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.. � _."'......... sé Maria Whitaker, ministro com a hei n. 1836, de 11 de
..

IRETOR : : - .,. i da Fazenda, autorizou o junho de 1053, promovendo-
" O,

: :C?m........tl'OD_',- • B,anco. dl Brasí] a. c�locar à, se as entregas da seguinte
Rubens de • Irlo de S. C.tarlna t; disposição da Comrssao Exe-

I forma: Cr$ 43.600.000,00,

Arruda Ramos I : 5: cutiva elo Plano ele Ca1''vã� imediatamente.. e \ ... , .. , ..

.. • A VLU _I . I Cr$ 13'8.400.000,00 em quatro
GERENTE : . I

no .., : I Nacional a importância (!:} parcelas mensais de .

Domingos F. : • Cr$ 182.000.000,00 destinada ors 34.600.000,00 cada uma, a

de AquI-no : N. '2.250 : a atender à execução dos partir de setembro próxímc
$ • �- I programas a cargo daquele ,futuro,
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Edição de hoje - 8 páginas Florianópolis, Quarta._fe_ir_a_,�_�eAgÔ,to de 1955 Cr$.101

• Tomas. Mann era filha
onvenção do PSD em P. Belo _.-PO�·,Ni-"olt�"P-

....

OR-Tp-ÕN�íõ�· de uma catarineose
Escolhido vltorãesemente o sr, Joa- te��'f��10�:' e��ri;or �l;���'� �;J��en:�'�t�ic�n:���il ��'t�.

�

quim'Majia�. Intenso entusiasmo.
.

- I -

Realizou-se dia 14 último, do-se a mesa com diversos os srs. deputado Valéria Go· O diretor da redação da Gazeta, julgando os outros

eU1 Pôrto Belo, a convenção representantes, entre os mes, apresentando o candi por êle próprio, escreveu ontem o seguinte:

oPartido Social Democráti- quais o deputado Valério GO_' dato ii- Prefeitura e exortan "O Estado", ainda há pouco, com a chegada do

co, para a escolha do seu mes, que foi vivamente a- do' a 'Aliança à vitória; o :31' sr. Juarez Távora a Florianópolis, transpirou num

.

t· T 11 A dia, numa nota, o sentimento cívico do seu redato;·.
candidato à Prefeitura. plaucliclo. Tambem recebeu Luis San 1- e es, o sr. n. ..

. A reunião atraiu grande e carinhosa prova de apreço, tônio Peixoto, o candidato Logo em seguida - tudo fugaz como um instante! --

entu3ias'tica massa popular e estíma e solidariedade, o ílüs I Joaquim Matias, para agra veio a ordem friamente inflexível e sem réplíca
í co-'

transcorreu sob a mriior ví- tre Prefeito de Pôrto Belo" <;)":1 decer sua escolha e o depu, mo sóí ser a dos mentores pessedístas) : tisnar a re-

.

t d L b t L I putação elo grande homem público. E os redatores ,ele
)l'ação cívica. Leopold-o Jose Guerreiro,! a o eo er o ea, que en- -

A escolha dos pessedistas cujo nome os correligionários I
cerrou a grande reumao

I ortobelenses recaiu na figE- do P. S. D. aclamaram, 3,-
I
concitando os portobelense:

'a prestigiosa do sr. Joaquim plaudindo sua honrada e 0-
I
a cerrarem fileiras em torne

lMatla:s, o que assegura ao perosa administração muni- dos candidatos

alianCista�1P. S. D., também apoiado cípal. : no âmbito nacional, estadual

elo seu aliado P. T. B., es- Discursaram, na ocasião, e municipal.

trondosa vitória naquele mu- ••••••c•••••••••••••••••••••••••••• '".o.tó•••
, ícípío. ,�, .

Depois d� ]_;Oln,OIOgada, por - pd [nr..'A 1:1 ÉTR Ir A dia seguinte, não viesse atacar-nos Iurfbundamente,
" ", 'L"�Wi - t.a.: rltk-�''''''---' ��"i,':,;:•..1o. até, no (l�scoberto propósito de ofender-

una'nimidade essa candída- -"--.,. :;':'---=--4�� ,�� __�_. ., .

.ura; em sessão presidida pe- O nosso repórter esteve, do- ; existentes, o que oca3iona" nos, que estávamos-prtiéiirandri fazerilmii'jj�t?�
ao bravo chefe pessedista sr. mingo, visitando várias loca- I falta de luz em várias resí- gação com 0--' bravo militar.

ntônio Peixoto, realizou-se !idades do sub distrito do Bs- , dencias. Para desfazermos essa intriga carrapíchenta, atra-

a ele encerramento da con- treíto. I Prometemos que através
.

vês de duas ou três transcrições patenteamos, então, I

iVenção, presidida pelo depu- Moradores da rua elos Na- I dêste programa fariamos um o que todos já sabiam: que nunca estivemos com a can-

tado: Federal dr. Leobertc' vegantes pec�i�'am que fiz�s-I apê�o ao Sr: �hefe do serv�.: dídatura Juarez.

Leal. Presentes numerosas semos um apelo ao Serviço ço oe Luz, a flm de que a re- Esse esclarecimento sel'ia desnecessil'io, não fôsse

delegaçÇies dos distritos e de' Luz e Fôrça, no sentido I de da Rua dos Navegantes a sole1'te eXIlloração do§ eternos governistas de 'A Ga-

, unicípins vizinhos, o con· de· se: rep,al:�da a rêde de so!ra uma Tevis�o cuid�d03�, zeta,

lave pesseelista consiituiu ener1g1a eletnca daquela \ a . me1horando asslm a lluml· Entre a atitude mesquil'lha e inferior dos -que aqui

antecipaqa festa da vitória. pública.
.

nação de todos os moradoreE deram segunda intenção às palavras com que 110ticia-

!Aberta pelo sr: Antônio Pei- Queixam-se os seus mora - daquela zona. mos a 11l'esCllça ao digno milHar' e a do próprio Gene-

, ato, a sessão, este convidou dores de que todas as noites Cumprimos assim a nossa ral, que ag-r!Hleccu, de viva voz, a noss:!' cordia!i.dade ele

o 'dePlitado federal Leoberto há curtos-circuitos devielo :lO p1'Omes3a! Com a palavra adversários educados, cabe perfeitamente a lição de ur-

Leal para ptesidí-là, formun- péssimo estàdo dos fios ali agora, o Serviço de Luz. banitÚHle (11l� {) (liretor de j'ellaçã,o de A Gazeta compre-
�M""_Ql_ ""_.._ _\li ..,. _.,_�J#_·.u.__•• _· *""".M _-.� ..,.:...'!;".liI_�í�..rs.oOiWa� ..._.,�_JliiloIii� -_ fijt..� ..,� ,�_"'�"'�fiI""' -J cnc1cl°-='i, ao ler esl.::t llota. . \_

MII,[ e a reação· , T'I!Ig'!!�l\tyr !�T,"n t·� eu'?

...r- .

do' P.S.P. calarinense' o Riso d:Cidade
estl,CapitallD próximo dia 22. ComitJlo e pernoite · > E.Ql
o dr. 'Adem�r ele Barro::;, Partido Social ProgressLs.. um e vinte e dois �e agosto,

ilustre 'candidato do P. S. P. ta. quanelo Chegará a essa Capi-
à Pre-Jidência el:l República,! Florianópolis. tal, às 17 horas, a fim visitar

presti�i;íando a reação do seu I . amigos e realizar comício,
partido contra os que, nu I Comunicamos dr..Ademar devendo perrroitar. Pedimos

propósito de garamir posi-I
de Barros realizará comícios acusar recebimento deste

ções pessoais, pretender nes� Estado nos prox1ll1os aviso. Deputado Artur An,

atrelhar o populismo à de,· dias dezenove, vinte, vinte e dra, pelo Comité NacionaL

l'otada Frente Democrática I �e.".I'J••••CD••••••••••IJ••••••••••••••O••••e�.

- i·nclusive sulntituindo an- I: :;
tigos aelemaristas por juare- i: E L E· I T,O R 1 :
bstas em diversos diretóri.lJs! 6 • *»
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municipaiS acaba, de
\
c'Ümu- i: ,em re�se: se nao vo al: nas ,proxlmas e elçoe,s nao •

nicar ao ceI. João Cândido \ • poderá inscrever-se em concurso, tomar posse ou rece- :
�lves Marinl;lo; por intermé- : bel' vencimentos do erário público, participar de con- �

�iO elo, Comité Nacional o! cOl'rência pÍlblica, obter empréstimos de órgãos públi- :
fe'gUinte:' ,. "�) : C03 e praticar qualquer ato para 'Ü qual s� exija a qui- :

I

I CeI. João C&.�dido AIV,�.3 I: tação com o serviço militar ou impôsto de renda. :
M

.

h • - •

I
arm o.

_
� .,••••••o•••e"'81�w

A enél'uzilhada clecisiv'a na vida do homem surge na dades e sinceras dedicações ao trabalho revelam-se, contra-

iuventude, no momento da escolha ela profissão. Para os

A
riando a impressão de incapazes e inúteis. Recalcados, hu-

que se encontram em condições de fazê-lo, é obvio. A maio-

encrUZ I-Ihad,1 mllhados, em mi-stéres incompatíveis com as habilitações ou

ba, pobre, ,gente sem 'recursos e sem discernimentos,' cu- tendências, estiolavam-se improdutivos, oferecendo mes-

rinha aos trancas, aplicando�se em mistéres oferecidos pe.. quinha cooperação e desvalorizando-se no conceito geral.

[o acaso ao tornar-se imperioso ganha� di?h�iro, nêles per:.. Cabe aos chefes, nos dias atuais, além da tarefa normal

fUanecendo ou n?o, ao sabor elas contmgen�la�. perder:_do- ITAGIBA CAMPOS de comandar e orientar, mais a de analisar, de conhecer,
se nos meninos que, sem qualquer preparo tecl1lco, se p�el11 compreender ,e amparar o elemento humano que lhes ê su-

a ganhar salários de fome, muitos valores e capacidades. a prúpria profissã'Ü, sem recalques ou desalentos, sem re- bordinado, a fim de obter dêle, pela persuasão, pela acer

Para êstes não há encruzilhada. O caminho é sempre to1'- mórsos ou dúvidas. taela distribuição de tarefas, o máximo rendimento de tra
tuoso e íngreme, a jornada in-3eparável de impiedosos agui- Muitos se tem beneficiado dos modernos _métodos cien- balho. Superado o tempo 'do "mando porque quero, e quero
.hões companheiros da ignorância, geradora da miséria, fo- títicos para escolha das profissões, recorrendo aos estabe- porque posso". Penetra-se, não raro, na intimidade' domés
h1e e frio. Avante, sempre e sempre, marcando os caminhos lecimen1:;os .especializados. E quantas surprêsas ali se reve- �tica para ali encontrar a causa básica de muito desajusta-
eom ".Iarigue, suor e lágrimas". '

Iam! O rapaz destinado à medicina por decisão paterna, menta" alguns sem remédio e profundamente' dolorosos.
Aos outros, filh03 de pais esclarecidos e econômicamen- diante da solicitude do menino em socorrer, certa' vez, ° Iniciai êstes apontamentos visando a justificar, peran-

(� capazes, frequentadolJes, de escolas selecionadas é cai'ís- . gato de estimação ferido ou doente, revelou preferência pe- te mim, a escolha do mel} caminho. Nestas noites ele inverno

,u11as, em cúrsós secundários estabelecidos pelos regula- la alta mecânica. Cursará engenharia, espeCializada em. carioca, mentiroso e -eamarada 'ao paulista hajbituaGfo às

rentos do ensino, pal:a êstes 0- problema aludido.
'.

mecânica-aeronáutica. Aquel'outro, muito falante, verboso, noites frias de sua terra, surpreendi-me a recapitular a es

""Cheg'ac1o o momento da escolha do rumo definitivo SUl'- já' às portas da faculdade de direito, só acertará se fôr qui..: trada percorrida em quasi meio século. Relembrei a encruo

re aos olhos inexperientes, porém vivos e irrequietos, ver- mico: Outro ainda, com jeito de laboratori-s,ta, de pesquisa- zilhada, para mim simples porque de. dois caminhos apenas:
aadeiro labirinto de caminhos entre os quais ur,ge a sele- dor, passando os dias a lidar 'com vidros·de anilinas e co- ou trabalhava para viver, ou não o fazia para morrer. Re�i
;ã:o ele um único" que será a �strada a percorrer p�r toda rantes, isolado e retraído, demonstrou pendores pela agro- os acidentes da jornada e antevi o epílogo próximo sem
1 viela. Qual dêles? O de'maior possibilidade de riqueza? O (n<!.mía, para a vida a céo aberto, em permanente contacto possibilidades de gl'andes alteraçõés.

;;

:e �1aior satisfação à vaidade? O de maior brilho social? O 'com � natur�:ia. E o can�i�a.to a aviador d,emonstrou abso-
, Compárei os recursos eústentes à época, ao alcance

üalS humano? Não sabe, ignora. No entanto/existem no luta mcapacldade para dlngu' qualquer velculo, por faltar- não só de minguadas possibilidades como das ,mais afortu

:ub-consciente, latentes e inatll,s, tendências il-reveladas. Ilhe, _itlteir�mente, condiçôes �at:a a pr�0fi.3são,. tardo, �as nadas. Lembrei os métodos de educação de outr'ora e o"

" �s novas gerações, b
..
eneficiadas com o progresso das i reaçoes pSlCo-motoras. Interr:-l1?avel a' llsta de mcoere�clUS comparei aos atuais. Para concluír que se mais não fiz de

:Jenclas, dispõem de recursos desconhecidos a<;>s de minha

"e
de surpreeEdentes contradlçoes. ./ vo-o a fatores alheio� à minha vontade e fóra de meu al

:Poca. Estudos psicotécnicos, testes mentais, análies, obser'- 'Diminui, graças aos métodos modernos, o número de cance, Creatura das imponderáveis fôrças das circunstân

�a��es, pe:'mitell1l ef�ci�"te sondagem no' subconsciente

e"
homens. frac�ssados pelo desenca�t� de profissões e:r�t�a- Ci_:'1,S, rep,resento, er:1 s.ímbolo: os milhares de

h,
omens que

etlIar dall, como peuole,o .das· profundezas da terra, para mente escolhldas, baseadas em hlpoteses 0':1. trans!torlJ,s nao traçaram o propno destmo e limitam-se à consóladora
ornar-se palpável, a verdadeir� tendência prOfissional. In- aparênCias. Aprimora-se, desta forma, o trabalho humano I resignação. Porque, em- verdade, de confórmaaos, de frus-,
licando com precisão o �rab�lr:o qu: re?l!esent�rá� para o

! ?om. a ,�imPl,�s concrt;ti�ação, �a prática'"do v�lho pl'bvérbio trados, de iludlqos se compõé quasi todo o povo brasileiro,
emperamento, gôsto e dlliPoslçao, nao so a pr-oflssao certa mgles the nght man 111 the nght p1ace . E dlzer-se que "0

,
ciente e consciente de que nós,. como o Brasil, poderiamos

:Orno a atividade a exer'cel' com alegria e possibilidade de, êxito é ,filho diléto cIp trabalho realizado com áleg-ria" se-I estar eJn melhores situações, não fossem descuidos e i,mpre'itória, extraindo dela todas as vantagens, desde o rêi;ldi- ria, nesta altura, copiar o qu'erido Conselheiro AC,iÍcio. vidências inúmeras. e irreparáveis. Porque os anos já se ilo
n.ento em dinheiro até a satisfação dos sentimentos ino:- Quantas vezes em nossos contactos funcionais

resolv0-1
ram, e só as novas gerações poderão alimentar esperanças,

'entes ao homem. Feli'2í o indivíduo que nos anos de vida mos graves prOblemas individuais cOJn simples transferêl'l.L que a elas cij,berá corrigir os êrros cometidos':'

lrofissional, da mocidade f!. velhic�, sente·se contente com cia de posição ou alteração 'de tarefa. Verdadeiras eapaci- R.io, 4-3-55,
...

"O Estado", subservientes, obedeceram, para não

perderem o emprêgo".
, A nota que çlemos, a respeito de Juarez;quando vi

sitou Florianópolis, traduzia a nossa educação política.
Era um registo cordial e justo, que se atinha à perso
nalidade do ilustre militar e aos serviços que prestára
ao nosso Estado. E nela teríamos ficado, sem externar

outros juizos sôbre a sua campanha, se A GAZETA, no

_ E' só isso! Não adianta reclaf!lar! Nossa casa

não é o Palácio da Agronômica, que dispõe de

25 mil cruzeiros mensais só para gêneros ali-

mentícios !
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Thomas Mann, ontem ocor

rlda em Zurich, na Suíça, a
tinge 'tambem o Brasil. Sua

mãe, Brunhe da Silva, ern
- brasileira, de Santa Catari

na, e foi menina para a Ale

manha, anele se caf;OU .

Quase toda a sua obra foi

.raduzída no Brasil: "A Mor

te em Veneza", �'A Montanha

Mágica", "Tania Kreeger",
"José e seus Irmãos", "Jnsé
.10 Elgito", "Os Buddenbrook
'CaJbeças Trocadas" e outra".
Foi precisamente para di

vertir sua mãe brasileira, que
Thomas Mann se tornou ro

mancista. Era costume de

Isua
família reunir-se, todas

1S noites, em torno à mesa,

para ouvir- as histórias que

�e i�:::f!.re�ndo para a re

creação dos setiS13�l'�ntes. E I
assim nasceu o escritor, uri� _ .•

dos mais importantes do ,�é
culo.
Thomas Mann, segundo o

3epoimento de amigos, sabia
llgumàs palavras de portu
guês, que lhe foram transmi
tidas por sua' mãe.

Durante a segunda granr'.e
�uerra, êle viveu nos Esb
:los Unidos. Ali, perdeu um

:ilhà, o tambem escritor
:{laus Mann (autor de um

ivro-sôbre André Gide, tra
luzido para o português por I"Carlos LaC,erela)" ql:e 1110r1'81J

na segunda �,el.1tativa de sUi-1"iclio, que realizou. ,

Tho111as Mann era irmão :
de Heinrich Mann, cujo 1'0- partido que tem maiores reg-

mance "O Anjo Azul" (tàm- .ponsabiliçlades para com o

regime. Nasceu em 1943,bém traduzido para o portu-
guês) constituiu um êxito congregando. as fôrças que

combateram o Estado Novo.
mundial, tendo sido trans-

níngs.
Outros depoimentos de

amigos contam qu_e Thomas
Mann sempre externara o

dese] o de conhecer um. q,in: o.

Brasil - país de que lhe ra

luva sempre sua mãe, que
aqui passara a infância e a

adoleseencía. '

realizar êsse

ONDE ESTÁ A
"ETERNA
VIGILANCIA"?

A UDN é

Seu programa básico, quastl

que a razão, de sua existên

cia, estava na defesa da le-'

galidacle. S�us compromis
sos' com a democl'acia ,sem

pre fora'l11 os mais soienes.
No entanto, a p:1.rtir do,

desaparecimento do sr. Ge

túlio Vaegas os líderes ude

nistas começaram I!, sabotar
as instituições., 'E, -.premidos
pela opinião púJ:jlica� 'quan
do falam em salvruguarda da

Constituição, usani lingua
gem dúbia e' reticente, enco
rajando os arautos do golpe.

\
Esqueceu a legenda gloriosa
do partido na jornada 'em

prol das liberdades �em no,':1-

so país. E atrelam tristemen

te o s�u carro, por omissão
ou esperteza, na senda da

aventura ditatorialista-.
Ainda agora, O próprio sr.

Flores da Cunha afirmou

que se demitirá da UDN no

caso de continua!' 'esse esta
do de coisas, pcisiti�ndo-se
a ill1pressão de que os che

fes partidárips estão contra
o sistema político em vigor.
� velho batalhador, já per
deu a paciência e de público
reclama definição clara e

firme por parte dos mento
res do Partido do Brigadel-
1'0. Onde está "a eterna vigi
lância, que é o preço da li

berdade"?
(Do Diário Carioca)'.

$"t�
PASTILHAS

VALDA-
ACALMAM
A TOSSe

:Jf'
"MISS BRASIL"

Rio, 16 (V. A.) - Chegou
a Fortaleza "Miss Brasil",
que, reportando-se ao julga
lnento para a�3colha de
"Miss Universo", disse .:.tr",
pessoal'mente, "torcia" pela
representante da Inglaterra,
que úchava a mais bonita de
todas. Qualificou porém a

decisão de muito seria e j us
ta e informou que as artistas
de cinema não são tão mar'a
vilhosas como se pensa .

sem

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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MlNIS�:��çOD:LO:����LTUkA O' ESTJ\DO FARMÀCIA DE PlANTÃO
DELEGACIA }'LORESTAI,

'f
;/ ,/ MA,de

.

A
A

R�GIONAL ADMINISTRAÇÁO
�,

es gosto
.

""CORDO" COM O ESTADO J)J!i . Iited.çio e Oficin•• , à rua Copo 6 sábado (tarde) - Farmácia Catarinense - Rua

S.\NTA CATARINA
'
.elbeiro Mafra, n, 160 Tel. 1022 Trajano.
- Cx, Postal' 119. 7 domingo - Farmácia Catarlnansa - Rua 'I'rajano,

A V I S O Diretor: RUBlilNl s: _AKOS

A Delegacill. Florestal Regional,
13 sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua .Tra-

[ano.
no sentíde de coibir, ao máximo pos- Gerente: DOMINGOS r. 111

sível, as queimada.s e derrubadas de mato, afim de ímpe-
AQUINO' 14 domingo - Farmácia Noturna - Rua 'I'rajano,

pedir os desastrosos efeitos. eeonêmtees e ecológicos que

.

20 sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua
11eprellentaLltes: Conselheiro Mafra.. '.

acarretam tais práticas. torna público e chama a atenção Representacões A. S. L:1r�.

de todos os proprietários de terras e lavradores em geral, Ltda. 21 domingo - Farmácia Esperança - Rua Conse-
Rua 3enlldor )Jant•• , (O - ,. laeiro Mafra.

para a exigência do cumprioiento do Código
.

Florestal andar.

(Deer, 23.793 de 23-1-19'4) em todo o Estado. Tel.: 22-6924 - Rio tie l.neiro. 27 sábado (tarde) - Farmácia Nelson - Rua Fe-

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MA'l'O
Rua 15 de Novembro 1!28 li· Jipe Schmidt.

... andar .ala,' lU - Sio Pauij). 28 domíng F á' N I
N�nhum proprietário de terras ou lavrador poderá

o - arm era e son Rua Felipe
Schmidt.

proceder queimada ou derrubada d-e mato sem solicitar, 6.SSTNATU.RAS
I

com antecedêncía, " nêeessâsía licença da autoridade no- N. C.plhll O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias

restai competente, conforme díspêe o Código Florestal cm I Santo Antônio e Noturna situadas às ruas Felipe Sch-

seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores
Ano .........•..••• Cr$ 179,00

I
midt, 43 e Trajano.

'

,.. Se.lllestre Cr' �O,OO A t t b I �

derâ
-

sujeitos a' penalidades. Nf' Interi'Or. presen e a e a nao po era ser alterada sem pré-

REFLORESTAMENTO
Ano Cr' 2')0,00 �via autorização dêste Departamento.
Seme�t,.e : Cr$llO,OO Depar-tamento de Saúde Pública. 26 d J Ih d 1955

�

Esta Repartição, pela rêde de viv�iros florest.al!, em ,AnunCIO mediante contrãto. ..
_

, e u o e .

cooperação, que mantém no Estadl>,.;dispõe de mudas e se-
Os ori�inlliá, mesmo não pa-

LUlZ Osvaldo D'Aeâmpora - Inspetor de Farmácia
b-lic-adoll, n�o serão de-olvido.. .

'_

•

mentes de espécies florestais e de ornâmen·tação, para' for- peAI·osd.icroen·çac-eOI'tnoã.Oe8mel·tr!.edIlQP.llnlnaol.il.i�a_1 Ra 18os.Xnecimento_ aos agríeultores em g.ei'�lli�teressados no reflo- -

restamento de suas terras, além d� 'prestar toda orien'àção tii.O' allinado..
. ,

técnica necessária. Lembra, ainda, ã possibilidade 'da eb-

-0- tenção de empréstimos 'para reflorestamento no Banco do
. INFORMAÇOES

, Uma ,calla de madeira recem-construida ainda não Brasil, com juros dê 7% e prazo .de 15 anos. UTEIS
.

áparelbagem moderna ti completa para 4Iua\qller eXA.e

habitada, localizada em um térreno de 10x30, sito em Os interessados em assuqtos florestais, para -. .G'bte�- -

-o-.
..

radiolórle••

Coqueiros. Preço Cr$ 180.000,00.
1

ção de maiores sclareeímentos e requererem.

antori,zaçã� I
O leitor enco_ntrari, n'ut. co- Radiograflaa ti radioscopia!.

'

'-'

.
� -0- d� .lí.cença�ara �u�ima.da e derrubadas de mato, devem" ���:ta�nef;:em:ç�!1 i!��Ii:::: lita, Pulmões e coraçãô (toru). . .

Uma çasa...a Rua Conselheiro Mafra. I dlllgu-se as Ageuclas Florestais MunicipaiS ou diretamen- JORNAIS T.lefone Estomago "-:' Intestinos e figàdo":(c.dlectStorrafla).
-0- te a esta Repartição, situada à rua Sántos Dumont n9• 6

O Estado � 1.02% Rins e beXiga (Pieloguafia).
,'.

...,

lU\.
'

R F d M' hdi' FI ri
'

1'-
A_Gazeta ........•.•...•• 2.656 Ut

' \'

. ma, casa a ua ernan o ac a o. �m o anopill .... c Diário da Tarde........... 8.579 ero e .anexos: Hist6ro-salpil!gografia com !nsuna-
-0- Telefônel 2.470 --- Caixa Postal, 395. A V�rdade .. ::........... 2.010 çã;o das trompas .para dia.gn�tico da esterU;dade.

U
",

t S t A
A • Endere' telezráf] A' il

Imprensa Jflcl.l .•.....• 2.688 R d' f' d
.

ma grande casa com erreno, em an o ntonio. ço e ,egrl,1 rco: grIS va _. Florianópolis, S. C. HOSPITAIS
' a logra las e ossos em geral.

-

Preço Cr$ 150.000,00.
Caridlld,,: Medidas exatas dos díametros da bacia p_r': orlenta�

. (Provedor) .. ,........... 2.114
.

ção do parto (Rádio-peh'lmeUiâ)., .

<
':

-

.

(Portaria) %.016 DiA i t
' .

Nerêu Ramoa •••••••••••• j.811 .r amen e na MaternIdade Dr. Carlos Corru.
-

�l!it��b��tiã�'" (C���· "ci;
1.1117

_ yEN'DE-SE AS SEGUINTES PROPRiEDADES I-

Saúde) .... .- ... ;....... I.lil A Casa n. 12 na Rua dos Ilhéus
.

(antiga '

V_l',scondeMaternidade Doutor C.r- ,�"_ <M ....

, los, Corrêa
f
.. '........ 1.111 Ouro Preto), "

"�
_ :.:

.
,..,('..;I�..t���2 i���,,", A.... '

..

"--..... ..A._c,ª---�-�",�:t�· nãi Ruª Silv�i;a de ,SoUZà
"

..;�
'-" I GENTES '- C

Corpo de Bombeirol ••.. 1.111
,As asas nOs, 1 e 3 na Rua Sete de Setembro

Serviço Lu. (Recl.m.- Uma casa de estuqu-e na rua Servidão Moritz,
/

(Morro)
ções) " .. .. .. .. .. .. .... %."'04 com o terreno 6 x 14 preço C $ 18 000

Policia (Sala Comissirio l!.088
r , r. ,00' ..

.

Policio (Gab. Delegado).. 11.5114 Uma casa de material com o terreno 10 x 30 no inicio

C���t����T�S. da estraqa do Pantanal (lado da Trindade), preço Cr$...
AÉREO 40.000,00 - ,�, .

TAC ......••........•••• 1.700 A tratar com ° Sr. Doralécio Soares ou o Sr. Sílvio

�:::,::,:��� :.' 'Cruzeiro' do Sul 2.500 Sonsini
;;__� • __;.;;_ Pa!,�lr ......•.....•••... 1.1i51

VarIg ... :............... 1.121
I,óide Aéreo 2.(0%
Real , • . • . . . . . . . . • . 1.158
candinava. .•.....••••.• 1.500
HOTÉIS

.Flo,rianópoli�, Quai.·ta-feira,' 17 de Agôst� de
�-----------------------------------------------�---------------

2

A IMOBILlARIA "MIGUEL DAUr

,INICIANDO AS SUAS VENDAS OfERECE
VENDE

Uma casa ampla, construida em um terreno de

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

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

�r$ 800.000,00. Negócio urgente.
.

-0-

Duas casas, localizadas .ern um terreno de 9x53, sito
no Estreito, sendo uma de alvenaria e outra de madeira.
Preço Cr$ 300.000,00."

-0-

Duas. casas situadas em um terreno de 10x65_, sito

no Estreito, sendo uma de madeira e outrá de, material.
Preço 'Cr$. 220.000,00.

-0-

Um!'.. casa de madeira, recem-construida, pintada a

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

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

Úma casa de material, .localizada num terreno de

lOx500 sito a rua 14 de Julho, Estreito. Negócio urgente.

Preço Cr$ ,�40.000,oo.

-0-

Duas casas de màdeira, localizadas em um terreno

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

cola de Escrita e Fa.zenda da Marinha, no Estreito. Acei

ta oferta. Negócio urgente.

Viagem com segurança
.

e·
> rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIB�.l�L
"

� illriDÔ '�SDL:jHASILEIRO)
...Florianópolis -- Itàjaf - Joinville � Curitiba

-0-

Três magníficos lotes na praia do Bom Abrigo. Pre

ço Cr$ 170.000,00.
-0-

Quatro lotes no centi·o d� -I!!râade. Preço
Cr$ 550.00Q,oo. ,r--

�

�
��. -0-

,- ----Quatro lotes na cidade de-Londrina, Estad� do Pa
raná. )Preço Cr$ 180.000,00.

Agência-:

Restaurante ,H.poli
RUA Marechal Deoc1oro A.,
Em, L"ges, DO sul do BruU, O melhor J/

.

Desconto e8�lal PiI.!'a � �Dhorea T1"J�te,t.

Rua Deodoro esquina:da
Rua... Tenente Silveira

-0-

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

-0-

Uma casa situada na Praia do Bom Abrigo, e um 10-

IBANC'
Od CDi�'ITO prnpU"LARIte anexo, Com onibus na porta. Preço Cr$ 150.000,00.

11 e t'\l;U 1J, I

Vende-se a casa ou o terreno em separado. " : e. AGR.iCOLA
.

,

'I I
-o__:'

'Duas càsas de material, -situaGa-s no Morro do Ge-
� RM.o.. ""� ,16 ... I

raldo, tendo cada casa seis peças. llreço das duas

,\(
. FLORlANOpOLIS - sró..'e�r��in6,.-

'

Ci'$ 150·Q90,00. Facilita;-se pagamento. r-----��--------��----------------------------����------_.
. � ,

___ ';":i
-

."", t

Lux ••...••••••••••• t ••••

Magestic ...............•.
Metl'oPQl .•...•........••
La Porta .

Caciq-ue , .....•...
' .

Central .... '.•...........
Estrela ..........•....•.•
Idesl .........•••••..••.•
ESTREI'fO
pisque ., .........•.

'
..•.•

1.021
2.276
I.U7
8.321
1.4t11
2.694
1.171
UiI

CMl

, '

INDICADOR "PROFISSIONAL
DR. ROMEU BASTOS MARIO l>E' LARMO

PIRES
,

-
.

. Dr. Vidal Dulra f-Ih
MÉDICO CANTIÇAO f

.
I O.

Com prAtica no HOlpUa.l SIr. M É D I C O C
ESPECIALIS'fA EM DOENÇAS. DE CRIANÇAS

DR. WALMOR ZOIU!R Francisco de ASli. e na G:anta J
CLíNICA DE CRIANÇAS

URSOS DE ESPECI�LIZAÇÃO NO RIO DM JANEIRO
GARCIA' Cas'l do Rio de J.neire - -, .

PEDIATRIA NEO-NATAL - DISTÚRBIOS DO R.C.llI

DI»Io.... Dela raeul.... N.- C�:�%to�o��A ADULTOS

'INASCIDO
- ASSIST�N(jJA TÉCNICA IISPECIALIZADA AOS

elonl .e Medlci.a .. UIlI"",- Contultório: Rua Vitor .....i-
.

Doenças Internas PREMATU-ROS - TRATAMENTO r: INAPET�NCIA INFANTIL

.Id.de do·Dr••n 1
.-

CORAÇAO FIGADO
(FALTA DE APETITE) - TRATAM.I!lNTO DA liNUR'L'SB NO

h-f.terno por conearlo _ lia-
re es, 22 Tel. 2675.

-
-

.

-- TURNA ,EM ORIANÇAS JII ADOLESCENTES _ DISTÚ�BIOS'
ternid.de-E.eol.

' Horários: Segunda., Qu..rt•• e lUNS - INTESTINOS, PSICOLoGICOS DA INFANCIA - :lNFliRMIDAD.lS DA IN-F ....
(SerYlc. do Prof. Oc:UYlo -.... SeDxta feiras:

Tratam"!nto moderno da
CIA DE MANEmA GIlRAL

'. ....,,-

drl-ae. Llm.).
as 16 às 18 horaa. CONSULTóRIO FELIPE S

.

• Resl'de" i R F' I' S SIl"ILIS
- CHMIDT 18

Xx-I_terno do Serviço de Ctrar-
nc a: ua- I! IPI ck- CONSULTAS - DAS 2 AS 5 HORAS'

•

eI••e "_olplt!lI L Ao P. L'l' C. midt, 28 - 2° andar, "pt. 1 - Consultório _ Rua Viétol'.· CONSULTAS C/ HORA l'4ARCAL'A.: ';'ON••181
do 11lc de Janeiro

.' Tel. 8.002..

I
Meirelles, 22.

RESID�NCIA - 'l'ENENTE SILV.IIIIRÃ· 110 (I'ON. 11.')
]

MédicoÇ::ld!::,ltal •• DR. HENRIQUJ: PRISCO
. JIOItARIO:

ATE:tmE CHAMADOS A DQMIC1LIO
' .

'- -,

-�

DO.NOAS D. SOHOUB PARAISO. Das 13 às 16 horas. DR. ANTONIO BATISTA DR. CLARNO G.
PARTOS - OPBRAQO.S Mt:f,ICO JUNIOR

Con.: Ru. Joio' Pinto •. 18, Operaçõe. _ Doenç.. de Se"
Telefone: Consultório - GALLETTI

da. 16,00 li 18,00 ho..... nhora. - Clinlc. de Adllltoa. f
3.415

- ADVOGADO.-

Pela manhi .t.nil. dil- Cu�so _

de 1illlp�ciaIizaçio no Rsidência' Rua Jos� do
CLINICA ESPECIALIUDA D. Rua ViJ;or lIIeirelu, 110.

riamente no Ho.pltal "'•.ffospItal do. SerV1dor.. do ••_

• 11:1 CRIANÇAS .f:ON.I: .1.(68 ,- Florisnópollil _

ne8i����a..de. tado...
'. .

,I Vale Pereira 158 - Praia CRonlu,ltca. da. d9- A. 11 hortll.
DR MARIO 1"I7'Ct....y

Rua: General BitteneOUM u. AnC::re:;��o do Prof.•arl�lI·o •• f da Saudade _ Coqueiros. 12.
e.. �nl. 1',. r••irueUnho. .

DHAUSEN�.&IU"-
101. Consulta. - Pel. m.nki .0 ,ADVOGADOS', CLtNIC
Telefone: 2.6111. Hospital de Cuidade,

DR. ANTONIO GOMES DB R
. A MÉDICA D.I ADULTOS

A AL .... D . JOS:8: MEDEIROS EI CRIANÇAS

DR NEWT
tarde das 1510 h. em dl.n- MJlJIDA Consultório - Rua Joio Pin-

•
OM te no conayltórijl- i Ru. Nun.. ADVOGADO VIEIRA 'to, 10· - Tel. M. 769.

DR. JOS1: TAVAF.,J:S·, '- D'AVILA Machado 17 11.quillll •• Tira- Eaeritório e Relliàénci..
- ADVOGADO - Consultas: Das ( li • lIorn�.

DR. Jl)'LlO DOm IRACEMh CIRURGIA GUAL,
'

.

Idente�. Tel: 2766
.

Av. Hercilio Lu, 11 ,·aixa Postal 1110 - rtaj.f Residência, Rua ••tlvell Jt.

VIEIRA MOLII'STIAS, ,N:&RVOSAS • Doenç•• de Senhor.. - Procta- C R��ldencla - n. Prei!.l"nte· Telefone: 1146. Santa Catarin.: nior, 45. Tel . .!l.81% .

•.... .

I
.M:J1NTAIS - CLINICA GBRAL logla - �Ietrlcid.d� lIél1lca

ou lDho "C'LINICA ,DR. NE'Y PERRO--NE --D=----L------....:.--_:_�.:.:.::.:.--------,
..D co D'S i N i 1 d D ConsultórIO: Rua Vitor .el-, DIISP.CIALISTA .•• OLHOS,

('
. erv.ço .c on. I!."., oen- ?elell n. %8 - T' de.. , ,r a'uro aura

OUVIDOS, NARIZ,. GARGANTA
çal MentJlII. �. Oonsultal: D

elefone. 11107. OLHOS - OUVIDOS - NA.IZ MUND ,II'
. _

rRATAJlOTO • OP.:u.OO::S neCt'::t�f Ambulat - O}'

HICiC-1
diante.

.a 11 kor...m • GARGANTA Formado Pllt�. F.culd.�e N.ci'

1 -Clinica Geral
Infr.·Vu...lIto - N.baUa_. - p'

.

t ..i' H lu" ResidêncI'a' Fone 1 '.1 DO naol de J;.edlclDa UnlVulidade
IIlqUl8 lia ..o OlP I - ., ..... DR GUE

- .

d B '1 E
.

l' tI' t'
.

Ultra-So..' Colônia' Sant'An.
.

_
.

Rua: Blumenau n. 71. . RJ!itEIR� DA I'ONSXCA o rasl SpeCla IS a em mo es l�S de Senhoras e vias uriná-

(Tr.ta••ate li. d.uI.. ce. Convul.Mé:t.pia
�

1 1 tr DOENÇAS DO APARlILHO DI- Chefe _dQ ServIço de

OTORI'I A
�IO D:I JAN.I!!-O . rias .

•»er.çle) h
.

pe o
.

� II o-
GESTIVO _ ULCERAS DO.S NO do Hos.r;ital de FlorianópoU. perfel\)oamente na Caa. d. I

An,lo-reU.oaeo»la - aec.lta ••.
c oque e �ardl..ol. I.�..lin .�'!� TOMAGO II DUODIlN

. : .?ossue a CLINICA Q' APAR.- ,-Saude São lIli&,uel". Cura réldical das infecções agudas e cronicas, �o
Qellloa - lloier.a ,-

•

.,...... !pi··oM.11lnoter�p�. P.lco�.rar'._. GIA-DERMATOLOGIA O.��_ LHOS MAIS MODllIRNOS PARA Prof. Fernando Paulino' a.parelho genito-u.ri,n-ário 'em I\mbos os sexos •

•• O....&lao..d...l... (blee 't C lS��T�S'11 �Ç�I e
a�,,:i"� NICA G.JlAL TRATAMENTO da. DODNQAS interno por 1 :"'1011. do Serviço

........) )
ai ai .... ..o.aa .,:,;). da ESPECIALIDADIl de CIrurgIa Doenças do aparelho Digestivo e do sistema .8rvO.".

Horirio 4.1 • l.ll "r••• (manlal) ,

.

DR. JULIO PAUPI'l'Z '

Consultai - pela m.nU.o Prof. Ped:to d;:, Eoar. Horário! 10� ás 12 e 21L ás 6. __/

4•• UI à. 18 kor...
Rua Anit. Garib.ldi.. ..qU}�_ FILHO HOSPITAL EstagIo pc.r :. .no n.

..••ter-
-n

Co ItA.ri' a Vi.... ii I di General Biitencoun. ATAR'
,

,

- fil'dade -. I" Consulto'rl'o' R rrl'radentes 12 111 Andar FODe'
nla u o. - na _r a -

RESIDBNCIAI Jtaa Bo" lúy. Ex interno d. 20. enferm.rlA DII - da. J ••• _
" �co a

.

. . ,-, -
•

r.l.. II - ron. 18'11. . 1311 TeI.2901 �
•.

'

v_. , ,
e Serviço de &,aatro-enterolo&,i. ,.no CONSULTOltIO I Prof.. OtivlO ROQrlguea Llm. y246 -

'
.

•

Re•. - .u.... Sio 10r,a •• - . da Santa Casa do Rio de J.n.lro CONSULTORIO - ••• .oi

J'
Interno por

S
% �no do Pr nto. Residencia: R. Lacerda Coutin.ho, 18

rone �(11. DR. ARMANDO VAL:J.. (Prof. W. BarardinelU).· I!LHEOS n·!. ocorro,
Curso de ueuroloei. (Prof' _REeIDENCJA ,- Felipe Sch- ' OPERAÇCES 0.0 Espãnhaf - Foue: 8248.

DR. SAMU.J:L FONSEA RIO DE ASSIS I AustreW<lloiio).
.

�idt nO 113 Tel. 2165
. CLIN]�A DB �DULT "1

CIRURGIAO-DENTISTA DOI ServlçC!. de CIiDic. Iafall.Ul Ex interno do HOlpita! m.tar- I
DOENÇAS DII BNE.OR,\S

,...,...._.�-,.a""..- .;- �'V'�.��

Clinic. - Cll1Ulta -:- �ota•• , ela Aa.i.tênei. MunlcliJ.1 • 1I'1lJ- nidade V. Amaral. _
. DR. ANTON!O MONIZ ,

C?NSULT�!l: lIio HOlpital d.

nlntAri.
-'

_
pital de C.rld... DOENÇAS INTEaNAI ! Ca:'ldade diariamente pela ma-

, ".. _

11.io. X • lafr.-V.n.... CLINICA JI-=DICA DIl CauN- Coração. Il.tam.co, Intadl.o, DE ARAGÃO lnha,; a. ' :
Co.lult6rio • a..id••clal. &8.& ÇAS Il'

ADULT.08
ftiado 8 vi.. bili.r••. aln., on- CIRURGIA TRIIUIIIA'j,'OLOGU .'

5aS � ,sa Sab. das 9.as 11 horas.

J'"ern.ndo ••w40 I. - AI.rila - riol e útero.' Ortopedia 2 3 4 das 14 !is 16 horas,
.

Telefon.: IIII
.

Conlult6rlo: 11u. Nane. ..- CQnlnltórlOJ j'itor Kêl!'el.. ConBultório: João Pinto, 11. no Consultórío à, 'Rua João Pinto

ConlUltal: eI.1 8,ilO ia 11," ehado, 7 - Con..lta. ia. 11 .. n. DIIII 15 à. 17 diàriamenio. nr. 16 (l° IIndar).

e d.1 U,OO i. 18 laor.. 18 hor.1 Da. 16 li 18 hor... Menos ao. Sábadol RESIDENCIA: - a',. Duartel'Jll[clu.iva·ment. com laot. m.r- lI:elJ�dência: Bu•••rach.i Gal- Residên,ci.:· ROI Boe.lan lO. Res: Bocaiuv•. 111. Shutel 129' _:_ ,TelCf. 3.288 -

.

..... • lhrmQ, I - ron�1 1'1&1 Fone: 11(18. Fone: - 1.71-'. Flol'ianópolis.

, .

DRA.WLABYSLA'YJi.
W.IlUSSI

I>R. I. LOBATO
J'ILHO

•

DR. ANTONIO 81B
MUSSI

- ••DIeoa
CIRUItGIA- 'JLINIC.A1
G.RAL-PARTOS

;;-

Bervieo eompletq • "pleiali
udo dai DO.NOAS D. SOHO
RASi COIra moduno. m6todol .e
dlagnó.tieol e tr.t.mento.
SULPOSCOPIA - BIST••O -

SALPINGOGRAFIA - II.TA· o.
LIsilo BASAL

.. llIIdloter.-,la pr .....
'

e.rta..
Eletroeo.ClIlaçlo - 1t.1_ 01&...
Violeta e Infr. Ver1QeUI..
CQ:alult6rio: Ru. Tr.J.no, n. 1,

1° .nda!' --Ildifleio 40 .on�plo.
Hor,l.rio: Da. � li 11 )lor..-

Dr••ossi..
Da. li li 18 kor••

•.aSSI
Re.idlDci.. :......,••

powak7, 8(.

Doe.ç•• do .p.relho respiratório
TUBl!lRCULOSIl

RADIOGRAFIA. RADIOSCOPIA
DOS PULMOIIS
Clrnr&,l. do TorA][

Formallo pela F.eald.'e N.d.
n.1 •• Medicln., Ti.loloel.ta.
'l'I.loelrur&,lio do Hoa,ltal Ne-

da ....»
Car.o de e.,eei.Duçl. ..Ia
S. N. T. IJx-l.ter.. • .J:........
te.t. !le Ctrarel. d. Pr.' 11,.

Gal••rl.. (&1.1,.
• '

-

, Conl: l'íllpl SelImlclt,..-
Fone 1801

'

Atend. em laor. marcad••
Rei.: - Rn. Ilatev.. Junior,

80 - Fone: !l95

,DR. YLMAR conRiÃ
CLINICA MtDICA

CONSULTA:S' dai 10:- 13 AO,
rall. I

Roa Tirodentc. :í - lI'on. I-L.lfi

Dr. Cesar _Batalha da Silveira
Cirurgião Dentista

Clinica de Adultos e Crianças
Raio X

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

-".--r---'----�--.�--�----------------------------------------------
-------------------------

I
I

,Lavando com Sabão

:v'irg' Especialidade
da Cla� IIIIIL II'DDSIBIIL�JoID,IU8. (1Ilrca

-

registrada)
.

economiza-se fempo�e dinheiro
-------------------�---------------------------------------------------------I

{Chác,ar.
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Recheio ;

Blusa de algodão branco com lacinho bordado e lapela 1. Ponha o açucar, o fu-

d b
-

t bé A I' h
. ed d t bá, o sal e a água em ba-

'os otões am em. go in a e re on a com recor es
h M

. 'B t
'

f"
em forma de ondas. Mangas curtas com punhos. (APLA)

n ,o . ar�a. aI a �te qu� hl-
.

'

.' que macia e c epols cozm e
,

sm fogo brando até que eu-
ANIVERSA'RIOS - sr. João orans, runcío- ,

f grosse e ferva. Ponha 1l0-

-I nárío aposentado da Firma
'lamente em banho Maria

FAZEM ANOS, HOJE: Carlos Hoepcke; durante 10 minutos.
- sra. Emilia Ventura Xa-

MENINO LUIZ CARLOS' . 2. Bata as gemas, der-

LOBO
vier, esposa do sr, Pedro Xa-

ramando em seguida um
./ . vier, co-propíetárto da Livra-

l,OUCO de líquido quente so-Completa mais um ani- ria Moderna, nesta Capital;
versário hoje o menino Luiz ore as gemas. Continue a

- sr. Orlando Florentino
'Carlos Lobo, filho de Hei- ' »rter juntando depois à

Machado, residente em Im-
tal' Lobo, o mesmo oferece mistura 'que foi ,levada à

bituba; 'i

á noite aos seus parentes e tE' F'I A
banho Maria. Tire do fogo,

- s a. 'Ulllce 'I omeno -

,. ,

amig'uinhos' uma mesa de '1 f
. ',' d I A PI'

adicionando a manteiga, o
VI a, uncionaria o ...

'

.,

I 'I d d I'
-

doces e liquidas. t B'I S
.

1 bíl
suco e ra a ura e imao.

- s a. 1 mar ouza, la 1
D" .' "

.

d til " f dA'
- eixe esfr-iar e ponha den-

a I ogra a a ssociaçao tro da massa de torta. Se
Comercial; você gosta muito de limão,

- sr. Eliziario Bruno, ser-
ventuario elo Hospital de Ca- :�li��on,e um pouco mais de

ridade:
tua.

,

.

N' dd L 1 I Merengue:
-.
- memna le. y t.eopo -

Faça a massa de suspiro
.

dine de Souza, filha do ca- .

comllm conl o .' tá ,tdos Reis l I J '11 Le I'
, CI eme ar a-

sa ose e ma opo cimo
1'0. Cubra a torta. (APLA).de Souza;

- sta. Marílía Cascaes;
- sr. Artur Manoel Maria-

Sociais
Terncmeníe

STELLA BRUM

O teu amor, querido, é por mim comparado
do excelso paraíso à suprema ventura,

que não pode por certo' existir criatura
que o saiba-oferendar assim divinizado.

Um misto de desejo e um misto de candura

incorpora o meu ser quando tenho-te ao lado.

O teu beijo tem sempre uma estranha doçura
e o teu abraço évvez por vez mais desejado.

_.-

E eu não sei compreender -- que a idéia não alcança -

O mistério que tens e traz-me encarcerada
,

a cadeia eternal de uma doce esperança ...

E enibora passe o tempo, o. tempo não consome

a alegria infantil e sempre renovada:
ele te ver, te beijar e clamar por teu nome!

"

ULTIMA MODA

- sra. Edwiges Torres
de Oliveira, esposa do nos

so prezado conterrâneo Ma

jor Octacilio de -Oliveira,
funcionário público aposen
tado;
- sta. Zelia

Cunha;
- sta, Maria do Carmo

Costa, funcionária do Ban
co INCO no, Tabelião em São José;
- Professor Alfredo Zim-

_ sra, Adelia Jorge de
mel' Freitas, esposa elo sr. José o-I
- sr. Jacy Dausen, do al- liveira de Freitas; .

to comercio local; I _ jovem Adir Probst, atu-
1

- sr, Abelardo Andrade,

11lmente
fazendo o servíco

'

alto funci�nário do 'Banco YIilitar incorporado 'ao C01;
do Comercio tingente do Q. G. da r. D. 15!l
- sr. Octacilio Marques

Guimarães,
- sta, Maria Luiz dos

Santos
- sta. Iolaúda Gandra,

filha. do sr. Algemiro Gan
'dra, cirurgião dentista
- sr. Israel Gomes Cal

deira
- sr. José Camilo da Sil

va. Chefe das Oficinas do
"Diário da Tarde",

...:_ sta Maria Izabel, fi-
lha do sr. João P. de Olivei- Crosta
ra, Telegrafista do Cabo 1 xícara de farinha de

Submarino, e de 'sua exma. trigo Iesposa d.' Alzira Oliveira 2 colhei'iuhas de fermen-
- sr. Bento Carioni, fun- to Icionário público feeleral 1 pitada ,de sal

'

- sr. Ed-waldo Mello, al- 2 colheres de sôpa de

,

faiate ./.' água
'

I
- sra. Filó Di Bernardi,'· Meça a farinha e mistu

esposa do sr. João Di Ber-' re com o sal. Junté lenta-
I

Inm'cli, Farmaceutico nesta mente as colheres de água.
I

Capital;
.

"
Amasse-a formando uma

- sr. Mái'io Salema F.
CoelHo.

TORTA DE LIMÃO

Ésta receita por ser li
geiramente pesada e nutri
tiva, seria mais conveni-

I

ente que fôsse servida no
I

lanche da tarde. Com chá
fica uma verdadeira deli- I

, I
cia, Experimente que não
se arrependerá.

INGREDIENTES:

bola com a mesÍna. ,-."'

Recheio

ANIVERSÁRIOS
FAZEM ANOS, (AMANHÁ):
- dr. Roberto Medeiros,

Juiz de Direito no Riõ de Ja-
. neiro;

, .

1 xícara "de açucar
1 pitada de sal
3 gemas de', ovo
4 colheres de suco

mão
5' colheres de fubá

VALIOSA� RODAD�S PARA. O BINGO MOSCA I
1° Premio '- Um lmdo abat-jour com pedestal de

alabastro. I2° Premio - Um especial abat-jour de ferro batido.
3° Premiõ.- Um sempre utilissimo LIQUID1FI- I, '''o

CADOR I
KOLYNOS vIci�:.remio - Um lindo Rádio de Cabeceira "RC.A.

5° Premio - UMA MARAVILHOSA GELADEIRA
I

"NOVO SPRINGER", com 8,5 pés cubícos, com 5 anos
1

de.garantia real, amplo congelador com porta transpa- I
rente e 3 novas e espaçosas gavetas, com puchadores I

funcionais., e-

UMA GELADEIRA POR APENAS 100 CRUZEIROS! h
UMA ATRAÇÃO pARA TODA GENTE. . . U' Tt?AN8MISS/lO PE�/LMGS PB.II

COMO PREMIO SURPREZA - UM úLTIMO' PRE- TFr_E=I/Is.40 t' cnQR&V'T6 N023 ES'T,.4/J0:3
MIO VALIOSO E ESPECIAL. (IN/MS e 4Go/2,4, ú'M Pas G;Q.4NOES

HAVERÁ TAMBEM PREMIOS DE CONSOLAÇÃO f'Sn}O/os J2Ç-SJLVt=.U h4ZE/2 PlLMt3S
COM FINOS VINHOS... . E8PSó4LMSN'TEP4G4 ,4 TELEI//Sr40

PREÇO DO CARTÃO: 100 cruzeiros. E se t42R6tYT/I QUe,/)êAJ7k�_O BI18b3I1S, If _,

DA I���P:i��!, ���E��EJCAci�I���;t:iI�:DA:. \, OZ:PEHr4/8 6�TÚO����40 ��M:SM�v�
PENDENTE DE SER SóCIO. I ?--. - %'IÇTEM IIM4� -"'TU"VL�-:l - .'�

A SEGUIR, DANÇAS, ABRILHANTADAS PELA éiSPEicl,s5 (( -II<
�AI (l?

ecsa protacio: extra ORQUESTRA EXCLUSIVA DO CLUBE.' (l �
"b

-

o-.l
• • NÃO ESQUECAM' DIA 20 NO CLUBE 'DOZE ÁS I' I tJG MOSC.,4S

o
W" ""��) O< /

,COlUra as carl�_
.

20,30 HORAS, BINGO'E DANÇAS AO FINAL ... :;UO I' APIII- 11f?4 () "�'f2 �,-;;;_��
essa sensa,ao� PERCAM TÃO ESPECIAL DIVERTIMENTO.' I . r. ,,' �,,-,-=5"'

de frescor '.-.

.,AVEN:TURAS DO ZE-MUTRETA

Prec.eilo-do Dia
PORTADORES DE

GERMES
Podem eliminar bacilos

tíficos, durante muito tem
po, pessoas que se curaram

de doença na sua forma tí
pica. São os "portadores de
germes". Por isso ninguém
suspeita do fato, nem êles

própr-ios, tais como propa
gadores do mal.
Procure livrar-se da con

taminação' pelos "porta;
dores de germes", lavan
do com freqüência as

mãos, principalmente an

tes de qualquer ref'eíçção.
-SNES.

.

2 xícaras de água
3 colheres de manteiga
2 colheres de raladura de

limão

Merengue
3 claras de ovo

6 colheres de açucar
1 pitada de cremar tárta-

ro ,

1 pitada de sal'
MANEIRA DE FAZER:

.

Iminuto
com'

lhe dá

- Ç){/eb"cai! yocê.f ChJ7te.�.{'?
�

-iU9"tLJe�.. ;6/kcl&
,

çt/e�pé'd�....

�

de H- ,

I
- agora também

em tamanhos GIGANTE a. FAMíLIA

Êles' sobem O que querem
E quem sabe" .. sape

�
,

1oddy, é único. Toddy não @..

�
�tem nem pode ter similares. i3��','""",,,,,,

�É natural. Êsse delicioso sabor caracteristico de Toddy
<'

é inconfundível. As crianças o aclamain e querem
/

sempre mais. Em todo o mundo Toddy é o alimento mais

completo, mais perfeito e mais puro. Toddy contém

tudo o que o organismo �ecessita para ctumentot

a resistência física, produzir novas energias'
• é conservar a' saúde durante o crescimento.

/

Toddy contém cálcio, ferro, fosfatas, pro-

•

CASA É UMA FONTE
HHR.OIA E PRAZER.

MAGROS E FRACOS
VANADIOL

E indicado nos' casos de fraque
:�a, .pálJ9.e2;, �g!'e�.à e .fastio, porque. F'el izmente a nossa Florianópolis possue recantos e

em sua fórmula entram substancías
'

encantos que bem permitem passar um bom,' um agrada-
tais como Vanadato de sódio, Llel- vel domingo. 'I'arnbenr não lhe faltam bons cinemas nem

tina, Gflcerotosfatos, pepsina, noz os belos salões dos seus tradicionais clubes sociaís..
,

de cola, etc., de ação pronta e eficaz Hoeje, porem, vamos dar uma sugestão: vale a pena
nos casos de fraqueza e neuraste- visitar as duas vitrines da a modelar nas quais se acham
nias. Vanadiol é indicado para no, expostas, com preeços destacadamente remarcados, os

nens, mulheres, crianças, sendo f61'- mais interessantes modelos do seu grande sortimento de
mula -eonhecída pelos grandes roê. saias e malhas de lã.
dica.! e está licenciado pela SaudE' Publica. Não será apenas a beleeza dos casaquinhos, das blu-

__________� ,_-__.

__ Isas. ou �as saias qu<:_ compe�sará essa visita. A.�aior e

111lal�
útil compensaçao. estará pa grande, na valiósa eco

norma que Ire proporcionarão os respectivos preços.

AGOSTO Êsses preços atestam mais uma vez que se pode con

fiar na propaganda da' li modelar. ", São real e verda
deiramente baratos!

QUER APROVEITAR - BEM ESTE
SEU DOMINGO?

CLUBf DOlf Df
PREMIO MAIOR: UMA RICA GELADEIRA DOMES

TICA "SPRINGER"

Você sabia que •••. ÀS 20,30 HORAS IMPRETERIVELMENTE

•

..... ' ..

,
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·4 Florianópolis, Quarta-feira, 17 de Agôsto de 1955 o ESTADO
-�--- --_._----------------

Ca�pe.o O, .A_é�iOa ,
Realizando talveza sua melhor partida destes últim_os tempes, o�conjuhto Q. O América levou a melhor por 4 a 2
sôbre o time do G. E. OlímpiCo, no reduto deste, em Blumenau. Conquistou,' desta forma, o clube Jolnvilense. o

.

' título' de campeão do. Torneio dos Clássicos "Nelscn Maia Macha'do".rom1 vitórias e apenas duas derrotas. 21/
gols a favor e 19 contra. Glória, pois, ao América F. C, legíHma'expre�são do Iuteboltatarinense .

.'

-

.....................................0••••••••6•••• ·•••�)••••4UI •••••••••_ 11••••

"O Estado·" Esportivo
···YiõOOii-iõmM·ãíiiõndiiie--olTõiUeõse-

-

-NAO SOUBE 'O PAULA �AM'OS SUSTENTAR A VANTAGEM- 00'1°. TEMPO, �VINDO A BAQUEAR PELA CONTAGEM 'DE
3 x 1'- WILSON, CARUTO,'E:RICO E NOVAMENTE ESTE ULTIMO, OS MARCADORES,' PELA ORDEM o ESTREANTE
MARRECO, O .MELHOR 'NO GRAMADO - 'QUADROS - ARBITRAGEM >� PRElIMlNAR - RENDA.
o primeiro clássico �o. sem contudo conseguir ti- brados, com o Figueirense . Após houve um lance to e dotado de muito entu- PAULÃ ltAMOS - Lelo,

campeonato disputou-se na rar próvei to
'

algum .dessa procurando a reação. sensacional entre os dois siasmo.,' Nery e Erasmo; Marréco,
tarde de domingo, no está- sua superioridade, não só CARLITO EMPATA Wilson. O ponta atirou e o ·ANIBAL - Continua' Valério e 'Jacy; Wilson,

-

dio da rúa Bocaíuva, tendo iterritorial, como também <Aos 10 minutos a cidade- guardião operou' uma espe- Isendo o ponto alto do trio- Sombra, E'dio, Torrado e

o Figueirense derrotado

'Itécnica.
Ressalte-se o mag- la de LeIo fOI vencida pela tacular defesa, enviando a médio. Boa conduta. Pitola.

,sensacionalmente o Paula nífico trabalho do tr iân-, .primeira, vez.
Era o gol do bola a escanteio, Foi esta a LAUDARES - Muito es- .ARBITRAGEM

Ramos pela contagem de gulo final tricolor, +consti- empate. Manobrara� bem melhor intervenção do no'; {orçado. Convincente. _, Na arbitragem, vimos o

3 x 1, após estar perdendo ,tuido por Le19, Nery e Eras- E'rico e Alemão, propician- vato .goleiro alvi-negro no ALEMÃO - O mais f'ra- sr. Oswaldo Meira, cuja
110 primeiro "half'-time" pe- mo que deu uma notável de- do a Carlito encontrar o ca- certame, �o da ofensiva. Todavia não .onduta foi correta e ím-
10 escore mínimo. monstracão de resistência e

\
minho das redes. E'RICO NOVAMENTE decepcionou e contribuiu iarcial.

Não presenciou o público valentia: contendo o ataque Dai por frente, o pancra- 'Descontrolado completa- para a feitura do 2° gol.
' PRELIMINAR

afeiçoado do esporte da pe- mais poderoso da cidade e ma do jogc mudou comple- mente, com as suas linhas BETINHO. - Elemento Na preliminar em que fo-
lota. uma boa partida, mas um dos melhores do Estado. tamente. O alvi-negro pas- intermediária e dianteira de ligação .com a linha mé-

.
'am protagonista os qua-

também não saiu decpecio- WILSON INAUGURA sou a pressionar f'ortemen-" bisonhas: o Paula Ramos .í!a, jogou a contento. Iros secundários dos mes-

nado, pois poucos não fo- Veio, o tento .inaugural ] te o último reduto' tricolor sentiu-se incapaz de 'uma CARLITO - E', índiscu-: nos, pelo certame de aspi-
ram os lances de emoção da peleja, aos' 33 minutos que' resistiu como poude, reação por mais leve que tivelmente, o ponto alto do :antes, -venceu também o

que os noventa minutos quando já o 'Paula Ramos Pacheco 'sofre úm "foul" de fosse. O triunfo c..nlvi-ne- .ime orientado por Garcia. F'igueirense, marcando qua
causaram. conseguia equilibrar a par- Erasmo próximo á área pe- gro já o possuia e difícil- Co-nstrói muito, entende-se TO tentos contra nenhum
De um lado o Figueiren- tida, As honras da, abertu- rigosa. E' o atacen te . mes- mente fhe escaparia. Mas bem com os companheiros e los praianos. Improvisado

se, ostentando a corôa de ra. do marcador couberam mo que cobra a falta, en- E'rico não gostou e resol- é um elemento oportunís- la zaga 'do alvi-neegro
campêão de 54. Do outro o por inteiro ao "wing" di- vianda 'Com' vlolencia de veu consolidá-lo, aprovei- ta. .tuou o goleiro goleiro
conjunto paulaíno, .sempre reito Wilson, o qual rece- encontro ao travessão. , tando' um

.

"cochilo" de E'RICO - Atuou como ),Iafra que se conduziu
adversário perigoso para bsndo a pelota no seu .setor, E'RICO DESFAZ O Erasmo, para arrematar ao poucas vezes. Valente, pre- bem,
quem quer que seja. Q prí- passou por Láudares e a- EMPATE fundo das redes. 3xl" o es- ciso nos passes e um peri-
meiro jOgou de conformida- proveitando uma falha de- Aos 22 minutos, quan- co final. :50 para os guarda-valas. Fraquinha a ,arecaq,ação:

: de com as suas aptidões plorável de Helcio, avançou do maior era o domínío do ALTOS '& BAIXOS Foi o construtor do triunfo ;1'$ 6.850,00.
reais e venceu como-os seus para dentro da área perigo- campeão, Aníbal avançou Wilson - Atuação exce- .lvi-negro.
fãs queriam que venGesse'l sa e atirou ao seu objetivo, com a bafa e próximo à lente. Não, fq-i .' culpado do PACHECO - Não tem
0' tricolor, numa tarde ne- sendo feliz: O goleiro. Wil- grande área preparou-se gol que J "e1-lCeU; . iido feliz nos "tiros". o

gra não poude Jogar o que son, em último recurso dei- para arrematar, mas não Q. ,
TRILH� :__:_ O melhor do 'Canhãozinho". Todavia es:

sabe, .vindo a caii· por um l xou o arco e f'oi ao encontro fez, acrando mais prudente sextetQ de':f�:t:lsivà àfvi-ne'::, E;&'çou�sé, sofrendo- -a, :rig,o�
placard que refletiu com! do atacante, nada conse- que Pacheco o fizesse, o . gro. Grande '. desempenho. ;-ora vigilância de Mar

fidelidade. o que foram os I gu ináo, pois êste foi. rápi- i que aconteceu, tendo o chu-I�ão precisou, �e.sta vez, 'éco."
nQvelita mll1utos. . do .e preClSO no "shoot". An- ,te do extrema canhoto pro.-,valer-se do sêu flSICO avan-

tELO _ Um bom' ar-
,

_
,

, tes da obtenção' do ponto I vocado forte confusão entre

I'
tajado.

, q_ueiro. Praticou algumasO JtGO acima, o Paula Ramos con- Ias defensores paülaínos, do I-IELCIO -'- Bom traba-
jefesas de vulto e achamosO cotejo foi irlÍciadó' com seguira, por intermédio de ; que se . aproveitou o meia .l,ho, 'embÓra falhasse no

1 dlue I.ião foi· cu pado os
o alvi-negro 110 comando P inala, uma bo�a no traves- 'ponta-de laiíça, E'rico, para' ·lance que redundou no úni- suem:

I
. �rês gols. que o venceram; 5 lV,r d

.

das ações, incllrsionando são. com 'um cllllte bem calcula- . co tento dos tricolores. Flamengo x �a urelra
.

I .NERY - Zàgueiro de -
.

C?111 'frequênci.a ao· reduto·
-

Os restantes minutos .d.a d?_ ve�cer a perícia do guar- WAL�IOR � 'Firm�-s.e largos recursos" técnicos, ,2fmal guarneCido por LeIo, fase transcorreram . eqUllI- elmo: 1 xl.· .

' . cad�l dia. Marcador emerI-
;eve um desempenho magni-

Fluminense 2 x Olaria 1

�"fíée:Càip�MeaÕ·M··Õ_MCiiiãSlM- �j;�f��{:�;;�:i��� ::[�;;:;:::�;;:;;;:Io �:!���:7.���ma;'�oNa,.
c

�los. No final abusoú ao in:-
go 1 Censiu'a até 14 al10s.

TRANQUilA VlfORIA DO CAMPEÃO DO ESTADO DIANTE c DE UM AVAl BISO- ��:il���l/���� :eel��:����. bc� J"�g��_g� -.-.-a::.�M...a-..M-�•.*...�..__••_�g_��

NHO E DESCONTROLADO - 3 X O, O·ESCORE, CONSTRUIDO�POR ClEUSON; FI- 'n�\i������ em �ae��o'uma
estréia auspiciosa no cam-

I n E' DIDI peonato . o jovem médio.
L'V. -. :;;;uou a'camisa- nos noventa
Foi tota.Jmente· adver.sa foi nítid'o e insofismável. O ela e Fausto. Aos 44 minu- ,ca.lcanhar .. -Entretanto, me- min,utos, empenhando-se no

para o' Avaí; a disputa. d(J conjunto nortista é, ao nos- to' da fase 'suplementar; lhor faria !;lê atuasse mai,s maxlmo . na matcação e
Torneio dos Clássicos "Nel-:,.;o ver, inferior ao América Filo aumentou para dois, 'para o quadro do que para '.Poio á,' _vanguarda. Sem
son .Maia Macllado". Unico: e ao Carlos Renaux. A'per- itendo a pelota, antes de en-I a' assistência.- ,·::xagero- algum, Matréco

d�s dez. con�orrentes que'. da. de .valiosos elem�entos, I traI' ,b�tido �o travessão. I Do vencido: quasi �O?OS merec.e figurar éomo o me
nao sentiu o sabor _Qe um I como VI e Juarez que pas- !�os ultImas mlllutos do se- atuaram abaiXO da CrItICa, lhor homem no gramado.
triunfo, o quadro orientado

I
saram para o futebol gau- r gundo período manobraram I

consequên.cia da' falta de VALÉRIO ---' Falho e ir
pelo antigo "coach" da sele- cho como integrantes do ;Didi e Zélia em luta com entendimento, excec;ão do .·itante. Atuou muitíssimo
ção catarinense) Carlos de "Grêmio Porto Alegrense, i vValdir, ten(do () segundo goleiro,_ dos zagtleiros e do \quein das suas possibilida
Campos Ramos (Leléco), 'reduziu em muito o poderio' desistido do arremesso- es- estreante Ola:vo, vindo de .te.3 o número um do certa

!oi ao gramado ante-ôntem, : dos alvi:ne�ros. . Ante-.ô�-Itendendo o co.uro par.a que Criciuma,. que �ossui' um .ne de 54.
a tarde, para_ ver se conse- tem, os caXlense�, de 1l11- 'seu companhelero o fizesse, futebol VistosO, alem de ser JACY 7' Também não fDi.
guiria um resultado .honro-I cio tiveram alguma ,?ificu�- : o que', aconteceu. ?idi �abil- ard.oroso e combat�vo. Coca ') mesmo. Falho na distri-
80 para as cores alvl-celes- ; dade em conter as lllvestl- mente servido ata'ou as re- melhorou um pouco e pare- 'nlÍção. .

tes diante do Caxias. das' avaianas, mas sOllbe- eles, completando. o placard. ce que ganhou a posição de WILSON --: Pouco empe-
Não conseguiu. ram assumir a ofensiva e

.

OS MELHORES médio a p o i a dor.. Vico 1hado. Brilhou 11a conquis"
O Campeão do Estado, marcar dois tentos, para na Todos,. no esquadrão yi- aql1em das -suas reais· pOS'- ta do pOl1to de honra dos

mesmo sem deixar impres- fase final obter novo goV torioso, atuaram' a con- sibilidades. Fernand,o e Alí- Jaulainos.
são bTilhante, acabou im-jsem s� empregar muito a tento, contribuindo cada um pio esforçaralI).-se. O_s ,de-

.

SOMBRA - Correl1'.mui-
pondo-se com ,facilidade",

lfundo.
'

. com urpa parcela de esfor- mais com altos e baixos. ;0 pela cancha, demonstran-

constrU:in. do
o marcador de Foi mais quadro o '!onze" ço para a consecução do do entusiasmo e vontade.

3xO, . de maneira que o visitante. Empenhou-se nos triunfo. Puécini brilhou nas OS QUADROS Agradôu. -"

"Leão da Ilha" teve mesmo'190 minutos com um objeti... intervençõ.es, três das quais CAXIAS - Puccini, Ju- 'DIO - Colado ao, z-a-
qlJe deixar a cancha' amjr: vo: a vitória. Obteve-a, de grande vulto. Na zaga o ca (Mato) e Ivo; Mato gueiro todo o tempo. Não
'gado sob (:) peso de uma der-' atr'avés de. um melhoi' en- gigantescó Ivo foi figura (Joel) Helio e Hoppe; Filq, 1pa,receu um' só'instante.
rata fragoros.'t. :. tendimento e n t r e seus salientt�. Dos. médios gosta- Cleuson, Periquito, Didi e TORRADO - Outra es-

�

. A condt;ta avaiana fôi "foot-ballers",
.

ao contrá- mos do .louro Hoppe, capi-, Gastão (Alfredo e depofs tréia. Não convenceu, em-
decepcionante sob todos� os

.

r10., ç!a ,equipe loca.! que tão do time. Dos atacantes'Z'élio).·
.

,

bóra revelâsse algumas.
..
/' pon �s�,de-�istas:,Nem o 'zé- _correu fodo o'campo para 'Didi esforçou-se e na fase I AVAí - Jaime, Waldir e '1uaiidades.

1:0 conseguIU tI-l!tl.r .do. pla- nada. Não havia entendi- final revelou-se o excelente. Danda; Fausto (Péres), Vi- PITOLA - Nada poude
cardo Mediocre tanto no pri- menta, ném sentido de ;Pene- :::.tacante que' é, apesar de I

co (Jair) e Coca; Fernan- fazer, sem.. um companheiro
meiro como no segundo

I tração,
e o resultado foi o I ter dado sinais _ de esgota- '-do, Alípio, Olavo (Jacó), de ala q_ue. 'o. servisse.

�eríodo, �?I� as. suas linhas

I
que todos �iram: derrotada, mento físico. - Gleuson�foi'Niltinhol (Olavo) e Dilson. . OS ":QÚADROS

�ntermedl�rla e de fren:te se::n apel,açao pelo escore �e loutro que brilhou. Mas as I ARBITRAGEM ForFl1aram as equipes da
desorg-al1lzadas. Deplora- tres a zero.' honras de melhor homem' Dirigiu o prélio o sr. Lá- sr;guinte maneira:
vel! OS. TEN,TOS I'

do esq'tJadrão e quiçá do. z,�ro Bartolomeu, com pou- FIGÚEIRENSE - Wil-
Não agrado,u. Q "I,'llatcp:'�' O primeiro tento surgiu campo, coubm;am a Peri-! cas falhas. 30n, Trilha e Helcio; Wal-

intermunicipal -entre flor{â> aos 22 minutos, põr inter-' quito que 'entre as ,virtu-I RENDA 'TIOI', Anibal e Laudares;
nopolitanos e Joinvilenses. médio de Cleusón, tenc�o no des técnicas que possui des- Rendeu o prélio 'a impor- '\lemão, Betinho, Carlito,
f:�tes, venceram e o triunfo lance falhado Waldir;' Dan- tacamos os pas�es com.o I tância de Cr,$ 15.090,00. E'rico e Pacheco.

, .... L

RENDA

Certame Iarlnce
de.íuteboí

Os 'seis encontros da se

Junda rudada do Campeo
lato - Carioca de Futebol,
lisputados domingo, ofere
;eram os resultados que se-

Irene DUNNE - Dean
JAGGER em:

FOJ.;HAS DA ILUSÃO
No Programa:
Cine Noticiario. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 5 ano�

. As 5 - 8 horas.
CINEMASCOPE

Robert WAGNER - Ter
ry MOORE - Gilbert
ROLAND em:

ROCFlEDOS DA MORTE
'I'echnicolor de Luxo..

No ETograma:·
Amor de Macaco. 'Dese

nho.

Preços: 18,00 .- 10,00 .

. Censura até 5 anos.

As - 8 horas.
Burt LANCASTER'

Joan RICE em:

SUA MAJESTADE, O
AVENTUREIRO
'I'echnieolor _

�'

No Programa:
Cine Repórter. Nac.

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

As - 8 horas.

1°) Atualidades Atlanti
ia. Nac.

2°)0 IMAN ENCANTA-
00 _::_ Com: Stephen Mur-
-ay

3°) AVENTUREIRO DO

"IJSSISSIPI - Com': '-TYl:O-
1e Power - technicolor
.Preços : 7,00 - 3,50..
Censura até 14 anos.

'As -.8 horas.
"Sessão Popular"

Libertad LAMARQUE
VI:iqueI TORRUCO em:

LEMBRA·TE DE VIVER
No .Prog+ama :

Noticias da Semana. Nac,
Preços: 3,50 - _2,00.
Censllra até 14 anos.

As - 8,30 ·horas.
"Séssão Popular"

Libertad LAMARQUE, _:_
l\1:iquel TORRUCO ein:
LEMBRA-TE DE VIVER

NOT,CIAS DE JOINVILlE

Presidente � Antônio, de

NOVA DIRETORIA DA

'IVENCERAM
OS ESGRI-

A. C. E . .1. MISTAS ILHÉUS
'- " No grande co'nfronto a-,

Em reunião realizada, I mistoso de esgrima, trava-

1uartn-feira à noite, na. sua do sábado e. domingo nesta
,éde socia.!, teve lugar a e- cidade, entre as equipes do
eição da 'nova diretoria da C. A. Operário local e da

Associação Idos Cronistas Polícia Militar do Estado,
.

�sportivos de Joinvile (A. sairam. vence.dores os
o

esgri
�. E. J.) para o período de mistas de Florian&polis, a-

1955�56, que ficou assim través os seguintes resulta
êonstituída: dos: Estreantes Masculi-

No prélio final do "Tol'T
neio Edgar Schneider", tra"
vado dQmingo último, no es

tá'dio do São r;ulz A. C., E\n
tre os esquadrões titulares
cio mesmo clube e do Ipiran
ga F. C. de São Francisco DMapareceu ôntem, ,de
do Sul, registrou-se O' justo sua residência Trajno 30 -

empate de 2 tentos a 2, a-' um cachorro'Setter de côr
pós uma partida bem dispu- marrom ,_' ouro. Gl;atifica-

.

tada./ se be'm a quem encontrar.

Almeida Freitas, Vice: Gil
berto de N�varro' Lins, Se
,:retário, Charles Wever,
TesoureirQ: Hilário Muller,
Conselho Fiscal: Hugo We
ber, Léo Gesàr e'Werly Wer-
neck.

. /

Regish�ando, aproveita-
'TIOS o ensejo-para formular
'lOS novos dirigentes' da

\A,G�J nossas maiores, feli
ciUj,çj'íes ·é ,vqtos de boni êxi-
1'0 na ,-vindoura ,gestãO' da
entidadé dos cronistas es

portivos joinvilenses! "

JUSTO EMPATE

nos: 16x9, Estreante/! Fe�
mininos: 9xO, Florêt�' Vete
ranos: 5x4, Sabre V.€tera
nos :'. 6x3 e Espada Elétrica
Veteranos': 5x4.

DE{'TAQUE DO TENIS
.1O INVILENSE

Nas provas de seleção,
parl1' a organização da. re

presentação da Federação'
Catarinense .. de Tenis ao

·próximo Canipe�nátó "Brasi
leiro, efetuada:s sáp�do e

gomingo em 'Florianópolis,
os tenistas Armando Capa
t'elli e Pedro _Dóritt ,do Bôa
Vista Tenis Clube' local,'
classificaram-se em 10 e 5°
lugares, logrando grande
destaque para o tenÍs join
vilense!

LAMPO

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Dnlem.· e hOle no pssado,

16 :u� AGôSTO
A data de hoje recorda-nos que:

� em 1501, a esquadra portuguesa de André Go�-
e Américo Vespucci, avista o cabo que é den orni

çaldvesSão Roque, iniciando dali a exloração pelas costas
na o � I
'o sul do pais,a
_ em 1637, o mestre de campo Luiz Barbalho Bezer-

, hega á Bahia, procedente de Lisboa, conduzindo al
fa, c

lllS reforços. ,gt
_ em 1656, o capitão-mór Feliciano, Correia assu-

Cargo de governador e .capitão-general do Estado,
me o

_',
,

,

Maranhão e Grao Para.do _:_ em 1817, nasce, e� Serro, Minas Gerais, o víscon-

d Sabará (João Evangelista de Negreiros Saião Lo-de e
" . .. .

bato). antigo parlamentar no Impe�'IO e PRI'lm�lbrol' presi-.'dente do Supremo Tribunal de Juslt�ça dda P
ep,u fl'C�;

,
_ em 18$5, continuam em Be em o ara, urIOSOS

,

-

�bates dos "cabanos"..
.co

_ em 1847, em Diamantina, Minas Gerais, nasce o

ilustre' médico e "líder" abolicionista dr. Lucindo pas-I .

sos Filho. '. '.
,

"

_ em 1860, morreu o jornalista Manoel Moreira de
, ,

Castro, diretor do "Jornal do Comércio", do Rio de Ja- !
neiro. ,

'

."
_ em 1866, falece o dr. Manoel Felizardo de Souza

e Melo, ex-presidente, das pro_vincias do Ma�an,hã�..Ce�-I
rá, Bernamlmco, Alagpas e Sao Paulo e antigo mínístro]
da Marinha.

'-"
'

"H "C bí 1" "T ,I_ em 1868, os couraçados Brasil a Ia e, a:"

dar-é" levando atracados ao costada três transpor-"man, ,
. , I

tes a vapor; forçam' a passagem de 'I'imbó. '

_ em 1869, Batalha de Campo Grande, em �ato
Gross'o, ganha pelo Marechal conde d'Eu, sobre o general
Bernardino Caba.llero.

_.

- em 1885. inaugura-se a estaçao de Coímbra, da

Estrada de Ferro Leopoldina, em Minas Gerais.
�,

- em 1886, faleceu o General de 'Divisão Luiz Ma-

DISTINGU"IDO CONHECIDO T'EO'lOGO FLORIANO'POLIS * Sem dúvida alguma um dos poderosos fatores, de
noel das Chagas Dória, nasci"dO em São Paulo em 25de,

,

,

'., TURISTICQ ,

�, * maior e mais amistosa aproximação entre os povos
do Continente Americano é o "Instituto Pan-Americano deAgôsto�de 1835. '

.

POR UMA ACADEMIA-em 1889; em Itabéra, Estado do RIO, nasceu meu
. , -Doralécio Soares acaba de Geografia e História".Pac" CQTigu�sí Austrícllano da Costa, vindo a faIe�er pulxlícar -"Florianópol�s Tu- Exceptuando-se, naturalmente, os especialistas, pou-nesta Capital em 7 de Fevereiro de 1929. I . . ristico", excelente guia que cos são os que sabem da existência de tão importante 01'-

- em 1933, surgiu nesta Capital o primeiro :r:ume- ,J (SNA) - O. Dr.
__,Karl'l rencl�s ,durant,e a visita

vem como bem feito rotei- I g'anização.,
"

_,
.

, -do Jornal "A Gazeta", brilhante e destacado orgao da ,'Barth, conhecido teólogo
I
que fez a Hu�gIla.em 1948.

ro.j facilitar em grande par-I 'Numa época em que semístura o utilitarismo com a
10

C " protestante suico, declarou O Dr. Martin Niemoeller, te aos que nos visitam e que, frivolidade, não' se pôde cuidar do desenvolvimento e a-
Imprensa atarinense.

I -"'d t dI" E I1948 miu o comando do 140 B. C., aqui que aceitará o grau honorí- presi en e 'a greja van-
_necessitavam de uma publi- lpzímorar os conhecimentos geográficos e históricos.

- em .vassu
,

.

T 1" '1' d H Na au
-

I' d' ) .

'

I' I T I te COI'o11el Paulo Gonçalves Weber Vi� fico da Academia eo ogi- ge ica e- esse- ss 1, cação no gênero para que Eles não mais despertam, nem mesmo e onge, o m-
sec iac o o .ene 1 <

,

AI h t b' f' di
_

"
'. d

'

R a :-�ebendo-o do' Major Cornélio de Castro ca Reformada de Budapest, ernan a, arn em OI IS- 'melhor pudessem conhecer l teresse que deveriam despertar, e, bem longe, bem ao con-Pint
a os. 1

.'

.mas que não poderá ir à tingu ido.

lOS pontos de maior" atração l trário, continuamos a saber muito pouco de história e
Pm o.

I Hungria para recebê-lo. I ele nOS3a encantadora ilha. geografia, não obstante as facilidades.í 7 DE_ A'GôSTO i O Dr. Barth é um dos 12' O conceituado teólogo r Felicitamos a Doralécio, É muito comum tomar-se conhecimento de verdadeí.teôlogos fora da Hungria a stríso, que j� conta 69 anos
que Inegavelmente presta ras "gaffes" em matéria de localização de cidades, deA data de hoje reccrda-nos que:

'
! ser honrado com títulos de idade, e professor da

com seu trabalho, uma valio- costumes, de idiomas, de produção, etc., éomeUdas até.

,

' ,I dessa natureza, os quais es- Universidade de Besle, SUÍ-
sa colaboração ao turismo da por êlementos que obrigatoriamente devei-iam ter me-- em 1.645, travou-se o combate da Casa Forte, em ! tão sendo concedidos em ça, e está completando os Capital. Ihores conhecimentos.Recife, no Estado, de Pernambuco, tendo o bravo �er-' conexão com as celebrações trabalhos do décimo volume A Prefeitura adquiriu 500 Evidentemente, não é só por -causa 'dessa ignorâncianandes Vieira em companhia do não menos bravo Vidal

do centenário da referida de sua. maior obra - a exemplares por intermédio popular que a geografia e a história, deixam de ter o me-de Negreiros, atravessado o Capiberibe para atacar os
Academia. Êle estêve dir i- "Kirliche Dogmatik'''- que do Departamento de Turís- recído lugar... ",holandeses entrincheira�os_ no Enge�ho de Nassáu, O I gindo uma série de conf'e- terá, pelo menos, 12 tomos.

mo, para maior divulgação QlIànto lucrariam os escolares se, -ao abrirem nossosExercito libertador de VIda! de Negreiros obteve retum- ,

do excelente guia.
\

jornais, deparassem com colunas especializadas de Histô-bante vitoria;
CALÇADA IMPROPRIA ria e Geografia.?- em 1710, a esquadra francesa do capitão de fra-

A'J,U'DE A SUA CANETA .�-' ,
Inegavelmente, o chamado Em nossa Capital, um Carlos da-Costa Pereira, 'umgata 'João Francísco du Clerc, trocando alguns tiros com M

�� Palacío das' Secretarias é Oswaldo Càbral, um Henrique Font s, um Madeim Ne-a' fortaleza de Santa Cruz, desiste de forçar a entrada
HE O MA'XHMO I '��' um edificio suntuoso e de ves, um 1:Idefonso Juvena], um Lupércio Lopes, um Wal-Ilh G d C A DAR-L , �a..

tI'.
_�_-" _-;-"'___.'do Rio de Janeiro e toma- rumo 'da: a: rarr e. 'ompu.-
� \,'

�
acabamento com muito lu- ter 'Piazza, e'" tanto .outros hem que poderiam colabOl"ar

.

"L" O'fI "

I "Jnha-se essa esquadra dos navIOs: 1'1 amme ,
- - - - -

-__..
- - - �

-(}._' \,�. VI,)\: J' p, '-'1
XO. nesta edificante tareJa de colaboração, com a nossa mo-"L'Atalante", "La Diane", ",La Valeur", "La Venus" e

�
II 'I Toda a beleza do prédio cidade estudantil. "

_'

uma�a��n����, quatro dia de combate em Belem do P�- I HUSE k �f�� '; \It����31 :c���act;a s��esaeC:�i!i:���e���' Teremos esta- colaboração?
rá. Os legalistas já têm mais de 250 entre mortos e fen- ....

?��1��,�:, �J-' feita. .._."-�."""."'aa.""._•••;'-.""••w__.r"•••••""'._.,",.",,"./v'"'''�'''...J""'"....�._dos. As pel'das dos cabanos" eram bem maiores. Antonio

ar a.:.r ��. / Quando todos espel'aVaJl1Vinagre, cabecilha da revolta, caiu morto. Substituiu-o I' '--., ,

---
.. - '"

um tipo moderno de passeioEduardo Ang·eli.m;
,

IJ
�
*

Você pcderét eviLH' ..:i.lorreci- I· de acordo com o eqifício, eis SA''NGUENDLR· Cl t-
--

P OVI'n ra'1A'11. mentos, um.mdtr-na sua ('aneta-
"

,
- em 1841, nasceu, em 10 aro, na en ao �

r -

I'
que a decepção foi grande.'

'

d v, I f' tinteiro exclusivaJ'ne,nte Quink.cia do Rio de Janeiro, Luiz Nicolau Fagun es are a, 1-
As tijoleiras já fóra de uso T'ONICO DOS CONVALESCENTESI d E 'I' d A Solv-x. um ingrediente especial

•

lho do dr. Emiliano Fagu11des Vare a e . ,mI la e n-
, , estão s_endo 'colocadas no I r,'

'

,

.

d 1875 '-a única tinta de Quink, limpa realmente a'

, TONI' '0 DOS DESNUTRIDOS
drade Varela. Faleceu em 13 de fevereiro e , em

,

passeio, destruindo comple- ..

'V •

1 que contém sua c'aneta-I,inteiro à medidaNiteroi;
- tamente a- imponência do I- em 1864, em Londres, num vagão de estrada de

I'
- 'lue escreve, Evitu entupimen- i nrédio..

C ·t-' III li -;X tõs. gomosidades e dil-nOS cau-, '�.feiTO, faleceu Odorico Mendes, .filho do apl ao-mor , •
, �'como' a gente olhar

1
R· d sados,pela�cül'l'D5ão. Encontl'a-Francisco Raimundo da Cunha e d, Maria almun a

I, uma pessoa bem vestida ese Parker Quinl( em seis cô-'Corrêa de Faria, nascido em São Luiz do Maranhão, em
ele apurado gôstb com urn24' de janeiro de 1799;
par de sapatos velhos e cam-- em 1867, faleceu Manuel Inácio de Ahdra.de Sou-
bad03.'to Maior Pinto Coelho, Marquês de Itanhaem, filho do
Verda'deira ,economia deBrigadeiro Inácio de Andrade Souto Maior Rendou e de,

palitos.d. Antônia Joaquina de Ataíde Portugal, nascido em

Maripicú, então Pr,ovincia do Rio de Janeiro;
- em 1877, tomou posse do cargo de Presidente da

Provincia do Paraná, o dr. Joaqtiim Bento de Oliveira
,Túniôr;

- em 1888, faleceu, no Rio de Janeiro, o eminente
escritor Francisco Tavares;

- em i8D5, na Bahia, faleceu (> dr. Ci'ridião Durval
antigo magistràdo, ,poeta, orador e mestre da Faculdade
de Direito daquele Estado;

,

- em 1.919, faleceu o Marechal José Agostinho
Marques Porto, que foi Ministro do Supremo Tribunal
Militar. '

o tESTADO
-------'---- -...,.,..___�--_.�--�'------

ANDRÉ NILO TADASCO

•

l
,
1
I
I
I

BRIM
GIBIRDINE

Um produto da
Cia. Nacional de Tecidos Nova América
- o melhor tipo fabricado no Sraril

, .,

• Usado pelas principais corporações
militares do país

.

Poro uso civil e uniformes colegiais
Em-branco elO côres firmes (IndanthrenJ

'

I.
'.

: À vencia' nas boas (asa.

I Distribuidores para todo o Brasil

JOSÉ 'SILVA - TECIDOS S.Á.
Rio de Janeiro

•

que explice aExpteriência '::lo

Quando, há 47 anos, o Sr. Fridolino da Costa Rebello, atual
Chefe 'da 'Seção de Manufatura. começou a trabalhar na

Fábrica Souza Cruz, eram produzidos 19Q cigarros por minuto.

Desde então processou-se um extraordinário desenvol- "

vimento técnico. E hoje, com a sua vasta experiência,
êle assiste à produção de 1.200 cigarros Continental

por minuto. Graças a esta experiência, que é mais

fator para I garántíe d,e qualidade.
"

1 em cada, 6 fumantes prefere

II
I

•

tônicos: Fósforos, Calcio Ar
seniato e' Vanad�to de sódio.
OS PALIDOS DEPAUPE
R AD P S, ESGOTADOS,
MÃES QUE CRIAM, MA
GROS CRIANÇAS RAQUí
TICAS, recebel!'ão a: tonifica-'
ção-geral do organismo, com o

Vende-se
Em Bigúj1.çÍl, na Rua

cO-It:Onel .Teixeira de Oliveira,
11. 17, uma casa 'de negócio,
,;om moradia e pequena chá
cara, medindo 300m2., com

j,gua corrente e pôço.
Motivo da venda, faleci

mento ela espôsa' do proprie
tário.
Vêr e' tratar na mesma.

�'-------_._------,_____'

DR. LAURO CALDEIRA DE ANDRADA
Cirurgião Dentista

Consultório: Rua D. Jaime CàlÍlara. 9
.

Horário: Segunda Quarta e Sexta feiras das 8 às
M horas

"

Terça e Quinta feira, das 14 às 1'7 hQras
Atende à noite exclusivamente com h()ra marcada.
Capoeiras: Terça e Quinta feira, das 8 às 11 horas

Sabado, das 14 às 17 lioras.

Representantes exclusivos para todo o Brasil

COSTA. PORTELA & elA.

AV,' Presidente Vargas, 435-8." and!lr - Rio de Janeiro
SantCl Cat.orlna • M:;lC,i ';Odo '. Ia. S A. (oti'lérJlo c Agêncl::al

F:u $, I n',.] �krlrohol 2 - Flor anóoolJ. .

L.......,._ � ---_...."".....--,��,

25 PASTORES ,SÓ DE UMA FAMllIA
(SNA) - O Rev. William i O Dr. Fred.erick W.

B. Weltge" da Igreja Evan-, Schroeder, preSIdente d.o,' DIVÓRCIO E NOVO CASA-
J"élica Reformada dg São, Seminário onde o jovem ml- MENTO

DE SELucas Estado de MissoUl'i, 'nistro se formou, foi opre-' V'EN _)ficio�l a cerimônia ,de 01'- I gador dÇt ocasião. ,- ,Processo legal, rápido e

I TEODOLITO P q eno �e marca T W
'

I 1 t t
'

-sigiloso, no extériol'. COIl-
'

Vende-fle um ,

,

- e 'u, .

",Jenação de seu filho, o Rev. O no�e pas OI' ,a uara co-

slilte
-

s�m compromisso, o ,BREITHAU,PT de f�bricação H. Soln Casell, a preço mo-R.alph Weltge,.o 250-mem- mo assIstente ,do Dr. Detlev
.

')1'0 d0amília Weltge em: Baltzer, mini�tro da Igreja Escritó:rio Jurídico e Admi- : dico,
,

Luz à:rês gerações a entrar no Evangélica Reformada de nish;ativo. Caixa Postal - i Ver e tratar com o Sr. HarQldo' BrasIl da ma
. ,.

I·Iollston, Texas. 4231. Rio de Janeiro.
'

; Tiradentes 49 ..;agrado' mil1lsteno.

\
ii

•

Sul ADle.--iea
o Segura de \ I ia

56 seria desneces,

sárlo se a morte

não t.á s s" u",

a c o n t e c i m e n 1.0

Inevitável, com da·

la,lmplevislveL

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA,

NO 60.0 AI':'IO

DE SUA

FUNDAÇÃO

FUi.DA[/A

lM 1895

I

,I IA ·2758
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s
: o ESTADO

LIRA TEMIS CLUBE 'Cem 'a Biblia na Mão
Dia 20 - SABADO- TARDE "DANÇA!.'ITE INFANTO

JUVENIL
Dia 23 - DOMINGO- HSbITE DA COLINA" ÁS 21

HORAS

CLUBE ".15 DE OUTUBRO"
DIA 21 (DOMINGO) - COQUETEL' COM INICIO

DIA 27 (SABADO) - SOIRÉE. OCASIÃO EM QUE
SERÃO APRESENTADÀS AS CANDIDATAS AO TITULO

MISS "15 DE OUTUBRO" - Inicio ás 22 Horas;

Uma casa em Coqueiros. ' � "'·'E"t'!,·

Uma casa na Rua Ferriando Machado. PENSAMENTO PARA O DIA

Uma casa a Rua Conselheiro Mafra. ., .

Uma casa na Rua Rio Grande doSul. I �nde �uer que estejam, os cristãos agem como Crís-
.

Uma casa -de material a Rua Moura. (Grande f'inan- to exige deles.

ciamento).. I
-

'Duas casas d� material no Morro do Geraldo. • Roy LR'Wson Tawes (Delaware)
Duas casas e um grande terreno para lotear no Mor- J '

---

1'0 do Geraldo - Frente Estrada Geral., I
� Quatro lotes no centr-o 'da Cidade. -'1 ComUIlI"caça-o a' ,P'taçaDois lotes na Rua Mo'ul'a. -

Quatro lotes em Londrina - Paraná. '
, I Jairo Lisb�a Cia. Ltda. comunica à praça e aos fre-

Tem compradores para casas na ddaae' até .... :,... gueses da Casa Romanos ,a reabertura ,desse tradicional

Cr$ 400.000,00.
"

,

! estabeler;imento, agora sob a orientação de novos pro-
VENDE-SE a casa número ,20, da Rua Deodoro, c'om ! prietários, que continuarão f! servir seus fregueses e o

13,50 de frente por 4(}:,60 ,de fundos - 66. i público em geral com os melhores artigos de sua espe-
,IMOBILIÁRIA "MIGUEL DAUX"

ICialidade.
.

Rua Coronel Pedro Demoro 1.541 - 10 andar...,_:.. Rua Conselheiro l\{afra, 26. ,

Telefone 3.376 Florianópolis -- Santa Catarina

-SAUDANDO A RAINHA ElIZABETH
(SNA) - A Aliança Ba- que não as da "Common

tista Mundial,
-

reunida no wealth" Britânica. Mas to

mês de julho, em Londres,' dos nos regozijamos pela
com representantes de 60 ,bênçãQ divina que tem

países, enviou a seguinte acompanhado vosso remo.

mensagem à Raínha da In-I Oramos para que Deus pos

g laterra :
"

I sa, ricamente, abençoar-vos
"Nós, ,os 8.000 delegados J

tanto em vosso lar como na'
,de sessenta nações, reuni- direção dos destinos da na

dos no "Royal Albert Hall", ção britânica e da "Com
celebrando o Congresso' de monwealth", quer no senti

Jubileu da Aliança Batista do material, quer no senti

Mundial, vos enviamos nos-" do espiritual."
sas sinceras saudações.
Muitos de nós são dedica- (As.) F. 'I'ownley Lor-
dos súditos ode Sua Majes- Presidente
tade, enquanto outros' prO-I Arnold T. Ohrn - Secre-
cedem de diversas na,ç.ões, tário Ger&1.

,

'

Pronta. En'trega

,

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

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

Fone: 3878

Telegramas: "Canan"
FLORIANOóPOLIS

a Imobiliária José Danx
TEM A VENDA

Uma casa a Rua Visconde de Ouro Preto.
Duas casas a Rua Santos Saraiva.
Uma casa a Rua 14 de Julho.

.

Expresso· Florianópolis Ltd�.
Tra"nsporte de carga� e� geral entr,�

FlORIANOPOUS, ,CURITIBA E SAO PAULO

Paulo era consciente da sagrada importância que
}le representava para os seus dias; sua missao éra

romanos faltava a mensagem necessária da presença de

Deus. Êl'les possuíam coisas para a .mente e para o corpo,
.nas muito pouco ou nada para o espírito.

Paulo eera consciente da sagrada importância que
.iecessár ia e êle estava decidido a realizá-Ia. Êle prova
va em sua própria natureza a dignidade. de, homém. Esta-

mos para pronta entrega
va dedicado, inteiramente à causa de" Cristo. A despeito Aceitamos encomendas de PLACAS E..., ldAILTADA::-
de qualquer oposição ou perseguição que o aguardasse
Paulo resolveu enfrentar o futuro de ,fronte erguida.

Como nos tempos primitivos, o cristianismo está vi
vendo um mundo hostil. O paganismo está ainda em mar

cha. Precisamos de pessoas como Paulo, que tenham a

.visão de ir ver também Roma, com o propósito cristão de
servil' ao povo" Predisamos declarar CJ.Í1e o reino de' Deus é
mais importante que os reinos dos homens. É a verdade

:f�t:::t1;�:::��������i;:!:'�:�m:�Yi��:�:: I'�P/RE' VEl'liH"U'LR'REScom o destino.
I

- � "

, ...,
,

PARA AS FACULDADES, DE DIREITO, FILOSOFIA,
-'''-''''''-�;J<{�-' \ MEDICINA, FARMÁCIA E ODONTOLOGIA.

Ó Deus, dá-nos coragem para enfrentar osfatos. 'CURSO BOSCO'Que não nos olvidemos do fato supremo - Cr-isto. Per-
"

,

mite que tenhamos capacidade 'de olhar não para as ci-I Matrícula: Livraria Líder, até 31 de agôsto. ,

dades, mas para o povo que nelas habita que está pre- Informações: Local acima ou pelos telefones 2316 e

'I cisando de Cristo. Se a tarefa exigir de nós-a nossa vida. 3661.
togamos-te que sejamos fiéis até o fim. Pedimos em no- Inicio das aulas: 1 de setembro.
me de Cristo. Amém. • � �ll-"" ' '. ,"

TERt;A-FEIRA, 16 DE AGôSTO

O' �njo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta

te e vai para a -banda do sul, no, caminho que vai de Je

rusalém a Gaza, que está deserta. (Atos 8 :26). Ler

Atos 8:26-39.

QWE jornada foi requerida de Filipe, exatamente

naquela hora! 'Êle estava realizando uma excelente' cam

panha" de' ;evangelização na cidade de Samaria. Mas en

.:errou-a e foi. Não houve murmuração nem disputa com

Deus sôbre o porquê de sua ida ao deserto. ,A caracterjs
tica do verdadeiro santo é sua disposição de ir seja onde

tôr que o Mestre o mandar,
Um home& de autoridade, que não era outro senão

J chanceler dos tesouros da Etiópia ia cruzando 'o deser

;0 da Gaza. :F::le estivera em Jerusalém para' adorar e

voltava para casa em sua carruagem. Ia lendo em voz

alta o capítulo 53 'da profecia de Isaias. Filipe; dirigido
pelo Espírito, achegou-se ao carro e "anunciou-lhe Je-

3US." A história termina com a conversão e batismo do

etíope. Jubiloso êle levou ao seu povo a mensagem do
evangelho, amparado por sua grande autoridade. A jor
nada de Filipe no deserto não foi em vão.

-

ORAÇÃO
,.

Pai, permite-nos seguir por onde nos guiares, e a

sempre esforçar-nos para fazer a tua vontade. Concede

ortentaçãó a todos os que hoje de buscam, para que ve

nha o teu reino e tua vontade seja fe1ta na terra como é

feita no céu. Em nome de Jesus. Amém. ... ... ... ..

PENSAMENTO PARA O DIA

A característica do 'verdadeiro santo é á sua dispo
.íção de ir seja onde fôr por amor de Cristo.

Thomas Watson (E�cócia)

QUARTA-FEIRA, 17 DE AGôTO

Importa-me ver também Roma. (Atos 19 :21). Ler
Atos 19:11-22.

"

I>

ORAÇÃO

'-

MÉDICO CIRURGIÃO
Doenças de Senhoras -

Partos -,Ope�ações;:- Vias'
Urinárias

Curso de aperfeiçoamento
e longa, prática nos Hospitais

de Buenos Aires

CONSULTO'RIO: Rua Fe

lipe Schmidt, m. 18 (sobra
do). - FONE 3512'.
HORA'RIO: das 15 ás í8

horas.

Dr. Constantino
Ol,mato"s

FlLIA�: CURITIBA

COII VIAGENS DlR1!:'l'AS i!: PERMA NENTES EM CARROS PRopinos

FILIAL: SAO PAULOMATRIZ: FLORIANOPOLIS
Escritório:

Rua Padre Roma 50 - Terreu '

Deposito:
aua Conselheiro Mafra n. 1311

Fones: 253,. - 2.535
Caixa P08t�1, 435

End. TelegráfiCO:
Bandrade e Transpolls

--o-

Visconde do Rio Branco,

UJ32/J8)

1'elerone 1210

Endereço Telegrátlc::l
Santldra e Transpol1.s

_,.,._

AvenJda do Estado HIGG/7e

Tel�fl)nt"· :'17-30-01

Si'w- Paulo - capltal'- sr.
. Enderf.'ço Tele'tráflco'
Sandrade P. Ti'anspoll.!

'Viagens, D.I R É TA �
FLORIANÓPOLIS, - RIO ÁS '3�$
FPOllS.-�. PAULO-RIO " 4<.'\5,
IIPOllS.!. ÇURITIBfi-RIO AOS SABS,

SERViÇOS AÉREOS
CRUZEI,RO, DO SUL

-0-'

(AC�Dcla Dt. Rio de Janeiro e em Belo BorfzoDtfl com tráre,o mtituo '"

lle Paulo eom a J:mpr&a de TraDsportes Hlo•• Gera" ,SIA.)

f
·:·4-:"':,,)+)+)·)+)·)··)+)+�·)+r:}4,...� +:...:..:..:..:...:...:..:..:..:..:..:..:..�+\
? �
��l '

-

,. ..�.

�� ;EE�-dr�9��.J�: f
�:+, // ,�
t y
+:.. Dastaque o cupom abaixo remetendo para: Real Aero- .�.

+:.. vias - Rua Conselheiro Mafra, ti Florianópolis, e can di- .�.
t>t ; date-se a uma passagem de ida e volta às famosas Cata- .�.
�... �

ratas de Foz do, Iguaçu. .�.
.+.. ,."

: �
.... Norne: "

'

" ...........• ,.. .•.•.......•. .��
.+. Endereço: '

'" .. " .. " " .. " . .. . . . .. .. '%1
...:. A nova agência 'da Real Aerovias em Florianópolis, fica-

' �t�
,� , rá localizada a:

.,...
� �I

'+!.' Ru�:,.,,: " _,: .. ,

" no
'

t:�;
.+.. "

EdlflClO " _ " .. .. .. . .. ,%,
:' Qual o último "slogam" da Real Aerovias? "... .,:.

:f ::.:::::::::: :::::::::: :::: ::::::: ::::::::::: ::::::: !
:._ � ���

,
."

' " �.··.·· '!'·.·· · h'
• . -

_+. +-."

nestH lnitações dos bronquios,
COM tosses, Gatarros. Peça ao seu

Dental· Sanla Apolonia
-

�
ARTHUR ANTONIO MENEGOTTO

Rua: Tiradentes, n.o 20
FLORIANóPOLIS

ESP}XIAI IZADA EM ARTIGOS DENTAR lOS

Estoque permanente de tod9s e quaisquer artigo,'

concernentes ao ramo

• EQUIPOS, CADEIRAS E MOTORES "EVONI te

para diversos fins

ATENÇÃO; Atendemos

Protéticos do Interior pele
AÉREO e POSTAL
COM A CHEGADA DE GRANDIOSO E MARAVIl.F.OSü

ESTOQUE DE MERCADORIAS

os senhores Dentistas (

.Bervíço de REE�BOL$O'

A,ntiga Firma de representações com escritório
Cidade necessita de UM BOM CORRESPONDENTE
REDAÇãO PROPRIA para inicio imediato,

Oferece-se boas condições de trabalho em geral $1

::):uem estiver realmente capacitado, caso contrário inútil
1presentar-se, !&'�_"i'

Os interessados deverão ·dirigir-se por carta sob o ti
tulo' CORRESPONDENTE para esta redação indicando no·

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

GUARDA-SE SIGILO ABSOLUTO.

,-----(--

Elefrônicà '
, ,Fofogr�lia

A principal fábrica de "flashes" 'eletrônicos da
Alemanha· p-rocura distribuidores idoneos. Moderna
lâmpada (com acumulador) pai'a mais de trinta mil
"flashes".' Desconto 50% num apal'elho 'para demons
trações.

Escrevam à METZ FABRIK, CAIXA POSTAL
1082, Rio de, Janeiro.

Cego há 14
anos,

(SNA) - o Rev. Wayne
Somers Moody, cego há 14
anos, assumiu o pastorado'
da Igre] a Metodista Memo
rial "Williams Butlér" sedia
da na cidade de Shelburns
Falls, no Estado de Massa

rhussets., EE. UU.

O Pastor Moody, que tem
31 anos ele idade, "recente
nente colou grau na Escola
le Teologia da Universidade
.íe Boston, Durante os dois
últimos anos de seus estudas
rlO seminário, exerceu a fun
-ão de pastor-assiste na 1-

;-rej a em - que agora tomou
.icsse.

'0 jovem ministro estudou
3raiBe no Instituto de Ce

;03 "Perkíngs", em Water

town, Mass. Há oito anos a

trás, o seu dedo indicador
(com o qual se lê em Braille)
foi amputado. Superou essa di

fículdade, aprendendo 'a ler
com outro dedo da mão.
:iua dedicada espôsa muito o

auxílíou n03 estudos.

O "Satos.il:l" é excelente

para combater as conse

quências dos resfriacas:

farmacêutico "Satosin', in

licado, nas. tra<1ueobron
quites e su�s manifesta

ções. Sedativo da tosse e

,"xpectorunte.

Y[ND[·Sf
MAGNIFICA RESIDENCIA

com AREA CONSTRUIDA de

309m2, situada na Rua Feli

pe Schmrdt 113.
Facilita-se parte do paga

mento.

Tratar com o proprietário
Dr. Guerreiro da Fonseca.

'
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'�CÁVEAT POPULUS"

fis�oaTh.am e vai tornando
vulto infelizmente, que se

prepara o golpe e se avolu
ma a opinião de que medi
das extralegais devem ser

tomadas para novas dire
trizes políticas no Brasil.

O povo entretanto deve
--,

.

-- Amar; 'gostar. ter cuidado com essas
-- Cidade grega. idéias, assim como vacinar-
'-- Milionário. -

se contra a demagogia. Nem
-- Aponta, acusa;

uma coisa nem outra. Vem
-- Silencioso.

fazendo escola também a
-- Fácil de ser enga-- idéia de votar em branco

nado.
por não haver candidato'

que preencha plenamente
tôdas as ,necessidades do
momento atual.
É um êrro, qualquer des-

tas or ientações. Não se de

ve pensar em golpe. Chega
de govêrno de fôrça. Se- is
,;0 resolvesse quinze anos

de ditadura teriam dado

perfeit�mente para colocar-
:10S em plano de progresso.
absoluto. Votar em branco'
nenhum cidadão que mere

ça êste termo na acepção
do vocábulo, deverá fazer.
Exercer o voto é'um ato sa

s',ra'do de cidadania. Exer-
,

cer o voto é realizá-lo em

o'lena consciência. Votar

JUIZO
- DE DIREITO DA cão do dia, lugar e hora pa- ;� alguém que se julga o

COMARCA ·DE TIJUCAS. "a a justificação exigida melhor, é vota-r em sã cons-

,EDITAL DE CITAÇÃO DE ielo artigo '455 do Código ciência.

INTERJilSSADOS AUSEN- le Processo Civil, - na E .só a continuidade da

ITES, INCERTOS E DES- [ual deverão .ser ouvidas eleicão, só o 'uso da demo

CONHECIDOS, COM, O (S testemunhas Etelvino cracia vai educando o povo

PRAZO DE TRINTA DIAS '-,eal Nunes, Domingos Bor- para' realizá-lo bem. Se nos-

O Doutor Clovis Ayres {onovo e Luiz Júlio, lavra- sa falha é, de homens, por

Gama, Juiz de Direito da Iores, residentes e domici- que condenar regimes? Se

Comarca de Tijucas, do .íados no, distrito de Cane- não' podemos ter bons go

Estado de Santa 'Catarina; .inha, desta Comarca, - os vêrnos, por falta de homens,
na forma da lei, etc. . .

.

quais comparecerão em como o .teremos na ditadu?

FAZ --SáBER a" todos Juizo independentemente ra? Se não pudermos ir pa-

quantos interessar possa o le citação. Requerem mais ra a frente com um Parla

presente edital de citação, [ue, depois da justifica- menta (a cada eleição se

com o prazo de trinta' dias, ;ão, seja feita- a citação tornando melhor e mais se- I

virem ou dele conliecimen- los atuais confrontantes, lecionado), com liberdade

.to tiverem, que "por parte odos residentes IlO locar de pensamento plena, com

de Zeferino Antonio Ma- lo imóvel. Deverão tambem crítica construtiva, como

chado.Jhe foi dirigida a pe- er citados os interessados .poderemos evoluir com um

ticão do teor seguinte: "' .Iescorihecidos, inclusive os govêrrío d'e fôi'ça?
"Exmo. Sr. 'Dr. Juiz de Di- terdeiros de Maria Vieira, Não, caros amigos que
reito da Comarca. Zeferino ).01' edital de trinta dias, nos lêem ou nos ouvem, f'a

Antonio Machado, lavra- iem como o Sr: Delegado çam questão de exercer a

(101';'-; hrasil);)ir,o�
. natllral. 1egional do Patrimônio da! democracia, e a exerçam

� dêstê,Est--;cíéÇ;��-í;e:sl(reittjí'r.ê': Jrfiâô, 'por precatória, . em eo,ri[- ,coH,sciêilcia. c.J!íl _q\le
'. domiciliado no lugar ('Ua- "lorianópolis e o represen- não ternos. um candidato

lera"; distrito de Cáneli- .ante do Ministério Público 100% perfeito, escolhamos

•
nha dêste Municí,pié,'� resta Cidade; todos para o melhor dos piores ...
quer mover � presente irçã,_O' -contestarem - a presente E: .. "cáveat populus", isto
de usucapião .em que expõe .ção no prazo de dez dias, é, que se -acautele o povo!
e requer, a. V. Excia: 'o se-' le conformidade com o dis

guinte: - I - O suplícan- .iosto no artigo 455 citado,
te é posseiro, ,há, màJs, :de' _! sendo, afinal, reconheci
trinta anos, por' S'í é seus lo o domínio do suplicante
antecessores', ,de um ter- .obre o referido imóvel, cu
reno situado !LO lugar Ga- a sentença lhe servirá de

lera distrito 'de 'Carrelinha, ttulo hábil para inscrição
desta Comarca, com o'itentâ 10 registro de Imóveis. Dá
e oito metros' de frentes, ',e a presente o valor de

I por. oitocentos e oitenta ·�d.i�; :-:1'$ 3.0�0,00 p�ra, �� efei
tos de fundos '- ou seja .os legais. O sinatário des-

77.440 metros quadrados; �a tem sua residência nes-,

-r- fazendo frentes em ter- .a Cidade" á rua Coronel
ras de Luiz Albino ou com Iucbele, n? 4, onde recebe
quem de direito, 'e' fundos .itação. Prote-sta-se provar
no Travessão Geral; extre- ; alegado com testemu

mal}_do ao Sul em terras" de lhas, vistonía e outras pro
Alfredo Benevenuto e ao TaS perrnitj das .em direito.
Norte em terras de Maria �estes termos P. deferi-jVieira.. - II - O referido· neuto. Tijucas; 31 de maio

Iimóvel pertencia a An'tonio le 1955. (a) Claudio Cara- I

Francisco da Silva, falecj- nurú de Campos.'· Em dita I
do há mais de trinta anos, )etição foi exarado .

o se

cuja posse datava de mais 1uinte despacho: - "A.,
de 5ll anos, e falecido êste ;omo pedem. Tijucas, 27-6-

suª filha Filisbina da Sil- )5.· (a) Clovis Ayres Gama
va e seu genro Angelo João - Juiz, de Direito." Feita
Simas � que já moravalTI t justif}c-ação foi exàrado I
em companhia do' mesmo ) seguinte despacho: -;
finado _ continuaram na 'Façam-se a'S citações re-I REPR, NO PARANÁ E STA, CATARINA:

posse do mesmo imóvel e; _lllel:i-das, na iI}icial. .Tiju- Enio Rosas & Cia. Ltda.

dois anos após, venderam a ·!as, 6-8-1955. (u:) Clovis Praça Barão do Garauna, 67

mesma posse ao suplicante A.yres Gama." 'E. para que C:P. 320·Tel. 208· Ponta Grossa
h· t d

. Estado d.o Paraná'que a vem ocupando até a '.hegue ao con eClmen o e_

presente data e tanto o su- odos -e ninguem possa ale-

Plicante, comó seus ante- �ar ignorância, mandou ex

cessores, sempre a manti- )edir- o pi'e�ente edital que
veram com ânimo ,de dono, :lerá afixado na sede dêste

paCífica: e ininterruptamen- Juizo, no lugar do éostume,
.

te; 'apenas quanto /a esta �,por cópia, 'publicado uma
parte, há dois anos, apro- vêz no DIÁRIO OFICIAL e

ximadamente o' c011fron- três vezes no jornal "O ES
tante Luiz Albin'o, sem ne- TADO", de Florianópolis.
:nhum documentol' ou prova Dado e passado nesfa cida

eficiente, aventou o pretex- :le--de Tijucas, aos oito dias

�o, de que parte do mesmo do mês de agosto do ano

Imóvel lhe pertencia e tel1- 1e mil novecentos e cin
tou alDossar�se da' respecti- 1uenta e cinco. Eu, (a)
Va área, mas reconhecendo, Gercy dos Anjos, Escrivão
após, 9 seu êáo passou a. ,o datilografei, conferí e S\h'
respeitá-lo até a pi;esente bsaeví. (a) Glovis

.

Ayres
data. - III :_ Eni vista do Garria'- Juiz de Direito.
exposto quer o' suplicante Está conforme o original
regularizaI.: a, súa posse so- afixado na sede dêste Jui�
hre o referido

.

imÓvel, de zo, no lugar do costume, so- Desapareceu ,ôntem de

conformidade com o dis- 'bre o qual me reporto e dOÍ! . sua residência Trajno 30 -

Posto nos arti�os 550 ê 552 Ie. .

.

, .' I·um cachorro Setter dt; .CÔi:do CÓdigo Civil. E para o Data supra. O ESCl'lvão: marrom - ouro. GratIflca-
dito fim requer a designa- Gercy. dos Anjos. I se bem a quem encontrar.

,tempo «O Estado),
Por ORILDO

(31)

CHARADAS CASAIS

A "face" d'uma mulher é bonita, meu "colega" -2-
a)

T cum "focinho"-na "torneira" -2-
b) , em

E�IGMA __
'

__
. Pedir

-

socorro.

-- Compositor famoso. '

...;...- Chatear.:-

--

--

--

--

. ,
�

--

Conceito da primeira coluna: Rico; poderoso.
QUEBRE A CABEÇA.

.

Há vários instrumentos musicais escondidos nas le

tras misturadas. Sobrarão algumas, e estas formarão um

-país da �uropa, famoso pelo realismo:

FAVOLIR, PRAAA, GITAAN, XSLVÇOOOA.
Confira as soluções amanhã.

'Soluções do número anterior (30) .. '

CHARADA AUXILIAR: Melena,
CHARADAS AUXILIAR: Melena.

'QUEBRE A CABEÇA: Trajano (mesa,
,mário�' cama).

cadeira, ar-

.....� ..

E··C I T,A L.

� _J

�?c;), � Capela _d�
.

Santa· .Filomena I A V I SOSU LFAGUA Domingo, encerrar-se-ão as festIvIdades. em honra
.

Tendo sabido que individuo de passado e preseúfe
Hertape de SANTA FILOMENA, a milagrosa padroeira dos en-

pOUC0 recomendável, anda proclamando maldosamente,
(scluçêo eoncéntreda de lulf.) fermos.

que minha transferência para Curitiba, pende-se a ques-
,

Indicada nas afecções' ,
. tão de saúde, venho de público esclarecer aos meus bons

das aves ern geral. O programa de domingo é o seguinte: amigos e clientes de Florianópolis,' que minha possível
Ouiros prQdutos Hertape 'Às 9,30 horas Missa'pa intenção de todos os benfei- mudança .de residência, pende-se a honroso cõin�ite rece-

par� aves: Corizave ' tores; após, barra(.luinhas até às '12 horas. b'ido, por quem reconhece meu leal' valor Profissional..
e' Espiroquetol.

, Por enquanto,
_

e possivelmente até� o fim de minha
À tarde, das 4 horas às' 10 horas da noite, barraqui- vida, continuarei em Florianópolis, servindo com deGlica

••as, PROCISSÃO DA· IMAGEM DE SANTA FILOME- ção, ricos e' pobres como venho fazendo até então. E se

NA, no-vena e fogos. daqui sair por uns tempos, é para aprimorar meus conh_e
Abrilhantará os festejo J a banda de música União cimentos técnicos, e_ cada vez dar ,melhor assistência à

Josefense. minha clínica. /"
'

Diario dà
MetropoleI

leiTE

Que significa sua [amilia para
.

você?

:-

", .

sua felicidade' má'xJmaL.. sua responsabilidade, máxima!

o�SE uULTRA I

é a garantia de Máxima Se-gurança ao rodar e ao.

freiar. Seguram;;) ao rodar: sua fabricação pelo pro
cesse «Gen-Tac» oferece máxima resistência a eg-
. -

touros, choques e à separação das lonas, melhor
aderência ao solo e maior estabilidade.

Segurança ao freiar: sua construção choque-absor-.
vente oferece maior proteção' contra contusões - e

suas ranhuras dão maior contrôle à freiagern, im

pedindo derrapagens, em solo sêco ou molhado.

PROTEGE A "QUILOMETRAGE·l;ju
DA SUA VIDA E DOS SEUSI

\

_---.

-úz!ritf /tY�???íaj&ti�-
PNÉUS GENE-RAL S.A�

MATRIZ: Av. Preso Wílson, 165-9.° andar - Hioíde Jail.eÜ'l
FILIAL:. Rua Bento Freitas, 150 .; São- Paulo 21.08"

•

AJUDE-A -PAGAR A PINTURA Da Capela de San
ta Filomena e recebã graças e favores' da querida Santa.

/,

o resto, é calúnia e inveja.
. .'

Dr. Guerreiro d� Fonseca
,�

Contribuições publicadas
-

.

Olga Brasil da Luz .

Um devoto de Sta. Filomena ; , .•

M. Fany S" Ferreim (Joinvilé) '

.. '.- .

Filomena Piva Tom'asi (Nova Trento) .

,Jacy Dettmann .: -

.

Argentina Leite :--:-:- .

13.202,00
50,00
50,00
50,00.

lÓO,OO-
100,00
-: 50,00

Aulomóve1�Vende�se
FORD-TAUNUS modêlo 1951 em estado ',de novo.

Preço de ocasião. Tratar à rua Ara.çy Vaz CaUado �. 242,
'Bairro de Fátimá - Estreito. 'J,

TOTAL- ...

Mande sua esmola para:
Em Florianópol'is, _: Prof. - M.

_ Grupo "Lauro Müller"
Em São José: �ra.

Agência,
.

de

Pu'blleidade
,·

...........,·ú
..........
...... CIAIIdu·

L.A-MPO

13.602,00 , .

Glória 'Mattos -

',CURSO "SANeTOS SARAIVA"
(REGISTRADO)

DACTILOGRAFIA E·TAQUIGRAFIA
PROf. LíGIA DOS SANCTOS SARAIVA

13:tende aas interessado's diàriamente das 9 às 12 e das,
14 às 18 horas

,

ENDEREÇO: Rua Felicianq Nunes Pires, 13
Te!. 3113.

Zenir Gúlach - P'raia; Comprida
A COMISSÃO

. .

,O Sangue é a
..

ELIXIR ·tu.
INOFENSIVO AU ORGANISMO,

. �GR.ADAVEL ÇOMO, 11M LICOR
REUMATIS)IO I SIFILIS r

rome 'o popular depurafivo composto de
Hermofenil e plahtâà niel:licih�i� dr; an;)
'alor de�urairvo; .Apf'ovàdo pelo D. N. S
? como medicação ,auxilíllf ,no tratamea
'o d aSifilis e-'�Reum•.ti&mi{· da me.ma

�<;�!lg�m.. 'J. � •

-

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

- 2 ciiindros.
, "'"

.

Ver-e tratar, com O. CarLos .Clmha - Rua Anita Ga
ribaldi; 61.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Associação dos Ex-alunos do Instituto
de Educacão e Colégio Estadual

. ,':DIA'S VELHO"
(

,/'
.

A Convenção do PSD em Biguaçú )

Candidato' vitorioso o sr- David Crlspim Cerrea, Vibração popular. O.
derrotados cemparecem. Revoltante prevaçãe, Repulsa

) do peve, Com a Justíça.
Conforme estava anuncia- r tado Leoberto Leal, com a asseguram aos partidos 1'e- houve .na praça alguns dis-, tecimentos, que vem demons

do, realizou-se ante-ontem, palavra, relembrou os últi- � gularmente registrados, o di- turbios, serenados graças à trar a que ponto pessoas qUe
Hélio Al- pelas 15 horas,. n03 amplos mos acontecimentos políticos Il'eito de livre reunião e de li- intervenção de muitos srs.: deviam dar o exemplo de res,

salões do Clube 17 de Maio, no Estado e no Brasil e exal- berdade de opinião - quan- convencionais, que consegui- .peíto às leis e às perrogati.
Elisabeth na vizinha cidade de Bigua- tau as candidaturas dos srs. do, ao momento que falava ram acalmar .os animes exal- J vas dos cidadãos, se deixam

çú, a Convenção do Partido Juscelino Kubstichel{ e João o sr, deputado Estivalet· Pi- tados. O candidato à

prefei-,
dominar pela paixão política,

Plínio Social Democrático, para a Goulart, Francisco Gallotti. e res, os convencionais foram tura pera U. D. N., que se en- comprometendo-se e COIU.
escolha do seu 'candidato .à Miranda, Ramos e do sr. Da- surpreendidos com os sons centrava em frente à Casa prometendo até a, responsn,

Riciotti Prefeitura, no próximo pleito vid Crlspím Corrêa, mere- estridentes de um microfone Paroquial, valeu-se das cir- bilidade e a respeitabilidade.
de 3 de outubro. cendo fartos e prolongados instalado na Casa Paroquial. cunstâncías para agredir um dos cargos que exercem ..

A' hora marcada, não só aplausos. Falou, finalmente, Esse microfone, . aos berros, popular o que vem de-
.

Ao que apuramos, os ses,

aquele local, como a praça o candidato à Prefeitura, a- pretendeu não só perturbar monstrar, sem dúvida, que lá deputados presentes à Con.,
central da vizinha cidade se diantando os seus propósitos como interromper os traba- está sentindo o desespero da venção de Biguaçú, preten_
achavam tomados por gran- de govêrno, se eleito. A. sua lhos da Convenção do P.S.D., derrota. dern levar esses fatos ao co .

de multidão." Ao conclave palavra honesta e sensata, em frontal desrespeito à .Ieí nhecimento_ da Justiça Elei_
pessedista compareceram ain sem promessas eleítoreíras e eleitoral e à' própria Consti- E' com viva revolta que re- toral, afim de serem devida"
lá representantes de todos insinceras, causaram 'a me- tituição Federal. Estarreceu, gistramos estes tristes' acen- mente apurados .

)S distritós,' acompanhados lhor impressão no grande de fato, a intromissão desse ---.----------------------

'Ie caravanas de adeptos da auditório, que as aplaudiu aparelho, tanto mais que ini-

gloriosa agremiação. calorosamente. Por último, o cíou a sua indébita e crimí-
•••••••e••••••• .:aa•••••"" e••••••••

A:b�indo os trabalhos, o sr, íPresidente, agradecendo nosa provocação com a as- :'.
.

.

- I
oresídente do Diretório, sr. a presença de 'tantos correli- sertiva de que quem falava :'ELE ITOR ")rlando Romã,P Faria convi- gionários e personagens polí- era o Padre Roberto Macha- :1 " ....

.

'.",_
'

teu Os srs. Deputada Federal ticas, congratulou-se pelo do, vlgárío da Paróquia, para
.

-

Leoberto Leal, deputados es- êxíto tia reunião, encerran- chamar a atenção da Con- • '
•

taduais Alfredo Cherem, 08- do-a. venção que não permiti.riR: Se alguém se inscreveu e ainda não tem título eleí- :
ní Régis e Estivalet Pires, ÕS PERROTADOS COMPA- críticas ao atual governo do • toral, va buscá-lo o quanto antes. Não deixe para o' úl- :
bem como o sr. Braz Silva, RECEM PARA DEMONS- Estado. O rato, sem dúvida I timo' dia, que-será a 24 de iÍgôsto. Se o título não tiver:
representante da Ala Moça TRAR IGNOHANCIA DAS gravissimo, tanto mais por : mais espaço livre para novas assinaturas do [uíz., não.
para comporem a Mesa di- LEIS E FALTA DE EDUCA- partir de uma autoridade e- : se preocupe. Vá votar com êle que o juiz encontrará lu- :

Roubo de Bicicleta retora da Convenção. Irii-

f'
çÃO POLITICA clesíástica, teve imediata re-: • gar para assinar. .:

Protenor Vidal, natural ciando-a, o sr. Hugo Amorim Devemos registar que os pulsa da Convenção, que, em .:
deste Estado, de côr branca, requereu à Presidência que a trabalhos da Convencão bí- pé, passou a' cantar o hlnr •••••••••••••e•••••••�••••••••••••O••••6...e.

casado', com 36 anos, pedrei- Ih d díd to f
-

- esco a o can 1 a o asse guaçuense decorriam emple- do P. S. D. e a pedir ao ora-

ra, residente à rua Lauro Li- procedida por votação sim- na normalidade, regidos que dor que continuasse o seu
nhares, n. 66, queixou-se de . bólica, como permitem os es- estavam pelas normas não .díscurso.
que deixou sua bicicleta, tatutos partidários. Submeti- só legais, como tambem pe- Em . virtude dessa inexpli
marca Monark, n. 191733, cor, da essa proposta ao plenárío, las regalias democráticas que cável intervenção totalítárta,
vermelha, com rrtsos amare- foi aprovada por unanimída-

�4;-r.

t d
' -

,-:;.;;;.. !II r ,••,.. ' rem 1-..os, sem chapa, Sl ua a B de. Em prosseguimento, o 31' ._-� _..... --

:ua Blumenau e ao procurá- Presidente esclàr.eceu que (

a não mais a encontrou. Diretório Municipal, em reu-

Furtou uina poría nião anterior, l;lavia delibera-
Osvaldo Poretos,' natural do indicar à Convenção, p01

je Minas Gerais, de côr 'bran unanimidade de votos, o no·

2a, com 44 anos, funcionário me do prestigioso correltgio
_Júblico, residente à rua Sil- nário sr. David Crispim Cor
Ja Jardim, fundos do Hospi- rêa, como candidato ·ao car

;al Militar, queixou-se cón: gO de Prefeito. Levado esse

;ra a mulher Alaide Ramos, nome. à deliberação dos srs,

_'esidente á rua Lajes, pOI ::onvencionais, estes, por un3.

A 16 de agôsto de 1933 apa- ;er invadido uma casa j� :limidadel o escolheram can

recia nesta Ca.pital o pri- J'ropriedade do queixouso, 3i- jidato, sob aplausos e aela-·

meiro 'número de mais um Ga à l'\}a Lajes, furtando-Ihí' nações que se demora1'am

diário barriga�verde. Funda- Uma porta e uma chap'a de- 'por diveI'sos minutos. Na

da por Jairo CalIado, jorna- 'ogão .. _ A refert/da' mulhet_ ..neou, a següir, o sr. Presi

lista, filho de jornalista e ir- nora à rua Lajes, perto da dente, uma comissão com-

mão de jornalistas, A GAZE- ,greja. posta dos srs. Firmino verís·-

TA, há 22 anos Veltl inte- Agressão • ,imo Bernardino, Agenor Go-

g.ralldo a nossa imprensa e As 15,15 de sábado compilo ,nes e Antonio José Zimmer-

participando a;tivamente 'de teceu na Delegacia, à úa. :nann para introduzirem no

t9dos os movimentos soelais, ?lorência Silva, residentE i'ecinto dãClube o candidato

poHticos e culturais da famí- lesta Capital, no Morro do escolhido, o'que foi feito sob

lia catarinense. Chefia-lhe a v'Iocotõ-;-a quai apresentava novas e ensurdecedoras sal

l'�dação, na. atualidade, o ex- 'ferimentos no :osto. Diz. 9. vas de palrhas, ao som do

perimeritado e brilhante jor- queix03u que fOl�a ag:'edlda hino do P. S. D.

nalista Martinho Callado Jú- dentr'Ü de su,a resldencla por Ato continuo o sr. Presi

nior. Odilon Soares P-ereira e sua dente concedeu a palavra ae

Nem porque, no moment!), amante Nilsa Hosa. leputado Alfredo Cherem
.

d· 'd Da. Flol'enciá foi encami- 'ue, em vibra.nte discurso
v
nos separem � nos IVl am -1..

opiniões e atitulles' políticas, nh_acla ao Hospital, afim dt :eafirmou a certeza da vitó

deixàmos de participar, jubi- ;C1' medicada. Ç>dilon acha- ria da causa àJiancista. F,a,

losamente, da festiva data ,,;e a disposição do DelegadO" ;ou a se'gui_r, em nome de

que os prezados confrades' detido na Delegacüi. :nocidade� o ·sr. Braz Silva

ontem comemoraram.' O de- 'Cortou a orelha sendo tambem ovacionado, c'
sencontro de idéias, entre os A's 18 horas compareceu \erceiro orador fol o depu-

que fazem imprensa respo'u- la Delegacia, Maria Joaqui- tado Osní'Régis, que fez brio

sável, não pode afetar làços na Pacheco, branca, natura� lhante análise do momentc

de camaradagem e de es'tima deste Estado, residente uc p�lítico, tecendo cóticas do

de quantos compreendem no Morro do Mocotú, apresen- ::u'mentadas' da atual admi

jornal um instrumento de lu- tando seu filho Raul, de 13 nistração bornhauseana. O

ta honesta e leal, pelo apri.- anos de idade, que tinha um leputado Estivalet· Pires,
moramento das· condições de ferimento na orelha esquer" igualmente muito aplaudid')
vida .do povo a que serve. da, a qual estava sangrando, ocupou a tribuna, para pro-

E', pois, com a me.sml], sa- dizendo ter sido agredida por ferir eloquente di'scurso de

tisfação de s�mpre que leva- Deca de Tal, seu visinho. ,propaganda 'dos candidatos

mos aos de A GAZETA, dire- Há ainda outra,s queixa� aliancistas e- reafirmar a se-

tores e operários, . OI nosso que se acham em andamen- gurança .da vitória. 0��d=e�p�u�-.��������7��������!!����-'�.��!!!!!!!!!I
fraternal abraço, com votos to, para as :Qr.ovidencias ne-

de crescentes prosperidades. �essanas.

•••••••••••�••••••••�o••••e••••&•••••••••·O. Em . Araquarí .

rá está ,garantida a vitória de Antenor SproUe, candidato da Ali

;;mç�', apo.iado tainbém por-outros partidos! Apoiam G�llotti e os·

demais candidatos da Aliança, dois INFLUENTES PROCERES
CONCURSOS Direçao da Faculdade e au- DA UDN, sendo um o próprio Presidente do . sub-diretório ude-

Está realizando a nossa' guramos-Ihe pleno êxito n:::

prestigiosa Faculdade de pi- execução desse notavel con- nista de Barra Velha!
reito, vários" C'oncursos para 'clave jurídico. Araquarí 15 (Pelo telefone) I pocú, São João do Itapiririú pessoas de destaque estive-

o preenchimento 'de cátedras PALESTHA DO PROF. FER- - O candidato Antenal'

I
e Barra Velha. . ram presentes, aderiram e

e docencirus livres, tendo al-
.

NANDO ABELHEJRA Sprotte, antes de consentir' Em todà& ....essas localidades, apoiam os 'candidatos da A-

gumas provas tido inicio on- A Direção da Faculdade de .no lançamento de seu nome foram efetuadas reuniões, liança Social Trabalhista, os

tem no períodO da tarde. Dreito;1e Santa � Catarina para candidato à Prefeitura; onde usaram da palavra, [t-- srs. Francisco José MendeS,

E-nos grato assinalar a te� o prazer de convidar as quís percorrer o Munic�pio, a lém de altos membros da co- Presidente do sub-diretório

presença de ilustres profes- autoridades civis, militares e fim de consultar todos os li:gação que apoia o sr. Ante- da UDN e Francisco Gomes,

sores de várias Faculdades::lo eclesiásticas, 'professores e companheiros em tôrno das no·r Sprotte, o deputado fe- membro influente do diretó-.

Bra'sil, e que intelgram às Co- alunos dos: estabelecimentos próximas eleições. Assim, em deral Leobertà Leal e o can- rio udenista.

missões Julgadoras. de ensina 'suPEfrior e seCUl1- companhia do deputado Leo- didato à Prefeitura. Eis como vai o partido do

Teremos, assim, d_urante dário, de�ta Capital, para as- berto Leal, do sr./ Itàmar Pode-se informar com ab- Brigadeiro, onde a maioria

uma semana, a oportunida- sistirem 5t pales'tra. que o Corgeiro - presidente do soluta segurança, que o S1'.[ de seus velhos dirigentes, de

de de assistir brllhantes prq- ilustre Profess'or
.

Fernando PSD e Prefeito de Araquarí Antenal' Sprotte já tem .apôio, siludidos ,com as promessas

vas e ouvir as arguiçõels d?S' Abelheira, profes·sor da
'

ca- -, do sr. 'Olívio Nóbrega,·- de quase tbdos os partidos oficiais e o descalabro admi.

ilustr;r- :;;rGfessores,,, .0
-

que -deira' de DiTeito Internacio, presidente elo PSD de São c?m exc�ç�o da UDN que es- nistrativo �rocuram afastar

cOlíls"titue, p.ão- liá dúvida, nal Público da Faculdade de Francisco -, do sr. Higino ta em d1ficuldade de conse- se da cand1datura Jorge La-

1ffotivo de .grande interesse Ciênq,SLis' Jurídicas, do Rio; e I Aguiar" influente prócer pes-I guil' um nome para candida- cerda, por que r�presenta o

para os éstúdiosos de-'direi- Pro.eNrador Geral da L. B. A. 'sedista, do ·Sl'. Vereador Teo-I to, já que o Pe. Horá�io �e-I slll,ç.ídio
dos p�incípios pelos

to. ", ,,'
,

e do I. A. P. C., realizará no dorico P. l3orba, do sr. In- oe11o.se negou termmante- quals combatiam velhos e

Oportqnament,ê daremos Salão Nobre da Faculdade, tendente Sinval Moura e ou- mente a aceitar o lançamen- leais udenistas. A voz do po-I
noticiário' completo dessas. dia 18 do c·orrente mês, às 20 l'tros �lustres com?anheiros, o to el� se�l nome pelo ]ilartido vo �s�á engr�ssando cada ve! I
provas e a relação dos pTO- horas, sQbrl:l o tema - PIa-I candldato da Ahança, per- udel1lsta

.. _

malS. ESTA NA HORA Df!..

jfessores que 'ora nos visitam. taforma Submarina. I
correu o interi'or, notada- . Na. reumao efetuada em PESMASCARAR OS QUE EN

�"""",_ Neste' ensejo felicitamos -� I Entrada franca. mente os distrites de Ita- Bal.'l·a Velha, onde, inú�i1er�,- Gt\Ni\.RAJy.I O !'l0VO!
4> •.,.,.

Recebemos e agradecemos,
a seguinte comunicação:
- "Temos a grata satisfa

ção de comunicar a V. S; que,
em da ta de 23 de julho últi

mo, foi consolidada a funda

ção da Associação dos Ex

Alunos do Instituto de Edu

cação e Colégio Estadual

Dias Velho, com a discussão
e aprovação dos Estatutos

em memorável Assembléia
Geral.

S!G.

Prof. Fl'anci3Co Barreiros F'.

lho.
Presidente - Pedro José

Bosco.
Vice-Presidente - Már.iél

Wiethorn ..

10 Secretário
ves.
, 20 Secretário
Gallotti.

, 10 Tesoureiro
F'ranzoni Júnior.,

20 Tesoureiro

Queluz.
Nesta oportunidade, apre-

I

'\
2. N�, mesma. data, foi e-

leita e empossada a direto
ria que regerá os destinos da

Associação no biênio 55-56,
estando assim formada:
Presidente de Honra

sentamos a V. S. nossos vo

tos de estima e consideração
.

. Hélio�Alves, 10 Secretário.
Pedro José Bosco, Presí

lente.
•_.Jo.._,....-......r•••""........U.-.-.-...._,....

• .......1IIl...._ ....".Dl"M·.......fIj�-.....�,.�...·_a,..,J".�...._,....._.

I

'\,'1.....-.....,.------------------------..

:;
,

r
. Florianópolis, Quarta-feira, 17 de Agôsto de 1955
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;-AbíIio Alves Ferreira, na-

turaf�ab Rio de Janeiro, de

côr branca, ca-sado, com 56

anos, mecânico, residente nó

'EstreitQ, à rua Papanduva,
n. 990, C'Wei�ou-se de que,

quando se achava em sua re

sidencia, fôra chamado por

Zilino, insis,tindo para que
saisse para a rua que queria
desfechar-lhe um tiro na

cara.

a GAZETA

FACULDADE- DE DIREITO DE SANTA
CATARINA

o PRONUNCIAMENTO DO. EX-DEPU
TADO BARROS LEMOS
Integra do documento

·Damos a seguir, na Íntegra, o pronunciamento po
litico .elo dr. Antônio de Barros Lemos, ex-deputado .da
U. D. N., rom}lendo definitivamente com êsse partido:

"Por meio. dêslte, venho declarar ao Povo ·Catarinen-

se e aos meuSl amigos e correligionários de /Araranguá
que, muito embora te,nha sido o fundador' da UDN em

Aaranguá, o seu llrimeiro Presidente, duas vezes

depU-Itado estadual, quando a UDN era partido de 0110sição, e

fazendo tudo
�

para o fortalecimento do relgime demo

crático nO' País, e, tendol ainda dado o melhor de meus

esforços para a vitória dos. candidatos udenistas ao Go

vêrno do Estado e ao Govêrno. Municipal, venho dize1-
que 1101' motivos sobejamente conhe-cidos, e ainda por-

.. quc a UDN de Araranguá disvirtuou as 'suàs finalidades

democráticas, tratando excIllsivamente de interêsses

pessoais, releg'ando a. plano inferior o interesse coletivo,
não me é mais possível continuar pertencendo a cssa

ag,remiação política.
.

Deixo essa ag'l'emiação 110Iítica, e o faço muito· à

vontade'" tranquilo de ha,'er cumprid-o o meu dever,
justamente agora que a UDN é Govêrno, decepcionado
com os seus líderes que não soubel!am cumprir aquilo
que pregavam quando o.posição. -

Acefto a indicação do meu nome pela legenda do

PSD, com apóio do PTB e do PSP, para o cargo de Pre

,feito Municipal, contando também com apóio, (los ude�

nistas dissidentes, concitando a ·todos a se unirem para
a vitória dos cand�Ciatos da: Aliança Social Trabalhis.ta,
DR. FRANCISCO BENJAM�� GALLOTTI e DR. MI-

RANDA _RAMOS, respectivanlente, candidatos a Gover

nador e Vice-Governador do Estado, e bem assim dos

candidatos da referida Aliança para Presidência e �i
ce-Presidência da República.

.

E, em Ararallguá, peço a união de todos para a nos

sa vitória e o. progresso cada veJi maior do 110SS0 que-
rido Município.

-

Araral1guá, 11 de, agósto dé 1955.
DR. ANTONIO DE BARROS LEMOS.
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-

.
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Condenado ,
•

RIO, 16 (V. A. - o Supe- nistério Publico apelado da
rior Tribunal Militar reu- 'sentença, o que deu margem

riu-se há dias em sessão se- ao novo julgamento agora

.reta, para julgar o proces- ultimado com o vereditum
;0' em qUE! é acusado o ex- da alta côrte de justiça mi

:apitão Túlio Regis do Nas- litar, que, após reunir-se em

jmento pelo crime de trai- I

;ão à patria e responsável 'Sesão secreta, sob a presi
)elo afundamento de muitos dência do ministro Francis- .

ias nossos navios durante a co Gil Castelo Branco, 1'e

suerra. Esse ex-oficial ha- solveu; pyla' reforpa <4t sen
fiá sido absolvido na ins- tença ·de�! absolvição, conde

aneia inferior, tendo o Mi- nando à d'�'z anos de prisão.

Há dias o Diário da Tarde anunciou que os srs. La

cerda e Hülse, ao deixarem a rádio de Araranguá, fo ..

ram envo�vidos por extraordi,nária mass,a humana, que

lhes exigiu a palavra. E, mais, que o sr. Lacerda, â

ocasião, prot'eriu um elos �mais eloquentes discursos des
.

ta campanha.
A propósito, o Jornal"dc Ararang'uá, com a .autori-

dade de órgão local, informa que êsse· epiSÓdio é pura

e cabeluda men,tira. O. comício fantasma não passou
de imaginação. Ninguém o assistiu, lá. Ninguém teve

conhecimento dele, lá!
Um dos redatores daquele vibrante semanário, C0111

relacão ào caso escreve o seguinte:-

';E' mais fácil pegar um mentroiso- ... Vem a pro·

pósito. êste adágio, porque me caiu à mesa de traba-_
lho uma correspondência procedente desta cidade para
o Diário da Tarde, de Florianópolis. Não sei quem é o

mentiroso que, sem cerimônia, disse haver o povo de

Arraanguá improvisado um comício Fia praça princi
pal, pela manhã do dia 17, ·obrigando os srs. Jorge La

cerda e Heriberto Hülse a discursarem. Os dois can

didatos da UDN -diz o correspondente-ante a-insistên-
.

cia da mole humana que se comprimia na praça, aban ..

dona1'am a emissóra local, onde iriam falar para Q po

v·o, e alcançaram i a rua, sendo recebidos ,delirantemen
te. Jorge� Lacerda, então, "proferiu um dos seus mais

eloqúentes discursos desta campar,lha". Naquele do

mingo, correu a notícia da chegada de Lacerda por
esta ciddae e que iria proferir um

-

dl�curso pela rádio.

Era um dia bonito, cheio de sol, porisso, o povo se di

vidiu: futebol, cinema, clubes e domingueiras. Na pra

ça, um ou outro "gato pingado". Quando a caravana

che:gou, me,ia dúzia de correligionários', do. candidato
udenista fez as honras até a entrada na difusora lo··

cal: onde Jorge Lacerda proferiu longó di'3curso de pu
ra demagogia. Já estavá b sol dando as de vilas diogo,
quando ambos os' candidatos sairam da cidade como

entraram: frigidissimamente ...

Para justificar êS'3e acontecimento, disseram os

próceres da UDN que não se tratava de uma visita ofi
� elal, mas de. uma simples passagem dos caravaneiros.
Vá mentir assfm, seu correspondente, 'na casa' do se�l
avô tôrto ... ".
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