
PARA O APROVEITAMENTO DO ESTREITO DO RIO URUGltÁI, O PLANO DE oiMs LEQUIPA�ENTOS, DO SR.IRINEU B O R N H A USE N,
DESTINAVA C E N T O E V I N TEM I L H Õ E 5, 'NOS 10 ANOS DE EXEcuclo. O MENOR CUSTO DESSA OBRA, AINDA SEM '05' EQUI-

. PAMENTOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS, ISTO F, INCOMPLETA E S.EM DISTRIB'uIÇAO DE ENERGIA - FIOS, POSTES, ETC. 'SEGUNDO OS
CÁLCULOS OFICIAISy CUSTARA' T R E S V E Z E S M A I S OU SEJAM CR$ 360.91-0.000,00. COM ,OS RECURSOS DECENAIS; QUE LHE'
RESERVOU O, PLANO, SÓ PODERIA ESTAR INSTALADA A USINA DO ESTREITO, DAQUI A 30 ANOS. E ERA ÊSSE PLANO, ESSA PILHt�
RiA, ESSA ANEDOTA, QUE O GOVERNA.DOR QUERIA QUE A ASSEMBLEIA APROVASSE E:M'-POUCOS DIAS. OS NÚMEROS OFICIAIS, CI�
TADOS EM'ARTIGO PUBLICADO NESTA., EDIÇAO, DEMONSTRAM QUE AS FINALIDADES DO PLANO ERAM·ELEITOREI RAS, COMO

,

",S;�,,·
.

SEMPRE D�NUNÇIAMOS. .

,

'Igg •• 51 l1li li -c._",.ra_tIIl_�iIJ�arJjtlo'fill""_"_gw"'·�u.,.",••�" 'fII..�"",illlI1&a"."..G.IQ..fij.�fiI.•••"_D_ a* _._IIIOiq,..�••_ra.TIi_g Iii r:' •••••� ..__n_•••••_••• • __•••••_.__•__. ·,_
.. 'W�.- -� .J1'.."l,;- ".._ ..,.. �-.&.W.g.-.fIl B.�r:J-.·a�· ,.c..r-ta••,._ 'iII=.a••.-.crl:t.�._••g__ *.aIO�..���••

:!,;;;';';';••c••,."••w4Peei
-

'

:-•••••�
••...

�O
•••

:
••

�: I DOUTORES "HONORIS CAUSA"
�i DIRETOR __

.

.: I:Om".1 .ntlloQ.á- : I
. : Rubens de : .rio de S. C.t.rjna i·
i Arruda Ramos I :

.

:
: GERENTE i ; Ano XLII ,i! Domingos F. i i g;
-: . de Aquino � : N. 12.249 :
• y � �

....................... �....c'••••••••••••••••••

Edição de hoje -.8 páginas l;'lorianópolis, Domingo, 14 de Agôsto de 1955 CrI 101

Calendário Eleitoral para o Pleito· de 3 de Outubro
aos Chefes de 'Repartição c delegados de partidos peran- 'Zonas sob sua jurísdíçâc,: 19 de Outubro --'- Finda D

aos proprtetártos particU�<1'; te êle cre�lencifldos, o núme- bem como o total de votan-' prazo para a Junta Eleito

res da escolha elo respectivo 1'0 ele eleitores que votaram bes ela zona. (Art. 42 da Leí I ral concluir os trabalh03 de

pré,eliO para ser 'utilizaelo no I em cada uma elas secções das 2,5!)0), I apuração.
pleito (Art. 79, § 3.0, do

25-7-1955, Código Eleitoral). '�15-- --

,

2 sr
--

r
'14· de agosto, às 18 horas 23 de Setembro Fíridn

_ Termina '0' prazo para D,S o prazo para o candidato re-
I

juizes eleitorais despacharem querer' o cancelamento je I
o requerimento de inscriçã:) sua inscrição. (Art. 49 IJ·)

I
(Art. 1° ela Lei 2,550), Código Eleitoral), Finda o ,

15 ele agosto - Dia r1:1 prazo para publicação
.

dos Iaudiência a que se refere o. nomes elos candidatos regls-
art. 16, combinado com o traclos (Art, 65 elo Código li· i
art. 77 ela Lei 2,550, Ieítoral). I

19 de agosto - Termina o

prazo para os partidos apre

sentarem lista' tríplice ele, in
dlcaçào de mesários (Art. 23,

§ lQ., da Le� 2.550),
24 ele agosto -- Termina Q

prazo para entrega elos novos partir' da qual, e até 48 ho

,
títulos eleitorais (Resolução ras depois da eYeição não ::;e

t do T.S.E.), pode- prender ou deter qua.-.
.,. 27 de agosto' - Termina, o quer eleitor, salvo .ein

. ""ila,,; ,

prazo para publicação do edl- grante delito ou em virtu.Ie

tal d.e convocação elos. dele- de sentença- criminal con-
. .,Igàdos 'de partido para a au- denatória. (Art. 129, li, 2, d.i ,

diência pública ele escolha de Código .Eleitoral), ,!
inesários (Art, 23, § da Lei 29 de Setembro - Finda o

'

2.550), prazo para distribuiçãq cio I
2 ele Setembro - Termina material para a votação (Có- ,

o prazo para realização da digo Eleitoral, art, 77). I
audiência ele escolha 'dos me- 1° de Outubro - Encerra

sá rios, que terão 48 horas I menta, às 7 horas, da pÍ'opJ .

para recusa motivada (Art. �anela eleitoral (Ait, 129, n.

23, � 2°,: e 26 da Lei 2.550) .. 13 do Código Eleitoral).

3 de Setembro - Termina 3 de Outubro - Eleiçõe:; 1\o prazo para publicação d8. para Pl:esidente e Vice-Pre

lista de eleitol"es e elistribLli- sidente da República, Go ..

í
ção pela3 sécções yleitorHis vernador e Vice-Governador

(Art, 17 ela Lei 2.550). do Estado e Prefeitos.

Termina o prazo para a dis- 4 de Outubro, às 12 hora.s

tribuiç-ão elos eleitores por - Finda o prazo para o jwz

secção (Art, 17 da Lei 2,550), eleitoral comunicar ao Tl'i

- Termina o prazo para pe- bunal Regiona1 Eleitoral, ao.�

dielo de l'egistro ele candiela.

tos (Art, 57 da Lei 2,550), ,

Termina o prazo para elesig
nação dos locais elas secç6e3
eleitorais (Art, 20,_létra n,
elo Código Eleitoral), Náo

poelem servir de locais os

mencionados no art, 27, pa-

rágrafo único e no artigo 28

ela Lei 2.550, - Termina o

razo para constitu.iç'ão .

d9.s
., unta:; Eleitorais (Resolução
3.564, elo T. S. EJ.
.- 13 de Seten1bro - Termin::t

o. prazo para recebimento de

pedido de 2a, via ele titulo

m.esolução elo T. S. EJ,
18 ele Set�mbl'o - Finda

o prazo em que devem estar

registrados toelos os candida
tos (Art, 48 elo Código Elei
toral) .

23 de Setembro - Finda

9 ele agõsto - Terminou o

prazo para o esorívâo eleito

.ral mzer conclusão ao juiz
elos processos ele ali3tamen
to (Art. lU ela Lei 2.550; de

23 ele Setembro - 'I'ermt-

na o prazo para-entrega ele

seguradas vias de títulos e- ,

leitorais (Art. 37, § 3.0, elo

Código Eleitoral), .

28 de Setembro - Data ::r I

fler informou que sua morte

teve como cauSa seu "estado

geral el� debilielade", ap'ós ter

sido vítima dI) um ataque

p'aleceu ,Tomas'
MUDO

ZURICH, 13 (U. PJ - Ul"ll

dos maiores autores da mo ..

derna literatura, Thol11:1.�

Mann, faleceu ontem no

Hospital cantonal desta Ci-jelade, precisamente às 19 ho

ras, em consequência elum.t i
trombose, Mann, que há tem

pos vinha tratando de SU.l

saúde sob as ordêns do Pllof.
Wilhelm Loeffler, dava a

impressão ultimamente de

estar n1elhoranelo, O dr, Loef-

comunicação carelíaco. '

"'1Q,••JJ"� .- IIil a.J" w ��__ �..w �<d �ta v. ....

DE SÃO JOAQUIM
'.

1 ás Costa,' o candidato .. P.S.D.
P .. 8. - P. Si.- P. unidos e s-olidários
com Gallotti e Miranda Ramos

SAo JOAQUIM, 13 (OE) - elo P. S, p" aqui elirigido pelo
�a prÓXi!11fl terç-a-fei-ra seri elr. Públio Matos.
Indicado canelidato fiO cargüele Prefeito deste muniCípio. A aliança municipal vigo
o sr. Tomás Costa valoros� rará também no cenário es-
eh

'

efe elo P.S,D .. O seu nome tadual, -apoiando os dr�,

C�ntará com o irrestrito '1- Francisco Gallotti e Miranda
. POío do P,T,B.-1oaquineme e Ramos.

------------------------------------------------------------------------------
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'0 Plano de Obras e o

Estreito do Uruguai
OLAVO RIGON

........ '.
.

O Iameso.Plano de Obras e Equipamentos do atual Govêrno, parece-nos que

evidentemente tem cunho político, desvirtuando suas verdadeiras finalidades.

Um Plano decenal como esse, com início em' 1956, podia e pode ter a sua vo ..

tacão adiada, sem quaisquer préealços ou obstáculos ii, sua aprovação, até 15 de

novembro do corrente uno.

Não resta dúvida que as considerações expendídas pelos .senhurês Deputad?S_
do {,egislativo Catarinense, aprovando o adiamento tlp' ,�t�':(l& eq;v(fÍal)ã.o- dó Plano

.

fÇli medida.de merito; i'es'SqJvando e defendcnil{l' os�intel'"ií,s'cs. «-o Estall(l. -.'

O 'préprín Povo -Cat::tl'mense deve e tem (�..(lü·�iU'I,lle qiti(':.lI', com ��l)ldameJlto
e não apenas 'com 'ínceresse p-olitico) es:' '-Plilrõ'âeccnal,' que envolve 'matérta da,

mais alta revelância c, que oner-ª, substancialment.e o eom.él'cio e a indústria tle

nossa terra.

Quando, logo após a publicação do Plano, proferimos na Câmara Municipal
de Concórdia um longo trabalho, dizendo da improcedência do mesmo por fa�ol'es
diversos, esclarecemos li-ue nós do Oeste, não podiamos acreditar no projeto fOl'

jado naquele Plano !lara o aproveitamento do Estreito do Rio Uruguai, e isso por

que, os estudos estavam sendo procedidos pela Divisão de Águas do Ministerio da

Ag'l"icultura, para o'nd� haviam sido recaml:!iados, depois do Estado .estar de posse

do Decretó que o autorizava a realizar 1)S referidos estudos.
.

Agora', podemos confirmar com uma evidência a toda prova,' o que diziamos

em março 1:10 corrente ano.

Esta é a história do Plano que pedimo.;; aos senhores Deputados, pelo bem de

Santa Catarina, tenham a gentileza de esmiuçá.-Io, não admitindo a sua apl'ova,

ção a priori, em clamoroso preiuizo para o Oeste Catarinel1se.
Pelo Ofício n. 225, de 3 de março de 1955, enviou o sr. Governador do EstadD

de Santa Catarina mensagem à AssemMéia Legislativa, submetendo à apreciaçãn
e aprovação dõs senhores Deputados, o Plano de Obras e Eq}lipamentos, o qual
por meio de reClUSOS especifico,s, seria execútado em 10' anos.

Na partc de Energia Elétrica, leira bj, assim se referiu o sr. Governador:

'A Usina do Estreito do rio Uruguai está tendo os seus estudos efetuados l>eLt ,

Divisão de Águas, do Ministério da AgricuItllra. A c'ollstrução ,ficará a cargo ,do
Est;1do. A primeira etapa de sua construção será de 15.000 Kw, em que despen
derá a iml>ortância de Cr$120.000;000,oo (cento e vinte milhões de cruzeiros)".

O absurdo do plano teórico para o aproveitamento do Estreito do rio Uruguai,
servirá de exemplo para o que vimos afirmando.,

O GovêrTIo do Estado de Santa Catarina quaml0 elaborou o Plano, na parte
l'Bfercnie ao Estreito, nr.o 'tinha nenhum estudo -o,u projeto oficial, fornecido pela
Divisão de Águas.

.

Em maio do corrente. ano, estiveram nesta cidade os engenheiros da Servix

Engenharia Ltda., do Rio de Janeiro, firma que foi oontratada para projetar as

obras civis da usina.
(

E, somente �em 6 (li!- JUIlho dêsté mesmo ano, a Sel'vix entreg'ava ao Ministé

rio três projetos (variantes) e três orçainelltos, cujos documentos encontra-se na

Divisão de Águas, tendo o Desenho dos projetos o número 1.182-G03 e Arquiv.o
AI-0789.

Pelos lU'ojetos, ficou constatado que a'la etapa dará um aproveitamento mí

nimo de 91,OOI(CV, com o custo aproximado ele Cr$ 360.970.000,00, assim discri-

minado:

2a 'Variante (de menor custo)

CUSTO APROXIMADO DA INSTALAÇÃO
(sem equillamento mecânico e elétrico)

la ETAPA - 97.000 CV.

Barragem . , , . , , , , , , , , , , .. , .. , , , ,. Cr$
Túnel , , , , , , , , . , .. , , , , '" , , , . , , , , " Cr$
Câmara de Equilíbrio ." . , . , , , , , " Cr$
Tubulações , . , .. , , , , , , . , , . , , , , . , ,. Cr$
Casa ele Fôrça .. ' , , , , , , , , . , , , , . , " Cr$
Ensecadeira ' , ... , , , .. , , ... , ... , .. Cr$

114.200.000,00
149.000.000,00
28.270.000,00
14.000.000,00
45.500.000,00
10.000.OOO,Qo

TO;rAL Cr$ 360.9iO.OOO,�0

Portanto, muitos meses dCl>ois de ter o s.cnhor Governador apresentado à As

sembléia seu .Plano de Obras e Equipamentos, conclue a Seryix os pl'ojetos e or

çamentos da monumental obra.
. Como então, forjou o Govêrno do Estado, num "extraordinário plano de rea

lizações",. o aproveitamento de 15.000 Kw, com o custo de 120 milhões de cru7telros'?

Como� se,�ó o túnel da referida obra está orçado em 149 milhões dé.l.(cruzeiro:;?

Estas verdades devem ser conhecidas' de nosso Povo e pi'incipalmente dos se

nhores Deputados que deverão decidir,' UI1ÓS 3 de (}utubro, a, mOlnentosa questão.
.,

.
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Luiz Munoz Marin, governador de Porto Rico, encon

trava-se entre as personalidades que receberam grau ho
norário na Universidade de Cambridge recentemente, No
flagrante, o governador Munoz Marin logo depois de

I Korirad "Adenauer (à esquerda e em primeiro plano),
ahanceler da p,<Jemanha Ocidental, e ,à frente ele Arthur
Hays Snlzberger, editor do "New.-York 'Times",

Hele� KeUêr, a. famosa escritora: surda e cega, recebeu
'(1111 grau "hcnoris causa" na mesma ocasião.

(FOTO USIS)
-r

EM- BOM REETIRO
P.S.D. - P.T.B. � ·P.S.P. unidos em

fôrno de Arn� Meyer e .da·Aliançq'
BOM' RETIRO, 12 (OE) - P,S,D" do P.T,B. e elo P.S,P.

R,ealizar-se-á, no próximo dia assistir a vitoriosâ: convenção
15, nesta cidade, a convenção municipal. Os três partidos
elo Partido Social Democráti- apoiarão a chapa' GalJotti
�o, que escolherá o seu can- Miranda :Ramos,
didato ao cargo de Prefeito.
Com a maior harmonia fo-
ram estabelecielas demarches
com o P,T,B" e o P,S,p" delas

resultando, com apoio unâ
nime elos três partidos, a in

:l.icação elo presti!gioso chefe

oposicionista,_sr: Arno Oscar

I'Meyer,
,

Da Capital do Estado virá i
llma caravana de próceres do !

•

o ESTADO
Sendo amanhã, dia 15,

feriado relig'ioso (Assunção
de Nossa Senhora), êste
Jornal não circulará terça
feira, reaparecendo na pró
xima 4a. feira.

ADDO FARACO 'SERA O FUTURO
PREFEITO ALlANC�STA DE CRICIUMAI

CRICIUMA, 13 (OE) - So"o

I
dato à Prefeitura ele Cricin

intenso entusiasmo, Aliança ma. Partidos Trabalhista

Social-Trabalhista acaba es-- Brasileiro e Social Democrá-

1 colher por unânimielade ele tico, coesos e vibrantes, con-
\

votos, prestigioso nome sr, seguirão espetacular vitória

Addo Faraco para seu cancli- neste município,

o Riso da
I

•

- E' uma telefonema anônima llara di:ler uns

desaforos ao ESTADO!
- � por que subiu na'> mesa?

Campanha alta!!!

I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Florianópolij', Domingo, 14 de -Agôsto de 1955
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o SEGREDO DA ROSA 'NEGRA
llma lenda de flôres entre as duas

grand�s guerras - Perdida e culíivada
HAMBURGO - A . rosa ra mundial rebentou, Os pe

negra é .há séculos, a gran- 'ritos tiveram de abandonar
de ambicão d� numerosos as suas experiências e dedi

jardineir"os é amadores. Já cal' a sua atenção a outros

por várias vezes se conse- problemas. Os exemplares
guiu obter uma' destas f lo- degeneraram râpidamente. O
res maravilhosas, Consta }30nho da rosa negra. não ter

que nos jardins do sultão minou cotp isso, constando
I da Turquia havia em 1889 que em Pinneberg já se des
rosas negras de perfume cobriu de novo o segredo da
inebriante. .

I
rosa negra. .

Em 1906 o pr incipe-her- Numa pequenacidade�ó-
deiro 'da Austria, Francisco, xima de Hamburgo festeja
Fernando' encarregou um I

se estes dias a Festa da Ro

Igrande ��'Pecialista brítâni- ! sas que atrae dezenas de mi
co de genética de desenvol .. olhares de hóspedes. O gran
ver a rosa negra. Mal essa I' de cortejo das rosas, dezenas
notícia 'se espalhou, surgi- de carros ornamentados com

ram vários profetas: afir- rosas de todas flores custa a

marido que a-rosa negra tra-I bonita soma de 150:000 mar

zia a infelic.idade consigo e coso Numa tenda gigantesca
que rebentaria urna guerra t apresentam-se 3 milhões de

quando um dos seus botões I rainhas das flores. Na esta
se. abrisse. Até mesmo .ojor- ção construiu-se um grande
nal inglês "Times" recebeu arco triunfal todo em rosas,

cartas' neste sentido. Oito orquestras e um grande ser á noite. E. não compreen-
O professor de botânica f'ogo de artiflcio asseguram der qual a razão de prlvílé

tentou acalmar os seus con- um fecho triunfal do dia das gio a .certos jogos, como ás

Iterrâneos, indicando que, em rosas. corridas, naquela naquela
primeira lugar, se tratava A beleza das' rosas não parte acima referida, e ás Io
de uma .superstíção e que, á-o deixa transparecer o traba- terias que são do bicho" or,
lém disso, as suas experiên- lho de anos seguidos que a ganizado. Não comparamos o
cias ainda estavam na prí- I

sua cultura requer. Em �:is Jokey com o "jôgo elo bicho",
meira fàse, Segundo as leis, vastos campos de experren- mas a Loteria cuja a base e
da hereditariedade na botâ-I das cultivam-se cada, a.no a mesmíssima. Realmente
nica, demoraria pelo menos cerca de 100 novas espectes .ião e'i1téndemos muito de jô-
7 anos até haver rosas n e- I de rosas. Os rosicultores si- go do bicho", mas a Loteria
gras. Sete: anos. passaram em � ontem-se infelizmente sepa- cuja a base é a mesmíssima,
1914 o principe-herdeiro foi

o

rados do centro da cultura Realmente não enteelemos
vítima dum atentado e re� I de rosas na Alemanha Cen- muito de J'ôgo pois,semos in-

@
bentou a primeira guerra trai, o grande "rosário" que fensos a qualquer, embora AR-NO SAmundial, i abrange 400.000 rosas de no- sejamos partidários da regu- ...• • ". o

Os cultivadores de rosas' ve mil;espécies diferentes. lamentação do jôgo, desde o
IN OÜ 5 T R I A E C O M É R C I O

,

.

de Pinneberg, .uma pequena As duas grandes atracções dos cassinos até o do "bicho"
A MAIOR FÁBRICA DE MOrORES ELÉTRICOS E DE APARElHOS D.OMÉSTlCOS DA AMÉR'ICA LATINA!cidade próximo de' Hambur-

.
da Festa das Rosas de Pin- que insistimos ser ds mesmos

S- P Igo, precisaram de 7 anos até: neberg são uma rosa cultí- nocivos' sobretudp porque Matrh: Avenida Arno, 240 (Moóca) - Telefone: 33-5111 - ex. P. 8.217 - São Paulo - Est. de .ao ClU o

obter a rosa negra. Quando vada pelo Chanceler Ade- não malbarata o tempo pre- FILIAIS: RIO DE JANE1RO . PÔRTO ALEGRE - RE\..IFE - B lL0 HO;mONTE
SA aGi'in o botão da primeira '1�uer. o "jardineiro de cioso de quem tra'balha. � .�.- Distribuidores Exclusivos em FLORIANÓPÔLlS:rosa negra, a segunda 6uer- Bonn" e a rosa negra. Sabemos que oiJokey Clu- ELETROTECNICA INDUSTRIÂL E COMÉRCIO _ Rua Tenente Silveira, 24····_ •••• _.;;. .. "" .... "' .... �M •• A� ••'W.·'" ••••• _ ••_ b emprega muito em obras·:,·' "Filial Arno em P0RTO ALEGRE: Av. Alberto Bins, 383 _ Telefone: 7429 - Caixa Postal1.482-�--:- a._

.. - �.

�PRisÁ(} iiÊ-VÊN1;fiif --:
- ...

. sociais e é -ísso mesmo que I.____;, "---:::-__-.::--:: -,...--:-:-
_

� ESTOMAGO. - FIGADO - INTESTINOS lamentamos o govêrno não. Partícípacao 'E O Ir-lO co'ntl�nua. � PILULAS DO ABRADE MOSS ' ����r'a� c����:,�o: �I�;ro:a��i-� y' ••• .'
o

........

. � Aa-em directamente sÔbre
. nos que' além de atração tu- Enedino Batista Ribeiro Vva. Hilda Silva I Nunca houve um inverno como êste, toda gente diz.

1. o aparelho dia-estivo, evitan- rístíca e incramento de di- e Szpoganícz Frarrcamente não nos recordámos que a temperatura em� do a prisão de ventre. Pro- 'versões e de espetáculos ca- Sra. Lidia Palma Ribeiro \ i
Florianópolis, chegasse a 3 gráos acima de zero.� porcionam bem estar geral, ros também poderia deixar têm o prazer de

partici-,
têm o prazer de comuní-

, Friosinho aborrecido, que vem em baforadas álg idas) fac�litam � ,iigestão, descoa- nuito para assistência so- par aos parentes e amigos. car aos parentes e amigos do sul e traz a cidade envolta na rigidez do ar fresco e� gestionam o FIGADO, regu- cíal. Como está o dinheiro do o contrato de casamento de o contrato de casamento de enervante... .

.. larizam as fu:a9Ões. dia-esti- Iôgo que 'continua e contí- sua filha i[PONÁ com o sr,
I
seu filho ERASMO, com a

.

Nunca as lojas especializadas em endumentártas R-� vas, e fazelJ1 desaparecer Aas iuará senpre, 'vai apenas pa- Erasmo Szpoganicz. ,sta.
-

Iponá .Palma Ribeiro. I propriadas à estação fria, fizeram tanto negócio, algu-.. enfermidades do ESTOM -

a o bolso ele meia dúzia ele Iponá e Erasmo mas ate exgotando seus estoques ...� GO, FIGADO e INTES'Í'I. 'elizardos que enriquecem à noivos Nunca as lojas especializadas em indumentárias a-� NOS.
-.__.. ......__ •

custas do vicio. Florianópolis, 6 de Agosto de 1955. te, f.iveram sôbre si tão vastos lençóis brancos e tão in-

.w-C·'·a·
..

p
..

_·e
.....

,I
...

a···d·e
..... · ....

Sa�t.a F.I·.I�.mena.·
En�retanto desta discor-

comensuráveis,'que dão à paisagem.aque1e magnifico es-lancia ao nosso comentário, Pa rt-Iel· paça""O. petáculo alvo e sem fim...
_;obrou alguma coisa:' - A

. Neste período do ano é c'erto que não só as mulheres ,

A g-rande·e milagrosa martll' Santa FI.lomena, c,u.la maneira elegante e diplomá- vestem�se melhoi', com seus cas'acos de pelei luvas, umasP C d tl'ca como o sr. Jotabe'o
.

nos Aristeu Candido da Silva João Simas e

t Setnhold'a b' hCapela acaba de ser restaurnda_- em raIa .omprl a,
touquinhas escarlates, etc., como tam em os omens se

na cida,de de São José, será -festejada h?S dias 10, 13 e 14 �riticbu, Gratos ao ilustre participa aos parentes e participam o con ra o e

apresentam em t6da parte menos esportivamente, como na-

confrade do "DI'a'rl'o Carl'o- pessoas amiga_s o contrato c.a.samento de seu filho
t

de agôsto. .

. <

S r M verão com suas camisas de mfLngas curtas, sem grava as
Na madrugada do dia 10 (dia da Santa), houve al- a", pela lição de "joquismo" i ele casamento de sua filh.a,João comN a StSa:l ue I a-

e muitas abertas no peito. . . ./ISueli com o sr. João C. Sl- 'ría das eves I vavorada de tiros, bem como grande foguetada nas noites ! pelas referências".
I E', os homens acertaram seus trajes de inverno, com

de 10, 13 e 14, oferecida pelo conceituado comerciante sr.

l.n:as.
'

paletós escuros e calças claras, surgindo agora uns cnaSueli e João.João José Leite, 10 festeiro de 1955.
péos a geito dos antigos de côco, como eram chamados ...noivosNo dia 10, às 19 horas, houve inauguração, bênção- A estação fria tem a vantagem de fazer com que o

dos altares, novena e bar-raquinhas. Na noite de 13,_ ha- S�los para Fpolis - 5-8-�"'.
panorama l;rbano se apresente mais requintado, quandõ'-"vera barraquinhas e novena.

Pt.
.'

.

.
- I há mais elegância -entre homens e mulheres que circulam

No dia 14, às 9,30 horas, Missa na intenção ,de todos coleção ar lClpaçao .' dentro da vida e lutam para consel'vá-Ía feliz,..
_os que, com serviços ou esmolas, ajudaram a restaurar a

VENDEM-SE jOÁO JOSÉ. RAMOS SCHAEFER- E SRA.. I -TEO
Cape!a. .

.

.'
" ',' .

,_

. Hotel llrajestic - quarto Participam aos parentes e pessoas de suas relações, ------ _

A �o:te: novena e ba�r�q�mh�s: Pllbesldl� �s, d.lvel_ I na 21' das 8' às 10 e depois o nascimento de sua filha SILVANÀ AUGUSTA. MO·NUME·NTO A' ANITA GARIBA' lDIsas cenmOl1las o Revmo. VIgano FreI A ano alCll1lSzyn dâ1l 18 hoeas. Florianópolis, 7. de agôsto, .de 1955.
.

O. F. M_ .

Abrillümtará os fe�tejos a banda de música União

/

I

I.

Diario da,
Mejropole

o ESTADU
------------------_.._-_._- --- - .. ----

AINDA o JOGO

(Alvarus de Oliveira)

o nosso comentário. sôbre
o Jôgo envolvendo as corri

das de cavalos, provocou in

dignação do nosso confrade

Jotabê que nos considerou
errados de cabo a rabo. Náo
foi tarito assim, o único tro-r

peço que. tivemos - damos a

mão à·palmatória - foi no

dizer existirem postos rora
do prodo apostas, quando a

penas na na sede social. do
Jokey Club no centro, se joga
(síc) e os' demais são os "bo

okmaker", clandestinos por
tanto, não oficiais, persegui
dos pela polícia (síc).
Mas insistimos no espírito

da nossa crônico: '\ Lamen
tar que haja não só lagos de
futebol como carreiras, nos

dias, de semana e nos horá
rios de trabalho, Deveriam

\

ARNO rende mais e resiste melhor ao uso intensivo
e prolongado. A sua bomba d'água puxará mais,
durará mais ... com um AAoior ARNO. O funcionamento

perfeito do -Motor ,ARND - fruto de umc construção
criteriosa, cientificamente cbntrolada, peç? por peça -

garante vjda'l�nga e mai.or eficiência par� a suá bombal
Os Motores ARNO são rigorosamente
controlados pelo sistema C. I. Q.
- Contrôle Integral 'de Qualidade - o

único q.ue assegura perfeição máxi
ma na produção em série.

. CATARINENSES
Joséfense. .

Onibus de ida e volta na noite do ·dia 10.

A Comissão -de festejos convida os colaboradores, '0
.

povo em geral para ass'istirem às festividades.
-0-

Esmol'as 'recebidas para-o pagamento da pintura:
Total publicado : , 10.812.,00
Campanha dos Cr$ 5,00 entre algumas casas

comerciais de Florf'iLnópolis .

Paulo de Tarso e M. Tereza Mendonça dos
Santos ; .

Funcionários da Estatística .. ,
-

.

Sulamita Matos Leite .

Neide Rosa Schmidt .

Iracema Cabral Coelho , .

_�doíSro Ribeiro (pOI; duas graças alcançadas)

202,00

.50,00
50,00
50,.00
50,00
50,00

100,00

Cr$ 11.364,00

Mande sua esmola 'para.:
Em Flori,anóp,olis - Prof. lVL Glória Mattos - Gru

po ESCorai; "Lauro Müller".
Em São Jo�é: Sra.. Zenir Gerlach - Prãia Comprida.
AJUDE a pagar a pintura da Capela de Santa Filo

mena e re,ceba da gloriosa mártil" os efeitos de suas gra
ças ..

Expresso· Florianópolis .Ltda.
J
1 ransporte de cargas em -geral entre

. FLORIANOPOllS, CURITIBA' E SAO PAULO
COM VIAGENS DIKf:TAS J: PERMA NENTES EM CARROS PROP&IOS

'FILIA l..: CURITIBA
.-

I'ILIAL! SAO PAULO

Auxiliar a Campanha Pró-Construção Monumen
to à Anita Garibaldi "Heroina Farrapo" é um de-
ver do povo barriga-verde.

.

Remetam suas contribuições para
Comissão Pró-Monumento à Anita Garibaldi
Caixa Posta] 136 - FlorianópoJis, SC.

Pedimos aos nossos 'distintos leitores, Q obséquio de
preencher o coupon abaixo e remetê-lo à nossa .Redação,
afim de, completarmos quanto antes, o, nosso Cadasb:o
Social.

MATiuz: FLORIANÓPOLIS
Escritório:

_Rua Padre Roma 50 - Terreo

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n, 13$

Fones: 2534 - 2.535
CaIXa Postl!l.l. 435
End. /Telegráflco:

Sandrade e -r'ranspolfs
-o-

A CbmÍ'§gão .'

Nome ...........................
'

_

,.Rua _
.

PlVIaãl·e '. � . '.' , . ','
' (,.. � .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. • .. I'

Data nascimento .. '

Estado civil .: ... :": :.:.: ::::::::::::::::::::::::::: \�.
Emprego ou Cargo •.............................

Cargo do Pai (mãe) . : ..... _ " ...

,

... " ... " ..... -_:.:.:..:

Visconde do Rio Branco

(832n.1)
. Avenida do Estado 1«188/78

. Telefone: 37-30-fH
').'e1elone 1238

Endereço TelegrápcJ
S�ntldra e TranspolUl

....JJ.-

São Paulo - Capital - sr,
. Endereço Telegráfico'
Bandrade e Transpolis

-o--

Salão de Barbeiro
! Vende-se'. o 'moderno, bem aparelhado .e bem afl'e,!
guezado -Salão de Barbeiro "Dõ-RÉ-Mí", sítuado logo a

entrada' da rua Fernando Machado, - um dos preferidOS
pela nossa elite.

I Tratar no /mesmo. com o seu pI:oprietário Ciaudio
Alvim Barbosa (Zininho).

(A,�ocla D«- RI'; de. )aDe�o e em Belo BOrll:ODtti com trárero mlituo atj
.

8... Paulo eom a J.:mpr&. de Traolpórtea Mioa. Gera" SIA.)
------�---------�--��-��.--���-------������--���-;�����.\$" .

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO I 'Florianópolis: Domingo, 14 de Agôsto de 1955 5
-,----.- ._- --'-'��----.---�--_._.- ._ .. _-_._- -----------�-------'--�_-- --------�--------------------------

CONCURSO\ DO
BANCO DO BRASIL

Vencimentos iniciais c-s 5.000,00 (inc. grat.)
,

' Próximo concurso - Nov. de 19'55

Prepáre-se convenientemente para o próximo con

curso .de Nov. de 1955, a se realizar nesta cidade, estu
dando em pontos organizados por professores do próprio
Banco. Peça informações ao INSTITUTO NACIONAL

DE CIÊNCIAS E ARTES - Praia de Botafogo, 1)26-
RIO, ou solicite a remessa do curso completo pelo siste

ma de Reembolso Postal pelo preço' de Cr$ 700,00 (Via
Aérea) ou Cr$ 640,00 (Via Terrestre).

(Remeta-nos êste anúncio - 114

A

V()Ce

I

,"

MÊDO DE GUERRÀ, serão mais restritas aos

FATÓR DE PAZ campos, de batalha, mas às

'Muitas vêzes não nos dão cidades, mesmo as mais

a devida atenção ao que di- longíguas, pelos aviões á

zernos com ares proféticos. játo ultra-rápidos. E' a

Cronista diário precisa ar- guerra não virá pelo mêdo
.v; .tanjàJ;.. assunto... Outro que um tem do outro, mêdo

dia, em casa,' ouviu-se gra- de pagar com destruição
., vacão de 1948 em que êra- que' será violenta e impre-" .

mos entrevistados por um, visível, chegando até ao pe-

�migo e uma de nossas pre- rigo- de "destruição do nosso

dições com referência à �un.do. Aliás, é predição rprofissão publicitária, está bíblica que o mundo que'

sendo agora, sete anos de- terminou uma .vez pelo di

'pois, positivada." lúvio, pela água,' acabará

Quem lê, quem vive os da .proxima vez devorado

dias agltadôs de hoje, quem pelo fogo. E o �OgO' será I

acompanha a época incerta ateado pelo prôpriõ Homem

que a humanidade através- com as suas invenções mo

sa, pode fazer' predições, dernas. Isso declaramos
pode adiantar alguma coisa nós.

para o futuro. E sem ser-se' O mêdo é o grande fator'
nenhum Nostradarnus se atual da Paz. Eis o que aca-.I '

acerta às vêzes. bam de dizer na ONU as

Há algum tempo atrás, mais destacadas vozes dos,

em um dos nossos comen-, homens da diplomacia que �
,

I
tários sôbre

j

:

a situação estão tentando tornar a Imundial, sôbre gúerra, sô- paz mundial efetiva, af'as-
I

bre paz, sôbre o perigo das tando da terra o fantasma I

bombas- atômicas e de hi- da guerra e que particiPa-l
� drogênio, nas pelejas m_o- r�m das sessões comemora-

I
derrias, declaramos: - Nao tívas dos 10 anos das

Na-jacreditamos numa guerra ções Unidas em São F'ran

tão cedo. Isto porque am- I cisco da Califórnia. E 'êste
I

bos os lados em eterna ter- mêdo está sendo ,demons- I
túlia, por enquanto de dou- trado pelas concessões que \

trina e de idéias, possuem vêm fazendo, não só os Es-

,a mesma f'ôrça, as mesmas tados Unidos, corno- a. pró-"
'r.:-.r

ai-mas. E as guerras não priã Russia ...

alguns carros lêm· 8
�

outros têm 6 li ainda eulras
/

lê•.4
;

j

',�

• Y. lér� maior Quillml!lrallem por litro de ,àSlllfta.

SE
'

tLES' ESTIVEREM LIMPOS:

• Y, não prp.r.lsar� usar laslllna de maior oclanllem.

• Y. verá eliml"ados os- depósi10s que causam pré·junlcãa.
I -_--

• Y. ter� prolongada a vida do seu mutor e reduzidas as de!l!!sas "I maDIIIIDcll.

-

Basta, .Saber' Ler� e Escrever-
1 Para aspirar a-um futuro brilhante fazendo _POR

/' CÓRRESPONDENCIA o seu Curso Ginasial (Artigo 91,
'

do

Decreto- Lei 4.244) Peçam informações ao I. N, C, A. -

Praia de Botafogo, 526 7R10 (Recorte e remeta-nos êste
anúncio -'114-)

.

• 1· '.

, manfém limp
e ISTO os

o ÓLEO SUPER.DETERGENTE!

1Io0S PISTÕES SÃO UMA OIS PARTES
MIIS IMPORTANTES DO'SEU MOTOR f

Longos anos de pesquisas produziram o óleo
destilado H I Y OUN E do qual loram retiradas

Iodas as matérias causadoras de reslduus.
/

H IV O LI ME - PODE·SE PAGaR MaiS,
MAS'NÃO SE 'PODE COMPRIR MrLHOH!União Cal. de Estudantes

/

A UNIÃO CATARINEN- sulense de Estudantes.
SE DE_ ESTUDANTES SE-I Sendo o Ia CONGRESSO
CUNDARIOS, vem pelo

r
CATARINENSE DE ESTU

presente comunicar-lhe que DANTES SECUNDARIOS,
fará realizar na cidade de uma necessàdade premente
Joinville, nos dias 12, 13 e�e urgente para'o desenvbl- -------------�--------�-...---- ---' '

...

14 deste, o l0 CONGRESSO vimento estudantil secun-: Santa Catarina. Secundártas do Estado

CA.TARINENSE DE ESTU-'I'dário Barriga-Verde, será 3° Posição dos estudan- 6° Imprensa Estudantil

DANTES SECUNDÁRIOS. observado o seguinte temá- ::es secundários de Santa Secundária e campanha pa-
E c, C t

.

a ama na l,:a criação de novos jornais'ste ong resso, esta sen- .rio :
. a arma no p norarr .. Graciela Elizalde separadamente COIOC"111-,se

do organizado
'

pela União I 10 A necessidade da f'un- �i011aI, quanto a 'sua repre- estudantis em nosso Esta-
"'.' , «

,
os ovos, mostarda, mõlho in-

Joinví lense Estudantíl « e dação de novas Uniões Es- sentante máxima. do.
. _ I NOVA YORK - Está ca- g'lês, pimenta, sal e' duas co-

terá \ a participação "da Uni- I tudan tís em nosso Estado, 4° Atividades Hcmoge .10 Pad�-0l1lzaç,ao das Car- da vez mais em voga, nos lhcres, de mayonnaise, mis-
ão Blumenauense de Estu-I 2° Situação estudantil se- dantís Secundárias de San- ten-as. Estudantis em-Santa Estados Unidos, o uso de turaudo-se tudo. Numa ter
dantes, 'União Lageana de cundáría no Brasil e em n.õas entre as Uniões Estu-' Catann�, campa�ha est.a refrigeradores para prepa- ceira vasilha, colocam-se os
Estudante, União Estudan-l 5° Espírito de solidarie- ta Catarina. que est� �e�do �eltt e.� dl-

1'31' saladas, sanduiches e .:1epinos e agrião, com .às
til Brusquense e União Rio- da de e confraternisação en- tre as Uniões Estudantis ve8r�osA s al.os _a dl1laCo. sobremesas congeladas, se- duas colheres de mayonnaise

,-----'-------------'---------------,-------- _,__ rea izacao o on- , d d I M' AI'
' ,

•

d E t
'gun o . ec arou ISS Ice restantes.

curso "Rainha os s u- Kirtland, do Instituto Hot- .' _

dantes Secundários Catari- point, de Chicago.' I Tn-a-se a casca do pao e

nenses. E se minhas' leitoras qui- ,corta-se
o mesmo em quatro,

9° Assuntos defnteresse ' ser:m experimentar as van-

I
partes, ao c.omprido. Unta-s.e·

geral;
, I tagens de tal uso, poderão

com man�elga (1 c�lherl-
I Sendo <so o que de mo-:'

preparar a seguinte receita nha) e poe-se o recheio de
mento nos apresenta, c�n-I que. também devo ao Insti� presunto. Cobre-s: com �lm
tamos com o seu ínteiro : tuto Hotpoint. '

outro pedaço de pao, untado
apoio e apresentamos as com mostarda, do lado do
nossas Sanduíche "Ribbon" presunto. Unta-se a outra

3/4 de presunto cozido e face com. 1 colherinha de:
picado. . manteiga e coloca-se por ci-
1/2 xícara de pickles cur- ma o recheio de ovo. Cobre-

tidos; bem picados. se com um terceiro pedaço
2 colheres de molho "chi- de pão, untado com mayon

li". naise e" sõbre êste, coloca-se',

,6 colher�s de mayol).naise. ) recheio de agrião e, pepi-
3 ovos cozidos, picados. :10. Finalmente, coloca-se a

· 1 c.olhel�.jnha de mostarda. última camada: de pão, unta-
1/4 de colherinha de mô- da com manteiga na párte

I
-

'. Ilho ing ês. l� baIxo.. .

'1
. 3/4 de colherinha de sal. Mistura-se o queijo cre- I
1/8 de colherinha de pi- moso e o creme de leite, com

menta do reino. um pouco de sal. Unte-se
6 azeitonas grandes. com a misti.u-a o pão e en-

1 punhado de agrião bem feite-se com as azeitonas.
picado. Coloca-se no refr;igeraqor,

2 xícaras d bem deixando-se ficar duas ho-

•

TH E T E X A 5 COM P AN y (S O U T H AM E R !CA) LTO, 40 ANOS A SERViÇO DO BRASI·L

ESPECIAL' PARA A MULHER

"--.._

', .. boa com
, qualquer

\ tinta!

r Q' d o

'" Ponta
de Irídio

) Pena banhada
em ouro de'

<, 11 qlts.
Sistema
europeu

J Procedência
alemã

e Viajantes
A única fábrica ,de máquinas e material para COBRIR

"
-

BOTÕES, que oferece garantia, de 'fabricação aos

fregueses, procura vi:mdedores e viájantes para 'todo o

Brasil, como Bico a base de ,bôa ' comissão. _
Cartas

Rua Laval'lés, 1.069 - São Páulo,

seus

A VENDA NAS,L I.L L A.
a r quente

Mais do 30 -anos de aperfeiçoamentos e sucesso garantem •
extraorcünária efícíêncía do Torrador LILLA. A ai quente,
torra _0, café' em apenas 20 minutos, preservando-lhe inte;'
gralme;nle. o sabor e o aroma e proporcionando uma grande
economia. Vários modelos e tamanhos, A lenha, carvão,
coque ou ól�o Diesel. Solicite-nos catálogos. preços acess1-
veis, fa'Ciliaades de pagamento. •

,

"'1 e mo, ta m b é m·: Moi-nhos li .levadores para co.f•.
Discos paro Moinhos Motores alétdco. e outras máqUina.
poro fIOS .nd,!strloIS, com.,CIOI5, bgrícoJos e doméstICOS.

®INDÚSTRIA , COMÉRCIO-- UfA
Fundada em'1918

•

lRua Piratininga, 1037 - Caixa_Postai 230 • 5 Paulo
Oficinas e Fundição, em Guarulhos (5,' �OUI�

� � .

....

Cia. tlLLA de �Máquinas' Distribuidor Exclúsivo: oi
o
""PRIMUS

ras, e serve-se em fatias.

COM. E INO. IMP. EXP.. LTDA.
A-;'. Blrão de Teffé, 7 - 'i>J 304

Tel:: 43-3959 - Rio

para

picados .

1 pão'gran
16 onças' de queijo cremo-

so.
," �'. �� .

,. 1/2 Xlcara d� c��me de leI-
te. ',��
Misturam-se 1Q� presunto,

I "pickles", môlho chile e duas

.colheres de mayoIlIlai�e, e,

____� --__---- �7, _

Vendedores Caldeira POWERMASTER
Vende-se uma de 100 HP, 1.300 _ks: vapor/hora, com

pletamente, automática, (a mais .moderna- existente no

Brasfl) estado de nova, fabricação 1952 (americana) por
preço muito conveniente. Cartas para a CAIXA POSTAL
nO 4.7êF - Rio de Jfln�ko.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Boje, à tarde nesta Capital Caxias x Avaí
.....................................................0••••., _ �.O .

"O Estado Esportivo" ..

................................................., - _ �O::" .

...

Figueirense X Paula
JOGAM FIGUEIRENSE E PAUlA RAMOS, DANDO ANDAMENTO AO CAMPEONATO

DOS· TRICOlORES PRAIANOS

Ramos
REHABILlTAÇAO, o DESEJO

Das mais titânicas deve-· sico da Disciplina", uma' bôra os desfalques que de Waldir Mafra possui tam- cer ao que melhor .conduta mor, Aníbal: e Laudares;
rá ser 11 pugna Figueiren-! vez que é grande o iuterês- i vez em quando sofre. Com', bém aptidões para levan- tiver nos 90 mínutos.. . .. Plácido, Betinho (Julinho),
se "versus" Paula Ramos se do ..público afeiçoado do uma defesa sólida e um tal' o titulo, embóra no jo- "" � - ; CarÜto (Toinho), E'rico e

que o "carnet" do Campeo-' esporte-rei pelo ímportan- ataque arrazador, está o go anterior, frente ao Atlé- QUADROS PROVÁVEIS . Pacheco.
nato Citadino de Futebol+te duelo. ,alyi-negro ápto a bisar o tico, não tenha sido feliz, PAULA RAMOS - Lelo, ARBITRAGEM
Profissional marca para I O. alvi-negro há muito feito do ano passado, tor- tombando por quatro a-três, Damiani e Leibnitz; Nery, O sr. Oswaldo Meira foi

hoje, à tarde, no estádio da que não sofre um revés nando-se bi-campeão. Será, certos estamos, uma: Valério e Jacy; Wilson, o escolhido para arbitrar a

Praia de Fóra. I frente aos seus co-irmãos Por seu turno .o quadro luta atraente e equilfbrada, Leônidas, Sombra, Pitola e pugna prlneípal, esquanto
Deverá apanhar uma as- da Capital. estando invicto praiano sempre constítufu- na qual tudo dispenderão I Amante. 'que o jOgO entre aspirantes'

sistência numerosa e entu.} no corrente ano. Seu con- se num titã no gramado. as duas equipes na ânsia 'do I FIGUEIRENSE - Wil· será controlado pelo sr.

siasta o .sensacional '''CI�s.· junto é dos melhores, em· Seu "onze" orientado por triunfo que deverá perten- son, Trilha e Helcio; Wal- Alberto Tabalipa.

U��_'ífoiêla�MâChãdõ"�
Em v�s�: ���ã��:n;:�p� I tã; '�e��a�l�poleta 7- Capí-

,O fERROVIÁRIO DERROTOU O PALME IRAS EM BLUMENAU - POUCO FALTA
reinante, domingo último, a I 3 - 3 Estrela da Ilha -

4.a reunião do Jó'quei ciu- José Santos PA·RA O ENCE' R�'RAMENTO DO- CE'RTAMEbe Santa Catarina, ficou 4 - 4 Buscapé - Noé
'.

.
.

.

.. .

.

transferida para a tarde de Santos' '.
. Sensacional e equilibrada

I
..: A classificação América, Carlos Renaux, Ca- 2a. feirá - Ava

í

x Càxias,
hoje, no Hipódromo ·dl:!-. Res.' 20. Páreo -15,00 - 600 foi. a peleja disputada na Realizadas as partidas de xias e Ol ímpico tem possibi- nesta Capital. Ao que soube-

sacada, quando serão cor- metros noite de 4a. feira, em domingo e 4a. feira, ficou !ielades de levantar o certa- mos, é possíveL a transferên-
ridos quatro interessantes 1 - 1 Dama ele Ouro - Blumenau, entre Palmeiras, : sendo a seguinte a classifi- :l{e.· O que nos surpreendeu ela-do encontro para 5a. fei-

páreos. �apitão Seemann local e Ferroviár'lo, 'de Tu-' I cação dos concorrentes ao foi a rápida queda do Pal- ra
: à noite, .visto estar nas

Analisando-se rápida- 2"""':" 2 Calonga - Noé barão, pelo Torneio dos'l título de campeão do sensa- meíras, o qual rodadas atraz cogitações do Avaí uma ex-
mente, vamos encontrar: Santos Clássicos "Nelson Maia Ma-,cional torneio t -

..... . .

f igu.rava no primeiro posto, cursão a Lajes.
No primeiro páreo, desta- 3 - 3 Asa Negra - Mil·· chado". 1° lugar - Amérfcã, com 'ao lado do América. Dia 21 - Figueirense x

ca-se- Espoleta, com Estrê- ton Souza O conjunto sulino.. deten- 4 p.p.
.

_

São os seguintes os prélios Carlos Reriaux, em Brusque;
la da Ilha para a dupla; no 4 Loluana José tor dos títulos de campeão I 2° lugar - Carlos Renaux restantes:

. Olímpico x Hercílio Luz, em

segundo, optamos por Aii!� ..-- Santos tubaronense e viçe-campeão e Caxias, com 5 p:p...: Hóje ::_. Olímpico x Amé- Blumenau e Ferroviário x

Negra, enquanto que' Dama, ..-"'i·3···- _estadual, apagou por com- 8° lugar - Oltmpico, com .rlca,:: em. Blumenau, jo- Paysandú, em Tubarão.
de Ouro e a estreanté <Cíf-' .5 Princesa - ,Pere- )}eto,.� péssima impressão 6 p.p. ;ô êste que deixo-u de 'reali- Como se vê, o desfecho do

longa, poderão apal:(!;Ç..!'l!: no réca aixada dJmingo último, em I 4° lugar car-se no dia 1,.2 de junho e Torneio "Nelson Maia Ma-

final; ..'/ ';,. o 30. P-áreo - 15,45 - 800 .rusque, quando foi venci- com 7 p.p. Carlos Renaux x Paysàndú, chado" será dos mais eletri-

acreditamos. ql:le�' :'ter. netros ... �
.

o pelo esquadrão ctn ',q. A. I 5° lugar .•
i "�·FÍ!i:u�ir:�l'lse,. '}a_ cidade-de Brusque., zantes de todos os tempos.

ceiro páreo esteja a" mercê 1 - 1 Bola de Ouro - 'c1'10s Renaux, pelo escore. com 8 p.p.
' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·••�.c

���� ,���e:!::i��:�,�;�é g�;t���" -"Jo," Sa�: ,��:���:�;�,,;���;�,;�mn�:'1:;!!"�:�, ,,,,fu� .,' �I
..
SO'l"·.'RMNII�.'IEQ�R.. -NO.A·.s(:'eIOuNEARLEMDolNs ScTLJuTUBIERs Onuano ficará' na espectati- �3:�'3 Paí:�ná,- Milton »iseguíram o triunfo que Palmeil'i'fs,. .o.p.p. �

," ',' [;.
_

;��s�!ZI Sl���O d�l�la t��� imo Souza
4 Minuano ca�i-' �s f��:�el��:uno::.;t�l�:r�� P.:O lugal� �:��}:�:;�Píl1.�.�4 CAMPEÕES ESTADUAIS

para o quarto e último tão Seemann enses pelo escore mínimo. Como se veri:Hcia.'flomente
páreo da reunião, damos 4 .,................................. ',0 presidente em exercício

IEstaduaiS,
de dois em dois

nosso voto incondicional ao "5 Mustafá - Hercí- \DEMIR E RUARINHO PRETENDIDOS da Federaçã.o Catarinense anos, nos anos pares, afim
cavalo Sereno, sendo que 'Iio Henrique de Futeból, sr.' Humberto de se conhecer o clube cam-
Betafita deverá' se defen- -4°. Páreo - 16, 20'- 700

- PELO PALMEIRAS Machado, recebeu um ofício peão do Bdtsil. ...
der de Belsoní, para a for- metros ela Federação Mineira de Cada federação terá a

mação da dupla. 1--:- 1 Sereno"""':" Noé San. RIO, 12 (V. A.) - Anun- mil só-pelo empréstimo até Futeból comunicando que :honra de promover uma
São os seguintes, os pá- tos ia-se agora que o Palrriei- o fim do ano. As duas tran- nos dias 2, 3, 4 e� de se-

;

disputa em seus domínios,
reos programados para a 2 ..:_ 2 Cigano - Hercílio �S dese.l·a conquistar o con- sações se acha.m bastante a-, b

' .

'I' I d d
.

d d'·:em 1'0 prOXlmo sera rea 1-
I po

en o, am a, se
. ese.lar,tal'de de hoje: Henrique urso de Ruarinho e Ade· dial1tadas, tudo fazendo crer zado D I Congresso Nacio- fazer' com que o seu vice-

1°. Páreo - 14,20 - 500 3 - 3 Betafita - José 1ir... Por Ruarinho pag�- \ 1al das Federações de Fu- I campeão também entre na
metros Santos ia ao Botafogo 800 mil cru· que o clube alvi-verde con- teból, n.o qual a e:ntidade I disputa. E' pI�ovável o com-
I - 1 Metralha - Milton . 4 - 4 Belsoní - Milton "iros pelo "passe" enquan- ,seguirá àqueles dois gran- wima está com ci 'propósito' parecimento da F. C. F.

Souza Souza f) que pelo famoso "Quei- 'des valores do. futeból bra- le instituir O Torrieio Na-I à reunião que será- em Belo
:ada" daria ao Vasco, 200

i

sileiro. ;Íonal dos Clubes Campeões. Horizonte. .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

FRACAS!SOU A TEMPORADA DO PROSSEGUIU O CAMPEONATO

AVAl EM LAGES,-, AMADORISTA
O Avaí recebeu de Lajés tarde no gramado da rua )errota do Postal frente ao Vendaval

.

RIO, 12 (V. A.) - o BO-I o prélio Botafogo x São

excelente PI'Opo�s'ta, para B'
.

t
. ;afogo MO venderá o "pas· Cristóvão, da rodada inicial

'ocalUva, maIs um co e.lO -
. .

h f "s'
fazer dois jógos naqúela cio entre os tradiciona{s_adver- e emp.ate no prélio. entre Ausfria e

3e" de. Garnnc a. - e
.

do Campeonato Carioca de

dade sel'l'an�, oAntem e' ho. ,.

t
-

f t
::;arrincha quizer assinar Futeból foi efetuado qual:-sarlOS, que es 'arao ren e a I

je. Apesar do dínamismo de frente numa luta, que se Irl's. _ A .claSSI'fl'caca-o
Im novo contrato com o a - ta-feira no campo dos alvos

sua Diret'oria, que empre. antecipa sensacional, pois ,'i-negro; ganhando 16 mil I que perderam por 3x1.

gou todos os esfórços para pela ascenção técnica do O Campeonato 'de Amado- frente os times do Iris e
:I'uzeiros mensais, estamos

1 E" 'R ICO B'OTEL'HO'o feliz êxito das negocia- Avaí e pelas qualidades do es prosseguÍÍ.1 quarta-feira, fi Austria. Um empáte de três IS orde11s. Se Garrincha en·

sretanto, não quizer re.�ov.ar I
.

ções, eis que a ú_ltima hora Cam'peão do Estado, razão \ noite, no c:ampo ,da rua tentas acusou o marcador. ..

,

d d'" d
'.

.'

dOI·S· elnba-
) seu contrato, paClel}Cla. DE A'BREUe força a a eSJstIr e seu nos sobra para assim apon- ,OCaluva, com -

.

C I
- �

I 1 b
>Júnca niflis jogará futeból! .

. ,

• intento pela ,má vontade de tal' a qualidade do espeta- "5. o ocacao (OS' c II es . c<' •
" !

.

.

.

alguns inimigos do progres· culo. Aliás a experiencia Inicialmente defrontaram· 1° lug�r - Treze de í::;�m, PO�qU� 1
o BO�afog�, Vê transcorrer seu ani·

so de nossos clubes. Perde nos aponta o sensacionalis- e .Vendaval e Postal Tele· Maio.' Tar\landaré e Venda-' �ao ven era �,e ma�,ell'l't aO:'" v,el�sário , na efeméride de

assim o Avaí uma excelente mo comum, quando os dois ;Táfico, . téílelO o primeiro vai, O p.ri. BU�� � seu
, Pfas�e ..

d
- hOJe o valente e cate�oriza

oportunidade, 'pois as con-
I
se' encontràm Portanto ape- 3Upel'ado o campeso do tor- 20 lugar - Iris e Austria; .

o a 0",0 esta o e,l ecen o � i
do player.E'riéo Botelho de

dições finaÍ1ceirà� ofereci· w,r, da colocação dos dois !leio-início pelo escore de 1 p.p.
.
" :'�:���àf,elo futebol de Gal-I Abre�l, d�dicado ...def�risor

das éram das� melhores. ndversários, pratiCamente 14x1, num cotejo em 'q�e foi 3° lugar � Flamengo,' '. . ,do FIgueIrense e fIgura de

EM DIA OS JOGADORES os dois extremos do Tor- sempre senhor das açoes. Postal Telegráfic'Ü e Alvim Ne!�on Cmtra, dIretor de

I
primeira granélezã:' do "soc-

AVAfANOS neio, não se pode' apontar Após, estiveram frente a Barbosa, 2 p.p. Eu�eboI do Bot,afogo, voltou cer" ilhéu. Entusiasta e lu-
A T

.

d I b
'

.._ l-JoJe.. ,.a f,alai' a repor�agem Itado!', dotado d'e 11m estl'loesoural'la o c � e na um,. vencedOl�, mor,mente ::l f
última terça-feira, efetuou quando se souber, que o . REFORM.A- DO REGULAME.N..TO D'O "e. ll1111do c�m_ as palavras que é o terror dos guarda-
o pagamento de' todos os. Avaí, há muito desconhece

teIma a poslçao do Botafo- valas, o jovem crack de 20

seus profissionais, os quª,is uma derrota com o seu ado .CAMPEONATO BRASIL.IEIRO
9,'0. anos espera progredir e as-

éstão assim em dia com o versário de amanhã. ,S·, i 11 t S·'
sim vir um dia a integrar o

clube. .'

O Ava( entràrá em campo. RIO, 13 (V. A.) _:_ A di· ! ganização .da seleção ,per- I'V O uOS a I va scratch da nossa terra.

.

AVAí X CAXIAS com a sua força máxima, I retoria da CBD, reunida an-Imanente, 'remetfdo pelo Silvio Costa Silva, o Tatú Ao jovem valor alvi-ne-

Quando tudo indicava esperando. colher em sua
I
te-ontem à noite, apreciou Conselho T�cl}ic6 de Fute- das canchas futebolísticas, goro as. felicitações de "O

que o prélio acima epi'gra- "despedida" a primeira vi· I assuntos referentes à refell'· ból. . /' fez anos ôntem. Estado".
fado, "'€:t'üc''transfer�o para. tó!'ia no referido Torneio, ma do regulamento do Cam- I Passou çl'epois a ser ob-

.

Profissional coneto, corà. ------------

..
0 aTã 27, face a excursão que 'seria sem dúvida au· peonato Brasileiro de Fute- jeto de apreciação um con- j'Oso e leal, defendendo qual-

B.A--.' RMffA'Uv--
que o Avaí faria á "Prin· mentada em seu pl:estigio ból, decidindo c011Vidar os vite .da Feâeração Mineira qiter. 'll1.eüi, Tatú representa
cesa da Serra", eis que de· pela categoria do adversá- presidentes das entidades de Futeból )para que a CBD I figura' de relevo do foot-ball
vido a sabotagem, a Direto·

I rio, que é como todos sa- filiadas para uma séssão,. tomasse parte em um

con-l b1\rriga-verde.
Sociedade de grande proje

ria do cl�b: citadino é f,or. I
bem o Campeão ",do. Estaelo. q�le está marcaaa p�ra o gresso que �ével'� se re�li-_ �.

Atualmente no G. E. Olím· ção em Curitiba, possuindo
çada deslstl.r daqu.ela tem·

I
]'>01' §lua vez � CaxIas :spe· dIa 26 de �etemb�'o vmd�u- z�r e.m Bel.O: '�OL'1Z01.1Íe, nos piCO, de Blumenau, vem de� toda!> as instalações, (ampla

porada na CIdade serrana,. a ra colher maIs um tItulo, 1'0. No- enseJo serao apreCla- dlãs ,3, 4 e ·5 de s.-etembro monstrando sua grand'e clas· cosinha, bar e salão de refei
aceitar -o jogo do Caxias jvencel1.do o seu 'antagonista,

- das as sugestões solicita-· vindouro. '; .

.

se _de guarda-valas, ·desta. --ções, ricamente decorada),
amanhã; para não deixar a coisa que não faz há muito das às filiadas bem como se Sôbl'e o '·assunto, a dil'e: cando-se em cada prélio com precisa ."de um "Barmau"

platéia ilhôa sem o cotejo tempo. Ditó isto,' torna-se tomarão· as medidas qué se toriá nome,od relator o sr . .as suas defesas assombro. competente. Os interessados
f'nal, para f1mbos do ?,o'r. ',superflúas as palavl;as. fizerem necessárias para a Viveiros d� Qastro,

-

o qual, sas.. deverão apresentar pi'opostas
io "Nelson M. Machado". ,[{l'aboração finrrl: o].lortUl1l'1mente, apresentará

.

E c.êle as felicita.ções de ende:reçadas à Caixa Postal,
teremos amanhã à Milton Filomeno Ávila o parecer. "O Estado".

'! ú:i6, erll'ClÍritiba. '

.

Garrincha nãoserá I VITORIA DO
cediâo

'

- BOTAFOGO

O ESTADU

CINE SAO JOSE
As 10 horas.

Espetácular., Matinada
SHORTS - DESENHOS

- COMEDIAS
Preços: Único - 5,00.
Censura Até 5 Anos.

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

Burt LANCASTER
roan RICE em:

SUA MAJESTADE, O
AVENTUREIRO
Technicolor

No. Programa:
Cine Noticiário. Nac.

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

,
....�2 - 4 - 7 - 9,15 horas.

CINEMASÇOPE
Robert Wagner - Terry
roORE Gilbert RO·
JAND em:

WCHEDOS DA MORTE

'I'echqicolor de Luxo
No Prdgrama :

Amor de' Maçaco.: De
senho.

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

As 2 horas.
1°) Vida. Carioca. Nac.
2?) FRANCIS NA· ACA· »-:

DEMIA
8°) ACORDES DO CO

RAÇÃO - Com: John Gar
field.

Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 5 anos.

As 7,3Q horas.'
Burt LANCASTER

Joan RICE em: .

SUA MAJESTADE, O
AVENTUREIRQ
Technicolor

No Programa:
Cine Reportar. Nac.
Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 14 anos.

lilf":IJ.
As 2 - horas.

1°). Paisagens do Brasil.
Nac.
2°) CAINDO NA FARRA
3°) ALIADO MISTERIO.

SO - 3/4 Eps.
_
4°) PERDÃO P A -R {\.

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

As 7,30 horas.
PERGAMINHO FATIDICO
Com: Glenn Ford.

ACORDES DO- CORAÇÃO
Com: John .. Garfield '

No Programa:
Preços: 7,00 - 3,50.

As - 2 horas.
D GORDO E O MAGRO

em:

PERDÃO PARA DOIS
Preços: 9,00 - 4,30.
Censura até 5 ;anos.

As 5 - ,8 hora._s.
Burt LANCASTER ':::._

Joan RICE em:
-

SUA MAJESTADE, O
AVENTUREIRO·
Technicolor

No Programa: ,

Cine Reporter. Nac.
Preçós: 9,00 - 4,50.

As - 2 horas.

1°) Fatos em Revista.
Nac.
20) ALIADO MISTERIO�

SO 3/4 Eps.,
3°); I?ERDÃO P AR A

DOIS'
40)" FRANCI&_ NA ACA·

DEl\HA
Preços: 7,01-- 3,50.
Censura até 10 anos.

As .

- 8 horas..
NUNCA FOMOS' CO

VARDES
Com': Paul 'Douglas

PERGAMINHO FATIDICO
Com: Glenn Fon}
No Programa:
Noticias da Semana. Nac.
Preços: 7,00 - 3,50.
CenSlll'a alé 1.4 â116s."·

.1t:f

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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, �

I' Zury Machado, e... i
i ! para

I
. ACONTrCIMtNTOS 'SOCIAIS I.:::�:';:";:ta:�:: p!;:n!ú:::

�••*••••Ii5'll••�;.. t farmacêutico "Sa tostn '. in

dicado, nas traqueobron
.juites _:e suas manifesta-

ções. Sedativo da tosse e

-xpectorãn te.

xxx Simões;
A sociedade "T'ijucas Clube" da cidade de Tij_ucas. FAZEM �ANOS;" AMANHÃ:

candidatou três graciosas e .bon itas senhoritas pa.ra .a -' sta. Mariá da GlÓ'lüa BôLO DE Píl::SSEGO

escolha da ;"dnha do "T'ijucas Clube" senhorita 'Paula Gonçalves, fillla do T�l1en- Para o lanche de maior

Bayer Laus, Simone V:lZ e Simone Andriani Silva, meni- te Lauro Gonçalves, da Re- cerimônia ou para uma fes-

na-moça bonita de lindos olhos verdes. serva Remunerada do' Exér- t-a de aniversár-io, experi-I
,xxx: cito NTacional;. I�e:::�ezêas_tl�.a,bôcloon' tqe�et,atre:l�os i UM 'GESTO INtXPliCAVEL

Depois de uma temporada na Bahia voltou ao nosso - e11. Odolino Accioli·

jconvívio o sr. Paulo J. Medeiros, que encantado com as Lins, dá Reserva Remune- mais exigentes ��,aclares. -. Retornou a' Suécia "MI;ss llniverso"baianas que conheceu, disse qui!' são -todàs muito bonitas. rada, 90 Exército . .;é ....... .'

xxx
__,__' sta: N-elzi Maria da INGREn"IEN:_r.,�S: HOLLYWOOD, 12 CU, P,) I :lo' estúdio ond'e foi contrata-

Viajou �pal'a o Rio de Janeiro segunda-feira o jovem Silva, filha do Sub-ten. 250 gr. de bolmhos de
_ Proclamada recentemenLe ! da, Não só não nos disse na-

acadêmico de medicina Paulo Sabíno que- estava junto a Raul' Tito da Silva, da Po- baunilha, desses que se en- "Miss Universo de 1955" e r da a respeito de uma viagem
sua f'amíl ia passando as f'érdas.

. licia -Mil itar do Estado; cOJ�t�'a nas padartas �,om provida, em consequência de: eventual, mas ainda parecia
xxx .

- sra. Maria da Glória Iacilidade.
um contrato de seis meses feliz, segunda-feira, no pal-

No Lux Hotei jantavam na noite de domingo os casais I Campos Carofalis, viúva do % xícara de manteiga por uma importante compa- co onde estava sendo filma-

s.r. e sra: Armando da Silveira,. sr, e sra, Vivaldi ?arofa- .saud?so conten:âneo sr. De- 1 xícara de açucar bem nhia Cinematográfica, Hillevi ela.

lis, sr. 'e sra, Ernesto Mayer FIlho, e sr. e sra, Joao Car- I metno Garofahs;, .fino Rombin, a jovem e bonita I Mas, as pessoas informadas
los Brito, as senhoras conversavam animadas. I

- sra. Adelaide da Lapa 2 ovos "Míss Suéca", parece que foi dão .um nome a êsse "spleeri'
xxx I 'I'ornaz : 1 colherinha de extrato acometida repentinamente subtto, e lembram que Helle-

Sr. Peres Velasco jantava em companhia de sua ÍlOi-, - sra, Francisca Sá, es- de baunilha de "uma saudade doentia de vi Rombin está noiva do te-
va srta. Marlene Souto Vieira.

. i posa do sr. Major Alexan- 1 lata média de pessegos .seu _país". : nente Nills Benkert, da avia-
xxx

_,
_

'

I dr e Coelho de Sá em �etade� (amarelos)
. I Acredita-se que assim se,

,

ção suéca.
O sr. João Salum acompanhava a srta, Lêa Müller,' - sra. Al ipia Ferreira' 1 \ICara de creme de lei- .

ja, pois comprou, na sede ela '

sr, e sra, J. J. Barreto, sr. e sra, Tenente Fernando B. da Silva, genitora do nosso te gTO'SSO companhia aérea "Sabe'na",!
Viégas, uma mesa elegante. prezado colega-de-imprensa 1/4 de xícara de açucar uma passagem de ida sem DIVÓRCIO E NOVO CASA-

xxx Jorn. Julio Paulino da Sil- 'cristal volta, no avião de' Estocol- I, MENTO
'O sr. Júlio Gonçalves e senhora, o sr. Felipp Jorge va, Vereador sob fi. legendaI. mo. No mesmo dia, solicitou I Processo legal, rápido e

e senhora jantavam no Lux, sra. Felipp usou bonitos a- .do P.T.E.;
_.,. J MAN-EIRA DE FAZER: às autoridades americanas,

I
sigiloso, no exterior. Con-

dereces de brilhante. I - sra. .Decla Callado um visto de Stic1a dos Esta- suite sem compromisso, o

xxx i Carrei rão, esposa
_

do sr. 1 - Fragmente os boli- dos Unidos. I Escritório Jurídlco e Admi-
De Pôrto Aleg'1'e chegou à nossa cidad_e domin-go, o !.Taime Carreirão, telegra- nhos. Espalhe o �onteúdo N�O compreendemos nada I nistrati�o. Caixa �ostal -

jovem Aldo Peluso, aluno do C. P. O. R. na Capital gaú- I fista do Departamento dos no fundo de uma penela, disso' declarou um porta-vo� ,1231. RlO de JaneIro.
cha. Ao jovem, a coluna social' ,deseja feliz estada junto I Co,rreios e Telegrafos; deixando Y2 xícara para co-' --

à'sua. família.... � I
- sr. Alipio Vieira, ha- bril'. -------------,-------------

A cronista social Emily fez ótimas referências com i bil tipografo e integrante 2 - Bata a manteiga e o D A R A O C AMPO \'
respeito a festa"de Laglma, porém queixou-se bastante do

I
da Sociedade M u s i c aI açucar fino juntos, a ponto I!

-

frio. "Amor a Arte"; de creme. Junte então as

E A. lN D Ú S T R I AA cidade comenta a calma e tristeza do dr. Cláudio I - sra. Eloá. Silva Ca- gemas dos ovos e -bata mui

V�lente Ferreira, mas à noite em que Miss Santa Cata- rnargo, esposa do SI:. Capi- to bem. Bata as claras dos

rina cantou no SabillO's Bar, o doutor deixou a tristeza, tão Celino Camargo, da Po- ovos em pon to de neve e en

de .la,do. I ! icia Militar' role na mistura cremosa.

Das festividades prometidas em Blumenau, uma das - sta. Ma�'ia Helena Ga- Adicione' a ba)1Dilha, me-

muito esperada é o cock-tail no. luxuoso apartamento do ma Sailes, filha do des. ur-l xendo sempre e der�rame a

acadêmico Sérgio Alberto Nóbrega, que também, ficou bano Muller Salles e exma. : pasta adquirida, sôbre os

bastante alegre ao ver MiEis Santa Catarina canta).. esposa d. Maria. Emilia Ga- I fragmentos de bô!o.
xxx

I
ma Salles; _

'

I 3 - Esmague os pêssegos,
Aniversaria-se nó dia 13 a senhorita Ilza Damiani,! ,- Capitão, Oliveira Cos- d-e maneira a 'fazer 2 xícá

por c,erto neste dia. será. muito cumprimenta.da pelo. gran- ta, -"da Policia Militar do
I r�s do c9n�eúdo. Espalhe-os

de. l1l�mero de' ad�11�·adores qu.e. tem. A coluna soclal dJl- Estado
. I

sobre a mIstura c-:e.mosa;
seJa a srta. Ilza, ll1'umeras fellcldades. - sr. Müton Farias, ha- Bata o creme de leIte, ate

'endurecer. Pouco a pouco
vá. juntando o açucar cris
tal, batendo ainda. Espalhe',
o creme sôbre os pêssegos.
Ponha em cima, o que so

brou dós bolinhos. Leve _,à'
geladeira durante tôda a

noite. Para servir, corte em

Jr

quadrados ou retângulos.
(APLA)

ANIVERSÁRIOS

•

xxx
"

--

I'
te:

com ponta. de metal duro
/I;� (cqrbureto d� tung.st&nio e coba.lto)

� Fabricação sueca

� TEMOS EM ESTOQUE
::::::_ PARA PRONTA ENTREGA

BROCAS para 'pesreira

S'ECO

C I A. C O M E R C I-A L r'B � A 5 I L E I R A
DIVISÃO DE MÁQUINAS

Ru� Ãlvares 'Penteado, 208 -.---a.o'andar - Telefone' 35-4101
End. Teleflr. 'lTRADECQ" '- Caixa Postal, 238 _ Sãó

�/( i/'

li] linotipista da Imprensa,
OficiaL'" -' I
.e -:- jovem Carlos Alherto-'
Barbosa j?into, estudante :

-/sra..p-Iercilia Carolina
I

3anford ) de � Vasconcellos, !

esposa doj sr. Alvaro Accio
fi de ;Yas'�oncellos, Con ta
dor Secció�ml 'do Ministério
da Fazenda

- menirfo Armando Va
lério

. de' Assis Filho
-

.

Ten. João Paulo de

Souza, dâ Reser�a Remune
rada ·,Qo Exército

DR. F�RNANDO
ABELHEIRA

=

.
'

... �
."

No dia 27 de julho últtmo os comunistas demonstraram, mais uma vez, o seu deepreze às Lêi;
Internacionais e 08 seus terríveis mêrorlos de propagar a "paz". Foi abatido pelos bolchevistas,
sôhre a Bulgária, um avião israelita, mor-rendo assasainados seus 57 passageiros. No Braei], OI
comunistas também formaram o "Movimento dos Partidários da Paz", dirigido pela Rússia '.

através o bolchevista Abel, Chermont, que v,iiitou a URSS várias vêzes nestes últimos dois anos,

para recebimento de ordens do Kominform. A finalidade mundial do «Movimento d08

Partidários da Paz" " desarmar as Democracias para que estas possam ser destruídas com

faeílldsde por uma Rússia ar-mada até os dentes. Aí estão as provas. Que dirão os comunistas
010 Brasil dêsse criminoso ato de seus chefes na Europa?

/II
'

• 'tJ,ra�Jeiro8; ....combatam ti intervenção soviética no Brll�iI! tt1tr cauz.lU,4 a••lILElB.-

Ajudem li lua Cruzada. Dirijam,se à Caixa Postal 5394. 'r. ,&Nn;�O'''IIIIT''
RtO DE JANEIRO ,'�

'" I

� PROCURA-SE
'

UMA
NOVA VITAMINA
conterá o leite humano

uma' vitamina especial,
,

que
não existe, práticamente, no
Leite de vaca? Essa é a opi
nião de um nutríologista
norte-americano, Dr. Paul

Gyorgy, que isolou a biotina,
riboflavína e plrídoxlna, que
fazem Parte do completo de
vitaminas B. O 'leite humana
afirma o Dr. Gyargy - con

tém um elemento que estí
mula a multiplicação de uma

boctéría inócua denomíaads;

"Lactobacillus', que se en
contra no intestino. Êsse ele-

.. '

mento, embora ainda não es-

tela perfeitamente identifi
cado" poderá; muito bém, ex
plicar o fato da mortalidade
ser menor entre as, críança-,
amamentadas pelas mães da

que entre as crianças ama

mentadas com leite de vaca.

Na opinião 'do, Dr. Gyorgy,
seus trabalhos sôbl;e o as

sunto poderão vir a ter tanta
importância como o trabalho

I '!b'�. " 'vlttm", do oompl,.

'M
A

t:ASA MISC.LANIA dt.h1.

twl.dora do. Rád.1oa R.C.A.
, Vitor. ValV1l1... D1aeeL
)

_.--

.

Dr. ÇODsta�tlDo
Dlmatos

)
o T o R E S
GASOL.lNA
DE 1 -A 8 HP
4 TeMPOS

REFRIGERADOS A AR

MÊDICO CIRURGIAO

I __ Doenças de "Senhora,S-
, Partos - OjJerações - Vias

I Urinárias
Curso de aperfeiçoamento

I
e longa prática nos Hospitais

ele Buenos Aires
I CONSULTO'RIO: Rua Fe

i lipe Schmidt, nr. 18 (sobra-
do). - FONE 3512.

I HORA'RIO: das 15 ás 18
.

A FONTE

horas.

DE

POTÊNCIA
PREFERIDA

EM

TODO MUNDO
RIO DE JANEIRO: 'RUA RIACHUELO, 243

SÃO PAULO: AV. GEN, OLIMPIO DA' SILVEIRA, 63/77

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



• Florianópolis, Domingo, 1<1 de Ag'ôsto de Hi55

A DA.,:'AIDE I!OJE J:,ECORDA-NOS QUi!::

-..em 1630, junto ãs cacímbras da ilha de Santn An

tônio, 'os holandeses começaram a construção de um forte,
a que. deram o nome de Frederík ou Vijchock (cinco pon

tas) ;
_ em .1790, em Pernambuco, nasceu Domingos Ribeiro

dos Guímarâes Peixoto, falecendo a 29 de abril de 1846-. Foi

agraciado com o título de Barão de Iguaracu e foi. profes
sor da Escola: de Medicina do Rio de Janeiro;
,_ em '1819, no arroio Carpinteira, o Tenente Albano

de Oliveira (oficial de milícias). derrotou um destacamen
to oriental sob o comando de Santander;

- em 1835, na Bahia, nasceu o notável jurisconsulto
José, Tomás Nabuco de Araújo, falecendo a 19 de março de

1878;
,

. - em '1835, em Belém do Pará, teve início o mais ren

.

hido combate da revolta elos "cabanos", que só ter minou

na noite de 22 para 23;
- em 1846, no Rio de Janeiro, faleceu o Conselheiro

Baltasar da Silva Lisboa., nascido na Bahia em 6 ele janei-
ro de 1761;

.

- em 1851, Greenfell, com a Esquadra Brasileira, com
'bateu com a bateria de S. Nicolau, no rio Paraná, que se

achava guarnecida com tropas argentmas do ditàdor Ro

sas;
� em 1879, na Bahia, faleceu o poeta Antônio Augusto

de Mendonça;' alí nascido em 19 de maio de·1832;
- em 1905, no Rio de Janeiro, faleceu Antônio Joa-

- quim ele Macedo Soares, (Ministro do Supremo Tribunal,
- em 1941, as Nacões Aliadas, em guerra contra as do

"Eixo" assinaram a 'Carta do Alântíco":
- em 1945, o Japão rendeu-se incondicionalmente ás

forças dos Estados Unidos na América do Norte.

.

15 DE AGOSTO

A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE:

Entrega

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

CASA FEERNANDO, LTDA.
Rua Saldanha Marinho, 2, - ex. postal, 467

Fone: 3878

Telegram-as: "Canan"
FLORIANOÓPOLIS

SUPLlCIOS COMUNISTAS
\

1 PreceUo do Dia
Na China são torturados I FORMANDO PRE-

SUNÇOSOS
TOQUIO, 12 (U. P.)_ - o

I cem por completo", dlsse o! Há muitos pais que,
coronel John Knox Arnols, c�ronel, demonstr�ndo taJ-r:- i amiúde, trazem mimos pa

n�embrú do grupo de.11 a-I
bem com suas maos, horn-' ra o filho. Chegam até a se

vIador�s
.
�or.te-amencan� velI�ente d�fOl:n�adas por U�'ll i gabar disso, considerando

.devolvl.dos a l�berdade . pel, ., a?arelho dla�ollco de SUPIl-'1 se ótimos chefes de família.
comunistas chineses apos va- ClO empregaao pelos cornu- Assim vão' incutindo na
rios anos de prisão, revelou nístas para interromper a' criança, uma idéia errada e

como foi torturado pelos co·· : círculação, como "eles" ar- perniciosa porque vendo
munlstas, que fizeram decla- rancam as :'confis.sõ�s". En .. ! estas que �s outras' são tra
rações falsas contra seus quanto sorría a maior ago- tadas de modo diverso se

cO�lPanheiros "E�1Pregaram nia, di� Arnold, um. guard.u julga diferente, superi�r é
me lOS de persuazao que os -comunísta se entretmha PI-j com direito .às maiores
povos' civilizados desconhe- sando-lhe nos dedo" I t atenções.

.A V I' SO 1:1
Procure evitar que seu i..

filho S\e julgue supe-
'

rior aos outros, e se

I torne presunçoso, "cou-
, vencido" e .antipático,Tendo sabido que individuo de passado e presente '

.não o cercando de ateu
pOLTCO recomendável, anda proclamando maldosamente,
que minha transferência para Curitiba, pende-se a ques-

ções e cuidados exces-

L,ão de saúde, venho 'de público esclarecer aos meus bons
sivos e inúteis.

-migos: e- clientes de Plortanópolis, que minha possível SNES.
. mu dan.ça de residência, pende-se a honroso convite rece-

I --.------

bido, por quem reconhece meu leal-valor Profissional.
Por enquanto, e possivelmente 'até o fim d�' minha

vida, continuarei em Florianópolis, servindo com dedica

ção, ricos e pobres como venho fazendo até então."E se
daqui sair por uns tempos, é para aprimorar meus conhe-:
cimentos técnicos, e cada vez dar melhor assistência à
minha clínica. .1

O resto, é calúnia e inveja. I
Dr. 'Guerretro d� Fonseca I

•••••••• ·•••••••••••••••••••IN••••••••••••�... "

i .•

I (CSUI AlDérica)) i
: I'

Eu, abaixo assinada, torno público estar per-
•

••

I
dida a apólice TI. 130.999, emitida pela SUL Al\1É- ':

• RICA, Companhia Nacional de Seguros de Vida, I
I sõbre a vida de meu falecido espôso, sr. Pedro de i
• Andrade Garcia, pelo que já me dirigi a essa •
• O
• Companhia afirmando estar a mesma nula e sem •

I valor algum, para todos os efeitos. :
: Florianópolis, agôsto de 1955. :
I Iracema Zomer Garcia :
! " � _••$�

�

-r-e em 1645, reuniram-se em Santo Antônio do Cabo, '

ao bravo Vidal de Negreiros, os heróicos Fernandes Vieira
. DOMINGO, 14 DE AGôSTO .

Camarão e Henrique Dias;
,

f
Ora, o Senhor disse à Abraão: Sai-te da tua terra,

_ em 1769, em Ajácío, Corsega, nasceu Napoleão Bo- -e da tua parentela, e da casa de teu pai. para a terra que

naparte, o célebre Imperador dos> Franceses, falecido na te ,mostrarei. (Gên. 12:1). Ler Gê11. 12:1-7 ou I Cor. 1:1-9.

Ilha de Santa Helena em 5 de Maio de 1821' _

Há milhares de anos Deus chamou Abraão e deter

..
_ em 1792, nasceu o Brigadeiro Antônío de Souza Li- minou que êle imigrasse com suà família para pais es-

ma, o bravo defensor da Itapaina, durante a guerra da In- trangeiro. Ali êle deveria estabelecer.' uma nova raça

depenãencia, falecido em 17 de Maio de 1846;
�

que adorasse o único .Deus vivo e -verdadeiro. Abraão

_, em 1825, em 0uro Preto, nasceu o poeta Bernardo vivia num meio pagão·e idólatra, mas guardava sua 'fé e

Guimarães, Patrono da Cadeira n. 5 ela Academia

Brasil�l-I
obediência'� Deus. Êle desisti.u ,do. confôrto. da cidade

ra de Letras; .
para peregrmar pelo deserto inóspito e per-igoso.

_ em 1867;'0 'bravo Almirante Joaquim José Inácio. A história hebráica tem seus pr imórdics neste even-

Visconde de Inhaúma, forçou com seus navios a passagem
. .o. O novo povo em nova terra tornou-se num farol es

ele Curupaití ; .
, .

- piritual no meio da civilização pagã. Esta famosa jorria
_ �m 1869, em Assunção, instalou-se o Gov'erno Pro- Ja empreendida pelo patriarca só pode ser explicada pe

vls�['io dq Paraguaí.celeíto par empenho il0 Brasil para a
la vontade de Deus agindo na história humana. A jórna-

i�d.eP,endência Ç{aquela República; <'." da de Abraão foi um ato de fé em,'P�us.
-

_ �.

,," "� em 1909, por questões intimas, foi," assaasínado o
Por nossos atos de nê, Deus \.�:a::-J1.0S para coristruir

g'l:all�le escritor Buolídes- da Cunha, nascido em Cantagalo,

1�lm
mundo melhor. Deus nã"o l'em�'e'os obstáculos, mas,

Rio, a 20 de Janeiro de 11166. rJtz-se presente em nossas vidas, ct.a,nrlo-nos fôrças para
mf'ren ta r as tarefas do discípulo cf1is,tão.

ANDRÉ NILO TÁDASCO
, ORAÇÃO :

J

C'

Dental Sanla apolonia
""f'

ARTHUR ANTONI_9 ;MENEGOTTO
Rua: Tiradentes, D.O 20

FLORIANúPOLIS

o ESTADO

Máquina

BlOCO dQ Brasil S.I.
CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR

Com a' Biblia na. Mão

Nosso Pai, tu nos chamaste de uma vida de pecado
rara uma vida de luz j) verdade. Em teu Filho, nosso
�a!vador, encontramos fôrças para empreender a jor
i.ada. Ajudai-nos a viver aqui de tal modo que herdemos
'I vida eterna, 'por Jesus Cristo, nosso' Senhor, em cujo
nome oramos. Amém.

.

i .

O .Centro de Irradiação
Mental "Amor e Luz" realizá
sessões-Esotéricas, todas as se

gundas feiras, às 20,30 à rua

Conselheiro Mafra, 33 .; 2°
andar.' .

I ENTRADA FRANCA <,

I'
I Edital
I �e Vonvoca�ão,

"

Na forma' dos dispositi
vos estatuários em' vigor,
ficam convidados os senho
res associados desta Socie
dade, a se reunirem em As

. sernliléia Geral Ordinária a

realizar-se no dia 14 de,

agôsto do corrente' ano, das
o às 12 horas, em nossa se

de social, em Capoeiras, pa
ra eleger a nova Diretoria

que regerá os destinos des
ta Sociedade no período
compreei1dido entre 12 de

E�PBCIAI IZADA EM ARTIGOS DENTARJOS setembro de 1955 a 12 de

Estoque permanente de fodos e quaisquer a)'tigo� '"etembro de 1956.

concernentes ao ramo Capoeiras, 11 de agôsto'

'EQUIPOS, CADEIRAS E MOTORES TEVONI te, de 1955.
Luiz Moraes
Secretário

COMUNICADO' N. ,49
A CARTEIRÁ DE COMÉRCIO EXTERIOR toma

público que, por decisão do exmo. sr. Ministro da Fazen-
d 1 3 3

Deus quer que a jornada de nossa vida seJ'a uma
a, (e - -55, transitada em julgado, pela não ,interp'os i- .

�xpressão de fé.
ção de recurso tempestivo contra o ato ministerial, fo-
ram aplicadas à firma IMPORTADORA DE MATERIAL

}<'RANK R. SNAVELY (Tennessee)

AERONÁUTICO CIMATA) LTDA., avo Franklin Roose-

.

- O -
.

velt 115 - Grupo 704, as s<1nções máximas previstas no
SEGUNDA-FEIRA, 15 DE AGôSTO

lírt. 47 do Decreto n. 34.893, de 5-1-54 _ im)Jedimento de ,E êle se f'Oi a_o deserto, caminho de um dia, e veio

importar ou exportar no pn120' de 12 meses e multa de
.� assentou-se debaixo de um zimbro: e llediu em seu âni-

C $ 20000'
,:no a morte. (I Reis 19:4). Ler' I Reis 19:1-8 oli João

'r . ,00 - por mfração às disposições dos diplo- '0'1 6
mas legais que regem o intercâmbio comercial do Brasil 1

J •
- l. �

com o exterior.
Esta TIlemorável jornada de Elias pode. muito bem

Rio de Janeiro, 4 de agôsto de 1955.
,er chamada "Do vale do desespêi'o ao monte da visão".

a) Ignácio Tosta Filho _ Diretor. D.e�ois do desafio no Monte Carmelo. e? da exaltação es-

::.) Adelino DebenedHo Gerente. pll'Itual daquela hora, a ameaça d.e Jezabel ,era dern11is;
Elias desejou morrer.

Deus sabia que Elias estava e�gotado, que precisa
,Ia de repouso e n ut1'Í<;ão apropriados. Deus não o repre
endeu: forneceu-lhe o de que êle precisava. O passo se-

4'uinte que Elias precisava tomar para sair do vale era

luvir a voz de Deus e recobrar o ânimo diante da situa
'u,o real. Elias não era o único sobrevivente; sete mil
tlém dêle, permaneciam fiéis. Finalmente, para vencer O·

lesêspel'o o que êle precisava era rle uma tarefa 'maior..
Ainda é assim. Quando. chegamos até o vale,. preci

_;amos, naturalmente, verificar nossas condições físicas,
:nas acima de tudo, precisamos ouvir a voz de nosso Pai.
[<;ntão, se tomarmos' a sua mão, firmemente, e empreen-'
lermos outro trabalho, venceremos o· desânim.o.

Uma casa a Rua Visconde de' O,uro Preto.
Duas casas a Rua Santos Saraiva.
Uma casa a Rua 14"de Julho.
Uma casa em ,Coqueiros.
Uma casa na Rua Fernando Machado.
Uma casa a Rua Conselheiro Mafra.
Uma casa na Rua Rio Grande do Sul.
Uma casa de material a Rua Moura. (Grande finan-

ciamento). _

Duas casas' de material no Morro do Geraldo.
Ó Deus, graças te damos por tua paciência e com- Duas caias .e um gi'ande terreno para. lotear no Mor-

preensão: Ajuda-nos a com!)reender que as coisas não 1'0 do Geraldo - Frente Estrada Geral.
�ão nunca tão más CO�10 parecem. Que não permaneca-

l Quatro lotes no centro da Cidade.
'nos no vale do desespero, mas ouçamos a tua voz e �u-I' Dois lotes na Rua Moura.
ba.�os ao_ nm'o monte da visão, orando, como Jesus nos Quatro lotes em Londrina - Paraná
�nSll1OI1: Pai 1108::;0 que estás nos céus Amém. Tem compradores para casas n� cid�ae até .

Cr$ 400.000,00.
VENDE-SE a' casa Ilúmero 20, da Rua Deodoro, com

em l3,50 de frel)te por 46,60 de fundos - 66.
.

IMOBILIÁRIA "MIGUEU DAUX"
Rua Coronel Pedro Demoro 1.541 - 10 andar'..,

Telefone 3.376

HOSPITAL DE ,CARIDADE DA IRMANDADE DO
SENHOR JESUS DOS PASSOS'

,E,DITAL
O movinlellto de assistência aos indigentes durante

os meses de abrn, maio, junho e julho do corrente ano foi
o seguinte: Consultas, 5.703; QurativQs, 5.870; Operações,
610; Exames de Laboratório, 1.086; Raios Infra Verme
lho, 173; Raios X,:Jt'l<6; Ultra Violeta, 30; Metabolismo
Basal, 25; BrOnéOS(wpia, 3; Anestesia pelos gazes, 63;
Radioterapi�" 15�; .Oxigenotel'apia, 33; Radium, 10; Ina
lações com peniciI'iha, 68; Transfusão de Sangue, 30; Bis
turi elétric'o, 8; Eletrocoag-uJação, 40; Eletrocardiograma
18; Injeções, 19:289; Formulas aviadas, 16.280; Ionisa�
ções, 18; Tubá,ge,m' duodena 1, 3; Corrente elétrica, 30 e

Ondas curt-as, '307. '

VENDE-SE
Uma motocicleta "ROYAL ENFILELD" de 18 HP

_.:.. 2 cilindros.
Ver e tl:atar com O. Carlos Ci.mha - Rua Anita Ga

ribaldi, 61.

VENDE-SE
Vende-se um TEODOLITb - pequeno de marca T. W.

BREITHAUPT de fabricação H. Soln Casell, a preço mó
dico.

- Ver e tratar com o Sr. Haroldo Brasil da Luz à
,

rua

. PENSAMENTO PARA O DIA

ORAÇÃO

PENSAMENTO PARA' O DIA
Ouvir a voz de Deus sigHifica que não fic'aremos

nenhum vale de desespêro.
MARYC. MORSE'(New Yovk)

.__�A_.__ .__-:- _

CURSO "SANeTOS SARAIVA"

atende

(REGISTRADO)
'DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA

PROF. LíGIA DOS SANCTOS SARAIVA
aos interessados diàriaménte das 9 às 12

14 às 18 horas
Rua Feliciano

e das_

mos ]>ara' pron ta entrega
Aceitamos encomendas de PLACAS E..,l\fALTADA8

pára diversos fins

ATENÇÃO; Atendemos
Protéticos do Interior pele
AÉREO e POSTAL
COM A CHEGADA DE GRANDIOSO E MARAVILHOSO

ESTOQUE DE MERCADORIAS

os sen'hores Dentistas e

Serviço de REE-MBOLSO

a Imobiliária· José 'DaUI
TEM A VENDA

8utomóvel-Vende-se
ENDE�EÇO:

1'eL 311,$.

FORD-TAUNUS modêlo 1951 em estado de novo.'
Núnes Pires, 13 - ;Preço fie oc.asião. Tratar à rua,l\r�gY, Vaz ,Callado n. 242,

Bairro de .Fátima - Esh:eito.

:
.

LAMPO
Desapareceu ôntem de

sua residência Trajno 30 -

um cachorro Setter de côr
marrom - ouro. Gratifica
se bem a quem encontrar.

.. _, :.

Em Biguaçú, na R�'a Co
ronel Teixeira de Oliveira,
n. 17, uma casa de negócio,
com moradia e pequena chá

cara, medindo 300m2., com

água corrente e pôço.
Motivo da venda, faleci

mento da espôsa do proprie
tário.
Vêr e tratar na mesma._

.

O MELHOR JURO -

. .

5·%·'.. . ..•
'

. -

.

.

.

.. 'o
./
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DEPeSITOS POPULA.RES

BANCO.' AGRíCOLA;
. �.' "�-�'

RUA TRAJÀt(O� ':16-
,. FLORIAN6pOLIS'

.

.�'.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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.Serviço Eleitoral
Compareça a 13a. ZODa

e retire seu fitulo
O Escrivão Eleitoral da Fernandes Junior - An-

13a. Zona pede, por nosso
i nani de Paula Nunes-Iintermédio, para compare-!AraCy Jacintho � Avelino

Icerem, com urgência, em Domingos de Ramos- - Ar

Cartório, no Palácio da Jus-. tur Pacheco - Arlindo Re- I
.f.iça, afim de retirarem os g is de Miranda - Antônio',
seus titulos retidos, os se- Silva - Arnaldo Casonatti I
guintes eleitores: - Adelaide Oliveira de
Áurea da Silva Cardoso Souza - Antônio Fiuza

- Alberto ,Gonçalves dos Lima - Argentina Pereira
.

Santos - Ademar, Bonif'a- Machado - Aurelino Ma
cio de Sena - Abelardo noel dos Santos - Anibal
Dionísio Vieira - Auta de Silveira - Alvaro Aloisio
Oliveira Felicio - Ary Fa- Canaverde - Alirio José
rias Arcelino Flavio - Antônio Rodrigues Da
Elias - Alba Neusa Bar- niel - Adernar 'I'aranto
rciros Silva - Alvaro Fe- Acioli Vieira de Souza �

I lisbino da Silva - Alme- Adotiva Felipe Coelho -
rinda Mélo Lourenço - Ar- Antônio Dutra - Antônio
noldo Sebastião - Adelina Miroskí - Antônio Fagun
Cecilia Coêlho Alina _des - Antonio- Oodofredo I
Vieira de Sousa - Argen- Alinerti - Antonio José dá,tina Machado Cascaes - Silva - Antonio Soares de
Altamir Maiu de Almeida Oliveira - Alvaro Varda-

Antônio Fleury Barbosa nega.- Antônio Silva
- Amaury Norberto Silva Arnaldo Pinto de Oliveira
- Arony Natividade da - Adi Garofallis Ribeiro
Costa - Américo Silveira - Alvaro Dias de Olivei
d'Avila - Aurea Marta da ra - Ári Alvaro de Simas
Silva - Alberto Fuger -

- Arminda Frieda Bats

Al;y Hyg inio da Silva - chauer - Anna Maria da
Aldo Pereira Acinoê Luz' - Altamiro 'Di Bernar
Irmeia Marcelino -. Au- 'di - Artur Purlf ícacão -

g�ísto Vieira - Aducio Vi- !Aroldo Jaromir MitÚtz
eira - Adelino Leodoo do' Alice Aguiar Nunes
Nascimento - Arlete Ema Alaide Florinda Cardoso -

Menezes - Adernar Lauro Arolde Pessi ""; Amaro Sei
Martins - Alecio Horácio xas .Ribeiro Netto - Ar
da Silva - Arquimino Gon
çalves - Aristides Pereira
dos Santos - Aldorey Cos
ta' -

.

Angelíno Francisco
Fagundes - Aldolino João
Felíx ._ Ag issé Vidal de
Souza - Annibal Clímaco
Fjl ho - Adernar Américo
Madeira - Altair Estariís
lau Lucas - Aurora Maria
de Pinho - Agueda Regina
de Mello - Alpheu Ferrei
ra Linhares - Aarão Sten
deI Areão - Alfredo Ma
noel Ferreira - Amélia
Amorim de Souza ---' Ar
mando Quadros - Antonie
ta Tomazia da Silva
Aristides Rodrigues de'
Souza - Astrogildo Sebas
tião Cunha - Austeclinio

mando Valér!o de Assis
Adelino Virgil'io Dutra -

Alipio Cândido Vieira
Adolfo Martins - Alvina
Pereira Duarte - Alayde
Pedreira Nocetti - Auta
Nascimento Felipe - Af
fonso . Lehmkuhl - Adele
n ir D e I a y te - Amélio
Aune - Augusta Souza da
Silva' - Assis Cardoso
Antonio Adolfo Bohm An
.on io Francisco Bernandes
- Arinésia Wagner.

, Florianópolis, 10 de
to de 1955.

ages-

I
(Abílio José de Carvalho

Costa)
Escrivão Eleitoral da 13!t.

-Zona

Flol'iallól)OUS, Domingo, 11 de Agôsto de Ill55

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

'_' ',- _ .. __ o
- _.!- • __ • __�.-... • .. -

•

Os novos modelos FRIGIDAIRE,
de surpreendente beleza e maior

espaço útil, representam o que
,

há de mais moderno em matéria

de refrigeração doméstica. A nova

linha de refrigeradores FRIGIDAIRE,
produzida pm brasileiros com

matéria-prima nacional, possui
tôdas as características de beleza,
luxo e qualidade dos melhores

refrigeradores importados. .

JUIZO DE DIREITO DA finado - continuaram na

COMARCA DE TIJUCAS. .iosse do mesmo imóvel e,
EDlTAL DE CITAÇÃO DE dois anos após, 'venderam a

INTERESSADOS AUSEN- mesma posse ao suplicante
TES, INCERTOS E DES- que a vem ocupando até L

CONHECIDOS, COM O· presente data e tanto o su

PRAZO DE TRINTA DIAS pl icante, como seus ante-
O Doutor Clovis Ayres "essores, sempre a mantí- CONCESSIONÁRiOS( AUTORIZADOS EM TOOO O PAie;

Gama, Juiz de Direito dai "eram com ânimo de dono,
. __------------------------.-

Comarca de 'I'íjucas, do pacífica e ininterruptamen- ação no prazo de dez dias, S-RPARAÇÃO DO Ilnd.""'. das Industrias de' FI·a�.a-o- .. Compra-s'eEstado de Santa Catarina, te; apenas quanto a esta de conformidade com o dis- 1 \I ti
na forma da lei, etc... parte, há dois· anos, apro- posto no artigo ,455 citado, F "-;TADO DA IGR�- T' .j DI u I Terreno' ou casa veiha
FAZ SABER a todos ximadamente, o eonfron- - sendo, afinal, reconheci- JA NA ARGEN� ece agem.Ue umena imediações do centro.

quantos interessar possa o cante Luiz Albino, sem ne- do o domínio do suplicante INA Recebemos e agradece- Presidente: Ewaldo I. Informações na A Mtlde-'
presente edital de citação, "lhum documento ou prova sobre O referido imóvel, cu- . T

. mos, a seguinte comunica- Jansen (Fábrica de Gazes -lar,
com o prazo de trinta dias, eficienter aventou o pretex- ja sentença lhe servirá de BUENOS .AI�ES, 11 (D.: cão : � )1 Medicinais Gremer S. A.) --'---------
virem' ou 'dele conhecimen- co de que parte do mesmo .ítu lo hábil para inscrição P') - A �om�ssa� de

Assu�-I Secretário: - Paulo Fri- CASA MISC.�NIA ilatt'Jo
to tiverem, que por parte imóvel lhe pertencia e ten- 10 registro de Imóveis. Dá- I tos Constitucíonats da Câ-

- "Dando cumprimento tzsche (Sul Fabril S. A.) "1ddora ti.. JUdI.. B.C.A.
de Zef.erino Antonio Ma- .ou apossar-se da respecti- se a presente o valor de I m�ra de Dep�tados ap�ovou, as Instruções nO. 11, de 11 I Tesoureiro: -' Hermann VUlr, Valvtiu • DIaeH.
chado lhe foi dirigida a pe- va área, mas reconhecendo, Cr$ 3,000,00 para os efei-

I hoje, um projeto de lei, ;l,- de fevereiro de 1954, do Mi- John (Tecelagem Kuehn ri- •

tição do teor seguinte: - após, o seu êrro passou a tos legais. O sinatário des- presentado pelos deputados nistério do 'I'rabalho, In- eh S. A.) I"Exmo. Sr. -Dr. Juiz de Di- respeitá-lo até a presente ta tem sua residência nes- per.onis_tas, que, c�ncede au- dústria e Comércio, vimos I Suplentes: - Victor He- Ilho da Federação da Indús
reito da Comarca. Zeferino data. - III - Em vista do ta Cidade, á rua Coronel tonzaçao ao presidente Pe-

com o presente, para os de- ring - Leopoldo Schmalz tr ia
Antonio Machado, lavra- exposto quer o suplicante Buchele nO 4 onde recebe II

ron para que postergue por vidos fins, levar ao conhe- i_ Oswaldo Wippel. I Ewaldo Jansen e Ernes-
dor, brasileiro, natural reguls rizar a sua posse so- Citação.' Protesta-se provar n�ais seis meses a

�onvo��-I cimento de V. Excia. que Conselho Fiscal: - Arno to Stodieck Junior
dêste Estado, residente e ure o referido '. imóvel, de <1 alegado com testemu- Iça0 .de. uma Assem�lela este Sindicato será admi- Zadrozny Dr. Glauco Esperando merecer de V.
domiciliado no lugar "Ga- i !.:onformidade ffom o dis- -nhas, vistoria e outras pro-

ConstItumte que rompena os nistrado no biênio 1955- Beduschi e Otto von der E:icia. o apoio que este 5lín
lera", distrito de Caneli- II posto ·nos artigos 550 e 552 "as permitidas em direito. vinculos existentes entre o 1\)57, pelas pessôas abaixo Heyde. dicato necessita, subsGrevo-
nha, dêste Município, -

I
do· Código Civil. E para o Nestes termos P. deferi- Estado e a Igreja Catolica. ilegalmente eleitas em 30 de Suplentes: - W a I t e r me 'com toda a estima e

--------�-------------, '

,quer mover ::t presente ação I dito fim requer a designa- men'to. Tijucas, 31 de maio, - junho último e agora devi- Karsten - Ralph. Gross - apreço
.

de usucapião em que expõe I ção do dia, lugar e hora pa- de 1955. (a) Claudio Cara- BIBLIAS PARA ,damente empossadas nos Ernesto Stodieck Junior I. Ewaldo Jansen - Presi-
e requer a V. Excia. o se-'Irã a justificação. exigida mmú de Campos! Em dita 100_,OOO LARES respectivos cargos: I Representante no Conse-,dente"

'�""''''''''''�lguinte: - I - O SUPlic'án-1 pelo artigo "455 do Código petição foi' exaraJo o se- �,
te é posseiro, há mais de de Processo Civil, - na suinte despacho: - "A., (SNA) � Um 'dos maiores'I'.•)+)+'-••)��.=_.::.:.:e:9-€fi ��'_'�)}�:++�9+:++�:++�trintà anos, por sí e seus qual deverão ser ouvidas .::omo pedem. Tijucas, 27-6- programas de distribuições ...

"

�.antecessores, de um ter- .1S testemlinhas Etelvino 55. (a) Clovis Ayres Gama da Bíblia Sagrada, dentrõ do .:.
.

. ���reno situado no lugar :Ca- Leal Nunes, Domingos Bor- i - Juiz de Direito." Feita Estado de Missippí está sen- .+.

�
,

-- - ��.lel'a,- distrito d"l Canelinha, gonovo e Luiz Júlio, lavra-l:1 justificação foi exarado do realizado sob a direção .:.

,�. .z I

des�a Comarca, com oitenta d.ores, resid�mt�s e domici-,jo seguinte des�ach_o: do dr. W. A. Keei, secretário ._t;
_ �I!!!!!II �rL"12"llln". �:..,e OItO metros de frentes, !lados no dIStl'ltO de Cane- (Façam-se as cItaçoes re- do Departamento do traba.- .t. � ,-, ;I

- I/;n "VI"I7"'" �:.�por oitocentos e oitenta di- linha, desta Comarca, - os queridas na inicial. Tiju- lho entre os negros, da Con-:' r ''W'V _,_ �:.'"tos de fundos - ou seja -quais comparecerão em cas, 6-8-1955. (a) Clovis vencão Batista do Mississi- .:. •.
77.440 metros quadrados,' Juizo independentemente Ayres Gama." E para que pi.

.

.:. .
- fazendo frentes em ter- de citação. Requerem mais chegue ao conhecimento de O alvo da campanha, ini- .:. Dastaque o CUPQm abaixo remetendo para: Real Aero- �.ras de Luiz Albino ou com que, depois da justifica- todos e ninguem possa ale- ciada em outub�o .�e 1954, é +.. vias _:_ Rua GJ;w.selheiro Mafra, 6 Florianópolis, e candi- "'�•.quem de direitu, e, fundos ção, seja feita a citação gar ignorância, mandou ex- colocar u.ma BlblIa em .. ,. ..:. aate-s.e a uma passagem de ida e volta às famosas Cata- ��.no Travessão Geral; e'xtre- dos atuais confront.a:ptes, pedir o presente edital que 00000 1

- � I1. ares que nao a pos- .. + ratas de Foz do Iguaçu.
, �mando ao Stil em terras de todos residentes no local será afixado na sede dêste suem, particularmente os la- .t. ,IAlfredO Benevenuto é ao do imóvel. Deverão tambem Juizo, no lugar do costume, res de pessoas de côr. ...t N' . �••Norte em terras de Maria 3er citados os interessados e, por cópia, publicado uma Tf

-

, ome: ;.................
.. .

Vieira. - II - O referido desconhecidos, inclusive os vêz no DIÁRIO OFICIAL e .... . ,,:Elldereço: ; ,................................... ...�.
imóvel pertenGia �'Antonio herdeiros de Maria Vieira, três vezes no jornal "O E�- bs.:í:eví. (a) Glovis Ayres .:. " A, nova. agência da Real Aerovias em Florianópolis, fica- . ..�..
F�'àncisco da Silva, faJeci- por editai de trinta dias, TÁDO", de Florianópolis. Gama - Juiz de Direito.' .i.

rá localizada a:
...:.do há mais de trinta anos, 'bem como -o Sr. Delegado .Dado e passarl.o nesta cida- Está conforme o original.... 'Rua:: � .. , .. , " . nO :.. I
..�.cuja posse datava de mai� Regional do Patrimônio da de de Tijucas:�os oito dias afixado na sede dêste Jui- � Edifício. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ':� de 50 anos., e' falecido êste União, por precatória, em 'do mês de agosto do ano zo, no lugar do' costume, so- ::: ,Qual o último "slogam" da Real Aerovias? .-.... �:."sua �fi1ha Fili-sbina da Sil- Flo�ianópolis e o represen- de mjl novecentos e cin- bre o qual me repol'to e dou t

'

,

: , . . . .�, ' .. �
�va e seu genro Angelo João tante do Ministério Público quenta e cinco. Eu, (a) fe. :.. ........................................•.......• ..+

Simas - que já:_rr{oravam nesta Cidade; todos para Gercy dos Anjos, Escrivão Data supra. O Escrivão: +.+ , ....
d A· ( ��-.'" -.�•...:............................... � � '- +.' .. +. � .. ..' + .. • • • .. .. � .. � � �

*

companhia �.o :m�smo contestarem a pres�nt'i!> o c!a,tjlogrª.fei,,, cOJ}f�rL e su-
> (ler,cy . os nlos. .�"':'!+�.�.�.""':!'•."....,...,...,.. �..;�.�....,....,..."...,..�.�.." !.f ' � + �.�.�.�.��.�- :,r

'.
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3 NOVOS MODELOS i SUA ESCOLHI•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

OOR 95 Luxo

�Modêlo luxuosíssimo e de grande.
beleza, provido de prateleiras doura-
das e gavetas de gêlo em côres.

OMI 97 Masl,r

9,7 pés cúbico.

de ItSPIIÇO útil, :

com doIs

hidratores ..

gaveta de carn••

Ideal parCl

fClmílias numerosas.

�Cf{/iMMo
OS novos modelos

. (MAIKA REGISTRADAl

Sup-rR CONGElo\OOR

\

OMR 79 Müster

7,9 pés cú bicos

de espaço útjl,
com um hidrc.tor

e gaveta de

carne. Ideal

para fam ilha

de 'i,.,o msdtc.'

Os Concessionórios FRIGIDAIRE lhe ofe
recem ,assistêncip técnica permanente
através de mecânicos em refrigeração
especialmente treinados nas Escolas
mantidas pela General Motors do Brasil.

* PRATELEIRaS NA PORTA
* MaIOR ESPAÇO INTERNO
* ACABAMENTO LUXUOSO

...
-

........•.............

Produto da

GENERAL MOTORS DO BRASIL S. A.

,/

..
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TubarãoJecebe hoje seu orime_iro Bispo . 10 aterro do Largo Treze

Crondes homenagens a fi. AO'selmo Pletrulla -Toda a gente flOl'l��Oli����randiosidade do pla-
Tubarão, a nova Diocese será saudado pelo sr, Prefei '. Deum. A noite, D. Anselmo cana conhece de perto aque- no para aquele centro de

catarinense, receberá hoje, � to Municipal, pelo sr. Ade- Píetrulla receberá as chaves le vasto atêrro do Largo .Tre- nossa Capital. Com tais ele

sob intensas vibrações popu- mar Ghizzi, em nome do po- da nova residência episcopal. .e de Maio, que, na época mentes de primeira ordem, o

lares, o seu primeiro Bispo, vo e pelo Padre Agenor Mar,·· Saudando-o, respeitosa.-' oportuna, constítuíu-se numa sr. Osmar Cunha não teve

D. Anselmo Pit;trulla. S. E�a. ques, em nom;-do Clero. I ment�, levamos at� ao ílus- magnífica obrardo Govêrno dúvidas em procurar Os ílus

Revma. tomara posse hoje, S. Exa. Revma., o sr. Arce-
I
tre BISPO de Tubarao os nos- Federal. Area central e de tres senadores catarinenses,

MINISTRO lU'IS GAllOTTI
pela manhã, logo após ser bispo ,Metropolitano, 'D.

Joa-Isos
votos por' um govêrno grandes proporções, é um para que o projeto de doa-

" testívamepte recebido em

I
quim Domingues de Oliveira, pleno de êxito, .na direção ponto esplêndido para ur- ção ao 'município do aterro

-a do seu Estado, transferiu
I'ubarâo., . que ontem seguiu para Tu- religiosa da g\l'antle Diocese banização moderna, de sorte da Prainha, fosse encamí-

-esídêncía para a Capital
A chegada, S. Exa. Revrna. barão, rezará solene Te- sulina. tal que possa contribuir efi- nhado por intermédio da-

Federal, onde exerceu vário:
'.11••••••••••••••••••••(6........................................... cazmente para o embeleza- quela Casa Legislativa.

-argos de, alta responsabilí- Va'
, .,

me5m ,,' de -r"ta' mente da Capital catarinen- Ante-ontem, o senador'

.�:d:����l�'=d�� �:I��t��lt�e� .

I,
,

U • U
.

�J se�o programa de trabalho ���!�� a���e�s!earO�����:,
iúblíca, Em 1945, foi nomea. Os defensores da tal Fren- Do P.S.P. não leva senão cas, de Ituporanga, de Joa- .ia nosso ilustre Prefeito, Sr. o seguinte cabograma:

lo Interventor Federal em �e Democrática já não escon- I um terço,' Juntamente com çaba, de Herval,- de Concór- Osmar Cunha, inclui-se a ur- 'Prefeito Osmar Cunha

santa Catarina, conseguindo 'lem o desânimo que lhes vai I os melhores elementos da dia, de Xaxlm, de Campos, banização de toda aquela Florianópolis

20m a sua ação serena e cri- _)elas fileiras. Direção Estadual, diretórios Novosj de Seára e de Urus- zona, o que, em breves pala- Tenho satisfação informar

teriasa, num momento d; A tal Frente Democrática inteiros do P.S,P. já se rnaní- I sanga. 'Iras, significará o descon- que subscrito senadores ca

singular agitação política ião reuniu um só partido ,in· festaram publicamente con- Do F.D.C, não recebe apôío sestionamento das ruas cen- tarínenses acaba ser ajlre

Iar cabal desempenho à mís- .eíro, É formada de pedaços tra a Frente Democrática e senão da ala eleitoralmente trais, melhorando o trânsito sentado projeto concedendo

�ão. Regressando ao Rio, err,
te partidos. os candidatos Lacerda-e Hül- menos fraca. i/e possibilitando o apareci- êsse município áreá 'aterrada

1946, pouco depois era ele- Da U,D,N,' não conta com Je, Estão nesse caso; os dí- Do P.R.P. sofre restricões "menta, em vias públicas bem na Prainha conforme soltei

-ado ao carso de Ministro. ) apôío dos mais tradicionata retórios da Capital, de Join- .1OS diversos municípios em traçadas, de novos edifícios, tacão amigo, Cordial abraço

la mais álta'" Corte judiciá- I dem�ntos, que, ou se arasta- ville, dt 'Itajaí, de Araran _.ue a U,D.N., tendo candida-, A Delegacia do Dominio Carlos Gomes de Oliveira".

-ía elo país, sendo o primei_lra,ru, ,ou 11�0 estão Interessa- guá, de Sâo Joaquim, de Bom to à Pref'eítura, exigiu o a, Ja União e o Departamento E', pois, digno de registro

,'0 catarinense a integrá-la, �_ pleito. .

"

Retiro, de Capinzal, ele T'íju- )ôio do sr. Jorge Lacerda pa- de Portos Rios e Canais 01'- o trabalho da nossa banca-

Na sociedade carioca, o __ ps,iiWrrl'a �si3e:<; -r C,a�diel�tos, l:eV?I·1 gãos federais, dirigidos �elo�� da rio Senado Federal, e,

ilustre barrrga-verde, que é
' ,,111(,0 W.J1 18,,0 o" prerrepis- engenheiros Gilberto da Fon- mui particularmente, do se-

_,.. também um elos mais devota

O
-

b
-

I d
'_

I
,as.' toura Rey e Thyers Fleming, nadar darIas Gomes ele ou-

Aniversaria-se, hoje, o elos diretores do Joquei Clu « ara0» e 0- ara0 '
. � aS.�i.�1 � �r�,nte Den�ocrá� não puseram, obstáculos a veira, no sentido de �olabo-

nosso eminente conterrâneo, be, desfruta de' invejave _ /,ca e:-;t� reduzida a nao ,S:1 que aquela area revertesse rar com a administraçao mu-

sr. Ministro Luís Gallotti, do prestígia.
dente nem a ser demoerátt- ao patrimônio municipal. nicipal.

I t
- A própr ia imprensa agronormca reconhece ia. E um ajuntamento dos Foram além. Deram pare-I Está, assim, de parabéns

Supremo Tribunal Federal. O ESTADO, que o em, n 1" d ser vitima da boa fe' e tídá
,

, te' que qua quer pessoa po e grupos par 1 anos, das alas ceres ravoráveís e enaltece- I a Capital catarínenae
í

Descendente de ilustre e com muita honra, en re s 11
tI' t

'-'\

,

t d
er seu nome envo vído em caso que se pres c a âe agremiações políticas que •••••"' "•••••••

tradtcional família tíjuquen- amigos, envia-lhe, nes 'a!l escândalo. giram em, tôrno elo Govêrno C,OM'ISSA-O PRO' -MOM'UMENTOse, o dr. Luís Gallotti, depois ta, as suas mais efusivas fe
Se assim é, resta verffícar o procedímento des- desastrado e desastroso do sr. �

de participar da vída públi- licitações. sa pessoa, tão logo conheça a verdade, Se cala, se I
.

B h E"
'

.............,
-.

rmeu orrr ausen, o o pior A ANITA GARIBAl'DIse omite, é porque consente e participa do negócio é que o sr. Jorge Laeerda
.

CAC- O VISITARA�
escuso. ainela tem a'obrigação de di-

a MIN'ISTRO DA EDU ,A Mas se i'e-age enérgicamcnte, se leva o fat� à �er, por todos os lugar.es, que
policia, se denuncia o verdadeiro autor, se com- \Tai ser o c'Dntinuac1or clcs:;c

A FACULDADE DE DIREITO DE SANTA - parece perante as autorillades e esclarece todás as Jovên'lO que se esqueceu de

ocorrências que conhece, se convoca outras pes- ,adas as promessas.

CA...-rAR' I,NA, EM SETEMBRO p'RO'XIMO soas, do ma.!s alto conceito, para testemunharem

A I - no processo � é um homem de bem. '

O dr, João David FerreÍl·'1. � comunicado pt. Atenciosa"
-

A malandrag'em está é no torcer, lllil'a' fins

Lima Diretor da Faculdade I saudações, Wa!demar da Sil- incon'fessáveis, a conduta desse cidadão.

de Direito; acabá de receberl veira Assistente Técnico Mi- E é isso o que a imprensa encarregada da

do Assistente Técnico elo Mi., nistro, Ec1t�cação cu.ltura", campanha alta do' sr. Jorg'e Lacerda vem fazen-

nistl'o de Educação e Gultun Esta, pOlS, de parabens a do, torpemente, com o honrado dr. Francisco

o seguinte telegrama, urgen- direção daquele nosso estü- Gallotti.

te' belecimento de ensino supe- O vigarista Clozomene, que o envolveu, como
.

rior com a honrosa. deferên - a várias personalidades do maior destaque da Ca-

"Prof. Ferreira Lima, DD.' cia que acaba dê receber à� pital Federal, foi desmascarado e está entregue"

Diretor Faculdade Direito. I parte da mais alta autorida- às autoriâades policiais do Rio de Janeiro.

Fpolis. Reiterando vg nome' de de educação do País, que, O dr. Francisco Gallotti saiu d.o e,pisódio' como

senhor ministro vg' sinceros' aceitando o convite que lhe qualquer homem de bem teria saido: sem ser atin-

agradecimentos gentilez� serl foi, pessoalrr:en�e: f�i�O p,elo g'ido na sua dignidade, na sua honradez, na pu�

convite visitar Faculdade de diretor aqUl VIra vlSltar � reza das tradições do seu ilustre nome ..

Direito Sta. Catarina vg co- nossa Faculdade e" possivel
'

A sua, atitude só pode merecer os mais altos

munico sua exa. marcou via ..
ímente, nela proferirá um: louvores de todas as pessoas honestas.

gem primeira, quin�e?a se·· I pales�ra. sob aS.mnto ,de su:

tembro em dIa preVIamente especlalldade, . x

Vcjamos, agora, outro caso, de natureza se

melhante. Há pouco. mais de 2 anos, surgiu aqui
na Capital um chantag'ista de l)ome Hilton Maga
lhães. Visitou o Palácio c dele saiu com uma es

pecial' apresentação aos Prefeitos catarlnenses,
com os qUllis iria 'contratar fornecimentos de

grandes m4qninas. A' vista da recomendação pa

laciana, fácil-lhe foi fazer grandes negócios.
Vendeu, para vários Prefeitos � na sua boa

fé iludidos pelo cartão oficial � máquinas de al-
'

to prêço, recebendo cerca de Cr$ 800.000,00 ádian

tados, pelos' fornecimentos. As máquiilas do Ma
galheta nunca existiram! Pura vig'arice!

El'a o aprescnta�10 de Palácio um simples )a- A Presidência da Assem-

dl'ão.' Jléia Legislativa comunica

Descoberto I, conto, os Prefeitos ludibriados ti- lue, nos têrmos do Re�gi-
veram que divulg'al' o caso 'e despender enormes nento Interno, marcou fi

sacrifícios para ver se conseg'uiam reaver os di- Jróxima sessão para o dia 16
Comissà0 ele Propagancl, nheiros públicos. Aí estão, para testemunhas, os ;erça-feira, visto ser Feriado •••••••••••••••••••••*•••••••0$••• ,•••0•••••

Sebastião Silva, Héllr
srs. Mário Olinger, então Prefeito de Bl'llsque, da leligioso o dia 15 (Asstlnção F R E C H A N D OGonçalves, José Hamilton

'

'

U. D. N., FIares Oliveira, Prefeito de Bom Retiro, de Nossa Senhora).
-

José Norival Lem03, Çarlm da U. D. N., Benedito Teresio ele Carvalho J�nior, Recebi, ontem, aqui na redação, esta singular cartinha':
Vieira e Aldair Spindola, então Prefeito de Canoillhas, da U. D. N.. Outr,-'- ,"Prezado senhor diretor,'

-

Orador - Dr., Dib GherelT!

Hoje, o Comité -Popular de
ainda poderão ser citados. NOTA'S Nunca me, passou pela cabeça meter-me em politica.

Morro do Céu, deverá reuni, Que fe� o Palácio, responsável ,pela apresenta- Se'mpre achei que os políticos não passavam de uns papa-
.

como no centro urbano, Gal .. sua diretoria afim de esta.. ção do Magalheta? LOCA" IS
gáios ou de' uns araras. Apesar disso, estou na campanha

lotti e Miranda, Ramos vem
belecer seu vasto l?lano d'

' Agiu como agiu o dr. Francisco (iiallotti? Onde I eleitoraL Não faço outra coisa, desde cedo até altas horas

recebendo ineq�ivocas de-
lção,

o llrocesso contra o vig'arista Hilton Magalhães? Conseguindo vencer a tára
I da noite. O pior" entretanto, é que não estou nisso volun-

monstraçõe� �e apreço e so- Denul1ciou-o o, Palácio às autoridadl:ls? Ou ficou ::levastadora de individuos tariamente', mas obrigado, sob coacção, como -um escravo.

lidariedade, caladíssimo, esperançado de que o escândalo não Jerniciosos á vida da Cida- Como não bastasse essa violência, sofro outras: faço pro-

Acaba de ser' fundado o viesse à rua e tudo fôsse esquecido? :le, uma só arvore paude es- pa,ganda do sP. Jorge Lacerda com o qual não simpatizo

"Comité Popular do Morro

Dr. Paulo
Quando aludimos a esse caso,' só o silêncio �apar de todas as que a I a�solutamente. E o CÚl_Hulo dós, c�mulos é. o papel que re�

"do Céu", cuja dil'etoria é a nos responde! �refeitura mandou plant�r I' PIl�sento nessa prOpagand.�, E ta,o humllhante, �ue ja

seguinte: Demoro
Precisará dizer mais? la rua ,D, Jaime Câmara. qUlS da� _parte .de. doe.nte, Ja ?�l�Sel em alegar ternvel psi-

Presidentes de Honra ,�'�N��W�Z���tr�����-�'���������������;. A arborizacão de zonas; tacose, Ja medItel ate no SUlCIChõ.

Prefeito Osmar Cunha e Em visita .de inspeção aos": desta Capital: iniciada re-' Descendo de uma família de origem italiana, dos Per-

Deputado Braz Joaquim AI- serviços da entidáde que di.. 60 PA'ISES REPRESENT"ADOS centemente, para mudar a rochetes, e sou parente consanguíneo dos Conarus e dos

ves. rige no Brasil, esteve ontem fisionomia da Capital, vem, �rotogerys, nomes de invejável tradição no BrasiL Basta-

Presidente - Capitão Gui- nesta Capital o dr, Paulo E l dAI' B t" t M d' I assim, sofrendo uma verda- ra lembrar-lhe, senhor diretor, que,Von Schomburg, nas

do de Oliveira Nunes. I Teixeira Demoro, ilustre pre- m On res a Iança -a lS a. ,U n ' Ia I deira devastaÇ,ão, que por
suas bandeiras pelos limités da Venezuela, lá entre as se-

10 Vice-Presidente - Otá- sidente do Instituto de Apo- (SNA) _ Realizou-se em land, Ohio, em 1950, em CO-: máldade õu sábotag'em polí- rras de �airirí e Roraima, junto à Guiana Inglesa, encon-
via Arinando de Brito. �entadol'l'a e'" Penso-e's dos

,- trou parent'es me"l's'
_ Londres, nos dias 16 a 22 de penhag�e, Dinamarca (1947), tica, está prejudicando o tra- c ,

2° Vice-Presidente - Wal- 'Bancários. Nesta cidade' 3.8. julho, o IX Congresso da Ali- e em Atlanta; Georgia (1939). balho de embelezamento que
Um outro primo meu, em 1832, foi levado para Lonç1res

ter' de Almeida. recebeu a melhor impressão ança Batista Mundial. A assembléia dêste ano foi se processa em benefício da por
_

Natterer.

10 Secretário Moisés da DeleO-oacl'" Regional, pr'os- PI" d t E o Principe WI'ed cheg'ou a de'cr'ever ellcantad's
'

" e a pnmeIr� vez, esde a de maior representação in- nossa erra, Parece incrível :;, 1 Slmo,

Schmidt. 'seguindo viagem para o sul. 1905, os batistas britânicos ternacional d�ntre Os cou- que tal aconteça, sem que se
a graça de' uma contraparente minha, Dizendo-me dos

hospedaram os seus irmãos gressos, da Aliança Batista tome uma providência ener- Brotogerys, por certo que me declaro barriga-verde, como

na fé proéedentes de tôdas Mundial realizàdos até ago- gica que venha coibir seme-
esclarece qualquer compêndio de História Natural. Em

a.i- partes do munçlo, saudan- ra, e a maior reuniãp de Ba- lhante degradação cometida Berlim, em Breslau, em Frandort, no Hannover, em Mu

do, assim, os 7.612 delegados tis tas jámais conseguida na por meia dúzia de irrespon- nich; seja onde fôr, na Morávia ou na Turin:gia, na Bavie-

de sessenta países: Europa, Só dos Estados Uni- saveis.'
ra ou na Renânia, em Baden ou na Westfalia, quàndo aI-

A Aliança Batista Mundial dos, foram 3.600 pessoas. As

I
Cada vez que apelamos guem alude a um Brotogery logo acrescenta: de Blumenau!

Com os pl'otestos de nossa foi fundada em 1905. J;!:sse ,duas maiores delegações do daqui para tais providências, Embora isso tudo, aqui estou, nesta nossa Florianópo-

ôstim� e alto apreço� somos primeiro con:gresso foi reaii- c-:mtinente europeu foram a a resposta vem imediata- lis, no mais ridículo e desprezível dos empregos. Imagine,
zado em Londres no "Audi- da Alemanha, com 289 pes- mente com novas demons- senhor diretor, qU,e o meu nome já, anda, até nos jornais,
tório Rei Alberto" e no "Au- soas, e a da Suécia, com 270, trações 'de selvagerias, au- exposto a chacotas, como aconte.ceu aí no ESTADO, num

di tório Exeter". Este último Desde o primeiro Congres- mentando-se as depeclrações. artigo assinado por Egas Godinho, Venho, pois, lançar o

Banco Nacional do Comérci0 foi demolido em 1907, mas o
.
so Mundial, em 1905, o nú-- Desta maneira, de trinta meu veemente protesto! Prezo- muito minha dignidade e

Sociedade Anonima IX Congresso teve agora, no- i mero de Batistas aumentou arvores plantadas naquela
não admito que me confundam oom galinha verde.

Roberto Bessa vamente, o "Auditório Rei de 7 e meio milhões para 20 rua, só uma resta, para ates- Seu criado, obrigado.

(Gerente) Alberto" como 'Séde" .nilhÕ'cs, elos quais 18 milhões tal' a quanto- chegou a bru- /' ass,) - Periquito do Realejo.

t\li�o��ta��;f;cl�. fO��l1Úl;;I��:����S�l�;gg:�;� �õr���am :a
América do ������de dos inimigos da Ca- GUILHER,ME

'

TAL�-,._",,�.........

..

'-_.�.�

Florianópolis, Domingo, 14 de Ag'ôsto de 1955

�OMITÉ 'POPULAR DO M-ORRO
DO CÉU"

Não resta dúvida al:guma r 2° Secre�rio- - .Augustc

de que, a cada dia que pas- Barbosa da F-onseca.'

sa, a, campanha da' Ali;mça 1° Tesoureiro' - Francisc(
Social ,Trabalhista, vai to- Pinheiro,

mando feições extraordiná- 2° Tesoureiro - Valmil

rias, de sorte tal que o su- Reis da "Silva,
cesso dos candidatos GalloW Conselho F'iscal - Tenent·

e José Miranda- Ramos, no Alfredo Santos, Osvaldo. d'

pleito de 3 de oútubro, é al- )liveira Nunes, N.elson Pere',

guma coisa certa e indi�u- ra, João Alfredo Silveir�,

tível. Acácio Ouriques, Sargent

Em nossa Capital, a insu.. Fell:s1berto Demaria,

perável corrente política, co
mandada pelos ilustres cata ..

rinenses Nerêu e Saulo Ra

mos, possue aquele mesme'.

aspecto do ano passado, qu:')

resultou num maisculo tri

unfo no último' pleito,
Tanto, no interior da ilha

BANCO NACIONAL DO COMERCIO
Na Gerência o sr. Roberto Bessé:1

Recebemos e agradecemos,
a seguinte comunicação:
Senhor Diretor:
Temos o grato prazer Atenciosamentede

comunicar-vos que, em su

bstituição ao Sr. Jdão Bas
tos Neto, transferido para a

nossa Casa do Rio de,Janei-
1'0, �s�umiu a. ge�'ênci,a, de�-I

Flhal;, o�pnmell'o slgnata,., I .' ,

da presente, t

x x

PRESIDENTE DE HONRA

Governador do Estado - Presidente da Assembléia

Legislativa - Presidente do Tribunal de Justiça - Pre

feito Municipal de Laguna -"- Dr, João 'Thomaz Marcondes

de Mattos, Juiz de Di.reito de Laguna - Almirante Lucas

Alexandre Boiteux.

Apagaram o PRESIDENTE - Des. Henrique da Silva Fontes
.

,Jorg'-e !
1.0 Vice-presidente - Dr, Oswaldo Rodrigues Cabral

,

2,0 Vice-presidente - Luiz Oscar de Carvalho
. Lá no cume do Morro ela Secretário Geral - Ten, Ayres Ulisséa

;ruz - ao lado dacluela qu,� 1.0 Secretál'io - Prof, João dos Santos Areão

,narcava a passagem do sé- 2.0 Secretário - Prof, Hélio BalTeto dos Santos

�ulo _ estava sendo COllS- . TeSOureiro Geral _:_ Gen, Paulo Gonçalves Webbel', Vi-
;l'uíclo, com despesas pagas eira da Rosa

)elo (linIH�iro do Povo, um I
1.0 Tesoureiro � Cap. Angelo Crema

�Tande e luminoso anúncio 2.0 Tesoureiro - Ten, Andrélino N!lvida.c1,e da Costa

ia candidatura Jar'ge Lacel'- Orador - Dr, Oswaldo Bulcâo Viana

la. Chegamos, cá de baixo ! CONSELHO CONSULTIVO

t ler o princípio do letreiro; i Dr, Julibio Jupy Barreto - Prof.' Luiz Sanches Be-

lOTE EM...

I
zerra da Trindade .:_ Prof. Carlos da Costa Pereira - Ten.

Antes do no.me do cancflda- C.él. Sylvio Pinto d� �uz - Dr. Ar�anclo Cu-líl. � Dl':
;0 parece que o remorso ba- Volney Colaço de OllveIra - Acary Sllva - OctavlO Rene

,eu nos realizadores da 111[1,- Lebarbenchon - Al1lÍl', Mussi - Roberto Bessa - Thaies
'avilha e ela foi desmancha- Ullysséa - João Nicolaz�r - Edgar da Cunha Carneiro -

la!
.

I João Francisco da Rosa - Aroldo Joaquim Camilo - Ju-

Ficou, o dinheiro posto. fo- ,py Ulysséa - J03é Baião -. Dr. Antonio Dib Mussi -

'a! E ficaram os protestos da I Ten. Ari Cabral - Dr. Antonio Batista Junior - Major
;ente humilde_do Morro, que Jaldir J3hering Faustino da Silva - Ten, Octavio Ulyssén.
'iu o de;;perdicio do erário e Major José Lupécio Lopes
L politicagem dominando os

. COMISSÃO DE PUBLICIOADE

erviços das repartições" Prof. Othon da Gama Lobo d'Eça - Ten. Ildefonso

Apagaram o Jorge! Em a- Juvenal '- Jorn, Zedar Perfe:ito da Silva - Ten. Anclrélino

�ôsto! Por que não espera- Natividade da Costa - Osmar Cookj- Prof, Walter Piazza

,'am pelo 3 de outubro? - Jorn, Juvenal Melchiades de Sou�a· - JOl'l1, Waldyr
Grisard - Jorn: Martinho Callado Junior - Dl\ Paulo

Henrique Bla:;iASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA VOGAIS

Helcio Góes - Irê Ulysséa - -Manoel Cnbral Pinho
Silvio Alano - José de Assis Alves - Antonio Quirino dos

Santos - Darcy Pacheco -- Mário Ribas Maciél - Alfre
do Flôres da Silva - José Antonio da Silva Carvalho
Oswaldo da Silva Rollin - Waltel� Pinho da Silva,

�.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


