
AgoÍ'a, que a subtração d

lil e quinhentos cruzeiro

.;tá dependendo do Senado

lzem os sargentos' um apê·
) aos parlamentares no seno

ido de que seja mantido o

rEeito que êles conqui'staram
.la cerca de quatro anos.

AMEACADOS OS SARGENTOS
, .

Na eminencia de. perderem a já
I b "t 1 '

,.
"

ce e re e �pa Inp Ice
is.! do Executivo para tirar

tos sargentos a� vantagen::
:a Etapa Tríplice é que al·

iuns dêsse!'\ n'lilitares el'tão
:mhando mais do que 'X

�lientes. 'Esse argumento
'It�'etanto, não pode servlr

e bu:,;':) nas Fôr<{as Armadas

RIO, B (V. A.) - Estão os

;argentos das Fôrças Arma

'as ameaçados de - perder a·

I �tap� 'I'rj)plice, em virtulde

'e aprovação do projeto de

ei, na Câmara dõs Deputa
'los, que visa subtrair dos

lencimentos dos milit-ares

;erca de mil e quinhentos :1dc as gratificações diver'

as, chamadas vantagens,
l;;-W é de hoje que superam

cruzeiros.
A mensag'em do presidenlc

.la República alterando a lei

n. 1316, de janeiro de 1951,
mula o dispositivo que deu

'os sarg'entos, há, cerca de

:uatro anos, o direito à per

'epção da etalJa pelo triplo
lo seu valor, quando estive ..

em aquêles militares ser

lindo em organizaçõe's sem

:étncno. o argumento prinei-

] veneime,ntos reais dos mi

litares.

/ .,

•• 1,

.. ::��;M�����

calúnias
Até mesmo os jornais que sempre reconheceram

II\) sr. Francisco Gallotti um trabalhador infatigá
vel pelos interesses de Sünta CatariÍ1a, - até' mesmo

esses que sempre lhe destacaram as_ atividades em

])1'01 da nossa terra - agora lhe negam tudo, desmel1-
tindo-se, desdizendo-se e desmoralizando-se.

Fôsse o ilustre sr. Francisco Gallotti dar respos
ta a 'essas críticas que hoje dizem não onde ontem di
ziam sim, muitos documentos interessantes. poderiam
aparecer, para confundi'r os seus comerciais detl'a�
tores.

Documentos cômo êste, por exemplo:
"N. 2.046 - �io, 27-11-52.
Prezado Senador Francisco Gallotti:
Venho 'Congrat�lIal'-me com o meu ilustre amigo

pejo gl'<lJ1de serviço que acaba de prestar à nossa

Santa Catarina, fazendo vencedoras a Em�nda 78;
criando o Centro de Tratoristas em Itajaí, e a Emen
da 79, estabelecen,do em Camboriú a Escola Agro
técnica.

Centro e Escola serão dois fatores de continui

dade do progresso do Estado, tendo-se a assinalar
que Camboriú,. sempre esquecido das atenções ofi
ciais a que faz jús, agora, na sua .valiosa ação no Se'
nado- fazendo votar as citadas Emendas, encontrou
quem .lhe reconhecesse direito de figurar no Ol:.ç.a
mell to da. Un ião.

.Qlleil'a receber um grande abra.ço do amigo e .ad-
mil'ador

.

.nostramos que essas adesões

o TEMPO
Pn,visão do tempo até às
l hOl'as elo dia �.
Tempo' - Instável com

'1l1vas.

Temperatura.� Estável.
Ventos - Variáyeis fres-

�s.

Temperaturas - Extre
"lá'; de ontem: Máxima 18,2.
\1ínima H,4.

';'CEDULAS OFICIAIS
. RIO, 3 (V. A.) - O pri-
.; ',eiro secretário elo Senado

;;'�ol1sultou o ministro da Jus
,. Uca sobr':! o prazo neces.:;ario
J 1Xtra a impressão de qÜinz'e

,.
inllhões. de cedulas ,oficiais,
'e �Col'do com o m�delà do

lHoJeto numero qUll1ze de
1955. O st. Praelo Kelly res-.

pondeu que a. Impl:ensa Na

,cional poderá atender no

.prazo de trinta dias 'ou. me-

.nos se se tratar de encoinen
da extraordinaria. Cinc.o
dias após o recebimento da

. encomenda, a Imprensa Na-
:ional fará ,a primeira entre-_

•

,..1 ......

Tenho a grata satisfflç5.�"':'-�'
te comunicar a V. ·Si'a., quo'�"';:"
em data ele 10 e_17 de julho
). passado, à Diretório Muni-

zípal do Partido 'I'rabalhista
Brasileiro ele Indaial, orga-
nizou nas localidades de, f:n-
cano Baixo e Subida os sub
diretórios dêste Partido, 't�n-
do comparecido aos á tr)S
grande número de operários,
companheiros e correligioná-
rios que manifestaram soli
riedade aos eminentes can

didatos da Aliança Social
Trabalhista Drs, Juscelino
K. de Oliveira - João Gou-
lart e Francisco B. Oallottl
- José Miranda Ramos.
Sem outro assunto para o

moment'o, aproveito a opor-
tunidade' para apresentar a

V. Sia., os meus protestos de
estima e consideração.

.

Respeitosas Saudações.
José Samll'i Sobrinho
Presidente do P. T. B."

são puro engôdo ou revelam

negociatas administrativas.:.
Basta, em muitos casos, 181'

a adesão e lprocurar o mott

vo no Dlárto OficiaI!!!

�J c.Eel-çLo-EesldTOdRe·dAL._ -

d '�P'OP0�dºb��ld����m��g�a�pªqu,nãOinL e o ImpO.,. -810' a CCl'rleana do sr. Plinío, pe- seu chefe sofresse qualquer sista nesse tom choroso e de

na-O encon'rada a ',--o'a mdelevel :1e�n-nGS a reproduçãodo se-T-constrangtmento decorrente mau gosto que se resume em

_. • • guínte: I de falta de recurso. Falar e cantar uma misería que re-

RIO, 8- (V. A.). - Nenhu-1
car um tipo de tinta com estaria tempo bastante para "Vamos, agora, ao sI.'. Plí- exibir essa mlsería é, pois, almente não corresponde á

ma das tintas até agora ,SUb- �raz?, fixo de �Ul·ação. Iabricarmos vinte milhões nio, Longe ele .nós sustentar \ sobretudo, um ato de íngra -I biografia
do 'candldato-.

, metidas a teste para saber Alem do mais observou o te litros, quantidade neces- --,ue o "candidato pobre" se- tidão. O objetivo desse co-

se existe ou n�o, um �i��O �à- d�l'etor do Instituto Tecnolo- sária ao pleito. Assim, tere- j'a rico. _Mas, também, nf�a mel:tario é portanto, um só, I NERTAN MAC�DO"
pnz de atender as exigencias gico, mesmo -que fosse enl mos mesmo eleições

_

de dedo vamos dizer que o ex-chefe pedir ao "staff " da propa- I (Do O J01'na.I, de domingo)
.

da Lei Eleitor�l, isto é uma, centrada um formula, já não I limpo! ela extinta tenha ,paSSadO ro - •••••••••••••••,lu•••••••••••••••• iIi.".·••••••••

tinta que marque por vinte me e tremido de frio nesses FUZILADOS
e quatro horas o dedo do

mm- ._
.

iIi!I ,"
seus quase trinta anos de •

1 ._. - 5 r,P'rx E 57? ;;;...
eleitor para evitar que e e .tívldadés oratórias. Veja- D' I b d d A b
vote mais de uma vez, resis-

C h
.

lOS. Na época do íntegralis - OiS CO a ora ores e r enz
tiu à ação detel'gimte do sá- om O -dl-O elo'ro do pov.' I. _10, Plínio habitava o mais GUATEMALA,8 (U. P')- - rusís quando foi dada ordem

pól io ou da pedra pomes. U U elo palacete de Botafogo. ) ex-capitão da polícia cara a descarga. 'I'ecun tam-

Foi a' inrormacão que o el' rez e Juscelino jamais é'rancisco Garcia e Margarl- bem estava-sentado. Os paren

Instituto ele, 'Pesquisas Tec- 'Em Paulo Lopes, os s rs, depu tudo Hülse e Ler- .sídírarn em casas 'tão am- to Tecun foram executados ;es tiveram permissão de pale

nológi:ca3 de São Paulo pres- ner Rodrigues - o amigo de Getúlio que traiu Getú- ias e luxuosas corno aquela inte-ontem por um pelotão srar com os condenados, mo

tou ao 'próprio min-istro Ed- lio no último pleito e o amigo de Jango, que está .ibulcsa mansão da Rua Vo - de fuzilamento, no pateo da mentes antes, e alguns de-

gar Costa; presidente do Tri- "traindo Jango, nesta campanha - estiveram fazendo 11l1tariOS
da Patr ia. ,Sempr': renttenctãría de Guatemala. .es, ao s!lir ela prisão disse-

btlnal • Superior Eleitoral, .propaganda de Juarez e Milton Campos; de Lacerda eve o seu automovel com o Foram ambos declarados ram:

confirrnando, aliás, a cón- • e Her iberto. zspectlvo "chauffem" de culpados de 'numerosos cri-

clusão..a que já chegara o Até aí, nada demais! Era domingo e o sr. Leme!' emi-libre. No exílio, em mes cometidos em junho de "Maldito Castillo Armas".

Institllt.o Nacional de Tecno- HOtll:huf's estava de folga, na repartição. ortugal, todas os verões fo- 1954, quando s,e achava no '\ execução teve lugar no

logia. Acon tece, porém, que esses honrados cava lhei- .im passados em Lisboa ou ioder o presidente Jacobo .á teo da prisão, às 9,50 ho-

Falanc10 à reportu.gem, o 1'0'; andavam na camionete do Hospital Nerêu Ramos, o E"tol'il, ao passo que os irbenz. Esta é a prímeíra 'as, após a leitura ela sen-

diretor desse Instituto, pro- Isso s ign if ica que estàvam usando criminosamente lVêl'110S exigiam as serras ixeeuçào levada a efeito' j3e- "ença, que durou 20 minutos,

feJ30r Silvio Frois, disse. ter do dinheiro do povo .em benefício da U. D. N .. Isso .o norte - daquele ameno o govêrno do tenente .coro- Ambos tiveram de levar o ti-

chegadO 'à conclusão de que quer dizer 'que, amanhã, quando o Hospital precisar orte lusitano. Nessa mesma nel Carlos Castillo ÀtU1.as.. 1'0 de mlserícordta.

a exigência ela lei é Imprabi- do �el1 veículo para aten.der doentes, êle estará im- ,.)0('8., em' Nova IOI'(jlíe,' UH: Garci.a morreu Úi�quilo, 'Vinte e quatro horas antes.

cável. Conseguiu-se uma tin- prestável, consumido em politicagens. dtado polítiGo pa,�sava, re- ',entaelo numa banqueta de Castillo !lrmas havia rejei-

ta. que deixava o. dedo leve- Também em carro ofi('i:�l, organizando diretórios lmente, por privações ex, ,ço, fuma,ndo um· cigarro. taelo' o pedido de clemênci'l.

lJIente 'amarelecido, mas di- e fazei1Clo convenções, and<\rain por,. lmarqí os srs. ;remas - o sr. Otavio Man - .'J'ão quis colocar as vendas e
\
nos têrmos da i'egislaçãJ

ficilmentt) perspectiveI à noi- deputado Nazareno ,Neves. e revmo. Secretário, da ·lbeil'a. Os f;lmi'gos de Plínio, Jlhava para os canos dos I guatemalteca.
te ou em ambiente de pouca Educ<lç:'i.o.
luz. Vale registar, quanto !i estes conspicuos 1'e!01'- CR1DOS RELIGIOSOS
Nenhuma, porém, re.siste nndores do P. D. � a opinião que o dr. Mário Car-

por m,uito tempo à ação de me:o F,1I'aco, líder demoCl'�ta cristão, faz dos que Resfrl'co-es A t'
ingredientes especiaiS. Disse

usam bens. públicos e dinh\::iro do povo em benefício -, na rgen I na
ainda o professor Frois que de interesses partidários, reprovando-os' e:).él'g-ica- MO;:.rTEVIDEU, 8 (tI. P.) O consulado reiniciou "

não sabe que especie de til1- t)1C�lte pelo descaso e pelo desrespeito ao erário. - Os religiosos, qualquer que ,;émcessão de vistos de pa;;sa-

i8_ usa ou usou a Venezuela eja sua' nacionalidade 0<1 ')ortes, de cidadãos uruguaio,

ma.:; a verdade --;
acrescentou _._'7EREW? F m'fK!M!:�-lIr '@!ZW3�77TF?3� _redo, não receberão visto ,estrangeiros. residentes no I

_ é que não se pode fabri�
-

.

para ir à Árgentina, seguncio Jruguai, para viajar a aual- ,

---- '... _ �nmciou, o consulado gera.l uet' ponto da A'rgentina: p'0- !

O·
'

. � -

l'fIIItI
-

vota'�em
l

-

> .I_clêss� �aís n(!�.'t;' g:91j,itâl:,_" ·GI1�.$�cht��u.qlle,1!cain. ex- '"
'S que nao ' ".; s ,j�."" o ry" 111)0,111;0., ',dicvi!:ôto n;'Üs' t;:4íi{10s'oôl'reH"'iosos d'b'�quhr-

- ". � ;.< ,- ..... - ,�. "< • ,,�\;; ,........
-

r \
'1'>....;.�

_

.

• ,_ ","",' ,

_

c. ., �_ >·i,�a. dos. á;:gen't,jnos' gll�. oe- -Cjv�t1r credo ou _naG i.oQalid'3.de.

). -es
- •.,.... It 'd � I "'

,,;eJem regr'essar a S Ia patri:t, e os argentinos que não este-

• '.,. �>;'?:.: .':' �;.� � r�Orou .a ,0sos.Je e 1 ore s �o� exceção dos
. che�ado� I j am nas condiç�es me1:cio-

RiO, (V A) _ A -lei re- pl'ovidêncjas relati�as ao ,nal supenor acab,\ de reali, :llLmamente aO UI LlgU:ll, qUe' nadas. A concessao de VIstos

& . .

1 d 1 IJI'Óll:il'l10 pleito' eleitoral, o 'l,ar uil1a reunião a qual de-
0imham o passapol'te em 01'- esta,va suspensa' desde 16

centemente )romu g,a a, a - .' ., d
.
'.

d I t· t.
l·n --------------

tcrando llL::positi_vos do Có- TriblÍnal Regional Eieitoral ,�iàiu prorrogar até o dia 2J 1 em e assma o pe as ::'lU 01'1- 'unho, dia da fracas.sa:Cla c

.1
digo' Eleitoral, revogou ex- do pistrito Federal está com elo corrente a entrega das se-

[]af1es argentinas. volueJio.

pressamente o § 9.0 do art. '111a reunião convocada pelq . und;'\s vias dos titulas etei-l1_i!"i14__1RI1III!IiIIl

81, que permitià, nas eleiçõ.es
.

rç3-idente
d Elflr�co Paixão, 1.'eJ�l·aati:;o·l' edmesstaodlbnaOte'l�l.aa·iSo' d1<'eo .. IPI::

p30l'a preSidente e vicé-presi- �,l'a segun a- ena.
-

dente ela República, o voto RIO, 3 (V. A.) - O Tl'il?:I-1 Jemb8.!·gador Jo.,é Duarte. Desf�,'ze O.' d,O'dos ·eleitores em trânsito, is- II
to é, ,fora dos municípios em --; l &i:••••••••••e ..

.

Que se alistaram, em qual,
�uer lugar do pàis. De aCÔ1:-'
elo com a nova lei, só pode
tão votar em seções ,eleito

rais diversas daquelas em

Que tiverem os seus nomes

incluidos 03 componentes
elas mesas rec,eptoras, fiscais
e delegados de partidos, os

candidatos, o presidente e o

vice-presidente da Repúbli-,
ca, governadores', senadores

deputados, vereadores, pre
feitos e jornalistas, quando
em serviço.
Outra inovação é a obri

gatoriedade de votar em se

parado, os el'eitores portado-
1'e.:; de segundas vias de títu
los.
São passíveis de l11�ta, que

val'ia entre Cr$ 100,00 e ....

Cr$ 1.000,00 os eleitores que
deixal'em de cumprir o de'vei'
elo voto, sem causa justifica
ela, cobrada, medi'ar"e exe-

cu ti\>o fiscal.
"

.

Para tomar :uma "",de de

A maioria, no entanto, GêS

sas adesões são mentiras

cabeludas, ,como a do sr. Jo

sé Vandrr Sobrinho, presi
dente' do P. T. B. de Inc1aial

e fartamente explorada, pe-
los eternos vigilantes.
As provas da mentira

a seguir:
"Indaíal, 2 de agôsto

1955.
Ilmo. Sr.'
Rubens de Arruda Ram03
DD. Diretor elo Jornal "O

ESTADO"

Ftortanépolis .

Prezado Senhor.

E, mais:
"Cartas à Redação
,UM ESCLARECIMENTO
Recebemos a seguInte ca,'

ta:

"Indaial, 21. de Julho
1955
Presado Senhor Diretor d·)

Jornal ".A Nação'"
Bluixienau

. Tén'do •

lido '�neste concci -

tuaclo j01'l1al, edição �1e on
Iie'm, 4a. feirá,. no local "Adé!
são de um chefe Pessed'ista",
e na- parte em que diz Clll�
elemento.:; dêste _Municip_io
apoiam a' candielatura elo
Exmo. Sr. Dr. Jorge Lacel'dn,
,lUera por intermédio deste,
levar ao conhecimento de Y.
S. que tal nóticia Carece de

fundamento, porquanto. o

Partido do qual tenho a hon
ra de ser presidente nestê
Munidpio, está coeso em tor
no dos candidatos da Ãlian':'
ça

.

SOCial Trabalhista, Srs.
f)rs. Francisco Benjamin
Gallotti e José Miranda Ra

mos, cujas candidaturas fo
ram pelo meu partido que é
o P. T. B., l:}omologadas em

convenção recente na capital
do�Estado.

Sendo assim, peço a V. 13
a Çl.colhida dêste, que desde
já fico-Ipe mui grato pe(9,
publiéação desse esclareci,.
mento.
Da V. S. amo ato obrg.
José Sandri Sobrinho
Pre'sidente dó P. T. B. ,,11?
Município de Indaial".
---'""'"-----

COURO DE'JACARÉ
RIO, 8 (V. A.) - O presi

dente Cáfé-Filho sancionou
a lei do Congresso que proi
be a exportação pal'a o ex

terior de couro de j acal·é
bruto.

o Riso da Cidade
.

'

.

'·��FTFZ7F

cc;::'2

rmrs
rr ,.,� .,._._ .._.._A 7.A -� li6�--_._Jll._Jii.fli'� �

• ·"t:/ilI,.·.·.·a8_·.���

T· I � I·t·
. Antôni� Carlos KOll�er Reis",

atu 'OSII. e el orais I-:�::::..:..':;.:=.:::::=:::v
,- Prorrogada a d_õ.ja� d� en.t·rega I O Petroleo da Amazuniâ I

RIO, 8 (V. A.) _ De

acôr-,
trânsito, isto é, os que estl-· I no serao forneCIdos tItulas

., ./elo com a lei n. 2.550.,. rtcen- I�re� 'fora do. �1U�ici- ���os, para todos os eleito-
' ReafIrma .a Petrobras a sua realidade

temente promulgaçla, que al- p'lO do dom IC 1 1 1 o, 1e". rUa, 8 (V. A.) - Apelan- iniciada a instalação de no-

tera dispositivos' 'di)""' Código havendo exceções apenas pa- As Zonas Eieit-orais estão do para os brasileiros no vos equipamentos de uma

Elei�,oral, rotaI).) suspensas as ra os· can:ciidatos, o presiden- solicitando o compal'ecimen- sentido de ficarem tranqui- usina �era.dora de energia

inscrições" de eleitores novos, te e vice-presidente da

Repú-,
to, com a máxima urgênCia, tos e afirmando que o petro- oficinas, cantina, posto mé

até o dia 1'.0- de janeiro de blica" governadore.:;· e pre- dos eleitores cujo.:; �ít.UIOS, �e leo da Amazonia é uma rea- dica e até Ulll campo de a�.

1956. feitôs, senadores, deputadOS, encontram em cartono, pOIS lidadé, a Petrobrás distri- viação. Duas grandes sondas

vereadores e jornalistas, está se esgotando o prazo tiuiu uma nota em que expli- estão a caminho daquela re-

OS QUE PODEM VOTAR (comprovadamente em ser- para entrega; visto como' de - ca ás razões da demora que' gião e duas outras já foram

_,Só poderão votãr nas elei- I viço) e os membros das jun- termina a nova lei no seu estaria se yerificando na adquiridas nos Estàdos Uni

çoes presidenciais do próxi- tas receptoras. Estão em art. 19.0: "Não constarão das realização do teste do cal11- dos e mais de 600 homens

1110 dia 3 de outubro, que já
I
plena vigência os titulos, ex- listas de eleitores e da rés� po de petroleo de Noya Olin- trabalham atualmente no

está decretado feriado na-! pedidos, mesmo os que já pectiya distribuição pelas da. _..-
vale Amazonico. Quanto ao

cional, os eleitores POSSUid'o-! foram preenchidos com de- Seções Eleitorais,. os que, até

/.
Os trabalho's não 'estão pa- teste propriamente dito, sec

res de título, cujos nomes' clarações de haverem votado sessenta> dias antes da elei-- l'alisados, diz a nota:

pelo'l
rá ele realizado tão logo es

f�gUl'eÜi has-rõlluis' d� Vôta-
I

dO: em eleiç�-al1t�riores, cão não
'.

tinl,rem dó cartó- contrario,
.

continuam no tejam cqncluid03 os traba-

çao. Assim, os eleitores em I ]lO;::: somente '�o::ümo a- ;'io têU:: {tujas eleitorais", mEsmo ritmo, já tendo ,sidJ lhos de iJn:entação. '1

/

li"! 7U!

r

NO SUIPISTEIQUE:
GOVERNIIJDO: .

-;- Eu espero que isso
..

ãconteça 'lá em Santa

de

. ..... :,'_

)

ele

'--:.:11-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



2 Flori.anópolis, Terça-feira, 8 ele I\gilsto de 1955
�------�----------------�---------------------------------------------

MINISTÉRIO DA. ACiBICUL1'UkA O ESTADOSERVIÇO f�ÓRESTAL I .

DELEGACIA �.'LORESTAI. ___
REGIPNAL ADMINISTBAÇÁU

"4CÕRDO" COM O ESTADO bl'... t Redayio e Oficina., à rua Cou-

S!.N'rA CATARI'NA
., selhetro Mafra. n. 160 'I'el, 1022
- Cs, Postal' ue.

A V I S O Diretor: RUB:ilN" J,. RAMOS

A Delegacfã.
-

Florestal Regional,
no sentíde de coibir, ao máximo (lOS- Gerente r DOMINGOS 1'. pa'

sível, as queimadas e derrubadas de. mato, afim de ímpe-
I.QUINO

pedir os desastrosos efeitos. econômicos e ecológicos que
acarretam tais práticas; torna público e chama a atenção
de todos os proprietários de terras e lavradores em geral,
para a exigência do cumprimento do. Código Florestal
(Deer, 23.'793 de 23-1-19�4) em todo o Estado.

.

QUEIMADAS E 'DERRUBADAS DE MA'l'O
Nenhum' proprietário de terras' ou lavrador podera

proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar
com antecedência, ii nesessaría licença da autoridade fbo�
restaI competente, conrorme dispõe; o Código Ji'lorestal em
seus artigos 22 e �3, respectivamente, estando os infratores
sujeitos a penatídades.

REFLORESTAMEN'l'O
Esta' Repartição, pela rêde de viveiros florestats em

- .

'

cooperaçao, que mantêm no Estado, dispõe de mudas e se-

mentes de espécies ,rIúrestais e de ornamentação, para for
necimento aos agriuultores em geral, interessados no reflo
restamento de suas terras, além da prestar toda oríencaçâo
técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob-
tenção de empréstímos para rerlorestamento no Banco do lNFORMAÇOES
Brasil, com [uros de 7% e prazo de 15 anos. UTEIS

OS interessados em assuntos florestais, para a 6bten-' -0-

ção ?e maiores _sclarecime:'\tos e requererem antorâzaçâa O leItor enco.ntrad, nlJsta eo-

de Iicençapara queimada e .derrubadas de mato devem lu?a! ínformaeões .quI. nsc .ib..

11'
. . , '..

"dIarIamente e de imediato t

arrrgrr-se as AgenCIas Florestais �Iunicipais ou diretâinen- JORNAIS Tel.lu ..'
te a esta �epartição, situada à rua Santos Dumont nO. 6-

O Estado . - '.' " . . . . . 1.022

Iam Flor'ianóp'dis.
,

A. G�zeta ,......... �.666
,

Díãrio da Tarde ., 579

.1.'elefônel 2.470 Caixa Poata'i, 395. -

'IA
Verdade............... 2.010

Uma grande casa .eom terreno, em Santo' Antônio. Endereço télegratico: Agltisilva -, Florianópolis, S. C. �6S;�T�I�ficial "...... 2.688

Preço Cr$ 150.000,00. -- --' Cartdadru
(Provedor) 2.114

I
(Portaria) .,............. !.016
Nerêu Ramos ..••.••• , ,. • i.811
Militar " 1.117
São Sebostião (Cala d.
Saúde) .... ".......... l.li1

Maternidade lJoutor Car
los Corrêa ., ....•.... I.lll

CHAMADOS UR
GENTES

I Corpo de Bombeiro. •.... 1.111
Serviço Luz (Rlclama

,

ções ) ..•. • • . . . . . . • . . . • 2.404
Polícia (Sala Comissitio 2.038
Polícia (Gab, Delej!ado).. 11.11)4

!,COMPANHIAS
Da \

TRANSPORTas
AltREO

TAC .

Cruseíro do Sul .

,------.;;.. Panalr .

Varig .

Lóide Aére3 ; .

Real , .

-0-
Scandinavaa ••• ' ••••••.••

Uma cas-a. sitú.ada na Pnda_do Bom Abrigo, e um 10-

I'
"BANf'JO' d CDtt\ITO f10DULAR

.

I
HOTl1:IS

te anexo, com oniôús na porta� Preço Cr$ 150.000,00. Uvo AoeGR�I-�UOLA ,f- r. . 'I'I
I

I ·1��eXtgreo.�piiO·Cl":.·,....·:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.·.. :.
Vende-se a casa �,u'�o terreno em separado. ; :.:

lU

,

·La Porta .

Duas casas de màt�ria�-:ituac!as no �úrro do Ge., , \- r<.M<:;.0"�, 1,6
' .

,
.
2:��i:t '-::::::::. ":::::.

raldo, tendo cada casa seis peç'as. Preço dlls duas F,LORlANOPOfIS - 51'.:..�àr6:rlm( , (Estrela ..

Cr$ 150.000.00. Facilita-se' pagamento. " � • • f1��kÉiTO""""""'"
....�_-.:: -::- �...;... .-::-__.__� �..

Disque .. , .........••...•

l �,..�, -_. . -
-

--------------,--------'----'----

INDICADOR,�RO�'�SIONAL\
DR.

RO!���!ASTOS l\tIÁP���T�tÃ�RMO Dr. Vida) Outra Filho
- Com prática no fioapltaJ BIt.

'

ESPECIALlSTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS
ORA. WLADYSLAVA DR. I. LOBATO DR. WALMOR ZOMD Francisco de Asale e ns ":anta'

MÉDICO CURSOS DE ESPECIALIZAÇAO NO RIO DIl JANEIRO
/'

W. MUSSI, FILHO GARCIA CaSil do Rio de Jane!re CLtNICA DE CRIANÇAS PEDIATRIA NEO-NATAL - DIS'l'úRBIOS DO IUIOI.·

• OOIlJl.(à. do .parelho resplr.tórlo DI'lo.... pela I'.eul•••• N..
, C�fJ�tO��J>I�A ADULT_OS NASCIDO - A�SIS'l'�NCJA TÉCNICA ESPECiALIZADA AOS

DR. ANTONIO DIB
TUBJilRCULOSI clo••l ii. Medici.. ii. Uall'Glf.' Contultório' R V't • i Doenças Internas IPREMATUROS

- TRATAMEN'l'O r. lNAPETtNCIA INFAN'l'IL

&.A:DIOGRAFIA 11 RADIOSCOPIA ald.de do Br.an reles 22 TI' 267u5a 1 or • - ., (FAI;TA DE. APETITE). - TRA'l'AMl!:NTO DA JlNURJilS1I NO·

MUSSI DOS PULMOIS Ex.l.terno por concauo lia Ha. '. e " CORAÇAO - FIGADO - TURNA ,EM CRIANÇAS lil ADOLESCENTES - DISTú�BIOS

_ ItDICOS _ Cirurli'la do Tora:!: ternidade-Eaeol. I f4eH;:rát'!s: Segunda., Qu..rta. II lUNS - INTESTINOS PSICOLoGIC()S DA INFANCIA - IlNF1iIRMIDAD:lS DA INFAN-

CIRURGIA "LtNIC.l Fozmado_pela FAculdade Nael... (Senleo 110 Prof.' OctÃn.:. ....
' :li: a elr�s: CIA DE MANEIRA GII1RAL

GIRAL-PÁRTOS nal de Medlcln., TI.lololl.ta. drlruea Lima) "
. Das. 1� �s 18 horal. Tratamento moderno da

I qONSULTóRIO - FELIPE SCHlIlIIDT, II.

Serviço e�)ÍDpletQ ••Iplleilili- 1'lalocburllilo' do HOI,ltal Me- Ex-Interno do Servieo de Cirur- .Resldencla: Rua Felip. Sela- SIl�ILIS CONSULTAS - DAS 2 AS Ií HORAS.

u!lo daa DOIlNQAS DJI SDHO- rê. 1l&ll.)I &Ia d. HOlplt.n1 L A. P. Ii. l' C. ,mldt, 23 - 2° audar. IIpt. 1 -

Oonsultório _ Rua Victor CONSULTAS C/ HORA MARCA])&.: FONlI 1181l '1j

RAS, con. moderno. m6todo. 4. Cura0 de e.peelaBuel. ..1. 110 Rio de Janeiro ". reI. 8.002.. RESIDÊlNCIA - 'tENENTE SILVlilIRA 110 (J'ON. II")
diain6lticoí • trat.m.nto.

. S. N. T. Es:-I.terAo o a:r-uel.. MédIcoC::ld!::Jlltsl ti. DR. HENRIQUE PRISCO ,Meirel�es'H202�) "'IO'" �,
ATENDE CHAMADOS A DOMICILIO

'

��t�fJ88õ�1,IA �Si:�f- o.
tellt. tlG�.::r.: �ã.��e'. 11•• DOENÇAS DJLS.NHORA� PARAISO Das 13 ;&'S� horas.

DR. ANTONIO BATISTA ·--O:-:-R-.-C-LA"-·-R--N-O--G-.--
LIS.O BAS_U Don.: F.lipe 8ümi••• II - PAR'rOS - OPIIRAOOJiS M�mco JUNIOR , GALL'C'I'IVt11

.. Radlotera)lI. 'G1' ..... eutu- Fon. 1801 Conl: Rua João. Píntu n. 18, Operações _ Doença. dé Se.. Telefone: Consultório ,c,.L.L

Eletrocoaral'elo _ BaIOil Uiva At.nd••m laor. iiiareaia. das 16,00 ã. 18.00 h""lõl nh CI' I d Ad l'
.. 4 �

CLINICA IlSPECIALIUDA DU - ADVOGADO -

VI nl V R.. Pela manhi at.ndo .1'.: ora.:-: In ca e IIltoa. .' ü. lo CRIANÇAS RUI> Vitor Ileil"flle•• 60.
oleta e I r. .rmelll.. e•. : - ....ua lI.t.n. Junior. 'II Curso de Eepecialização no R' '::: . , Connltal da. I) ii 11 hora.. iii
-CQ3Iult6rio: Rua Traj.no. n. 1. 80 - Fone: Zl9i' riamentl no Hospital d. !'{ospital dOI Servidor.. tio Ra-' sldencla: Rua Jos6 do Rei.• Cun•. P.dre .il'u.lin"o.

;'ON': �.'68 - Florianópolia

10 andar - .Iditfcio do .oDt.pl0. Caridade.' t d
. . V 1 P

.

158 P
•

H � i D II. Ia DR YLMAR CORu...... Residência:
a o,. .'

,
a e ereu'a - raia 12.

Dr.o.JSS:I. a. • 11 or•• - .

CLíNICA M'IlDICAnAA Rua: General Bittencouri n. An(:::;�r do Prof.•ariano i. da Saudade - Coq�eiros. ADVOGADOS

Pa. li àa 11 laor•• ' - Dra. CONSULTAS daa 10 _ 11 lio- 10� 1
Consultas - Pela m.nU 110

. DR. JOSI!: MEDEIROS
.USSI

� f
ra..

e done: 2.691. Hospital de� C�ridad., DR. MARIO WEN- VIEIRA
R..idlnel.. ,�,.••1'. Trom- RuI\' Tiudente :i - Fone 14.16 DR NEWTON

A tarde da. 1610 h. 1m di&lI- -DHAUSEN _ ADVOGADO _

ADVOGADO

powlk,. ... te. no consultório 'Rua Nun.. f
'

Eacritório e Reli<.:"ncial
-

DR. J05.1:: TAVAF.J:S D'AVILA Machado 17 ::lIQui{l$! •• 'N"a_
CL NICA MÉDICA DI ADULTOS' ,1aixa Postal no - ltajai Av. fiercilio Luz, 11'

'I"r'Ii' T
'n dentes Tel 2766

� E CRIANÇAS Santa Catarina.
r

Tele!ona: 1146.

DR. Ju�O DOm IRACEMls. CI.ll.URGIA GllRAL
I R'd .' . Consultório - Rua Joio Pin- -----"-------------------

VIEIRA MOLEl'STIAS NlilRV08AS :I Doen�AII de Senhora. - Procto- Cou�i�h�ncla
- rua

prUld.nttjto,
10 - Tel. M. 769. ,Dr'.· Lauro"

I

'Daura,.:f:DICO _
MENTAIS - CLINICA GIiIRAL �gla - �letrlcld.de HUlea 4'<�LINICA Consultas: Das 4 ã•• atorl1!.

,
,

IlSPIECIALISTA I. OLHOS I
DI' Serviço Nacionàl d. Dotn- lonsultóno: Roa Vitor ••1-

de
' ,Residência. Rua ••tav.. Já·

OUVIDOS, NARIZ I GARGANTA Cal, Mentai.. .

J "eé:n:�lt!!: -DaTe\efon.: �S07. OLHOS _ OUVIDOS _ Ni.I�
I
mor. 46. Tel. ,2.81Z. Clínica Geral'

.

TRATA.INTO •

OPI.AO()::3, neC�!:t!l Amblllai o"

lHCi:-,
diante.

I I lio1'a••m .I GARGAN'U. DR NE Y PERRONE Especialista em moléstias de Senhoras e vias urinâ-
Illfr.�V.flIlellto - N.".U_",_ - Psiquiatra do HOi ltaí '_ Rcsiôência i ]I'one. 1.4%1 DO

.

rias.
Ultr••So.... Colônia Sant'Ana

II ,Rua: Blumenau n. 71. DR, GUER!iEIR� DA FONSECA. , MUND
(Trata•••te i••I.allt. e••

I Convul ter i I 1 tr DOENÇAS DO APARlRLliO DI- Chefe do Serviço d. O'l'ORI- Formado pll)a Faculdade N.cl' Cura ndical das infecções agudas e cronicas, d�

.,.ra�lo) ,

choque e'�ard�!:&�l I��:li:··ro: I CESTIVb
- ULC�RAS DO IIS-1

NO do Hos}:ital de Florian6poU. naol d. r..eàicina Univ.raida-dll aparelho O'enito-urinário. em lI,mbos 08 sexós.
.

ABrlo-retlAolcopla - a.e.lta d. .

MI' ...•• ,a TOM-\GO E DUOD.lNO AL.B Possue a CLINICA o. APAltl- do Brasil
..

Oe8101 _ Moder•• f -,••••t. Pl�ON�U�����P��r�:�cO;.Q�j-;�' GIA-DERMATOLOGIA ii CLI: .�HOS MAIS MODJilRNOS PARA RIO DlI J.AN1IIRO

I
Doenças do aparelho Digestivo e do sistem& :..rvo.,,_

d. Oc...IU.olnlqel, (illle. tu da. 16 ã. li lIoras P:'J:! NICA GaRAL , .

'I RATAME;l'l'T" �. DOaNNOAS Aperfeiçoaluente na "Cua d. Horário! 10Vi ás 12 e 2lA ás 6
•• .:atai.) (muhi) DR JULIO P UPI'll da ESPECIALIDAD. Saude São lIiruel"

- I
-

.

HolArio d.. •• "àl 11 ...ra. 'I Rua A 't G 'b 'di
•. A. 7;

.

Consulta. - p.la manlll.o Prol. Fernando Paulino Consultório: R. 'firadentes. �2 - l°, Andar - FOlie:

das li ã.118 .or... de Gene:�t Bi:'t�ln:�'ilri: a"qu.__. FILHO "HOSPI'l'4L.. 'Interno por I ""101 do Strviço

13246
-

. CO.llll1lt6rio: - Itua ViMo, ael- RESIDENCIAl &'Ila BO�Llf,n. Ex interno dI. 20••nftrmarl� A 'fARDlll - �al � a.' - I de Cirurgia . '.

•

r.l..
_

II - :rone 11I'1i.
, l3t1 Te1.2901 e Serviço. d. 'raatro-enterololiia no CONSULTORlO 'lrof. Pedro do .oura Resldencla. R. Lacerda Coutinho, 18 - (Chácar.

RII. - :Rua 810 JOI:'. II
,

. da Santa Casa do Rio de Jan.iro t ÇONSULTORIO - :aa.

lO,)
EstagIo por 1 ano na "I.ter- d.o Espanha) - Fone: 8248.

Fon. U11. DR. ARMANDO VALll-. (Prof. W. B�rardinelli).. ,ltLHE.?S nO Z
_

' nidad!l - ��col." .

'

DR. SAMU1lllL FONS.C � RIO DE ASSIS
Curso de neuroloiia (Prof. I ,REuIDENC�A ,- F.lipI Sch- Prof, OthlO ROGrIguu Lima

... A
. lAustregesilo). ,tllldt nO U31 'leI. 2166. Interno por ! �no do Pr nto

CIRURGIAO-DENTISTA
.

Doí Sel'Viço. de CUmca lafaJl.tH Ex interno do fiu.pita' mater· .' ,J
Socorro

Clinica - Cirvr,ia - Prot... da Aaalltêncla Municipal • Ih�- nidade V. Amaral. ,. DR. ANTON�O MONIZ . OPERAÇOElS
Dlnt'ria ! . pltal de C.rldad.

. DOENÇAS INTERNA.I -CLIN1CA DEI ADULT �
,

Ralol X • Illfr••Vervelll. . CLINICA KÉDICA Da CauN- Coração. lillltôma,o, . Jutelt;lno, D� ARAGAO
- DOEN�AS DB J1i1NlIOR_\S

ConlUlt6rio • :a••ldlllclal :aaa OAS I ADULTOS flgado e via •. billanl Itln.,' ova- CIRURGIA TRIlUKA'l·OLOGIA. CONSULTAS::t-.o Ho.pital ó.
rarnanclo ••ellado I. - A,1'rlla -

,

rioa • útero.
. , ,.ortopedi. . Caridade, .diariament. das 8 àl

T.llfone: ."1 Conlllltório: Rua ·Nun.1 .a- Conlult6rlof Vli40r ...11'.1.. Con'sultório: João Pinto, 18. .

10.

COnlllltll: cI�. 8.illI 'a 11." chado. 7·,.- Con.alia. 'aa 11 iU !2. Daa 16 àI 17 dillriam.ont�. 2& 3& 4& das 14' às 16 horas.

• dai U,OO",," 18 lIora. 18 hO�.1 . _

Dal l� ãl
..
18 hora... Me.nos &�s. Sá_badoa' no Consultório à Rua João Pinto

�x�.-YIlmlnta eom lIora mar- R••ldêncla: Rua .ar.eh., (;111.- ReBidên,ela: ROla BMahlTal 110. �es: B_OCalU!a ·lii. fir, 16 (l° Itndar).
��., ,_lhrm•• I - )"ODe: 1'1111 Fono: 1l�'.8. Fonl: - 1.714.. RESIDENCIA: - Jl' •. Duart.

Shutel. 129 - Flori5n6polb.

__--------------�-------------------------------�--------------� .r� ------------

A IMOBILlARIA "MIGUEL DAUXH

6 sábado '(tarde) - Farmácia Catarinense :-'- Rua
Trajano.

7 domingo - Farmácia Catarínense - Rua Trajano.
13 sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua Trá-

Kepreaenta>ltea: jano.
Representaeõea A. S. Lo la

Ltda.
.., 14 domingo, - Farmácia Noturna - Rua 'I'rajano,

Rua Jenador ÚAnta., 4.0 - 1° 20 sábado (tarde) - Farmácia Esperança _-' Rua
��� ,

C
Tel.: ;l2-6924 __ Rio d. Janeiro.

onselheiro Mafra.
Rua 15 de Novembro 228 6° 21 domingo - Farmácia Esperança - Rua Conse-

andar aala 512 - Sio Paul'). lheiro Mafra.
' .

27/sábado (tarde) - Farmácia Nelson - Ruá Fe
lipe Schmidt.

28 domingo - Farmácia Nelson
Ano "Cr$ i.70.00 'Schmidt: ,

Semestre.
N(' 'i�i.��i�rCr$ iO,OO I O serviço noturno será efetuado pelas

Ano , : Cr' 2')0,00 Santo Antônio e Noturna situadas às ruas

Seme�t)'e : Cr$�lO.OO .midt 43 e Trajano.
AnunCIO mediante "ontrato.!' .

' .' ,

.�s oriii�'\is, �e&mo nã� pu.l. A presente t�bela não poderá ser alterada sem .pré-
b�lcad,os. !lao _serao de olvI!l�.: via autorização deste Departamento.

'

A dí reção nao ae reaponaa] lhaa I

D .
" .

-

IJ..elos con_ceitol emitidol DOI a'�- j e?aItll:mento d; S�ude Pubhca, 26 de Julho de 1955.
t\IlO' .lalnado.. . Luiz Osvaldo D Acâmpora - Inspetor de Farmácia.

A Casa n. 12 na Rua dos Ilhéus (antiga Visconde
Ouro Preto).

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

::��� Uma casa de estuque na' rua Servidão Moritz, (Morro)
•.a7 com o terreno 6 x 14, preço Cr$ 18.000,00
8.321 Uma casa de material com o ferreno 10 x 30 no inicio

�,�t� da estrada do ,Pantanal (lado da Trindade), preço Cr$...
1.171 '140.000,00Uli A tratar com, o Sr. DoríLlécio Soar�s ou o Sr. Sílvio

011 ISonl'lini

INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE
VENDE

/

Uma casa Ampla, construida em um terreno. de
20x19,50, localizada 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.
iSSINA1URAS
Na Capltltl

-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 récem-construida, pintada a

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

te. Preço Cr$ 95.000,00. Estreito.'
-0-

Uma casa de material, localizada num terreno de

lOx500 sito arua 14 de Julho. Estreito. Negocio urgente.

Preço Cr$ 140.000,00.
-0-

Uma casa de madeira recem-construida ainda não

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

Coqueiros. Preço Cr$ 180.000,00.
.

-0-

Uma casa, a Rua Conselheiro Mafrll.
-0-

Uma Casa a Rua Fernando Machado.
-0-

-0-

Duas casas de madeira, localizadas em um terreno'

de 20fC28, doe tamanhos diferentes, situadas junto a J1�s
cola de Escrita e Fazenda da Marínha, no Estreito. Acei
ta oferta. Negócio urgente.

-0-'

Três magníficos lotes na praia do Bom Abrigo. Pre
�o Cr$ 170.000,00.

Viagem . c�m s-egarança
.

.

e rapidez
so NOS OO�FORTAVEIS MIORO-ONIBUS DO

RAPIDO . ,<SUL-BRASILEIRO»
,Flori�nópoli8. - ltaja� -,. Joínvllle -- Curitiba

-0-

Quati'o lotes no centro da c!dade. Preço
Cr$ 550.000,00.

Agênçia: Rua Deodoro esquina:da
RU8_Tenente Silveira

-0-

Q,uatro lotes na cidade de Londrina. Estado do Pa
raná. Preço Cr$ 180.000,00.

,

-0-

Um lote doe 10x34, a rua Tuplnambá, Estreito. Aceita
oferta.

1.700
2.1100
Ulít
!.lU
,1I.'OZ
Ulí8
1.600.

FARMACIA DE PLANTA0

lVIês de Agôsto

Rua Felipe

Farmácias
Felipe Sch-

Raios X
liparelhagem moderna e cómpleta para tua\quer exaDle

.

radiolórlH.
Radiograflaa e radioscopia;,
Pulmões e coração (torax).
Estomago - intestinos e tigado (coléclstografia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).

"Utero e anexos: Bistero-salpingografla com insufla

ção das trompas
_
para diagn6stico da esterffida.de.

. Radiografias de ossos em geral.
Medidas uaí.as dos diametros da bacia para orienta-

\__.

ção (lo' parto (Rádio-pelyimetria).
-

D1àrlame�te na MaternIdade Dr. caríoe Corrêa.

VENDE-SE AS SEGUINTES PROPRIEDADES

tt_.

DR. ANTONIO GOMES DEl
ALME1DA

Restau ranle· Hapoli'
RUA Marechal Deodoro H.

.

Em Lages, no liul do Bruil; o melhor I
Deaconto eapec1al píU'& OI aenhorea "Yiajantea.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO n[J).'j;1l1Ópi)lj�3J 'I'ercn-Ielra, 9 ele Âgôl,;lo de 1955

SOCOais
SONETO

lõ'l,ORREU\ ESPANCA

ToLlct esta noite 6 rouxinol chorou,
GPiTlLU, r;:;;:ou, gritou perdidamente! .

Al!,1:1 de rouxinol, alma da gente,
Tu és t-ilvez, alguém que se finou!

Tu és talvez um sonho que passou,

Que se runrüu 11:1 Dor, suavemente ...
Talv,cz sejas a alma, doente ...

Dalguém que quis amar e nunca amou!

'I'odn a noite choraste... e eu chorei

Talvez porque, ao ouvir-te, adivinhei,
Que ninguém é mais' triste do que nós!

Contaste tanta coisa à noite calma,
que eu pensei que tu eras a mínhz'alma

Que chorasse perdida em tua voz; ...

po.,a ::::l sr. Anacleto Damia
.í, ',1'0"(,50r tio Instituto di

PROFESSORA l',.!A.ll.1A ..:c1ue:tçào..
BARRE1ROS :--:t1. Ene\dél Jose-lit:

F'êz anos, ôntem, a prores- _."1.�to', m.icíonártn elo Pos

SO';1 Maria Barreiros, p,c- I Lo l:l' F,t311(;t;,1.nra.

me', to ç01"Jl1f'ridn r (,..:aturl.ll - sta. Rre:;n"··lVlarh,filh:
111 m1�L.LérJO prhuàr.c tles- 'U TO_L .. �I , ruucioná

Lt Capital. "10 cie. n.,pro tiO Um"ül.

ANIVERSA'RWS

- �l ta. 1:.-.:'U1::1 RuthA nníver. .ríaute, pelo mo

tivo elo seu aníver.várto, foi

muito Iwil,ejac1a por RU:'1S

numerosas amigas-e colegas
tl� LJ'rtiJ::l.l!lO proríssíonnl,
As

í

e.ícltações que rece

beu, juntamosAs do E§TA

:e,J, C0111 os melhores votos

_:- 81'. LU':;lO Vrriano (1-

.r.n .:1, ilH\cion:',rio ela l".il:l1l'

;;::'�_llr:D,J Lobo.
- SI'.•Jaime elos Santc

Jarnoso, alto funcionário à

-:j c. lnv;'g:1i;io Oostelra.

.r. A'berto stuart.
- srtri. 1\101'1.1)1 FJol'P�, fi- - ;;1'. Act Viefrn,

lha do jornaltsta, Altino Flo- -. rn. lvIQdaléna C. Pinto

res, - sra. \lalfrida Abreu.
.

- sr. Aldo Luz, runcíoná- - crta, Maríed, filha tio t:

rio (1:1.' Uh. Nn.vegél,çáo Costeí- Erlgnr Ií.aupp ele SOHZ::t,

ra, -- sra, Irajá Go�ide JLl

'-- sr nolJerto Mull r. níor.
- sra, Marh Damía.ni, e:.:- Lr. - Al1ib:,l Nunes Plrr

-

� o'fqt�-rC"'O'"
.

'H�lA �r�'B'lD!!�1 NU;VnJ� � '.�\ (�'..�� lJAi<L J� I
CONTEHH."r..JEO
!le teu ItlGJ",..;: � auxhlo depende o êxito da cam

p'dnlla p, ú-l\!';l;ulu,.nlo :'! Anita Garjbaldi � "A He-

ro;u:l dos dob ,nh':ldo·;". J

l�nde seu donativo para
Cai"a 1'0 :i.:,I 1::l6 - Floritdlópolis, se.

� /

� Aviso Importante
� �c����e�ga!%ar�!�s!��a�a�1�� m

� cliofmuco, est;t:nrlô, flf,Gl':1, ('apacitaüos a representaI,:
� com' eIici01�cj", 110 ruo e [j,:,Q I'AULO (os maiores cen- �
I .

� "ros p\jbliciL.:crJO.3 do I'::u;;), JORNAIS e EMISSORAS ele:
� toe] o Brasil. "

I
l

:. . Pai UdpamolS flUi' ;iO";,:'. representação é po�' coilta,

.: l)l'�)rin (P:t2,.,j'·'fillC" v::,,\, JUL["lJeudente do lec�'bi-:

. .

. � lllCllLo (1.03 c1'(;11,,') cnmn l.'?'C'llIOS a ll1:lis de 2S m�o�:
li, COill c.::; :la} .L1::L_;':J i

....
d� l'L"i-j \. (.l� . .!lQS. :

:. REPRESE1\l".'ACõE.':l - A. S. LARA
"

'

.: Rua Senador :L::ant.,s - 4u -- OU andar - Telei0l1c

.. - 22-5924 - EIO DE JANDIRO.

�
"",,_...........��r::;I...r:;;J.:.'I!f,.:a..IOl,...t..,;..r:;::_....r..".!l_��I.i!IJ.a-....�"""r::...:.I":;._L,��..:JJi;.;,:; .....

:.;I
...�-...1E...WI�1w�r;;.J....li4S1.t:Jl��O::...I-:.".-'ia':;:w.Qw..._

1 O GOTAS bE ETIQUETA
.

SUGERE GREER GAHSON( "Champagne"
,taças.

No caso das apresentações r

caba à dona da casa a tare

fa de mencionar o nome dos

serve-se en

*

clpl'esentarlos.

Não se usam mais os de� ,

canços para pratos.
* .--

Um cavalheiro educado,
Um vestido de noiva nft,

deve ser· borchdo com pc
dra.s que brilhem.encontrando na rua um ca-

::ul amigo, aperta a mão do
-

marido e faz uma ·leve in- Não negue a você mesn1

c!in�\çã(i de cabeça à esposa. a capacidade de raciocinm

g'lL\, e1Jtão, lhe estenderá a Todos nós temos o direito d

opinar e devemos fazer ns
.

!i\.�1 e direito. Não con cm'd

'emprc por fôrçA. de há bito
�.

m homem só toma a ini
ciativil de estender à mão

p;11'à o cumprimento quando
lhe é apresentado um ho
niem mnis jov0m ou seu S\l

bílliel'no.

r'\O apertar a mão do se\!

ml.<;o, f:lça-o francamente e

'om il 111CO bem estendida,

-;:: ,'ite cumprimentar a 19i1ém
lisinírbmente, falando ou

·lf llh(lnrlo para outrem.

Os castiç:1Ís não são usa-
,/,.

dos em almoço, pois não p'o- Niio adote atitudes força-
dariam ser acêsos. E deixá- \ c1aB, pois seria ridículo. Pa

los 8pa�f,clos sôbre n :nesa Ira qu:m ,é educado o modo

ofE'l'ecel'la uma nota mex- ele agIr e sempre o mesmo

]wes5iva a refeicão. \ 'm todos os ambientes.
•e.;II�.G 1!1�. a@l.�.C0".o8íõj:a�e4lUD.alo.09.fH!tit."'SO�oo,

Particípação
Frederico Eusch SChmi

tll:.lUGen
Eng. José Nicolou Bor�

p.

Gualberta Guimarães Born
e

Marga Voigt Schmithausen
têm o prazer de partici- têm o pra zer de pal:tiéipar

pur o contrato de casaniento o COllil'alo de casamento de

c1é sua _filha Norm� co� o : 'leu 'filho Am.aury com a

81'. Amaul'y GUlmaraes' Srta. Norma Alvina Schmi-
Born. I thausen.

Norma e Amaury
onfil'lnam

Rio,5/S/55Fpolis, 5/8/55

REINÍCIO D-A-=--S-E-X---"--:p==------,.--------�------PERIÊNCIAS ATÔ-
(

. egqrqm FOgOl>
lVlICAS NA UNIÃO as Malhas da "IA Modelar"

SOVIÉTICA

I WASHINGTON,::" (U. P.) Conforme noticiamos em nossa edição ele domingo úl-

f-O
governo . norte-amerí- timo, o belo sortimento de malhas da "A MODELAR", foi

cano revelou ter a Russía espetacularmente remarcado. Esse sortimento que engloba
reiniciado suas experiencias as criações mais belas da corrente estação e as mais ta-

.
com asmas nucleares, Um asas a "F

i
m m rcas, como ambra", "Tricot-Iâ", "Fozatti'.

breve comunicado da Comis- "Salatino", etc., etc., teve o seu preço violentamente re-

I
.ão ele Eneraia At�mica in-

� baixado. O desconto é de 25% a 30%.
armou, esta tarde, que os Assim, é uma grande oportunidade para os que 6eces.
'novos :en�ai,Os tivei:am co- sitam. compr�r malhas. O estoque se compõe ele artigos
.neço .ha dIa",. e. que ISSO pode para senhoras, crianças e cavalheiros.
19nJ1Jcar o irucio de uma I

'
.'

�ova .s,e�-ie de experrencias''. �•••••••"•••••Ql••••••ii••••••••••U••••••••••
"m o L1 LI ;\S palavras, explo- •

•

.ôcs 'nucleares estão estre- I

necendo a atmosfera em al ..

.um lugar remoto cla União
sovíétlca, enquanto os cien
lst:l3 lutam por melhorar o

rsenal atomíco russo. A co-

.nlssão não forn'eceu detalhes
1. respeito da comunicação
Ião dizendo tratar-se d(�
rombas atomicas' ou de hi

lrogenio.

Preceito do Dia
PERIGO DOS PERDI

GOTOS
A 'gripe é uma inf'eccào

extremamente contagio-sa,
'sua transmissão faz-se, prin
-ipa lmente, pelas gotículas
le saliva ou de mucosidade
Ia garganta e 'elas fossas
lasRis (perdigotas) projeta
das pelos doentes, quando
Li lam, tossem ou espirram.

.

Nâo fale muito perto
dos outros, nem tussa
ou espirre, sem pi'Díe
gel' com o lenço a J.;I!'�,
c o nariz: "-- SN'ES�

•

'[

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

OURO
SANTIAGO, 6 lU. P.) _.

.J pr �iclente da Hepúblic:,
,
J.ssín.ou um. decreto reser

,ando à Caixa ele Cl'édit:.

Mineiro. o monopólio nas ex·

p�rtações .à� ouro e

lIt. ilíza,. !çao das dIVIsas resultante',
dessas cxportaçõe3, O c!eú]'c·
to foi motivado por }'C0l't�l

irreg ulal'iclacles const::t tn c1:'\�;
no comércio rlo ouro". Send)i
'1 pl'odtiçf,o de ouco chilcilft
atLlalmen�e poueo importan
te, os círculos econômicos a

cham que a decisão do go·
',erno visa impedir a espe,
culação, A moeda de ouro dl�
cení pe2.OS está cotada atual·'
mente a mais de 15.000 pe··
sos na bolsa ·de valores.

Auxiliar de escritório
Competen te

Precisa A MOT)ELAR

MULHER À JATO
LONDRES, � (U. P.)

Segundo o jornal tcheco
"Vacerni Praha", uma mu

lher pilotará, brevemente
pela. primeira vez, um n vião
a jato dlJ FÔrça Aérea Tche
ca, A aviadora, cujo sobre
nome é Dacova, fará uma

eexibiçi'j.o com um caça, no

Dia das Fôrças Aéreas, em

28 do mês qlie hoje começa.

sta são a

.

� .

·BREDA.
TRATORES DE EST.EI RA

fi Assistência técnica

e Garantia de operação
(il Peças e' acessórios

VEMAG S.A.
Veículos e Móqui�as Agrícolas

END. TELEGRAFICO "IILEDO

Rua Greto) Funda, 224 � Te!.: '63-1111 - Sã J Paulo
•

o GOVERNO COLO��BIANO SUSPEN� ,

DEU A CIRCULí\CAO DO OIARIO
,

"El-TIEMPOH
BOGOTA',

-

(U, P.) - As festações elo presidente Ro

,autorjel:J.des governamentais jas Pinilla, no ·Equador. {

i proibiram. hoje ele circuínr L'-- presidente, 1Ja recente visit

jornal "EI Tiempo" o maior ao povo equatoriano, fez acu

diário colombiàno, por ter se saçôes ao mencionado . jor
recusado a publicar uma co- na!. Disse Garcia: "Quiseme
municação coniginclo uma publicar a versão governa
noticia divulg::tcla. O gerente mental como. nota oficial (.

sr. Roberto Garcia Pena,

re-,
sob sua responsabilidadE

cusou-se a publicar uma nota mas n0380' oferecimento na
elo governo, explicando mani- ! foi aceito".

Passa tempo
POR ORILDO

- ( 27 )

. CHARADAS CASAIS

a) "Amansa" o amigo na "catedral",
b) Caiu um "pingo" na "glote".

-2-.
- 2 _:

ENIGl\IA

circo,
Pessoa palerma.
Roufenho

Regular.
Antecipado.......

)?ess(j)a 'qu� empresÜl. di·
nheiro

Pessoa grata.

.CONCEITO (traços duplos): Procedimento moral.
QUEBRE A CAlaECA.
E"tão escondi<tos f.;1, cidades da i-egiao leste. Forme -as

e com as letms que sobrarem será apresentado I

nome de U1nft capital brasileira:
-

RVCAOMI, TRIAÓI, MRGAÉIA.

.f
Soluções no nosso próximo númei'o.
Respostas do numero anteriOJ; (26);
CHARADAS CASAIS: a) garota-garoto; b) meda.

médo.

CHARADAS AUXILIARES: a) mocambo; b) carnita.
Mirador (saúde, alma, brinco, mano).
Quebre a cab�ça:

�'tlJiltI' ...�.... ._ ......_._

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS OE VIDA

FUNDADA

IM 1995

NO 60.0 ANO
OE SUA

FUNI;lAÇAO

'1

H OJ E PA.SSADONO
9 DE AGOSTO.

-,

A data de hoje recorda-nos flue:
- em 161-6, o Capitão Pedro Teixeira tomou por abor

dadagem, no Rio Amazonas, um navio holandês. Nesse en

contro recebeu três ferimentos;
- em 1711, deu-se a quarta surtida dos defensores do

Recife, em Pernambuco;
- em 1784, nasceram: no Rio de Janeiro, Francisco

-

Carvalho (Frei Francisco de Monte-Alverne) que veíu a

falecer em Niteroi em 2 de, dezembro de 1858; e, na cidade
de São Paulo. Diogo Antonio Feijó, vindo a raiecer na mes-

ma cidade em 9 de novembro de 1843;'
.

- em 1821, no Rio de Janeiro, nasceu o Visconde de
Souza Fontes (José Ribeiro de Souza Fontes, vindo a fale"
cer em 14 de março de. 1893, na mesma cidade, como lente
catedrático da Faculdade de Medicina e Círurgtão-mór
do p;xército;

- em 1839, no Maranhão n vanguarda dos legalístas,
zomandada pelo major Felrciano Antônio Falcão conseguiu
desalojar os rebeldes de suas posições em Areias, no por
to de Icatu. Neste combate muito se' listinguiu O então

.

renente Antônio' Sampaio;
.

.

-:- em 1883, foi inaugurado o último trecho da Estra
:la de Ferro Santo Antônio de Pádua, desde São Fidelix até

NIiracema, na dívfsa elo Rio ele Janeiro.

ANDiU: Nno TADASCO
._-� -----_.

'Você sabia que
r=

• ••

('I

_

� Z5P/t·
-��-. .

As ONDtlS til. TRI{· SÔNIC4f:
MUlrOPOO€ROsAS' PROOt/zGM l/1r1Jl
seNSAçi'O OE 'VeRTIGêlVfj ([:ill(f POCEírf
F4Z€-� cOM QUE PERCAMOS o

SQ_/JIUBRIO, À,cEi4NOO NOS�S'Rri/irÓGS
l.OGICASII O� INSETOf> Al=ei.,t/DOS POR

eLA!;; PODEM EStOI/RARe c7.4'S8,c&1SCfj
EM 4PROvE/t4'- t.AS N,4S 6uERR.4S

.I=t.lít/RAS"

/

70% [AiS
PGSSOAS DE
MÂIS DE 21
Â�os "TÊM A

VISTA
DEJ:EITUOSÁ"

BIBLIOTECA ATOMICA
LIMA,

"

(U. P.) - Numa I conhecimentos e apleciar O.S

:erimonia simples mas mui- resultados obtidos nos Es

ta significativa, o Embaixa.. tados Unid0s, nesse ramo.

dor elos Estadôs Uniclos Hi, A biblioteca consta de ..

?erú, Sr. Ellis O. Briggs, fez 6.000 ttabalhos sobre ene1'

entrega ao Presidente Ma· gia atômica, trabalhos este;:;

.1uel Odria de uma bibliote.. até bem pouco mantidos -em

ca técnica sobre o uso paci- segredo,' mas que foram a

'ico da energia atômica, com gora postos á disposição dós
o fim de (lUe os cidadãos i)e- países amigos, para que es

manos interessados em es- tes se ,possam beneficiar com

êudos avançados dessa ma- as investigações feitas por
�éria possam ampliar seu_; cientistas norte-americanos.

-'---

Dr. Cesar Batalha da Silveira

Cirurgião Déntista
Clinica de Aelultos e Crianças
Raio X

Atende com Hôra,Marcada
Felipe Schmid t 39 A 'Sala:;; 3 e 4

CÕr�rêspôndeiitê�--ífe(ráêao·�'Pr6pri3Q:
'. "�it"",""" .

. .
�_'IJ!l!t.. I .

AntIga FlI'ma de repJ'esenbções com escritório nesta
éic1ade necessita de UM BO.::\-1 CORR8SPONDENTE COM

REDAÇÃO PROPRIA para inicio imedia to.

Ofer1ce-se boas concliçEes de t1'alJalh& em geral ::t

quem estiver· realmente capaCitado, caso contrário inútll

apresentar-se.
.

.

Os interessados deverão dirigir-se por carta �ob o tí
tulo GORRES.P?ND�NTE p�tl'a est� redaçã,o'inclicando no ..

.me, estado CIVil, grau de mstruçao, empregos ocupados,
pretençôes, etc ... ,

.

,.

.

GUARDA-SE .SIGILO ABSOLUTO .

A \! ENTURA,S DO·ZE-MUTRETA
r,- � �':...I

.

� A

�

"

.fl

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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,

Passou bem Epeló Guarani &\:0
5 x 2, o ESCORE DO ENCONTRO,REAUZAüO NA TA�DE DE DOMINGO -LAURO, o NOVO·=.RECORDISTA DO CAM
PEONATO, COM-OS TRÊS GOLS aW·E ASSINALOU - CAVAllAIZI, VICTOR, DEDÉCQ,EARI, OS DEMAIS ARTILHEIROS
VENCEU O "BUGRE" NA PRELIMINAR - ENTREGUç o PRÊMIO "BELFORT DUARTE" 'DO'SAUDOSO PlAVER

MIRINHO

Atlético

9
.

CINE SÃO JOSE
As 3 - 8 horas.

:t-l"a Té1a Panorâmica
Rossano BRAZZI - Anna

MAGNANI em:
-,

.

VOLCANO
N o Programa:
Ciue Noticiaria. Nac.

Preços : 10,00 - 5,OQ.
C-ensura até 18 anos.

....
,

}
_

t .. _ ....-"'-- .. __ .. ,-.�

"O' Estado Esportivo"
......I) �••••íi,.••••••••••••••••••••••tI••••O"�.�,,r..= ���-.r�-oh��"'w·.�.·.��i••••••••••••••••••6 111: ,

As 5 - 7,30 - 9 horas.
Sessão das Moças

Libertad LAMARQUE -

)edro INFANTE em:

ANSIEDADE

Prosseguiu o campeOl�.
to co, ani!nad� co19 o feito do

I falt.
as ã favor do seu clube lue ainda jogaf,��m futebol, sentad� por um irmão do muito plaudido. Falou a se

Citadino de Profissionais !"Baixillho:' vai ao ataque nas proximidades do arco Os (-lUADROS
.

ínesquecido "player" que '�uir o sr. General' Paulo
com as pugnas � Atlético x v.�rias .vezes. Num

_ d�}es, adversário. Aos.30 minutos, ,.As duas equipes Iorma-: durante toda a sua brtlhan- Weber Vieira- da Rosa, pre
Guarani e Imbítuba x Ta- . Gíovaní arremessou o ba- Wilson toca a bola com- o -am assim: I te carreira Toi modelo de sidente do Clube Atlético'
mandaré realizadas nesta Ião", de. encontro à trave. braço, em bôa distância. ATLÉTICO. - sondni;,' disciplina e cavalhei:t;ismo Catarhiense, que ao termi-
Capital e na vila de H.enri- Aos 21 minutos, Cavallazzi, Lauro arremata forte emar- í'heodoro e Walmor; Osni, no gramado, além.de se nar depositou nas mãos do
que Lage, -respectivamente. revelação do Campeonato. ca o terceiro tento do. "Ti- �erêu e Sebastião; Victor,; constituir em um dos foot- sr, Oswaldo Silveira uma

O prélio entre os dois td- . de Amadores do ano pas-I gre" envian�Q .a bola no ;ióvani; Cavallazzi, Lauro e ballers mais completos que artística medalha de ouro

colores, se não foi do agra- sado, bem colocado recebeu I angulo direito da cidadel�' 'aréca. já possuiu i) nosso "soccer". como reconhecimento _ aos

do da pequena assistência, a pelota e tendo pela frente

'I
de'Walter. Um gol maravi-

.. _GUARANi - Walter, Pa- Fazendo a entrega do rico relevantes serviços presta
pelo menos não decepcionou 5ón�ente o herc1Íl�o !"a�st�, Ihoso. CO�t o r�sultado �e rico e Fausto; Zezinho, Nil- prêmio ào sr. Oswaldo S1I- dos pelo saudoso crack ao

de todos, pois 'alguns lances apltcou-Ihe 'um

f dtltbhng
"

i 3 a 1,
_

quinze mmuto� a�os son e Aníbal; Antoninho, veira, diséul'sOU de impro- tricolor do Estreito duran
furam dignos' de registros, mas frente a teu e com, o jogo tem o seu prrmerro Vicente, Dedéco, Ari e Má- viso o sr. dr. Heitor Ferrari, te mais de 10 lnos. A. ora-
proporcionando aOS aficio- Walter hesitou um pouco e tempo encerrado. ·io. membro do Conselho. Regi0- ,ião daquele ilustre' oficial
nados momentos emocionan- atirou fraco, A bola bateu I

.
4 X 1 - LAURO O JUIZ nal de Desportos que foi do Exército' mereceu f'ar-

.. teso •
�';" na trave e voltou para atin-I . Iniciado o período com- Referiu a porfia o sr. La- tos-aplausos dos presentes.

1 X O - VICTOR gir o arqueiro pelas. cos- plernentar, após os 10 minu- zaro Bartolomeu que eví- \/'Ia!a O presiden te' Àgradecendo em nome da
Nos primeiros minutos tas e ganhar o fundo do tos regulamentares para o !enciou energia e acêrto nas "V J. . ,

, familia do jogador há pouco
impressiona melhor o Gua- arco. rdescanso dos jogadores, logo. decisões, embóra com .falhas d F C F 1esaparecido, falou também
raní, que incursiona à. área'l 2 X 1 - ARI i n�) segundo minuto Lauro te }}micâ

.

importância, Bom a . .. de improviso o sr. Oswal-
perigosa dos a-tlef.ic�nos por Conti?ua o j.Ogo, com o torna a movimentar o mar- rabáHi'6, gra-ças ao, �onH101;-

.

do Silveira sendo aplaudi-
diversas vezes, obrigando a

I
Guaram dacepcionando e o cador, com um novo "petar- tamento .dos jogaij:ores. '.. dissimo. Encenada a sole-

retaguarda do time �o. Es- Atlético. "procurando �umell- do" de longa distância: 'PRELli\-nl"btR
-

nidade, recebeu o sr. Oswal-
treito a manter-se vIgdan-,' tal' a diferença. Registra-se 1 x 1. A partida

.

entre os qua- do Silveira cumprimentos
te. Mas é o Atlético que con-j sénía confusão na área atle- 4 X 2 - DEDÉCO

.

dros secundários, aisputada dos presentes.
segue tirar o zéro do mar- tícana, com Soncini lutando A reacão ;'bugdna" não arduamente pelos dois" tr l- . ,

cadór, 'aos 8 'minutos, logo desesperadamente para a- � faz esperar. Atacaram colores, foi vencid'a pelo .AN'FERIDA PARAna sua primeira investida f'astar o perigo. A bola vai orn bastante intensidade os Gual'aní, que' assim se con-
' J

- UQ arco guarnecido pelo .I1o-'ter aos pés de Ar] que. qua- .upilos do sl:,'�ewton..: Ga�- servou invicto..4 x 3 o esco-l AMANHA- A-vato Walter. Viétor recebeu
I

si dentro da área, desfere ez

...
A ala díreíta, tão bí- re final.

I'a pelota, na extrema drÍ- : um pelotaço rasteiro. A bo- .onha no 10 tempo, .recupe- RENDA: Novamente conspirou o

hlou Nilson e avançou um la atirada pelo veterano à-se e investe bem. E o
, . Fraquinha. a. uenda máu tempo, forçando a

pouco para em seguida ar- meia passa pelos pés de vá- \_tlético recua para a defe- tarde futebolisticif; de transferência da rodada de
l'ematar forte, indo a bola, dos jogadores dos dois qua- a, inesplicavehnente. -Aos nirigo: Cr$ 2.275.0Ó: sábado do certame amado-
após chocar-se com'o traves- d.os e' entra. Gol do Guaraní� ° minutos, llum ataque do.s A SOLENIDADE DA EN- ! rista para à l10ite de am8-
são, encontrar o seu objetr-I

3 X 1 - LAURO eus, Dedéco consegue di� TREGA DO "BEL:Ff)RT . ! nhã, 110 estádio da Praía de
vo, no fimdo da� redes;. /

.

- Uma das virtudes,de Lau- nilluir a diferença. Nesse :; DUAJl,t>Ê"
'" ...

"

!. Fóra.
, 2 X O - CAVALLAZZI ro é o "shoot" longo e po- �nc_e contribúiu:- o áJ�bitl'(), 'PfJllC<> �I,\tes ;d�"'i$io do. '.�'" _( _ .

em: .

,

Nesta altura .0 jogo toma I tente, tanto que é:o encar- ,ois, mal colocado COlti.O
es- ilrélip principal 'enB-� ,A__tlé- �- \\.f!.:n· de

. p�rti.cipar da., I To'" rne,'o "Nelson CmADE SUBMERSA

nova fisionomia. O AtléU- regado de cobrar todas as
ava, a poucos passos do ar- Uco e Gtlaralií,' edro. a' pre- : l'eUlllaO da dlretona da Con- .

Technicclor

;0 de soncini,. num Íltstante .

�el1ca de autoridades. espor-
.

Confederação B.rasileira de·

M" M h d
" No Programa:

�.-MC••M....�.�••a-....�••-..-..-"'�....__oi":::_...........
..:,.·...._a....�...........-......""':'..

:le perig�!, ��i _atin�i<!-o�)ela Liva�,. pr�siden�e' de eníida- :-Despo:tos, segue hoje. para I ala· a c
..
a o Paisagens do Brasil. Nae.

iwJa que a.SSlnt. desnnrteou des � clubes,. elementos da ,a. çapl,taI Fe.çleral o S,l.• Os-
Dl'I"os l)àrtidas deram an-

Preços: 9,00 � 4,50.

MI'teI
-,

..

d

ti"
Censura até .14 anos.

Com a B·,b.·I"la n'a ao
1 defesa atlctIcana e pro- imll.l'ensa escrita e fala.da, 1111 Mello, �lgno pres� en e

damento, domingo, ao Tor-
_ [lorcionou ao comandante d.o membros' do Tribunal :de I

da Federaçao Catarmense
Beio dos Clássicos "Nelson

'Bngre" encontrar o caml- iustiça De�portiYa. e com os • de Futebol. N[aia Machado".
lho das redes. Um gol legi-, jogadores defrontantes' for- O distinto eSP?I'tista ha-l Na cidade de Blumena,u
imo, como manda a regra, .l1lados

-

no gramado, reali:- via regressado ha pouco do l estiveram em ação frente a

,1<\S nfí.o se póde concordar zou-se, conforme anuncia- Rio aonde fora sub�eter- i frente os pelotões do Olím
�m hipótese alguma com a da a solen.j_dade da entrega se a tratamento de s�ude.. i pico e Palmei�'as, tradi<;io
,osição do árbitro 110 gra- do Premio "Belfort Duarte" Nossos votos de boa v:a- nais rivais: Tritmfou o Olím
áado nas condições acima. à fam-ilia do cracl, Altamiro I gern e f�licidades ao malO-

pico ,pela contagem mínima.
5 X 2 - LAURO Silveira (Mirinho), repre- ;ral efecef..eano.

'. I Em Brusque o C. A. Car-
'. O GLJarani continua do- we.,. u�-�a -.•••••_••••• ••••• ·.��·UM.J"..�.-.r ··_········· ··..t'i los Renaux recebeu a visita

:�:�l�:d�Ii�:::�:ra�d:ed�:;: \, N e'g fi C 81oS ·0� E u ropa' I ��ãO�.t;'l��!!��. e v����:��
.ivel empatar. A chance nao ti"., ,

U
. , tLlb:uonense. Venceu facil-

f favorece, to?avi.a" dada.iI ,;.> > IMPORTAÇÃO 'EXPORTAÇÃO
. Im'ente o campeão da .Liga

:alta-de bons fmahzadores e
; Chefe firma idônea; 15 'anos Brasil,' europeu, voI- Dlumenauense .pela conta-

10 excepcional
.
trab�llto d�, . tando vísita 15 p'a_ises europelXs e colonias émbal'cando I gem de 3 x O.

lefensiva do trl��lor estre\- para os mesmos, : ácjeita acertar qualquer I1\gócio qual- Hoje o Feú'oviário se�'ui
eU'ie,-f!:Qpl SOltClllI em ta·rd.e

!.iuer rámo: Alimelltídos, Bebidas, Alhos, Condimentos,' rá para B1umenau afim de
le grande inspiração, Aos '.Frutas de Natal, Breu, Prod'utos sódicos, químicos, 1 enfrentar amanhã a eqtíip.e
\2 minutos o médio Sebas- Gomas lI'letais todos tipos, Plásticos pó e folhas' inclu- do Palmeiras. •

tjão atinge propositada .e sive ti�o Plexígias, Formica, celuloide. acetato-. etc. i --,---,----.--- canoca
�i?lentamen.te o extrema d!- Propostas até 31/8) LANGE, Caixa Postal 1396 IMBITUBA 5 X Forám estes os' resultados
'elta Alltomnh() que se con- RIO DF. I da rodada de abertura do

;r�:f�l:s::i::lel;�ca�;�t�: .) Procura'-se ofertas .de produtos exportaveis.

I' TAMANDARE' O ca;fa������ C;ri�C�a��ó 5��
.��llso �? g��mad�. AI�as es- Foto'nrafla Eletrônica ! Na .vila de Henrique La- Rio °

'

,a a pnmClla expulsa0 que
. . !:J,. "." .A " e, elo Campeonato da Ca- Olaria 4 x América 1

'egl'stl'a o campeonato de 55. A prll1clpal fabl'lca de flashes eleh OI1lCOS da. g. p
°-

I .

t ·b··I··d M d' pltal defrontaram-se os Vasco.3 x Madureira
. '�utollinho é socor,rido e mi- Alemanha procura dls 1'1 ülC OI es I oneos. o elna

I .'
t t t' Fluminense 6 x Portugue-

mtos depois retorna ao gra- lâmpada (com acumulador) para. mais de- trinta mil' con.Jun 'os represen alVOS

""t d'd "f1a.shes" .. Desconto 50% num aparelho para demons-. elo Imbituba, local e do T,a- sa °
. ,.'1ado e mesmo C'Ou Ull I o !<'. .

"
.

mandaré, desta 'Capital. Le- I Bonsucesso 1 x Bangu ° /

'sforca-se. chegando a cons� trações. ;

Ih
.

t
. I O· B t f o x São'

! Esc, revam .
à METZ FABRIK, CAIXA POSTAL vou a me or o con.Jun o 111- I .Jogo o a og

'ruir bons ataques. Os mi-
teriorano pela contagem de

.

Cristovão ficou para a,ma-.
:lutOS vão se esco�ndo e o lOS?, Rio .de Janeiro.

3 x ° :
i

nhã, à noite.

';:?:;zJ::::��::.:r�;=: Exclusividades Eslra "ueiraS MO'NUMENTO À'-"AN-ITA-.GAR i-BAiDf-�
,ela terceirà vez consecuÚ- Oferecemos' de maiS de 10 paises europeLÍs a im
\'a a vigilância de Walter portadores tradicionais,. inclusi.v�, leite em pó (3 pro.
'�om a obtenção do q.llinto.e �edencias)' Azeite de oliveira,. Bacalhau, Batatas para
'tIt.imo gol do Atlétjc9� que )Ianti.o, . .Bebidas, chapas para raio X, armações e vi
,eio a ser também o último -Jros para oculos, material hospitalar, etc; etc; outras
da tarde. Final' Atlético 5 i \' pedido,

.

Chefe firma viajando em breve para' 12/15
,Jaises europeus. LANGE Caixa Postal 1396 RIO DF.

,
. �,ACEITAlVI- SE ORIENTADORES E VENDEDORES.

! Illdividualmenté poucos
I

,

[oram os que se salientaram CIAD"EfRN'-,ETA-DA (ÀIXA ECONOMICA.-

na cancha. No clube do gé-, .
.

�
. .

._

SR. .SIDóNIO jACINTHO DE SR. OTAVIANO BOTELHO Iterai Vieira da Rosa gosta- Foi extraviada á caderneta da Caixa Eco.nômica
OLIVEIRA.

,
DOS SANTOS mos

o

d9S desempenhos de Federal do -Estado 'de Santa Catarina, 110. 4.125 2a. Sede.
:ê: ' :e: Soncini. Nerêu, Teodoro; ::.------

Df{ E MOENNICH·D. MARIA :QELENA PALA- D. A.LTAIR DA ROSA Osní, Walmor, Cava11azzi, e . .

t Cirurgião-DentistaDINO DE OLIVEIRA
.

BOTELHO �,auro, apal'ec�hdo em plano AUSENTE ATÉ SETEMBROparticipllm aos parentes e/ llarticipum aos parentes e
I (e��ulaJ' . os restantes. No

.. , '�._��-. .....,. ,......._��_

pessôas amigas o' c()ntrato llessõas amig'as' o .contraio G.iurullí não agradou o de- S:.ala-O 'd,e' BArbel-ro'de· casamento de seu filho de casamento de sua. filh:l .,;empenho do triângulo fi- U
SR. SIDóNIO JACINTHO SRTA. SOLANGE BOTELHO, nu! formado IJOr Walter, Pa- , Vende-se Q moderno, bem aparelhado e bem afre-
D1': OLIVEIRA :FILHO, com a com o Sr. Sidônio Jaciatho jJico e Fausto. Os médios! gW.zado Salão de Barbeiro "Dó·RÉ-"MÍ". situado logo à
Srta. Solange Botelho. '. de Oliveira Filho. estiveram bons e na� �inha I éntrada da rua Fernando Machado, - um dos preferidos
Niteroi, 7-8-955

, Fpolis., 7-8-955 de frente o plelhor fOi _De- I pela
nossa elite.

.

SOLANGE :e: SIDóNIO déco, pelo seu empenho e
. Tratl!-l' no mesmo, com o seu proprietârio'

entusiasmo) seguido d.e Ad
'

Alvim Bal'bosa. (Zinính�).
-"""C"�""""""",,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,",:,,,-,,,,,,,,,-....,.,,.,,,,...

' ; ,

No Programa:
Noticias da Semana Na'e.
Preços: 1,50: 2,00,. 3.50,.
Censura até 5' anos.

/

As - 8 horas.
Burt LANCASTER 'I'erry

!VIOORE em:

A CRUZ DE MINHA VIDA
.
INo Programa:

Cine Reporter. Nac.

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

As 5,15 - 8_ horas.
Sessão das Moças

Libertad LAMARQUE
Pedro INFANTE em:

.

ANSIEDADE
No Programa: _

Noticias'da Semana Nac.

Preços: 1,50, 2,00, 3,50,._'
-Censura até 5 'anos.

As 8 - horas.
Robert RYAN - Susàn

BALL - Anthony QUlNN

TEaçA-FEIRA, 9 pE AGóS'l'O As 7 - 9 horas.
Sessão das Moças

Tony CURTIS - Piper
LAURIE em:

E O NOIVO VOLTOU

-

Aqui que tenho isto. te dou: Em nome de Je�us Cris

to, o Nazareno, lev'anta-te e anda. (Atos 3:6). Ler Atos

5:12-16.

ATRAVES de Peqro, Cristo ,projet;Va uma sombra
curadora entre as multidões de seüs dias. Á ,vida do a

póstolo refletia intensa e m:uavilhosamente a influência

de Cristo. Uma vez a mtiltidão se convenceu .de que os

doen tes seriam curaclos se. a sombra cio apó'stolo passasse
sôbre 'êles quando deitado à' beira da estracla por onde êle

.No Programa:
Atual. Atlan tida. Nac.

Preços: 1,00' 2,00, 3,50.
.Censura_ até 14 anos.

�-

passava.. -<
.

Pedro provávelmente nunca �oube da influência
curadora que lhe era atribui da. Sabemos'que êle disse ao

pant.lítiéo sentado á porta elo templo. "Em nome de Je

sus Cristo, 0- Nazareno, levaTitâ-te e anda". Durante tô

a sua vida Pedro receheu a maravilhosa luz de Cristo e

tinha a capacidade de prOjetai' uma influência qu_e g-Iori
fica ao Pai.

Nós também, irradiamos diáriamente alguma in-

fluência através de nossos atos e palavras. Esta iriflLlêll
-- cia será benéfica se expressar os ensinos e a vida de

Cristo, refletindo em nós.
ORACÁO

Pai Celeste, que coloquem-os hoje, a nossa vida lleran
te ,Cristo, nosso Senhor, de {aI maneira que ela projete
uma sombra befféfica. Ajuda-nos a buscar até encofürar
Cristo como nosso Salvador pessoal. Só assim poderão
nossas vidas refletir a presença de Cristo. Em nome dêle,
oramos. Amém.

-

Iniciado o certame

PENSAMENTO PARA O DIA CATARIN.ENSES
Auxmar a' Campanha Pró-Construção Monumerr-"':

to ii Anita Garibáldi "Heroina Farrapo" é um de�
vér do povo barriga-verde. ": ,

Remetam suas contribuições .para .

ConiissãO' Pró-Monumento à -Anità GaribaIdi
Caixa Postal 136 -' Florianópolis, SC.

As obras qu;e glorificam a Deus são produzidas por
vidas i1uminadas pela graç'a 'de Deus em Cri-sto.

OSWALDO DE SOUZA' (BRASIL)

Guaraní 2.
ÀLTOS E BAIXOS

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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NÂ VOZ DA ALlANCA SOCIAL
,

.

Ti�/\Bl\lHISTJ\
Palavras do dr. Díb Iherem

I
I

I
.

I

I
I

Florianopolitanos!' Caros' vos que, à primeira vísta l

Ol1vín tes! .' 1 ou em aligeirado l;;"elance,:
Eis que voltamos a vossa

I
POUc.o poderão significar, mas i

presença, ainda não esgota- que, analisados em suá inti- !
do \ aquele entusiasmo .do úl- midade, dão-nos a idéia de i
timo pleito., eleitoral, que um extraordinário programa I.
constituiu um dos maiores de' govêrno.

.

I
triunfOS políticos dos últimos 'Justiça, senhores! Justi-!
tempo.3-, para vos recornen- ça que não seja unilateral I I
dar os candidatos da Allan- Justiça' que não seja de re- I
ca Social Trabalhista, ao go- moções e' de perseguições! I

;erno do Estado. E, à manei- Justiça que não seja falsa e

ra 'das vezes anteriores, ví- insincera!
inos vos falar com toda sín- Justiça que não seja a do

ceridade, com esta síncerr- "olho por olho" ou a do I

dude que tem pautado nos- 'dente por dente"! Justiça!
ses atos. na imprensa falada para todas as classes! Justl- I
e escrita e na vida pública, �a para o rico e para o po- :
porque nada queremos de bre! Justiça para o emprega- I
vós, mas simplesmente que- ::lo e para o patrão! Justiça I

remos .vos orientar e esclare para o proprietário e para ú !

cer. Si nos dispuzemos, a nquíüno: J:ustiça . que vá I.S
pugnar por uma corrente desde as estradas pavímen- i
partidária, Integrada por ex- 'adas e elo borborinho do'

q, pressões as mais, legítimas f centro urbano, às· encos--I
dignas da política e admi- tas íngremes dos môrros.. on- l

nístração catarinense, é poi Je habita o nosso cabôclo! I
que estamos certos de qUE ALtruismo, senhores!' , Ai- I
muito ainda ,Poderemos rea .ru.smo que seja a politica i·
lizar pelo VOS30 bem estar. la bondade, da compreensão, :

Vislumbramos o crepúscu- Io estimulo! Altruísmo
.

que I
lo de um govêrno, que por )1'0 tej a os desamparados! I
assim dizer, foi uma época Altruísmo que dignifique e'
de'duras experiências para o enobreça " gênero humano!

povo catarinense e, em par- Utruismo que não seja de

ticular, para nós ..floríanopo- iltíma hora! Altruísmo uue

Iítanos, 'Os' erros _ da admí- aão seja o Interesse mesquí
nístração atual, o descaso lho e despi ezivel!
patente e vivo para com a Trabalho, senhores! Tra-'
nossa dapital, as suas falhas ialho em seu mais vasto
no orientar e dirigir, formam aio ele ação! Trabalho que
a 'nossa convícçãe de que é .olucíone os nossos maí=

preciso. mudar, Mudar para. ruciantes problernas l
. Es

melhor. E preciso que, com �radas firmes e largas, d.
base e fé nas invulneráveis sito. seguro e resistente, qu
normas democráticas, eleja- .iossam atender às reivindi
mos um cidaelão cujas cre- ações do progresso! Traba

denciais, entre outras, sejam _.10 que seja o ponto -fina
,

as do trabalho, do espírito .os problemas do leito e _de
de sacrifício e. da honradez. usto de vida! Trabalho qu
Cidadâo êste que, além de .rereça aos menos afortuna
oferecer à consciência do po- 103. a certeza de uma exis
vo as suas qualidades de in- �ncia mais digna e maí
telígência, dinamismo, cara- ionrada! Trabalho, enfim
ter e compreensão, traga ue

.

vise o bem estar e o

I\L. consigo a experlencía do conforto de uma coletívída- 108CO estão todos' aqueles
-:

administrador, E aí então, 'de,
• - , que-pregam -idéia:s boas, é Ele}

ressurgírâ a aurora de um Ordem, senhorés! -Nâo ha- ' idéias, admirá:veis!
.

novo dia, 'virá o amanhã vendo ordem não poderá ha- ,Catarinenses! Para felici- ' �

cheio de esperanças, e de otí- er justiça nem altruismo t .dade de Santa 'Catarina am-
.

mismo! - iern trabalho! Ordem na ad- paremos as capdtdaturas
Senhores: A Aliança Sociitl ünistração! Ordem" naé dignas e honmdas de,Gallot-

Trabalhista que, a 3 de ou- nais rudimentares questí. ti e Miranda Ramos!

tubro do ano passado, recon,., ,mculas que representam c Florianopolitanos, em par

duziu para o Senado da Re-
: uletivo! Ordem que seja c ticular! Pugnemos pela vi

PLÍlbli�a, 6 homem íntegro e JOn.to de apoio dé um gover- tória dos candidatos da Ali

adinirave-l que é Nerêu Ra- .0 em todos os seus atos! ança Social Trabalhista, P<1-

'1110S e o eminente chefe do I Aí está, senhores, em li- ra qúe o atual g'ovêrue c!8

trabalhismo de nossa terra, \ .;'eira s,íntese, o progranla dOE nossa cidade, 'que tanto t611l

Saulo Ramos, indicou como 'andidatos da Alianç� So- realizado em tão pouco tem

nosso candidato ao governo :8.1 Trabalhista: Fr:mciscr po, possa, no próximo ano,

do E"tado, o singular e ope- :enjamin Gallotti e ,1013€ ter ao seu lacto o grande a,·

raso cidadão Francisco Ben- .\IIiranda Ramos; cuja felici. liado, que será o govêrno de

jamin Gallotti, ex-senador .ade em abordar as neçessi-: Gallotti, que cola,bore, qUFtI1-
da República e que, ultima'- iades do nosso Estado, têm tas vezes for' requisitada, pa·
mente, vinha dirigindo com ,npressionado a quantos aI- ra o progresso de, nossa que-

.

rlarividência o pôr.to do Rio lejam o prOOTesso da nossa
rida Capità,]!

.

ele Janeiro, um das organi- terra!
b

I Florianopolitanos! A 3 de

zações mais conl.plexas na Trazem êles, Gallotti e' outubro, nas ,urnas, para

Capital da República. Como \:Iiranda Ramos, uma baga- completarmos a vitória do

seu cornpenl1eiro de chapa, o �,em que deve ser apreciada anQ passado, que, em .últimi1

deputado José Miranda Ra- leIo eleitorado livre e COllS- análise será a 'vitória elo po

mos, ex-Prefeito de Chape- :iente! Trazem êles, Gallottl vo que sabe pensar, elo POV,).
REPR. NO PARANÁ E STA, CATARINA:

CÓ, cuja reputação no oeste ) Miranela ·Ramos, vanas que sabe o. que quer, do po", Enio Rosas & Cia. LIda.
catarinense é uma esplêndi- radicões a zelar! -

I
vo ,que sabe el1colher!

da recomendl}ção ao nosso
. Eis' porque a Alianca SO-', (Palestra _dO dr, Dib Che

eieitorado, Perfeitamente in- :ial Trabalhista lança-se à re� no progra,,:n� da AlianG'1
tegrados em nossa vida e em uta com redobrado _ en. Soclal Trabalh1sta) c-_...-__..... ......__

. I .

. nossos problemas, os candi-. tusiasl110! E' que estamos: ------------------------

datoS-·da flliança Social Tra�' :!ertos de que conosco, nes·1 EMPENHADO'S hlA PRESERVACí\Oball1iita, sjntetizaram a· sua ;a cruzada de redenção, es- ,

. . l'i .

. 1
Pt.

plataforma de- governo em tão todos aqueles que querem: -

"DO REGIMEquatro pontos cli/;tintos: a Justiça, o Altruismo, I
'

Justiça, Altruismo, Trabalho Trabalho e a Ordem. E' que I BELEM, / (V. A.) - O curs'ando na Allsembléia te-
-

e Ordem. Quatro substanti- )stamos certos de que co- general Décio Escobar dis- gislativa, por ocasião da vi-
sita ali' feita, declarou:
"Posso afirmar em nome {lo
Exército quê realmente es

tamos, 1ÓS militares ·das for
ças ele teITa, absolutamente
emperi.hados em garantir' a

formando bolsos na saia,
s.amento do povo brasileirp.

Ela também sabe o que quer

. E quem sabe ... sabe

"Eu quero é o delicioso -+oddy; o Toddy

.
legítimo, que vem nesta lata heI�etíCamente

..

fechada e com sua pequena chave para

abri-la; o Toddy que eu tomo sempre."
É 'fácil de compreender. Antes dela, seus

pais já preíeriorn Toddy. Hoje .os filhos

também exigem Toddy - o-rnois
,

.eguro, o mais nutritivo e o mais
.

.

,completo alimento. Toddy - que
- �-

le projetou no Brosil e no mundo

'- é uma fórmula científicq e

exclusiva, que' tem formado

geracões fortes, sadias.

inteligentes • Vig'oIosas;"

d.. confiança para
fada atam/lia.

Toddy é

Toddy" o alimento

Toddy contém cúlclc, ferro, fosfatos, pro
teínas, cerbetdretos 8 vitaminas, cientifi
camente dosados, 'para render o,máximo
de nutrição. E Toddy diz a verdade.

. DE TODDY EM CASA t UMA 'ONTI

��.iI.�� PHtMÁNENTE DE SAÚDE, EN2RGIA E PRAZER ':7-.

raiva

Parker
,

luink
azul REaL LIVAvEL'

.
'

queira.
bouba aviária
sulna -.. paratifo d'os
bezerros _ cólera e

tifo das·aves _ pneum0-
enterite dos bezerros.

LAVA-SE NUM INSTANTE!

Em caso de acidente, bastam água e sab�o comum para
retirar, das roupas e dos dedos, o mínimo vestígio da

. Parker Quink Azul Reál Lavável.
Se deseja seggrançà, use Quink Lavável. Se deseja
permanênCia, use·Quink Permanente. Todos os tipos
de Quink, Lavável ou Permanente; contêm solv-x, que
limpa e protege a sua caneta. Quink pode 'Ser usada
em qualquer caneta.

Parker
'uinkPraça' Barão do 'Garauna, 67

C. P. 320 - TeL 208· Ponta GrossCl
Estado do Paran.! A única tinta que

-

contém solv-x

�,
,
Representantes exclUSiVOS para todo o Brasil

COSTA, PORTELA.& elA.

AV. Presidente Vargas, 435-8.· andar - Rio:àe Janeiro

S..nla C .. I,.. lna - Machacto & (,Ia. S A, (omÉ,do .e AgênclClI
RU:1 Sal�(.!nha M�dr.�o, ! - flor a.,ópolis

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

n SífiliS.1
Ia para fachadas

CONSERVaDO·p
.

à base de cimento branco neve
-\

Tinta impermeável super-protetora
> em diversas côres .'.

,

PROTEGE,. EMBELEZ.AI'
-

.

IMPERMEABILIZA E ,CONSERVA

Ataca todo o ·oracanismo
EM SIFILIS OU REUMA."
TlSMO DA MESMA ORI-

. GEMT
PUPULAIt PREPA

RADODesejamos que nossa Pátria \

livremen'te escolha os ele
mentos que devem represen
tá-la. Estamos já eTn fase de
'mat�lridad'e polític.a e seria
extl'emamente lamentável Ique tiv�ssemos qu� recorrei: J

ao:;; meiós que nãl;l ;os Ínsti- ,origem.
'.

lrtqfensi.v.·o ao organismo, ailadável corl!.O 11·
tucionaís para organizarmos
a direção da Nação brasi-, ! c9r.

leira". I r

·----cURSO�"SANCYÔS SARA,IVA"

'�---",'J"J;;�l� ! DACTILOci�!���T�A�AOdUIGRAFIA". -' �a as I' .

PROF. J;AGIA :Q.OS �SANCTOS SARAIVA'
. Alúgam-se duas salas pa- íatende aos intú�ssados diàriamente das 9 às 12 e das
rã'- Escritórios à ,Rua Vitor I ,'! 14 às 18 horas

'llVIeirelIes, .42.
'

_ I ENDEREÇ9�: Rua Feliciano Nünes Pires, 13 -

, Tratar na Elésmfl.. 1 I Tel. 3113.' "'.

Aprovaâo peló S. P.,
tratamento da Sifilis e Reumatismo

-

àa mesma

.1

*
- e o' nome SIKA é uma.

,garantia poro o construtor
')

..
,

liXA. S. A.
R2p-rese"tantes em Iodo o Bmsit

Velld�s, das p'/'odutos Sika em

_ Florianópolis:
TOM T., WILDI & elA.

Ru::\ D, .Jaime Câ'Tlara -

.

Esq. d: Av,-F!io B:csnco - C. Postal llq

• Mais ulHa
.. descoberla
(SNA) - E§queletos e ar

teratos de asseclas de Bar

Kochba, que liderou a ínnur
feição contra os Romanos no

século II A, D., foram des
cobertos. numa' caverna' em

um deserto da Judéia, divul
gou-se em Jerusalém pelo
Departamento Israelita de

Anttquídades.
A dita caverna está,,)2ítua

da numa remota e deserta

reglâo de Ein Ged.di, na cos-.
ta ocidental-do Mar Morto.
Dentro .dela foram encontra
dos esqueletos ele homens,
mulheres e crianças, alguns'
cios quais com' trajes e san

dálias em bom estado de

conservação, bem �omo vá-'
rias relíquias.
,

Descobriram-se indícios de
dois acampamentos dos ro

manos nas proximidades, 0

que levou a crer-se que os

restantes rebeldes de Bar-.•
Kochba procuraram refúgio
naquela caverna, que desco
berta pelo» Inimigos, foi blc
queada, fazendo, assim, com

que os ocupantes' da mesma

'morresem de fome, informa

I o .��'Religicus News serviee"
..

, Par'jcipação
I ' Hercílio ��lveira de Sou':'.
za Jr. e Délía Dutra S. de

I Souza, têm o prazer de par
! t icipar aos parentes e pes
!�oas de suas relações �e a-

mizade o contrato de casa

mento. de sua filha Marlene,
com o sr. Raul de Araújo
Santos Filho.

I Raul de Araújo Santos e

Ercilia de Oliveira' Santas,
i têm o prazer de participar
aos parentes e pessoas de
'suas relações de amizade o
i
contrato de casamento de

I

seu -fi lho Raul, com'a srta.
Marlene Maria de Souza,

I Floriànópolis, 30-7-55.
\

Morreu
ntiliônário

(SNA) - Um mendigo, de
Londres, John Cabôt, de 74

anos, encontrara, há muito

tempo, num l11.onturo, uma

Bíblia velhíssima. Não .atri
buindo importâncfa ao acha- I

do, colocará':o no lmico mó
vel com gavetas que existia
em sua casa. Há dias, Cabot'
foi encontrado morto ele fo-
me e de -frio. E quando
procedia ao inventário

se

dos
seus reduzidos haV'i�r�s, de'sco
briram a velha Bíblia. Aron

,
tece que aquêle antiquíssimu
"exemplar da.> Sag'l:adas Es�
trituras valia milhões' de li-

, bras, pois se tratava de uma
!
elas poucas cópias iln.p1'essas

! em 1504 por Gutemberg.
'------_

Selos para
',coleção-

VENDEM-SE
Hotel Majestic - quarto

aO 21 das 8 às 10 e dep0is
i
das 18 horas.

,iCompra-se .

Terreno ou, casa velha
imediações do centro.
Informações na 'A Múde

lar.

Dr. Oonstantlno
Dimatos

MÉDICO CIRU..R,GIAO
Doenças de Senhoras

Partos _:_ Operações - Vias_.
Urinárias

Curso de aperfeiçoamento
e longa prática; nos Hospitais

de Buenos Ah'es
CONSULTO'RIO: Rua Fe

lipe Schmidt, n1'. 18 (sobra
do). - l!'ONE 3512.
HORA'RIQ: das IS" ás 18

horas.

YfND(·S(
MAGNIFICA RESIDENCIA

com AREA CONSTRUIDA ãe
309m2, situada na Rua Feli
pe Schmidt 113.
Flwilita-se parte do paga-

menta.
.

Tratar com o proprietário
Dr. Guerreiro da Fonseca.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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f

Florianópolis, Terça-feira, 9 de Agôsto de 1955
---�--_._�-_.._--

COMO GOVERNADOR

Dr. Francisco Benjamim G�llotti\ .

do Partido, Social Democrático

o ESTADO

. /

•

,

COMO VICE-GOVERNADOR

• •

Dr. José de Mirandil Ramos
do Partido Trabalhista Brasileiro '

/

.

Candidatos da -AliaD�a Social Trabalhista

U� i a· . rui�mo· ra a o· r �

8, I

.

,-

•

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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O ESTADO Florianópolis, Terça-feil'a, 8 �e Agõsto d�_19_55 ,__

=_,__=":;:�-"'""'" -'>""""" __"""""""""""""""""""""""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''=''''''''''''''''''''''''=''''''''''''''''='''�''''''''''';'''''''''''''''''''''''''''r''''''''''''=�=�""""==""""====�==�"",-""""-""""'''''-''',-''''=====''''-��'''''-=-=-'''''_===-==-''''-''''-=--'''''-'''''_''''-=-----...,_=-""""-==-�---"""

_v�,,:, �d'� ,�::,,'-. �u:O DE-:?TO �A 4"!:dO-'� fô,-�e 'dl .!::DE !:!o D! 4"�"man�dfl!rn,".1V(No(-8�
f nte "4 mts , de fundo 558 mts, Sob" a mesma VARA DA COMARCA DE ·"lto, até fina l sentença. VARA - FEITOS DA FA· te sem oposição ou em- [

1\ �ee c�n<.)stl'uida uma casa de material (nova) em per- FLORIANóPOLIS Protesta-se por todos os ZENDA PÚBLICA DA CO- bargos de especte algu-

\a Sestado" de conservação, medindo a referida 100 Edital de citação meios de provas em direito MARCA DE FLORIANó- ma, quer legitimar sua pos- MAGNIFICA RESIDENCIA

ei � endo as dependências' seguintes: - três (3) O doutor Manoel Barbosa permitidos. Dando-se à pre- POLIS se, nos termos do art. 550 do com AREA CONSTRUIDA de

nts
oi

s

arandes urna (1) sala de Visitas, uma (1) sala' de Lacerda Juiz de Direito sente o, valor de Cr$ 2.200,00, EDITAL DE CITAÇÃO Códign Civil. Para ditos fins 309m2, situada na Rua Feli

qua! °tS � uma (1) copa, uma (1) cozinha e parte Saní-
!
da 4a Vara da Comarca de para o efeito do art. 49, do COM O PRAZO' DE TRIN- requer a designação de dia pe Schmidt 113.

de jan ar, '

d
' FI

.',

I' it I d C P C documentos TA (30) DIAS I h I
. Facilita-se parte elo paga-

,

, o' ompleta com água encana a.
"

orranopo IS, capt a o..., comos, e ora e ugar, para a JUS-

,anaAfém da casa possui a referida propr.iedade, uma Estado de San.ta Catarina, juntos, Justiça. Florianópo- EDITAL tificação exigida pelo art. mento.

âb
.

a para Beneficiamento de Madeiras e Constru- na forma da lei, etc. lis, 17 de agôsto de 1954. O Doutor Manoel Barbo- 455 do Código de Processo Tratar com o proprietário
Fá rrc ,G

'

,

F b CA
.

d) P 1 H' d L C 1 Dr, Guerreiro ela Fonseca.
_ d M0veis tendo a mesma em seu interior os sequin- az sa er aos que o pre- ssma o au o enrrque j sa e acerda, Juiz de Di- ivil, na qual deverão ser

i:: Meaquinári'os: - 1 Serra de. Fita, 2 '1npias, 2 Fura- 1ent,e edidta]t�.e--Ct ita(3çOã)0 dc?m BIasi - Assistente. Em a reito da 4a. Vara - Feitos inquiridas as testemunhas

C· I 1 Pleina Galopa 1 Torno de ) prazo e 1111 a Ias dita petição foi proferido o da Fazenda Pública da Co- adiante arroladas. Requer,
de iras, 1 ,Serra ircu ar, ',G G,

• .' dê! h' t
d. de Lei 1 Torno de Ferro uma Serra TICO'-TICO rirem ou e e con ecirnen o seguinte despacho: A. A marca de Florianópolis, Ca- outrossim, depois de feita a

Ma elloa, '
, ,

FI
. ,

l'
e um esmeril. Todos os m�quin.ários s�o motorisa�os._ ,ive!Oemt �u�, por parte de conclusão. orranopo IS, pital do Estado de Santa justificação pessoal dos

Tratar na Firma RUSSI, Leite & Cia, Ltda, sita ao J o�e Eug ên io
. �omem, .n a 20-8-54. (Assinado) Manoel Catarina, na forma da lei, atuais confrontantes acima

Cais Frederico Rolla, esquina Pedro Ivo ou pelo Telefo- .çao de usucatPla? t emJ �ue Barbosa de Lacerda. Subín- etc. mencionados, bem como do

o 3694 Nesta. :equreu peran e es e UlZO, do os autos a conclusão, re- Faz saber aos que o pre- representante do Ministério
n e n .

;;--","' .he foi dirrg ida a petição do ceberam os seguintes despa- sente edital de citação com' Público, e por edital, com Q

.eor seguinte: Exmo. sr, dr. chos: Defiro o requerido na o prazo de trinta dias virem, ,wazo de trinta dias, se

Juiz de Direito da 4a Vara, inicial. Designe o sr. escri- JU dêle conhecimento tívê- gundo o § 10 do art. 455.
la Comarca da capital. José vão dia e hora para a reali- rem que, por parte de JOÃO 10 Código de Processo Cí
�ugênio Homem, brasileiro, zação da audiência de jus- LUIZ MACHADO, nos au- vil, dos interessados, ausen
.asado, lavrador, residente tificação requerida, com a tos de ação _ de usucapião :es e desconhecidos, todos
10 distrito de Ratones, desta intimação das partes e .o dr. que requereu perante êste oara acompanharem os ter

�omarca, por' seu assisten- 40 Promotor' Público. Flo- Juizo, me foi dirigida a pe- mos da presente ação de
,e que esta subscreve, bra- rianópolis, 28-8-1954-.� (As- ciçao do teôr 'seguinte: rsocapião, depois de termi

.ileiro, solteiro,
_
advogado, sinado) Manoel Barbosa de Exmo. Sr:Dr. Juiz de Direi- nado o prazo dos' editais,

-ecebendo as citações na Le- Lacerda. Sentença: Vistos, ;0 da 4a Vara desta Capital. )01' meio da .,gual deverá ser

I{ião Brasileira de Assis- etc. Julgo por sentença a João Luiz Machado, brasi- reconhecido e declarado o
'

.ência, nesta capital, vem, justificação de fls. efls., em 'eiro, casado comérciário, dominio do suplicante sobre
.om o devido respeito a v. que é requerente José Eu- res idente e domiciliado em :) aludido terreno, ficando
.xcia., expor e requerer O' gênio Homem, afim de que Campinas, municipio de São citados, airrda, para no pra-I )

.egu inte : Que, em 1.897, a produza os seus devidos e rosé, por seu advogado adi- zo legal, apresentarem a (j)�

.ra, Júlia Mariá da ,Silva, legais efeitos. Expeça-se mte assinado, vem, na for- contestação e para seguirem I �)01' falecimento de seu ma- mandado de citação aos con- na dos artigos 454 e seguin- ,I causa até final.sentença" .I
O Centro de Irradiação

-ido, Manoel Domingos da finantes do imóvel em ques- .es do Código de Processo sob as penas da lei, Da-se a Mental "Amor e Luz" realiza
�ul1ha, entrou na ..osse que tão, bem como ao diretor do _jivil, expor e requerer o se- esta? valor de cinc� .mill &eSsõe,s Esotéricas, todas as se.
já tinha seu referido marí- Serviço do Patrímon ío da ruinte : a) O suplicante, por ��'uz�lro, ,para os efeitos 19undas feiras, às 20,30 à rua
Io, de um terreno, sito no União e ao doutor .40 Pro- si e por seus anteeessores, [ISCal�. 'I'ermos em que. P.ICooselheiro Mafra 33 _ 20
ugar Várzea do Ratones, moto{° Público, na qualidade 'la mais ele trinta anos, vem D.�ferJmento. S?bre estam- I'andar.

'

,

'.

lêste municipio e Comarca, de representante ,do Minis- )ossuindó, continua, mansa pIlha� Estad.uals n? valor

['
ENTRADA FRANCA t,

'om sessenta metros (60m) tél'io Público !'! da Fazenda � pacificamente, uma 'area de tres cruzeIros e, Cll1coen-
'

__�����__�_

[e frente que faz ao nOI:te} do Estado, para todos con- 1e terra, na lpcalídade do ta centavos, inclusive a taxa ,

;om José Angelo; f�ll1dos no testarem o pedido, querendo, 3apé, sub-distrito do Estrei- ele S. P. Estadual, devid�- --_
......-'

Cravessão das 900-bl.'aças ao no prazo da lei. Outi'O'ssim, .0, neste municipio; b) Que 11el1te inutilizadas: Floria-

O "DstaRtlDo;uI; extremal}do a oeste, citem-se, pór edital, com o �ste te�reno tent as se- lópolis, �4 de Jlmho de r. "O
:om Romualdo Domingos da prazo de trinta (30) dias, ','uintes confrontações: limi- 1.9p5. (Ass:) Dib Cherem,

'

O· t
'

_junha e, a leste, com Ven- 'os ,interessados incertos, Ci- ,a-se pela frente, com a Es- t'estemundas: 1°) Francis_:-, Ima OS
'eslau Domingos da Cunha; tação essa que deverá ser ;rada do Sapé, numa exten- :0 Samp_aio, 'brasileiro, ca� 'MÉDICO pIRURGIAO
Que, há mais ou menos 35 feiiJt na conformidade do ;ão de 63 (sessenta e tr,ês) ,ado, operário, residente e Doenças 'de Senho,l'as, -
:110S, a referida sra. Júlia art. 455, § 10 do Cód. de !letros; de um lado com ter· lomiciliado em Campinas, Partos _ Operações - v'ias
Iraria da Silva, antes de fa- Processo CiviL Custas afi- 'enos de Tertuliano da Con- ,ão José, 2°) José /Ni<�olau

,;
'" Urinárias

ecer, transferiu a posse que nal. Florianópó1is, 24 de ja- 'eição, ,.numa extenção de Juriques, brasileirô, casado, CUl'SO de aperfeiçoamento
juha em dito terreno, ao :1eiro de 1955. (Assinado) ,,�4,50 (cento e 'sessenta e ;omerciante residente em e longa prática nos IIóspitais .-

;uplicante que, como aque- Manoel Barbosa de Lacerda, luatro metros e cincoenta ;apé, neste Municipio. Na de Buenos Ail'es
a senhora, vem usando co- juiz de direito da 4a Vara. entimetros) mehos; pelos lita petição foi proferido CONSULTO'RIO: Rua' Fe-

no seu, cultivand_o-o, etc.; �,para que chegue ao co,- 'undQs I com terrenos _ de ) teôr seguinte: - A. Jipe 13chmidt, m, 18 (sobl'a
�ue, _essas posses" foram lhecimen to' de ,todos, man- ,�onstatino/ Alexandre Es- � concl usão. Fpolis 14/6/55. do). - FONE 3512.
ontínuas mansas e p,acífi- dou expedir Q presente edi- lollq, numa extenção de (Ass) M!tnoel Barbosa de 'HORA'RIO.: das 15 ás 18

'a, sem � qU"a:isflUel' ,oposi� ;al qu'e. ser;i..:aifiNadô no ]U--147'; 50'-(lltfàYenta e'sete) me- í_,ucerda, "Subindo os autos horas.
:ões; Que, assim sendo, ,es- 4ar do costum� e publicado tros e cincoenta centimetro� 1 conclusão rece'beu o �e-
á o suplicante, por suces- la forma da leI. Dado e pas- metros; por outro lado com �lIinte despacho: designe-se ------ - �

,ão, na posse de dito ter- lado nesta cidade de Flo-Iterrenos de�Joaquim Gon- J Sr. Esérivão dia e hora

'eno, há mais de 50 anos e l'ianópolis, aos vinte oito, çalves Padilha, numa ex- _)ara a ju_stificação, cientes

,uer, agora, legitimá-la, nos dias do mês de janeiro do tenção, de 155 (cento e cin- .

S partes interessadás e o

êrmos do arts. 550 e 552, 1110 de mil novecentos e cin- coe'nta e tres) metros, sendo )1'. 4° Promotor Público.
e to Código Civil. Nestàs con- quenta e cinco. Eu, Walde- que a área total é de [<'polis, 15/6/55. (Assinado)

lições, requer a v. excia. miro Simões de Almeida, es- 8.770,93 (oito mil-setecentos ,\'Ianoel Barbosa de Lacerda.

lue, na conformidade do �rivão designado, o subscre- e setenta metros quadrados Sentença de fls, Verso.

lue dispõe o art. 455 e se- vi. (Assinado) Manoel Bar- e noventa centimetros) m2..; listos, etc. Julgo por sen-

5uintes do Código de Proc. bosi de bacerda, juiz de di- e, como o suplicante, por tença a justificação de fls.

::;ivil, se proceda em dia, 110- f'eito da 4a Vara. CO'nfere si e por seus antecessores, z fls, em que é justificante
·à e lugar designados, com :om o original. O escrivão, -possue o mencionado ter- João Luiz Machado, afim

,itação prévia dos srs. dr. Waldemiro Simões de AI- reno tal qua.l se acha supra- de que produza os seus devi-
:Jl'omotor Público e O' Domí- meida. descrito,. há mais de trinta los e legais efeitos. Expe-
Ii'o da União, par�a justi- �a-se mandados aos con-

'icação "initio litis" e todos frontaÍ1 tes do imóvel em

lS atos do processo, com O' luestão, bem, como ao Di-

depoimentO' das testen1U- Denla'l 'Sanla A''poloo·at<
'etor do Se-rviço do 'Patri-

lhas: José Roque Damásio
'

I nonio da União e ·do Dr.
� Venceslau Domingosda, '?romotor Público, na quali-
::;tmha, ambos brasileirO's, DI: Jade ,de représentante da

;asados, lavradores e resi- ARTHUR ANTONIO MENEGOl'TO li'azenda do Estado e do Mi-
lentes em Ratones, que com- Rua: Tiradentes, D.o 20 'listério Público, para todos
)arecerão independente de FLORIANÓPOLIS :ontestarem o pedido, que-

ntimação, feito o que, jul- ,-endo, no prazo da lei. Ou-

;ue v. excia. por sentença a Tossim, citem-se, por edi-,
justificação, mandar citar, �al, com o prazo de trinta

)essoalmente, os confron- 130) dias, os interêssados
......... , ....•.... , ..•.

" ..• , ..•... , ...• , • . •. ,antes e, por editais, n'o pra- ;nrertos, citação essa que

............. :- ; '. ,. . ...•. :0 da Lei, os interessados ieverá ser feita na confor-
ncertos para, se, quiserem, nidade com o art. 455 do §
,ontestar a presente ação 'de lO ,do Cod. de Proc. Civil,
lsucapião, no prazo da lei Custas afinal.

'

Florianópo-
) seguirem até final, na lis, 21 de junho de 1955.

lU�t!, se pede seja 'declarado (Assinado) Manoel Barbosa
l domínio do suplicante sô- :Ie Lacerda. Juiz de Direito
'we o aludido terreno, pro's- da 4a Vara.-E para que, che

;rue ao conhecimento de to
los, mandou expe.dir o pre
;;ente que será, afixado no

Precisa-se para cozinhar

lugar do costume e_ pliblica- e arrumar em casa de duas

do na forma da lei. Dado e
pe$,Soas sem crianças, á rua

passado nesta cidade de Flo-
ConselheirO' Mafra, 135

eianópolis, aos vinte e dois
Sob.

dias do mês de julho do anO'
Pag-a-se bem.

de mil novecentos e cincoel1- ..<--_, --'-__

ta e cinco. Eu, (Assinado) DIVóRCIO E NOVO CASA-
'EVONI te- Vinicius 'Gonzaga, Escrivão, MENTO

o Subescreví. (Assina,dO') Processo legal, rápido e
Manoel Barbosa de Lacerda, sigiloso, no exteri'or. Con
Juiz de 'Direito da 4a. Vara. suIte sem compí'omisso, o

Confére com o original Escritório Jur'dico e Admi-
O Escrivão nistrativo. Caixa Postal
Vinicius Gonzaga 4231. Rio de Janeiro.

Pronta Entrega

Com o já famoso teclaelo Facit em 2 'fileiras.

DISTRIBUIDORES PARA STA. CATARINA'
'CASA FEERNANDO, LTDA.

Rua Saldanha M�rinho, 2 - ex. postal, 467

FO'ne: 3878,
-

Teleg'ramas: "Canan"
FLORIANOóPOLIS

rRr ·VESTlBULIRE1 .
I . ,,', � ". - .-

PARA AS FACULDADES' DE DIREITO, FILOSOFIA,
MEDICINA,' FAR1\UCIA E ODONTOLOGIA.

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

3661.
Início das aulas: 1 de setembro.

MONUMENTO À ANITA GARIBAlDI
CONVITE

A COMISSÃO Pró Monumento á Anita Gal'ibaldi convi
da as autoridades civis, militares e eélesiasticas, bem co

mo o povo em geral, para assistirem á sessão Civica , quP
fará realisar no dia 6 de agosto, sábado, ás 15,00 horas na,

sede ,sociai 1 do clube "12 de Agôsto" em comemoração á

passagem do 1060 a-nivel'sál'io da m_9rte ele Anita Garibaldi,
"Heroína Catarinense".

Pedimós aos nossos distintos leitores, o obséquio de

preencher o coup,on abaixo e remetê-lo à nossa Redação,
afim de completarmos quanto antes, o nosso Cadastro
Social.

'

Nome
Rua
Mãe
Pai

�
.

••••••••••••••••••••••• °.° •••••••••••••••••••••

...................................
,

.

Data nascimento '

, ....•... ',' ••.••....

Estado civil ,
, ...•.•..•

Emprego ou Cargo .................•....••....••.•.

Cargo do Pai (mãel ........•••.•.....•••..••..•..••

-------,__�.-

ESPECIAlIZADA EM ARTIGOS DENTARIOS
Estoque permanente a� todos e quaisquer artigo>

concernentes ao ramo

EQUIPOS, CADEIRAS E MOTORES
mos �ara pronta'entrega

Aceitamos. encomendas de PLACAS, E",MALTADA�
pMa diversos fins

ATENÇAO; Atendemos os senhores Dentistas e

Protéticos do Interior pelo Serviço de REEMBOLSO
\ÉREO e POS·TAL ,

COM A CHEGADA DE GRANDIOSO E MARAVILHOSO
ESTOQUE DE MERCADORIAS

'I

AC1TE'
Agência

de

Publicidade

OPERÁRIO À VOSSA DISPOSICAO'
,

CONSERTA-SE FOGõES ECONôMICOS. SERVIÇO
RAPIDO E GARANTIDO. ATENDE-SE CHAMADO a

DOM�CILIO.
Oll_erário: VALDEMAR POSSAS - Rua "3 de Maio"

(Beco), no ESTREITO.

DR. LAURO CALDEIRA DE ANDRADA
� Cirurgião Dentista

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

11 horas

Terçá e Quinta feira, das 14 às 17 horas
Atend� à nO'ite exclusivamente com hora marcada.
CapO'eIras: Terça e Quinta feira, das 8 às 11 hO'ras

Sab�do, das 14 às 17 horas.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A�AN�Ã, AS �9,30�HORA�_, NO BAIRRO DA AGRONOMICA RESiDENCIA SR. EMANUEL UNHARES -'SERA INSTALA D O MAIS· UM

CO�ITE DO Dt�ARIAMENrO FEMININO �jANTONI_ETA DE BARf<OS':, DA ALIANÇA SOCIAL TRABALHISTA, COM A POSSIVEl PRESENCA

..���u��.�����.���.'��N.�.��. ..,.wP.EtÇ�.�gIQ�Iº�.F�.ANCISCO GAlLOTTI E MIRANDA RAMOS.
'

SINDICATO DOS JORNALISTAS PRO-
- .....

.�
..

��������'��.��.������J��'

FISSIONAIS DE SANTA CATARINA ELEITOR I��i���:�����ggE���2�DOR,
I-Se

és ndenísta de
'

nstalado. solenemente Posse da' .verdade, toma nota de FERREIRA
(IUe Jorge Lacerda não

Primeira Diretoria Hqmenagem o>��:��.é democrata co-

póstuma ..- Outras notas ni�l���g:::,r��eco� P�;
acontecimento de rele- '1atista Pereira, João Khue- fato, extremista, rascís-

vâncía para a imprensa ca - 'le, Plácido Gomes, Petrar- ta, íntegrallsta.

tarinense, sábado. último, foi .a Callado, Aurino Soares, Ambos querem o "teu

sem dúvida a instalação so- Aquiles Wedekin dos Santos, voto, só para
\ se elege-

Iene, à rua Tenente Silvei- 'relson Maia Machado e ou' rem, e fuzilarem, de-

ra, 69, Casa de "Santa Ca- ,1'OS, o que foi aprovado. pois, a tua liberdade, o

tarina, às 16 horas,' do Sin- Fez, então, o elogio dêsses teu partido, os teus di-

dícato dos Jornalistas Prof'is- .audosos profissionais da leitos' de cidadão.

síonaís de Santa Catarina, mprensa: Mimozo Ruiz, ho- _
\

Ã 'rrr....
com a posse, também, dos nem cem por cento [ornalis-
membros da sua prímeíra di- .a, correspondente da Agen ..

retoria e conselho fiscal, benl ·;ia Nacional, Meridional

como dos seus respectivos outras agencias noticiosas e

suplentes. ' redator da antiga FOLHA\
Presidiu a sessão o dr. NOVA e outros diários 10-

Raul Pereira Caldas, Delega- cais; Batista Pereu;a, diretor
do do Ministério do Trabalho, da Imprensa Oficial do Esta

também jornalista- síndicalí- Jo, Presidente da Associação
zado, o qual, sob palmas da Catarinense de Imprensa e

assístencía, declarou em- colega que .sempre estava t\

passados os srs. Martinho serviço dos confrades que c
rios municipais, amigos e

Callado Júnior, presidente, procuravam" em momentos correligionárias ofereceram

Adão Miranda, secretário e lificeis; João Khuene, fun-
saboroso churrasco. Festa de

Doralecío Soares, tesoureiro; dador da revista ATUALIDA-
tranca cordialidade prova

suplentes _ Waldir Grisard DES, que editou sabe Deus quanto antversartante é res

Walter F. Piazza e Lydío .orn que sacrifício;' Plácido peitada e acatado. Cél. oas-

i ,Tar tính C tll d C Ih
sarmo "muito cumprimenta-

m' o a a o; onse o 10rnes, velho lutador, que
F·' 1 R 1 P

.
Jo por crescido numero de

ISC:;t - au ereira Cal- nanteve aqui a 'revtsta

das, �bens de Arruda Ra- rRANSITO;' Petrarca Calla- .mígos, correligionarios c

mos e, Francisco Mascare- Io, descedente de ilustre fa-
ressoas maior de'staque no

nhas e suplentes - Julibio _mília de jornalistas, ralecido
vlunicipro.

J. Barreto, Jairo Callado e em Curitiba; Aurino So'are·;. 'ia••'iriiinimi'iiirin.imi'
Acy Cabral Teive. fundador de A NOTICIA, d�
A PALAyRA DO PRESI- Joinville, orgão que honra a

DENTE EMPOSSADO nprensa catarinense; Aqui-
O primeiro orador foi o JS 'Wedekin dos Santos, que

jornalista Martinho Cállado .ianteve O JORNAL DO PO

Júnior, que, em discurso, 0, nesta Capital; Nelson

passou a relatar as varias
_
líaia Machado, cronista e s

rases por que passou o Sin- ortívo e -que, por longos a

dícato, prestando- contas da OS, redatoriou vários díá-

sua gestão à frente da Asso- los- locais.

ciação dos Jornalistas Pro- Falou, a seguir, o Jornalis-
fissionais de Santa Catarina, t Doralecio Soares, que se

ora transformada em Sin- ongratulou com a classe pe
.dícato. Sôbre as finanças, ; acontecimento que se rea-.

cleclaroll que a tesouraria da ,�ava e declarou que todos

extinta associação, a car.gü : homens da im:prensa fala-
c!o 31', Adão Miranda, apre- :.l e e3'crita devem l)restigiar
sentou o movilnento seguin. Sindicato para que cumpra

Homem de bem, na mais,

te: ,c os seus verdadeiros obje, na acepção da palavra, o

Receitá (contribuições de .vos.

aswciados), Cr$ 1.902,00:
Despesa: Cr$ 1.493,70 e SAL- ';'{OÇAO À ABI E AO SIN- ostos, o seu esforço, a sua

DO que passa para o Sindi- }lCATO DOS JORNALIS- I nteligência e a sua capaci-

t C.;; 4083 ld
• , S P ,lade de trabalho. Foi Pre�

ca o, 1'011' , o. sa o esse iA ROFISSIONAIS DO i•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '••••••

entregue ao sr. Doralécio RIO DE JANEIRO feito da Capital, Secretário

S0i}res, tesoureiro do Sindi- O último o.rador foi o Jor- J'Estado, integrou a repre-

"I' S· I T b Ih- tca��nClUindO, o ilustre pre- :l;��,i:���l�a�:I�ue�:l:a::��ã�e�.� 'l��;:Ç_ãOF��;���n�s�;\;;�� -glOnça DCla f8 a IS a Club.e 12 d'e, _

A-goslo'\o
sidente concitou a todos a se ;oiidariedade à ABI e à Fe- ;:eito Governador, chefiou o

-

"

unirem em tôrno do Sindics,- leração 'dos Sindicatos dos �xecutjo,o até a vitória ,da INTENSA ATIVIDADE DA e sub-distritos da Capital. Por J;notJ,vo de força maior, fica transferido o

to, prestlgiando-o afim de ·ornali',tas Profissionais elo :evolução, Mais tarde re,gres-, ALA FEMININA DA ALrAN-1 Amanhã, será instalado o ,BINGO SOCIAL DO CLUBE DOZE, que deveria. se rea

que possa a -classe ter nêle �io de Janeiro,' ao movimen.- "ou ao Estado e exerceu ati· ÇA SOCIAL TRABALHISTA
I comité da ala feminina no llzàr HOJE, panl a próxima semana, quando será anun-

,o órgão que, de fato, seja ° o que se esboça no sentido lamente a advogacia, ,;endl' A Ala Feminina da Alian - populoso bairro da AgTonô- dado a data certa.

defensor das reivindicações la ser
-

criada a ORDEM DO J!11 dos fundadores da Fa - ça Social Trabalhista vem mica, na residência da s1'9..

'

Este bingo fazia parte da semana comemoratíva,

de quantos agora se encon- LERI'TO DOS
-

JORNALIS- :uldade de Direito, da :qual Jesenvolvendo um trabalho Célia Linhares. 03 srs. Fl'an- mas contin,úa fazendo parte para a proxinia semana.

t 'b b d"
, . S B'1 '.:ra cateclratico de Direito 'lel'dadeiramente digno de cisco Ben,J'amin Gallotti e Aguardemos pois,

ram so su.a an eIra, em

,
.. A ,�10 l'aSI, o que foi a-

terras catarlnenses. Jtovaclo. ......
:ivil. Foi, aInda, Uln dos di- i'egistro, peJps candidatos cl� José !vfil'anda Ran10s, cteve-

----

UM poueo DE' HISTóRIi\
'

"etol'es ela Caixa Ecónômi- Aliança Social Trabalhi3ta l"ão estar presentes ao ato,

DO JORNALISMO CATA- OUTRAS NOTAS ,�a. ,ao ,governo do Estado. Aindd. prestigiando, assim, ê:3se mo,·

RINENSE, 'As Rádios locais, "DIARIO
O Govêrno do Estaelo e �\ ,m últim2. sexta-feira, na se- vimento esplêndido da al�l

Em seguida, o Jornalista jA MANHÃ" e "GUARUJA',
'refeitura Municipal, ontem, je do PSD, à rua Arcipres- feminina.

Heitor Wedekin dos Santos, ;ravaram impreS:3ões de jor-
lecretaram luto oficial peb �e Paiva, n. 5, teve lugar im- Ontem, ,domingo, na cida·

,velho lutador da imprensa, lalistas ,presentes, sôbre o
,cl'da que a t�rra catarinen - portante reunião, qll.e contou de de Biguaçú diversaS dire-

e que, nesta -Capital, há al- :conLecimento.
e acaba de sofrer. ::om a presença do vitorioso toras tia ala feminina, ace�'-

guns anos, editou com seus
Ãs 17 horas de ontem, COli1 candidato Françisco Benj a- taram a fundação, naquek

irmãos O JORNAL DO PO-
'I 'CONGRESSO DE JOR- 'Dorme acompanhamento, os álii1 Oallotti que, na OPOl'- município da alà feminilu /-

VO, leu interessante traba-
.ALISTAS -PROFISSIONAIS estas mortais do ilustre tunidade, ao fazer uso d8, do Partido Social D�mocrá

lho sôbre o jornalismo em
']H BELO HORIZONTE I ,arriga-verele

foram levados )ala'vra, reiterou sua confi- tico, atendendo, a inúmeros

Santa Catarina, focalizando
Foi lida, em seguida, ex- o Cemitério de Itacorobi, ança no trabalho dos parti- pediãos.

as várias càmpanhas reali-' eeliente ela Federação dos ,nde diversas homenagen:!, dos que o lançaram' à pug- Prosse.gue, assim, vitorio·

zadas em favor de causas 1e
inclicatos dos Jornalistas oram prestadas à, sua me- na eleitoral, dizendo, outros- samente em sua ação, a ah

:'ofissionais do Rl'O de Ja-'
"

h,' f '1' I td' d' d' 1'e'l111'n' d P t'd
interêsse geral, relembrando

1Jl·lfL.-i aml la en u a 1'\" sIm, que, la a 'la, :sua cap1- ma o ar 1 o SocH!.l

nomes dos que, no jornal, se
eira, felicitando os mem- )resentumos nossos votos panha ganhava novos adep- Democrático, que, indiscutí,·

revelaTam verdadeiros líde-
,ros da diretoria empossada e pezar: I tos, contando como celta ri velmente, muito contribuirei

res populares.
congratulando-se pela. ins- vitória. Para tanto a colabo- para o sucesso, a 3 de outu,

:llação do Sindicato e, ain- 77 F m ração da ala feminina esta- oro, de Francisco Benjamin

HOMENAGENS POSTUMAS 'a, oficio do Sindicato dos va se fazendo sentir el11 to-I Gallotti e José Miranda Ra-

Com a palavra, o Jornalis- ornalistas Profissionais ,de
�.._..-

dos os recantos do Estaelo. mos.

ta Adão Miranda, em pala o ;elo Horizonte" convidando das seus l'E'presentantes, um:'! Na tarde de sábado, foi ,)

vras-de entusiasmo pela efe- t que Santa Catarina se fa- vez que o Sindicato, ainda instalado o comité da ala TOMBOU O NO.
tivação dessa idéia do Sindi- ;a ,represental� ao VI Con- novo, não pode concorrer feminina na progres3ista 10-

cato, declarou haver nascido :resso' de JOl'nalistas Profis- com _ as despesas. calidade de Saco Grantle, I TURNO
em bate�papos de cafés, com tonais, a se efetuar, em Be- AOS JORNALISTAS PRO- tendo a--.cérimonia sido rea-· RIO, 8 (V. A.) - Infor-

jornalistas, como os saudo- ) Horizonte, no períOdO de 'fISSIONAIS DO INTERIOR lizada ná residência da EX-! mam de Belo Horizonte que

S03 confrades Mimozo Ruiz, 'a: 12 de setembro .�indou� ma. Sra.' Leonor Barros, i1'-
I
o noturno da Estrada de

JoãO Khuene, e agora, 'há o. O Sindicato dos Jornalis- n1ii da saudosa conterrânea" Ferro Vitoria-Minas, que

bem pouco, -com Martinho A Ass,embléia Geral d,ele- tas Profissionais de Santà Professora Antonieta de Bar-I conduzia cento e vinte pas:

CaBado, Lydio Martinho Cal- ;ou poderes à Diretoria pa- Catarina, ora instalado, tem 1'08. O ,povo de 'Saco Grande, sageiros, de Nova Era par!'!.

lado! Waldir Grisard, Heitor 'a que designe um ou dois âmbito" em todo o territóri'J mormente 'as senhoras e se- Governador Valadares, tom

Wedekin dos S"antos, José ;ornalistas para essa repre- elo Estado. nhoritas, não deixou de com- bou logo depois_ de deixar

Borges Cordeiro e ou_tros, 3entação, considerando que f) A diretoria empossada sá.. parecer à singular concen,· aquela e3tação. Atribui-se \)

cuja omissão involi,mtária a primeira vez que o SI'ndl' - t
- 'd t t

bado, entre outros assuntos raçao que, como sempre, aCl en e ao mau es ado dos

eleve correr à conta do seu 'ato estará presente a um administrativos, "resolveu qu'::! constituiu-se num espetácu- dormentes .

. entusiasmo' no momento. 'onclave ele magnitude como a Secretaria expeça circu- lo 'de intensa vibração civi- Os passageiros, qlle sofre::-

APós, passou a citar fatos ;ste, fóra dêste Estado.
-.

lares aos jornais e rádios do ca, tudo levando a crer num ram ferimentos leves, tive-

de velhos jornalistas, já fale- O assunto será estudado, interior do E,2tado concla- triunfo . extraordinário da ram de voltar para Nova E

cidos' e que, na imprensa ca- na semana corrente, pela m�ndo a todos a se sindica'- Aliança Social Trabalhista ra, onde se acomodaram em

tarinense, foram sempre Diretoria, ficando, desde já lizarem. '2lTI SclCO Grande. hoteis e pehsões. Acredita-se

verdadeiros propugnadores assentada. a providênc�a de Essa providência virá a A eliretoria da ala femini- que somente dentro' de dois

das causas populares e re,- ser solicitadá à Cruzeiro do concorrer para que o Silldi- na, dando cumprimento ao ou tres' dias será restabele

quereu, então, um -minuto de Sul, o transporte para a de- cato cumpra as suas finall- seu dinâmico progr'ama de cido o tráfego naquele tre-

f'c1l....................."'s,il.,_,êncio em homenagem a legação catarinen:se, ficando dàdes com maior ráio de :'I. ação, pretende instalar - co.. 'ho da estrada Vitoria-Mi'-
. .

d'ê IvIímozo
.

Ruiz, as demaIs clespÉs3.s, a cargô çàó. os '(fUrlto: na�.

CÉL. GASPARINO
ZORZI

- "De Campos Novos. 6

(Correspondente) � Aniver

sariou-se hoje Cél. Gaspart
no Zorzi, dílígente Frefeito

Municipal, por cujo aconte
cimento social os funcioná-

Em sua residência, nesta

.':;Pvpital, à rua Vi:sconde de

Juro Preto, veio a falecer na

nadrugada de ôntem, após
irolongada enfermidade, o

r. dr. Fulvio Coriolano A-

iucci, figura de grande pro

acão 'nos circulas políticos e

'1 telectuais de nossa terra.

A noticia do seu passa-

lento consternou profunda
"ente nos�a Capital e será

Jcebida com intenso pezal'
11 todo o Estado.

" Fdvio Ac1ucci deu 3.0 nos-

) toi'rão, no;_; mais diversos

_Assim pensa ilustre educador, na' sua bene
mérita campanha, e que nos honra com sua vi

stta.

Florianópolis poderá ouvi-lo, hoje e ama

nhã, pela Radio "Guaruja", ás 17,30 horas,
quando proferirá palestra sobre os fatores emo

cionais na situação pedagog'ica.
Além' de médico, o dr. Pedro de Figueire

do Ferreira, exerce suas atividades no Institu

to Nacional de' Educação Pedagógica e, como

Profe�sor emérito, ve� fazendo, atualmente,
,um estudo sobre fatores emocionais na situa-

cão pedagogica.

Concurso
O Instituto de Aposentado- 13, 14 e 15 do corrente, obe

ria e Pensões dos Comerciá- decendo os horários seguín

rios, por sua delegacia dêste tes:

Estado, esta comunicando Dia 13 - sábado - das 14

aos' interessados que as pro- is 18 horas Português e

vas escritas do Concurso Pú- Aritmética.

blico para Escriturário Clas-

se "E", serão realizadas no Dia 14 - domingo - das

,;olégio Catarinense, sito :1 8 horas em diante - Dati

rua Esteves Júnior, nos dias lograf'ia.
•••5••••••�•••••o••••••••••o••••••,•••••••••

,
A

PROFESSORA,
Tu educas crianças, hoje, para cidadãos, a

manhã.
- Serão bons? Serão' maus?
Tu lhes dás, agora, o ensino intelectual, o

cívico, o religioso, o manual e o ginástico, com

118hllídade e dedica�ão comparáveis _às do lapi
dário quando polimeuta e faceta 'as pedras pre-

ciosas.
,

E será possível que tu, votante de elite, na

honestidade da tua consciência, queiras suf'ra
,

gar, em Jorge Lacerda, UUl centurião do ínte-

gralismo opressor?
'

Antes do teu voto escrupuloso, lembra-te de

que Lacerda, candidato hoje, te mandará ama

nhã ensinar o Catecismo cívico de Plínio Salga
do, caricaturn e espantalho de um apocalipse f'as

cistn ; lembra-te de que Jorge' Lacerda, se, _elei

to, vai mandlLl'-te eomplu"ecer, com os teus alu

(lOS, às formaturas em praça 'pública, para ho

menagear o tear-ruI Duce brasileiro, que, VIra,
desde logo, a Sauta Catarina, como hbspede ofi

cial do Governador integralista.
O teu decôro, o teu pudor e a tua inteiioeza

feminina est.arão em jôgo nessa hipótese, que,

nem sonhando, podemos admitir.

Florianópolis, Terça-feira, 9 de Agôsto de 1955

\

<,

CEtvf tv1il INDIANOS EXIGEM QUE
NEHRU MANDE FORCAS A G0A

�OMBAIM, 6 (U. P.) - r:ronteÍl�a comGoa, a 400 qui
,vlms de 100.000 homens e lornetros de distância esti

i�ulh_eres, num clima de ex- leram numa capela �rdente
citação, exigiram de Nehru lo palácio, em .ruinas dos ex
rossem mandadas tropas pa- zovernantes de Marãttia no

ra .Goa, A manírestaeão teve ocidente da India.
'

.ugar no cemitério de Poona
esta tarde, quando os restos, O partido comunista se ta
de' dois indianos, mortos pe- zía representar especialmen
[os' portugueses quarta-feira te no tribunal, pais as duas
última, estavam sendo cre- vitimas pertenciam às suas
mados nas margens do- rio' fileiras. Os manifestantes
Mutha. A .multídão conseguiu procuravam marchar sôbre
romper' os cordões policiais �oa, quando a polícia portu
quando o cortejo funebre guêsa abriu fógo, Em Poona
conduzindo os cadáveres d� houve uma greve geral �
A. K. Thorat e N. Faha, num trinta mil trabalhadores par
carro engalanado, se aproxí- tícípararn do cortejo. Nenhu- ,

mau do cemitério; depois de mà casa de comércio ou res

ve�cer u�a distância de taurante abriram suas portas
qumze qullometros em seis e os veículos desapareceram
horas. 03 corpos, trazidos da I das ruas, em sinal de pesar.

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕE�
DOS COMERCIÁRIOS

-e,

DELEGAm" EM SANTA CATARINA
CONCURSO PÚB�LICO P_\RA ESCJ!,I'l'UR..<\RIO CLASSE HE"

Cientificamos aos interessados que as provas escritas
do concurso em epígrafe, serão realizadas no Coléaío Ca

tarin�nse, sito à rua Esteves Junior, n. 159, nesta Capital,
nos' dias 13, 14 e 15 do corrente mês, obedecendo os horá-
rios seguintes:

'

Dia 13 - sábado - 14 às �8 horas - Português e

Aritmética
Dia 14 - domingo - 8 horas em diante - Datilogra-

fia '

Dia 15 - segunda-feira - 9 às -11 horas -- Previdên
cia Soc�al

As próvas de Datilografia serão realizac!as na séc1e da
'

Delegacia, à rua Felipe Schmidt, n. 37.
Os candidatos deverão comparecer uma hora antes,

�1un�dos de "cartão de identidade", H.1apIs-hnta", "caneta.
.tlnt�lro" ou "esferográfica".

Florianópolis, 5 de agosto ele 1955.
Francisco Câmara Neto - Delegado'

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

NÃO CONFERE

Não, meus prezados linotipista e revisor as

máquinas postas a serviço de certas candidaturas,
num Estado muito distante - como escrevi da últi
ma vez - não foram as máquinas de fabricar gêlo,
mas as de fabricar sêlo!

'

Para evitar desmen tid0s, repetimos: o caso não
� Ó, J1ão - não se passou nunca jámais em nosso
Estado!

CONFERE

O sr. Nerêu Corrêa, ilustre secretário do sr. Go
vernador, declarou à imprensa que o sr. Plínio Sal
gado, nos seus comíeios no Sul, não fez cxíticas ao

candidato da U. D'. N., General Távora!
.

•
O 'sr. deputado Cilruso Ma'C Donald, que ouviu

, os discursos, afírma o contrárío'
'

O sr. N�rêu Corrêa decla,ra �ue não há ningL�em
, na Frente Democrátíca que l'.ecrime as atitudes ver-

de;; do sr. Lacerda.
'

,O s;. Caruso Mac Donald pensa de forma dife
rente!

Em' quem acreditar? Tanto um como outro �mi-
gos, me merecem o melhor crédito.

,-

. Mas ... o sr. Caruso nunca foí integrali'sta! E,o
sr. Corrêa foi e. pelo que parece, ainda' é!

GU,ILHERME, T

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


