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EXPULSO DA MARINHA ARGENTINA
"Degradação publica" sofreu o chefe

da revolía de Junho

EM RODEIO
do sr.

calldida to. E não se elegeu ...
Em -1954,- o dr. Adalberto Tolentino de Car

valho, cunhad(} do dr. Aderbal R. da Silva e que

vinha sendo vítima de mesquinhas perseguições
do atual govêrl1o, não se elegeu!

Em 1950, ig'ualmenté não se elt;geram dois dos

Secretários do govêrnói E o seu líder na Ass�m-
bléia! I

Acusar o partido pelo fato de o sr. Jairo

Cullavo não se eleger é miséria cerebral, que só

ag,ora aparece para despistar a atitude do jornal.
. Essas queixas tardias não devem, aliás, }lartir da -

'

Il.uele confrade, que a elas nunca aludiu. Não es

condeu êle, à· época, a sua menor' esperança de

ser eleito, Aceitou sua candidatura como soldaclo
do Partido, repetindo o gesto de tantos outros

correligionárIos .

O que está acontecendo agora é choro mole e

nada' mais!
Outra aleg'ação descabida, feita a jeito de

quem quer ser vítima a todo o custo, é a de que
mentores do P, S. D, interferiram num inventário

de família, de que dependia a" propriedade -de. A

Gazeta.
Essa intervenção, se fôsse assim como vem

simplóriamente descrita, seria uma aberração j u
rídica. Onde à le,gitimidade dos mentores do P.S.D.

para serem parte lium inventárlo_ de família?

Quem interferiu era parte legitima, tinha interes

ses na causa, óbviamente. E o advogado que rece

beu procuração para' defender esses direitos, usou

também dct um üireito seu, inegável, de patroci
nar uma causa, que lhe foi oferecida.

Como se vê, são des,propositadas e inacredi

tiveís as alegações com que o re,dator chefe de

A Gazeta ·vem IH'Oturando justificar atitudes in

jus tific,áveis:
O que me não reconhece é que até 1951 o sr.

Jairo· CaHado mand:::.va no seu jornal. E agora não
manda mais, pOi'llue A Gazeta, em parte, também
pertence ao' filho do Governador, g,r.· P.-,ulo' Bor

nharus
-

I

Aos atuais armigos daquele diário não bastou

que êle desse um gil'o de 180 gráus para: 'Se negar,

para se desdizer, para se deBmoralizar. Quiseram
mais: quiseram parte do jornal, pal'a evitar ;"fu
turas mudanças ...

de
foi

,---------

CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE
MUNICIPJOS

e' faC'
Em Jeaçeba, longe os per�
repístas, o sr .. J(jl ge' Lacerda

recomenda Juarez,
Joaçaba "(Cúrespon- de, sabidamente, será derro-

dente) - A 'convenção ude- ta.do, Re.feríu-se formídavel
nísta realizada a 15 do coe- êxito sua candidatura no

rente, homologou candida- Norte, onde
o

colheu vário c;

BraSI-1 I-DV''a"-dl-do pelo Peru' ���:: R�U:i:��hN� �l��:l�:� �Ud�SI�:st:C��;��sCCl:;���a�s���
pleito, o candidato agora es- irremediavelmente derrota-

.colhído não conseguiu ele- do.

ger-se vereador. ,Ao final do seu discurso,
Candi(�to Jorge Lacerda, recomendou General. Juarez

Bandoleiros e índios peruaaes' invadiram o território ����,��!edis�ur��,n����ã��t!�� �::�:��I��LI:��rC���o����;
B I

mínáver rosário de promes- como efeti:vamente chega-

amazeaense. rasi eiras expulsos das suas terras, ���'ss1��.���:�e�lé3Siil�1:d:��� ���"f����n:aomb���n�����'n��'
MANAUS, 17 (v. A,), --I�man: uma terça parte do --x-- sos das suas terras por uma Rio -Javart, é um triste re. solução para problemas 1'0" dor Jânio Quadros,

N.Dtic!:1S pouco

tranquiliza-I
Munícipic Benjamin cons-,' RIO, l'r (V. AJ - Infor- corte de bandoleiros e de trato da situacão:

.

os reti- dovíário e de energia elétrt-
_

- . Lacerda compareceu, mas

doras n�3 che�am da fronte i- tant em po�er dos ba�do�ei- ma-se de Belem do Pará que elementos peruanos. r En- I rantes expulsos dos seus la-
ca, bem como proteção. agri- não falou.

ra BrasIl Peru dando conta ros, os quais ocuparam anl:- acontecimentos de muita quanto estes agem violenta-
I res, sem alimentos, desespe- cultura, repetindo assim pro- Oradores comício, Juarez e

da ação, cada vez mais ím- bas as margens do Río Curu- 'gravidade se precipitam na mente, limpando a área, rados, somando centenas, grama candidato udenista ., Míltc,» Campos, abstiveram

petuosa e violenta, de . ban- cá, enquanto os brasileiros zona da fronteira com o Pe- fronteiriça, processa-se a in-, formam uma coluna aca- 1950. e .despertando memória se recomendar candidatura
doleiros' e índios peruanos, ali residentes debandam a- rú, onde 'brasileiros estão .vasâo acelerada por grupos brunhadora pelo aspecto mi- povo esquertmento completo Jorge, que esperavam ínu-
Os últímos informes esti-

I pavorados, sendo selvagemente expul- armados e municiados por seravel que apresentam. tais promessas. tilmente referências seu no- <,

:D�E��J·_·O�Ç-�A�B�A�,'.
�.�� �i�Mci� ed�dM ��g:��:::�� r��'�:o�s�:::�j:�'����� �:�

Dizem mais que o seringal invasão do territoric brasí- unarnrne que o seu nome re- candidatura Adernar de Bar
de Antonio Braga, na mar- leíro por bandoleiros e in- cebeu no Sul do .Estado, on- ros.

Oscar Rodr�gue� da NoVd candidato à ;i��r:l� �c�;�!� p;��sse ���� �:�::��:�:�s� ��:s:e��� �� •••••GO •• '...atet•••••••O••••••••••••••••••••••

P f -,
'

d
doleiros peruanos. Em am- município de Benjamin Cons- NA FACULDADE DE DIREITO

. re el ura, com o apoio O oas as margens, em ·trecho Itant, pondo em fuga os na- i Tiveram início às.16 horas professores das Faculdades

PSD, ,PIB,'. PSP, e PDI'_' imens� que. vai de San_!;o A� cionai�, ap�rou-�e que .0 Ita.-, de ante-ôntem.jis provas dos de Direito de Pelotas, Porto

" maro ao RlO Pardo, nao e maratí pediu, Incontinenti, vários concursos que estão Alegre, Curitiba, São Paulo;
.roacaba - 16 - (O E,) ._ didatura ilustre deputado possível a passagem de qual- : informações á nossa embai- I

sendo realizados na Facuf- Rio e Bahia'. 'ToC\os 03 ínte-

Grande convenção pessedista Oscar Rodrigues da Nova pa- I quer 'transporte fluvial e os xada etn Lima. . dade de Direito para o pre- ressad'os em assistir brílhan-

realizada sábado'último, ho-, 1'a Prefeitura este município, que tentam a navegação são! O embaixador Alberto I enchimento da cátedra de tes provas e arguições do c-

mologou unânimimente can- ! com integral apoio 'dos de- tiroteados ímpíedosamente e 'Fl'eundt Rossel, do Peru, ao Medicina Legal e de docên- xaminadores bacharéis e es-

"-h"' .- A �.-_ -..- metralhados. I tomar conhecimento do as- elas livres das cadeiras de tudantes - terão grande o
.

O êxodo de moradores e sunto fez as seguintes decla- Teoria Geral do Estado, Eco- portunidade de aprimorarem
trabalhadores no trecho da- : rações aos jornais: "O que nomía Política, Direito Cons- i sua cultura.

.

.

quele 1':0 é imp�'ession:1nte. posso afirmar é que os in- titucional e Direito Comer- Á'Direção de 'nossa prestl-
balsas e embarcações ele to- dias não são peruanos, Tra- cíal, São integrantes das vá- giosa Faculdade, os melhores
dos os tipos, repletos de bra- ta-se de selvagens de nacío- rias comissões julgadoras votos de. êxito dêste progra
síleíros . fugitivos, dirigem-se nalidade desconhecida - co- dêsses concursos, renomados ma.

às cidades brasileiras mais mo sabem as autoridades de ....._.-.,........ .,.._-.........-��...,.,.,...

proxímas onde eles imploram meu país e do Brasil - que SANCIONADA' PEiO PRESIDENTE' DAprovidencias ás autoridades. 'vivem errantes naquela re-
.

. '., -

A localidade de Atalaia no
I

gião". 'REPU'BLlCA
BUENOS AIRES, 17 ((I. I compra de armas, pagas com

� PJ ,- Em fontes bem ínror- donativos arrecadados por
. madas se diz que o contra- Emílio Bravo, ex-estudante
almirante Samuel Toranzo de um Seminario catolíco. A

Calcleron, apontado como informação diz' que Bravo mais partidos, exceção' U, Foi sancior�ada, a 15 do estabelece a obrigatoriedade

chefe da .revolta de junho, entregou o dinheiro a 3 no- D. 'N, Aliança P. S. D. _ P �1•••••••II!II•••III••••••••••••r.::�orrente mês, pelo presidente: de um aumento adicional de

foi 'despojado de suas insig- viços _ Roberto José BriG, T. B. _ P. S. E. _ P. D. C ia República, a resolução le'-I trinta por cento nos 'salários

I nias -e expulso da Marinhfl, José Sanchez Guerra e Ati- significa absoluta segul'anç:c PONJO PO.R PO'MIO ;islativa que institui o salá- daqueles tl'abalhad'O'!:'es, cujas

em ato oficial' de "degrad3.- lio Rivier _ para que fos- espetacular vitória.
"io adicional de trinta' por I atividade3 são exer.cidas· em

ção publica", ontem. Infõrc. sem enviados ao oficüil. O
.ento par;a todos 03 traba-I. certas condições ·perigosas.

ma-'ie que Calderon havia i.segundo grupo era integrado :.....'U _

l1adores que prestam servi- O Sindicato.dos Trabalha-

I,sido condenado a reclusão, por' estudantes de Direito, FALECEU GIUSEP- Em sua _edição al1ivel'sárilJ;, A Gazeta desitll'a- :os em contato permanente dores em Empresas Comer-

J.1l.1SJ.eJ�!:�p.J1,s_.a\...._.• ql}_�J�_O���".ri,: I 0. l'(�an�za_dos .por �ario ; Ra- tou-se em eseol'rido 'llranto, alegando' ingratidões-
om inflamáveis, em condi-" ciais de Minédos e Combusti-

. PE"SIRIANNI',� ões de: periculosidade.. I veis lVIineraio de Santa Cata- .

cheg'ar a pnsao perpetua, fael Oliver, recruta e-. estu- ....': ' • até.>ma.i�H:e_s dá qh_e..._aque){t.,de inj\ll·.ia� '0 'dl'. j\der- �

mas de tal sentença, C01110 dante, ,sara Angeliea Maekin- P�EVE 'EIGURE, Itália, 1 � b:ll R. dá� Silva àimla lío\'lmpel Ijue 'i) llustre--c{ín- A l,ei, l'ecenf. sancicll1acla, I riria, . o'rião representativo
/

das de outr'os réus, houve tosch dirigia o terceiro gru- (U. P.) - O almirante Giu-' tel'l'fmeo (10ul'a .àquele matutino, em princÍ}>ios ele rá proporCionar a um gran- nosso EstadQ • da categoria

apelação, I po e foi acusada de e3Palha;' seppe Sirianni, com 79 ano� 1951.
'le número de trabalhadores profissional beneficiada, cni

folhetos, ' de idade, pl'incipal elemento /' Entre as lamúrias desca'beladas do. escrevi- [ue empregam suas ativida- cuja campanha, ora vitorio�

Informantes ela Policia re-. Oscar Alende, presidente n� obra de recuperação da nheiro g'azeteano, está a de que
les em diversos setores do sa, esteve sempre � frente,

velaram, que os conspirado- da bancada radical na C:l- marinha italiana antes da "em l>lena eleição de 50, os mentores !omércio de minérios e com- permanecerá atento, afim de

res eram constituidos de 3 mara, fez uma declaração .segunda guerra m1):qdial, fa- do I'. S. D. determinavam, numa com-
JUstíveis minerais, a concre- selvaguardar os interesses de

, . .

N d d I 1 h
.

'd . - , . ,i,zação de.uma antiga e J'us- Seus a.ssociados e o pel'fel'to
grupos prmClpalS. um e- négan o que qua quer mem- eceu oJe em sua reSl en- petIçao desleal dentro (lo proprlO par-

eles, o capitão reformado da bro do partido radical esti- cia. Sirianni foi ministro da tido, que os "cabos" substituíssem as
a reinvinclicação, porquanlo cumprimento da nova lei.

Marinha, Reynaldo Salvador I vesse implicado na' conspira-- marinha de Mussolini, de .. cédulas d� jOl�nalista .Tairo Callado,
Tettameni, foi incumbido Gl_a

'

ção. 1929 a 1933. nas secções do Estreito, (o seu chão

eleítoral), po-r outras de candidatos'

prot§giclos".
Em lií46, o nosso diretor, sempre acusado

ser o mais protegido de todos, também

Lâneada, pela 8 Oposieão, a 'candidatura
Antonio 6adotti com o apoio de todos

os· Partidos' meDOS da UON
noeleio - 15 - ",(Corres':' ,

.

e até,agóra só souberam do-

pondent�) - A oposlçao, VAMOS MUDAR ISTO! -ibrar as verbas do Palácio pa

lançou, com grande sucesso, é o clamor popular q�le ·.3e ra festanças, banquetes ca-.
a candidatura do influente I houve, cada vez mais forte, ros, champanhotas e carros,

pl'ócer pessedista sr. Antonio I partindo de todos os recan- de preços desol'bitantes gas

Gadotti, como candidato à3 tos da nossa querida terra, tando a gasolina do P�lVO .. em

próximas eleições, iludida e enganada por a- politicagem e outras andan-

Dep8is de conferenciar queles que tudo prometeram ças conhecidas!

longamente com os deputa- �eGGQlCl.ec.(t-�oeQGtao.8sulll•••••••••GG•••••••C'lfh

.

:o�e��:���l ���O�sd�r��l�� GRANDE ADMIRADOR DO ENGENHEI-
�:;� c���:a��l�ti�o�O�CIU��� RO FRANCISCO BENJAMIN, GAlLOTTI,
�:d�:ti° ��:e d:p����nto;�� INTERESSA-SE PELA VITORIA DE SUA
todos os partidos, com exe- .

ção, é claro da UDN! Tan'to CANDIDATURAOs srs. Scoz e Rigo, altos pró- ! .

ceres políticos daquele l1111- Em carta 'dirigida à pessoa
I
pressão no meio dos cata'ri·

nicípio, bem como, poderosas de sua amizade, residente, nenses ali domiciliados.
. forças partidárias de Rodela, nesta Capital, o Eng-enheiro i Não podendo sufragar nas

apoiam êsse candidato, que Civil e Jornalista Dr. Osca�' i umas o nome do seu grande'
além de representar uma 'de Oliveira Ramos, que du, i amigo e velho camarada da

garantia. moral para a Ad�' rante longos anos militou em
I profissào

e do magistéri'o su

Ulinistração Pública, será u a nossa imprensa, diri'gindo' perior, pelo fato de se en-

,_ bandeira cujos prinCÍpios se ou redatoriando varias dia� contraI' residindo em 'Pórto

baterão pela soluçào dos rios de nossa Capital,' e que Alegre,:o Dr. Oscar de Olivei

�rincipais problemas daquele f'oi com o Engenheiro Dr. ra Ramos, acompanhará com

próspero município e onde Fl'ancisco Benjamin Gállotti, o mais vivo interesse e o seu

os apêlos populares encon- Professor do Curso de Enge- espírito voltado para Sf:\;nta
trarão éco, Está pÔis firma- nheiro Geografo ,do extinto Catarina, - terra querida .ele

da também em Rodeio a vi- Instituto Politecnico .de Flo- sua extremosa esposa e de

tória d,a Aliança Social Tra- rianópolis, externo� grande S€!US filhos, - o desenrolar

balhista que, dia a dia, vem satisfação pela merec.ida es - do pleito ele. 3 ele Outubro,
tendo demonstrações de estí- I colha dó nome desse emine�- formulando votos para que

mula e apóio por parte de, te coestaduano comQ candl' os catarinenses, sufraguem
todos os

.

catàrinenses .li-
I datõ {!a Aliança dos Partidos nas urnas, vitoriosamente, o

, ores e desencantados com. Social Democl'atico-- e Traba- nome do coestaduano ilustre

as promessas daqueles que lhista Btasileiro ao cargo de e digno, cuja existencia -tem

traíram o p.ovo nas suas Governador do Estado, esco- sido toda dedicada à rua ter-

mais puras esperanças! lha que causou a melhor im- Ira. ••••••••••••••••••••••••__
" '

I
::om reféência ao Congres
o Ibero-Am2ricano de Mu

llClplOS, realizado em Ma

lrid� de 12 a 22 ele junho do

:orrente ano, coÍn a partici
Jação dp Brasp, diz o "Diá
rio da Câmara", órgão Ofi
�ial da Câmara MUnicipal de
Curitiba c

'

vo da Associação Brasileira
de

.

Municípios (A. B, M.), e

mereceu, graças à sua bri
lhante atuação e às diretri
zes que lhe foram imprimi
das opr seu líder, as mais

elogiosas referên'cias do AI
c;lde' de Madrid, Conde de

Mayalde, do Djretor do Ins
tituto de Ndministração Lo

cal, sr. Oel Castillo, do Pre-,
sidente do Instituto de Cul
túra Hispânica, o mais cate
gorizado órgão governamen
tal de- cultura, sr. Sanchez
Bella, e do próprio Chefe elo
G o v ê r n o, Generalissimo
Francisco Franco".

,

"A delegação brasileira,
lue se compul'lh'a de 40 mem

)1'.OS, todos destacados líde
:es da corrente- municipalis-:
;a, foi presidida pelo dr. Os
mir Cunha, Prefeito Munici
Jal de Florianópolis e Presi
iente do 'Conselho Executi-

Udenilde!
.

Bebe que a lagoa vai secar...

.

'

I

•

..

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



2 Flod�uópolis, Qtiiuta-feil'a, 18 de Agôsto de: 1955

A Delegacía Florestal Regiona 1,
no sentid.. je coibir, ao máxi�o pos

sível, as queimadas e "derrubadas de mato, afim de ímpe
pedir os' desastrosos ereítos econômicos e ecológicos que
acarretam tai� práticas, torna público e chama a atenção
de todos os .proprtetártos de terras e lavradores em geral,
para a exigência do cumprimento do Código Florestal

(Deer .. 23.793 de 23-1-19�4) em todo o Estado.

q�EIl\'iADAS E UERRUBADAS DE MA'l'O

Nenhum proprietário de terras ou lavrador poderá
proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar, �SSINA'TUR.AS

com antecedência, lt neeessaeía licença da autoridade fto- Na Ca�ltlll O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias

restal competente, conforme dispóCJ o Código Florestal em I
Santo Antônio e Noturna situadas às ruas 'Felipe Sch-

seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os Infratores ���e�t��'" .....•.. Crt 170,00 midt, 43 e Trajano. .

-0- sujeitos a penalidades.
.

_ 'N;'i';'i�;i�rCr$ 1I0,00! A presente tabela não poderá ser alterada sem pré-
-

Uma casa de madeira tecem-construida,. pintada a ltEFLORESTAl\ü!:NTO'
Ano :: Cr' 2'10,00 via autorização dêste Departamento.

. .
Seme�tTe......• : Crf110,OO I Departamento de Saúde Pública 26 de Julho de 1955

óleo, localizada em um terreno de 20x25. NegOCIO urgen Esta i\.epartição, pela rêde de viveiros florest.ais; em AnunCIO mediante eontráto. I
o

'
•

•

te. Preço' C�$ 95.000,00. Estreito. cooperação, que mantem no Estada, dispôe 'de muãas e se-: bl,Osdori�i,!'li8, �e8mdo nã� pu-
LUlz Osvaldo D'Acâmpora - Inspetor de' Farmácia.

, .. _

ica 08, nao serao I e olvides. I
-0- mentes de especres üerestaís e de ornamentaçao, para for- A direção não se reaponsal Iltsa

•

Uma casa de material.. localizada num terreno de neeímeuto aos agricultores em geral, interessados no reflo- peloa �on.ceitol emitido. DO' a'�- i

10 500 it 1'4 de J Ih E t "0 N 'Cl' g te restam nto d t I' d
. - tl�Oi aUlnado.. .

x SI o a rua u o, s rei .... ego o Ul' en. :s e e suas erras, a em e prestar toda ortencaçâo

Preço Cr$ 140.000,00.
.

técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob-

-0- tenção de empréstimos pira reflorestamento no Banco do INFORMAÇOES /:

Uma casa. de madeira recem-construída ainda não Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos. UTEIS

habitada, localizada em um terreno de �Ox30, sito em Os lnteressados em' assuntos florestais, para a obten- -o-

Coqueiros. Preço Cr$ 180.000,00. .' çâo ?e maíores scla.recime7\tos e requererem autortsaçãa I
O le.itor enco_nt�ará, nlJsta .ce-

-0--.-
. de Iicençapara quélmada e derrubadas de mate d h�?a! mformaçoe., que .

nec .lta.

I
.. . -, ..' .

o, evem
-
diàriamente e da imediato r

Uma casa a Rua Conselheiro Mafr9-. dlrígfr-se as. AgenCIas! Florestais Municipais ou díretamen- ifORNAIS . Tal.fúü.:;

.

-0-
,

te a esta Repartição, situada à rua Santes Dumont nO. 6
O Estado................ 1.022

Uma casa a Rua Fernando Machado. I em FlorianóPllli8
'. . I�' G�zeta . lt§66

'.'
íárto da Tarde , &.579

-0-
Telefônel 2.470 -'-- Caixa Pestal 395 A Verdade·............... 2.010

E d
. .

.

' .
. hnp> ansa .)fieia} 2.688

B ereçõ telegráfico: Agnstlva -, Ftortanépolís, S. C. HOSPITAIS

� Cartdadru
(Provedor) 2.114
(Portaria) .,.............. Z.016
Nerêu Ramo•......... '.. ".811
Militar 1.117
São Sebost ião (CIlIa d.
Saúde) ..151

Maternidade Doutor Car-
los Corrêa .. . . . • . . . . ..111

ICHAMADOS UR·
GEN'fES

I
Corpo de Bombeiros .... ..l1a
Serviço LUII (RilCliilll.-
çõea) .• • • • • • • . • . • . • . .• 2.404

i Policia (Sula Comísaãrto 2.038
Policia (Gab. Dele�ado).. 1.'11.(
COMPANHIAS D.Ii
TRANSPORTES
AÉREO

·,TAC 1.7·00

���"":�
__� �._"";;__ __":'

! Cruzeiro do Sul 2.600
Panair I.lil)'
Varig 2.12'.
-Lóide Aére.:> .. ; .. . . . .. . . 2.-10%
Real ; ;.. %.11)8
candinava. . .. '......... .11.600
HOTÉIS

(Lux
................•••.•.

Magestic .

Metropol ; .

La Porta .

Cacique .

Central .

Estrela .

Ideal ........••.•••..•...
ESTREITO

_____L

-

Disque .

INDICADOR PROFiSSIONALI DR. RO�iR�:P�STOS '1 Mf\RIO
DE I:ARMO Dr. Vida) Outra -f-Ih

_ .

. . I MÉDICO CANTIÇAO I" ,I o
.;- Com �rátlca no HOilpltLI 81\(. M Ê D I C O

ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS

ORA. WLABYSLAY& ilR. I. LOBATO E>R. WALMOR ZOMER FrallcI8co de Assis e Íla o.n't& ;

Í
' jCURSOS DE ESPECIALIZAÇAO NO RIO DE JANEIRO

W. IlUSSI I'ILHO I GARCIA Ca8�Ldo Rio de Janeir" I CL NICA DE CRIANÇAS PEDIATRIA NEO-NATAL - DISTúRBIOS DO 1UIO.ll]l

• Doenc;.. do aparelho realllrat6110 DIIIlo.a.. !tela l'aeIlUI.4C1 Nao Jfi%tot:J=llllfA ADULTOS" NASCIDO - ASSIST�NCIA TÊCNICA ESPJiJCIAÜZADA AOS

DR. ANTONIO DIB RAbIOGi�:rl�u;�grosCOPlA j( c�o... �:id�::ic:l:-Br��l lhtt ....l" Contultól'io: Ruà Vitor I.i. �
Doenças Internas 17::li;;"T��O!PETI�itT':'M��1'�A�.e:N��AP�lÉ��A INFANTIL

.

MUSSI' DOS PULMOllS E.x-l:aterno po� concllrao ii. Ha-
reles, 2� Tel. 2676.. CORAÇAO..!.... FIGADO - ITURNA EM -CRIANÇAS ii ADOLESCENTE . URES� NO-

_ lIltDICOS _
Cirurgia do Torax . ternidade.Eaeola s HotárJ?s: Seiunda., Qu..rtu , lUNS - INTESTINOS PSICOLóGICOS DA INFANCIA - liNF!ilRMID�DJilS D��TUIN�FBlOS

F d I li' 'd d N' (8 le; d P f O ti. I __
.. exta felr�s: ..

<
CIA 1).]iJ MANElRA: GlilRAL .

.lN�

CIRURGIA- JLíNIC'" orma o pe li aCUi a III lIetil" I
"TV o o ro. c., o -- Das. 1� a.s 18 hora.. Trat"m�nto moderno da

I CONSULTo'RIO - FELIP'"

G:lRAI,-PARTOS nd d� Medicina, .'I'illJlolo(flllu" f drirne. LImá) R d-
'" SCHMIDT 18 '.

Serviço completo • ..p.cia!l- Ttllócirur"l.lo do BO.i'ltal N.... I Ex·lnterno do S,erviço de Clrur- ..
es} encla: oRua Io'clip. 8.:11- SIl�ILIS

.

CONSULTAS - DAS 2 AS I) HORAS:
•

udo da. DO.NCAS ,D.Ii BIINHO. I'ê. Ilan..;. III'Ia
�a Bo.plt�l L A. P. � l' c. �If\ ��2

- 2 andar, "pt. 1 � Consult(irio - Rua Victor CONSULTAS, CI HORA MARCADA.: I'ON. 11611

RAS, eOIl. moderno. m6todoll ii.. Curso ele upeclalbaçle pela' do Rio de Janeiro' e...
.

Meireiles, 22.
RESIDÊNCIA - '{'ENENTE SILVEIRA 110 (rON. 11.11)

diagn6stico•• tratam.nto. S. N. T. E:J:�lnterllil � ]lx-I:.1IIII,,- I
Médico 110 Hospilal, II. DR HENRIQl:P" P-RISC'

ATENDE eHAMAlJOS A DOMIC1LIO
'

.

SULPOSCOPIA _ HIST.aO _ tente de Cirerrta ti. PlI'ãf U\Ir. Caridade
" -'II ;; HOItAHIO:

SALPINGOGRAFIA _ IlII:"A- G. Gulmar'..., (al�'" I
DOENÇAS D!I S.NHOItAr - PARAJSO nas 13 às 16 horas.

DR. ANTONIO BAT!STA

LISIO BASAL Con.: Ffi'lip. 8cllmldt. II -

C
PARTOS -=- OP�RAQO.S • M��I.cO .

Telefo·ne.· Consultórl'o JUNIOR

. ,Iladlote.cplll IIG!' o.". cartaa. Fon••801 011.: Rua Joao PIDto n. 111,
-

Üpel'açõen - Doen.;.. de Se-

Eletrocolllulaçlo _ &alCN! UUra. Atende.m bora mareAda. I da. 16,OO.�. 18,00 h('''�''1 nhoras
- Clínlc. de Adlilltoa. I 3.415

Vlolela e Infra Vn"lleUA.. Ru.: - :aoa Batevu Junior,

I'
p_ela manua at.ndo dlà- Curso de Especialização no Rsidência'. Rua José dO-

CLL�ICA ESPECIALIZAlld. DIl

Cq;llIult6rlo: Rua Trajano. n. 1. 80 - Fone: !In rla�enta no 'Ho.pita1 d. 'Iospital do. Servidor.. do a.-
CIUANCA8

10 andai _ .diftcio do Ionupio
OarIdad.. tado

. Vale Pereira 158':,,_ Praia Conlulta. da. II ii 11 horlil.
-

Hora.rio: Dai 8 •• li 1I0ru _ DR. YLMAR CORRIA

I
n!lsidênci,,: (S�rviço do Prof. _arIano •• da Saudatle _ .Coqueiros.

Ues. • <Àln•. P.dr. _iculinlto. DR. MARIO WEN-

Dr.•0881. CLíNICA MiJDJCA RUa: Genelral Bittoncoul't n. Andrade)
.

12. ,
'

" I DHAUSEN

Das U à. 18 Iaor•• � Du ;. CONSUL'fA8 da.' 10 - 11 110' 10� I f
Consultas - Pela man'\& DO DR. AN'fONIO GOMGI" DI.'I

ADVOGADOS CLíNICA MÉDICA DJI ADULTOS'

aussl ral.
e e one: 2.691. Hospit.al de Caridade, -'" U DR JOS�' M '"

Reaidlnclal. Anil'.. TrOlD- Roa Tiradentc, :i _ J.l'one UIIi NEWTON
A tarde das 1610 hj em dian. ALMBIDA

.
.

� ED.I!.IROS
- E CRIANÇAS

P W k., B' /11 DR t
. VIEIRA

Consultório - Rua Joio Pln-

(l 8 , OI. •
•

e no consultório 'Koa Non.. ADVOGADO to, lO - Tel. M. 769.

DR. JOS� TAVAeJ'.S. D'AVILA Machado 17 ;}squh,1I !lo T!ra- Escritórto.· Re.idenciAI
- ADVOGADÔ - oConsultas: Da•• ã•• !lOf'!.

'

DR. JúLIO DOm' lRACEMb. CIRURGIA G:lR/& Ide����d Tel:. 2766
'p.,.

.Av..Hercilio LUIl,.lI s�aiXta CPtoBtjal 160 - Ibjal Residência: Rua ••tlve. lt-

VIEIRA .MOLE'STIAH ,N• .RVOSAS :II
n..ença. de Senhor.. _ Procto- , .

encla - rua rolth.ente Telefone: 1146. . an a a ar na. nior, (6. Tel. 2.81%.

MiNTAIS _ CLINICA GIIllAL logla - Eletricidade HUlca
Coutmbo '( .

•SPI:CIALI::fIC�_ OLHOS,
Dr Serviço Nacional 4, DOIQ- Consultór.{o: Rua Vitor .'I-l CLI:ICA DR. NEY PERRONE

OUVIDOS, NARIZ II GARGANTA çau Mentai.. ...e�1l n. %8 - Telefon.: U07. OLHOS
• OUV:DOS N....I1 MUND

rRATAII.NTO II OP.....C,':!".3 neChMCefnetdaOI� Ambulat o�,

Bi&::b-I dia;t��ulta.:. Da. lli 1I.or•• em· II G�RGANT� Formado Pllia Faculdada Naci-

N 11..
D I d v d'

.

U I
Clinica Geral

Infra-V.rlDelJlo.,- .ba la_. - Psiquiatra do Ho,"ltaI Residência: Fone, 1.'Zi _. O nao
-

41 .....e Icma niver. dade

Ultr.-S'
·

Colônia S.·nt'Ana .
...

-

Rua: Blumenau n. 71. DR. GUERREIRQ DA P'ONSJ:CA do Brasil Especialista em moléstias 4e Senhoraa e 'Vias uriná-

(Trata.e.t. li 1&. co.. C DOENÇAS DO APARELHO DI Chefe do Serviço d. OTORI- �IO. D•.JANlIIRO rias.

ollleraçlo) ,onvulaotarayia ·p.lo. 1l1@!;rO-iGESTIVO·-.ULCERASDO.S-.NO do Hos�ital de FlorianópoU. 'I Aperfeiçoamente
na "Cua d. I

Anllo-retlDosC!o)lla _ :a�c.lb •• c�oquo • �ardlall:�l. lnl,uli,n :�:- 1 'fOMAGO E DUODENO ALlIR: I �ossue a CLINICA o. APAR.- .

Saude São lIiru0l" Cura ndical das infecçóes agudas e cronicas, do

Oellloa '_ IIMer••.t· .,....ie Pl�o��t���s�P� . .Pf.loo<c;a: ....... GIA-DERMATOLOGIA )I CLI- LHOS MAIS MODERNOS PARA •

Prof. Fernando Paulino aparelho genito-urinári.-o em Jl.mbos os sexos.

II. Ot..BJao,,"a••'_ (tale. ta. d·á 16 � 'li �çu •

p. .::. I NICA G.IRAl. TRATAMENTI" da. DOIiNNO"'S' [o.erno por I ;'108 do SCl'Tiço
,

a. Ilabll.)
• •• ..'Irai ".... da ,ESPECIA.I:.IDAD1I

,. I de CIrurgia Doenças do aparelho Digestivo e do Ilstema 1ll«lr1701(\.

Horário da•• à.11 .aora•• l(m.;::'l ita G rib 1di
. DR. JULIO PAUPI1'Z Consulta. - p.la man" ao I' ':'rof. PedHI dv E:>ora Horário,! 10% ás 12 e 2lJ:4 "ás fi

'

daa UI ã. 18 )aor...
n

.

li a , IIqu._.. FILHO HOSPITAL.
'

I
EstagIO p<,r : ano Da "Iater- .

• . .

.' -"

Conloltório: _ .Kua Vitor aet. deR�S���a�ctt;en&::\loe l""a I Ex interno da 20. enferl!lu!lI' A 'rARDI!l - das • ai I .nidad� -

��oo.la". I'
ConsultorlO: R. Tiradentes, 12 - 1°, Andar -�Foue:

ral•• II _ :ron. 1875. 139 Tel.2901
' , ,

e Servi co d. ,,"utro-entefoloeia no CONSULTOIUO
Prof. OtáVIQ Roorl�ue. Llllla 3246 _,.;:. •

-

,

-

Re•. _ :aue SIo lor,. II -

_.__._,--:-
.. _ Ida Santa Casa do

mo.
de Janeiro I CONSULTORIO .- Eua 110'"

Interno llors! "no do Pr nto Reside'ncia' R Lacerda, Coul-inho 18 - (Chá
"oue 11411. DR. ARMANDO VALJI... (Prof. W. Barardinelll). IILlfF7.$'S nO l! ocorro...·

.

.' ."'
cara

DR. SAMU ....L FONS ........A RIO DE ASSIS
Curso de neur()lo�l� (Prof Rj,;'JIDENCIA . - F.lIp. Bch· OPERAÇCIllS Ida Espanha) -- Fone ..8248. ..

.:. -"-'
,

-c IAustregesilo).
.

midt nO ll3 'l'el. 2161) CLINl?A Dl!l �DULT �
. --

CIRUIlGIAO-DElIlTIS'l'A Do. Serviços de· Clanica lata•.tU I Ex interno do HOI:!)!ta' mater- I
DOENÇAS DlI ...JlilNROR_\.S ,�"""""�_J" ..,..,_....- .................. -1'.."'.1" ................

Clinica _ Cirur�ia _ Prot... da A.,i.têncla Municipal ••<)lI- . nidade V. Amaral.
-

DR. l\NTON�O MONIZ
. C?NSULT��: l'!o Ho.pitul d. I

� - - a � ./'V''''''''''''__OV'J''J''.''''''''''

Dentária I . pltal de Caildad.
. QOENÇAS INTEItNAI Ca:ldade dIarIamente pela ma· i

Kalos X • Iaf -Ver........ CLINICA xtDICA DJI C:&!.AN� . Coração. 1i:stôm.co, lutel'iDo, r. (
DE ARAGAO

. nha,; a ' .

Dr. Cesar Batalha da Silveira

Consultório lcllDcl•• &11& I· <.iAS. ADULTOS f�iado e via. b"iliar... IUna, 0"- CIRURGIA TR.lIlUMA'l·OLOGIA I 5aS 2 .s,. Sab. das 9 ,as 1� horas. Cirurgião Dentista

rernando .aclllado -I. - AlUIU - rlOa • útero. Ortopedia 2 3 4 das 14 as 16 horas. I . . .

. Tel.fon.: 1116 Con.olt6rio: Rua Ngne. .�_ Con.ultórlo' Vitor '&.b'.I.... Consu'ltõrio: João Pinto, 18. no Consultório à Rua João Pinto li
Chmca de Adultos e Crianças

Con.ultal: d.. 8.GO 's 11,.' chado,7 - Coni.Ibll ••• 11 la n.
.

I
Du Ui às 17 diàriâmlntoJ.· nr. 16 (10 andar). Raio X

• da. 14,00- á. 18 )aor.. 18 hor.. Das 16 ia 18 Itoras. MellO! &SI Sábado. RESID1ilNCIA: - R' a Dr,,!.rt, I At d H M d

Ecclolivament. com )aora mar- 1t..'dência: Rua, .ancha'i Gui- Residência: R<III BMal.,.. 110. Res: Bocaiuvn lU. Shutel 129 - Telef. 3.288 _I'
en e com ora àrca a

..... ' lhcrm�•• _ fone: 17111 Fona: &458. Fone: _ 1.714. Florianópolis. Felipe Schmidt 39 A Salas 3 e 4

•

A IMOBllIARIA "MIGUEL DAUX" ·1
INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE·

MINIST'tRIO DA AGRICULTUkA

SERVIço FLORESTAL
DELEGACIA t'LORESTAI·

REGIONAL

''__''C()RDO'' COM O ESTADO DI!.

S!\.NTA CATARINA
AVISO

VENDE

Uma casa Ampla, construida em um terreno de

20x19,50, focalizada .no centro da cidade, sendo parte fi

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

Cr$ 800.000,00. 'Negócio urgente.
-0-

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

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

Preço <;;1"$ 300.000,00.
-0- •

Duas casas situadas em um terreuo de 10x65, sito

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

Preço Cr$ 220.000,00.

..

Uma .grange casa com terreno, em 'Santo Antônio.

Preço Cr$ 150.000,00;

Viagem c.om segurança'
,

ê rapidez
80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIOO {(SUL-BRASILEIRO)
_Floria�ópoli8 - Itala! - Joinville - Curiti'ba

-

;.._o-::-
Duas casás de madeira, locallzadas em um terreno

de 20,,28, de tamanhos diferentes, situadas junto a Es

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

ta oferta. Negócio urgente.
..

-0-

Três magnificas rotes na praia do Bom Abrigo. Pre

ço Cr$ !70.000,00.
-0-

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

<

18ANCO
de G�f�ITO POPULAR

II,'. � AGRICOLA . I I

.,: ., - RMo.J"�,16
.. ,

.

f'l;QRIANÓPOLIS .. 5�ó. e�J6.rln&.

Agência: Rua Deodoro e8quina�da
R,ua _

Tenente Silveira'
-0-

Quatro lotes na cidade de Londrina, Estado do Pa

·raná. Preço Cr$ 180.000,00.
-0-

Um ·lote de 10x34, a rua 'fupinamb'á, Estreito. Ac.eita
oferta.

-0-

Uma casa situalla na Praia do Bom Abrigo, e um lo

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

-0-

-'Duas' éasas de material, situá�as no Morro dt> Ge-

raldo, tendo cada casa seis peças. Preço das iuas .

Cr$, �50.0.o0,oo. Façilita-se pagamento. \
...

.

I • •

o ESTADO

O ESTADO

---
ADHINISTRAÇÁU

Jitedaçio e Oficinas, à ros COD'
selheiro Mafra,. n, 160 Tel. 1022
- Cx, Postal' U9.
Diretor: RUBJilN'! J.. _.AMOS

Gereota: DOMINGOS J'. DII
. AQUINO

Jiteprellentallte. :
Repreaentaeôes A. B. L�ra.

Ltda.
.

Rua 3enaC:or iJ:r.ntill, 40 - 6°
andar.
Tel.: 22-6924 -- Rio d. Janeiro.
Rua 10 de Novembro 228 f;0

andar arIa 611 - São Paulo.

'fARMÀCIA DE PLANTA0

Z.021
2.276
1.1.7
8.321

I
1.4411
�.694
1.171 .

UiII

Del

Mês de Agêsto
6 sábado. (tarde)- - Farmácia Catarínense - Rua

'I'rajano.:
.7 domingo - Farmácia Catarinsnse - Rua Trajano:
13 sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua 'I'ra-

jano.
14 domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano..
20 sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua

Conselbeiro Mafra.
21 domingo - 'Farmácia Esperança - Rua Conse

lheiro Mafra. .

27 -sábado (tarde) - Farmácia Nelson - Rua Fe

lipe Schmidt.
28 domingo - Farmácia Nelson -

- Rua Felipe
Schmidt.

Raios X
"-....

�par.,lh.gepl moderna e compléta para lIua.\quer ,xame
radlolól'ia•.

'Radiograrta& e radloscopla!'.
Pulmões. e coração (terax),
Estomago - intestinos e ligado (c61ecisto'ra.lla) •

Rins e bexiga (Píeíoguatía};
.-

Utero e anexos: Hist6ro-salpingografla com Insufla

ção das trompas para diagnóstico da esterflldade.
Radiografias de ossos em geral.
Medidas el:a�as dos -diametros da bacia para. orienta

ção do parto (Rádio-peh'imetria).
Dlá:clamente. na Maternldade Dr. Carlo8 ccrrêa,

VENDE-SE AS SEGUINTES PROPRIEDADES
.'

A Casa ·ri. 12 na Rua dos Ilhéus ('antiga Visconde
Ouro Preto).

.
.

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

Uma casa de estuque na rua Servidão Moritz, (Morro)
com o terreno 6 x 14, preço Cr$ 18.000,00 .--

. Uma casa de material com o terreno 10 x 30 no inició
da estrada do Pantanal (lado da Trindade)., preço Cr$....
40.0.00,00

A tratar com o Sr. Doralécio- Soares ou o Sr. Sílvio
Sonsini

Restau rante Hapoli
RUA Màrechal Deodoro li.
Em La.ges, DO sul do Bra.sll, o melhor!
Desconto especla.! para. 0.1! lIenho:l:'eI:' Y1ajMte.l!.

DR. CLARNO G.
GALLET'l'I

.- ADVOGÁDO -

Ru .. Vitor Meireles, !lO.
iONJII: !.468 - FlorianópoHiJ

Dr_ Lauro Daui:a

.
Lavando com Sabão

.-V>irgem ES1Jecialiçlade
da CID.. WIIZIL INOUSII11L---Jolovllle. (marca

--

registrada)
economiza-se jempo�e dinheiro

I

I
t
�

•

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



........••� .
liII

t ZUry �acbado, e... �i

ACONT�CIMfNTOS SOCIAIS I
............._....�

•••••o _. �

ANIVERSA'RIOSAniversál'io do Clube XII de Agôsto.
xxx

Uma noite de alto requinte social assinalou o trans-

ursa do 830 aniversário da tr-adicional existência do

�lube XII de Agôsto. Aos seus inúmeros associados foi

Jroporcionado um suntuoso baile de gala, com a apre

;entação à nossa sociedade da um belo e gracioso con

junto de debutantes. Abrilhantou esta noite de gala a

famosa orquestra "Casino de Sevilla".

PROF. ANACLETO
DAMIANI

Aniversária-se hoje, o nOR

.-;0 distinto conterrâneo Prof

Anacleto Damiani, destacado
elemento do Magistério Ca

tarinense e lente de Mate
matica do Instituto de Edu-,xxx

No amplo salão os pares se destacavam pela for-, cação "Dias Velhos".

rnOSul'a e elegância dos modelos. Educador emérito, devota-

Dentre os presentes, anotamos: o sr. governador da do ànobre missão de trans-

Cidade e a sra. Dr. Osmar Cunha. mitir aos alunos as preciosas

Gal. Paulo Vieira da Rosa e exma. esposa. lições de seu vasto cabedal de

xxx conhecimentos matemáticos,

Sr. é Sra. Dr. Vilmar Dias. T'ivemos a presença da é o Prof Anacleto Damiani

encantadora Anà Maria Siqueira Miss Santa Catárina, uma das figuras exponenciais

que se fez acompanhar de sua genitora Sra. Julita Si- do Ma:gistério Catarínense,

queira. Sr. e sra, Prof. Sálvio de Oliveira. Sr. e sra. Dr. já com trinta anos de re-

polidora Santiag-o. Srta. Stela Vieira da Rosa. levantes servWos.
xxx Por tão grata -ê'feméride

Desembargador J. Alves 'Pedrosa e Sra. Sr. e sra. muitas serão as homenagens

Dr. Fúlvio Luiz Vieira. Senhorita Terezinha Pedrosa em prestadas ao ilustre aníver

companhia do 'Dr. Victor Konder Reis. Sr. e sra. Dr. ,sariante, ás quais, prazerosa-

Ol'lando Geldner, Sr. e Sra. Cláudio Vicense. .
. í.mente, os de O ESTADO S�

xxx I associam, formulando os-me-

Srta. Laila Freysleben com seu noivo Dr. Claudio lhores vqtos de felicidades.

V. Ferreira. SIta. Norma Couto, dançava muito com Dr.! '

Dario Carvalho. Srta. Nady Carôni, srta. Valescka Vie- FAZEM ANOS, HOJE:

gas dançava com o sr. Edmar Medeiros. I - sr. Lauro Mendes, sócio

xxx da firma Irmãos Mendes;

"Miss Charme" srta. Evanilda Maria Lenzi. Sr. e sra, Valdà Bonfim de Oli-

Sra. Gaudino Lenzi.. Sr. Mauricio dos Reis, sr. e sra, veira, esposa -do sr. Valdemar

DUl'val dos Reis. Sr. e Sra. Álvaro Lobo. Srta. Eliza- Eloi de Oliveira, Primeiro Pi

beth Calloti, Sr. e Sra. Armando da Silveira e a cronis- loto da Marinha Mercante;

ta Emily Rupp.
- sr. Enio Alves Pessôa,

xxx
funcionário publico estadu-I

O Dr. Cesar A. Batalha acompanhava sua noiva sr. Maurio Lopes de Almcí-

srta, Sílvia Fleminng S}·. e Sra. Lamartine Richard a da;

Dra. Cecilia Medeiros. Srta. Marilene Abraa�. Srta. Ar- - sra. Vitória Fernandes

lete Gonçalves em companhia do Sr. Amilca Schrer. Sta. Arantes, esposa do dr. Abe-

Rose Mary.Rupp.
lardo Arantes;

I xxx
- sra. Leonor Abraham, es-

A apresentação das debutantes. foi feita pelo Prof. posa do sr. Oscar Abraham,

Sál via de Oliveira: Fiscal do Imposto de Consu-

Srta. Nancy Salome Pereira mo do Norte do Brasil;
" Iza Vieira da Rosa

- sra. Helena Carvalho,
esposa do sr. Nei Carvalho
� sra Miranda Lima Cida

de Noronha esposa do sr. Do

mingos de Freitas Noronha,
.runcíonárío público aposen
tado,
- sta. Anita Clara da Rosa

-

-"sr. Daniel Carlos Mais .

- sta Edy Luz, filha do sr.

Germano Luz e Laura Aze

vedo da Luz
,
- stà Neusa Arleide

"

Maria Aparecida Sá
Jocelia Marilia Pereira

FAI,ECIl\IENTO

"

Jarmes 'l'erezinha Borba

Ophel ia Ivoni Peraira
Lidia Zapelin i
Yeda Machado Silva
Nice Vasconcellos Lima
Iná Machado

xxx

Itajaí e as Dez Mais Elegarites :

xxx

Em a noite de sexta-feira, atendendo ao honroso con

vite da diretoria do Bloco dos XX de Itajaí, escolhi às 10
mais elegantes da cidade.

xxx'

Na séde do Bloco dos XX, houve uma animada e ele

gante soirée abrilhantada pela orquestra "Casino de Se
villa", Moças e senhoras bonitas e elegantes, pena que a

coluna é somente dez, pois teria ainda de ter pelo me

nos, mais dois lugares pois Juracy Fóes e Heloisa Sada
bem merecem o título, mais esperemos pois, char�e e

elegância de sempre, uma oportunidade para quem tem.
O sr. Sebastião dos Reis, presidente do Bloco dos XX,
um moço ,de boa vontade e bastante atencioso. A cronis
ta social Mayta Mascarenhas é simpática, meiga, gra
ciosa e inteligente.

Washington-Luizsr.

Pereira
- sra. Maria de Lourdes

Nunes Silv.a, esposa do SI"

Antonio Florencio da Silva
- sta Valda Silva, filha do

.r. Adelino Americo da silva
� sua esposa d. Maria Celína
da silva
- dr. Laura F. Bustamon

te

). Bmilía Oliveira Rodrrgues
Faleceu a 15 do corrente

sm Urubici, a exma snra. d
!:milia Oliveira Rodrigues di

. eta esposa do sr. Felicissimo

.'todrigues.
Pertencia à grande e tra

licional Familia Jqaqulnen
se. Coração afeito a carída
Ie, razão pela qual possuía
vasto circo de amisade eM

;odas as camadas sociais.
'Ao snr. Felicissimo Rodri�

s'ues, filhtls e irmãos a ex

,jnta "O ESTADO" leva ma

nifestações de pezar.

--(0)--

�Rl-perimeDte boje
PRATO DE FESTA
INGREDIENTES:

xxx

Mayta fez a apresentação das 10 elegantes da cida-
de que são:

Sra. Jornalista Abdon Fóes.
Sra. Dr. José Malburg.
Sra. César Pereira.
Sra. Genésio Lins.
Senhorita Ana Maria H. Siqueira.
Sra. José Bón ifácio Schmidt.
Sra. Cesar Ramos.
Senhorita Nida Mussi.
Sra. Nelson Heusi.
Senhorita Terezinha BrauI;l.

xxx

Dentre os phsentes anotamos: o Prefeito da cidade
e a sra. Paulo Baner. Sr. e sra. Egidio Narciso, sr. Ori
valdo Cesário e senhora. Sr. e sra. J0sé Siqueira, sr. e

sra. Evaldo Wlbergdms. Sr. e sra. Lio Macedo.
O sr. Luiz Fernando Sabino e senhoi'a da sociedade

ele Flurianópolis. Sr. e..sra. Camilo Mussi, sr. e sra. Ajal·
mar Kielinz.

xxx

3 % xícaras de suco de to
mate
2 pacotinhos de gelatina

.

de morango
2 colheres de sopa de caldo
de limão·
2 colheres de chá de sumo

de cebola
1 pitada de sal
1 pitada de pimenta mala
gueta
1 - Esquente o suco de to

mate até começ�r a ferver,
misture então a gelatina e

mexa até ficar bem d'issolvi
desfi- da.

As encantadoras meninas-moças Suely Campos, He
lena Bauer.'

Srta. Marily Deelce, representante da elegância da

cidade de Blumenau. Srta. Matildê Maria Correia.,
xxx

Sr. Gilson Miranda, João Amo Bauer, Felfs Fóes,
José Otávio Cesário, dizem ser os mais elegantes da ci

dade.
xxx

Sr. Eduardo Lins, Dr. Victor Konder Reis, Sr. Luiz
Rasini acompanhava sua encantadora noiva.

xxx

No próximo Mês':
Modelos da Canadá Luxo, do Rio de Janeiro,

larão em Blumenau e FlorianópoIis.
"-Bar: Sábado no Sabino's Bar, o dr. Fúlvio Luiz Viei

ra e serllíoi'a, o dr. Victor Konder Reis 'e srta. 'Ji'erezinha
Pedrosa tomavam Champanhe festejando o aniversário
do Dr. Victor.

'

Na exibição do Filme "Sua Magestade o Aventul'ei-
1:0", no Cine São José, entre as elegantes, a sra. Celina
Vicensi destacou-se pela sua elegância.

Blumenau: Srta. Marily Deeke, recebeu seu cartão,
estou de pl�no acôrdo!

2 - Acrescente o caldo de

limã6, .0 sumo de cebola, sal e

pjmenta misturando tudo.
3 - Ponha numa grande

forma e deixe gelar até en

durecer.
4 - Sirva com síJ,lada de

alface e maionese. Faça a

companhar também de bis·
;oítínhos salgados. (APLA).

IPreceito do Dia
I MAIS UM TÁBU

Muita gente acredita que

I
a ingestão do leite junta
mente com frutas' ácidas

.l constituí mistura perigosa,
simplesmente porque o lei
te talha. A verdade, porém,
é que, além de não fazer
ma 1, o valor nutritivo dos
;;I1CO'; ácidos dos frutos é
�T::tndemente aumentado pe
.a junção do leite.

No inverno, mas sobre
tudo nó -verão, tome re

frescos e sorvetes fei
tos de SUCO'S naturais
de frutas, ainda 'que
ácidos. adicionados de
leite. - SNES. \

-ULTI-MA M-ODA

»«

• '" 1

.:.:'::':

DIVóRCIO E NOVO CASA
MENTO

Processo legal, rápido e

sigiloso, no exterior.
•

Con
sulte sem compromisso, o

Escrttóvío Jurídico e Admi
nistrativo. Caixa Postal
4231. Rio de Janeiro.

MÉDICO CIRURGIÃO

I Doenças de Senhoras
Partos - Operações - Vias

Urinárias
Curso de aperfeiçoamento

e longa prática nos Hospitais
de Buenos Aires

CONSULTO'RIO: Rua Fe

lipe Schmidt" nr. 18 (sobra
do). - FONE 3512.
HORA'RIO: das 15 ás 18

horas.

-

----;....._----�

.....,

Para, a sua sa.ída da pr�ia, nada mais bonito do que
I

este casaco liso com grandes botões.
pridas com punhos e bolsos laterias, também com botões.

Golinha pequena.

,

LAMPO
Desapareceu ôntem de

sua residência 'I'rajno 30 -

Mangas quase, com- um c.achorro Setter de côr
manam - ouro. Gratifica-
se bem a 'quem -encontrar.

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

••••••••••••••ea••••••••••••••••••� •••�.G••
'

)
-

iELElrrOR!i
: .

: Se .�lg�ém, se [nscreveu eain�� �ão t�I?1 título elef:: :
: toral, vá-buscá-lo o quanto antes: Nua deixe para o úl.- I
') timo dia, que será a 24 de agôsto. Se o- título não tiver:
: mais espaço livre para novas assinaturas do juiz, não:
: se preocupe. Vá votar com êJ.e que o juiz encontrará lu- ._
• gar para assinar. I

_ :
: . .:
,•••••••••••••••••••••e•••••••••••••••••••�.

Preços de "Antigamente" !
A repercussãç que vem obtendo em todas as cama

Ias sociais da nossa Capital a Venda Total para mudan
�a promovida pela "A Modelar" é de forma sem prece
lentes na história de 'nosso eomêrcio,

.

A afluência: do público ao p�pular' "'::magazine C011-

"lI1ua �em�re enorme, pois todos estão atraídos pelas
�xcepClOnalS oportunidades que estão sendo oferecidas.

E não poderia ser de outra forma o brilhante suces
.o alcançado tendo presente que são real e notávelmen
e baixos os. preços remarcados e somente comparáveis
om os de Cll1CO anos atrás.

Do soberbo estoque, ôra totalmente em liquidaçã�,
nerecem ser des tacadas: valiósos casacos . de pele de
outra a Cr$ 1.8'10,00; finíssimos tailleurs confecciona
los em ótimos tecidos de lã e de máxima 'elegância va

��mdo até Cr$ 2.000,00 por Cr$ 635,00 e.o grandioso' sor
.imento de malhas de lã, dos mais consagrados f'abri
antes do País com o desconto até de 25%, merecendo
.er destacado os maravilhosos casaquinhos de malha de
ã, em diversas côres e magnífica apresentação por
:;1'$ 155,00.

: .

:ty:esta époça de tremenda carestia, onde todas as

ltlllda:d:s vêm alcançando preços astronômicos, a nossa

J?pulaçao bem compreendeu a rara oportunidade que

\omen!e ':A Modelar" pode oferecer e daí o apoio e a
rreferêncía

.

que vem obtendo o estabelecimento das
rrandes_ reahzações em sua já espetacular Venda Total.

•

CLUBf DOZf Df AGOSTO
PREMIO MAIOR: UMA RICA GELADEIRA DOMES

TICA ";:.,PRI:'\GER"
AS 20,:':;0 HORAS IMPHETERIVELMENTE

{, VALIOSAS RODADAS PARA O BINGO MOSCA
1° Premio - Um lindo abat-jour com pedestal de

alabastro.
20 Premio - Um especial abat-jour de ferro, batido.
30. Premio - Um sempre utilissimo LIQUIDIFI-

CADOR
'

40 Premio - Um lindo Rádio de Cabeceira "R.C.A .

VICTOR. • ,I 1 I�,r'
50 Premio - UMA MARAVILHOSA GELADEIRA'

"NOVO SPRINGER", com 8,5 pés cubicos com 5 anos
. .

I

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

UMA dELADEIRA POR APENAS 100 CRUZEIROS!
,UMA ATRAÇÃO PARA TODA GENTE ...
I COMO PREMIO SURPREZA - UM. úLTIMO PRE-
; MIO VALIOSO E ESPECIAL.

I HAVERÁ TAMBEM PREMIOS DE CONSOL"AÇÃO
COM FINOS VINHOS... -'

PREÇO DO 'CARTÃO: 100 cruzeiros.
TODA PESSOA QUE DESEJAR COMPARTILHAR

DA LINDA FESTA, PODERÁ COlVIPARECER INDE
PENDENTE DE SER SóCIO.

A SEGUIR, DANÇAS, ABRILHANTADAS PELA
ORQUESTRA EXCLUSIVA DO CLUBE.

NÃO ESQUEÇAM: DIA 20, NO CLUBE DOZE, ÁS
20,30 HORAS, BINGO E DANÇAS AO FINAL ... NÃO
PERCAM TÃO ESPECIAL DIVERTIMENTO.

Meu Pai
BRAZ MEGALI

Evoco-o. Vejo-o, o vulto esguio e brando
Franzindo o cenho, descerrando o cílio

'

em lutas vãs perdido; e, quando em qU�ndO,
o olhar turvado por estranho brilho.

Confortável residência
Aluga-se ampla e confortável residência no cen-

Lembro-o seus bons conselhos ministrando'
e embóra eu ande em tão diverso trilho

'

.levo comigo, ao léu, por onde eu ando
�

êsse orgulho feliz de ser seu filho.
'

Mas, muita vez, os olhos rasos dágua ...
punge minhalm_a uma infinita mágua,

.

vendo o contraste que o viver nos trouxe:

� que. a despeito de uma vida escrava,
ele fOl sempre aquilo que eu sonhava
e eu nunca fui o que êle quiz que eu fôsse ... I troo

Informações pelo telefone 2236.

AVENTURAS '00 Z'E-MUTRETA
•

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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AVAI'
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'ATLETICO X AVAl, É O ENCONTRO SENSACIONAL'DO PROXI,MO DOMINGO, PELO CERTAME DA CAP1TAl. AMBOS ti··
DERES INVICTOS JÜNTAMENTE COM O FIGUEIRENSE, ESPERAM EFETUAR UMA DA,S MAIORES BATAlHAS DA

'

TEMPORADA.
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Caravana do Ar-Bi - Campeão OO�!����Jl����AA����!DO
, I·nVI-eto d a- Ca,plta I Po'r absoluta falta de es- .in hà melhor armado em

paço deixamos de, publicar iua defesa 'contando ainda
na última semana as repor- o ataque com um bom apóio

Cumprindo seu úJt;imo muito bem a bola nas oca-' com que 'os litigantes se ati- cipalrnente os jogadores e tazens dos jogos da 2a. 1'0- ela intermediária que assim
.compromisso no campeona- "iões precisas.

' I i-aram à pelejá. [dir igentes de clubes -que dada do' certame amadoris- teve força redobrada para
to citadino de Basquetebol CINTRA: Entrou, para, Gostamos' não só dà .dis- não estejam participando ta, de autoria �o nosso cola- .onstruir o placard de 2xO,
é confirmando o favoritis- substituir Edinh_o, faltando I ciplina Implantada por S

', S, da noitada, para q.ue ofere- borador cronista Maury endo neste espaço, impres
mo de que era portador, o menos de tres minutos para como tambem da maneira çam os seus prestirnos, au- Borges, o que fazemos hoje, .ionado e ultrapassado mes-
Caravana do Ar sagrou-se o termino da peleja. Naque- como foi aceita e cumprida. xiliando os dirigentes da apresentando ao colega as no a expe-ctativa de todos EXCURSÃO DA "S. E. R.
bi-campeão invicto, da

ca-11a
ocasião o jôgo era de bo- Gomo fiscal tivemos o Fede.ração nns. funçõ�s.' que nossas excusas 'Pelo atra- .s que lá se encontravam. Ê,LE� SÃO DE FAMíLIA" Y

pital, na categoria de adul- L. presa e ele procedeu co- player Helinho, do Clube as clrcun�tanclas eXI�Irem. zoo Além de objetivo, seu jógo A ITAJAí
tos ao abater a excelente mo devia. ' Doze, que compreensiva e E terminando, enviamos Ei-las: .oí vistoso, dando sómente Joinvile, 9 (:66 cor resporr-equipe do Clube "Atlético No Atlético: gentilmente' aceitou aquele desta modesta- coluna os_ O VENDAVAL DER- :0 Iris a chance, de se de- dente) - Convidada pelo
Catarinense pelo escore de LENlO:- Continua jogan- encargo, colabo.r�ndo desse

!nossos parab:ns ao �arava- ROTOU o POSTAL - :ender, embora desnorteá- tradicional' BLOCO DOS
47 x 39. do bem e dono de excelente modo com os- dir ígentes da na do Ar pela brilhante

. 4 x 1 :0 com os tentos relâmpa- XX de .Itajaí, luzida' repre-
O, Caravana teve a sua pontaria. Foi o 2° cestinha FAC, que lutam com o eter- conquista do bi-campeonato Vendaval \ Postal Tel�- os, Todavia, este "train" sentação da Sociedade Es-

vitória altamente valorisa- da noite com 11 pontos e na '

o problema de apitadores. da P. Divisão e carnpeona- gráfico fizeram na noite de jôgo não poude ter con- portivo Recreativa. "Êles
da em face da ótima atua- nossa opinião será, mereci- Achamos que na mesa de to da Divisão de Aspiran- de quarta feira' a prelimí- .inuidade pois os rapazes são de Família"! excursiÕ:
ção dos atleticanos que du- I d.imente, o cestinha do cam- controle o Sr. Lothar está tes, augurando-lhe sucesso

1.'1.1' do encontro Iris e Aus- 'lo clube da -Aven ida Trom- nou àquela progressista ci
rante o transcurso da pele- peoriato. 'as'soberbado nas suas fun- na disputa do próximo cer- ria, iniciando, desta f'órma, powsk perceberam que ne. dade, a fim de participar
ja movimentaram-se em PESSI: A revelação do �ões. Falta-lhe auxiliares. tame Estadual. Bôa sorte ,,2a rodada pelo Campeona- cessitavam esboçar uma ,das festas comemorativas
igualdade técnica com o ano. Bom guarda, bom re-

",

Apelamos para os despor- Caravana,
LO de Amadores que havia t'eaçào que viesse amenisar do transcurso do 260 ani-

Campeão. Nos dois minutos aotei ro, jóg� sério para a tistas de bôa vontade, prin- Sócrates rido adiada 3 vêzes conse- ) jôgo empreendido pelos versarro de fundação do
finais', sem disputar de equipe. 'I'em 'bôa mão, mas -�_ .- _ ..- -.-�.._ _ .-.........................

.utiva, em virtude de estar ontrár'íos. E foi o que se destacado grêmio social íta-
mais reservais, viu-se o trí- L',Lramente atira. É futuroso 2 X O PARA O CARLOS REN,AUX mpraticavel o gramado de- viu. Seus integrantes pas- jaiense.

, color reduzido a quatro jo- o garôto. .ido as constantes chuvas. saram a desenvolver um no- A embaixada dos "socie-
gadores; mas, esta situa- t.:'RICO: Fez nessa parti- O Carlos Renaux, enfren-I Domingo proximo o cam-

2ste encontro diga-se que ia padrão de' jógó surtín- ty boys" do pebol joinvilçu-
cão não implicou sobre o re- d:i a sua 'melhor exibição, tando segunda-feira se!l I peão brusquense enfrentará

ião chegou agradar nem do o efeito esperado, pois se, sábado à noite, foi ho�ult�do porque o jógo na- .pesar de, bem marcado .pe- maior .r-ival, o Paysandú, o Figueirense e em caso de
decepcionar pois tanto Ven- "os cinco últimos minutos menageada, na séde social

quela altura já estava re-I10 Platt. O professor este- colheu um belo resultado,' I vitória será proclamado vi-
Javal como Postal deixaram d a la etapa conseguia ali- do BLOCO DOS XX, com

solvido e o' Caravana pren- . ..; calmo, -falou pouco, deu levando a melhor pela con- ce-campeão, ao lado do Ca-
-1 desejar quanto à parte .ihar nas malhas de Lenai- .br ilhan te "so irée", dansan

dia muito bem a bolá. ons passes e fez 9 pontos, tagem de.2 x 0, elll prélio xias que naquele mesmo
;écnica, percebendo-se mes- de, dois gols, igualando te; a qual teve a presença

Muito embora não 00n- Jm duas cêstas: d,e bôa fei- do Torneio dos Clássicos dia derrotou o Avaí por � x -no, que o encontro- foi sensacionalmente a partida. honrosa da Miss Santa Ca-"Nelson Maia'- Machado". O. '.
d· d

.,

t· 1'9"'- t A lV,rtasse com Osman e Zé Car- ,ra. ;alvo 'pelo entusIasmo ,e VelO a etapa eClSlva e os arma Ob, sr a.' na �a-
los, produziu o Clube da, PEDRO: Outl-o lia nova -----

�

C
------

;eus, participantes.' Deve- dois conjuntos retornaram ria Heusi ,Siqueira, que se
Base Aérea o suficiente pa- �ração que já pinta bem.

-

REASSUMIU A PRESIDEN IA nos ainda assinalar que ,.0 campo com a mesma dis- �andidatou pela dita agre-
ra vencer, gràças à exce-

' reocupa-se mnito com ftS 3ua parte técnica foi aJeta-, uosicão dos '45 minutos ini- miação.'

I t 1 Jgadas de, al'tl·fI·CI'O, ,de'I'-' Retornou sábado da sua presidente da Federação
l'A d dI',·' E "I'

.

.

N d·
"

t d
.lência do seu p an e . . ia pe o Jogo pesa o e a - lalS. • o' pre 10 assumIa o Ia segum e, omm-

A equipe do Atlético,; vem .lndo as, vezes de marcar viagem à Capital Federal, II' Catarinense ,de Futebql.
;U11S elementos. O Venda'- ,"ouco a pouco 'c�n'ater de .go, ao meio-diá,_ o clube an-

se apresentando com 'a mes- )1' es'se motivo. Deve jogar onde partici,pOlL d� impOl;, ,; Segunda-feira, o ?istinto aI saiu vitorioso e com, jús- ;c!l1sação pç>is passaram a� fitri�o 0fere<:_elbJino coque
ma, regLilaridade: jogando' Jm maIs ,seriedade. Fez' t::mte rêunioão da direij;Jrra esportista reassumIU suas

iça já qU'e 'o' seu advétsá- luas' '<métis por momentos', tel aOS vis'itantes, tendo
bom basquetebol,. troca,n,do J .ltas' desnecessária's. da ConJe:dera,i�o' ,Bra'si:lei:::-:rfunç�es.à frente, da entida-

'io não foi o mesmo que 'sa- �ríticos. E assim foi se de- nessa' opórtu,nidade trocado
bob, cOm ceda cálma e 'RONALDO: l)lfovimenÜI-I1.['; Ide DcStOl�:OS" o :1'. ,Osm �� maXlma do futebol cata-

;rou-se Campeão do Tor- :enrolando a refréga ago- ;;audações e flâmulas os
�prove-itando as situações � bem tia cancha, não ·des- ,,je,!o, digno e e ..,folçado lll}ense.

ieio-Início. Não, vimos ob- ra com o Iris atacando respectivos presidentes se-
surgidas. >a do conjunto, mas tem"

ARBIT,RAL, HOJE etivo nenhum em �eu con- naio!' nú�ero de vêzes, nhores Sebastião Reis do
- O Caravana tem- sHlo �ceio de atirar à cêsta. :

unto como exceção de uma ,lando a perceber que os BLOCO DOS XX e Hélio
mais objetivo. Procura mais refere passar quando des-I 'eação, ,quando perdia por �1_ementos do Austria não Milton Pereira da S. E. R.
a cêsta e dispondo de joga- c'uta dé bôa situação.

�

I REUNIÃO DO .cONSELHO 2xO, o ql�e valell para tirar ;stavam preparados física- "Êles são de família!".
dores bem preparados fisi- ROZÉNDO: Bom orienta- i monotonia em que tI'ans- mente para sustentarem o A ta,rde, ·no explêndido es-
camente, norteia a maioria .ol ,feliz nas suas observa- i' Estará reunido, JlOje, às 'de jogos também às 5as

OITÍJI o "mafch". Porém, "'itmo de jógo que se des�n- tádio do
_ C. 'N. Marcílio

das suas jogadas atravez de Je�. Co�:tlO' jogador não re-" 20 horas, na séde .da F. C. :'feir_3l�, à noite, a�i� de �ue sto durou pouco, pois os .'olvia. 'Todavia nossas pre- Dias, teve lugar o cordialís
contra-ataques rapidos. , 'r

cisou as suas atuações an- F., o Conselho ArbItral que, () certame proflsslOnahsta
n.pazes vendavalistas con- visões foram em vão pois o simo encontro de futeból

Foi sem d-uvida alguma Q criores' e cometeu �m pou- entre' ouÍl'os assunt�s re-' seja en.cerrado se possível eg,uiram, em hora oportu- ,[I"is mesmo logrando éon- entre as equipes das duas
classico CARAVANA X o tempo 4 faltas pessoais.

I
solvei-á sóbre a realização até o fim do ano.

la, esfrj::tr os ânimos, as- quistar o seu' terceiro tento, agremiações, cujo desenro-'
ATLETICO, uma das me- 'oi elimiÍlado por uma fal- ,inalando mais dois tentos numa cocholada do guardi- lar foi equilibrado, haven-
lhores': partidas do presen- 1 que ao nosso ver não me- .�-�_..,_-.-_.........J"_.�._.....�............�..

a....·�.-·-.-........

-.-..-..-..-DIVER_..S
....

·A-··S.,....._ohl- [ue selaram em d�iriitivo a ão 'Lenaide acompanhando a do logrado a vitória o
te campeonato. ecia tão grande punição. Campeonato,' ontagem de 4x1. Placard trajetória da bóIa de bra- BLOCO DOS XX pelo esco-
Individualmente, aprecia- i a1'bitl'o foi excessivame�- usto, tornamos a repetir, o -;os cruzados; teve forças re mínimo, registra dó nos

mos: \ - � ,r,igoroso. Amador Em Osaka ,,a ;quipe conseguido pelos púpilos 'I para reagir espetacular- minutos finais do prélio.
O arbitro Walmir Dias, de Aldo. No Vendaval o-seu mente _para logo em segui- Os "society boys" joinvi-.

t' I t- ° 1 d D t t·
'

,japonesa de natação esta-
S 1· lV,f

••

1 f
.No· Caravana: [clIscu 'lve men'e o 11 e os qua 1'0 unes que es- 'I 'b 1" d d trio-final satisfe'z. ua 1- da ó atacante �aUrIClO con- enses ormaram assIm:\

.

1 t b
'

, , _
�\ '

b e eceu novo recor e o

IPLATT: Fez outra bôa ossa Caplta, a uou em e I tIveram em acao na sa a= I d
'

t aha média foi o ponto alto qU,istar com maestria o ter- Manteufel!. Schulz, e ,Tozi.-"

d' "

'

.
' mun o para o revesamen o

,Partida. Reboteou bem e Jm a autOrIdade que to os tma, nenhum poude ,sentIr o'
100 • t' t'l .0 quadro, enquanto- o ata- celro tento, tornando a em- nho; GetulIQ (Jamel e PI__--

'h A
.

b d �t'· t d 4x em qua 10 es lOS, , -travou interessante duelo os con ecemos. mane�ra,3, 01' a VI orla" en o' os '

_ 4'1"''' 7/10 lue esteve apenas razoável, patar a pugna, assim per- rath), Braga e Marinho;,/

com- E'rico, quando na mar- eve;'a e precisa com que dois jogos terminado em'- com °T�em?o ,OTA'·d l1esmo assinalando os gols' manecendo até o final. É Laurinho, Benjamin (Hé-
cação individual. clniu as faltas pessoais, patados -(Alvim Barbosa L ,- oquJO - res

d'. �s lue lhe deram a vitória. No bom que se diga que o mar- lio), Samuel, Hélio (Jango)
FI 1 P' t 1" T' melhores marcas mun IalS

ISAUL: Completou 'com l1pediu que surgissem pos- x amengo e os a e- .. Postal os' zagueiros 'brilha- .::ac1or fez justiça pois se o ,e Pirath (Staken).
Plàtt uma bóa guarda. Es- :veis violências, decorren- legráfico 2 x Treze de Maio em Plhsc.ll1a del5hO mdetro� fo-'

ram intensamente, merecen- auri-negro foi stiperior na I Satisfeitos com a frater-
dA 2. ram oJe me ora as,. em

teve muito preciso nas co- JS' do entusiasmo e ar 01' ) do, portanto, as honl1as de fase inicial os tricolores nal__.acolhida dos seus co-ir--

Oaka, por nadadores Japo- _

bl',allças ,dos lances livI,'es. ' - 'fig'urarem ,no "scratch" da reagiram passando a um le- mãos itajaienses, os "g-ran-• •••••••••••••O@Ii•••••••III••••••••(,••••••••G.. neses e 'norte-americanos.ALDO: O, capitão' da

O PRESIDENTE DA C B D E A IDEIA Nos 100 metros "a la bras- semana juntamente com ve,predomínio na etapa -fi- fas" do futeból joinvilense
equip'e fez uma das suas ,

-

• .' •

'
'

, Domar. Olívio e Ailton sa- nal. Outros detalhes: local. regressaram à noite dêssese" ortodoxo, o japonês Mo-
,melhores partidás do pre-

DA FUNDAÇA""O DA CONFEDERACA-O 'toi Kinora realizou 1',10" e
tisfizeram: os demais fra� estádio da F: C. F. 1° tem- do�ingo, devendo nos dias'

sente campeonato, princi- .::os. Outros detalhes: 1° po: 2x2. Para o Atlstria- 27 e 28 do corrente fazer
palmente com a saída de

'

-

,
,

'

4/rO (ex-melhor marca dê-
tempo: Vendaval 2]{0. Fi� Mauricio (2,) e Esquerdi- idêntico programa de festas

DE FUTEBOL
le mesmo em 1',10 e 6/10, o

nal: Vendaval 4 x 1. Golea-. 'nha construiram -o' marca- nesta cidade.Cambirella quando teve a
norte-amet'icano Frank Mac

sua função redobl:ada. Dis- ,

00 ram,' pela ordem: Guinter, dor, enquanto Lili, de pe- _

putou valentemente os rebo- R!O (V. �.) - "Ridí-, ainda, d,a: filiação
-

interna-I Kint�ey dfêz 2�'t23" ?(os _2 � Ailton" para o 'Postal de pe- nalti; Maurity e Calimérió\

I
.'

I
"

t 'd' I
"

I I I F I F me lOS e co� as ex me
lt· B d' E· Q' dI·tes na defesa e no ataque. 'u a, Slmp esmen e TI ICU a ClOna, pe a qua a . . .

'Ih d'l
" na I, a eco e mo. ua- '20nslgnaram os o' rIS.

·d'· d C f d
_, I

A
- h·' 01' marca e e mesmo com

d V d 1 B J Q d
'

I' T'·CAMBIRELA: É sempre \ I ela a on e eraçao . nao recon ecerla, no � 24" 7/10'
ros: eu ava. ranco, 0-, ua ros: rIS - erclO;

um perigo rondando o gar- :rasiiéira de Futebol" - 'Brasil, outra entidade que
2" e

A J! aOWpasso que
sé e Gérson; Alcides, Baia-, Vadinho e Magalhães; Ka-

,

" : i -

C D
_

,

- o Japones" Iro agaoawa Crafão adversário, graças à lIsse o sr. SIlvIO Pacheco, nao a . E. . Nao pleten-,
f

.

200 t b bIt no e Anastacio; Badéco, ,0- ticips, Renê, e Lili; Mauri-
.

C B D di' '. b t' I ,aZIa me �:os OI' o e a
sua altura e impulso nos Jresldente da . . ., e-, Demos OpOl o s acu os a

b t d t b' Ih rinho, Guinter, Ciróca e ty, Sapinho, Calimério, Ta-
.

'

.

f
. _, . _

t a en o am em a me 01'
saltos. Sem repetir suas JOIS de 111 ormar (lue nao emanClpacao 'do:,! espor es, 'd' I 2' 28" Enio. Postal: Maria, E'zio e sinho e Orival. Juiz - me-

.

'

C f
- I d· A , marca mun Ia com,

M' h 01·' K b '

l' tgr�ndes atuações, jogou 3,Vla a on ederaçao rece- ama ores - s-e esse e, o 4/10' Ih t c·a arm" o; IVl.O, na em e rece um ,capltu o a -par e o
, "

d C I b'
. e ' que e per en 1,bem, fez algumas cêstas de lIdo 'o temano o ongres·1o .letIvo com que se procura

2' 28" 6/10 Genesinho; Bica, Domar, novo integrante do quadro
F 1

-'

M··
'

t'f' C f d
_ com, e .

D P" F C Evulto, con,tribujndo com 10 o que a ec eraçao IneIra JUS 1 Ica,r a, on e eraçao
'

Ailton,' elemar e erereca. de árbitros da . . F. u-

pontos para sua equipe. Foi te Futebol realizará de 2 a Br-ªsileira d� Futebol. Mas, - O acontecimento fute- Tabalipa fõi o juiz, ten,do clides Pereira, que dirigiu
desclassificado com o· limi- ; de setemb)_'o' próximo, em evidentemente, a emanci- balístico mundial da sema- sua atuação acompanhado o magistr�lmente o encontro
te maximo de faltas. 3elo Horizonte. E acrescen� pação deve sei- feita, pri- na pass-ad-a foi sem dJivida ritmo da partida. Setis prin- acima reportado. Teve ao
EDINHO: Foi o cesti- ou: "Partindo-se do meiramênte no campo eco- o prelio levado a efeito em, cipal p,ecado foi ter deixado nosso vêr um único erro

nha da noite com 12 pontos. l'incípici de que o esporte nomlCO, para eydtar humi- Belfast, entre a seleção -eu- o jógo transcorrer· violên- q'ue foi a marcação do pe-
Jogando a base de veloçida- lásico da C, B. D. é o fute- Ihações. Não havendo ema!!-ropéia.easeleçãoinglesa.to. " nalti contra o Austria. Po-
de consegu·iu concluir bem oI por fÓ1'ça, mesmo, dQ."de- cipação economlca, isto é, Venceu novámente a Se-Ie- IRIS -X AUSTRIA rém c,omo o lance foi duvi-
algumas escapadas. Foi ;reto-lei 319.9, e ainda de condições financeiras que, ção Européia, marcando, Compensando a regular, doso procuramos S. S. que
ta m bem ,desclassificado LHi dos recursos que,

aro,
permitaní. o financiamento' quatro tentos

.

contra ape- pugna disputada pelos qua-! nos esclareceu este fato,
com cinco faltas pessoais. ec�da, com o futebol, � que d�s esportes

_ d� arre,cada� Inas um dos �ritânicos." ,

'dros d? .VelÍda�al e Post�llficando o c:onista plena-
THOMÉ: Substituindo .�, E. D. sustenta os de-. çao nula, entao preferIve.l e J -, O Bra:!] estreou bem Telegra�lco, Ins e. Austna I n�en!e de. acor�o. Que con-

Cambirelu, entrou atirando 1;1,IS esportes, que nenhu- o statu-quo. Porque aSSIm, no Sul-amerIcano de, Bás- propOl'cloluiram aos presel)- ,tll1Ul asslln, sao os nossos

algumas bolas ,desneces- la renda, por assim dizer, a C. E. D. financial'á; com' quete,' em Cucuta (éolom-. tes instantes ,de sensação desejos, para que ó cartame
sál'ias. Depois de .obllervà- I'oduzem, teremos que em as arrecadaçõe.s do futebol "bia), derrotando os chile--' sendo, mesmo, ao nosso vêr

I
conte aos menos com um poube áo médio Anasta-

•
do pelo capitão da equipe, ipótese alguma a C. B. D. os camveonat'os e torneios nes por 44x41.' Na ,càtego- a melhor partida até agora, árbitro de categoria. cio do Vendaval' que foi o
passou a movimentar-se 'oderia abrir mão da sua I dos espodes amadoristas". I

ria de jnven'Ís vencemos disputada pelo campeonato. A SELEÇÃO DA SEMANA melhor elemento, entre os
com rapidez e consignou ond'ição de (:i'rigente do - cOl_lcluiü o presidente da

I

també?l, por 52 x 38, sôb're' Ao iniciar-se o: �,u�lo nota- 'De acó_rdo com as, �ossàs muitos, da semana qu-e pas-pontos: Raie' e prencl� Êu,tebúl, no JpalS,'" e; menos G, B. D,,, '

", I o Peru., ' _ ,mos ,qu� ,o Austna, s,e mano ooservaço,es, nos, preIlOs, da 8.QU,.

. Brilha 'o General
Osório F. C.

Entre os bons Clubes
nossa várzea destacamos o

General Osorio F. C.. Um,
time que brilha intensamen
te. Conta com um ótimo
plantel o clube dirigido pelo
conpetente "Dida". Há, pou
co acabou de conquistar o

título de campeão Invicto do
campeonato da liga várzea

na infantil. Sua campanha
é das mais brilhantes. Des
de sua,fundação,obteve 19
vitórias, 3 empates e 2 el�r-'
rotas .

Entre as muitas vitórias
que obteve destacam-se' as
sobre o Estrela Vermelha e

ela,

Palmeiras, goleando-os por
1 x i e 5 x-{l, respectívamen
,te.
Além dos títulos acima eí-

tados: o clube possui outros,
um quadrangular invicto e

dois trfàngulares,

2a rodada, selecionamos os

elementós que melhor fute
bol apresentaram, armàndo
assim a seguinte seleção:
Branco ,(V), Ez-io e Mari
nho, (P. T), Sadi (A) Do
mar (P. T.) e Anastacio
(V); Maurity (Iris) Edson
(A) Guinter (V)" Mauricio
A) e Tasinho (Iris).
A GALERIA DE HONRA
Por terem também desem

penh'ado com destaque suas

missões dentro da cancha,
defendendo com ardor o seu

cl�lbel merecem figur51r nes
ta secção os seguintes
playe.rs: Magalhães e Va
dinho, ' do lris ; Nelson e

Garrafinha, do 'Austl'ia, e
Ailton, do Postal. '

O CRACK DA RODADA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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LIRA TENIStLuBEI-;r�..�+���·+)++�i
Dia 20

JUVENIL : t
DOMINGO "BOITE DA COLINA" AS "I +:+

I

A. u

1I0:�·"·
-

.

'�:' ERL-'T".:!'RO!!!!!! �: O jardim "Prefeito Ol ívio Amorim" está sendncom-

CLUBE" 15 DE OUTUBRO-fI .:. I

.+. ple tamente remodelado. Diài-iamente uma turma de tra-
. .:. .t. bn.lhadores trabalha naquêle apraz.ivel local, fazendo o

DlA 21 (DOMINGO) - COQUETEL' COM INICIO ..:�._
.

\

...t. jardim entrar numa feitura que muito o embelezará, Mas
. .

EM QUE Dastaque o cupom abaixo remetendo para: Real Aero- '"

DlA 27 (SABADO) - SOIRÉE. OCASIÃO
••+ vias _ Rua Conselheiro Mafra, fi Florianópolis, e candi- ..t. de que serve tudo isso? Diàriamente também, em horas.

SERÃO APRESENTADAS_ AS' CANDIDATAS AO TITULO .... date-se a uma passagem de ida e volta às famosas' Cata- : em que os trabalhadores Já não estão, os moleques inva-
MISS "15 DE OUTUBRO" - Início ás 22 Horas.

, .�'. +•• dem o jar-dim e fazendo alí seu joguinho de bola. Uns
-

• ratas de Foz do Iguaçu, ..
"':,

.

••• consertam de um lado e outros escangalham de outro.

+t ••• Assim é a nossa cidade, onde muita falta 'faz uma polí-
-..+ Nome:

..-" .�. cia de bons costumes, a semelhança dos grandes centros.

.:. Endereço: .�. Enquanto isto não vier, as depredações continuarão, in-
� A nova agência da Real Aerovias em Florianópolis, fica- �

d f in id t... .+. e mi amen e ...

•t. rá localizada a:
..�. Outro ponto que merece a atenção pràpriamente do

.�� Rua:
'

" " : 'no. ':
.

sr. Juiz de Menores, com a colaboração das Sras, Profes-

..�. Edifício. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �:.. soras dos �rup?s Escolar:s e outras escolas, é sôbre ospor Henrique �, Qlwl o último "slogam" da Real Aerovías ? +i•• pequenos nao so quando vao para 2, Escola ou dela reter-holandêses co- ..+:. �

: , .. ; . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +ii. nam a �eus lares, <irem pelo trajeto onde costumam pas�

+:.+ ............................•.... .' . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. +:* �ar, depredando, ris?ando paredes, abrindo portões ou

••+ -

,.
_ ••• invadindo-os, para pilharem frutas, corno estamos can-

,. .. .. .. .. .. .. '" .. .. .. .. .. .. .. • A...II.. ,.,:,................................................... .. .. .. .. I 1 b " n do
'

h h ' d� � " ,. �.�..." ."..., I' ...,...,
•...,..., � !+.+1' _! çauos ce o servar .. _ '-"tuan o c e�a a ora a passagem

dos escolares; a gente tem que ficar de guarda., porque
sinão o assalto é certo .. ; Diàr iamente, porque tenho uns

pés de frutas, lá estão eles trepados nos muros ou inva
dindo o-quintal ou jogando pedras... :

As professoras dos Grupos poderiam não só darem
as matérias, como também prelecionarem sôbre o com
portamento que os pequenos devem ter nas ruas, o que
a liás é o reflexo da educação que devem receber nas au-

las. ..
.,'

Assim desta maneira 'demonstram que não recebem
nenhuma educação, sôbre comportamento, e sim somente
�ôbre os deveres ...

Os moradores dos trajetos, pensam naturalmente os

responsáveis por estado-de-coisas, que 'se aguentem ...

a As 5 - S horas."

Alec GUINESS - Jean
GREENWOOD em:

O HOMEM DO TERNO
BRANCO

No Programa:
'

IPaisagens do Brasil. Nac .

•Jairo Lisbôa Cia. Ltda. comunica à- praça e a?s. Ire- I Preços: 10,00 - 5,00.
"ueses da Casa Romanos a reabertura desse tradIClOna! Censura até 5 anos.
�stabele(jmento, a�9ra i?ob a ol'iel1tação,� de. I).OVOS�:pi"O- I

-

;�iet.ários, que continuarão a servir s:us fregueses e

0j",.Pi.fr���'�IiIIJI�I·ÍIJII:IIII',ubhcp em geral com os melhores artIgos de sua espe- I' rU. !f §13.'_ !.�ialidade.
_

'_�bIid"••_�_",II!..�_I"_
R C Ih' M f 26 I'

.- _.
-

V d
-

, cata-rros-), a8sim comd asua �ns� e:ro ara, . As - 8 horas. .! en e-seFlol'lanopohs Santa Catarina Irene DUNNE Dean "

'as suas manifestaçõês (Tos-
JAGGER em: ,I Em ;J3iguaçú;- na Rua' CO" ses, Rouquidões, Resfriados,

i····················(ili �..•!, FOLHAS DA ILUSÃO ranel Téixeil'a de Oliveira, gripes, são moléstias que
· E L' E' I' T O RI: No Programa: n. 17, uma casa de negócio, atac3m () aparelho respira-
! .' .• •• Vida Carioca. Nac. com moradia é pequena chá- "

1 t' t dII! tono e (evem ser ra a as
• Precos' 9 00 450 ,:ara, medindo 300m2., com

•• Lembre-se: se não votar nas-próximas eleições não. .., -, .

com 11m medicamento enér., .. Cel1sura até 14 anos. água corrente e pôço.
:poderá inscrever-se em concurso, tomar posse ou rece- • Motivo da venda, faleci- gico ,que combate o mal, evi-
• bel' vencimentos do erário público, participar de con-!'

I'?' m ,;1ento da espôsa dn proprie-,' tando complieações graves.: corrência pÚblica, obter empréstimos, de órgãos- P(�bli-: I. ;.it:' Lário.
.

Procure hoje o seu vidro de
: co.> e praticar qualquer ato Para '0 qual se exija a qUi-! .%Lt& .LAEL

_

.

Vêr e tratar na mesma.
-

I "SATOSIN" nas boas far-
: tação com o serviço militar ou impõsto de renda.

• " ,

• '. �. As -,8 horas.
.......................�s••••••$...... Rossano BRAZZI � Anna

MAGNANNI em: IVOLCANO .

I
la categoria InseticictaE! e· outros 'produtos
1.90.01/09_ - Gado' para reprodu.ção, exceto cavalar

ou equino (1.90.04).
NOTA I - Consid.eram-se reprodutores bovinos:
a) de "pedigree"i
b) puros por cruzam�nto - sàmente animais de

seleção comprova'da, mediante marca em tatua-
gem na orelha, pelas entidades de criadores do têm o prazer de participaram, aos' parentes e pes-

respectivo país exportador. 3ôas amigas o noivado de seus. filhos ��,F..),-)1:..�.ÂConsideram-se reprodutores ovinos:
'\ . Reynaldo e Zenaide ,-a�:f!lIIIr."\WiIa) de "pedigl'ee"; em 16 de julho de 1955.

_ . _ _ . .

b) puros por cruzamento - sàmente animais de
_ As .....:. 8 horas.

seleção comprovada, mediante marca em tatua- Victor MATURE _ Jean
gem na orelha, pelas entidades de criadores ao DR. LAURO CALDEIRA DE ANDRADA 3IMNIONS em:
respectivo país exportador: Cirurgião Dentista

I
QUERO-TE MEU AMORNOTA- n - Os pedidos de ímportação deverão ser ConsuHól'io; Rua D. Jaime Camara, 9 No Programa: Assim, como um barco tem__ seu comandante, a famí-

,

acompanhados dos seguintes documentos' Horário: Segunda Quarta e Sexta feiras das 8 às . Atual. Atlantida. Nac. lia tem o seu chefe.
1) Fatura"""'''pro forma" discriminativa _ for�ecida 11 horas p' 900' 450

I 1l:ste chefe, que tudo nos faz, nos ensina, nos acon-
. ,. re�os : ,

-

, .

hpela firma vendedora, com o respectivo visto da �erça e Quinta feira, das 14 às 17 horas Censura até 14 anos. selha, e nos quer ver no futuro, homens que possam on-

associação de criadores reconhecida-a-elo govêr- Atende à noite e:xclusivamente
-

com hora marcada. rar a Pátria e' a própria família, tem como salário uma

no do país �xportador e visto do consulado bra- Capoeiras: Terça e Quinta'feira, das 8 às 11 horas

'�
..

'-57

ii
TY-

,'I
pequena e simples palavra: NADÁ.

.

<

sileiro.
.

Sabado. das 14 às 17 horãs. �Yi.t Dl' I Querido progenitor, II.este di.a. e� q.ue o senhor é o

2) Prova de que o importador é criador -devida- � � tl I I
,homenageado, como poderlfl eu Ílcar mdiferente.

mente inscrito no Registro de Lavradores e I_!..
, I. Pol' isso, �'esolvi redigir 'esta pequena mensagem)

Criadores do\ Ministério -da Agricultura, Rio.de"
_ As _ 3 horas. SImples, mas Slllcera.

Janeiro, �o cas� de a import�ção ser feita par I' VENDE S-E Libertad LAMARQUE _, Que triste é uma família sem o seú chefe; sem al-
pessoa nao regIstrada comá. Importador. - Pedro INFANTE em: I [!;uem que' os repreenda, sem, aquele Aente_ i!londoso, que

NOT� II� -:- Deverão os a11imais ser perfeitamente Vende-se um TEODOLITO _ pequeno de ,marca T. W.' ANSIEDADE nos quer tanto bem, e que nos as v:zes, nao o reconhece-

ldent�flcados na �a�Ul�a e na licel1ça, com a BREÍTHAUPT de fabricação H. SQln Casell, a preço' mó- No Programa: mos.

ll1ençao do nome, flhaçao, sexo, d8;ta do _nasci�
I
dico. '.

Gine Reporta. Nac.mento, idade, sangue, pêlo, sinais característi- Ver e tratar com o Sr. Haroldo Brasil da Luz à rua Preços: 7,00 - 3,50.
cos, valor fob, em moeda estrangeira, etc. Tiradentes 49. Censura até 14 anos.Constará da licença 'que ela só térá validade quando _

acompanhada de cei'tificado de genealogia for
-necido por entidade reconhecida pelo govêrno
.('10 país exportador e visado pelo consulado bra
sileiro.

Para a importação de ovinos puros por cruzamento
tatuados, poderá ser dispensada, a juízo da
CACEX, a exigência de filiação e cert.ificado de
genealogia, quando satisfeitas as demais dispo-
sições regulamentares. . .' .

NOTA IV.- No caso ,de importação de ovinos ....
(1.90.05), originários ,dos países do Prata aev�
rãci os pedidos ser visados previamente' pela·
ARCO - Associação Rio Grandense de Criado
res de Ovinos; que se manifestará, tami!lém,
qllant_o a preços.
Rio de Janeil'o, 10 de agôsto de 1955.
Ja) I,gºá,cio Tost!:l, Filho - Diretór.
(a) Adelillo Debenedito - Gerente. --"""""'"

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

PASSADOH O J E -N O

,

a Praça'

18 DE AGôSTO

A data de, hoje reçorda-nos que:
em 1648, a Estância, defendida
Dias, repeliu. a um' ataque dos
mandados pelo Coronel Brinck;
-em 1648, os holandêses que se encontravam na

Fortaleza do Morro de São Miguel, em São Pau
lo., de Loanda, propuseram capitulação que foi
assinada no dia 21;
em 1711, em Sebiró, Sebastião- Pinheiro Cama
rão, partidário dos portugueses de Recife, der
rotou, junto -ao Engenho Genipapo, - os Olinden
ses comandados pelo Mestre-de-campo Cristovão
de Mendonça Arraes;
1831, foi criada, por Lei, a Guarda Nacional no
Brasil, sujeita ao Ministério da Justiça, fican-

.
do, pela mesma Lei, extintos os Corpos de Mi
licias e de Ordenanças, que dependiam do Mi
nistério da Guerra, bem, como os guardas-mu
nicipais, criados pela Lei de 6 de Junho desse
mesmo ano de 1831. A guarda Nacional r tinha
por missão "Defender a Constituição, a liber
dade, a independência e a integr-idade do Impé
rio, manter a obediênciatàs Leis, conservar e

restabelecer a ordem e tranquilidade pública, e

auxiliar o exército de linha na def'eza das fron-
teil'as�,e costas";

. ,

em 1835, nas ruas de Belém do Pará, continua
vam .os 'combates motivados pela Guerra Civil
dos "cabanos";
em 1838, os General Cunha Matos e o Coneg'o
Jun uário da Cunha Barbosa, propuzeram, em

sessão da Sociedade Auxíliadora, da -Indústrta
Nacional, a criação de um Instituto Histórico e

Geográfico Brasileiro, sendo aprovada no dia
. imediato, inauguran,do-se a. 21 de Outubro;
em 1893, no Rio de Janeiro, faleceu 'o General
José Antônio Corrêa da Câmara,' Visconde de
Pelotas, nascido em Pôrto Alegre, em 17 de Fe-
vereiro de 182'1.

..

«oPassa tempo
Por ORILDO

(32) _

CHARADAS APOCóPICAS
;;1) O "animal" está sôbre a "cama de marinheiro" 3-2.

b) O homem "colérico" é obrigado a ter "ódio" de al-
guém. 3-2.

CHARADA AUXILIAR
mais GAR igual Contestar.
mais NHO igual Proveito.
mais TRO igual Podei' real.

---- mais DER igual Exalter-se.
Conceito: Enganar.

ANOGRAMAS
Quais ãs profissões das pessoas abaixo:
TERESA TICIL. SIR ALTAIDA.

Resolva e veja as soluções no próximo Passatenípo.
Respostas do- númcro unterior (31): ,

CHARADAS CAS.AIS: a) cara-caro: b) bico-nica.
ENIGMA: Apelar; Mozart; amolar; louvar; Atenas;

-icaço : in dica ; calado; otário.
QUEBRE A CABEÇA: França (viola, arpa, gaita,

.olovox).'. '

Aceitamos
Orildo.

colaborações, que devem ser remetidas

ComunícaçãoAndré Nilo Tadasco

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

Banco dO' Brasil S.A.
CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR

COMUNICADO N. 52
A CARTEIRA DE COMÉRCIO. EXTERIOR, tendo

em vista a resolução do Conselho da Supedntendência
da'Moeda e do -Crédito de 10-8-55, esclarece que foram
introduzidas no Comunicado n. 41, de 21-5-55, as seguin-
tes alterações:'

.

EXCLUIR:
1 a ca teg-oria
1.90.01/09
INCLUIR:

-e

JOÃO CÁNDIDO RODHlGUES E SENHORA

Inseticidas e outros produtos

Participa,ção
JOSÉ ALVAREZ E SENHORA

'.

Com �ste valoV' V. S.
·

..b .. i ..ã. umo. aôot6 que
lhe ..ende� jU,.o com·
pensCl.dor e

-= l"e_vó...';' pó.ró. suó. residin� ,

, ció 'um lindo.e útil presente:
um B-EJiSS/MO COFREde ;4ÇO CROMADO.

NCO AGORICbLA
,

12...'" c,;;';fA?a.no-, 1Ó
fI.ORIANÓPOL.IS ,-' SANTA ';A'rARINA ........

•

CINE' SÃO JOSE
,

As 3 - 8 hOl:as.
Peter LORRE - Zachary

3COT.T - SYdney GRE
ENSTREET em:

A MASCARA DE -

,

DEMETRIOS
No Programa:
Noticias da Semana. Nac.
Preços: 10,00 .::__ 5,.00.
RiQ'oros:ifl1e:1te Proibido

até 18 anos.

JONES

Aluga-se

Trate das Vias'
Réspiráló'rias
,ªs lironq,uites (Asmáti.

('as,'Crônicas ou Agudas) ii

Em rua transversal, qua

I si esquina rua Felipe Sch
i midt, casa

.

com oito cômo
dos, servindo para resi
dência e escritório. Ne-

.'11 ••
cessá rio contr áto e fiador.

.l.Inforrna ções nesta redação,

•

"AO MEU PAI"

Gerente para Fíbrica.No Programa:
Ciné Noticiario. Nac:
Preços: 7jOO - 3,50.
Censura até 18, anos.

Procura-se uma- senhora com capacidade
comprovada para dirigir a secção de bordados e

costura. Paga-se ótimo ordenado para pessôa que

preenche satisfatoriamente o cargo. :Tratar á rua

I· Saldanha Marinho 129.'
'

!

/

•

PAI - três pa�avras que tantó significam; um co�

ração transbor.dandd de .carinho; pai o eterno farol, Q'ue
ilumina a extensa estrada do bem; em que devemos tri
lhar, mas. no entanto muitas vezês, preferimos outra.

. Talvez, algum dia quando'formos pai, vel'ificaremos�

que mis,são sagrada, é a mÍssão de um pãi,;pois sendo êle,
comandante do· barco; que é â família, vemos a g-l'ande
respollsabilida'de, que jás nos seus ombros, pois um só
lapso de sua_ parte, êste barco naufrag-a.

Se posso eserever estas humildes palavras, o único

que as merece, é você meu pai, que· além d� pai-( sempre_
encontrei ao meu lado um fiel amigo.

TOSSIU?
,NAo deixe que as Bron.

qu it<;�. ou. Rouquidões amea-

cem sua saúdel Ao primei-
ro acesso de tosse, tome "Sa.
tos in", o antisético das vias

respiratorias.."Satosin" eli-
Que Deus, Ihe conceda, muitos e muitos tínos de exis-

miná a tosse, da novas .for- tência, para (lUe eu possa pagar-lhe uma pequenina fra
ças e vigor. Procure nas ção, do que me deste.

farmácias e drogariás "Sa- � Reunidos hoje, no DIA DOS PAIS, almejamos�lhe, as
mais preciosas congratulações.

'

Dêste seu filho, que muito lhe estima e admira,
.

tos in", que combate as bron
.

quites, ás tosses e as con·

dos resfriados. I' -; Virgílio Paulo Freitas Júnior

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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,PARA
AS FACULDADES DE DIREITO, FILOSOFIA,

•'"D'
I

/.ft�, t
"'MEDICINA, FARMÁCIA E ODONTOLOGIA'.
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•

/
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,

CURSO BOSCO
2 �I, I Matrícula: Livraria Líder, até 31 de agôsto.

� �j I Informações: Local acima ou pelos telefones 2316 e

��--�__

���� �

. 3661.
.

.

.

a Imobiliária José Danx
Início das, aulas: 1 de setembro.

IDenlal Sanla Ipolonia
I . �F

.

I ,ARTHUR ANTONIO MENEGQTTO
Rua: Tiradentes, n.o 20

FLORIANóPOLIS

E"*'

I

E C I T A L1
.

JUIZO DE DIREITO DA 4a. Em a dita petição foi prore- i
VARA DA .COMARCA DE' rido o seguinte despacho: J.

'IFLORIANÓPOLIS à conclusão. Fpolis, 10 de 'Ju-

(FEITOS DA FAZENDA nho de 1955. (Asstnado)

Ma-IPUBLICA). noel Lacerda. Subindo os au

tos á conclusão receberam o
I

seguinte despacho: Expeça
se mandado de citação na

forma do requerido á fls. 27.

Fpolis., 18 de julho de 1955.

O Doutor Manoel 'Barbo- (Assinado) Manoel Lacerda.

sa de Lacerda, Juiz de Di- PETIÇÃO DE FLS. 30. Exm".

reito da 4a• Vara - Feitos Snr. Dr. Júiz de Direito da

da Fazenda Pública da 4a. Vara désta Capital. MA

Comarca de 'Florianópolis, RIA DUA'4TINA MACHADO,

Capital do Estado de San- por seu procurador, tendo re

ta Catarina, na. forma da querido, no processo de in

lei, etc. ventário de bens de' Pedro

FAZ saber aos que o pre- Julião Roque a intimação do

sente edital com O prazo de inventariante para interru

trinta (30) dias virem, ou dê- pçào de prescrição e como O

le conhecimento tiverem que, mesmo não foi encontrado

por parte, de MARIA DUAL- recusando-se sua esposa a

TINA MACHADO, nos antas dar o endereço, requer, inci

de Inventario deis bens dei- sos I, II e VII do artigo de

xado par falecimento de Procésso Civil, citando-se o

PEDRO JULIÃO ROQUE, lhe inventariante a apresentar
foi dirigida a petição do 'I'êor def'eza no prazo de 48 horas,

seguinte: Exmo .Snr. dr. Juiz por edital. Nêstes termos, E.

de Direitô da 4a. Vara désta ] Deferimento. (Sôbre estam

Capital. Diz MARIA DUAL-I pilhas estaduais no valôr de

TINA MACHADO, por seu três cruzeiros e cincoenta

procurador, no procêsso, ele J centavos, inclusive a respec

inventario de bens de Pedro I tíva taxa de Saúde Publica

Julião' Roque que, tendo re- Estadual) Florianopolis, 21

querido, como credora do es- de Julho de 1955.' (Assinado)
palio o inventario de bens do Edmundo Acacio Moreira.

extinto, porque, decorridos Em a dita petição foi profe-
.

mais de quatro anqs os ]}er- rido o seguinte despacho: J.

deiros nenhuma provídêncía i conclusão. F'polis, 21-'/
tomaram acontece que foi no- 1955. (As)' Manoel Lacerda.

meado inventariante do es- Subindo os autos á conclusão

polia o herdeiro Clovis Vie- r e c e b e r a m o seguinte

gas. Como, PO); sua; o inven- despacho: E}<Ípeça-se edital

tariante, -decorrídos varias de citação com o prazo de :1.0

'meses, intimado a apresen- (trinta) dias. Fpolís, 22-7-

·tar a' declaracão de bens, ul- 1955. (Assinado) Manoel

EDITAL DE CITAÇÃO COM

O PRAZO DE TRINTA (30)
DIAS

trapassou, em muito, o prazo,

requer, por isso a V. Excia. a

destituição do inventariante,
expedindo-se mandado 'de ci
tação, afim de que o mesmo

apresente Idefesa Itlalprazo de
48 horas por haver infringido
o § 1° do art> 475 dó Codigo de

Processo Civil, e incisos I. II

e VII do art? �76 do referido

diploma legal, Nos autos, E.

deferimento. (Sôbre estam

pílhas estaduais no. valor de
três cruzeiros e cincoenta

centavos, inclusive a respec
tiva tax.e de Saúde Pública
EstaduaD Florianópolis, 10

de Junho de 1955. (Assinado)
Edmundo Acacio Moreira.

'Barbosa de Lacerda. E, par"
que chegue ao corihecímen
to de todos mandou expedir
o presente Edital que será

fixadomo lugar Ido costume �

publicado na forma da lei. Da
do e passado nesta cidade

de Florianópolis, aos vinte
.doís dias do mês de julho do

ano de mil novecentos e cin

coenta e cinco. Eu, VINICIU;Y
GONZAGA, Escrivão, o subs
crevi.. (Assinado) Manoel

Barbosa de Lacerda, Juiz riE

Direito da 4a. Vara.

Confére com o original
O Escrivão

Vintcíus Gonzaga,

TEM A VENDA
Uma casa a Rua Visconde de Ouro Preto,
Duas casas a Rua Santos Saraiva.
Uma casa a Rua 14 de Julho.

.

Uma casa em -Coquciros. .

r
Uma casa na Rua Fernando Machado•.
Uma casa a Rua Conselheiro Mafra.

--'

Uma casa na Rua Rio Grande do Sul. _�

Uma casa de material a Rua Moura. �(Grande Ú�an-
ciamento).

Duas casas de material no Morro do Geraldo.
Duas casas e um grande terreno para lotear no Mor-

1'0 do Gera'ldo - Frente Estrada Geral.
Quatro lotes no centro da Cidade.
Dois lotes na Rua Moura.
Quatro lotes em Londrina -;- Paraná.
'Tem compradores para casas na cj(laae até· .

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

13,50 de frente por 46,60 de fundos _ 66. .

IMOBILIÁRIA "MIGUEL DAÚX"
Rua Coronel Pedro Demoro 1.541 - 10 andar _.

Telefone 3.376

Correspondente Reda,tão Próllria'
'. ------

I

Antiga Firma ue representações com escritõrio

Cidade necessita de UM BOM CORRESPONDENTE

REDAÇAO PROPRIA para início imediato.

Ofel:ece-se boas condições de trabalho em geral n

'Quem estiver realmente capacitado, caso contrário inútil

apresentar-se.
Os interessados deverão dirigir-se por carta sob ·0 tí

tulo CORRESPONDENTE para esta redaçãc. .•ndicando no

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

-

GUARDÁ-SE' SI0ItO 'í\BSOLUTO.

QUINTA-FEIRA, 18 DE AGôSTO
Não fui desobediente à visão celestial. (Atos 26:19).

Ler Atos 9 :1-9.
Tínhamos viajado o dia inteiro através de cenas de

rara beleza. À noitinha chegavamos ã Zermatt, uma vila

linha onde se encontram os guias que conduzem os tu-

MAGNIFICA RESIDENCIA r istasfía escala do Matterhorn. Fazia frio em Zermatt e

com AREA CONSTRUIDA de .) nevoeiro ocultava o famoso pico. De repente, êle apare
ceu erecto e majestoso ao luar, sobrepujando tôdas as

nossas expectativas.
Não é o resultado nem a extensão de uma viagem que

importa: Paulo havia provàvelmente passado pela estra

Tratar com o proprtetárío da de Damasco antes, mas o que sucedeu naquele dia,

Dr. Guerreiro da Fonseca. transformou a sua vida. Sua inquietação, ódio e zêlo mal

dirigido se desvaneceram quando' êle contemplou seu sal

vador, incomparável em compaixão, em majestade e em

santidade, Sua submissão foi iucoudicional. Dalí por di-

J
ante, suas energ ias e sua .lealdade seriam consagradas �o
Senhor a quem êle havia desden-hado.

Talvez não tenhamos uma visão como Paulo, 'contu-
do a cada um de nós chega o momento santo quando te

: mos que tomar uma decisão ou a favor ou contra Cristo.
.

De repente, enxergamos, nossa fanfarronada e dureza de

coração em contraste com a pureza' e paciência do Mestre.

"Amor tão surpreendente, tão divino," demanda a sub
missão de todos os escaninhos de nossa vida, tal corno

aconteceu C0m Paulo no caminho de Damasco.

I ORAÇÃO.
.

Nosso Pai, tu conheces nossas fraquezas. Tira de

I nossos corações a inveja e o orgulho que nos separam de
ti e põe em seu lugar a alegria da obediência à tua von-

B--A-'-"-R--M---A--U--
tade; por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA
.

'

Farei a jornada que fôr necessária para dar a Deus
Sociedade de grande proje- p primeiro lugar em minha vida.

çâo em Curitiba, possuindo JESSIE DURYEA (New Yor:k)
todas as instalações, (ampla
casinha, bar e salão de refei-

VENDE 5ções, ricamente decorada),.
- E

precisa se um "Barrnau" Uma motocicleta "ROYAL ENFILELD"
competente.' Os interessados - 2 cilindros.
deverão apresentar propostas V t t '0 C I Cer e ra ar com . ar os unha _ Rua Anita Ga-
endereçadas à Caixa Postal, ribaldí, 61.
156, em Curitiba.

Florianól;o]is, Quinta-feira, 18 de Agôsto de 1955
.::::::1 - ._---

(A,incla n... Rio dê JanelfO e em Belo Borizontfl com tráfego m6tllo �tj
81.8 pa1llo .tom a Emprêlla de 'transportes Minai Geral. SIA.)

Expresso . Florianópolis Ltd�.
1 renspcne de cargas em geral entre

\

,FlORIANOPOllS, CURITIBA 'E SAO PAULO
,.' COM VIAGE:SS Dlitl!ii;Al:; r;, PERM.>\ iSENTES EM CARROS PROPRIOS

FaIAL: SAO PAULOFnI.A '.: CURITIl1A

I ..

\Vlsconde do Rio Branco

(�32/38)

MATRIZ: FLORIANOPO!.IS

Escritório;

Rua Padre Roma 50 - Terrcu

Deposito:
Rua Conselheiro Ma!ra n. 13'1

Fones: 2534 ...:.- 2.535

Caixa Post�l, 435

End. Telegrá!1co:
Sandrade e Transpol1s

-o-

AveIÚda do F�tado 1666/7e

Telefone: 37-SO-IH

l.'elexone 1230

Endereço Telegráríco
. Santldra e Transpol.1B

�

São Paulo - Capital - BP.

Endereço Telegrá!1co �
Sandrade e Tl'anspol18

-o-

Pronta Entrega
A NOVA

A máquina de calcula�":q�e' mais se exporta no MUNOD

Capacidade: 999 MILHÕES COM OU SEM SALDO NE

GATIVO

ELETRICA imprimindo a subtração em

VERMELHO

DISTRIBUIDORES PARA STA. CATARINA

CASA FEERNANDO, LTDA.

Rua Saldanha Marinho, 2 - ex. postal, 467

Fone: 3878 .

Telegramas: "Oanan"

FLORIA�06POLIS

309m�, situada na Rua Feli

pe Schmidt 113.
Facilita-se parte do paga

mento.

leiTE
.

Agência.
de

Pu blicidade
I.
i
,

ESPECIAlIZADA EM ARTICpS Í>ENTARIOS
..

Estoque permànente de todos e quaisquer artigos
nesta

COM concernentes ao ramo

EQUIPOS. CADEIRAS E MOTORES TEVONI te-.

mo., para l'r1ln ta en�rega
ACf'itam()� pncomend,1S' de PLACAS f. ..... ,\1ALTADA:s

p&.l'a di"pl'!:lOS fins

ATEN(,\O; ..\t.endrf11()� M cpnhorps Denti�bl� e

Protéticos do intt·rior pek Sen'iço de R.EF:'IBOL�O

AÉREÓ e POS1'.AL
COM A CHEGADA DE GRANDIOSO E MARAVILHOSO

ESTOQUE.DE MERCADORIAS

-Viagens, DIHÉTAS
FLORIANÓPOLIS. - RtO ÁS 3d'.
FPOLlS.,....S. PAULO·-RIO " 4õ,.
JlPOlIS.!:':çtJJITIB/(-RIO AOS SABS .

• '.--' o', � �\-<I.' "

,.' ,.

·.SERV((OS: AE,REOS .

CRLJzÊ,ltfQ.:"[)O SUL

" .

,

I

(

C. N. R. "HAROLDO CALADO"
Programa Ida festa da 4a Série

>IA 3 DE SETEMBRO, NO ·CLUBE 15' DE OUTUBRO

\s 20 horas _ Grande Bingo, P/é-Fbrmatura do Curso

10 Prêmio
-

Capoteira acompanhada de 6 finissi-
!lOS copos.

20 Prêmio
'.Jarciso Galhy.

3° Prêmio _. Dois fin iasimos pares de meias para

lenhara' (Nylon).
4° Prêmio _ Uma bandeja de parede (Santa Tere

-inha) e uma Estatueta.
50 grêmio --" Liquidificador.
As mesas acompanhadas c /cartâo : Cr$ 100,00.
Haverá um sorteio entre diversas mesas no Clube
Às 22 horas: Grande Saráu.
Abrilhantará esta festa o famoso, conjunto: OS

mARANIS.

Seba�tião Vieira - Narciso Lima - Carlinhos e seu

-iolão elétrico - Luiz Carlos Léo - Mandinho e Hum-

oerto. .

Os alunos do 'Curso Normal Regional agradecem as

iasas comerciais e a Diretoria do Clube ISO de Outubro

jue cooperaram 'para êste fim.

Dois vidros de perfume: Hoffer
'-.

e

A Comissão

lulomóvel-Vende-se.

..

FORD-TAUNUS modêlo 1951 em estado de novo.

?l'eço de ocasião. Tratar à -rua Aracy Vaz Callado 11. 242,
3airro de Eátima _ Estreito.

Com a Bíblla na Mão

de 18 HP

CURSO "SANeTes SARAIVA;'
(REGISTRADO)

DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA
PROF. LíGIA DOS SANCTOS SARÁIVA

atende aos interessados diàriamente das 9 às 12 e das

14 às 18 horas
ENDEREÇO:

'. Rua Feliciano Nunes Pires, .13
Te1. 3113.
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Concursos· na .. Faculdade de Direito de Sanla Catarina
Encontra-se desde 'ôntem nesta capital o Magnlfico�Reitór da Ilaíver.
sídade do Brasil, Professor Pedro CalmoDl antigo Ministro da Educação
Estão-se realizando, na trabalho, intitulado "O Es- (Faculdade de Direito de versidade Católica; Darcy

I
rão às 21 30 horas de ho ie

'�'aculdade .de �i�ei.to· de
I

tu.do e a .segre�a�ão do cri" Pelotas) e Alami�'o Bys'Ade : (F�culd�de de. D�l'eito da no 'salão de festas do L�D;
Santa Catar-ina, dir-igida pe-

I mmoso lI1corrlgl.,el, como Barros (Fjtcul,dade de Ciên- Universidade do RlO Grande

I Hotel,
um jantai' de despe

ios ilu.s�.�'e 'frofessor Fe rei-I ba�; da profilaxia .do crio. CÜ�i3 Jurídicas do Rio d� Ja- do Sul);. e Alcides de Men- dida aos professores que nos
ra Lima, concursos para me . A banca examinaôcra neiro) , Faculdade Nacional donça Lima (Faculdade de visitam e aos professores da
provimento da catedra de : é composta dos professores de Direito da Universidade Direito de Pelotas). I Faculdade e exmas, senho
Medicina Legal, vaga em Ferreira Bastos e Abelardo' do Brasil e Faculdade .de JANTAR NO LUX HOTEL 'raso A elegante reunião de
virtude da 'aposentadoria do Gomes (Faculdade de Direi- Economia do Rio de Janei- O Diretor da Faculdade hoje será abri lhantada pelo
Professor Antônio Bottini, to de Santa Catarina); F'la- 1'0) e dr. João Batista Bon- de Santa Catarina e sen lro- conjunto do maestro Carme
e para a livre-docência de mimo Fávero (Faculdade nassis, advogado. nos audi- ra Ferreira Lima oferece- lo' Prisco.
Direito Constitucional, Di- de Direito da Universidade tórios do Estado.

.

reito Comercial, Teoria Ge- de São Paulo); Estácio de Em Economia Política,
ral do Estado e Economia Lima (Faculdade de Medi- submete-se a concurso para
Política. Inscreveram-se pa- cina e de 'Direito da Univer- provimento da respectiva
ra a primeira cátedra os do- "idade da Bahia); e Antô docência, o dr. Alcides A-
centes-Iivres Professores nio BottinL (Faculdade de breu, sendo � banca com

fIadeira Neves, com 'a tése Meelicina da Universidade posta pelos professores Hen-
ntituláda "Da observação (}o Rio Grande .do Sul). rique Fontes, catedrático da Estreito, 16 de Agosto de

prévia na personalização da A docência de Direito Co- cadeira e professor e dire- [955.

1ena", e Aujor Ávila da mercial, cadeira da qual é tor da Faculdade de Filoso- Ilmo. Snr. Diretor.do Jor-

Luz, que àpresentou um catedrático o professor fia de 'Santa Catarina, Hen- .ial "O :Jj:STADO".
Wanderley Júnior, repre- rique Stodieck (Faculdade 'Com o presente, temos o

sentarite «le Santa Catarina de Direito de Santa Catar i- �rato prazer em eomunícar a

MAIS UM HOSPITA'l EM EMILINHA BORBA na Câmara Federal, concor- na), Raul Gomes (Faculda- J. S. 'e dignos pessedistas de
.

.

Terça-feira última, no a- re o professor contratado de de Direito da Un iverai- .odo o Estado, que a Direto-

FlORIANO'POlIS1. I vião
da carreira, c�egoi a i Abelardo Assumpção Rupp, dade do Paraná), Alamiro -Ia da Ala Moça de nosso

I esta Capital, a cantora na-
I que apresentou a tése "Da Buys de Barros ,(Facul,dade oartído para a Campanha

S
-

H I E I' O
· cional e figura saliênté nas 'mulher casada comercian- de Economia do Rio de Ja- ileitoral de 3 de Outubro

erá O ospiíal vangê ICO - rga nI- Emissoras cariocas, como te". Constituem a ,Comissão nei ro ) e dr. Manoel Barbo- oróxímo, acha-se assim for

tambem no cinema; a nossa
i

Julgadora o catedrático da sa de Lacerda, Juiz de Di- nada:

zeda a Sociedade -:- Posse da Dirétoria patricia EMILINHA BOR-: cadeira, professor Wander- reito 'da 4a. Vara desta ca-

BA que veiu até a esta Ca-' ley Júnior, e os professores pita!. A tése defendida ver- Améríco Barreiros
.

.

Pro' -nroa nizaçã
....

o pital obedecendo um contra- 'Renato,Barbosa (Faculdade sa sôbre "Liberdade, Capí- 1.0 Vice - Altair Coutinho
to para aparecer na rádio e de Direito de Santa Catai-i- talismo, Prosperidade". le Azevedo

Sim, prezados leitores. ES-, A Sociedade que dirigirá a no "CINE RITZ", o que o na); Brito Pereira (Facul- Concorre à de Direito 2.0 Vice - EvaÚn Pereira

ta é a notícia que, em prí- criação do Hospital Evangé- fez com grande: sucesso... elade de Direito ela Univer- Constitucional, disciplina, da 3.0 Vice - Silvio Manoel
meíra mão, transmitimos, lico de Florianópolis, insti- , Inúmeras "fans" da canto-, sidade do Paraná), desem- qual é catedrático 'o profes- de Freitas
com justificado. júbilo, por- tuíção recentemente criada, ra foram esperar no Aeropor- ba.rga-dor Ivo Guilhon e dr. soro Nerêu Ramos, ora no SecretáriQ Geral - Adhe- -

que é obra que se fazia ne- empossando a sua primeira to, num ônibus especial, Adão Bernardes, do Egrégio
I desempenho 'da presidência nar dos Passos S i'i J'oaqu·lm

·

cessária nesta CapitaL Diretoria, está no firme pro- t cantando e dando vivas "a Tribunal de Justiça do »-. do Senado da República, o 1.0 Secretário, - Valdir • 11.
Mais um Hospital terá a pósito de conseguir seus ale- maior"... Itado. I de, Telmo Vieira, docente li- Dias Teixeira N'a'bo"onossa Capital, em futuro não ,'vantados fins, vindo, assim, Sua chegads no Hotel La O dr. José do Patrocínio vre de Direito Industrial e 2.0 Secretário - Ione Val- 11

muito distante. Surgiu a beneficiar uma lacuna exis- 'Porta foi muita animada e ,Gallotti, juiz da 2a. Vara da Legislação do Trabalho, a- da Cruz
.

Ficam convocacÍos os asso-

idéia dentrtl dos.meios evan- tente de ha muito, minoran- aplaudida por todos os que comarca desta capital, pIei-I' presentando a tése "Demo- 3.0 Secretário - Claudette ciados para a reunião do dia

gélicos e logo se puseram a elo 03 pn.decimentos . físicos ali aguardava_m a .creadora t�ia a livre-docência de Teo-
I cracia, so]i.da,ri.edade do a- Moreira 19 do corrente, em lÍomena-

·

campo os seus idealizadore.:;. não só dos elemçmtos evan- de tantas cançoes e mterpre-' ['la Geral do Estado apre- grllpamento SOCial". A ban- Tesoureiro Geral - Agil- g·em. à data natalícia do in�

Em reunião sucessivas,deli- géli.cos como de toda a po- te magnífica do mundo mu-. sentando a tése "O Estado I
cu se encontra constitui da berto Aurino dos Passos ! signe brasileiro e patrono da

nearam os planos necessá- pulação d;;t Capital e do Es- ;ical nacional. e a Cultura". A comissão' pelos p�fessores Bayer Fi- 1.0 Tesoureiro Ademar I Sociedacle: JOAQUlM NA-

rios a tão árdua tarefa e ho- tado.
, No Cine Ritz, com uma examinadora se acha cons- lho, presidente, e João José Alcides Pacheco BUCO.

_. je, às 20 horas, no templd d:l Na oportunidade da posse, �asa lotada, EMiLINHA a- tituida pelos profess�res' Cabral (Faculdade de Di-
Igreja Presbiteriana, à Rua 10 ilustre Professor Dr.. Fla- parece1,l e abafou a assistên- Moura Ferro.e Gama d'Eça

I

reito de Santa Catarina),
Visconde de Ouro Preto, será· mínio Fávero, óra nesta Ca- �ia que a aplaudiu com gran- (Faculdade ode Direito, de

.

Pedro Calmon, Magnifico
empossada a sua prime in I pital, integrando a Banca je entusiasmo... Santa Catarina), sendo o· Reitor da Universidade dQ
Dil;etoria, que está assim E'xaminadora �de Concursos Não conhecíamos a figura pr�meiro catedrático 'da ca-; Brasil e cat�di:ático d� �a-
constituida: para Catedrático de MedicI:' da querida artista, e POI' isso delra, e' pelos professores culdade NaClOnal de ·Dll'elto
Presidente de Honra na Legal da nossa 'Faculdaàe mesmo ficámos encantados Mozart Vitor Russomano da U. B. e da Pontifícia Uni-

Prof. Dr. ]!"lamínio Fávero de Direito, pronunciará uma eom suá simpatia irradiante
Presidente - Rev. João Conferência, naquele mesma I ':) sua simplicidade de' gés- _ -;. w ·.w ·.· · ·.· · ..

Emerich de Souza I local, ansiüsamente aguarda-I
;oS. . .

." .

.

Vice-Presidente :- Sr. Dal- da por quantós já: o conhe- Uma grande cantora e uma

miro Caldeira de Andrada
� I cem. �.

�rande interprete na música ATROPELAMENTO I em' cima da calçada e ai

1.0 Secretário - s�. Joao I . O ESTAJ?? se c:m�l'at�I8.11aCiO�'l:1l, l,ão há elúvida, .. ·

O motorista do carro de apanhou uma senhora pro-
Teixeira da Rosa Jumor I wm benementa orgaruzaçao, --.-------.... - - -_._-- placa 23-00-68, .1oão-]!'errei- I duzindo-Ihe diversós feri-

2.0 Secretá.rio - D. Ligia 'formulando votos de pleno ê- I QUEM PERDEU ra da Silva de cor branca, mentos. Em seguida levou-a

dos Santos Saraiva xito na consecução de suas O Sr. Adi Catarinense dJ. natural deste Estado, com 18. para o Hospital de Carida-
Tesoureiro - Dr. Djalma finalidades, o que �onstitui- Silva, Proprietário da' Pada- anos de idade, solteiro, resi- de, onde se acha intei'nada.

Roslindo rá, inquestionavelmente, um ria "Iode Dezembro" entre- de-nte no Estreito, no Bairro Trata�se da senhora d. ·Ro-

Orador - Academico 08- relevarite serviço ao Povo gou nesta Redação um molho de Fátima, comunicou a De- salina Wagner GUilherme,
·

mar Dutra. Catarinense. de chaves que um seu em- legacia que_ ontem .ao passar branca, deste Estado, com "39

pregado encontrou�a Prap pela tua 7 de Setembro, e anos de idade, residente no

"15 de Novembro". Caes Frederico RoUa, ao des- ,Estreito. O seu-ferimento foi
Será entregue a quem pro'; I viar-se de u�la camionete apenas na região fronta� da

�urar nesta Redação, dando' de propriedade do sr. David. cabeça, sem graves conse,
as, caractérísticas. Mass, foi com o seli veículo quencias.·

.

iõ·iiõiã"ãiivldãde"dõ··Õepáiiâi"õõiõ
Feminino «ftnlonietà de Barros»

HOMENAGEM AO SR. CHARLES
EDGAR MORITZ

Por ocasiao do regresso do nifestou sua excelente 'im
senhor Charles Edgar Mo- pressão sôbre o desenrolar

rttz, que foi à Europa repre- da Conferência e sôbre a vi
sentar o Brasil na Conferên- sita que fêz aos países mais
cia Internacional do 'I'raba- importantes da Europa. Elo
lho realizada em Genebra, glou o espírito de trabalho
seus amigos 'promoveram ho- do europeu e manifestou sua

menagens significativas, es- intensa admiração pelas inú
tando incorporada a Direto- meras e notabilíssimas obras
ria da Associação Comercial de arte, verdadeiros monu

em sua chegada na Base Aé-l mentes da Humanidade, que
rea, havendo sido também ali poude admirar.

organizado um jantar íntimo II Enviamos ao senhor Ohar
na próxima sexta-feira. les Edgar Moritz votos de fe-

O prezado conterrâneo ma- 'líz regresso. .) -

-

Plertanópolís, Quinta-feira, 18 de Agôsto de 1955

o

N·A POLICIA

•

Sábado à noite foi instala- tenas de correligionários do mos ao Govêrno do Estado.
do o Departamento Femil1i-1 Partido Social Democrático A se,ssão que foi presidida
no "ANTONIETA DE BAR- que aclamaram entusiastica- pela sra. Lourdes D'Aquino,
ROS", na localidade de Bar-I m�te, as candidatul'as dos que apresentou.a quanto lá

reiros, na residência do sr. srs. Juscelino K. Oliveira e

I
estiveram os seguintes ora

Raul Comicholli. I João Goulart ao Palácio do dores: Professora, A'urea
A cerimônia.contou com· a Cate te e Francisco Benjamin I Cruz., Professora Olga B.rasil,

presença de centenas e cel1-! GàUotti e José Miranda B,a- 'sr. Antônio Schoereder, Jair
, Matos, Nilson Neves, Aey-

..., "Cabral Teive, Rafael Cruz Li-
ma, Dib Cherem e Senador
Carlos Gomes de Oliveira.
O comité do Departamento'

Feminino Antonieta de Bal'-

NA DELEGACiA DA ORDEM'
POLITICA E SOCIAL

E' sempre' uma satisfação conflito no Largo da AI-

nossa, irmos colher noticia,:; fandega, éntre um· grande
para o Jornal quando somos número de Marinheiros da

tratados cavalheirescament�' Escola de Aprendi,zes'e um

na Delegacia de Ordem' soldado da noss?, Policia/Mi
Política Social pelo ilustre 'litar.
CoroneI TROGILIO MELO, O soldado foi defender um:l

nosso' velho amigo e dinâmi- senhorita de nome JUVEN

co ,mantenedor da boa ordem .TINA OLIVEIRA, que em

publica. Lá encontramos o companhia 'de seu namorado,
seguinte: I LUIS DAVID ALVES, se :l-

GRANDE E VULTUOSO

I
chava dentro do ônibus. Os

ROUBO DE 1 MILHÃO � marujos completamente em-

TANTO DE CRUZEIROS briagados, avançaram bes-

Um roubo de um milhão e 'tialmente na senhorita, num
tantos mil cruzeiros para pa- '. gésto de puro sadismo, es

gamento o.os empregado�, na' pancando-a, como tambem

Cia. Mineração "BRASIL", do rapaz, -que recebeu feri

em Urussanga, abalou aque- mentos nos labios. Intervin·

la cidade. do, o soldado em defe3a d:::.

Esta noticia causou gran· ordem pública, foi brutal·

de sensação em todo sul do mente espanc�do pelos "va-
·

Estado e um rigoroso inque- lientes" marujos, em número Ao sr. CeI. João Câildiclo Alves Marinho, Vice-
rito está aberto para apurar de' 20 a 25. O soldado Ves- Presidente do P. S. P., foi endereçado mais o se-

o autor ou autores da grande pasiano Cavalcanti fez fren- guinte teleg'rama:
façanha. te àquele bando desordenado, Urussauga, 16.
Foi constatado que a jane- ficando assim cheio de feri-. Reiteramos res(}lução este diretório contl'a

la do 'escritorio estava ar- mentos. apôio candidatura intregalista Jorg'e Lacerda con-

l'Ombada e o cofre, se presu-- Houve no ato alguns dis- forme telegrama dirigido Alcibiades Cândido Pi-

me que foi aberto com a pró- paras que não foi I?ossivel nheiro. ,Impossibilitado comparecer convenção
pria chave do mesmo. AJ que apurar-se de onde . vierall1. hoje, outorgo poderes prezado correligionário re-

está o mistério. Os emprega- Foi tambem aberto rigoroso presentàr Diretório Municipal Nosso Partido.
"

dos do escritario se acham inquérito pela Delegacia de? Saudações}demaristas
todos detidos pàra averigua- Ordem. Política e Social, pa- 'Nelson Rocha - Vice-Presidente exercício.
ção. ra que sejam apurados a� x x

Pelo volume do' roubo, esta responsabilidades deste ato x

proeza por certo não' tarda- que atenta contra Os nossos Tambél1i se acha nesta Capital o l'epl'esen-
rá a ser descoberta, porque foros da Qapital do Estado. tante do. dr. Antonio Barros Lemos, de Araran-
um milhão e tanto de crilzei- c'ONFLITO EM PANTANO gu:í, o qual, seg'uindo a orientação, da ala da reação
ros é quantia bastante volu- DO SUL pess·epista, não apoia a candidatura Jorge Lacer-
mosa p�ra qtte fique assim Na noite de 14 para- 15 elo. da. / Durante est.a semana o

impune o 'larapio ou os lará- andante, às 20 horas. nouve Departamento Feminino An-·
pios. . . . um grande conflito em Pân- ..... liL .d";ljllil.Iiii'TIliUI. !li.]' _tonieta de Barros organiza-
Aguardemos as iffiêrgíêts tano cj.o Sul, saindo feridos·" rá, diversos postos em no,>·

providênciãs da polícia. Milton Candido Viera, Sevé- Loter·.a do Estad.o Isa Capital, assim que todos
ESPETACULO DEPRI- 1'0 Honorato Costa e Veroni- - os bairros florianopolitanos
MENTE ca Lapa, por questões políti- HOJE:.

'

I estejam ativamente 'presen-
Na noite de 13 para 14 do cas, sendo aberto tambem in- tes na esplêndida campanh>l.

corrente, ás 23· horas mais querito, a mando pa Secreta- CR.
'

QQ 0'0 eleitoral da Aliança Socia.l
_...............Ojl �enQs) houye U}U sel'io ria. de Segurança PupHca,.. , I Traibalhista.

Avoluma-se a reaçao
do P. S. P.

ros, em Barreiros, é presidi-
. do pell Exma. Sra. Heloisa
Comicholli . e é integrado de
dezenas de senhoras e se-.
nhoritas daquele populoso
bairro de nossa Capital.

Hoje à tarde, o Depart�
.nento Feminino Antonieta
de Barros foi instalado nos

jistritos de Santo Antônio
je Lisboa e Canasvieiras, que
ali trabalhará pela vitória, a

3 de outubro, dos ilustres
candtdatos da Aliança Social

Trabalhista, o quarteto da
vitória: Juscelino, Jango,
GaUotti e Miranda Ramos.

ALA MOCA DO P.S.D. NO ESTREITO',

�ecebemos e agradecemos:

I
2.0 Tesoureiro - Leny Do-

"ALA MOÇA" PARTIDO 80- mingues Garcia
.

CIAL DEMOCRÁTICO 3.0 Tesourelro - Claudete
ESTREITO Peter

Membros ::._ Evaldo Teixei

ra, Oscar Gustáo Ricardo,
Elza Silva, Luiza Maria Sil

va, Ilda Silva, Eliane sch

lemper, Gerson Plckeríng,
Alex Coutinho de Azevedo,
AiltoR Coutinho de Azevedo,
Nilton Xavier, Osmar Sotero

da Silva, Leda Maria Linó, e

Nilton Costa.

Presidente Francisco

Esperamos contar com a

publicidade da mesma nas

folhas deste Jornal, tão con

ceituado no cenário político
do Estado.

Agradecidos, e sempre ao

seu inteiro díspôr:
• Atepciosamente
Francisco Américo Barreiros

Presidente

F R E C H A N'O- O
BOA BOLA!

Eis um dos luminosos argumentos com que o di

retor de rédação da'GAZETA usou, hã. dias, em defesa

das atitudes movediças do jornal:
"De tôdos q]lantos agora militam na "A Gazeta",

apenas o seu diretor-prõprietário, jornalista Jairo

CaUado, era pessedista, em 1950".

Apenas um era pessedista'! E êsse era apenas o di

retor e apenas o proprietário do jornal.
No Palácio do Govêrpo, Se!gundo ouvi, tõdos os

.

funcionários são favoráveis ao a;bôno.

Contra, de verdade, é apenas o sr. Governa"dor!

ROMPIMENTO!
O deputado Laert . Vieira, não conseguindo o

apôio do sr. CeI. Aristiliano Ramos à candidatura La

cer'qa, t�ia rompido com o prestigioso chefe serrando
-

O JOFnal da Sena garante que sem a solidariedade
do CeI. Aristiliàno, o Lacl't, em Lajes, não se elegeri
nem guarda-esporte do Urú Futibol Clube!

AS GEADAS!
O Padre Roberto Machado, de Biguaçú, é, ou de

ve ser um grande agricultor. Não fôra, 'não ganharia
jeep! A interferência dos seus alto-falantes na 'con
vencão do P. S. D. foi tima espéCie de medida contra.

as geadas ... que prejudiçam as colheitas!
J

REGRESSO
A caravana da Frente Democrática, depois de per

correr o Norte, devia regressar.
Para evitar �s estradas do Governador Bornhau

sen, a caravana rumou para Curitiba,' onele tomou um

a'vião!
A decisão foi tomada eIil votação secreta e' por

/
.unânimidade!

BATE-PAPO
Com. a çlevida permissão dos nossos colegas

Município, de Brusque:
O azáfama era geral. Uma porção de gente e

do

os

onibus a chegar e a sair.
O .movimentó, neste dia, tomára vulto e' o "seu" ,

Otavio, o conheC,.ido Otavinho, sempre sorridente;' aten
dia 'e comandava o desfile de onibus. '

Lá num- canto, sentadinho, o· nosso afamado "Zé
ca" olhava aquilo tudo, parecendo que estava alheio
ao que lhe ia em derredor.

De repente, ei-lo que se ergue em pé, caminha em

direção a um onibus que acabára de chegar e que des

pejava gente. Esboça 9 mais franco dos sorrisos, espi
chlt' os braços e abraça o nosso não menos popular
Kustaf": -

- Mas "Kustaf" c1ionde tu vem?
- Te Minas, "Seca".
- Que é qui tu andou fazendo lá, véio amigo?
- Fui ferr o derreno de Bambulia, gue o de:budaelo

Marrio gombrô quando erra brefecto. S� lembra? Se

ca, aguele derreno gue erra pr� sê um tractor e tebois

figou derreno?
- Me lel11lbro sim, Kustaf. Foi um sujeito' pirata'

que veio aqui pra vendê máquina, com uma apresen
tação do Palácio do Governo e aplicô o conto do vi

garo, impingindo ao sô MaI'o um terreno não ser adoll�
de, que o jornal diss-e.não vale nem cinco mil cruzéro;

- Este mesmo, Seca. O derreno non.g vala nada
e gusdou prra brefecturra 130 mil grrusseiros. Isdo é

gue é necocio pom,. Chá nOJag vou mais .gria caelo, vou

fendê derreno te Bambulia. Isto tá mais lucl'res.
G. N.

GUILHERME TAL,"

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


