rl�tllf.::\- O material perdeu-s-i. Os
objetivos de sua, viagem.

.

�io ocorrido proxím» :10 Ca- artistas estrangeiros que'
Inícíalmente, S.S. fe� uma ')0 Norte, territorio do Ama- também faziam narte do

análise brilhante e oujettva pá, . elenco do :::\�',-'O fora'm 03 Ull;':
da história do comércío ex- O iate "Brasil" em uue cos a salvnr-se ela morte
eríor do B),9,�.i1, desde 1:'. a- viajavam 0.3 componentes do. I horrível, pois haviam viajado
Jertura dos nOSSfj.) portos aO circo com �le3tino à (i'.:Jana de aviào n�l vespera.
'omércio com as l1açoc,'l ami-

' fII;lII! t Ia4.Ij•••_••
. Eas, quando cf:;, vinda da Fa
nília Real df' f'.)I:�ugal ao�

10SS0 país, s.tt\ n'):;so;, dias
Passando a pai'te pránc: LÁRAMIF, Wyoming, 7 (t; ram que nãq se salvou qual-

P.) - Um avião tipo DC-' quer pessoa., ' "';'1:.""'"
:hocou-sê numa montanh<l' Foi somente recolhida uma

DIREITO. DE ASII·,O
morrendo todas as 65 pes parte do avião, presumind,g::'

�
soas que se achavam a bor- se que a outra caiu no outro

ASSUNÇÃO, 7 (U .• P.) do. Informou-se que esta lado da montanha. O choque
(retardado) _ O presidente tragedia é a mais grave' da teve lugar � alguns metros do

gen. Alfredo Strpessner, em historia da aviação comercial cume./Seguiam a bordo 62

entrevista concedida' à

im-I
norte-americana. 9 espanto c passageiros e 3 tripulantes.

prensa estrangeira, deélarou, so -acidente .,oc�r�eu na mon, O ,coronel Reed, da Guarda

que o Paraguai 'G-umprirá com tanha de Medlcme Brown. Nacional, que descobriu' I)
o seu' dever de acôrdo com I que tem quase 3.700 metros aparelhO, manifestou ter a-

o direito de asilo. Pergunta- de altura, a alguns quilotne- corrido uma explosão· antes

ram-Ihe, durante a entrevis- tros ele Laramie. Grupos dt do, encontro com a monta

ta, se evitaria que o ex-presi- 30corro partiram para o 10-- ,nha.�Antes desta tragedia, a

dente, da Argentina, gen. Ju- cal do acidente, tendo- de maior foi a ocorrida COlil1 um

an Peron, que se acha aqui :mfrentar fortes ventos e r:e, 'avião tambem da Northwest
asilado "se dedique a ativi- ve para atingir os destroços

I
Ail'lines, em junho. O apare

dades contra o governo al'- .lo aparelho. Os agentes rio lho caiu no I:ago Michigan,
gentino". Respondendo, e serviço d� patt'l1lpa informa- I

produzindo 58 mortos.

seno Stroes.sner, a uma per··
gunta por escrito feita pelos
correspondentes brasileiros,
disse: "Nào temos interess�
em criar uma situação que
possa comprometer a tradi-
donal amizade com a Argen
tina". Quando pergunt�rarn
por que não p'ermitira vp.r o

gen. Pel'on,
/

na terça-feil'p
passada, o presidente para
guaio respondeu: "O govel'nO
não nega, nem permite en

trada numa casa particular.
O gen. Perol\ é o dOl1o em

SÃO FRANCISCO DO SUL'

Gallotti 2.602
1.776
2.602

Lacerda
Miranda
Heriberto •••.••.•.•.....•••.......•• o,.·

.
1.77{j

SEARA'

Gallotti 1.709
1.528
1.68C
1.52R

Lacerda
Miranda
Heríberto

TIMBó

Gallotti ••••••••••••••• o_o ••••••••••• •••••
, ,.

1.923
2.538Lacerda •• 0 •••••••••••••••••••••••••••• o.

.

TURVO'

Gallotti
Lacerda

. Miranda
Heríberte

••• 0 •••••• 0' ••••••••••••••••• •••

VIDEIRA

Gallotti
Lacerda
Miranda
Heriberto

'\

Os totais desses 23 municípios, são OS seguintes:
Francisco' Gallotti 58.262·
Jorge Lacerda , . , , ... ,. 56.880

Def. pró Gallotti 1.382

/
...._..- _ ,...-_...,.._IA_.. ' _.__ __ ..-_,.._ � -. _.

ACADEMIA DE COMÉRCIO
Novo Diretor o' Professor"

Dr. Elpíd�o Barbosa
Recebemos e agrade�P1ÚOS, Sr. Presidente do ConSl'iho

·1 seguinte comunicação' Diretor da Academia de Go-
- "Tenho a honra d.'! co- mér�o .

nunicar a Vossa Excelência Sirvo-p1e da oportU11i�ade .

lue, 1° de- outubro de 195�, pai'a apresentar a V033.:i Ex
tssmni o exercício do cargo celência os protestos rie esti
'e eliretor da Escola Técllka ma e consideração.
le Comércio de Santa Cata- Elpídio Barbosa
:ina, tendo em vista a

,
re- diretor ela EScola Técuic:.t dE

solução expedida. pelo EXDlO. Comércio ele Santa Cattl.l'inu"

CONVITE

INSTITUTO_ HISTÚRICO E GEOGRÁFICO,
Assembléia Geral hoje às 15 horas
o Instituto Histórico e

Geográfico de Santa Catari
na realizará, hoje sábado,
jia 8, às 15 horas em sua

séde sociàl à rua Tenente

assembléia geral para eleição
da Diretoria e das Comissões

?ermanen_tes, eleição que
JeixQu de ser feita nas ses

iões ele 29 ele setembr0 e Lo
Silveira 69, uma sessão d,� je outubro.

••••••••••••••••••••••••••••••••o�e••••$��.;

FACULDADE DE FILOSOFIA
Curso de Dialectólogia.

sua ca�a".

, ,

A Comissão Organizadora
convida o povo eril geral, pa
ra assistir as tr-adicionàis
festividades em honra da

Sagrado C. de Jesús e Santa
Maria'Goretti, a realizar-se

hoj e e amanhã, dias 8 e 9 do
S. PAULO, 7 (V. A.) - F9.- : didatura. Referinao-,se às corrente, em sáco dos Lj

lando através-de uma emis-
'

eleições, reconheceu sua der- mões, com o seguinte pro
sara desta capital, o sr. Plí- rota, explicando que não po- 'grama:
nio Salgado lançou novo (leria fugi!' -ao dever de, acei· ,Dias 8, sáb_ado, .sairá ela
manifesto à Nação, anuncl- tal' a h!'oÍcação da ,�e:.l �'.o- Vila Operária, às 19 horas,
ando a formação de um ntO- me, pois recebera milhuxes a Imagem de Santa Maria
vimento acima d03 partido". de pedidos de todos 03 Es� Goretti, que será levada em
em bases espiritualistas CI is- tados de pessoas 'lue dese- proci'ssão até a Capela .

tás, como frente unica (:0:; javam a sua candidatura. .

Dia 9, domingo, missas às
'Lue pretendem lutar pela Fez da sua camp:1nha, um 8 horas e 9,30 horas, sendo
preservação da Patria. O a última cantada. A's 16 ho
chefe da antiga Ação Inte- movimento 'de eeluca<;ão a- ras sairá a Procis'.são do l:)il

gra:Iistflr Brasileira conelam.Tu través do:; comícios, c(JJ1ven-, grado Coração de Jesús, que
1 tod03 que o acomDanha- centro-se da opol'hmiclade percorrerá as ruas ,de Saco
-'um na :'e,�,;nte ca�pr:nha, da or,ganização ele um '.no" dos, Limões.
eleitoral a cerrarem fileiras vimento acima dos inL-�teSS0;; Sábado e domingo, haverá
no seu novo movimento, ao

I partidários. Deel.:lxoll. �,;nda um serviço completo de alto
quàl poderão insc::'.,:vel'-s?' que, seja qtul. for ,1 reS\llta-1 falantes, barraquinhas de
tambem entidades divc1:sa,'), I do das um:t.';, reconhe('('l'á o

I
prendas, doces' e salgados,

part�dos políticos, iuclusive
_

o

I e�eito e .diploma'ID pela, Jus- termin�ndo com queima de
PartIdo Ele Representaçao tIça EleItoral como legl.tlm\) fogos de artifício,
Popular, que lançou SI1ft Can- chefe do gOV2l'l10. I A COMISSÃO

••••••••e.e.Q•••••••••••••••••••••••••••c;,•• ·'

i ' if

SERÁ FASCISTA OUTRA VEZ?

PAVOROSO DESASTRE

IN Ê D I TO?
Ganhou a urna j'nteira

RIO, 7 (V, A:) -

Telegr'1.-j sessenta e quatro votos.
ma de Recife diz que n3. 1:1- O deputaao Bastos Carva
calidade de Pernamtue'l ue" . lho, 1.0 secretário da C [',
nominada Paulista Grande; I mara e representante (:0

I
.

centro operario, os �rs, Jus, ,PTB, de P'��'na11lbnco, di�:se
celino Kubitschek e ,Tango

I
que seu pai·tido teve oue

I

Goulart, ·dos cento fJ �eS.'f:'n .. ·lutar ali COIltl' I, c_gÇlverno elo
ta cinco sufragios deposita-I Estado, dissiiencia Jo psn
dos nas urnas, de �Ll1H S'ÔC- chefiada por Ete�vin,) L.ns

çãoftiveram cada um cento e e toda a seer.;:i'l ela (;DN"
••••••••• '••••••••••••"'•••••o.....oC)•••••ti•••
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


