
Os Sindicatos de Tr
·

s de Joinville
.

com os candi'datos da Aliança Social=lrabalhista.-�·-�·�, =.=�. ',:;J
LANCADA A CANDIDATURA DE J GONCAlVES A PREFEITURA: - APOIO DE -OITO ENTIDADES CLASSISTAS AO 'MOVIMENTO MA�

.
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"1 ,- NIFESTO -AO POVO EXPltCANDO os MOTIVOS DA ATITUDE.
'

JOINVILLE - 6 - (Do várias .categorias profi,ssio-' de através do seguinte' do- I debat�r o �o�entoso a�sun-I
da Repúb.lica e tambem aqui

Corresponclente) - Vai se nais. Existindo na 'cídade dez
I
cumento: to, o que rízemos consciente no nosso Estado, para Gd-

definindo a situação políti- silldicatos de trabalhadores,
I
"MANWESTO AO POVO e em absoluta harmonia e vernador e Vice-Governador,

ca de Joinville em face das vê-s« que apenas duas dessas ! DE JOINVILLE com propósitos delíberado , FRANCISCO GALLOTTI e

próximas eleições para Pre- entidades ficaram á margem Os abaixo-assinados, dire- de agirmos lealmente, e ain-lJOSE\ DE MIRANDA RA-

feito Municipal. O nome de' desse movimento de classe tores de Sindicatos de elas- da consid�rando que já exis- MOS, respectivamente, re

Jóta Gonçalves, que vinha em favor do nome do co' ses legalmente constbtuidos E tem compromissqs do gIOrio-! sultado de uma' Aliança So

sendo extra-oficialmente a- nhecido radíalísta e prestí-«] que congregam milhares de so Partido Trabalhista Bra-, cial Trabalhista que já per

pontada, desde algum tempo, gíoso vereador da Aliança loperários e empregados de sil�iro �om o valor?s.o Parti- dura .desde 1954 em Santa

provável candidato" de uma Social::rabalhista, Torqando I vá�'ia� ativida�es obreiras de do Soclal Demoerá.tico no Catarína, vimos declarar aos

das correntes partídarías 10- a decisão de apontar o no-.: JOll1VlUe, reunidos para de- âmbito federal, em torno dos nossos companheiros traba

cais,,'rsurge agora publica- me de J, Gonçalves ao ope- : liberarem sobre a posição nomes de JUS C E L I N O Ihístas e pessedístas e aos

mente, com o lançamento de rariado como candidato a. que devem assumir face ao KUBITSCHÉK DE OLIVEI- dissidentes udenistas . que,
sua candidatura por oítô sín- Prefeito Municipal, os sín-

/

problema .sucessórío munící- RA e JOÃO GOULART para desde agora, também'nos co

dica tos de trabalhadores de dicatos explicam essa atítu- pal, e depois d-e apreciar e Presidente e Vice-Presidente locamos intransigentemente
,�•••"",.""""••J""'''''''''''''''''''''''''''_'J''.....,..,..",.. _. �
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i Rubens de : frio d. S. Catarina :

:
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.. GERENTE, I i
Ano XLII :

I Do�inlos F. (I
& 1

:- de Aquino ! I
N. 12.243 :
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decididos que estamos de As urnas de 3 de outubro
nos entregarmos ao trabalho com JUSCELINO KUBITS
comum da campanha desses CHEK DE OLIVEIRA, JOÃO
ilustres candidatos, com sin GOULART, F R A N C I,.S C O
cerídade de propósitos e com BENJAMIN GALLOTTI, JO,·
lealdade partidária. SE' DE MIRANDA RAMOS e

Em consequência e fieis JõTA GONÇALVES.
aos destinos vitoriosos· dessa Confiemos na nossa força
mesma Aliança Social Traba- trabalhista, que a VITO'RIA
Ihísta, vimos indicar aos nos- é certa!
sos companheiros, agora fir- Joinville, 30 de Julho de
memente aliados para o 1955.
mesmo e único fim, o nome Sindicato dos Empregados
ilustre de .um companheiro no Comércio .de Joinville
denodado batalhador pela Carlos Cassou
causa elos humildes, POl' ser Presidente
uma pessoa demasiado co- Associação Profissional dos
nhecida de todos' os [oínvíl- Condutores de Veículos Ro
Ienses, aqui radicado desde doviários ele Joinville
mais moço, digno e honrado, Osny Seidel
um homem limpo portanto: Presidente em exercício
êsse companheiro é JOTA Sindicato dos Arrumadores
GONÇA�VES que estamos de Joinville
certos saberá governar o Francisco Vieira
nosso município conto seu Presidente
Prefeito Municipal. Sindicato, dos Trabalha-
Este o candidato que apre dores nas Indústrias Meta-

,
. ,3entamos e que deve ser lurgícas Meca"nica de: M

Mo.rreu C.
-

M· d 11Il�·ae.,
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armen· lran a .- ' ".
. t omoioga o pe os nossos a- terial Elétrtco de- Joinville
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Sp
� llíados

para as eleições de (l João Ferreira

BEVERLY., Califórnia, 6 Miranda, na madrugada de, cia do. falecimento de C'ãr- I: R e.'aç a'"Q do" P : de outubro próximo entran- Presidente
(U, P.) - .Carm�n Mir�n�a, I

ontem, em Beve:-Iy Hills, ca�- : me� Miranda, no.s Estados I: ,

.

-. trante. .

Sindicato dos 'I'rabalhado-
a "Mignon" atriz brasileira

I S?U consternaça� geral. n�o i Unidos, Aurora Mlran,da de- I: '. : I' . E como as eleições para res em Construção Civil, etc,
que alca?çoU a fama, com s�mente .nos melO� �adlOfo ..

i clarou-�os .
que. aproximada= l ê

.. ' ' .. _
. f'! Preside�:te e Vice-Presidente de Joinville

suas cançoes: e dança-s estra- l1lCOS e cinernatográfícos, co-
.

mente as Cll1CO horas da ma- ••••••••••••••••1 ,da República, Governador e João. Matias
vagan�es, c�iu ,I_l10tta, e� sua mo t�mbél� no seio da po-: nhâ !,ecebera, um telefo�eI_l1a . A propósito de 110�sa manchete de ; do corrente, úlí.í- I Vice-9overna�0.r do Estado e Presidente
casa, as primeiras horas de pulação carioca, onde a con- :cle Sao Franclsco da Cahfor-

ma página o Cél João Marinho recebeu o seguinte tele-I Prefeito Municipal se realí- Sindicato dos Trabalhado-
ontem, A artista 'õrasileira, sagradora de, "O que ê que a.1 nia, dizendo que sU,a irmã es- gT'am�:'

a
-,

.

,

I zam no mesmo dia 3 de ou-- res nas Indústrias do Trigo,
.de nacionalidade portuguesa, balana tem" gozava de gran-I tava passando mal. Imedia- "C' 'I J

-

M
.

1 V' 'd t D' t' •

E tubro de 1955 conclamamo� Ml'lho, Mandl'oca,' Bebl'das,"

'. . , , ,.,.., - e o,ao al'ln 10 - lCe-preSI en ,e
.

Ire orJa
.

s- ,. -

que em 1945 fOl a mulher que de estlma. Sua famlha, 'nesta' tamente comUnIcou-se com
t d 1 I' S P

,"'"
FI

�

"I' D TI D" t" os nossos companheiros d:1 et·c. de J"l'nvl'lle
" , 1 " . -

.
a ua .:4,.. ; Ol'lanopo IS - e russal1ga -'- ue orlO ,. .

. '"

mais dinheIro ganhou nos caplta, te,l� rec<:_bldo,ll1ume- sua mae, em Beverly, .

Hllls, Municipal P S',P este Municipio hipoteca irrestrita

SOUda-j
Aliança Social Trabalhista à João Lopes da Silva

Estados Unidos, acabara de loas malllfestaçoes de, pesar recebendo dela a notlcla d, .

d d t:t d "d V
.'
d' h' luta eleitoral sem quartel Presidente

.
•

_ .." '.. J. ne a· e a I li e ass1,l1l1.1 a os"encla e em;us COlllpan el-
.

.

.

,- ,

ll1ter,pretar uma pehcula pa- pelO faleCImento da Peque· que Carmen haVia falecld0 C·t I
.

t
'

E t d t S d
-

AI" t t" sem esmorecnnento com em·· Fl·rml·no SI·lva
. _

'

,
. '" ' .' ,

'

1"OS japI a e lU criOr s a o 1)' au açoes (emarlS as 1)' I '

ra a televlsao, com Jlmmy na Nota;vel . VitIma de um cola/pso carcha,
( ) N I R.I

.

V· . "'d t ... " I penha e amor: pela nossa Presl'dente da Junta
SER! SEPULTADA NO ..... a. e &on oe lU, lCe-pIe�. en e em exercICIO .

I
.

Durante. ' \ . co. causa, para que as urnas Sindicato dos Estivadores
Seu empresário, Benjamin B�ASIL

.

Informou-nos ,ainda. Aura • se encham dos 'nossos voto,o de Joinville
Holman; informou que elr" RIO, 6 C,,!, Ao) ,- Ouvida I ra Miranda que o corpo de'_

---

cy--
_.-

--_'7
- --�- - _.

Y_-'- -w'favoráveis aos nossos cándi- Alaul Zilllmer
caiu morta em seu dormi.tó- por nossa reportagem, logo I Carmen repou�ará ndBra-.( ,datas, po�s que a vitória de7' 1?resid�nte'�

,

rio, na presença dõ marido após conhecida a triste notJ-_JSil. .' _ 'l V�LlOSO
. APÔlO À ALlANCA ", '

� ..
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'

são, Sua morte ocorreu àf ,r-
.

,

. A ,- De Curitibanos, 2 - Tenho satisfaçao c�municar- TEXTO DO üFiCIO-APÊLO À SER DIRIGIDO A S.quatro horas da madrugada,

COM ..A· I,GR'E'.JA O'RTODOXA-
,

lhe acabam retirar apôio à 'candidatura Integralista de EXCIA. O SR. GOVERNADOR DO ESTADO
ou seja, às 9 horas do Rio dE" Jorge Lacerda Si'S. Henrique Conin9k, até há pouco te- Exmo. Sr. Governador. Veneza, no deJaneiro.

.

./
. soureirq' do Diretório Udenisfa IodaI e Alzei'ino Waldo- I _ No ano de 1937 inau-

município
David Sebastian disse que. CIDADE DO VATICANO, 61 de Roma. E' sede de um ra- miro Almeida, Suplente de Deputado da U. D. N. e que,

Crichlma.
(U. P.) - O papa Pio XLi:

I
mo dos ritos orientais que re- ;'U1'ava-se a ponte "Enge- II - Há pouco m,ais de úmaparentemente, sua esposa nas últimas eleições, obteve somente em Curitibanos; I',nstou ontem J'unto à Igrej�i conhecem o Papa. llell'O José Gomes de Oli� ano "tlerificou-'se que parte,se sentia bem, depois de jan·- dois mil e 'vinte e quatro votos. Rêferiçtos líderes acom- . 'J

't .los Ritos Orientais a, fim de Um .porta-voz do mona_ste- ,feIra, construída, pelo GO" do madeiramento havia apo-. tal', já altas horas da nOl e, panharão a candidatura vitoriosa do dr. Francisco .
,

lue se reuna à IgreJ'a Cató-- rio disse que a interpreta· ri êl'l1o do,Estado, sôbre o Rio drecido, diminuindo, emao terminar sua atuação na Gallotti. Saudaç,ões pessedistas, ,SALOMÃO \JARNEIRO

pell·cula. ica Romana, Seu chama- vam como um chamado a to- DE� AL1\)TEIDA Pl'esl'dente Dl'!'eto'rl'o PSD
Iãe Luzia, na Vila de Nova muito, a capacidade de re-

li lU, . .

", ". I'E-:·S···P···E·"IoR··A····D···O._·
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··N··
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I
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O··Cannen Miranda, cuja ves- :nento �ez parte de uu:-a car- �as as ramificações, �a Igre-i ,sistência ·da referida ponte,
timenta despertou- grandf 'a envlada ao arqUl-man· Ja Ortodoxa da Grecla, Bal-� 7_10 pp E 7�'��d de modo a tornar-se ela in-

lrita Isidore Croce, abade do cãs,. Rússia e Asia Menor, A CONHECIDO JOR- capaz de supo.rtar uni trâfe-paixão nos Estado� Unidos,
I t b t

.

t llOnastério de Santa Maria carta de Pio XII foi em co- -.

NALIS,!'A INGLE-S 2'0 normal e seguro.pe o� UI' an es VIS osos, sa -

A d
N ,

' -

patos de solas grossas, ven: Jrotaferrata, nas redondeza.' memoração ao nono centená-
, .'

e S'.. ' o e" s &

III - Em data de 19 de
rio da morte de São Bartolo- RIO, 6 (V, A.) - Chegaró ao'ôsto do a.110 passado te-vetre desnudo,' saias rodadas e .

.

R' h- h'
'"

....._............................................ .

'd ao 10, aman a, o con eCl' V E
. .

os famosos balangandans, meu, o. Jovem, naSCI o nJ . XCla. oportul1ldade de

concluira uma longa tournée NORMALISTAS DE Grécia, dis�ipulo de São Ni- do jornalista britânico Ale) dizer ao povo de. Nova Ve-

em Cuba, tendo se apl'esen- RIO PARDO RECE lius, o jovem, O documento abaIxo trans-" Ao desautorizar .pois, pu- Pryce Jones; editor do suple
.neza que o Estado não fica-

_

-

São Nilius fundou o mo- crito dispensa coméntários,� blicamente, a minha inclusão
mentü literario do "The Ti

,:ia alheio ao seu J'usto pe-tado com muito sucesso nas BIDAS NO CATErrE t" d 't 't I
" _ues", de Londres, para 1.lmi

"boites" de La Hab'ana, nas ena o rIo o onen a em Flodanópolis, 6 de agosto nas fileiras udenistas; apro·- dido, prometendo auxiliar a
.

O
.

G t f t S- vis,ta ao nosso país. Terça-
Ao ser informado de sua RIO, 6 (V, A.) - . preSI- ar a erra 8,. ao Bartolo- de 1955, veito a oportunidadê para reconstrução da pante "En-'

morte, Jimmy Durante de- dente Café Filho recebeu on- meu foi um de seus primei- Ilmo. Snr, reafirmar a minha inteira, feira, dia no�ve,o jornalists genheiro Josê Gomes de Oli-
t1em, em audiência, no Palá,-' ros abades. A, carta do papa, Dl'. Rubens de Arruda Ra- integral e entusiástica soli. inglês dará uma entrevista :.

.veI'I·a" •
. clarou que a noticia o emo- I b'l

.

cionou profundamente e es- cio do Catete, llm grupo de disse que "os impedimentos mos. dal'iedade ao Partido Sacia' .seus co egas' raSl ell'OS, na
IV - Ante o exposto, ten-

clareceu que Carmen Miran- professorandas da Escola NO! tem mantido' já por demasi�, DD. Diretor do JOI:nal "O Democrático e à candidatura �!�� .........:.-.... do em .vista que a Prefeitura'
ela voltarà de sua excursão, mal Regional Erl1esto Alves, Jo tempo alheiados da Igre- Estado". Francisco Benjamim Gallot· Mlmicipal de Criciuma

.

já
segunda-feira, quei�ando-se da cidade de Rio Pardo, do ja,(Católica Romana) a tan� Nesta. ti. EM TÓQUIO OS PI- iniciou a total reconstrução
que trabalhara demais em Rio Grande do Sul, e que' Sê tos de seus filho.s. Não pode- Senhor Diretor. Emborá seja um humilde da ponte citada e tomando
Cuba, durante 16 dias. ,mcontram no Rio, em" viu- riamos, corri a ajuda divina, Tendo os jornais "A Gaze- funcionário público estadual 'LOTOS AMERICA- em conta o compromisso que
Recostou-se em um sofá, ·l·em ,cultural e turistica. finalmente entregarmo-nos ta" .ele ontem e o "piário da e tema as consequências des- NOS LIBERTADOS o Govêrno assumiu, em data

enquanto conversavamos _
.As jovens normalistas pa- à Verdade? Na ,realidade" (') Tarde" de 'ante-ontem, bem ta declaração, dou a V. S. au·,

PELOS CHINESES' de 1'9 de agôsto de 1954, ape-
'continuou Durante _ e de- leskaram cordialmente com povo do Oriente não tem na- como a rádiO Diário da Ma- torização para divulgar esL. la esta ,Assem,bléia Leg-isla-
clarou que não podia dormir, .) presidente da República es.. da q}le temer da I:el:!nião com nhã divulgado a minha ade� em seu inteiro teor, TO�UIO, 6 (U. P.) - OnZE. Uva, por proposta do Depu-
que tossia a noite toda, mas' tando acompanhadas das a Igreja: Romana, EJ grande são à candidatura do Si', Jor- Atenciosamente aviadores dos

, �stad�s Uni-_ tado Paulo Preis, no senti-
que apesar de tudo, se sentia professoras Ilsa Maria Kops o desejo de seu retorno a gé Lacerda'e portanto d�ixa- Cândido Ámal'o Damásio .dos, �ue denunClar�m as �. do de que se :digne V. Excia.
feliz. Fiz-lhe ver, então, q:ue

Grawunder e Maria de Lour .. ela", do de fazer parte do sub-di- Reconheço a firma supra cusaçoes dos comul1lstas Chl- conceder um auxílio de ...

se ela estava enferma, pode- des Kraemer Alves e foram A Igreja Católica Romana retório ao Partido Social De-· de Cândido Amaro Damásio nes�s sôbre "espiona�'em", .a ..

, Cr$ 150,000,00 . àquela Pre
riamos conseguir uma outra apresentadas ao chefe do go'- e as Igrejas Ortodoxas Ori- mocrático em Barreiros; ve- e dou fé, terr.Isaram .0nte!l1 a nOl:e feitura, de vez qu'e as obras
atriz para interpretar seu' pa- vêrno pelos ministro Cunha' entais se dividiram no século nho, por intermédio de V, S. Florianópolis, 6 de agôsto a�Ul, a ca,mmho ,�e s�a pa-j irão. atingir, aproximada-
pel, mas ela não aceitou a Bueno e Henrique D'Avila E' XI, de1pois de sete seculos de declarar que,

. conio sempre de 1955. tua, d�r:ols de tnnta meses mente, a casa. dos .

sugestão. pelo juiz E�mano éruz. controvérs·ia,· estive, estou 'vinculado às Em testo JMPJ, da verdade. nas pnsoes vermelhas. Cr$. 350.000,00.
Ontem à. _noite, estavamo>:s hostes d:o nosso g'lorioso Par- João Machado.' Pacheco V - Certo de que V.

preparando um dos meus
••••••••�•••••••••••••••••••••,.••••••••••••• tido Social Democrático, do Júnior -: Tabelião.

MARCADA, DAT'A' Excia. há de escolher o pl'e-
�rogramas de' televisão para ,qual 'nãp me desliguei nem Firma reconhecida no Ta-' sente apêlo como sincera co-

a próximo ano. Trabalhava- REPETIRAM-SE EM BUENOS 'AIRES OS estou de-sligado, embora as- belião Machado. PARA'A VISITÁ DE laboração, apresento, no en-

mos em um número in titula- sim inveridicamente propa- E terça-feira tem mais!
BATTLE BERRES seja, a certeza da mais alta

do "Jackson, Mirandave aO· ATENTADOS -A'" P'Ol' I'C�IAIS EM SERVICO' lem Os adversários. consideração.
mez", 'Eu sou Gomez, Depois .

'

"

"

.

O snr. Jorge Lacerda e o NÃO CIRCULOU A WASHINGTON (a) Braz. Alves - Presi-
de uma canção,' dançamos BUENOS AIRES, 6 (U, PJ I seis pessoas' arm,adas desce- S111'. Aquiles Atherino surpre- BOGOTA', 6 (U. P.)' - O WASHINGTON, 6 (U, P.) 'dente.
um pouco. Foi quando ela - Produziram-se ontem no- i ram dum automo'vel em San enderam a mim e ao meu pa- matutino "EI Tiempo" não' - A Casa Branca anunciou Sala das Sessões, 4 de
caiu de joelhos e e"u supuz vos ataques de surpresa a po- i Andres de Giles e começa- flrinho snr. joão Ambrósio dí), circulou ontem .porque sua ontem, que o.presidente Louis ag'ôsto de 1955.
que havia resvalado. Levan- liciais, tendo como autoras

i
ram a disparar'contra o ins- Silva com quem resido em direção .se ne�<?u a publicar Battle Berres, do Uruguai, u- Paulo Pl'eis - Deputad�.

tau-se e disse que lhe ha- pessoal; que conse�uem desa-
I petor Rodolfo Casey. Embora Barreiros, com uma visita há uma retificação" elaborada ceitou um convite do presi-

viam faltado as forças, Res- parecer imediatamente. Os. tomado de surpresa, o inspe- poucos dias e foram recebi': por 1funcionários do govêr- dente Eisenhower para visi- ,'Exmo. Sr. Presidente.
pondi-Ihe 'que eu leria sua ataques se' processam . da

I
tal' reagiu com' seus compa- dos por pessoas educadas que no" sobre a)nel1sagem que tal' os Estados Unidos. O che- O Deputado signatário do

parte, mas ela preferiu con- mesma forma: um automó-
i

nheiros, pondo os agressores os tra'taram com as mesmas o seu diretoi·1L-.Rdberto Gar- fe do Executivo uruguaio ch,e- presente requer, na forma
tinuar tràbalhando; Termi- vel passa lentamente com as' em f.uga. Em Ciudadela, dois atenções com que tratam a ela Pena; h.avia dirigido a gará a Washington, para uma regimental, se ,digne V.
namos nosso trrubalho' às 11 luzes Uipa,gad�s e cOl·tinas fe- policiais em serviço foram a- todos os que lhe che,gam à Jorge Mantilla, presi'dente da visita' de 3 dias, no dia .5 de Excia., depois. de ouvido o
horas. da noite e ela estava chadas, enquantó seus 0- tacados a tiros por cinco pes>- porta. Se receber com educa- Associação dos Jornalistas do dezerrÍbl:o. O comunicado. �m Plenário, encamjtlhal' a S.
muito contente, Que mulher cupantes 'uis))aram contra a soas que fugiram no mesmo ção até os adversários políti- Equador. Garcia Pena Jnfor- a,?�e?,o 'mforma que a ,vlsIta I Excia. o 81'. Governador do
'admirável! Is,to é algo terrí- polícia, Os últimos ocorreram automóvel. O chefe de polí- cos que nos procuram signi:" mau qu� forças do exército Vlra demonstrar e reafIrmar. Estado o ofícjo�a �'l .

, ' ,. '<l' d ' 11-.
.

d .

I'"
pe o, cUJa

vel!" '.
.

em San Andres de Giles e cia, Miguel Gamboa, disse fica aderiT a êles politica- e da pollcla lmpe em a a ve l�a �nllza e e a cordial cópia' a· êste anexa.
A. RE�ERCUSSÃO NO RIO Ciudadela. Os poHcjais visa- c.o-nfiar.· no re.sultUido_ d.o in- men�e,. então �nr. Di,i·etor,. pu�*��ão do jornaP', desde cooper.açao entre os povos. e . SRla 'das S .�

';, 'CA "d" ._,- .......,,;?; r.., _. .' .

'-" . < essa e::;, LJe e.
RIO; 6 (V. A.í __ A noticia 'dos não fOrf.lm atingidos. Um quérito para apurar a ver· pejo geito, as coisas na poli_::- _.q-rre o mesmo se negou a gu- os gOVelr:os clO,Ylugual e elos, agôsto de 1955.

.

do falecimento de C::trmen comunicado adiantou que dáde desses sucessos. üea anrhilll muito n�l;:éIa,G�s. bliear a retifj(;í,H,:ão, Estados Unidos,'" .l Paulo Prei" _

/--

Ediçã'o de hoje - 8 páginas Plortauópolís, Domingo 7 de' Agosto de 1955 Crt. 101

dentre. �esta mesma ALIAN-· res é a nossa vítoría e a VI"
ÇA SOCIAL TRABALHISTA, TO'RIA DO POVO.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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6 sábado (tarde) - Farmácia Catarmensé - Rua
A Delegacia Florestal Regionll-l, Trajano.

'no sentíd« le coibir, ao máximo pos- Gerante : DOMINGOS r, li.
7 domingo _ Farmácia Catar-inense - Rua 'I'rajan o ..A:QUINOsível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de ímpe- 13 sábado (tarde) - F'armácla Noturna - Rua T,ra-

pedir os desastrosos efeitos econQmicos. e ecológicos que &epre.enta>lle.: jano,
acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção Reprelentaçõ.. A. S. L"ra. '14 domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.
de todos os proprietários de terras e lavrad�res em geral. !Lt��a 3enador lJant••• �o .. _ ,.

. 20 sábado' (tarde) - Farmácia Esperança - Rua
para a exigência do cumprimento do Código Florestal andar. .Conselheiro Mafra.
(Decr, 23.793 de 23-1-19�4) em todo o Estado. Tel.: 22-6924 -- Rio d. Janliro.

21 domingo _ Farmácia Esperança _ Rua .Conse-
, 1 "Rua 15 de. Novembro 228 6·

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MAiO andar laia 6U - Sio Paulo. lheiro Mafra. .

:Nenhum proprietário de terras ou lavrador poderá 27 'sábado (tarde) - Farmâcia i Nelson - Rua Fe-
proceder queimada ou de-rrubada de mato sem solicitar, \SS'NA'TURAS Jipe Schmidt,.. Na CapItal
com antecedência, �\ne.!lessãr.]a: licença da autoridade flo-

, 28 domírigo - Farmácia Nelson
restal competente, conforme dispõe, o Código i"lorestal em Ano '.' Cr. 170,00: Schmidt.
seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores Semeatra

'N'" '1'" '1'
Cr$ iO,OO I j O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias

sujeitos a p'enalidades,
( nter or .

S t A tôní N it d' F I' S hAno ...... ,-, ....... Cr' '2'10,00 an O n on� e oturna SI ua as as ruas e ipe c-

REFLORESTAl\rlENTO Semestre ..........••• Cr,nO,OO.midt, 43 e Trajano.
.

Esta Repartlçãu, pela�rêde de viveiros florestais, em Anúncio mediante -ontrâto. I A' t t b I
-

derâ • lt • d .'
- Os ori&,in'lis, �esmo ni� plF. PI �s�n_ e � e a nao po era ser a er a a sem PI e-

cooperação, que mantem no Estado, dispõe de mudas e se- blicados, não aerao de ulvldol._ vra autorização deste Departamento. .

mentes de espécies n"restais e de ornamentação, para for- A direção. não le.r.eaplllllfllilisa,· Departamento de Saúde Pública .26 de Julho de 1955.
necimento aos agrfcultores em geral, interessados no reflo- pelos conceito. emltldo. uo••-:'- I • d' A

'
, •

tiro' I&.�inado..
: LUIZ Osva] o D Acâmpora - Inspetor de Farmácia,

restamento de suas terras, além da prestar toda orientação
técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob-

tenção de empréstímes para reflorestamento no Banco do INFORMAÇOES
Brasil, com' juros de 7% e prazo de 15 anos. ÚTEIS

.

Os interessados em assuntos florestais, para a 6bten-' -o--

ção de maiores sclarecímentns e requererem autortsaçã« '·0 le.itor enco_nturá, nlllta ee

. . .' luna, Informaçõea QUI nlc .lta.
de Iieençapara queimada e derrubadas de mato, devem diàriamente II de imediato:

I dirigir-se às Agêl.lcias Florestaís Muuicipllis ou díretamen- JORNAIS 'ftletvu,

te a esta Repartição, situada à rua Santos Dumont nO. 6
O EstadD . �........... •. 1.02l!

I
A Gazeta ..........•...•.. 2.656

em Fiorlan<'ip"ll.s. Diário da 'l'ude .3.679

'I'elefône: 2.470
I

Caixa Postal, 395. lÁ Verdade .�::...........
2.010

.

_ .
.

IhllP\.�nBa
J:f!alll} •..•.... a.688

Antônio. ��� telegrafwo: AgriSill'�_-.:w��rt���. 1l0��T!�;'
'(Provedor) ..... _........ !.I1�

,·(Portaria)·.,............. il.Ola

I N�r.êu Ramos •....•... '. • ..811
�hhtar •. 1..117

I São Seboat lão (Casa dI
Saúde) I.UI

I
Maternidade Dcutur Car
los Corrêa .. . .. " . . . . 1.111

CHAMADOS UR

I GENTES

I Corpo de Bombeiro. .... 1.111

I Serviço
Lus (Reclama-

ções) 2.404

_Florianópolis - ltaja{ - Joinville -- Curitiba ! Policia (Sala Comísaãrto 2.038
! Polícia (Gab. Dalei!ldo).. lUII4
.

COMPANHIAS Dli

Age
....

ncía : Rua Deodoro esquina:da ! '1'RANSPORTlIS
• Bua, Tenente S�vaira !TtcÉR.�? 1.'100 VENDE·SE AS SEGJJINTES 'PROPRIEDADES

I
Cruzeiro do Sul .......• IUOO .,. -

'_

-
- Panarr un A Casa n. 12 na' ltua dos Ilhéus (antiga Visconde-�-�---

Ivaria-
.......•........•.. 2.121 _.

Lóide Aéreo 1.�01 Ouro Preto). ,

Reai .. "................ UI8 A Casa n. 13 na Rua Silveira de Souza
------�--------._----- l�c�l'�IIsav&

1.600 'As Casas. nO!!,! e 3 na·RuáSete.de Setembro
Lux ":. " '........ 1.�21, Uma câsa d"e estuque na' r_ua Servi'dão Moritz, (Morro)

I Magest!c "............ 2._76. com o terreno 6 x-14, preço. Cr$ 18.000,00Metropol ...•...........• 1.1.7 .

ILa
Porta "............. 1.821 'Uma casa de mat.erial com·o terreno 10 x 80 no inicio

gaciquB "

.........•...•••... �.�n. d{\ estrada. do Pantana,,( (Idào da,

..

T
.. Xinda.de.), preço Cr$...l.entrar . � .............•

'
..
_.694

140 000 00 .

. ... ' :'.
li:strela .. � . , , , ...•• ',' ...•� 11.17J1

'", , ,r .•

.

.� t \ " !. t

(Ideal
�, '<1: ..L.'.n. '"Â trataHcolh':o Sr: .DOril.1é&i'O;"-8'"Õa.1'és eu "0 Sr. Sílvio

E�1'REITO .' ,,;"\ I, '.

Sonsini' ;'.
-

� .
"

' ," ,,' ,,'

_ f ).

DIsque, .. " . :
, '.... t " I

'_O"
"

i
-

. '.
.

".

IND.ICADOR PROFISSIONAL\
DR.

RO!E�DUIEcSoBASTOS MÁRIO DE LARMO, ·'Dr�� :Vid·al Dlitra- Filho
AI> CANTIÇAO

1- ESPECIALI�TA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS
DR. r. LOBATO

..

DR. WALMOR ZOIlD '��:er:::id� A�:IIHo!pl!!1 ,,��� 1\:1 É D I C O qJR�OS D�SPECIALIZAÇAO J�O RIO n. JAN1URO
1i'1''r "crO GARCIA Can do Rio de Janelre CLÍNICA DE CRIANÇAS PEDIA'l'RlA NEO-NATAL - IJ.ÍSTúRBIOS DO RaC.II ..
r u....n CLINICA MÉDlCA'1 ADULTOS NASCIDO - ASSISTENCIA 'I'ECN:(,CA' ESPECIALIZADA AOS

Doe'uua.. do .parelho rea.,!rdórl. DI'lo.... pela r.e.l.... 111'.. CARDIOLOGIA . [PREMATUROS, - TRATAMENTO r iNAPETtNCIA INFANTIL
"
•

1'UBEROULOS. elo••l i. Mediei.. ia Ual"lór· Contulti')rio: Rua Vitor Ihl- Doenças Internas .

. I FALTA ,DE APETITE) - 'I'RA'l'Al\1l<NTO, DA IINURilS. NO.
DR. ANTONIO DIB RADIOGRAIt'IA li RADJOSCOPlA .Id.de ." Br.ln rele.s,.22 'tel. 2675. CORAÇAO - FIGADO'- 'fURNA EM "CRIAN:CAS li ADOLESCENTilS - DISTúRBIOS.

MUSSI- DOS PULMOllS Ex-I.terno por eoncwr.o ....

lI.-1
Horários: S'e�und8l, Qu..rtu , :tÜNS _ INTESTINOS PSICOJ,.óGlCOS ·DA INFA.NCIA � JlNFJiRMIDAlI:aS DA INF.1N-

O" Clrura-Ia do Tor.x ternldade-Enol. �exta feiras' _ CIA Dil MANEIRA GilRAL
- liI"-lmC '" -

Formado pel. I'acnld.d. N.eI.. (Slnlc. do ?rot. OctAvI-?'"
-

Das 16 11.8 "18 horaa. Tratamento moderno' da

I
"CONSULTóRIO - FELIPlI SCHIIIDT. II.CIRURGIA- 'JLíNICÃ nal "e �edlcln., TI.lolo"I.··. drlruea Lima) CONSULTAS DAS 2 .s R 'HOR SGJJRAL-PARTOS .. ... • - Residência: Rua. i'elipe Selll- SIIIILIS - A... A •

'-rvl'ço completo. I _liplcia!1- 'rIlloclrar&,llo do HOI,lta. 111'.. Ix-IDterno 40_,Servlço de Clrur-
I midt, 23 - 2° andar. apto 1 _

" •

V.
CONSULTAS C/ HORA MARCAL'6.: I'ON. 11811�� •

)la ,ta d. HOlpIL. L A.. P... T. C. 'Tel, 3.002 ConsuItono - 'Rua Ict6r. RESIDÊNCIA - ':{'ENENTlil SILVJJIRA, 110 (I'OM. 11")�..do da. DO.NÇAS D. S�NH�. Cura0 4e re:.peel�ô!.çI. ,.la do- Rle; de Janeiro _.. .MeireJles, 22. ATEJ.'ojDE CHAMADOS A DOMIC1LIO :RAS, COD. moderuo. m6to OI &
S N T '" I te • --... )I.,dlco .0 .Ko.plcal II, DR. HENRIOU"" PRI�CO-dl'a'"n6.tico. I tratamlnto. . • • ...x-. r.. e :E_a- ..." � ao'" �UIO• t t .. Cf ... i p.r UI. Caridade •

D 13
.... lUlo16· h: DR. ANTONI·O· BATIST'" DR. CLAR'NO G.SULPOSCOPIA - HIST••O - en e ",e r.r... • r. DOE�ÇAS Da SaNlIOltAS PARAlSO A

SALPINGOGRAFIA - .lS�A· O
. Gul••rl.. (llto). as � oras. JUNIOR GALLETTl--

LlS.O BASAL Con.: FIUpI Scllmlclt. II - PARTOS - OP1I!RAQ'OaS MÉ�ICO TI· Clt'
.

.

F 1801
r Conl: Rua João Pinto n. 111, Operllço"ell"_' Doeuça. de "A. e elOne: onsu. orlO - CLINICA IlSPECIALIr:AD,à D. - .ADVOG 'DO' _

. , &acUotn.pll, JlGr ...... carta.- on.
"

D�

I
A

lEletroc;oa&,ul.çlo. - �.loe Ultra I Atlndl Im 1101'•••rcada. daa 16,00 à. 18,00 h<'''IiI.•1hoTa. - ClínIca de Adlllto.. I 3.4Hí'
.

C&IANCAII , Ru� Vitor Jleirele •• !!O. ,

Violeta e Intr. Verml"" .

Rei.: - .Ilna ••tev•• Junior, Pela manhi abndl dià- CU�80 de Eapecializaçil.o no I Rsidência' Rua José do' Con.altal da. II áa 11 b�r.. : I'ON_I:" 1.�68 - Floi'ianópolb
Cca.alt6rio: Ru.-Traj.no, D. 1, 80 - Fone: 1191" .

riamente no Ho.pita1 dI '{ospltal do. Servidor... do 11.-
. • I Ru. 1 O",na. Padra Iiruelin�o.

10
.

d .dl�l I 4 • D"·plo I - Caridade. tado. -

I Vale Pereira 158 - Praia 12. .

an ar - � co o o - •

DR YL'MAR CORR.... li 'd'
.

(S
.

d t
"

[ ADVOGADOSHoroirio: D.. II •• 11 laor.1-. .IIIn.
eSI encla: ervlço o Pro. lIIarianó d. da Saudade - Coqueiros.

.

Dr.•USSI. '_ n
CLtNfCA Mf:DICA 10�ua: General Bittencoun n. A't::��?ta& _. Pela mM!)

....
·

no i! '.

--I .DR. JOS� MEDEIROS
Da. 11 àl 11 1I0r.. - ""ra. CONSULTAS daa 10 - 111, lio- - ..

DR MARIO nn:l>....T
VI IRA.USSI Telefone: 2.6111. Hospital de CUidadl, 'I .. . Y1' JI.n- E ADVOGADOral.

A ã d USEN
.

.

R..id'ncia-' �y••l" Tro.-· Rua 'l'írllrteD�'" J - Fone "15 t r e da. 1610 ha .m dian- DRA .
- ADVOGADO -

. E.critório
.

I Re.ic�ncial

poWlkJ. 14. DR. NEWTON te no eonlultório ,i Kua Nnne•. CLíNICA MtD'ICA D. ADULTOS I.�aixa POltal 160 - Itajal Av. Hercilio Lus, 11

DR. JOS1! TAVAP...J:S D'AVILA Machad-o 17 ;;J!aqulllll •• Tira-I li: CRIANÇAS
I Saota Catarina. TeleI.onl: 1146.

CIRURGIA GJlRl.L dente�. Tel: 2766
.. Consultório - Rua .Jolo Pin-

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

IRACEMA
Doença. de Senlaora. - Procte- I C Ret�l�enclll - rua Prllli'lntl to, 10 - Tel. M. 7611. .

D L DMOLE'STlAS NlIRVOSAS J logia _ Eletricidade MUlc.
ou In"o 4�C'LINIC' I Con�u.lta�: Da. � à, • laores. r.

. auro aura·MlilNTAIS. - CLINICA GlIRAL Consultório: Rua Vitor III-
.

.

.. Resldencla; Rua 1I.tevel Ji.
lISPIECIALI::fIC�I OLHOS. , Dr Serv!ço N.cional ti. Doen, .elea n. 28 _ Telefonl: 1107. de

'0' níor, �5 .. Tel. 2812. - Clinic" Geral
RG'NT çaa Mentall. C lt D 11 I. OLHOS - OUVIDOS .-- lU.Ul .

.

.

-

OUVIDOS, NARIZ. GA A A. Ch f d Amb I t .�', 1:11Ci; dl'an"Otne.8•u.
a

•.
: .a. .ora. Im. . . .lI GARDGO'AN1'A i DR. NE' U' P'rloRRfNE Especialista em moléstias de Senhoras e vias uriná-

'fRATAlIlINTO 11' oP.uç,':: J
'

ne rJe!tal u a

I _

l. .I!, \ ,

Inrra-Ver.elllo - Neb.U.�. - I Psiquiatra do l1<>.pltal _ _
ResJ(lencla: Fone, •.�2lI DIt. GUÉRREInO DA f'ON8J:CÃ MUND .

.
rias. I

Ultr:-8�. UI ce..-
Colônia Sant'Ana ���N��;�rouA;ÀJiL}ro DI- Cbefe do Serviço dI OTORI- Formado p"'a Faculdadl Nac!·. Cura ndical. lias infecções Àlludas e croni(!as. do

(Tr.ta•••t. ,. i'··' ConvullohlrA.pi. pIlo,. 3�"tl'0-. GESTIVO _ ULCERAS DO lIS... NO do H08}:ital de FIOrianópou.1naol d. �edidna .Univaraidad. aparelho ienito-uri-nário em Sl.mbos os sexos.(I,lr.ç o choQuti e cardl.zol. Inn:.uI �ra- I G.
: Possue a CLINICA o. APARlI- do Braall

ARrlo-reU.ueo,•• - :a�lca �I pia. :VZalariot.rapia. Peíc()�ltu;·;:::. T-?f�E�M!Tg�g8�NO, ALlIB- LHOS MAIS MODlIlRNOS PARA I RIO n. JA.NlIIRO

I
Doenças do a"parelho Diies"dvo e 'do aiatemM ••"01<>,

°i.�1I01o:._ii.!,�e..r·:I': ,.= · CONSULTAS: "'trçali •. �'o]" I"
-

'NICA G.�AL
•

CLI-ITRATAMENT
.... dai' DOllNNOAS' Aperfei�oafllente na "Ca•• de Horário! 107í !is 12 e 2t,í ás 6.

.

.... ce
. tal da. li à. 11 aora. P�J" •

.' da ESPEQALIDADlI I Saude São Jí[icu.l" " '. .
•

.

_ O d _ F .
. •• Elta••) (m.nlll) to- DR. JULIO PAUPI'l'Z Consulta. _ 'PIl•. man.lll .0 Prot. Fernando PauJino. ConsultorlO. R. Tlladentes, 12 1. Ao ar olle.

Hor.á,!o dIali' ...! t.. IS ..ra. el RUa Anita �aribaldl. .'Iql!.�- FILHO tHOSPITAL. lnterno pgf. I ."105 do S.n11l0 :�246 _
d••

,

1.. _r.l.
V .lt de General Bltt.ncourt. � . • Á TARDIl - dai • aI' - I de Ciru�gia R'd

.

R L d C t" h 18 (Chá(,onln11;6rlo: - Ilu. 1'-r__It- RESIDBNC14. ,l"", :&o� li\n. I )l:x I�terno da 20. 11IterDl.�1 no CONSUL'I'ORIO Prof. Pedro da .oura eSI enCI8: . acer a ou ln o, . - cara

reI.. III - l'oal1ll7l.
_

139 Te1.290l
. le

SerV"lCo d. &'.a.t�o-.nteroloa-Ia i CONSUL'l'ORIO _... dOI.Estagio ptr 1 ano ilà "•• ttr- 40 Espanha) - Fone: 8248.
,R••. - aa. 810 �orr. II ...:......-, ..._- ---"--,, da Santa Ca8� do �IO �. Jan.iro ILHEOS nO 2 .. I aidade _ ••cola"

.

'on••'11. DR. ARMANDO VAa I (Péof. W.
dB.,rardl�ell�). (P f! REEIDENCIA r - "tUpe Scb. Prot. Otávio Ro<irieun Lba .. 11 311'IIfIlEI',.a-••1Il1Irptm.·II'."flill�I;�·

DR. SAMUEL FONS:lCA RIO DE ASSIS 'Aus�::;e8jJoe). neuro O&la ro .

Imidt nO lIa Tel. 2186 .

[nterM Jlor !l .• 110 do p� Dto .�

CII1UaGI.\O·DENT�$TA 00. Servl�ço. 4e Clinlca 1.f.&Ul i
.

Ex interno do H\lipita! mater-

J
. .' ��corro . .

R I
.

I N �I·Clínica -:- Clrllr,l. - Prob•• da Aa.latenc;la Monfclpal I Ilml-1Dldade
V. Amaral.

. D,R. ANTON�OMONIZ· CLINlgr���ç���LT' es au ran e apo IDIII'tárl. /'
.

pltai_de �Carlda41 . DO�NÇAS INTJ:JlNAI
• DE ARAGAO. DOENÇAS DJi ':;.NE:OR,\S

'.
&alo. X • Wra·Vern".· " CLíNICA lIflDIlJA D. C'&LUi- Coraçao .. li:.tô.�al'o, lute.iino,

CIRURGIA TRliUHA'J.·OLOGU CONSULTAS: lI!o Ho.pita! d.

Co.n,ult6ri6 ••••idtnc1a1 .11& : OAS li ADULTOS

11.�a-ado
e VIII bIliar... &lu., CI'f&�

dis C 'd d d'" t d 8 à
rern.ndo .aulclo I. "

I -: �Ier&'ia -

..
rIoC" (Itero.. ""I 'lO.

1"1
Conault.hi��t9f:io Pinto, 11. l�rI a I, lárlamln I &3 .•

RUA Marechal Deodoro H.
T.lefonl: 1.li Conlult6no. Ro. Nun.. • "nlultórlo y w.r ....111'.... .

d" t 2" 3" 4& d 14' 16 h '", .. A Ul d B -_.,' .. Ih I
CODluHa.: d.. 8.110 H 11.1' ,cbado, 7 - Con.. ltlul '1iI l' 1. :!!. DilI 16 ãa 17 lárla:g\cn c. �s, as" o.ras, ....m .....ges. no. II o f..u.a, o me or

-

d 16 00 á 18 ko..a. 118 hora. Daa ]6 b 18 20r...
.

Menos !tOI. Sábado. no ConsultórIo a Rua Joao Pinto DUconto eíipeclal p",ra oa .ennorea 1'1al&litea.I E�:lu.ivam.·nte com laora mar, R ...idência: Rua .&r.chai 11111- Residência: lljla BMal1iTa 110. Res: BocaiUV1I 1". nr. 16 (1° IInd,ar).
..... lbulíl<:. , - ;oon,: .7111 Fon.: &"8.

. J;'on.: - i.71�. RESIDENCIA: - R' a Durt.
Shutel, 121l - J'lorlu6polb •

/Lavando com Sabão

\?irgem ESJ;>ecialidade
da CID., WITZIL l·INDDS'BIAL�JoID,11I8. (marcl "�alltrada)

'.

o, ·z .mpo�.e dinlleiro .. ....
. .

�

_ ......__.�_�._,. w �. ._.� .,_...._=� =� .._ ........ __...............__������.��� ....

MINISTf:RIO DA AGRICULTU�A

SERVIÇO FLORESTAL'
DELEGAGIA }'LORESTAI.

REGIONAL
"I\CbRDO" COM O ESTADO tl:r.

Sl\.NTA CATARINA
AVISO

o ESTA'DO
I ---

ADMINISTRAÇÃU
&edaçio 'e Oficina., à rua Copo
selhelro Mafra, n. 1611 'l'1!1. 11122
- ex. Postal' llfl.
Diretor: RUBJiN'! lo RAMOS

A IMOBILlARIA "MIGUEL DAUX"
/'

INICIANDO AS SUASVENDAS OFERECE
VENDE

.

Uma casa Ampla, construida em um terreno de

20x19,50, locallzada no centro da cidade, sendo parte fi

nanciada, entregando-se a casa desocupada. Preço •...

Cr$ 800.000,00. NegÓCio urgente.
:--0-

Duas casas, localizadas em um terreno de 9x53, sito

no Estreito, sendo uma de alvenaria e outra de madeira.

Preço Cr$ 300.000,00.
-0-

Duas casas situadas em um terreno' dE: 10x65, sito

no Estreito, sendo uma de madeira e outra de material.

Preço Cr$! 220.000,00.
-0-

Uma casa de madeira tecem-construida, pintada fi

óleo, localizada em um terreno de 20x25. Negócio urgen

te. Preço Cr$ :95.000,CJo. Estreito.
-0-

Uma casa de material, localizada num terreno de

lÕx50() sito a rua 14 de Julho, Estrei;o. Negócio urgente.

Preço Cr$ 140.-000,ob.
-0-

Uma casa de madeira recam-construida ainda não

habitada, localizada em um terreno de 10x30, sito
_

em

Coqueiros. Preço Cr$ 180.000,00.
-0-

Uma casa a Rua Conselheiro Mafra..
-0-

Uma casa a Rua Fernando- Machado.
-0-

Uma grande casa tom terreno, em Santo

Preço Cr$ 150.000,00.

......... � ..

-0-

Duas casas de madeira, localizadas em um terreno

de 20x28, de tamanhos diferentes, vaituadas junto a Es

cola de Escrita e Fazenda da Marinha,' no Estreito. Acei

ta oferta. Negócio urgente.

Viagem' com segurança
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIOO {(SOL-BRASILEIRO)
-o-

Três màgnificos lotes na praia do Bom Abrigo. Pre

�o Cr$ 170.000,00.
J -0-

Quatro lotes no centro da cidade. Preço
Cr$ 550.000,00.

-0-

Quatro lotes na cidade de- Londrina, Estado do Pa

raná. Preço Cr$ 180.000,00.
-0-

"

Um lote de 10x34, a rua Tupinambá, Estreito. Aceita
oferta.

-0-

Uma casa situada na Pi'aia do Bom Abrigo, e Um lo

te anexo, com onibus na porta. Preço. Cr$ 150.000,00.
Vende-se a casa ou o terreno em separado.

-0- - (
Duas casas de material, situacas no' :Morro do Ge

raldo, tendo cada cása seis peças. Preço �as duas
Cr$ 150.000,00. Facilita-se pagamento. \:
,------�------------------------------------------�----------.------.----------

ORA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

DR. JúLIO DOm
VIEIRA

._--,._.__.--�---'-.'
,---_._._

I,
i
-------_-_--�----

FARMACIA DE PLANTA0

Mês de Agôst»

Rua Felipe

Raios X_
Ilpa.telh..,em moderna fi completa para liU&\fluer cu••

.

radlolópee.
RadIografla& fi radloseoplu.
Pulmóe. • coração (torax).
Estornago - intestinos e figado <eoIeclstO(l'alJa).
Rins. e bexi�a (Pieloguafil.,.
Utere e anexos: Bistero-salpingoirafl.a com Insufla

ção' das trompas para diagn6..'itico da esterilédade.
Radiografias de ossos em géral.·
IUedídas e:li:a�"s dos díametros dA bacta pa.ra orienta

ção do parto (Rádio-pebimetria).
Díàrtamente na Materrudade Dr. Ci1.dos corres,

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

DR.. ANTONIO ftOl\lES OE
ALMEIDA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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na,

Muit·a.s serão, por certo, as

homenagens que o seu eleva

do número de amigos e ad-

miradores prestar-lhe-ão
nesta oportunidade, ás quais
nrazerosamente, O ESTADO

'e associa, com os . melhores

.otos de felicidt}des. STARNBERG, Alernanhã.e guia democrática poderá fa-

'FAZEM' ANOS, HOJE: (U. P.) - O' princ lpe-her- zer ressurgir o nosso povo".
_ sr. Erasmo spoganitz; delro Ruprecht, que jámais Dizia que o reino bávaro res

_ sta, Luci Caet.ano; renunciou aos aeus direitos tabelecido poderia caber
_ sta, Nilza-Helena, filha ao trono da Bavieera, fale- dentro -de um verdadeiro Es

.10 seu, Arquimedes Milton ceu, ontem, no castelo de tado alemão federado.

ta Silva; sua .propriedade, aos 86 a- O príncipe herdeiro recu-

_ sta. Regina Taulois; nos de idade. Milhões de bá- sou manter contato com al-·
_ sr. Regínaldo Kajalian; varas manifestaram o seu guns dos partidos políticos.
_ dr. Enéias vasconce- pesar pelo falecimento do Recusou-se, ainda, ratificar

:0.3 de Queiroz. pt-incipe.. a Liga do "Rei e da Pátria",
_ sr. Júlio 'l'ietzmann; Marechal de campo,

.

du- fun dada 'em 1949 por alguns
:_ sra, Córa de Oliveira rante a· primeira' guerra monarquistas, Seus 'dois fi

Santos; esposa do sr. Eduar- mundial e inimigo de Hitler, lhos e cinco filhas estavam

do Santos; (la 3° Reich, o extinto era re- junto do leito de morte, na
sr. Nazareno ,Simas, verenciado como o verda- hora em que expirou o pr in-

.Iestacado desportista; deiro símbolo dos "tempos cipe, Ruprecht jáma is re-

_ sra, Catarina GaBoti idos". Quando fracassou o nunciou aos seus direitos ao

Bãyer Filho; atentado contra a vida 'de' trono e muitos. bávaros o

_ sta. Maria Barreiros, fi- Hitler, em 20 de julho, de ehamavam de "rei Rupre- Gaspar da Silveira l\hi�.tins, nasceu a 5 de Agosto
lha do sr. Prof, Barreiros Fi- 1944, a esposa de Ruprecht, cht", Era membro da casa 1835, em território da antiga Provincia da Cisplatina, on
.ho; a extinta princesa Antoinie, de Wittelsbach, que gover- de iniciou seus estudos, vindo de-pois para o Rio de Janeiro,
_ sta. Ida Neves da Silva; herdeira do trono do Lu- nau a Baviera durante mais matriculando-se no famoso Colégio Vitório.

.

_ sr. Orion Platt, Major xemburgo, foi enviada para de 7 séculos. Seu pai, o rei Perguntara-lhe o Diretor o que desejava ele ser 119 ru-

da Policia Militar, já na um campo de concentração Luís III, abdicou em 1918 e tum, ao que o menino respondeu sem vacilação - "Quéro
C'teserva Remumérada em IlBuchewald. o príncipe morreu 3 anos depois. Em ser Ministro", _

_ sr. Celío
: Menezes D' Ruprecht, entretanto, conse- 1953; vários milhares de Formou'-se pela Faculdaele de Direito de São Paulo e

Aquino, auxiliar do escrito- guiu . evadir-se 'da Gestapo, saudosistas cantaram hinos exerceu a Magístratura, como, Juiz Municipal na Côrte,
.ío da Cia. Texaco? escondendo-se cerca de 2 monarquistas 'durante a pri- com brilho e equilíbrio, não obstante o seu feitio ímpetuo-
- srta. Rute Costa, filha meses e depois entregou-se meira celebração pública de soo

.ío sr, Paulo Costa e de sua às tropas aliadas na Itália. seu aniversário, depois de Eleito Deputado pelo Rio Grande do Sul, e depois Se

exma, sra. d. Colotíldes Cos- Nos últimos anos, o nobre deposto. No ano passado, nadar, Silveira Martins colheu 'na tribuna parlamentar os

ta. bávaro vinha afirmando que seu aniversário foi comemo-. maiores triunfos da sua notável carreira politica.'
FAZEM ANOS, AMANHA

.

"apenas uma volta à monar- rado com 10 dias de festas. Como desejara errr cr,i::lllça, foi Ministr?, ocupando � t
_. '<;1', Nicolau Teixeira, . Pasta da Fazenda no Gabinete ele 5 de Juneíro de 1878. Go- -'�

.Ijuneíonãrto da Firma Carlos Pa, rt.,·.�.,J.pa,ça" ,O
vernóu a sua Provincia, onde'tntroduziu grandes melhora-'

Hoepcke.. y mentqs, Foi, ainda', Conselheiro elo ImpériO.
�
_ sr. Helio Moura, éxcri- I Prêso quando da Proclamação da Repú-

turarió do Banco do
.

I SR. E SRA. JOBEL SAMPAJO CARDOSO
blica, seguiu Dara a Europa, exilado, voltando já no Go-

.Braslll 'VVA. MARIA SILVEIRA CAVALHEIRO I vemo de Floriano. Mas tarde retirou:-se para o Uruguai,s,�. sra, Adelaide .Freitas;' Têm o prazer de' participarem aos s�us parentes e : falecendo em Montevideo a 23 de Julho de 1901.
_ srta. Maria de Lourdes pessoas de suas relaçoes, o contrato de casamento de Entre os mais notáiveis oradoies parlamentares de que

Silv-eira; seus filhos se póde orgulhar o Bra�il, h.vulta a figura de Gaspar da SiI-
JAIME HUMBERTO e ORLANDINA veira Martins tribl'no impetÚÕ"so e formidável, servido poro menino Fernando- I '

Luiz, filho do sr..João teo- I Florianópolis, 27 de .J-ulho de 1955. - uma sólida cultura e um espírito liberàl tão arrojado que
tania do Livramento Carva-

-_"'-,

I
o tiveram por "um antecipada e talvez inconsciente :socia-

lh�i:. Walter Rosa.. ;Participação lista�: "Gaspar �ão foi simplesme'nte um' tribuno extraor-
_ sra, Hilda Cabral Brug- I Otilio Lisbôa e Sra, Manoel Rodrig�es Pinheiros e Sra ,d,in�rio, como de nen�um ou�ro poelem or�ulhar-se os bra-

gmann, esposa do- sr. José participam aos parentes e peS30as amigas o contrato de slleuos desde 1865; fOl tambem. um estadista, um canstru··

Bruggmann;' casamento de seus filhos LENIR e MARIA DE- LOURDES, I sileiros desde 1865; foi também um ,estadista, um constru-
-' sra. O�a Vieira Silva, Fpolis, 30�7-'55' I tor, de largas vistas práticas, atir�gindQ como .seu olhar de

esposa do sr. Julio Paulino
_._

I águia os mais longinquos horizontes da politica de sua pá-
da Silva, funcionário da De- p 't p O EstadOi tria e trabalhando, no Impéi'io e na República, sem o me-

legacia de Ordem !"olítica f' assa em·o « ).. 11101' repouso, pelos seus ideais".de liberdade, pmgresso e re-

Social; POR ORILDO
I nôme do Brasil"

numero de amiguinhas da ::_ Prof, .Haidée -Cari}eiro. Democráta sincero, a êle sê deve a Pripridade da idéia
i galante aniversárfante, os

da Cunha, ( 28 ) ·de uma revisão constitucional pal�a\ possibilitar o ,parla-dig'nos Genitores apresenta-
_ 'fte. João da Fonseca mentarismo, conforme propôs numa reunião política. Foi

l'ão lautas mesas de finos do-
Dortas; CHARADAS CASAIS uma individualidade respeitáv�l, como no dizer de Joaquim.

ces e guaranas, rejubilando�
'_ Dr, Abelardo Arantes, Naquco " Sansãó do Império".

Deflu1t'á, amanhã, a data se' pelo transcurso de tão sig- Juiz de Direito ela Comarca a) A "Jovem',' namora o ."ra,paz" - 3 _. E Mucio Teixeira, seu inImigo por m,aJs de dez anos;do aniversáriO' nátalício do nificativa data. de S. Joaquim. b) O "agnlpam�nto" causa "tenor'; - 2 _ fiuando da morte âo magl1ific.o tribuno; d�dicoU:-lhe uma
nosso prezado conterrâneo sr Às muitas homenagens que .

_ menino Gitahy Ribeiro
'

CHARADAS AUXILIARES poesia, fazendb justiça aos seus grandes m'éritos:
Tenente-coronél Sylvio Pin·· serão tributadas a aniversa-

Borges, filhinho do. sr, Te- a) _ FAR Igual Zombarto da Luz; brilhante Oficial riante, as de O ESTADO. nente da Reserva Remune- �_ BAR Igual Ti'ocardo Exército como Assistente rada da Marinha, e de sua -- FAR Igual' Arrotar
do Estado Maior da Infan.ta- SR, BOLIVAR COSTA

,"xma, esposa sra. d, Antonie- Conceito: Cho�tpanaria Divisionária/5a, co1l1 Qual' ca da Silva Borges, b) __
o

'i' ME Igual Poema
tel GeneraL nesta CapitaL Em Curitiba, onde é desta·

:- Coronel João Alves Ma- _._ CA Igüal Lmpertinência
O ilustl�e ani'vel'sáriante, ca:do funcionario do Banco rinho da Reserva Remunel'a- __ Bi Igual Espécie de tafetá grosso

descendei1te de tradicional do Brasil, vê transcorrer, no '! da da Policia' Conceito: Osso do pé do boi
família barriga-verde, pe- dia de amanhã, a data de'

_ sra ,RosaÍina Bento 'Car- QUEBRA CABEÇA
las elevadas qualidades de seu aniversário, o nosso COD- valho, .esposa do sr. E}lío Forme pafavras com as letras embaralhadas e as res-
coração e de cara ter, pela terrâneo sr. Bo}ilvar Nativi-' Carvalho. tantes formai:ão o nome de uma emissora de rádio do nosso
vasta cultura geral, e pelo dade da Costa. ••• �_ -_ Estado:
elestaque que tem imprimido ÀS muitas homenagen� DE fBUIDOS" MSDAÚEI, ALRMA, ABRDINCOO, p,.RNOM
a sua vida militar, é muito que lhe serão prestadasfpelo \

.

Resolva e .confira as respostas no Passatempo vindou-i'elacionado e estimado na grande numero de . amigos RIO, 5
. (V. A.) ->. Acredito 1'0..

sociedade ·local, gozando d� que cOl1ta naquela cida(!e' e que esta geada tenha causa· .

Solução do número .anterior (25):
largo .. prestigio' .fias Forças' nesta, os' de. 'O'ESTA:-DO se do maior'prejuizo que a de . CHARADAS SINCOPADAS: a)' Grilheta-grita; b) tor-

- Armadas, motivos pelos associam, formulando QS me- 1953 - ·declarou o ministJ;'ll menta-torto
'quais, na oportunidade, l1111i� lhores vot'os.àe felicidades.. Çla Agricultura, sr. Munhoz ENIGMA: Acudir; matara; assasa; bacana; IcaraÍ; ., .. ,." .. ,.,'.' ..... """"'" ' ...... " .. ,. " .... ",,' ..

tas serão as homenagens que da Rocha, ao desembarcar tabaco
lhes serão prestadas pela sig- Sta. Ana Tberezinha nesta capital de regresso da DECIFRE SE�PUDER: JacuL
nificativa data,

.

Sallfol'd Lins , s,u� inspeção à zona norte , .

"O ESTADO" visitando-o Transcorre, hoje �,a data do Paraná, a mais atingida CADERNETA' DA CAIXA ECONOMICAformula os melhi:Íres votos natalícia da gentil ,é mui pela catastrofica ocorrencia.··
.'

de felicidades. graCiosa st, Ana Therezinha Acrescenta o titular da
.

Foi extraviada a caderneta da Caix�' EconômicaSanfÓrd Lins, dileta filha do pasta: "Os càfezais de M,gL-. Federal .do Estado de Santa Catarina, nO� 4.125 2a Sede.
nosso conterrâneo sr.' Zanzi ring'á e Paranavi foram to-
bar Nascimento Lins e de talmente prejudicados pelas
ma exma, esposa d. Estelei- geadas. Assim-' o territorio

O lar do nosso. pi'ezado na Sanford Lins. que deu no ano passado �11l'
conterrâneo sr. Vinicius A nataliciante, é funcio- total de cinco mithões de sa-

Gonzaga, _Escrivão da 4a. Va- :1ária da.Legião BrasHeira de CaS 'deverá apresentar, no
ra desta Capital, e de sua ex- Assistência, é muito estima-, .ano pl'Oximo. uma produção
ma. esposa� d. Eliane postá da é goza destacado lu'gal' na, ampliada de apenas um m1-
Souza Gonzaga, engalana-se sociedade' florianópolitana, lhão. A grosso modo, pode
festivam,ente, nO'dia de hoje, motivos p.elos quais nesta 0- mos dizer que cerca de tre;
pai-a comemorar o 12° ani· portunidade, ver-se-á cetea- zen tos milhões 'de pés de ca
versário na'talício de sua ga- da de carinhosas manifesta- fé foram destruidos. IS?,O
lante e inteligente filhin'ha ções de apreço !l simpatia. Paulo, por outro lado, foi
Verá-Reg'ina, O Estado for�nula os 'me- ,Pouco atingido, sendo. domi-

RecepctonandCi ó grande lhore,s ,;oto::; ele' fellcidades,

S·O
Refrigério

.

OLAVO DANTAS

No coração g'ual'dei como um tesouro,
as, palavras de amor que me disseste,
r identes como um BoI de setas de ouro,
suaves como uns sons de harpa ce.lest.e.
Um ávaro não guarda o metal louro
como guardel as flôres que me deste,
para que em horas do amargor vindouro
revendo-as todas um prazer mel reste.

Amarg-os sulcos 11raz-l108 a existência
e em nosso coração deixa a dolêncía
da cícatriz, até n0S mais felizes.

Tuas lembranças que guardar procuro,
como a hera que eobi'e um velho muro,
hão-de velar as -minhas cicatrizes.

- Elegante modelo ciiado por PACCHI FERRETI DE
MILÃO .para "Cocktail'de, se'da estampa.da com um grande
decote princesa, a blusa é franzida do busto, onde 'cruza e

fecha por um lacínho ela'mesma fazenda. A saia e Justa.
.

(APLA.)
..,

ANIVERSA'RIOS j

CEL. SYLVIO PINTO DA

I�UZ

MENINA VÉRA-REGINA
GONZAGA

Dr. ISAC LOBATO FjL�O 'Ispe.lacular descoóto, d� -25-1_ 1tDl!
,u1��e�::��ioa �:�:ú��o l��e�ll� I

todas 8S, malhas
tsac Lobato Filho, tísío- cí- Para todos os clima� e estações do ano as malhas cons-

-urgíão dosmais evidentes, títuern uma indumentária útil é elegante,
r

I

,:xercendo suas elevadãs fun- Florianópolis, além de contar com as normais esta
.ões junto ao Hospital "Ne- ções de inverno, primavera e outono quando as malhas
-eu Ramos", caíônía Santa são imprescindíveis, possue ainda a característíca clíma-.
ma e IAPC. tértca do vento sul, quando mesmo na 4a, estação, isto é
Muito relacionado na 89- no verão, elas são uma necessidade.

.

ci�dade local, 'estimadó pelas Daí o interêsse que há de, certamente, désm�:rtar a no-

ruas nótáveís qualidades, o tícía, que ora estamos fornecendo aos nossos; le,itores, âa_
lustre aniversáriante, em concessão do valioso e grande desconto de

.

'25% em tôdas
sendo dos cirurgiões mais

as malhas, quer de senhoras, quer de homens e crianças,
-ompetennes e aeredítados, que a modelar está concedendo.
) figura de realce da Associa-

jào Catarinense de Medici-
� __a_""'� �� -- _.a- ��- - Q�.Q....

PRINCIPE RUPRECHT
Faleceu aos 86 anos o herdeiro'

da Baviera

DUto;; 03 ·prejuízos",
,

,;-.��:-----:.-=.-.-,,- --"�--�_'--.--:i

···�é->?��a
•• •

Drl
" 81CICLETA DE
...QUALIDADE
BELEZA
E CLASSE

RIO. DE JANEIRO: Ruo 'Riod:;velo, ,243". T.I. "2.31�
S. PAULO, Av. Gsn. Olimpig lia ?fl.veir-c;,ó3!S1 • ,.i.. 51.21.3
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SilVEIRA JMARTINS
"0 Sansão do Império"

� " Foi Silveira Martins _ leão e á-guia! .

Foi o maior tribuno bralilil.eiI;o_,
,

Soberbo e solitário nas sav!)Ílas;;
Foi o·m!nuano elas regiões pampeiras."
Onde o vale tereis ele Jossafá!

I

Altivo, trÍl,mfal, gl�rioso, impávido, Ítnpôs-se ás
multidões.

Seu verbo tinha as fúrias do pampeiro!
Foi o mar tribuno brasileiro,
Del) aos modernos Ciceros - lições,

Na sua larga fronte ele Demósthenes
Ferviam ideais, � .

Em pról das liberdades populares,
.
Ti.nha no verQ.Q _ 08 imp.etos 'dos mares ...

.T.inha no olhar - o brilho dos ptlnhais!

Repóusa em paz,. no frio do sarcQfago
Dos mortos imortais;

Te've na vida as palmas da vitória
Terá na morte as páginas da História
e as, bençãos nacionais".

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, Do�ingo 7 de Agosto de 1955 O ESTADO

, .

fORMA OS DOIS QUADRO} PARA A SENSACIONAL PUGNA O tRMAO DE MIRINHO RECEBERA ANTES DO JO
"DAS r�Ãos OO'.PRESIDENiE DO C,· R.' p. O PRÊMIO "BElfORT DUARTE" A QUE FEZ JOS O SAUDOSO-CRACK.
, .

,"�, ATlETICANO' ,."

�_ .-•••••••••••••••••••••••••••"••••ê•••U••••••••••••"•••••••••••••••••••••••••�•••••••••••

'r,O
.

Estado Esportivo"
-

� � .

p�DE�ACN:ÃoOta AOTf.llc�ITaIICnA�1·5CA5.TS,ARINENSE \ [.SOLO�-SE �PI!f!��N��;��I�y!���om a ,-,,1;-
. �ASCOAL F�!!�2���,Yt����i a L_ •

. •

- ÇA DO "TORNEIO DOS z ação da peleja final entre Goals assinalados- por

�;." CLASSICOS" O AMÉRICA! os . poderosos "fives" do VASQUINHO 5 X VITó- Lauríndo e Bôa Vida para o

§RESOLUÇÕES DA PRESI- o Lampeonato Citadino de Joinvile, 3 (Do corres- Guaraní E. C. e S. E. R..
-

RIA 3
•

.

América; para o Lauro

ffiENcIA E DO CONSELHO Atletismo fixando o prazo! pondente) - Tendo em vis-, União-Palmeiras os Clás-I Domingo pela manhã re- Müller, Florzinha, l.. na co-
,

.. ,TÉCNICO 'Ipara entrega das inscriçõesjta �ecisão da. Federação Ca- si.cos rivais do cestebol join- gistrou o encontro Vasquí- br�n.ça de uma penalidade
, ,',

.. dos atletas até o dia 11 de tannense de Futebol, a-' vIlense. nho' versus Vitória vencen- maxrma converte em goal.

10) -r-r- Abrir Inscrição pa-, agosto próximo.
' diando a realização dos de- A equipe da S. E. R. Uni- do o primeiro pelo escore de O 'pri!lieiro tempo termi-

ra o campeonato citadino de', 50) - Marcar ,as datas de rnais jogos programados e,m fio-Palmeira:, qúe j� :ra de- 5 tentos. a �."
.

.
n?u com a vitória do Amé-

voleiból nas catégorias de '13 e 14 de, Agosto nara a [outras Cidades face ao mau tentora do titulo maximo de No prrmeiro tempo a equi- rrca por 1 x O.

ma!R!ullno juvenil, masculi-Í realização do campeonato I tempo rei.nantf durante a
i 1?5.5, embora

..

lutando
.

com pe do Vitória vencia por 2 x O juiz da partida foi o sr.

)1.0 aduitor+feminlno adulto. 1 citadino de Atletismo. .

I semana. finda, ,te.ve lu�a.r, I
díf icu Idade, pOIS, no tempo 1. . Francisco Sousa, com bom

20) _ Adiar a data do I 60) -- conceder exonera- nesta Cidade, o U11lCO prêlio ,regulamentar conteve o

em-I'
_ O árbitro da pugna foi o desempenho,

inicio d? certame de.' volei- \�(� a p�did'o ao senhln' C�- do. "Tol'l1,�io. Nelson �aia II p�te re�lhido. d� 2�.�2,5, 10- S�': Miguel Oliveira .com Os �lois quadros:
boI da CIdade de 8 de Agos;to I p�tao .Roberto de �ra�.lo l\�a.chado : .l�s�an;ente l,eu- :IOl: afinal se ,vItona.I pelo, o�Imo de�em�enho.. AMERICA F. C.. Luiz;

para 10 de Setembro, afim Cintra do cargo de 'I'écn ico n indo os h?eleS dêsse certa-jupeltado es.cOIe de .29x27, Os goáls foram asstnala- Augusto e Carlos ; Lauro,
. de permitir a filiação de no- da seleção permanente de' me: PalmeIra� �.C; de Bl u-

I podendo, 3:_SSInl conqUIstar.o dos por Wilson (2), João, �esar Ae Va;dio; Vilmo, Dau-

I
vos concorrentes ao ca��eo- b�.squeteból da. cidade- �m Ilmenau e América F. C. 10- ;magnO,tltulo de forma bri- Eli e An?ré pana a equipe tl,r, .Boa VJua, Laurindo e

.nato, bem .

como permitir a VIstas dos motivos, apresen- cal. ,llhante.
_ do Vasquin ho. Ipanema, Ari : SIIv,lO. _.

regularização dos novos re- tados .pelo mesmo.' ., Mais pela movimentação!" Os quadros contendores 'e Banha marca-ram os 3 ten-, LA�RO MULLER F. C.:

gistros e inscrições perante 70) -
- Aprovar a suges- e ardo!' com que os prelian- Ilor'am estes: :- tos para o quadro do Vitó- Man teiga : Cai-linho e Chi- GUARANi - Paté (ou

a novel ,controÍadora desse tão apresentada pelo filiado tes se empregaram em bus-I 'UNIÃO-PALMEIRAS: Bu- ria, co; Nelson, Rui e Lio; Os- Walter), Aníbal <e Pavão;

esporte ou seja a Confe-dera- Caravana: do Ar Esporte I
ca da almejada vitória, o' b:: 4, Beno 4, Paganini 8, .Os dois quadros assim es- valdo: Aldo, Biló, Edson e Zezinho, Nilson e Vitor; An-

ção brasiléira de Voleiból. Clube, contida em oficio de I embate agra�ou, _:omple- i Birchlz l1'T,�€m�a 2, Rat�. tiveram formados: Ftorztnha. toninho, Vicente, Dedéco,

30) � Aprovar o Regula- nO 009/55. I tando o seu brilho o bom !lS-. GUARANI. FaIsca 7, Leo VASQUINHO F. C.: Zi- Ar] e Mário. ,

mento pelo senhor.dlir.etor 80)' - Endereçar convite, pecto disciplinar, satisfa-' 10, Mimo 10, Perini, Walter co, Pedro e lido; Roberto,'
- -.-............. Horário: Preliminar -'

do Departamento de .Volei- ao senhor Walmir Dias pára i zendo assim o numeroso pú- i
e F�i... Zé e Armandinho; André, ás 13,30 horas; principal às

boi, para' os campeonatos organizar e dirigir o Depar- bl ico que acorreu ao está-, Boa fOI � arbIt�ag�em dos João, Wilson, Sidney e Eli. rorneio Nelson M, 15,30 horas.

citadinos de voleibol nas cá- tamento de Arbitros do Bas- � dio americano proporcionan-
.

S1'S. BenedIdo Bibeiro da VITóRIA F. C.: Anto-

tegorias de masculino juve- queteból desta Federação.. i do a bôa renda de 29.885,00. Campos e .C�d Varella., nio, Albano e Juca;, Lucio, , Machado"nil, ItIasculino adultos e fe-I Flo!'ianópolis, 27 de julho .. O "plaeard" final de lxO, Na preh�:nar, tan:bem, a
t
Ipanema e Almerindo; Toto,

minino a.dultos. de 1955. lfavoravel ao esquadrão "ru- ,S. E. R. Ul1lao-Pa}mell'� le- Rato, Matuto, Banha( depois
40) _ Abrir inscrição para Niltón Pereira _ Secretário bro", refletiu '0 andamento V?� a mel��1' sôbre seu tra- Gamba) e Ari. .

- Somente dois jogo� serão

,
'. ,

.

da peleja, que foi de cer.ta dlcldn,al rival por 35x3�. GENERAL OSóRIO 3 X ! levados a efeito, hoje, pelo
... � "' .. a _ ...... _:. ...... "";;·4 -���' * ", .. ", .. - ! igualdade dos contendores A Classificacão final do LINENSE 3 Torneio "Nelson M!l.ia Ma-
• __ _.�__ •• ov••• _�_

• '.�
•

- __ OV_"W_

nas acões, sobressaindo li- certame de tit;lares ficou Outro jôgo realizado na chado", a.saber:.
,

"D I V E.R-SAS' geii'm��mt.e os locais, llisso . sen�o a s��l)inte: ._ .. várzea _!o;i o encontro. Gene-I Olímpico:l{ Palmeiras, em

se aproveItando melhor de l 1 b�gal. S. E. R. Ulllao- ral Osono ve1'su� -Lll1enSe, .

Blumenau. '

oportunich.de surgida parI). PalmeIras com 16 pontos I terminando a pa'l'l i da,." :num I Carlos Rel1aux x Ferroviá-
. Certame Carioca'- Iui� Recorde mundial '- O bel- eOl1seguir o único tento da ganhos. 'Ijusto empate de 3 tentos. Irio, em Brusque.
cia-se, hoje,_ a disputa do g�,Ra�er Moens estabeleceu peleia aos �5 minutos da fa- 2° lugar: Guai'any E. C.,' O pi'imeiro tempo,;.J;ermi- Após o .enco.�tI:o em Brus:
Campeona,to Cãrioca de Fu- ha dIas o novo recorde ·se derradeIra, .destarte se com 10. nou tambem empatado por

I cr.u.e
o FerrOVlarlO rumara

tebol, com os seguintes -jo- mundial de 800 metros, com l-iiolando ...--p.,a liderança _çlo ,3°. lugar: SQ_cieqade Gi-, '1'1 tento.
r.

para B1umenau afim de eu

gos: Flamengo x Canto do 1'45" 7/10. O antigo recorde "Torneio dos Clássicos Ca- nasbca com 8. .. Goal de Batista, .Olavo e frentar 4a -feira o Palmei-

Rio, Olaria -x 4mérica, Ma- pertencia 'ao alemão Rudolf tarinenses"!
_

4° lugar: S. E. CruzeIro Palito para o Genel�al Os6_- raso

dureira x Vasco, Fluminen- Harbig que o estabeleceu em O extrema: esquerda do Sul com 6.
. l.riO e Derinho 2 e Wilson pa-

se x Portuguesa e Bangú x 1939, em Milão. O ex!rema-e.squerda "mig- ' 1)0 lugar: C. N. Cruzeiro. nt o Linense.
Bonsucesso. Botafogo x São .0utrQ recorde mundial - non" Isidro foi o autor dês- d�, StJl co� O.

" ., A equipe ido General Osó- ....

Cristovão foi transferido pa- Moscou, 5 (U. P.) - A Rá- se único tento, tendo os dois E�TIVA ' F. C. -'- CAM- rio esteve assim constituida: Vola nte X
ra 4a feira. dio Moscou anunciou, ontem quadros formado assim: PEÃO DO TORNEI0-INí- 'Hélio' Nivaldo e Valmor'
Julin.ho em Florença - O a noite, que uma equi:pe de AMERICA: �imões; Ma- CIO DA 2a DIVISÃO IPalit;, Bibí e Olavo; Hamil�

jogador brasileiro Julinho, quatro corredores do exér.- zico é Antoninho; Uruguaio, .. No Torneio-Início da 2a t�n' Otto Batista Edson Ro-
já se enc.ontra em Florença,'" cito estabeleceu um novo Gastão e Ibraim; Tite (Sa- Divi�ão, 'realizado na manhã

Igerio.' -: .. ,- .

contratado que foi pelo Flo- recorde mundial para a pro- guí), Euclides, Cocada (Os- de domingo último, saiu ven- AMÉRICA' 2 X LAURO Na tarde de hoje, no gra-
l'éntina. va de revezamento de 4x200: çar), Renê e Isiforo. eedo'ra a equipe do Estiva

.

MULLER 1 Imado do Abrigo de Meno-
Barbosa no Santa Cruz - com o. tempo_ de 7'26" 4/10. PALMEIRAS: Juca, De F, C., que ,le�o.u .a melhor i, Sábado. à, tarde duelaram res, Jogará' o Volante q).le

O arqueiro Barbosa acaba A emissora disse que o re- Lu.cas e Gordinho; Lázaro, por 1xO 110 preho fmal fren- . as equipes do· Aroérica e do terá 'por adversário o At1an
de ingr�ssar no, San,ta ?ru�: cord? f?i est�b�lecido

.

�os Zé Gaúcho e Lupércio; Jo- te ao forte quadro do Flo-Ilta.uro. M.ünel�, vencendo o
.

ti:. A�b?s prometem ull!a
de ReCIfe, apos Iescmdu Festivais AtletIcos reahza· nas, Lazinho, Telmo, Sadi- resta F. C. .

pnmelro pe·lo apertado es- boa partida.
-

.

com o Vasco. dos-ante-ontem em Riga em nha e -X:eger.
' -

--
-------.

EH no E. C. Recife - O comemoração do 15.oaniver- Bôa foi a arbitragem do·
Vasco, em atençao aos grano, "ário da incorporação da Li- sr. Benedito, Ribeiro dos
des serviços' prestados du" tuflnia ii. União Soviétiva. o-Icampos.

. , I Caravana X .

rante anos pelo médio EH, recorde anterior, que 'tam- S. E. R. UNIÃO-PALMEI- '

.

acaba de conceder passe li- bém pertencia a, uma equi-' RAS VENCEDORA DO
.

M' C· tvre para o player ingressar pe do exército russo, foi es- CAMPEONATO DE aJor OS a
no Esporte Clube .Recife.

-,

tabelecido em Kiev no ano BASQUETE Na manhã 'de hoje, no

Zezé. o técnico da seleção. passado e era de 7' 26".8/10. Sába,do, á noite, no ma-
>

campo do extinto Tiro 40,
- Zezé Moreira foi o esco-I" Grande Prê,mio Bràsil - gesfoso "Palácio dos Espor-

I
jogarão amistosamente as

lhido para orientar a sele- No Hipódromo da Gávea tes", teve lugar o encer-' equipes do Caravana e do

ção ,nacional que exeurssio-I' d�sputa-se hoje a pr?va ma- ramento da disputa do Cam- Major Costa, devendo o pré
nara breve pelo Velho' Mun� XIma ,do turfe naCIOnal, o peonato de Basquetebol da lio Ser a,traente e sensaeio-
do.

.

Grende Prêmio Brasil. Ligà Atlética Norte-Catari7 nal.
'

-----�--------------------.....------.-------

�- .

.
0UIIAI1TE TODIJ DIlA A respiração pele nariz

m' 'nos I/AnFJOI:.
.

filtra,. umedece e aquece _o
I " '

. ." I-tI<L J. ar. Quando, por alguns ml-

.

...
nuto� se�tapam as nadculas

.

R'�, t
ou ventas para . impedir a

,_? --õ to'
. en:r�da de P?eir�s nos pul-

iIl
'" � - moes, a resplraçao se faz

;
,

,
� -s

pel� b?c�, através da �úal
__�-:._-------:.";;';_

.

d maIS faCIlmente, as poeIras
-.. penetram nas vias respira-

.---'7""'--,.------ ---- tórias.'
'

.

Lembre·se sempre de
que é o nariz o filtro na-.

tural do ar que se res

pira.' Evite respirar pe
la bôca. - SNES.

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

" " "

Atlantic

Vorr_espoodente:. Redacão Própr'la

o Atlético
. eilfr;ntará ri

Guarani hoje, à tarde, no

"stadíum" da Praia de Fó
ra, em continuação. ao Cam
peonato Citadino de Futebol
Profissional. .

Os dois grêmios já estrea
ram no certame, ambos con

tra o pàula Ramos. O "Bu
gre", embóra sem decepcio
nar, foi vencido por 5 x 2,
enquanto que o 'ii'igre" foi
feliz em

�

seu debut, pois
surpreendeu o t l' i c o I o r

.

praiano, batendo-o e, evi
denciando excelente dispo
sição física e técnica.
O prélio

,

entre o vence-

101' e o perdedor dos pau
lalnos vem sendo esperado�
com in terêsse pelo público
esportivo, devendo ser dis
putado. com muito ardor e

nuita combatividade, espe
rando-se que os "bugrínos"
.iossam sustentou' com o qua
dro orientado por Djalma
que se apresenta éomo favo
-ito uma luta de igual para
igual, com muitos lances
sensacionais que por certo,
agradarão os afíeíonados do'
esporte-rei.

QUADROS PROVAYEIS
Salvo modificação, os qua

dros deverão formar as-
r: .

sim :

ATLÉTICO - Soncini,
Teodoro' e Walmor; Osní,
Nerêu e Sebastião; Vitor,
Ciiovani, Cavallazzi, Lauro e

Caréca.

O, "BELFORT DUARTE"
PARA MIRINHO

No intervalo .entre os dois
jogos acima, será realizada
fl solenidade da entrega do
Prêmio "Belfol't Duarte" a

que fez jús o saudoso cracli:
há pouco félecÚlo, Altamiro
;;ilveira (Mirinho). O rico
;Jrêmio que consiste em me

la lha de OlU'O 'e diploma for
necidos pela Confederação
Brasileim de Desportos" se

rá entregue pelo presidente
'io Gonselho Regional de
Desportos, vereador Lib.era-
o Carioni, ao confrade 'Os
waldo Silveira, irmão do
jogador, para ser entregue
à sua genitora. ,

,

TAMANDARÉ X IMBI
TUBA

O Tamandaré, que na sua

estréia conheceu a goleada
frente ao Figueire�se, pro.
curará rehabilitar-se nà tar- .

de de hoje, em Henrique La�
ge, enÍreritando o 1mbituba,
fratrc'Ó favorito. Oswaldo
Meira dirigirá o embate.�

'1.1 ••

Programa das, Corridas
-

de Hoje
,

.. Por Areão júniof'
.

NR.·I,Al'fIMAL J P�so I JÓQUEI I POSSIBILIDADES
10. Páreo - 14,20 hrs. 500 mts. - Cr$ 2.000,00 ao 10'. e Cr$ 500,00 IlO 2.ú
1 - 1 I Metra-lha- 40 Milton Souza I Poder,á surpreender na estréia.
2 - 2 I Espoleta 30 Cap. Seemann I Deve ser o vencedor. "-

3' - 3 I E. da Ilha
c

95 José Santos I Em plel;á forma ..Melhor na dupla..
4 - 4 I Buscapé I

.

45 Noé· Sa!}tos r Não acreditamos.
-

2.0'Páreo - 15,00 hrs. 600 mts. - Cr$ 3.000,00 ao ,1.0 e Cr$' 600,00 ao 2;0
.1 - 1 I 'D. de Ouro I

�

30 Cap. Seemann I Bem, para a dUpla
.

2. - 2 I Calonga " I 40 Noé Santos I �streantes. Nada. sabemos.
3 - 3 I Asa Negra I 40 Mi'lton Souza I Parece-nos qúe c·hegou a sua vez.

4 I Lolua:na I ,30 José Santos I Estreantes. Não acreditamos-
-I I I

5 j Princesa I 44 Pereréca I :Qizem que melhorou muito. Duvidamo$.
30. Páreo - 15,00 hrs. 800 mts. - Cr$ 3:000,00 ao 10. e Cr$ 600,00·ao 20�

__

1 - 1 I B. de Ouro I 45 I Noé Santos 1 Deverá repetir.
' ..

2 - 2 I Buhe I 35 '1 José Santos' I Não ácreditamos ..
3 -:::- 3 I Paraná I 35 [Milton Souza. I Turma forté. �.

4 I Mínuáno I 40 I Cap. Seemann I 0111elhor azar 00 páreo.
I. I I. I .

.

5 I Mustafá . I , 48, I H. Henrique' I O· n!ILÍ()l' l_lival' de Bola de 'O·uro.
4°. Páreo - 16,20 hrs. - 700 111tS. - Cr$ 3.000,00 ao 1°. e Cr1ii 600,00' ao 20.

"

I -1 [ Séreno I 45 Noé Santo� I Se for corrido direIto, vencerá.
2 - 2 I Ciganos . I 50 H. Henrique I Estreante. Dificil.
3 - 3 I Betafita I - 30 José Santos I lVIelhor-'pal'a a dupla.
�,,- 4 J Belsoni. '��.'

I
_ .45. Milton Souza

....
I Disput�rá a duplà, com Betafita

tl.[jyerá àni�us especiai'l'\, a partir da8""12,3Ü. Saída, ·Mirámar.

Antiga Firrmã' de representações com
-

escritório nestu
Cidade necessita Ue UM BOM CORRESPONDENTE COM
REDAÇÃO PROPRIA paraTnício imediato.

I
.

Oferece-se boas.' condições de trabalho em, ger-al "I

Quem estiver realmente capaCitado, caso contrário inúti]
\ apresentar-se.'

Os interessados deverão dirigir-'se por carta sob o' tí
tulo GORRESPONDENTE para esta redação indicando no

me, estado civil, gráu de instrução, empregos ocupados,
pretenções, etc....

.

GUARDA-SE SIGILO: ABSOLUTO.
4

"DR-.E:-i[OE.NN·IGH�"--"---·
'Cirurgião-Dentista

.

AUSENTE ATÉ SETEMBRO

iRhresenlanle Textif 00- Rio
I' FraÍlcês 28 anos firma legalisad'a, agenJe indústriais
l<")uropéias freguesia feita nas fábricas, atacado ,e grande'
varejo. I�a frente das' difi-c�ldades 'ímpol'taçjío pr�cural
exclUSIVIdade representação boas fábricas Nacionais'
para fio e tecidos - malhas .e passamanaria. Ofertas

.
GEORGES GAHAROFF - Caixa Postal 3387 Rio DF'

'.

-0-

FADIGA E SAÜDE
A fadig�. concorre para ,,;

enfraquec.er 'as defésas' do
organismo contra as doen-
ças. infeccios_as.' Os éxercí-·
S;ios-violent()s, os excessos de
prazeres � trabalho esgotam
a T�sistênCia tIo corpo,.

Defenda a saúde, evi
tando o excesso de tra

balho ou divel'timel�to.
.,.,.. SNES .

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Concursos literários
�8 Revista] "1�8se'l

.

.

co·· ..
·-

� 5f r
'Três prêmIOS de Cr$ 15.000, 00 para o runcíonário escri

tor - As bases do concurso.
-

.

Importante Firmu de Te ciclos de São Paulo, está oferecendo inteiramente grá-
tis a todos OS' que solicitarem, um amplo mostruário de Castmlras, Linhos e

I'roplcaís, para adquirirem seus produtos pela fácil Serviço de Reembolso Pos

tal. Grande oportunidade aos alfaiates que desejam trabalhar sem stock e sem

encalhe de mercadorias.
Cartas para "TECIDOS MEHERO DO BRASIL"

Depto. de Alfaiates � Caixa
- Postal 4.020 São Paulo'

'

Ó�STAo.� .

...._.

- Florianópolis, Domingo 7 de Agosto de 1955

---
---.--------.----,------. '---'-'---:-:-,��,:-:-�::-.-:-::;.a=-.c.-----------------....;_---------

Aos Alfaiates

--��------

A CRUZ VERMELHA
nOSA l\1ARIA�:SETUBAL

. ! Festejou ontem, a sua data

O presidente do IPASE, dr. Raymundo Britto, vísan- C d d E f'
I : natalícia a galante menin�

.do a estimular a vocação criadora dos segurados do on ecora a uma n ermelra ,i Rosa Maria setubal, filha do

IPASE, acaba de instituir três prêmios literários de '. . . . I nosso distinto conterrâneo I

Cr$ 15.000,oo� para os fun.cionários públicos de todo o Evangêlica sr. Antônio Setubal e de sua

país. Para regulamentar os referidos concursos, o presi-
exma. esposa Rosa TrflhaSe-

dente do IPASE baixou o seguinte ato: . (SNA) - F'lcrence Tay� e o "áestacado papel na ele- tubal.

INSTRUÇÕES N. 81, DE 21 DE_JULHO DE 1955 101', deã do curso de enfer- vação do padrão de enfer- ----�----__:_-�=----.------------

O 'Presidente do Instituto de Previdência e As- magem do Hospital-Escola magem na India",

liV d S P" ------1'--'--sistêncin dos Servidores do Estado de Vellol'e, nosocômio de 0- Miss Taylor, missionária .

enas em' allftttlo au o
usando das atribuições que lhe confere o artigo 17, do rientação cristã localizado da Igreja Unida do Canadá, U

.

'

Decreto-lei n. 2.865, de 12 de dezembro de 1940 no sul da India, foi conde- vem 'dirigindo a Escola ele ..

RESOLVE: 'corada com a medalha "F'lo- Enfermagem de Vellore eles- Firma de representações de Artigos de Papelaria

N· htí 1" 1 d 1946 A teri t t absolutamente idónea, sendo seus sócios os principais vendedores, com' pro-
l. Instituir os "Prêmios Revista IPASE" d�stina-, rence" 19 mga �, pe o, e . n eriormen e es e-

dos ao melhor ensaio (Cr$ 15.000,00), a melhor crítica' Comitê Internacional da ve trabalhando em hospitais '. fundo conhecimento dêsse ramo ou outro qualquer; e, tambeni conhecedores

C V Ih d C
,. M d h" 1 .daquela capital 'e interior, deseja ampliar suas atividades. Sómente interessam

(Cr$ 15.000,00), e ao melhor conto (Cr!!',' 15.00.0,00) que
ruz erme a. a oreia, an c una e c a .

'!P ' •

I di
Fábricas de primeira ordem, para vendas de vulto. O,bséquio dirigir-se à IND. E

forem apresentados por segurados obr igafórfosdo IPASE !
. .

propria n la.

na forma abaixo indicada:'
' A Cruz Vermelha Indiana, Ela foi uma das duas en-

COM. SÉCULO XX LTDA. Caixa Postal 1.511 SÃO PAULO,.

,_" DOS CONCORRENTES ao anunciar a homenagem, fel'meiras da India, e uma

disse qe a muesma foi pres- das 36 no resto do mundo, a
tada considerando-se a "ex-I receber a medalha êste ano .

;epcionál devoção ao dever" .Hvre manifestação de pen-

CINE SÃO JOSE

\ 5

Caldeira POWERMAST'ER
Vende-se uma de 100 HP, 1.300 ks. vaporyhora.. com

pletamente automática, (a mais móderna existente no

Bnasil) estado de nova, fabricação 1952 (americana) por
preço muito conveniente. Cartas para a CAiXA POSTAL
nO 4.782 - Rio de Janeiro.

._-------_, ..---- ------�.-.:.._---

AGENTES-PRECISAM-SE
Excelente Comissão - Mostruário Grátis

FIrma estabelecida há 28 anos admite Agen
tes no Interior para venda de Casimira e

Linhos pelo Reembolso Postal. '

Tecidos Lasco Cx. Postal 8305

C- 1"
.

e
.

'.
· Parjiclp8�ão

n ,IIl a S Hercílio Silveira de' Sou-
, za Jr. e Délia Dutra S. d-e

,
."

Souza, têm ó prazer de 'par-
- COMEDIAS I,. tíclpar aos" parentes e pes-

I Preços: 4,50 - 3,50. soas de suas relações de a-

Espetacular Matinada
I

Censura até 5· anos. 'mizade o contrato de casa-

As 10 horas.
. As 4,30 -:- 7 - 9 horas. : menta de SUa filha Marlene,

SHORTS - DESENHOS ,Dale ROBERTSON -' com o sr. Raul de Araúj-o
_ COMEDIAS .Jeanne GRAIN - Adolfo Santos Filho.

Preço Unico - 5,00. ACOSTA em: I Raui de Araújo Santos e

Censura até' 5 anos. CIDADE DO MAL : Ercilia de Oliveira Santos,
As 1,45 - 4 - 7 - 9 horas. 'I'echnicclor i têm o prazer de particlpar
Burt LANCASTER Terry No Programa: 'aos parentes e pessoas de

MOORE em:
Atual. Atlantida. Nac, I suas. relações de amizade o

A CRUZ DE MINHA VIDA Preços: 9,00 - 4,50. . contrato de casamento de

Technicolor Censura até 14 anos. I sey filho Raul, com a srta,

Cine Reporter. Nac. '.' __
..

' .. __ ,. I
Marlene Maria de Souza.

��;:',� '�t�O 14 ���;. ;QJlIif,M;gJ: Flodan6polia,

30-7-�5..
'[

.' , AUXIlIar de escrítórto

.- II.J As - 2 horas. Competente
-_x.-

- P
.'

A MODELAR
_. _, ,__ 10) Cine Noticiaria. Nac. recisa ..

As 2 _ 4 horas. 2°) ALIADO MISTERJO-
I

R d 1 h 'SCOTT D SO 1/2 Eps. ,--'---.-------
an o p �� a-

30), ALMA D.E RENE- Selos parAlid O'BRIEN em: U

ALMA DE RENEGADO GADO "'<. 'I'echnicolor I -

4°) DESAFIO - Techni-. coleçao
colar. .

l' VENDEM-SEPreços: 7,0? - 3,50. Hotel Majestic _;_ quarto
Censura ate· 10 anos. na 21 da 8' 10 d

.

A 8 h
s I)s e epOlS "-

s - oras. d 18 h
Randolph SCOTT em ....:..s o_r_a_s_. _

Techn icolor - em

ALMA DE RENEGADO
Rossano Brazzi em:

VOLCANO

Preços: 7,00 - 3,50.
Censura até 18 anos.

Rio,5/8/55'-
-.M...--�..

·pfRÓiÂ-REsTAÜRÂNfE·
..w--..�

(Estreito)
Armando H. da Silva, proi,)l'ietário do PeroJa Restall

'ante, sito no Estreito, comunica aos seus' distintos cHen- (
As � 2 horas. t
P

. .

es e amigos, que reassumiu a direção daquele estabeleci ..
10) alsagens do Brasl1. menta _e que, continúa a dirigí-lo pessoalmente, esperandQ
Nac.·

I
.

.

merecer a preferência, com que sempre foi distinguld,o pela
20) DESAFIO - Techl1l- sua' numerosa clientela. ,

.

.

colar '

I Estreito, 26\7-55.
30) A ULTIM..t\. CHANCE -------------- .,ft

_ Technicolor �
Dr. Cesar Batalha da Silveira

40) ALIADO MISTERIO- Cirurgião Dentista

SO 1/2 Eps. Cliniéa de Adultos e Crianças, .

Preços: 7,00 - 3,50. ' Raio X
'

.

Censura até 10 ailos. Atende com ,Hora Marcada.

As ,-�7,45 horás.
'

Felipe Schmidt 39 Á sa1às 3 e 4

A CIDADE DO MAL - �-'.-. .-:.-..••� -

Jfo��'�:���or
- Com: Dal� I. MONUMENTO A ANilA �AR.IBALDI·

CONTERRANEO

As - 2 horas.
Glor.iosR Matinada ENDERECO:

SHORTS - DESENHOS (Tel. 3113.
�

MONUMENTO À ANITA GARIBAlDI.

No Programa:
-Cine Reporter. Nac:
.

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

2. Todos os servidores públicos federais, sediados
./'ou não no Distrito Federal, exceto os funcionários do Ser

viço de Publicidade do- IPASE e os membros das Comis
sões de Classificação e Julgamsnto, concorrerão aos alu-
didos prêmios. ,i

.

�
·

3. Os concorrentes são os definidos como segurados �
A I I t t

I

obrigatórios elo Instituto pelo artigo 20 do Decreto-lei n. � V 80 mpor ao e '�
�::47, de 12 de junho de HI41, como a. seguir se transcre- � Jornets e' Emissoras' '�

:. .

"

"Art. 2° - São obrigatoriamente segurados, do.: Acabamos de organizar o nosso departamento ra,':
IPASE, para efeito de .benef ícios neste Decret�-lei Insti- :' diofonico, estando, agora, capacítados a representar,�
tuídos :

.

::t!om eficiencia, no RIO e SAO PAULO (os maiores cen- :.
a) os funcionários públicos cívis e -Os extran ume- � tros publicitários do País), JORNAIS e EMISSORAS de �

rárlos da União; como tais definidos pelos 'Decretos-leis � todo Brasil.
,

.

-. -.:
1.713, Ide'20 de outubro de 1n38 e n. 1.909, de 26 de dezem- -: ParticipamQs que nossa representação é pon. conta�
bro de 1939; I, 'própria (pagamento à vista, independente do recebi-:'

b) os empregados' do IPASE, das demais entidades � menta dos clientes) como fazemos a mais de 25 anos �
paraestatais, autárquicas ou outros órgãos assemelhados :: com os jornais que representamos. )
por ato do Govêrno. .. REPRESENTAÇÕES _ A. S, LARA �

Parágrafo ÚIÚCO :- Não se compreendem como segu- � Rua Senador Dantas - 40 - 50 andar - Telefone:'
rados, pala os fins dêste 'artigo: I, -:- 22-5924 _- RIO DE JANEIRO. �

a) os funcionários aposentados, até a data da pu-�' �.
.bllcação dêste Decreto-lei, ou os de mais de 60 anos de ••.....·",....•••..,..fiij.·..•.•••.....�J_...1iiI.�...•..-J"...,.·D":iIJ,...,.·,..�fiij'ii....-tra�_fil_.""-..'Õi�-;diJIij,.,....�...fij""...

idade;
,

b) os atuais contribuintes do montepio civil e os do
militar]

c) os funcionários extranumerárloa ou empregados
que, nessa qualidáde, sejam contribuintes obrigatórios,
de qualquer Caixa ou Instituto de Aposentadoria e Pen-
sões". .

-

·

4. É �acultado aos candid�to!l ,cónc�ner aos prê
n:IOS prevIstos nes.tas Instruçõ_e�,. sób o mesmo pseudô-
l1lmo..

-

�

,

5. Os ensaios de,veFão versar sÔbre o seguinte te-
ma: Assistência Médico-Social ao Servidor pubÍico". As
críticas se limitarão às obras de um dêstes três escritores
brasileiros: Lima Barreto: Manuel Antônio de Almeida e

Aluisio Azevedo. Os temas dos contos serão de livre es-

côlha dos candid,atos. _

6.. Os trabalhos deverão ser inéditos e enviados em

3 (três) cópias datilografadas, até o dia,30 de outubro do
ano em curso, diretamente ao Serviço de Publicidade do

I�ASE (rua Pedro Lessa, n. 36, 11 pavimento, D. F.), por
vIa postal, sob registro. .'

7. Consj.dera�se inscrito o trabalho que, sob registro'
for posto no correio até o di.:, 30 de setembro do corrente
anó, i·nclllsive.

8. Cada trabalho, obrigatória�ente firmado por
pseudônimo, deverá ser acompanhado" de sobrecarta fe
chada e rubricada, com uma cédnla de identificacão do
candidato, na qual serão mencionados o pseudôni�o usa

do, o n0111e verdadeiro, �ndeI'eço, cargo ou função, núme
ro de matrícll,la do segurado e repartição a que serve.

. D� ADMINISTRAÇÃO DO CONCURSO

.

,9. Ser1\o constituídas três Comissões Julgadoras,
desIgnadas pelo Presidente do IPASE,' de trils membros
para cada gênero de concUl'SO (ensaio, crítica' e conto),
recebendo cada �m dêsses membros um pro-labore de

Cr� 5:000,00 (.ciu:o mil cruz,eiros), de vez que, como o

pr<;>p1'1O nome. mehca a essas comissões estará afeta a ta-l A VENDA NAS

re�a. de. seleclOnar, dentre o provável. vult<;lsO número de I
ongll1ats remetidps, os que forem julgados merecedores'
dos prêmios.

-
,

10. O Pre'lidente de cada comissão designará um

dos membros para .coordenar os trabalhos, distribuir os

ol'iginai,s pelos demais membros e apresen.tar relatório
geral.

11. Caberá aj) membro coordenador, entre Olttras

,-
providências verificar se os trabalhos satisfazem às con-

� dições estabelecidas nestas Instruções, principalmente
quanto às de correção de linguagem e valores de compo
sição literária, propriamente dita, pod�ndo propor à Co-
missão a recusa dQs que nã.o as preencherem. /

DO JULGAMENTO
12. Do 'parecer sôbre os trabalhos examinados de

verão constar justificativa do .iulg·amento e a ordem de
classificação.

" 13. Até 30',(trinta) dias ap.ós a data de encerramen-

to das inscrições, as Comissões julga'doras apresentarão Tr'ate das 'V'I"asao P.·esidente do IPASE o resultado do julgamento' reali-
zado, devendo, inclusive, indicar os trabalhos que mere- R I té·cem divulgação na revista "IPASE"; divulgação essa que esp' ra rias
mll'a os trahalhos ne hoa oualidade classificados em 20 -e As Bronquites (A�mãti-
30 lug'ares equivalerá a prêmios �ecundários. ou mençõe,9

.

'-

cas, Crônicas ou A�udas I •

honrosas, des,de que os prêmios em dinheiro caberão in-
tegrai e exclusivamente aos três trabalhos de en:l�ro, crí
,',' 'n ÇI conto, que obtiverem ola-lugar.

·
14. Cada comissão enc:uninhará ao Presidente do

IPASE a relação dos traba,lhos classificados, acompanha
rla rle relatórjo devidamente autenticado por todos os' seu�

J 'llembrÇls.
/

"'-

.

15. A é�rimônia' de abertura das sobrecartas COD-
tório e devem ser trat.àda�

. t�ndà a Identificacã:G' dos candidatos vitoriosos será pú- com um medicamento enér

blica e em presença do Pr�sidente do IPASE. gico que çombate o mal, ev(
16. I Os casos omissos serão resolvidos pela Comis- i tando complicações graves,

são julgadora. I Procure hoje o seu vidro de

én) RkYMUNDO BRITTO :- Presidente., I "SATOSIN" nas boas far-

CATARINENSES
Auxiliar a Campanha Pró-Construção Monumen

to à Anita Garibaldi "Heroina Farrapo" �um de
ver do povo barriga-verde.

Remetam suas· contribuições para
Comissão Pró-Monumento à Anita Garibaldi
Caixa Postal 136 _,.. Florianópolis, SC.

No Programa':
Fatos em Revista. Nac.

Preços: 10.00 - 5.00.
Censura até' 10 anos.

As - 7,30 horas.
Burt LANCÀSTER Teny

MOo'RE_"êm:
A 'CRU.Z DE MINHA VIDA

.Technicolor

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

FALECIMENTO:

MANOEL AGOSTINHO
VIEIRÂ

...boa com

qualquer
tinta!

No distrito de Itacorobí, no
Municipio da Capital, . fale
ce,u segunda-feira lOdo cor

rente, após prolongados pa
decimentos, - o nosso estima-
do.. con'terrâ�eo Sr. Manoel I A_s - 2 �oras.

I Agostinho Vieira. 1°) VIda' Cal'lÇlca. Nac.

O extinto era casado com II 20) A ULTIMA .ÇHANCE
Da .. Maria Vieira, e deixou I

- Com: Robert Mltchum -

de seu ma...trimonio, sete fi- I technicolor
lhos, todos casados. I 3°) AVENTUREIRO DO

Era irmão dos srs. Major MISSISSjPI - Com: Tyrone
D. Julio Agostinho' Vieira.-; Power - technicolor

cirurgião dentista, capita-- Preços: 9,00 - 4,50.
li�.ta Ma:riano Agostinho Vi- Censura até 10 anos.

eira e sr. Adolfo Agostinho As 8 - horl!:s.
Vieira. Burt LANCASTER -Terry
O enterramento efetuou-se MOORE em:

á tarde, no cemiterio de A -CRUZ DE MINHA VIDA

Itacorobí, com grande acom-, No Programa:
panhamento.

. Cine ReporteI'. Nac.
A' família enlutada os nos- Preços: 9,00 - 4,50.

sos pezames. Censura até 14 anos.

" Ponta
de Irídio

) Pena banhada _

em ouro de
11 qlts.
Sistema
europeu,

) Proc�dênci a
alema

,Salas
Alugam-se- duas salas pa

ra Escritórios, à Rua Vitor
Meirelles, 42.·
Tratar na .mesma.

COM. E »tO IMP. EXP. LTOA.
Av. Blrão de Teffé, 7 - SI )0-1

Tel.: 43-Ú59-Rio '

A ULTIMA CHANCE -

catarros), assim como

�s suas manifestações (Tos
ses, Rouquidões, Resfriados
gripes, são moléstias que

atacam o 'aparelho respira.

Techhiçolor - Com: Robert
Mitchum
No Programa:
Noticias da Semana. Nac.

, Preços: 7,00 - 3,50.
Censu'ra até 14 anos.

\

Compra-s,e
Terreno ou casa velha

imediações Tdô c-eniro.

/ Informações na f,. M,)de
lar.

Sa_ão de Barbeiro
Vende-se o moderno, bem aparelhado e bem afre

guezado Salão de Barbeiro "Dó-RÉ-Mí", situado log'o à
entrada da rua Fernando Machado, � um dos preferidos

-

pela nossa elite;
.

Tratar no mesmo, com o seu proprietário Claudi.o
Alvim Barbosa (Zininh-o).

Eng. José Nicolou BornFrederico Busch Schmi
thausen e

GunÍberta Guimarães Borne

Marga Voigt Schmith�usen
têm o prazer ,de partici- têm o prazer de participar

par o contrato de casamento J contrato de casamento de
de sua filha Norma com o seu filho Amaury com a

Sr. Amaury Guimarães Srta. Norma. Alvina Schmi-
Bom. thau-sen.

Norma e Amaury
confirmam

Fpolis, 5/8/55

De teu modesto auxílio depeftde o êxito da ca.m

Ranha Pró-Monumento à Anita Garibaldi - "A He
roína dos dois mundos",

Envie seu dO,nativo para
Caixa Postal 136 - Florianópolis, se.

,

CURSO "SANCTOS SARAIVA"
. -

atende

(REGISTRADO)
DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA

PROF. LíGIA DOS SANCT.OS SARAIVA
aos interessados diàrianiente das 9 às 12 e das

14 às 18 horas
,Rua Feliciano Nunes. PireSI 13

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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7 DE AGôSTO

A data de hoje recorda-nos que:

VENDEM-SEI

.... Vende-se por motivo de viagem, móveis de quarto
com colchão de I,llola. Urna radiola para 12 discos, com
180 discos. Tratar na Rua Álvaro de Carvalho n. 2. Preço

Florianópolis, Domingo 7 de Agosto de 1955
.------------------------------------------

'd

IDiaritl ,da,Metropole
o VALOR 1)0 CONGRES

SO EUCARIST1CO
(Alvarus de Oliveira)

\
�,

Estamos em plena sema ..

na do XXXVI
. Congresso

E ucarístrco Internacional.
O Rio está completamente
transformado por movimen
[Ü intenso. É uma cidade
convulsionada, mais agita
�i1da ainda "que a sua cos

tumeira' agitação. lnteres-,
sante porém; não se tulmu

.uou, porque houve acima
ele tudo boa vontade.
A realização do Ccngres

,.,0 envolveu uma série de

}rovielências., algumas im

posaíve is de concretizar-se
.ião í'õra o granda poder da
vontade. 'Desde o atêrro da
enseada da Praia de Santa
Luz ia, desde o desmonte do
MOlTO de Santo Antonio, até
:W calçamento da Praça do
Congresso, até a construção
do altar monumental, a ele

vação do gigantesco mastro, I
à colocação dos milhares de !

bancos. E em tôrno disso tu-
- do outra grande série de

itividade e c'e trabalho em

Na Séde da Administra- te nesta capital, extração
'Ião da Loteria do Estado, à, de 23 de junho pp. cinco de
:lIa Trajano ,23, foram pá'- cimos do mesmo bilhete a

,�os os seguintes premias Arno Kretzcharnar
'

de Rio
naiores: cinco ,decimos do do Sul, por conta de tercei
'rilhete 9545 premiado com 1'OS; um clecimo bilhete 5917

luze_:1tos mil cruz�i,os, ex- premiado com 10 mil cru
.raçao de 23 de juriho pp. zeiros ao sr. Antonio Luiz
io snr. Fernando Carlos de Teixeirá, residente em Flo
,ouza residente em Araran- rianópolis, extração de 30
rua; cinco decimos do mes- de junho pp. um decimo do
mo bilhete ao snr, Antonio mesmo bilhete a, Govina -Ma
Maciel Filho, tambem resi- ria Souza, residente em Elo
Jente naquela cidade; dois rianópolis; -dois decimos do
Iecimos bilhete 3455 pre- mesmo a Agenor Souza, re
niado com 15 mÚ cruzeiros sidente no Saco dos Limões
10 sr. Agente de Joinvile nesta Capital; Quinze mil
lO1' conta. de terceiros; cruzeiros ao sr, Alvaro Acio
Quinze mil- cruzeiros ao sr. [i de Vasconcelos, funcioná
Manoel Borba Cordeiro bi- ['io puolico, residente em

,hete 7437 extração de 16 de Florianópolis, bilhete 2907
;unho pp. vendido pela a- extração de 30 de junho pp;
rencia ,de Porto União; cin- cinco decimos bilhete 10968
�o decimos elo bilhete 10773 premiado com 30 mil cru

)remiado com 40 mil' cru- zeiros; _um decimo bilhete

�ejros ao sr. Tenente Pedro 5917 premiado com 10 mi_!
�ogueira de Castro residen- cruzéiros ao' sr. Darcy Cruz

Loteria do Estado de Santa Catarina �

que o comércio, a indústria,
o Govêrno e a Prefeitura

Pagameruo do Prêmio de duzentos, mil cruzeiros ao Sr. Jací Farias Casagraude, residente em Lajes, cuja Agên
'ia vendeu o prêmio maior da extração do dia 21- de julho pp. - -Na foi ografía o Agente da Lotería em Lajes Sr.

Carlos Celso Deu! hien, o Contador da Loteria e o Contemplado na ocasião em que' era pago o Prêmio.

nLlA '.: CURITIBA

COII VUGENS DUun'A� r: PER"',.'\ !�ENTES EM CARROS PBOPRIOS

I'ILIAL: 8.10 PAULO

auxiliaram grandemente, de
em 1553, faleceu em Olinda, o primeiro donatâ- monstrandc que o brasilei

r io e povoador da Capitania de Pernambuco, Du- 1.'0 sabe realizar quando lhe

arte Coelho; tocam a f lama, quando lhe

em 1680, na Colônia do Sacramento, travou-se espiga çam o orgulho de rea

renhido combate, _havendo os defensores, na pro-
lizador.

porção de 1 para 17, resistido valorosamente. Os Só quem acompanhou de

atacantes compunham-se de 280, espanhóis dê perto como nós que vivemos

Buenos Aires, ,e 3.300 indios guaranis das mís- no Rio e seguimos palmo a

sões jesuitas, sob o comando do Coronel Antônio palmo as obras e as pre

de Vera
-

Mojica ,e os nossos, apenas de 200 ho- vidências, pode aquilatar o

me11S idos de São Paulo e Rio de Janeiro; quanto de trabalho e .de es-

em 1827, o então Major Luiz Alves de Lima fôrça exigiu a realização do
Silva surpreendeu, nos arredores de lVIontevidéu, Congresso.
um destacamento inimigo sob o comando de Pan- Mas podemos dizer que
cho Oribe, pondo-o em fuga; todo êste esfôrço, todo êste

em 1831, em Belém doPará, deu-se uma sedição trabalho, tôda está luta que

militar,' sendo deposto e deportado o' respectivo envolveu clero, Govêrno, Co
Presidente, Visconde de Goiana; mércio, Indústria, Impren
em 1852, foi, assinado um decreto que autorizou' sa, Rádio, Televisão etc.,
'a con'ilstl'ução da estrada de ferro Recife-São redundolj num es'petáculo
Fra_ncisco,; extraordinário de Cristan
em 1868, as nossas tropas, procedendo a 1'eco- dade. E o mUl1do mel'gu-

I nhecÍmentos no reduto de Corá, Chaco, verifica- Iha�çl0 na penumbrosa ér�
ra-m que os par�guaios o haviam ábandonado da descrença, do utilitaris
durante a noite; mo, do 'materialismo, anda
em 1947, depois de haver presidido, em Pôrto lmesmo necessitado de es

União, a Conferência_dos governadores dos Es- petáculos como êstes, para
tados do Paraná e Santa Catarina, regressou o I

címenta1.'-lhe a fé·
,

Dr. A?erbal Ra.mos da Silva, chefe do Executivo ,l\_'Iuitos. provento� mate-
'Catarmense. -

'

I'
l'131S o RIO e o Brasll lucra-

.

-0-
' rão com o Cong-resso, entre·

8 DE AGôSTO '1 tanto, muito mais vaUosos
,serão os da arenca e da fé!

A data de hoje recorda-nos que: I
ESCRITóRIO �ONTÁBIL-

em 1626, Bento Maciel Parente, al�torizado por
I IM�BI�IÁRIO PERRONE

cartas cIe Felippe II de Espanha e IV em Bortu-I' _ " ."

gal inicia a'exploracão do Rio Ama'
V. S. nao preCIsa maIS

"
,.

< zonas, "d d
.

em 1709, 'Bartolomeu de Gusmão fez a primeira
ll1como ar-se com a a ml-

experiênciá da navegação aérea; nistl'ação de seus imóveis!

em 1821, na Bahia nasceu Alexandre Gomes de
,O Escritól'io Contábil-Imo

Arg.o}o Ferrão, mais tarde General e Visconde
biliário Perróne, l'ecém-ins�

de Ita_j)arica. Era filho do Barão de Ca,iãiba, Fa- talado nesta Capi_tal está

leceu na mesma cidade em 23'de Julho de 1870; a!)to a prestar-lhe �ste s�r-
em 1840 o Cap' itão Ribeir6 Soares c 60' h _

VIÇO, bem como serVIr de 111-
,

, ,om o
t d'"

mens, derrotou 300 l'ebeldes junto ao Parnaiba;' erme lano na compra e

,em 18B2� em Montevidéu, f,ále�eu o Almirante venda de imóveis, e hipoté
Francisco lVIanoel Barroso da Silva Barão do cas, encarregando-se tam-

A
"
.,

bém da legalização e l'egismazonas e g'lorioso vencedor de Riachuelo
,

d d
"

tro de todos e quaisquer pa-quan o a guerra com o Paraguai. Nascera em

Lisbôa a 29 �e Setefllbro de 1804, vindo para o
peis ou documentos. Além de

Brasil muito jovem; efetuar escriturações contá-

em 1900, faleceu o Tenente coronel Emílio Carlos beis ou fiscais, o Es�ritório
Jordan, nascido em 19 de Julho de 1838. aceita procurações para pro-

André Nilo Tadasco cedimento junto a reparti
ções ou estabelecimentos.
Para maiores esclarecimen
tos, dirija-se ao ESCRITÓ

'1lRIO
CONTÁBIL-IMOBILIÁ

RIO PERRONE.
Rua Deodoro, nO 11 -

,

Caixa Postal, 355 - Flo

rianóp.olis..

MATRIZ: FLmUANóPO!..I!I.
Escritór1o:

'

Rua Padre Roma 50 - Terreo .

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n. ln

Fones: 2534 - 2.535
Caixa PostAl, 435
End. Te egrátlco:

Sandrade' e Tranllpol1s.
-0-'

Visconde do Rlo Bra.nco
<832/16)

'relerone l�O

Endereço Telegrático
Santldra e Transpollil

-J.Jo-

,AveD1da do KIItado 1888/78

,-Telt-tone: 37-30-81

São Paulo -- Capital - sr,

Endereço Telegráfico �

Sandrade e Tl'!mspolla ,

-o......

residente em Florianópolis; mil cruzeiros "ao sr. Genival
Vinte mil cruzeiros ao sr. 1 Mazza residente em S. Fran
Baltazar Gomes, residente cisco extração de 7 de ju-

•

em Cl':cluma, bil?ete 1089 Ilha pp; dois, decimos bilhe
extração de 7 de Julho pp; te 3071 premiado com 15 mil
cinco decímos bilhete 104051 cruzeiros ao sr, Wilhelm Sch
premiado com 20 mil cru-;mith residente em Blume
zeiros ao sr. Arlindo Araujo nau, extração de 7 de julho
.esldente em 'I'ijucas ; cinco pp; cinco

_
decimos bilhete

'decimos do mesmo bilheté/3071 premiado com 15 mil
10 sr. Mário David Moura, I cruzeiros na extração de 7
residente em Florianópolis; I de julho pp, ao sr. 'Curt Bohr
.im decimo bilhete 2402 pl'e-I re�idente� em

'

�lumenau;
,

'
, Qu ínze mil ,crUZeiros ao sr.

miado com 25 mil cruzeiros I Gregorio Pastuche, resicien-
10 sr. Manoel Rocha resi- te em Porto União pelo bi
dente em Lajes, extração de lhete 5446 extração de 14' de
JO"de junho pp; um decimo julho pp; cinco decimos de
tO sr. Jalma do Valle resi- bilhete 2402 premiado com

'

lente em Lajes, bilhet(i 2402 �5 mil cruzeil'os ao sr. 6so
�xtração de 30 de junho rio do Valle, extração de 30
)remiado com 25 mil cru- de junho pp.Duzentos mil
zeiros; dois decimos do mes-, cruzeiros pagos ao sr. Jaci
'no bilhete a snra. Carolina

I'
Farias Casagrahde,. Comer

Castro Si�cher, residente em ciante, residente na cidade
Lajes; cinco decimos do bi- de Làjes bilhete nO 1287 ex:':1"
lhete 1046� premiado com 40 tração de 21 de julho pp.

Ordem dos Advogados
do Brasil
EDITAL N° 71/5'5

De ordem do Sr. 'Dr. Presidente e nos termos da de

isão do Conselho Seccional, convido o� advogados abai
.. .0 ,mencionados, a, dentro do prazo de 30 dias, contados
ia publicação do presente, comparecerem a esta Secre
aria a fim de tratarem de assunto de seu interesse, sob
lena cIe-- lhes ser aplicado o disposto no art. 40, § 30 cIo

legulamento da- Ordem dos Advogados do Brasil.
Ananias O'Donnell -

Afonso Wanderley Junior
Alexandre Ernesto de Olivem
Anatólio .Pinheiro Guimarães
Carlos Gomes de Oliveira,
Carlos Alberto de Oliveira Barbosa
Francisco Gottardi
F'elipe

.

de Souza Mirancl'a
Francisco Eduardo lVIira Gomes
Fukad Guerios
Gastão Simone de Assis
Herbert George
Heitor Alencar Guimarães
José de Almeida Pimpão
-José Ferreira da Silva
Jorge l\lIaisonetti
Julio Coelho de Sotiza
José Gallotti Peixoto-
João Pedro da Fontoura Bastos

Moyses Borges Furtado�
Olivério José Gomes
Pedro Cav.alcanti de Albuquerque
Pedro Ivo Mira Gomes
João Carlos Díck
Waldemar -R\lPP
Floria-nópõ!is, IOde Agôsto de 1955

Nilson Vieira Borges
io Secretário

Pronta Entrega-

Expresso Florianópolis Lld�.
1 ransporfe de cargas em geral �ntre

-

.

flORIANOPOUS, CURITIBA E SAO PAUlQ

(�,êDcla Dt. Rio de laneiro e em Belo Borilout-tl com trátero wilitao .�
... Pall1e'eom a Emprêaa de TraollPortes !rIJn•• Geral. S/A.)

õiiõiiif4'Çfcãriíjü·cãs:·rã
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,

Pelo presente, ficam convidados os senhores acionis- _
"",Vende-se u-ma Pl'opriedaae em Capoeiras, medindo

tas desta sociedade a comparecerem à assembléia geral de frente, 34 mts e de fundo 558 mts. Sobre a mesma

extraordinária, a realizar-se na sede social, em São João ,ac�a-se construida uma cas_a de material (nova) em per

Batista, município de 'fi.iucas, às 10 h'Oras do dia 'lO de ,'feIto estad? de conservaçao, medindo a referida 100

Setembro p. vindoliro, a fim de deliberarem sôbre o se- mts2, sendo as dependências seguintes: - três' (3)
guinte: qua�'tos grandes, uma (1) sala de Visitas, uma (1) salà

Ordem do :pia
de .Jantar, uma (1) copa, uma (1) cozinha e parte Sani-

1° - Modificação dos Estatutos da sociedade; tária completa com água encanada.

20 _ Eleição da nová Diretoria; Além da casa possui a referida propriedade, uma
/

30, _ Assuntos de interêsse social. Fábrica. para Beneficiamento de, Madeii'as e Constru-

São João, Batista, 2 de Agôsto de 1955. ção de Móveis, tendo a mesma em seu interior os sequin-
Dr. ,Cesar Bastos Gomes _ Diret()r-Gerente. tes lVIaquinários: - 1 Serra de Fita, 2 '1upias, 2 Fura-

deiras, 1 Serra Circular, l' Pleina Galopa, 1 Torno de

Uo'ça paJa Esc' -"o' .·0 Madeira de Lei, 1 Torno-�e Ferro, uma Serra Tico�Tico
� ri,. r e um esmeriL Todos os maqllinários são motorisados.
Precisa-se de uma moça para trabalhar em escritó- Tratar na Firma Russi, Leite & Cia. Ltda, sita ao

do comerc.ial, e que ten,ha alguma prática. Exige-se reAl: Cais Frederico Rolla, esquina Pedro Ivo ali pelo Telefo-
ferências. Dirigir-se á rua Tiradentes nO 7. 11e nO 3694. Nesta.

-

Com o já famoso teclado Facit em 2 fileiras,
DISTRIBUIDORES PARA STA, CATARINA

CASA FEERNANDO, LTDA.
Rua Saldanha Marinho, 2 __ CX. postal, 467

)rone: 3878

Telegramas: ".canan"
FLORIANOóPOLIS

V E N O E-S E,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, Domingo 7 de, A��sto de 1955" _OES!�?� �==,�_=zw=-�������==����==��������========'========�=='��=-�-:--:"=-�"����====�-��'
'SE NCHe_��,r��,,� JJ��� �!n�,:!�i�ARI �}DIR!TO�A':!do.'�fôr� J�DE�o��•.!:an'�'ifi='V[ND[.S[VARA DA COMARCA DE reito, até final sentença. VARA - FEITOS DA FA· te, sem oposição ou em- [ [ [1855 I 1955 FLORIANO'POLIS Protesta-se por todos. .os ZENDA PúBLICA DA CO· bargos de especte algu-•

M N
'

MAGNIFICA RESmENCIA
, -

, Edital de citação 'm�os de, provas em �lreIto ARCA DE FLORIA 0- ma, quer legitimar sua pos-G
-

QTO DE 1-955 I -'
com AREA CONSTRUIDA deDIAS 5, 6 e 7 DE A Oi" '

O doutor' Manoel Barbosa permitidos. Dando-se a pre- POLIS se, nos termos do art. 550 doIONAL }'ESTIVIDADE 200 C -;;0 '

309m2, situada na Rua Feli-GRANDIOSA E TRADIC
,de Lacerda Juiz de Direito sente o valor de 'Cr$ 2. ,00, EDITAL DE ITAÇA Código Civil. Para ditos finsEM HONRA DO

da 4a Val-:a 'da Coma/rca de para o efeito do art. 49, do COM O PRAZO DE TRIN- requer a designação de dia pe Si;hmidt 113.
,CONVITE" Facilita-se parte dó paga-PROGRAMA·

'Florianópolis, capital do C. P. C., co� os docu:ne�tos TA (30) DIAS e hora e lugar, para a jus-
mento.Os solenes festejos serão:

Estado de Santa Catarina, juntos, Justiça. F'lorianôpo- EDITAL tificação exigida pelo art.�. -

d 28 d J Ih 'Tratar com - o proprietárioPI'ecedidos de novenas preparatôrlas, e e u o
na f'orma da lei', etc. lis, 17 de agôsto de 1.954,' O Doutor Manoel Barbo- 455 do Código de ProcessoN d d

Dr. Guerreiro da Fonseca.até 5 de Agôsto, às 19,30 h�ras. o eeorrer as ,no- Faz saber aos que o pre- (Assjnado) Paulo Henrique sa de Lacerda, Juiz de Di- Civil, na qual 'deverão ser
venas funcionarão barraqmnhas com churrascos, be-

, t· edital de citação com BIasi - Assistente. Em a 'l'eito da 4a. Vara - Feitos inquiridas as testemunhas,

tc.i assi di r: 6 e 7 sen e .

.

•.

ferid d F d P' b---l' d C I dbidas, café, doces, e c., assim como nos Ias a,
,o, prazo de trinta (30) dias dita petição fOI pro err o o a

.

azen a u
_

ica a 0- adiante ano a as. Requer,de Agôsto.
.

"
. , .

I virem ou dêle conhecimento seguinte despacho: A. A marca de Florianópolis, Ca- outrossim, depois de feita aDia 5 de Agôsto - A la. _MIssa celebrada tera imcio ! tiverem, que, por parte de conclusão. Florianópolis, pital do Estado de Santa justificacão pessoal 'dosàs 8 horas, com COnlun.h�o Ge:al das Irm.andad�s e

I' José Eugênio Homem, na 20-8-54. (Assinado) Man?el Catarina, na forma da lei, atuais co'ilfrontantes acimaFiéis. Às 10' �oras, ad�lll1st!'açao do S. �rIsma. acão de usucapião em que Barbosa de Lacerda. �Ublll- etc. -neucionados, bem como doDia 6 de Agosto - MI.ssa �s 8 horas. AS 1� horas, i'�qureu perante êste Juizo, do os autos a conclusao, .re- Faz saber aos que o pre- representante do Ministérioserá celebrada a 2a. Mls_:>a a frente ?a Matr�z,_sole- lhe foi dirigida a petição do ceberam os seguintes despa- sente edital de cita cão com Público, e por edital, com onemente cantada pelo coro da Matriz- e Sermão ao
teor seguinte: Exmo. sr. dr. chos: Defiro o requerido n.a o prazo de trinta di�� virem, prazo de trinta dias, seEvangelho.

. , �- '. _ Juiz de- Direito da 4a Vara, inicial. Designe o sr. escri- ou dêle conhecimento tivé- gundo o § 10 do art. 455Às 16,30 horas, sarra Imponente procissao �om a
da Comarca da capital. José vão dia e hora para a reali- re� que, por parte de JOÃO lo Código Ire Processo CiImagem do Senhor B�m Jesus, percorl:e�do dl�el:s.�� Eugênio Homem, brasileiro, zação da audiência de jus- LUIZ MACHADO, nos au- vil, dos interessados, ausen-ruas da. Cidade, terminando com a Prédica

_ OlatoI�, casado, lavrador, residente tificação requerida, com a tos de ação de usucapião" .es
'

e desconhecidos, 'todos
e a Benção �o Ssmo. �acrament.o.

. no distrito de Ratones, desta intimação das p�rt�s e o, dr. que requereu perante êste para acompanharem os ter-:Abrilhantara os referld_os festejos a �xcelente .Ba�da Comarca, por seu assisten- 40 Promotor Publico. Flo- Juizo, me foi dirigida a pe- '110S da presente ação deMusjcal do 13° Batalhão de .Caçadores de JOlll.vI�I�, te que esta subscreve, bra- rianópolis, 28-8-1954. (As- tícão do teôr seguinte: usocapíão, depois de termi-havendo também grande queima de fogos de .artifl-
sileiro, solteiro, advogado, sinado) Manoel Barbosa de E�mo.,Sr. 'Dr. Juiz de Direi- nado o prazo dos editais,cios. ... . recebendo as citações na Le-ILacerda. Sentença: Vistos, to da 4a Vara desta Capital. 001' meio da qual deverá ser iDeverão correr trens e ônibus espeerars entre as, VI-
uião Brasileira de Assis- etc. Julgo por sentença a João Luiz Machado, brasi- reconhecido e declarado o Isinha� cidades de Joinville e 'São Francisco do, Sul. tência, nesta capital, vem, ,justificação de fls. e fls., em leiro,." casado

.

comérciário,- dominio do suplicante sobreDI'a, 7 de Agôsto - às 8 horas, Missa dedicada aos. I' t Jose' E sidente e domiciliado em I Iid ter ficando
�

com o devido respeito a v. que e requeren e u- re I o a uc I o erreno, I ,roíneiros e Fiéis com Comunhão Geral. Às 10 horas,
excia expor e requerer o

t
gênio Homem, afim de que Campinas, municipio de São citados, ainda, para no pra-I-

Missa solenemente cantada em intenção dos Srs. Ro- ilegui��te: Qu'e, em 1.897, a! produza os séus 'devidos e r osé, por seu advogado adi- zo legalL apresentarem a

I
-meiros.

sra, Júlia Maria da Silva, legais efeitos. Expeça-se ante assinado, - vem, na for- .ontestacão e para seguirem tPelo comparecimento de todos os fiéis, antecipada-
por falecimento de seu ma- mandado de citação aos con- ma dos artigos 454 e seguiu- L causa 'até final sentença, b Centro de Irradiaçãomente agradece a Comissão da Igreja Matriz com os
rido Manoel Domingos da finantes do imóvel em ques- tes do Código de Processo sob as penas da lei. Da-se a Mental "Amor e Luz" realizaJuizes da Festa, já proclamados em 1954. Cunha, entrou na ...isse que tão, bem como ao diretor do :::ivil, expor e requerer o se-

e,sta ? valor de cinco .mil 'laessões Esotéricas, todas as se.José Sprotte Mira
.

'<' ',' já tinha seu referido mari- Serviço do Patrimon io da �uinte: a) O suplicante, por cruzeiro, para
_

os efeitos gundas feiras, às 20,30 à ruaItamar Cordeiro li, ',>,,_, do, de um. terreno, sito no União e ao doutor 4° Pro- si e por seus antecessores, fiscais. Termos em que. P. I Conselheiro Mafra, 33 _ 20Sebastião Nunes
lugar' Várzea do Ratones, motor Público, na qualidade -ha mais de trinta anos, vem Deferimento. Sobre estam-' andar.WaJdemiro Souza
dêste municipio e Comarca, de representante do Minis- possutndo;" continua, mansa oilhas Estaduais no valor I ENTRADA FRANCAPadre Horácio -Rebêlle

F d 'f' t '

com sessenta metros (60m) I tério Público e da .azen a 3 paci icarnen e, uma area de três cruzeiros e cincoen-Vigário da' Paróquia
de frente que faz ao -norte, 'do Estado, para todos con- le terra, 'na localidade do ta centavos, inclusive a taxa

-__'''---:--V::-:�::-:g=-':J:::-:I:-:BU=-=::-::L�a=';R=-:E:-:S=-- com José Angelo; fundos 110 I'testarem o pedi?o, querendo, Sapé, sub-distrito do Estrei- le S. P. Estadual, devida-PRE' E Travessão das 900 braças ao, no prazo da lei. Outrossim, �o, neste municipio; b) Que nente inutilizadas. Floria-• '

-

mI; extremando a oeste, I,citem-se, por edital, com o �ste -terreno tem as, se- 'lópolis, 14 de junho de, \ U'
,�om Romualdo Domingos da

-

prazo d,e trinta (30) dias, ;uintes confrontações: limi- �955. (Ass.) Dib Cherem.PARA AS FACULDADES DE DIREITO, FILOSOFIA, Cunha e, a leste, com ven-'Ios,�nteressad.os incerto�, ci- ;a-se pela frente, com a Es- i'estemun-das: 10) Francis-
, MEDICINA, FAR!y.IÁCIA E ODONTOLOGIA. ,:eslau Domingos da Cunha; taçao essa que devera ser rada do Sapé, numa exten- o Sampaio, brasileiro, ca-

SO B-OSCO' , Que, há mais ou menos 35 feita na conformidade do ,são de ,63 (sessenta e três) :ado, operário, residente eCUR
.

.

-

.,nos, a referida sra. Júlia I art. 455, �.1 o do Cód. -d.e 11etros; de um lado com ter, !omiciliado em Campinas,
l\1atl'í,cula: Livraria Lider, até 31 de agôsto. -"laria da Silva, antes de fa- ;Processo CIVIl. Custas afl- 'enos de Tertuliano da,Con- 'ão José, 20) José Nicolau
InformaçõeS': Local acima ou pelos telefones 2316 e :ecer, transferiu a posse que

I
na!. Florianópolis, 24 de .ia- --;eição, numa extenção de )uriques, brasileiro, casado,

sinha em dito -terreno, ao leiro de 1955. (Assinado) �64,50 (cento ,e sessenta e :omerciante residente em
3661.

I' 1 d t b "llpll'cante qlle, como aque-' :\'Ianoel Barbosa de Lacerda, juatro metros e cincoenta ,apé, neste Municipio. NaInício das a�l as: e se em 1'0. ,

:a senhora, vem usando co- juiz de direito da 4a Vara. entimetros) metros; pelos lita petição foi proferido
'no seu, cultivando-o, etc.; <':, para que chegue ao co- "undos com terrenos de: ) teôr seguinte: - A.
1ue, 'essas posses foram Iheciment? de todos, ma�- jonstatino Alexa!,ld:e Es- 1 conclusão. Fpolis 14/6/55.
°ontínuas mansas e pacífi-, dou expedIr o presente edl- cuq, numa extençao de Ass) Manoel Barbo.sa de
�à, sem quaisquer oposi- ;al que será afixado n.o lu-147' 50 (�uarenta � se�e) me� i:"acerda, Subindo os autos
:ões; QUe, assim sendo, es- �ar do costume e p'ublIcado tros e Cl11coenta centlmetro� t conclusão recebeu o se'á o suplicante, por suces- 1a forma 'da lei. Dado e pas- metros; por outro lado com l;uinte despacho: designe-se
;ão, na posse dI( dito ter- sado nesta cid�de de Flo- terrenos de .Joaquim Gon- ) Sr. EsCrivão dia e hoiá
-'eno, há mais de 50 anos e l'ianópolis, aos vinte oito çaIves' Padllha, numa �x- para a justifiêação, cientes
luer, agora, legitimá-la, nos -ltas do mês de janeiro do tenção; de 155 (cento e cm- \S partes interessadas e o
:êrmos do arts. -550 e 552, -mo de mil novecentos e cin- coenta e tres) metros, sendo Dr. 40 Promotor públic6.
lO Código Civi!."Nestas con- iluenta - e cinco. Eu, Walde- que a área total é de [<'polis, 15/6/55. (Assinado)
lições, requer a v. excia. niro Simões de Almeida, ,es- 8.770,93 C-o�to mil setecentos VIanoel Barbosa 'de Lacerda.
lue, na conformidade do :rivão designado, o subscre- e setenta metr?s quadrados Sentença de fls, Verso.
lue- dispõe o art. 455 e se- vi. (Assinado) Manoel Bar- e nove,fita centH�etros) m2; vistos, etc. Ji.llgo por sen-
"uintes do Código de Proc. bosa de La-cerda, juiz de di- e, cOrno o suplIcante, por tença a justificação de fls.Jivil, se proceda em dia, ho- l"eito da 4a Vara. Confere si e por seus a:ntecessores, e fls, em que é justificante
'a e lugar designados, com :om o original. O escrivão, possue o mencIOnado 'ter- Toão Luiz Machado, afim
':itação prévia dos srs. dr. Waldemiro Simões de AI· reno �al qu_al se ?cha su�ra- de que produza os seus devi-
?romotor Público e o Domí- meidà.

_ � __ i descnto, ha maIs de trmta los e- legais efeitos. Expe,
lio da União, para a justi- �a-§e mandados aos con-

:icação "initio litis" e todos 'rontantes do imóvel
.

em

��e;!f!e��oPr�cae:sOtes��:u� I enlal Sanla Apolonlaa :���Sl:ã�� �:;�iÇ�o�� a;a�:�
lhas: José Roque Damásio

'

l1onio da União e ,do Dr.
) Venceslau Domingos da '

.. . Promotor Público, na quali-
�unha, ambos brasileiros, 1)1[ ,

-:Iade de representante da
;asados, lavradores e resi- �

AR'l'HUR ANTONIO MENEGOTTO ?azenda do Estado e do Mi-
lentes em Ratones, que com- Rua: Tiradentes, D.o 20 1istério Público, _para todos
larecerão independente de FLORIANóPOLIS :ontestarem o pedido, que-:nthnacão, feito o que, jul- -.'endo, no prazo da lei. Ou-
_;ue v. excia. por sentença a i-rossim, citem-se, por edi-
iustificação, mand,ar citar, �al, com o prazo de trinta
lessoalmente, os confron- (30) dias, os intei'essados
,antes e, por editais, no pra- nrertos, citação essa que
:0 da Lei, o-s interessados ieverá ser feita na confor-
ncertos para, se, quiserem, midade com o art. 455 do §
'ontestar a presente ação de L ° ,do Cod. de Proc. Civil,
isucapião, no prazo da lei Custas afinal. Florianól?o-

� seguirem até .final, na lis, 21 de junho ue 1955.
lual, -se pede seja declarado (Assinado) Manoel Barbosa
1 domíniQ do suplicante. sô- de Lacerda. Juiz de Direito
)l'e o aludido terreno, pros- da 4a;Yara. E para que, che- __ . ,_'__ . '.' __

gue ao conhecimento de to- EMPREG-A A.-los, mandou expedir o pre-
.

-

- ,0�ente que será afixado no
Precisa-se para cozinhar'lugar do costume e publica-
arrumar em casa de duasdo na forma da lei. Dado e

e

pessoas sem crianças, á ruapassado nesta cidade de Flo- Conselheiro Mafra, 135 _

rianópolis, aos vinte e dois
ESPECIAIIZAD:\ EM ARTIGOS DENTARlOS dias ?o mês de julho .do ano ,SO��ga_se bem.Estoque perman.ente clt! todos e quaisquer' al'Ugo� de mIl novecentos e cmcoen-

concernentes ao ramo ta e cinco. Eu, (Assinado) DIVóRCIO E NOVO CASA·
EQUIPOS, CADEIRAS E MOTORES 'EVONI te- Vinicius Gonzaga, Escrivão, MENTO

mos para pronta enh�ega o

.

Subescreví. (Assina,do) Processo legal, rápido e

A,ceitarríos encomendas de PLACAS E...,l\1ALTADAS M:anoel Barbosa de Lacerda, sigiloso, no exterior. Con
Juiz de 'Direito da 4a. Vara. suIte sem compromisso, o
Confére com o orig'inal EscritóJ'io Juridico e -Adi'ni-

6 Escrivão nistrativo. Caixa Postal
. Vinicius Gonzag'a 4231. Rio de 'Janeiro.

2.

3.

4.

6.

Para 9, Figado e Prisão de Ventre
, PRIS.lO DE VENTRE
PD..ULAS DO ABBAD. MOSS

As vertillens, rosto quellte. fa-l� •• ar,
vÔmitos, tonteil'a� e dor•• d. cabeça, I
maior parte daa vezes· .io deVida. ao

mau funcionamento do aparelho di,•• •

tivo e consequente Priaio de V••tr•.
As Pilulas do Abbade Mosl slo i.di..•
d.as no tratamento da Prislo d. V••-
tre e 8uas manifestações'. a. Ã.a,ioco-

Htes Licenciadas pela Sailde Publica. I' Pilula. do Ã�
bade Moss li,io tlsadaa por milhar.. dI- p•••oa•• "aça •

MONUMENTO'À ANITA GARIBALDI
c o N 'V_ I T E

A COMISSÃO Pl'Ó Monulllento á Anita GllribaIdi convi
da as -autoridad�s cívís, militares 'e eclesiasticas, bem -co

mo o povo em geral, para assistirem á 'sessão Civica que
fará realisar no dia 6 de agosto, sábado, ás 15,PO horas na

sede social 1 do clube "12 de Agôsto" em comemoração á

passagem do 106° aniversário da morte de Anita Garibaldi,
"Heroína -catarinense".

-

_ Pedimos aus nossos disti'ntos leitores, o obséquio de
pl�eencher o coupon abaixo e remetê-lo à ,�ossa Redação
afim de completarmos quanto antes, o nosso Cadastre
Social.
,Nome

,

-

,' •.•..

Rua ............................................•..
Mãe ; ............................•....

-

Pai
,•.........

Data nascimento .- ......................••..•..••
Estado civil ................................•...•••
Emprego ou Cargo . � ..............................•
Cargo do Pa� (mãe) .........•...•..............•...

para diversos fins
ATENÇÃO; Atendemos os senhores _Dentistas e

Protéticos do Interior pele Serviço de REEMBOLSO
AÉREO e POS:rAI,
COM A CHEGADA DE GRANDIOSO E MARAVILHOSO

ESTOQUE DE MERCADORIAS

7
.... :_--.-_ ..._-_.. "",-_-.-"..----==

-Dr. VODstanUoo
Dlmatos _

MlÍ:DICO CIRURGIÃO
Doenças de Senhoras

Partos - Operações - Vias

Urinárias
Curso de aperfeiçoamento

e longa prática nos Hospitais
.

de Buenos Aires

CONSULTO'RIO: Rua Fe

lipe Schmidt, nr, 18 (sobra
do). - FONE 3512:
HORA'RIO: das '\? ás '18

horas.

A C I T E
Agêoi:ia

de
, Publicidade

OPERÁRIO A VOSSA DISPOSiÇÃO
CONSER'TA-SE FOGõES 'ECONÕMICOS. SERVIÇO

RAPIDO E GARANTIDO. ATENDE-SE CHAl\'ÍADO A-
,

.

DOMICILIO.
Operário: VALDEMAR POSSAS - Rua "3 de Maio"

(Beco), no ESTREI'rO .

DR. LAURO CALDEIRA DE ANDRADA
.

Cirúrgião 1)entista
Consultório: Rua D. Jaime Camara, 9
Horário: Segunda Quarta e Sexta feiras das 8 às

11 horas
'

Terça e Quinta feira, das 14 às' 17 horas
Atende à noite exclusivamente com hora marcada.
Capoeiras: Terça e Quinta feira,' das 8 às 11 h-oras

Sabado, das 14 às 17 horas.

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

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



AVE MARIA!

Com ontário do· DiaNa Voz da Aliança Slcial Trabalhista
-

Palavras do Dop. Alfredo Vberem
Srs. racüo-ouvíntea i-- Boa povo de Plcrranópclís e São com que E� lançou à luta

Tarde! I J'oF:é, a quem devo o Manda- emderesa das- massas traba- Se a UDN recomenda ao to de. tôscas sobras ele mate.
Por gentileza da Rádio, to que' exerço no/legislativo' Ihadoras, que se encontra- sufrágio do eleitorado um rial e cuja resistência

Guarujá aqui estou cumprín- catarinense. varri ao desamparo sujeitas à nome que nunca pertenceu está garantida para essa
do o dever cívico de falar ao Não 'estaria corresponden- vindicta dos Poderosos, que às suas fileiras, é evidente mar-cha até as urnas de ou

do a confiança dos que �1J.e nunca perdoaram ao saúdo- que não possui nos próprios tubro ...
,_........- ...._...............N....5·.....·��_�......·�--v.�_. elegeram Deputado Estadual, so GETULIO VARGAS, as quadros partidários um ho- É róra de dúvida que
NA POLICIA. . . se faltasse ao convite des ta ,leis de estabílídade e salário mem que, com vantagem. UDN caminha para o suící,

O movimento Regional de símpa tíca
: emissora, fugindo mínimo.' possa disputar o cargo de su- UO" Quando menos, destina .•

.""f'�.-..•�...r.::.-� .... '.
ante-ontem foi o seguinte: a responlsatbilild�tde qlue dme P JO�dO G?Ulald·t, nRap'bvlil.cCea- cessar do sr. Irineu BtOr.n�au- .,e a redu�ir-sedàs prodporções'.",�� A's 18,10 o sr. Waldomiro cabe. na u a e ei ora que e- resi encia a eu, sen; mas se, ao con rarro, a inexpressivas e .um os pe-Contou-me há dias .« meu velho con-
Simões, escrivão de orrãos, .cídírá os destinos de Santa garantirá novas conquistas UDN tem entre os seus quem quenos nos agrupamentosfrade e amigo Custódio de Campos, re- apresentou-se naquela re- Catarina e do Brasil. sociais em favor das classes dignamente possa exercer c partídáríos.que formam a ca-

gressado de uma rápida viagem pelo inte-
. partição policial, conduzindo Empenham-se as maiores. operarias. mandato governamental, é .avana da derrota. Mas des,

rior, onde fôra se.rvir de intérprete jura- o menor Anacleto fraga que forças políticas da Nação - No ambito estadual a ALI- preciso que se compreenda a sa lastimável descida que amentado junto a Sua Eminência o Cardeal êle encontrou na Prainha, PSD-PTB - em vitoriar nas ANÇA SOCIAL TRABALHIS- razão por que não o apresen- rívela às pequenas fa.cçõesWendell, "de Muních, na sua visita às colô-
'caiqo, e declarando ter si- urnas, a 3 de outubro, nomes TA marcha segura do tríun- tau ao seu eleitorado, ha- Io Estado não cabe culpa anias germânicas do nosso Estado, que um
do assaltado por dois pretos, de brasileiros Insignes, figu- fo nas urnas, de vez que os vendo preferido a um corre- ringuém mais senão à Pi'Ó-dos Prelados que acompanhavam o em i- .

que o agrediram e ainda lhe ras marcantes da ínteletua- nomes apresentados 'ao eleí- ligionário um estranho, e a- prla UDN, que, pela maiorianente lPrÍúcipe !la Igreja produziu, em de- arrebataram a importancia lidade política do momento, torado, quer para Governa- lém de estranho, talvez nun- dos seus convencionais, fezterminada oportunidade, uma notável ora- de Cr$ 200,00. - Homens Públicos experí- dor ou Vice-Governador, são ca disposto a pagar aquêle wvidos surdos à advertência
ção que lhe causara-a mais viva das im-

O citado menor foi íme- mentados nas lides admínís- de absoluta confiança e re- "célebre preço da Iíberda- .íe alguns dos seus mais ex-
pressões. . cliatamente hospitalizado. tratívas, que têm o elevado presentam inteligencias f'ul- de": .. Que teria havido, en- perímentados prócercs.Assim, falando sõbre a imponência do

Reside êle em Costeira do .propósito de dar ao Brasil e I gurosas, capazes de recondu- tão, na UDN? Um recúo da Pelo visto, chega-se à con .

360 Congresso Eucarístico, deixou trans-
Pírajubaé. ao nosso Estado, um Gover- zir nosso Estado ao lugar tese democrática? Um pro- clusào" de que, a partir de 3

parecer a profunda surpreza que lhe cau- Foi Anacleto tambem -80- no de Ordem e Trabalho que destacado que sempre ocupou pósíto deliberada e reniten- de outubro, duas grandes
sara o intenso júbilo popular, a participa- corrido pela sr. João Linha- permita a todos, sem distln- no cenário politíco-admínís- temente mantido de .extín- correntes partidárias se re-
ção expontãnea de tôda uma nação naque-.

. res da Inspetoria de Veícu- cão de classes' ou cor, obter, tratívo do País. guír, também no Estado, n velarão absolutamente do-
Ia soberba manifestação de fé. E; então, explicou as pro-

los, ficando na Delegacia a pelo menos, o indispensavel Nesta altura, pe�mitam-me partido que se dizia majorí- minadoras ria opinião eleito
fundas diferenças que surpreendeu, em matéria de espí- .nercadorta .

com que o me-. a uma vida decente e digna. os caros ouvintes, rememorar tárío, mas que somente vive ral de Santa Catarina: O
rito religioso', entre o nosso povo e os povos da Europa',

;101' negociava ou seja ba- Neste instante, o PSD- um episodio de minha ínrari- subalternizaelo a out:as agre- I PSD e o PTB, cujos candida
principalmente os da Europq Central.

ralos com a-lguns peixes, dei- PTB, sob a gloriosa legenda I cia na cidade de Tijucas 011- miacôes, porque nao conta tos, sob legenda- comum da.

Nosso Senhor, dizia.s lá, é o Senhor, que habita o Céo
xando ainda também um par da Alíanca Social Trabalhis- de, desde que iniciai os prí- com- Os próprios elementos? Aliança Social-Trabalhista,

e a Quem se adora; aqui, é pessoa da família, que habita
de sapatos. ta, encOl{tra-se em fra�ca a- ,meiros passos, habituei-�e Na verdade, já se pensou no sairão vitoriosos para are,.

os nossos próprios lares. Lá é o Senhor; aqui, o Amigo.
Agora um .comentárío que tividade no Campo Político, I olhar com respeito a Mansao que viria a ser a UDN cata- cuperação completa do nosso

Lá as relacões entre o Todo Poderoso e o povo podem ser
o reporte r acha razoável e diciclidos a reconquistar o dos Gallotti. Ali conheci do- rinense no caso de uma vító- Estado: o engenheiro' Francomparadas às existentes entre o Senhor e os seus ser-
nerece a atenção do sr. Se- Governo elo Estado para de- I na CHIQUINHA, mulher ex- ria do candidato da preteri- cisco Benjamin Gallotti, co

VOR; aqui, às entre um 'Mestre e seus discípulos. Isto cau-
.retárío de Segurança Pú- volver-lhe a dignidade e \ traordinariamente piedosa sa frente? Enfim, tudo isso é mo ,Governador, e o dr. José

sou profunda impressão no prelado e lhe explicava, de
.ilica: prestígio que desfrutava na que passava, dia após dia, questão que interessa aos de Miranda Ramos; como Vi-certo modo a intensa e vibrante parte que a população A nossa Delegacia carece Federacão Brasileira. protegendo e amparando a udenístas e não a nós, que ce-Governador do Estado.

desempenhou nas comemorações eucarísticas,
te novo mobiliário, outras Tem�s certeza da vitoria, gente pobre da cidade. Ain- não temos problemas, que te- Catarinenses! Santa Cata- \

Compreender-se-á, perfeitamente, esta dupla. maneio.
.tenções, não só para os porque nossa divisa - JUS- da hoj-e permanece retina a mos os nossos candidatos rina relngressará na trilha

ra de servir a Deus, se tivermos em conta. os fatores his-
runcionártos daquela repar- TIÇA,

.

ALTRUISMO, TRA- imagem daquela Santa Mu-, perfeitamente compenetra- dos seus altos destinos, con-
, tóricos que se sedimentaram na índole das .duas culturas.

ciçào como tambem para os BALHO, ORDEM - constí- lher, 'vejo-a bater à porta aos do que convém, não só- duzida pelos candidatos da
O homem sempre concebe o Creador à imagem dos seus

)oliciais... Acresce que a tue a reivindicação mínima de lares .humíldes, levando- mente aos partídos da Alian- Aliança' Social-Trabalhista,chefes dos seus senhores. Ele é o Todo' Poderoso! Ele é o (Delegacia não só é visitada reclamada nestes últimos lhes, além do pão tão neces-
ca Social�Deinocrática, mas jiencedores incontestáveis!"Lord'; dos inglêses. A Europa, que conheceu o feudalis- 'pelos que ali vão apresentar cinco anos de descalabro ad- sário à vida do corpo, 0;0 Estàdo ,;de Santa Catad- Francisco Gallotti e Mir-anch

mo e o imenso poderio dos senhores feudais·, só poderia 'lueixas, mas sim tambem min'strativo, durante os consolo e s p e r i t u ai da na. Fran(üsco Gallotti" em Ramos personificarão a VOllfazer do Creador a concepção que ainda guarda: - o
toda gente que precisa de quais os l:esponsaveis pela religião Católica, Apostólica nome do PSD, levará às ur.- tade reabilitadora, a: energb:J.Senhor é o Senhor. documentos, a'testados, etc. éousa pÚbliéa, pouco a pou- Romana, da qual era grande nas, para sufragar-lhe ,o no- restauradora' que o nob�'e e-Do lado de cá do Atlâ.ntico, onde a história não re·
Devemos concordar que a co, naufragam' num caudal de'vota. me ao cargo de Governador, Jeitorado catarinense desen-

monta à Ida,de Média, mas começa nas luminosidades do
Oelegacia não está nada a- de promessas irrealizadas. Por associação, de ideias o eleitónú;lo lIrabalhista, as- cadeará irresistive'hnente aRenascimento, o Senhor é o Mestre, é 0_ Amigo. oresentavel, mórmente. em se A' frente' .dêsse movimen- ocone-me, neste momento, sim como 'J'osé de Miranda través do seu voto entusiás-

Lá, a ügur'a que surge à imagem do crente é a do '"ratanelo da Capital do Es- to de3ta'cam-se JUSCELINO relembrar JOANA MUSSI, R�mos; em nome do PTB, te- tico e altivo!
Cristo, zurzindo à porta do .'l'emplo, os' ve_ndilhões; aqui, tado, quando no interior te- E JANGO, como lidimas ex- de Laguna que, tambem, nor- rá a 3 de outubro o sufrágio (Lido no programa "A Vozé a de Jesus que se senta ao lado da Samaritana, à beira

mos Delegacias com bôa a- pressões e renovação moral e teia sua existencia atravé,3 cerrado dos pessedistas, to· da Aliança Social Traba-do poço, ou nas bordas das 'canôas, às margens do Tibe- .oresentacão,. mobiliaria no· política do Brasil de amanhã. daqueles mesmos princípios dos bern compenetrados do

I lhista").ríades, para falar aos pescadores, seus discípulos.· Lá, é o �o outr; conforto para o� O primeiro, no Governo de que fizeram tle� CHIQUINHA que se oferece às duas pu- __..... _

Senhor que revive permanentemente na angústia do Hór- 4U� ali labutam' na dura fai· Minas Gerais, demonstrou a- GALLOTTI, verdadeira Irmã jantes' correntes pOlíticas I O TEMPOto das Oliveiras; aqui, é o Jesus que se transfigura na
,na de nos darem tranquili· cendmdo amór à causa pu- ele Caridade, sempre pronta unidas para gloriosos clesti-,

.

T bA I' d' 'd d Ih b m' 10ra1' Previsão do Tempo, até 14luminosidade do a 01', ou que emerge, g onoso, o 'se- àacle para bo?- ordem ·que blica e fecundl\ capaCl a e a espa ar o em e 11 nos de nossa terra. .

púlcro ,de José de Arimatéia. Lá, é p Jesus menino, preo- deve reinar na. çidade. administrativa. o sofrimento dos aflitos. Quanto aos nos�os

advers�-II cupado, entre os d,outores da Lei, discutindo com' êles as E' um apelo que o repor·· Sua plataforma - ENER- A prole dessa heroica mu- rios', numa frente que nao
verdades eternas; aqui, é o Nazareno no vigor da Sua ter faz aOS pode.':es compe- GIA, TRANSPORTE, ALI- lher constitue para o Brasi-l tardará a fender-se desas
evangelização, alegre, cercado de garotos embevecidos, à tentes, porqu'e ali vai diaria- MENTAÇÃO - é o resumo de um dos pontos altos da nos- trosamente, não poderão se
sombra de um sicômoro, contartdo-lhes na doçura das pa-. mente a cata de informes amplo programa que..se pro- sa reserva intelectual e mo-

quer conclamar o eleitorado
rábolas, aquelas mesmas verdades. Lá, é o Cristo que para o público e sente-se põe realizar se eleito PRESI- IraI. em nome de um pensamento
carrega a cruz das nossas faltas, em Seu sofrimento; aqui mal vendo o desconforto de DENTE DA REPU'BLICA. Hoje o PSD-PTB, apresen- político central, capaz de ga
é o Bom Pastor que nos carrega, as suas ovelhas, jubiloso, I nossos incansaveis comissa- I Devo r.essaltar que na go- tam tim dos filhos de dona rantir, no futuro, orientaçãesôbre os divinos ombTos. Lá, t:me-se o rigor �a S.u� .it�s- II rios e dos outros funcioná- vernança do grande Estado CHIQUINHA como candida- democrática à administração
tiça; aqui, confia-se na imenSIdade da Sua mlsencordl�. rios... Montanhês, JUSCELINO cum to ao Governo do Estado. estadual. Portanto, ninguém COLO�SALLá, ainda o Senhor é o do Velho Test�ménto; zangado, en- Apelamos tambem para Q priu todas as promessas elei- Tánto,s são os' predicados que pode levar a sério uma can- LIMÁ, 6 (U. P.) _ Rest.os
colerizado com a impiedade do seu povo nômade, sempre nosso amavel e deligente Ca- torais.', ornam a perso�alidade do didatura como a do sr. La _ fósseis que teriam pertenci
disposto a xceitar o culto dos deuses estranhos; aqu i é o pitão Paulo Sami, para que Quanto ao segundo, além Engenheiro Francisco Ben-

cerda, que debilmente se sus- do a. um quadrúpede de co
Senhor dos Evangelhos, que perdoa a adúltera e cura os dê suas falas com Os que dos méritos

I

que conquistou jamin Gallotti que eu nem tém, sôbre precário arranjo lassais .dimensões, foram'endemoninhados. Lá, ainda·se teme a fúria de Elias; aquí, são responsaveis pela apre, quando no Ministério do Tra- sei o que se poderá acres- entre agrupamentoS' políti- encontrados" ,ao' pé de um
se recorda a doçura do Sermão da Montanha. sentação. da nossa Delegacia balho, merece nossa admira- centar à sua vida de homem'

cos, atraídos quase todos pe- morro perto de Juliaca. En-
Aliás, o culto católico permite êste duplo sentimento. de Polícia.

'--

ção e respeito pela coragem público, afóra aquilo- que se las vantagens prOVisórias da tt-e êsses fôsseis, figuram um
Vêde a humildade e a singeleza de um presépio e contem- tem dito € o que já se sabe. situação. E muito menos a fêmur e costelas gigantes,
pIai a pompa magnífica de um Pontifical! Notai na pró- ••••••••••••••�aa ·•••••••• a respeito do seu passado de. UDN teria razões Para atre,. tem como um dente de qua-

�:i�l!;��da�sd��P�:���,r�10�.�fi�!�1Id�' a�ms:�l:o:.·etur:b��� GRANDES FESTAS COMEMORATIVAS ����:'ãO probo, honrado e I lar-se assim ao car.roção fei- tro centímetros e meiq.

pois a 'suavidade da recordação das palavras humildes . O povo catarinense que a- .

o��I�e:!�:�!��s�U� d�:i��:�,te�l�:r:s ar:��dr�c:::n:ef;tl�� NO VETERANO ��:�����:sea ;�i��� :�l����â ..A ·,V. I .8 ",_.',gráficas do Congresso Eucarístico. Todos a miram o ex- Iniciam-se ama.nhã as fes- ! "CASSINO DE' SEVILH,A?'. distinguir a inSIdia, a ca uma � ,_plendor do Pontifical cantado por :!'..la Beatitude Máximus
tas comemorativas com que composta de vinte elemen- e a 'inveja com que os nos-

IV recoberto do ourl!) dos paramentos e cingindo a corôa
o Veterano brindará aos seus tos... Nesta oportunidade sos adversários pretendemde' Constantino. Mas nã� há quem se não comova vendo milhares de associados pela haverá ainda venda' de mesas conspurcar sua dignidade,

aquêle garotp, na ponta dos pés para alcançar as grades
passagem do 830 aniversário para os ass!)ciados, que dese- para tão. somente tomar em

do confessionário, a fim de declarar, alguma,s ingên uas de sua fundação... jarem reservar seus lugares, consideração as virtudes que
transgressões a um 'ou dois Mandamentos, &. um francis- () programa é vasto e con;.. ao Pl'CÇ6 de 60,00 ·cruzeiros. enaltecem seu carater.
cano que esconde com o lenço, talvez, o sorriso paternal pr'eende várias e cintilantes A seguir o jantar de con- Para frente Catarinenses.
do seu carinho.

. .

reuniões. Amanhã liaver!i fraternização. e,ntre os asso- Permaneçamos vigilantes em

. Outra flagrante diversidade que ainda assinalou o
uma sessão especial de cine- ciados. Inscrições na Secreta- defe:sa da democracia om

Preta,do foi a verificada no culto da Virgem Maria, tão ma para os filhos dos srs. as- ria do. Clube, ao, preço de ... ameaçada pelas ideias tota ..

popular, ·tão noss'o, tão caseiro, tão carinhoso, ·,como o que. sociados. Terça-feira um Cr$ 50,0.0. Doming'o dois litárias. de um candidato in
prestamos à nossa Mãe.

_ h
I
grande' e esplêndid.. BINGO grandes bailes' infallto.!juve- tegralista convicto, que se a-

Na Europa, salvo Portugal, nao parece ser aSSlm. Os SOCIAL, com prêmios valio- nis, co.meçando o primeiro às presenta ao povo acobertado
espanhois, que dão aos selis filhos o nome de Jesus., n,ão sos. Quarta-feira· um encon- 16 ho.ras pal'a terminar às 20 i sob a falsa legenda de FREN·.•
dão 'às suas filhas o ?e Maria. Lá �bu�1dam a� GoncepcJO-1

Ü'o. entre os aficionados do ho.ras ... Depois de um pe- TE DEMOCRATICA.
nes, as Pilares, as Nleves � que sao lJ1w:Jcaçoes do 110me xadrez do Doze e Estudantes. queno. invalo, . continuará o I .

Saibamos escolher bem, a
da Mãe do Salvador. Raramente o' nome de Maria, ao con- Quinta-feira, o tradicional juvenil até às 23 horas'. fIm de que tenhamos um Go-.
trário de Portugal e daqui, onde, em compensação, não

l' BAILE DE GALA, com a a- Reina grande espectativ.<t verno de' Paz e Progre�$o.
há quem possa julgar ser o seu filho digno de levar o l>resentação' de DEBUTAN- por e�,tas brilhantes festas Francisco Gallotti e josé
nome de Jesus.

. TES, sendo a linda reunião que o. Veterano comemora Miranda Ramos, estão em

E, por falar em Mari.a, acóde-nos à mente a oração abrilhantada pela famosa mais um ano. de sua long'a condiçqes de proporcionar !w
do Ângelus ;_ a Ave Maria. Orquestra Internaéional existência. povo a era de prosperidade' e

É uma saudação. Proferiu-a o Anjo Gabriel, quando conquistas sociais de que tan-
a Virgem fiava as roupinhas 'do 'Divino Infante, Surgiu e ,... ....-. - .-...,...._............................. to necessitamos.
recitou: "Salve, :Maria! O Senhor é conTigo! Bendita És "Na hora da nossa morte (Pausa. Fundo musical
entre as mulheres!" 'em surdina ... Schubert ou Gounod); .. Amem!"

Maria levantou os olhos à,saudação e escutou a_Men- Êste "amém" é dito em voz profunda, solene, capaz
sagem que o Anjo trazia. de matar de inveja um Legado.a latere! ...

�ue diferença entre a, suavidade daquela saudação, Não, não ... Assim também não ...
(�rnada prece para ser depois recitada pelos lábios ino- Desculpe-me o Diretor da Rádid "Diário da Manhã�'.
centes das creandnhas ou molhada pelas lágrimas dos Mas se quiser estar de acôrdo com a tradição da nossa fé,
moribundos - e aquela que o meu amigo Francisco Mas- tão exaltada pelo prelado alemão' qué nos observou, reci
carenhas recita, em voz estentórea, na sua emissora, 'to- te baixinh.o, como a sua Mãezinha ensinou o Chiquito a

dos os dias, ao ca.ir da tarde. . rezar - como uma saudação angelical, e .não como se es-

Se ó Senhor Mascarenhas fôsse o Anjo teria certa- ! tivesse. fazendo pregão em leilão público. Não é assim que
mente assustado 3' Virgerp. com aquêle jeito de quem está pen;tl'Llrá no espírito cont�ito dos �eus o�lVintes; Mas o

a fazer discurso na Assembléia! E, quando não colocam fara se se lembrar que o Angelus e suaVIdade, e calma,
a 'rezá-la o sr. Mascarenhas, que é patético, colocam oli- é doçura, é cor:lçâo .. ,

tro locutor que é pior, porque é chato! Mas, uma Ave-Ma-' "Coração, sino da gente,
ria rezada pelo sr. Mascarenhas, na Rádio, nem o Santo Gente, sino da aldeia
Padre a reconhece! Se fôsse rezar o Rosário todinho as.- Que. toca as Ave-Marias

sim, não acabaria,-ante.s da luz da mad\,ugada ... E o fi- Todo o dia ... às s�is e meia: ... "

nal'; então!' ,.'
.

Egas Godinho

FI�da;;óp�lis, Domingo 7 de Agosto de 1955

Notas & Comenlárius'

horas do dia 7

tempo Instavel com chuva

Nevoeiro

Ten1iperatura. Estavel
Ventos: Variaveis fre'scos.

Temperaturas extremas de

hoje.
Maxima 14,6 Minima 12,8

. INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõES

DOS COMERCIÁRIOS

DELEGAr.TA EM SANTA CATARINA
CONCURSO PuBLICO PAR.A ESCRITURÁRIO CLASSE "E:'

Cientificamos aos interessados que aS provas escritas
do concurso em epígrafe, serão realizadas no Colégio Ca

tarinens'e, sito à rua Esteves Juuior, n. 159, nesta Capital,
nos dias 13, 14 e 15 do cQrrente mês, obedecendo os horá

rios. seguintes:
Dia 13 - ,sábado - 14 às 18 horas - Português e

Aritmética
, Dia 14 - domingo - 8 horas_em diante - Daltilogra

'. fia

Dia 15 - segunda-feira' - 9 às 11 horas - Previdên
cia Social

As provas de Datilografia serão realizadas na séde da

Delegacia, à rua Felipe Schn�idt, n. 37.
,

,Os candidatos deverão comparecer uma hora antes,
munidos de "cartão de identidade", "lapis-tinta", "calieta'
tinteiro" ou, "'esferográfica".

.

Florianópolis, 5 de agosto de 19f!5.
Francisco Câmara Neto - Delegado'-Miranda Ramos, moç:> e

batalhador incança vel dos
ideais trabalhistas de ".tE

TULIO VARGAS, na �liee

Gdvetnança do Estado, CGr

responderá a espectativa do

operariado
. B�rrjg'i-Verpe.

DEM, GUILHERME TAL

Ao lado desses grandes
vultos políticos' da atualida

de cerram fileiras uma e

quipe de valores moços de.::e

josos de /evar à gloriosos Jes

tinos, . nossa SANTA CATA
RINA e o BRASIL imenso qüe
clama por JUSTIÇA, ALTRU
ISMO,. TRAaALHO.E OR-

Não! Não 'foi aqui! Foi muito, mas muito long�
mesmo! Não foi aqui que tentaram .pôr a serviço das
candidaturas oficiaii;] até as máquinas ele fabricar os

gelos do Estado!!!
Como o fato não se passou aqui, o diretor respon

sável por essas máquinas fica dis.pensádo de fazer no
ta oficial desmentindo a denúncia!

Esta bem?'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


