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d : .: 'ma... antigo I - ce Brogressista em Santa Ca- cipais que não concordaram

Rubens e,

:1 .rio de S. Catarine : tarina, traç'amos um rápido com tais arbitrariedades, 11180-

'Arrude Ramos

'I
.. : esboço dos últimos aconteci- nifestaram-se do mesmo mo-

, GERENTE' ! Ano XLII : mentos, para que julguem o do, varias membros do Dira-

'"' "! povo, torto Regional e seu Conse-

Domingos. F. i ." Extinto, o mandato do Di- lho, acudindo-nos à memo-

de Aquino :_
N. 12.254 : retórío Regional, reuniram- ria, no momento, os srs, CeI.

t ( ..; se na Capital, membros
.
�lJ João Candido Marinho, vice ..

��.�.�.:��.�.�.�.�.�.-.�.-.�.-.�.-.-·---7----------�'� ._._._�_t_.�._._._._._._._._._._._._.._._"__. �Un�dire��em�c�- ��i����.Ma���n-
.. ..:. .

rão de hoje - 8 páginas Florianópolis, Domingo, 21 de Agôsto de 1955 I
.

CrI. 1M panheíros, e procederam :1 do, Procurador-Geral, Alce-

�,�-������������--���--��-���--�---�--�--��������_�����-��������-��-� sua reorgan�ao�, Ao Ser biades Candido Pinheko, te-
feito o seu registro no supe- soureíro-geral, Walter Cruz,
rior Tribunal Eleitoral, ve- Vereador à Câmara Munici

rtrícou-se que foram exclui- pal da Capital .e varies ou

dos alguns valorosos compa- tro:'
nheíros que haviam sido elei- Em face 'da ralta de ido
tos e incluidos outros, entre neídade com- que se portaram
êles, inimigos do dr. Adhe- alguns dos responsaveís pe
mal' de Barros, inclusive ')5 los destinos do P.S.P" em

que, pela imprensa, durante Santa Catarina, cujo objetl
mais de tres meses, vinham vo, sabemos nós, é o seu es

dando à publicidade, as mais facelamento, atrelando-o à

g.raves injúrias ao Chefe Na-, cauda de' um dos partidos
cíonal do Partido, que pode distrtbuír cargo s a

Esse diretorio, antes mes-' uns poucos' ávidos de pro
mo de se achar legalisado,' ventos, deliberamos proceder
sem uma consulta aos dire-

'

de conformidade com' a von

torios municipais, elaborava' tade expressa da unanu.n
um protocolo na Capital, dado de nossos companheiros
comprometendo-se com - um .que é trabalhar pela candi
dos candídatos ao Governo da tura de Adhemar de Bar
.lo 'Estado, A êsse tempo, já ros, deixar a sucessão esta
;l'aves acusações pesavam dual questão aberta e man

sobre o Partido, inclusive o ter a aliança de âmbito mu

:la venda do mesmo median- nicipal com o PSD-PTB e

�e a quantia de 300 mil cru- PDC, para disputa ela PI'C

zeiros,
.

conforme afirmativa feitura 'Municipal, apoiando
do deputado Paulo Bornhau- o sr. Oscar Rodrigues d� No ..

sen ao presidente do Direto- va.

:io Regional. deputado Olavo Os sínataríos de uma· ah
Erig, o €Iual, por mim inter- encaminhada ao Diretorio

'.Jelado, na presença do dr, Nacional, não recuam de
Mario Laurindo, Procurador- seus propósitos, tanto assim
Geral do Partido, não ne- que, já foram realizadOS fi

':Sou, antes confirmou C0:11 cordos PSP-PSD-PTB-PDC,
lcenos de' cabeça, positivJ.- em diversos municípios, co

mente: mo sejam os de !tajaí, Sii/)

Joaquim, Bom Retiro, Ara

ranguá, Brusque, Timbó, etc.

Queremos tornar bem cla
ro que nada temos contra

"

nenhum dos dignos candida
tos� ao Governo do �3tado

onsidera· O General Falconieri da
Cunha normal 8- situação

pIO 20 (V, A;) - Telegra- �ão peculiar às vésperas ele ximo dia 24, pois o assunto,
.a.v

'I c: <::io Paulo mtorma xleito eleitoral", Intormou , disse, é da alçada elo gO'Jêr-'
ma t, I..,.i. •

,

'e o o'ene:ral oíímpto Fal- que não tornará qualquer! no estaelual e desmentiu que
til!" d' , ' ,

1 tíva
ê

!
f 1

'

COjúcri da Gunh.ª" coman an- irovicencra re a .iva as anUI1-
,
as orças SO) seu comancc

,. 'la Z··una Militar do Centro, ;�tc1�,s COl1'H:1110r:tçêc3 elo pro- : estejam de prontidão.
!.Ir. l,C _. .'

c';evf' à tarde de ontem eu'

v:;; ta- ao sr. Porfil'io Paz" �i-
C-go etn;;,dor cm e�erClclO,

��la���:�j�I1���'íerencl�u
de- MI N ISTRO ETElVINO LINS

A snída. interpelado pela. E' d T °b '1 d C treportagem sôbre � atual ��' mpessa O no ri una e on as
ün,�:io nacional, disse consi-u RIlD, 20 (V. AJ - Perante

i
conduzido à sala das sessões,

derar tudo normal e acen-
j presidente do Tribuna-l 'de onde entrou em efetivo exer

tuou que :1credit" na re�liza- ]oritas tomou posse ante-on- cício elo cargo, pefante o Tri

çâo das eleições I�a d�ta f�- .em, no cargo de.ministro do
I
bunal Pleno, tomando parte

xüLla, Sôbre a agitação rei-
.ne.s1110 Tribunal,. o sr. Etel-

I
na sessão de tomada de Con-

Harold Stas:en (à direita), recentemente nomeadon�nte nos círculos políticos víno Lins de Albuquerque; I tas que se realizava, e em
Assistente Especial para os problê�as do desarmamento

enára-a como muito natu- nomeado na véspera. cujo intervalo teve lugar >'ti
pelo Presidente Dwlght D. Eisenhower avistou-se com ç,

ral, frisando: , quêle ato.
"Tudo' não passa de situa- Ao .ato, estiveram presen- chefe do Executivo norte-americano na Casa Branca para

,�•.r••••••_._",�",,,,•••�.,,,._,,,,,,•••,,,,.�� .es os ministros e procurador Nessa oportunidade, voltflil discutir SUJ.S responsabl.lidadês no iÍovo posto.

BKN GURION FOR- unto ao Tribunal, auditores, _a usar dZ1. palavra o minis- Sta�.s:':l; continuará chefiando a Administração de Ope-

'MA O. NOVO-GA-
'funcionários' e pessoas' das tro JO:l.Cjuim Coutinho, :-1 ,rações E.;Ll'J.ngeira:.s (FOA), que movimenta os programas

BINETE
celações do novo membro da� cujas expressões, de homena-

I
de auxílio ao exteÍ'ior norte-americanos, até que a F.O.A.

�asa, que foi, então, saudado gem ao novo ministrp, se cesse de existir a 30 de junho próxinio. Stassen dedicará

JEíWSALEM, 20 (U. PJ ,- 'pelo presidente do Tr�buITál, a'ssociaram o pro'curador Al- seu tempo, então, unicamente ao. estudo das possibilidades
O sr. David Ben Gurion, de- :Janela-lhe as boas vindas em varo Werneck, em il'Ome do I' de um desarmamento mundial e o desenvolvimento de eli-

signada novamente primelr'') ;eÍl nome e no de seus pares Ministério Público, b minis- retl'izes nesse sentido, (FOTO 1;8IS)
ministro, declarou esperar ! enaltecendo as suas quali- .tro Rubens Rosa e o auditor : .,....J"................................................................ Não se conformando co:;,

constituir o govêrno sôbre :!ades de hmilem público, que I JJurandy1'
Coelho. NA ASSEMBLÉIA tais fatos, ll'l;anifestavam-se

ampla base, O ministério es- ) credenciaram à investidura

I
A sessão foi assistida por

.

os diretorios' da Capital, Ita-
tará pronto dentro de unta

1
no car'go. . \ grande número de pessoas, GENERAL PORFIRIO DA p-ressada-l\ por êste na ocasião jaí, Brusque, Blmuenau, Jo--

semana.
,

Todos os pal'tid.)s I eDpois de agradecer� san-
; que foram levar cumprimen- PAZ "'" em que o'General Porfírio rja :nville, Urussanga, Al'aran-

d('V('''\�l ,dele p;ll'ticipar, .' :1ação, o sr. Etelvino Lins 'foi
.

t.os ao S1'_ Etelvino Lins. Do exmo, sr, General Por- Paz assumiu o Govêrno :lE' :suá, São Joaquim, Bom Re-
ou das Prefeituras, A noss9.

��.�� firio da Paz, �overnador de São Paulo. tiro, Joaçaba, Capinzal, Can-

A
.

-

d d M' -18
'_
P' p.. I t B PADRE ERNESTO PEREDA d' X

- divergência é com a direção

utor'l a· es . I'., Itares ;��qU���:o�!�CS�;����,�e �::� Fai recebido pelo Presiden- ��� �a�uti�::n����n:oo�t;��e ��en�:�o�:�:�d�o.��U�i�;���;
,

�'. . . ceber t.:onespui1(lCnCla, na te FIa As,semRléia Legislativa, '1,ista de que, a sucessão ê;:;-
". ..''''' .

,
.. � } \ 'I '1 [;; dit" .1r� �:.m, _ �(: ':\ açlre El:nes.Lo ta-d'ua,l, �:ro.§� çQn_sideracla modo 1'ec01l1endáve!. ....

. seu'u' I- ram pa-ra": ra 'Ir'0,0" "er·r'a' "'co"m'",:"'�o· : -:p-:,,:-'"r'�a'"'' W��l� t�!:tu�L�.� .l�)_�.:ad:� 'ét'ecb-,J;I-esfígiiilS<i sícerdotê c{Uésijt-o_ .à,.'hertã :"'cle'Vt!ncto'< os
.

- �'El'Í1 J.oaça�a,)lvre_ e �l1PSU'l� ...

,

- ." -7.- ,'. '1;;' .,."(, _ ,-<, : taneamente cleliber.aram ,)3':__"
. .

.

ao Cpefe do LegIslativo cat.a- na clc;lade de Lajes, onde des- -dlretor,lO$ mumc1país, pro- pessédistm;.,auaiat� &.1'. "0,-
RIO, 20 (V. A.) - DiVU1-,

.

peruanos aquartelados no 011- rine11se' as atenci.o.sas mani- fruta ele invejáve! çonceito, curar alianças que mais vao-
,

. cal' Rodrigues, da' ova, não'
�n.-se 110je que seguiu pa._ra As referic.las notícia's

.

00-
'.
tro lado da JroÍlteira

..

esti;iO

I
festações ele simpatia, ex- visto suas ,excelent.es quail- tagens trouxessem:. à canct'i-

�

. " obstante reconhecerem no
(I Alto Amazonas, na

regla91
-servam mais que enquanto a

.

bem armados e mUlllc�adós, .' ••••••••••••••••, d�a.e� ele espírito e de

inteli-,
:atura Adhemar de Barros,

candidato da UDN-PL., sr.
ela. Vib. Japura, o Igeneral guarnição brasileira naqUela 1 dispondo, inclusive, de avia-

., •••
gencla. Mas, 'uma parte do Direto-

R
.

H
'

h el'

sou;a Dan��s, comandante ;ona é deficiente, os soldados � ':1ãO militar.
. APREENSÃO DE ,\LIANCISTAS DO MORRO rio Regional, que já. estava

UI 0rr;,e�l.c 'duml mo�o, �g-
da Zona Mlhtar Norte, com-- ,

•
" DO Vl1;U I seriamente comprome t i d:l

no e por � ar. � � e�a ?S 0-

sede em

Rec.
ife,

acomp.anha-I-�i.'
7.

r

[R?? F'T�!!IIm#I r r" ARMAMENTO O -comité popular da alian- com o célebre protocolo, de-I
tes mor�Is �;nde ec ua;s_

��n��a�e�é���a��c����r' e c��. Pe-rdera'm -a ve rgon IIa I .n:ld�' ��I�VH:r-�zon�e����:!:, t:el�O�i�uaT�:'�l�l�i���za�O��, ��i:�:s ���io���as pi��'::I�:���� I 19���dçattt,. d D� att_go.s
o

Md�
'd

.

' '. .
'

I
". PreSl en e o Ire 01'10 !l'-

m�� ante (i� Oitava Região. _ ., •
.11a que o,represéntante tra- ,3 - Mo1'1'O do'Ceu, aclamou a demonstrar: no dIa 29 éle ..

l' d PSP
.

MIlitar, sedl'ada em Belém.,_ ')al�üsta João Herculano re- seu Presidente de Honra, julho convocou uma reunião mClp� o .

.

Essas autoridades

militaresi",
.

,uereu à Mesa da Assemblél.::t juntamente com o dr, Osmar I Coo Diretorio e Conselho, pa- .

foram, "in loco" averiguar· T::mto ·um automóvel Dodge, ao qual ar..ranca- �egislativa, l1ma -reunião ur- Cunha, Prefeito Municipal, o
I
ra o dia 2 de agosto, isto 13'1'

_ �_ � aJ"�.

as noticias sôbre incursões· mm a chapa oficial, como um jeep, ela Diretoria "gente ela comissão de segu- Deputado Braz Joaquim AI- no praso ele 5 dias, desre3- FUZILADOS
de grupos de bandoleiros pe- l. cle Terras e Colonização, seguiram ontem para Ani- :-ança pública, a fim de soli- ves, Presidente da Assem- 'peitando disP9sições estat<J-
ruanos no 'nosso territÓrio, tápo'fb, em propa;g_alilda eleitoral dos candidatos da citar ao ,govêrno do Estado bléia, Legislativa e destacado tarias, que marcam o prasn

TEERÃ" 20 (U. PJ Fo-

onde
.

F t' D
'

t·
.

C t d T
." ram fuzilados seis oficiais co .

• passam a praticar

sa-I'
'l'çn e emocra lCa a us a o esoul'o. . imediatos e completos escla- líder do trabalhismo, mínimo de 8 dias, Os dir,"-

Ques nos vilarejos e choupa- Tudo isso acontece à3 barbas do Governador, ['ecimentos sôbre as notícias" Marcada a posse da direto- toMos municipais, têm a du-
munistas condenados em

nas brasileiros.
<

que desempenha, à. maravilha, ô papel de Luís XV que tinham sido recolhida!:] ria para o dia 22 do correu- ração de' um ano. Todos es� princlplO do ano ·em curso,

. .. ela U. D. N. catarinense.
.

oelo Exército armamentos da te, às 20 horas, o Presidente tavam pois com o seu man- por haverem' conspirado pa-

I·
.....

N··D
..

·I··C··A·
..

·D···.O
....

R····
....

M···
.....

I.R.,......IM
...'� Oi ;olícia mineira. Deferido da Assembléia Legislativa, a- dato extinto e por isso, tri:!-

ra dt�rtrU?ar 1
a mo�adrqul:'t

__( I'P' 0I!)%7""');-.',,-_'''7 t d t'a a d
",

I
cons 1 uClOna e exerCI o es-

___ • _. ......._i�"i",..". --.. �sse pedido, realizou-se em en endo ao convite dos r m e se reorgamzar e.' _

PARA NEUTRONS

O' P' S P'
'seguida, secretamente, a 1'e- membros da diretoria, estar:í enviaram suas atas ao Dire- p.lOn�gem em favor da Rus-

·

LOS ANGELES, 20 (U, P.!
I união daquele órgão legiSla-)',resente

ao a.to. . toMo Re�ional, para o devido
I
Sla.

."--
,

- Técnicos da Universidade rea�e
tivo do Estado, o qual deli:- ••"•••••e.cu.e........ �ncaminhamento ao Supe-

de Califórnia aperfeiçoaram
berou solicitar informações, Tior Tribunal Eleitoral, como I;••.� _

•••,.

l�.On.�e�lal{dliaCad(elOcroCnllepar'Pimenenasto,Upl1ala_ ....
.

minucios:1s sôbre possiveis DINAMITADOS determinam os Estatutos, REBATE FALSO O
· :. relações éntre o Estado e o SAJGON, 20 (U, 1;'J .:_ Vá- -Mas, o Diretório Regio_!1al, .

l'a determinar a trajetória e O Cei. João Marinho recebeu o seguinte cabog'rama de Exército, bem como se proce- rios automóveis norte-ameri- ;abendo que não contava ASSALTO AO ARSE-
a intensidade elos neutrol13, São Paulo: I diam as noticias em_ torno canos dos mais modernos fo- .;mn os diretorios acima enu- NAL DO PAíS DE
Particulas elo átomo mais pe-I

- "CeI. João Marinho - Florianópolis - Rogo V. excia. ; da propalada apreensao ,�e ram dinamitados pelos terro- merados para homologar su�

netl'antes, O indicador con-. representar nossa Leg'ião todos os comícios pró Dr. Adhemllrr i material bélico da POllCHl l'istas, logo depoi$ de serem ne'gociata, deliberou não dar GALLES

��l uma quantidade de ger- muito principalmente Florianópolis.. Viva Adhemar. (a) j Mi�eira, Tais informações deicarregados do navio que JS 'passQs necessarios à lega- LONDRES, 20 (U. PJ' -;- O
"anico envouta num.a cáp- iNGELO BORDOLO, Presidente,. da Legião Social Prog'l'es�

I
deverão· ser fornecidas no

I
QS transportou, Não há viti- lisação dos referidos dIreto-. Ministério da Guerra da ln

:\�� de material plástico ..
-

:ista de São Paul.o". _ pra�o de 48 horas., mas a lamentar_ rios e prol'rog\lli aqueles qw glaterra admitiu esta noite,
•

.,:-. __. ._ _.. _-...-... ..- -_._,.IiIfIM � � W••�..� _-.-;;/".,-..;� ,... W..�·IiA· � ,,;a..�.IIII...- _
:.

,.••••••••n _ __ ·

Forrad�; de ;;zã.o a;dá�;:n�s:nós e estavam os ilus-
I

/ -
." 2a. Vm'iante com o natural constrangi-

Í!'es deputados opos!.çionistas, - quando cercávamos de dúvi- CUSTO APROXIMADO DA INSTALAÇÃO mento, que a incursão leva-

das a tão decantada excelência do Plano de Obras e Equi- (sem �quipamento mecânico e' elétl'ico) ,da a efeito pO!' individups
_1Jamentos. Apresentado à Assembléia no último àrio de um -O PI a.n·" la ETAPA - 97.000 CV. mascarados, que tinham :)-

gOv�rno inerte e inepto, êsse Plano arrolava obras e re-

U mOrreu Bal'rage�,.,.""" .... , .. , Cr$ 114.200.000,OQ cento irlandês, a um depósi-
cursos a consumirem um decênio, contrariando, com isso, Túnel . , . , ..... , . , . , , . , . , . ..

. Cr� 149.000.000,00 to militar do País de GaBes,
as mais avrojaclas previsões de' planejamentos-, que se não, Câmara de Equilíbrio .... ,... C�$

-

28.270 . .000,00 foi si,mplesmente um rebate

aventuravam além dos quinquêntos. Aí estava o primeiro Mas.,. eis que surg� os primeiros números, os pl'Í- Tubulações ,.,. ,. , .. ,... Cr$ 14.000.000,00 falso". O, comunicado escla-

lllotivo de desconfianca sôbre a's suas verdadeiras finali- meiros cálculos, as primeiras ,cifras oficiais, relativos a uma Casa de Fôrça , . , . , . , . , . . Cr$ 45'.500.000,00' reeeu ter sido verdadeil'a, a-

daeles. Vários outros i�dicios mar�avam, no Plano, a pressa <l,as princil>ais, senão à principal, das obras preconizadas Ensecadeira, , , , , ,. Cr$ 10.000.000,00 penas a primeira intel'ven-

da SUa elabonicão. Constatou-se nele a presença de muitos pelo Plano: o aproveitamento da energia elétrica do Es- ção, no 'arsenal dum quartel

enfeites, de ex�esso deeoraÚvo a disfarçar a obtenção de treito' do rio Uruguai. Para esse empreendimento o' Plano TOTAL. , , .. , , , ,. .Cr$ 3(W.971),.000,00· nas proximidades de Rea-

v�ltosos recursos através ela f�culdade de operações ime- destinava 120 milhões de cruzeiros, nos 10 anos de execü- ding. Foram autores do re-

d1ata ' - D' t I bate quatro funcionários su-
·

s, pára antecipação de receita. A par disso, as- cao.
_

lan e (esses elementos, fornecidos pela responsabili-
snn �roposto em época pré-el�itoral, o Plano continha mui-

,

Os engenheiros da Servix Engenharia Ltda., fazendo o,> c1arle de pro'fissionais do melhor crédito no Brasil, quais os
balternos da própria polici:l .

.ta Vlsagem, muità promessa impossível, muito meL,. ·.,estudos e levantamentos dessa obra, cheg'aram à conclusão eng'enheiros'da Servix, o Povo dirá se era possível aos depu-
Contra êle alertamos o Povo, mostrando-lhe defeitos I de que o seu menor custo, sem equipamentos mecânicos e taclr,s da oposição aprovarem o Plano de Obras sem com-

••••••••••••••••••••••
e erros, imperdoáveis num planejamentol ele tal eriverg-adu- elétricos, será de 360 milhões! . prometerem o mandato recebido. .

'

ta, e qUe tanto comprometeria o futuro ele Santa Catarina, Só o túnel necessário consumirá mais do que o Plano I Dirá se foi ou não foi decisão justa e prudente adiar

s� a SUa e�ecucão não se baseasse em alicerces realmente' reservou para a obra completa, pois consumil'á 140 milhões! a discussão desse Plano para depois de outubro.

tecnicos, em dados perfeitos, em cã.lculos exatos, em cifras Outras variantes do projeto indicam no aproveitamen- Dirá quem estava certo: se os que, com adje-tivos can-

Conferidas e reéonferidas,.'em estatísticas puras. Contra nós to do Estreito o custo de 700 milhões. tantes e sonoros defendiam a aprovação imediàta do 'Pla-

�� �rgueram, em tempest�de, todas as ,"ozes oficiai�. Ape- 'Aí está. Os da�los (lo Pla�o eram �al�ite; os cálcu�osj no, ou nós, que, �ontra �le arg-ume�tavamos com o, bom

daeJ�ram-nos e injuriaram-nos, como se foramos _repro�os todos errad�s; .as CIfras, pen�l'losas; .a teclllc�, charl�t�mce, sellSO, com a crlÍlCa a. �umer�s dUVIdosos, com ,?S perigos

�a.Plor eS�écie. A� intrigas mais rasteiras e as exploraçoes Se a. prmcIPal� obr� do Plan� estava .a�slm plamfIcada, de uma aventura adnilmstrabva!
, . .

tIo
IS ofenSIvas foram lançadas contra os bravos deputados as re�tantes estarao am?a em pIOr. condlçao., A resposta do Povo será o atestado de oblto do fanu·

P, S. D. e do P. T. D... .

EIS Q custo do EstreIto, 110 pl'oJeto de menOl' preço: gerado Plano Eleitoreil'o.

PROBLEMAS DO D�tRMAMENTO

I

'!jV:§�i!>"'>;t>if:l;.�,.�.ei!lHí,O�\»�0ê'MIb••$C!�'!l:.i!l3•••·ÍI••••<ii>4••

PRESOS
WASHINGTON, 20 (U. P,)

- Foram .presos trinta gre,

.
gos de Chipre; n� ilha. de Mi

covia, de acôrdo com a lei ele
15 de julho, que permite a

prIsão de todas as pessoas
suspeitas de ati'vidades ter�o-
ristas.

'
.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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-0-;
Duas casas de madeira, localizadas em um terreno

de 20x28, de tamal�hos diferentes, situadas junto'a 1Gs

cola de Escrita e Fazenda da Marinha, no Estceito. Acei
ta ofp.l'ta. Negócio urgente.

-0-

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

MINIST:tRIO DA AGRICULTUl.A O .. E'SI "DOSERVIÇO FLORESTAL I Rl
DELEGACIA J"LORESTAI. .

......
REGIONAL ADMINISTRAÇÃO

"J\CôRDO" COM O ESTADO Ol!. Iiledaçio ti Oficina., à rua Con- 6 sábado

SA.NTA CATARIN.� " aelheíro Mafra, n. 160 Tel. 1022 Trajano.
.... - ex. Postal' U9. 7 domí F'

.

C tarl
.

R T
.

A V I S O Diretor: RUBJilNJ J.,. __AMOS
ommgo - armacia a armense - ua raJano.

A Delegacia Florestal Regional,
13 sábado (tarde) - Farrnáeia Noturna - Rua Tra.

, jano.
DO sentidc. de coibir, ao máximo pos- Gerenta: DOMINGOS 'I. D'

sivel, as qúeímadas 'e derrubadas de mato, afim de ímpe- ....QU INO 14 domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.

pedir o� desastrosos efeitos econômicos e. ecológicos que
20 sábado (tarde) - Farmácia Esperança -' Rua

, .
ltepl'ellenta>lte.:. Conselheiro Mafra.

.

acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção Representaçõu A. S. Lara.

de todos os proprietários de terras e lavradores em geral, Ltda.
.

.

21 domingo - Farmácia Esperança - Rua Canse.

paza a exigência do cumprimento do Código Florestal; Rua 3anaGor í.)�ntA&, .0 - 5° Iheiro Mafra,

(Deer, Z3.7S3 t:Je 23-1-19�4) em todo (J. Estad@. _ !),n�:t-?'2"59?. -- Rio zli IaIlt'il'o. .

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

QUEIMADAS E DERRUBAD.�S DE ltL'i'l'O
'�ua 15 (j.� Novembr-.. f28 iC 11IPe

Schmidt, .

-
. ' .....dai' .�h� Hl - ;'Ü" PÓ);"lO. 28 domingo - Farmácia Nelson _ 'D'la "'0'11',

�"ühu.m p.1'{lpI':i�j;9.I,iê'i) <le t.q;n:'�,;S OH iaVU.lll6l plla�r;;. " ; • ;'

.[H . ''"C pe

proceder queimada ou derrubadá de mato sem seliettar. \SSõNA'TíJiL�� IS�hmlQt.. "

com antecedência, 1\ neeessarsa licença da autortdade no-
-

Na C&j;lTlIi O ser':_lç? noturno sera efetuado pelas Farmácias
restal competente, conforme díspêe o Código Flol'estal em . jS�n!o Anton�o. e Noturn� situadas às ruas Felipe Sch.

"cus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores ��e�i;'e':::::::: :: g�; 1��'.�� IlU1d v, 43 ,e TI ajano.
_ ,

-õ� sujeitos a penalídades.
.. Nf Interior \

A presente tabela nao podera ser alterada sem pré,

Urna casa de madeira tecem-construída, pín cada a REFtoREs�rAMENTO
Ano , ..

,.: Cr, �')o.oo via autorização dêste Departamento.

óleo, localizada em um terreno de 20x25. Negócio urgen Esta �epartição, pela rêde de viveiros rlorestaís, em Se�:���o" ��di'��t�' 'po��!�!�:oo li Departamento de Saúde Pública, 26 de, Julho de 1955.

te. Preço Cr$ 95.000,00. Estreito, cooperação, que mantem nó J.:stadj), dispõe de munas e se- .Os ol'igi�'\i8. m.esmo ,
não pu-

LUlZ Osvaldo D'Acâmpora - Inspetor de Farmácia.
t d

"

fI
'. -' hlicados, não serão de olvidoa. . -_

-0- me� es e espectes "resti\Js� e de ornamentação, para lor- A direção não se resporu,.l iliu

RUma casa de material, localizada_ num terreno de necímento aos agrieultores em
.....

geral, interessados no reflo- p,elos �on,ceito& emitido. UOI a�· :

.a I-oS X:10x500 sito a rua! 14 de Julho, Estreito. Negócio urgente. restamento de suas terras, além de prestar toda ortentaçâo
t.1�OI aUIDadoa.

Preço Cr$ BO.000,00. l técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob-

--o- tenção de empréstlrnos para rerlorestamento no Banco do fNFORMAÇOES
Urna' casa de madeira recem-construida ainda não Brasil, com íuros de 7% e pl'a�o de 15 anos, _ UTE.t�

habitada, localizada em um terreno de 10x.30, sito em ,Os interessados em assuntos florestals, para a obten- -o--

Coqueiros. Preço Cr$ 180.000,00. cão, de maiores

se.
Iareetmentns e 'requerel'em aatoeízaçãa 'I

O leitor .encontraré, nilsta co-

-,0- d� _li.cença�ara. .qU�imada,� derrubadas de'mato; devem ���iia�nef::em:ç�:. i!��i:::: lita.

Uma casa a Rua Conselheiro MafrSl. I dIrIgIr-se as AgencIas Florestais Muuicipais ou diretamen- JORNAIS 'l'Iile/"l1.

-o-- ·:e a esta Repartição, situada à rua Santea Dumont n". 6
O �Btado ......•...... •. 1.022

Uma casa a Rua Fernando Machado. I .m !."lol.'1�nóp'llis. . IA. G�zeta ..............•. �,666
, DIárIO da Tarde .- .. " 679

-0- Telefône: 2.470 -- Caixa Postal, 395, .' A Verdade ... : ,....... 2.010

Orna granue casa com terreno, em Santo Antônio. .Endel'eço tetegráríco: Agtisilva FlorianópoliS, s. C. t'6���;�I�fic1liil .'...... 2.688

Preço Cr$ 150.000,00.
,.!,,_ Oar ldadm
I (Provedor) .: .

.

v- g'
� (Portanía) ..•. "., .

·Ia em com seguraoi!(I 1��íi�:rR����.:::::::::.::Y SãQ Sebostião (Cua de
,

e rapidez IM�t�����ad�"ÍJ��i��"é�i
UU

IOB Corrêa '. . .. , . . . . '.Ul

SO NOS CONFORTAVEIS MICROuONIBUS DO ICHAMADOS UR·

RI
GENTES

PIDO l�SUL-8RjSILBIRO» 1�:;�i�Ode r!�mb�i��!l�'��: Uli
FI i Ó 1· It j (

,

I ções) " , 2,404
or an pO 18 - a. a - J'oinville � Curitiba I Polícia (Sala Comissí.rio 2.088

,Polícia (Gab. Delegado),. lI.ill4

Age
....

nCI"a CI Koa Deodoro
-

esquina_da lIC(���t���R�,fs}j
,

. • Rua. Tenente Silveira AÉREO
,'fAC .

_'" , _._ _

.

Cruzeiro do Sul .

.

-: .

.

_.._::"* Panalr ..•........ :i .

Vari� .........•......... ,.
Lóide Aéreô .••••.......

Real ..... ó, •••••••••.•••
candinavál .•..••.• , •••.•
HOTÉIS

'Lux .. : � ...•••.•••••. ' •••.

MagestJc ; , .

I Mlltropol .•.•..•....•. , ••

La Porta .•.............

Cacique .....••.......••

Central .....•.•••...•.•.
Estrela .••..••...••.•....
Ideal ..... : .....•••......
�STREITO
Disqu, .,.l. , .

/

A IMOBIUARIA "MIGUEL DAUX" . I
INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE

Mês de !\.gôsto
(tarde) - Farmácia Cata.rinense - Rua

V E.N DE

FARMÃCIA DE PLANTA0

Uma casa Ampla, construida em um terreno de

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

nanciada, entregando-se a casa desocupada. Preço
Cr$ 800.000,00. Negócio urgen te.

-0-

Duas casas, locallzadas em um terreno de 9x53, sit�
no Estreito, sendo uma de alvenaria e outra de madeira.

Preço (';r� 300.000,00.
,...

-
/

-0-

Duas casas situadas em um .terreuo de 10x65, sito'

no Estreito, sende uma' de madeira e outra de material.

Preço Cr$ 220.000,00.

-0-

Quatro lotes no centro da cfdade. Preço
Cr$ 550.009,00.

IU14
t.OS6
•.gll
Ui7

ilparelhagem moderna e completa para 41ua\lIuer exallt$

rí.cUolórte•.
Radiograllaa e radiosCOplu.
Pulmões fi coração <tora:s:).
Estomago - intestinos e figado (coiecJstorratla),
Rins e bexiga (Pieloguafia). _

Utero e anexos: Histero-saljJingografia com Insufla.
ção das' trompas para, diagn6..�tjco da esterffidllde.·

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

ção do parto <Rádio-pelrlin.etrla).
Dtàríamente na Maternldade Dr. Carlo8 Corrêa.

-0-

Quatro lotes na' cidade de' Londrina, Estado do Pa·
raná. Preço Cr$ 180.000,.00.

-0-

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

VENDE-SE AS SEGUiNTES PROPRIEDADES
A �Casa n. 12 na Rua dos Ilhéus (antiga Visconde

Ouro Preto).
A Casa n. 13 na Rua Silveira de Souza
As Casas nOs; 1 e 3 na Rua Sete de Setembro

Uma casa de estuque na rua Servidão'Moritz, (Morro)
com, o terreno 6 x 11, preço Cr$ 18.000,00 .

Uma casa de material com o terreno 10 x 30 no inicio
da. estrada do Pantanal (lado da Ti'indade), preço Cr$...
40.000,00

'.700 A tratar com
2.600 Sonsini
UIII. _

:::�: _ ,7 lIS_t""""9flíMilT na
IUl68 "

.

ii� I : Restau ranle' Napoli
1.44� RUA Marechal Deodoro H.
"..694 Em Lages, no sul do Br&.[!ll; o'melhor I

:::�� Desconto e8pee!aJ';..paJ'� oa aenhorea l1a.jarntea.

o Sr. Doralécio Soa!es ou o Sr. Sílvio

-0-

Uma casa situada na PI'aia do Bom Abrigo, e um '10-
te anexo, Com onibus na porta, Preço Cr$ 150�.oOO.00.
Vende-se a casa ou o terreno em separado. '18ANCO dtC�f.·�lTO

porULAR�I
.'

z AGRICOLA I I
,. RMa.0� 16 .

. '. I
• I' .'

FLORIANÓPOLIS -51t1..eó.ió.rlnõ,
-ae-:-

Duas casas de material, situac!as no' Morro do Ge

raldo, tendo cada casa seis peças. Preço das duas
Cr$ 150.000,00. Fficilitl1-se pagamento.

DR, CLARNO G.
GALLETl'I

_. ADVOGADO -

Ruo. Vitor .eiral•• , !lO.
lONj: 1.488 - Flori.nópoli�

Clínica Geral
Especialista em moléstias de Senhoras e vias uriná�

rias. .1
Cura' ndical .!ias infecções alludas e croll.lc&s, do

aparelho ienito-uriI1ário em 'imbos os sexos.

Doenças do aparelho Díges'Civo e do .iatem••ervo'''.
Horário! 10711 ás 12 e 2Y:a ás 6. .

Consultório: R. l'iradentes, 12 - l0. 'Andar - FOlie:
3246 - .'

Residencia: R. Liwerda Coutinho, '18 (CJiácarl
qO Espanha) - Fone: .3248 .

'---�-�_._�-'---'-.---""--, .....
-._'-.,.�.� ....-..__._,_._-_.-----

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

\

Lavando '. cbm Sabão

"irgem ESlle'cialidade
da Cla. IIIIIL INDOJIBII·L-:-JoIDlllle. '(lIlrca' registrada)

. ecobo'miza-se fempo� e dinbeiro .

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

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

.Dr. Cesar Batalha da Silveira
Cirurgião Dentista

Clínica de Adultos e Crianças
Raio X

.

Atende com Hp,ra Marcada
Felipe Schmictt 39 A Salas 3 e 4

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Vitrine de Fina li'ngetie
A arte de fazer vítnines

'

está progredindo também
em Florianópolis. A mercadoria exposta com bom gôsto
não só auxilia a sua venda como coopera para dar um

[cunho d-e' bom gôsto e elegância à fisionomia da nossa

. "urbs" :
.

'

I ,Optem tivemos a oca§jão de apreciar uma:" vitrine,

,1 cu.i�. a:Tumação' demonstra Um notável' cunho estético,
Os mais belos modelos de roupas brancas, nas .tonalida
des da moda atual ali se apresentam. .

I Na .profusâo das cousas lindas ostentadas' 'f'ela ci

I tadfl' vitrine da, a modelar é de justiça, igualmente, citai'
: alguns preços notáveis para não dizer "modelarmente!'
baratos: •

'

I Ass�m 'depar�mos' com lindas comb.inações de jersey
a Cr$ 9.:.,00 Soutiens a Cr$ 13,00, camisolas bordadas a

I c-s 75,00 e calças de meia até a C�'$ 12,00.

1---

Sociai
PE'DI·D·O-·

s
CELINA FERREIRA

Senhor, o que vos peço, é_ t�do : nada.
Não são vossos tesouros. Nao sao graças,

,'o são bens temporais. Nem vossa ajuda,
_n"

d t '}
A •

nem vosso olhar e ex rema comp ascencia.

N�m clemência, meu' Deus, por minh,ns faltas,
nem resistência para o meu sofrer.

'Vós bem sabeis, minha alma s� revolta

como animal ferido, mas aceita,

-PUL
Tônico Respiratodo

FiG'ADO PRISÃO DE VENTRE

Os (ABOR�rl)Rlos i A. BAILLY comunicam que, por �otivo de férias coletivas,
os seu�, é1iversos serviços não fundonarão no período de 1- 3,· 55 a 30·3·55.
Todavi9, um .plantão ficará à disposição dos Srs. Médicos, parai a entrega
de am9stras dos especialidades dos laboratórios.

R A M A.R S. A. - R u a M a I. D e o d o ro I 5-28
t.:

FLORIANÓPOLIS

Não vos peço mais dor para ser pura,

nem mais motivo para o meu retorno.

Nãó vos estendo a mão, pedindo paz.

PROTEGIDOS'

GENEBRA, 19 (U. P.) ,

Em relatório apresentado à

Conferência de Energia Atô

mica, e Organização Inter
nacional do Trabalho (OIT)

I fez constar que doze nações
I do Ocidente" inclusive os Es

i tados Unidos, progrediram
.

muito no sentido de promo-
ver leis e regulamentos qU2

protejam os trabalhadores
índusbrlaís nas instalações a-

I
tômicas. A OIT fez notar

que, embora não seja m�ior
o perigo Das instalações atô
micas q1fe em ramos análo-
gos da indústria, convém

I tomar medidas de precaução
iem fábricas e outros cen

i tros onde' �e US,tJl1 substân-
das radiativas.

Quero apenas dormir, serenamente,
sem prêmio, sem castigo. Só dormir.

_

Dormir tranquila à beira de um caminho.

.xma.. esposa d. Adelaide
iraria de Oliveira;
- jovem Osni José Cida

de, filho do Ten. Eugenio
...azaro Cidade e de sua

exma. esposa d. Isaltína P.
.�idade ;
-'sr. Romeu Santana

I· - sr. Raul Tolentino
- sra. Hilda Gomes

Jlisaéa
- sra. Benedita Damiani,

renitora dos ars, Anacleto
, Díonisio Damiani
-. sra, Silva Alindourt

Avila, esposa.i do sr. Vasco

Iern-ique d'Avila, residente
.0 Rio de Janeiro
-' ínenino' Mául'"a-Lúcia,

jlhae do .sr. Irajá GçmJdes;
, -'�I'a. Praxedes Alves de

Aquàmarine - Elegantissimó modêlo para coque·
tel, é outra' das magJlificas criáções de Pierre Balmain,
Em "Grain turqlloise" gTOSSO, acompanhado 'de largo
"manteau" do mesmo tecido, guarnecido de "linx" e

duble de catim creme.' (APLA)
.

-

.../

{ráciosa menina, nascida no

lia 18 do corrente, n� Casa
le Saúde "São Sebastião" e

que reéebeu o nome de
\fARIA APARECIDA.-

O ESTADO formula os

nelhores votos de felicida
les' à encantadora Maria
Aparecida, juntamente com

eus dignos genitores.·

ouza

NASÇIMENTO

ANIVERSÁRIOS

Eng�lanou-se,
.

festiva-
1ente, o lar do nosso pre
ado conterrâneo sr. Milton
,ehmkuhl e de sua exma.

!sposa d. Maria Luci

;çoaefer Lehmkuhl, com a_

dvento de uma robusta e

CONSUMO DO eAFE
Aumentado nos Estádos Unidos

)oration ;;,: Ameríca". J. me
.íía ele c!)::\;::�:18 de e!'ê pôr
.amilia, clUía�te' os pl)l11ci;

�i ele ()% às de 195:::, enquan
:' á;; '("on::'J[· .• s ele e.ué solu

,el contrnuam aumentando".

NOVA IORQUE, 19 (U. PJ ros seis meses, caiu em 1%

-;:: O Departamento Panam�-' com relação a 1954 e em 6%
ricano do Café informou, que: com relação a 1953. Ao au

o consumo do produto nos, mérito anual de 500 mil ta
Estados Unidos, durante o milias se atribui -o aumento
1.0 semestre deste ano, su- de compras do produto so

perou o do mesmo período bre .o a'llo passado. Entretan
de ,1954, mas foi inferior ao to, de março a junho, as ra

.dos primeiros seis meses de nilias compraram, mês por
1953. O Departamento publí- nes, maiores quantidades de

;0U- o seguinte comunicado: café que durante o mesmo

"O total das compras de reriodo de 1954, embora a

.aré para consumo domesti- proporção continue sendo in-

0, durante os primeiros seis :el'ior 'à de 1953.

.neses, foi superior em 5,67;' Durante o primeiro semes

la do periodo correspondente cre de 1955, 85,9%, de todo
Jo ano p?cssado, mas inferia}" ) cnré foi adquirido para o

em 2,3% ao do mesmo perf(V' ')l'oduçáo de café regular e

Io ele 1953, segundo os dados 4,1% para caré soluvel. En
.ornecídos :10 Depactamento retanto, 8,S compras amíude

.ielo "Murks t Research Cór- ia ainda ínrerlores em pu-

Escri'jório COD�'abil
ImObiliario Perrone

V. S. não precisa mais- incomodar-se com- a admi

.Istração de seus imóveJs I, O Escritório Contábil-Imo
',iljário Perrone, uecém-instalado nesta Capital está

pto a prestar-lhe. êste serviço, bem como servil' de in"
errned iánio 'na compra e veq'da de -ímóveis e hipotécas,
ncar regan do-se também da legalização e 'l�·egis.tro de'
udos e qu.dsquer papeis .OH documentes, Além de' efe
:uàí� êSCl'ÜUraçóeJ i;;orrtábeis <m fiscais;. o Escritório arei
J pl'{);2U:1:1ÇÕCS para procedimento junto_ a' l'epartições
lU estabelecimen'tos. Para maiores esclarecimentos, di

'U.a-se .

_

ao E$CRITóRIO CONT".i..BIkIMOBILL.\RIO
2ERRONE.

.._, -

"'1'Rua Deodoro, nO 11 - Caixa Postal" 355 -

,Flol:ia-I�ópolis. ( .

I posa do sr. Agenor Nunes

I Pires
- sta. Dalva Vieií'a, Pro

A data de poje, assll1ala a fessora do Grupo Escolàr de
vassagem do aniverslirio na- T"I.Jucas;
t:.tÍcio do sr. Biase Knull, - sr. Frederico Di Bel'-
alto f.uncionário da Impren- nal'cli, comerciante;
sa Oficial do Estado e pes- - sra. Oswaldina Silva
::oa muito relacionada ·noí'

- sta. Maria José da
meios esportivos da Capi�al, Silva';
nncle desfruta de grande _ sr. Elpidio Teodoro da
prestigio no "Veleiros da' Silva, funcionário, público
Ilha". apo!:lentado;

O ESTADO deseja ao ani-
- sta. Zenita Maria Cos-

v'ersariante in úmeras ferici- .

E
'

tações. �,�iÍl��h�a��n�x�oa�t:ra. Ca-, Iperlmente -boje
FAZEM ANOS; HOJE: - Ten. Joaquim E,ibeiro I
- sta. Helepita, diléta .Borges, da lí:ese!'va Remu

filha do dr. Ernani Born da l1erada da Marinha de Guer
Silva, Fisc�l do Imp.osto de ca ti 110SS0 distinto conter-
Consumo no Estado da

pa-'j râneo'
.

,

,
'

ralba, e de sua exma
.. espo-

- sr. Enio Schlemper 2 colheres de sqpa de
sa d. Helena -CaldeIra de, - sr. Renato Pires Ma- 'cebola bem picadÍl).ha
Andrada e Silva; . -, .hado Filho 2' colheres de sopa de pi-
,- sr. Harold'i:> Caldeira de - clr. Joél Vieira de Sou'- mentão picado
�ndrada, funci'onário P�bli-I za: Diretor do D. R._C, T. ]/2 qu,ilo de càrne moida
�o FAZ-ElVI ANOS, AMANHÃ: 1 colher de chá de sal

.

menina Maria Tere- - SI'; Aarão Cunha, alto
.

alguhs grãos de' pimenta
zll1ha, filha do sr. Waldir funcionário da Firma Car- f ovo
de OÍiveira Santos e de sua .05 I-Íoepcke S. A. 1 xícara de tomates co-

eX,ma. esposa d. Zilá- - Men': - dr. Edrimndo Accacio zidos ou em lata
dança Santos Moreü'a, advogado;' 1 xícara de biscoitos de
- sra. Dulcemar Soares - sra. Vitoria Fernan- sal moidos

da Luz, esposa, do sr; Ha- jes
l�oldo Luz, residente em - menina Madá Tereza
Joinvile' Oliveira Nobrega, filha do,

-'
De I

- sra. Ilta Teodoro .o€n- ..;1'. Flodoaldo Nobrega e de
civene,

_ esposa do sr. José ·:lua exma. eSl'losa d. Cacilda
Bencivene, funcionário da de Oliveira Nobrega;
Companhia Telefonica - sra. Iraceina Zomer
- menina Neyde da Sil- Gar<�ia, esposa' do sr. Pe

va CaI;d0so, filha do sr. dr-o Garcia Inspetor da Fa
{oão Capistrano - Cardoso e zenda Estadual;
ie sua exmà. esposa d. - sra. Zenita Davidoff
Acendina da Silva Cardo- Lessa, esposa do sr. Henri- 3, - Misture tudo muito
lO; que Le�sa, antigo Juiz Fe- bem, e ponna numa forina
- sta. Rosa AíbéHa' Luz deral; ? untada com gordura

M.elo, filha do sr. Artur Me- sr. Amauri .José Mar- -4' - Asse em forno ma-
Io e' de sua exma. esposa d. . clerado, durante uns 30 ou
ltaci Melo;','

-

menino, . Léo Carlos 40 minutos. Retire da forma
sra. 'Otília 'Donner da: Marques Guimarães, filho' e ponha numa travessa.

�ilveil'a, esposa do sr. Hei- do Ú. João Marques Guimâ�" 5 ---,.. Fàça �m_ cima em
:01' Bittencourt da Silveira, i'ães; enfeite qualqu'er," usand�
funcion'ário do Banco dó - meniníll Cléia Éliane para isso, p�daços de ceÍl_oll-
31'asil; de 'Oliveira, filha do sr. ra cozida e l'odelas de azei-
- sra. Arsinoé Pires, es- Jaime..,de Oliveira e de sua tona rechead.a. CAPLA)

81'. Biase Knoll

BOLO DE CARNE ES
PECIAL

INGREDIENTES:

MANEIRA DE FAZER: ..

ASSOCIACAO CATARIN'ENSE DE'
1

,
MEDICINA

, chroeder.

Florianópolis, 12 ,de

agôs-I
20 Secretário - Afonso

to de 1955. Rabe. 'I
la Tesoureiro - Armando

Senhor Diretor: I Valéri"o dG Assis.
Temos a hom;a de comu-' 2° Tesoureiro - Miguel
icar que tomou posse, a Di- Boabaid. ---

--,
- ----,---,�

.

etorià eleita para reger os Comissão Científiç:a ,-:thapeus de Senho'raiestinos desta Associação' Arthur Pereira e, Oliveira, V -, .'

I

;atarinense de Medicina no' Roldão Consoni, I§aac Loba- I Aurea Leal Moura, formada pela Escola Oxford do

Ji�nio 1955-1956..' .1 to Filho, Renato Câmara e Rio de Janeiro leciona particuiar chapeús. nos dtas
Es�a. nova--Biref�r�a tem

IJOãO d� �raújo.· I:üarta-feira das 10 às ll.d� n:anhã e aos sába�().8 das
� segull1te composlçao: . Comlssao Def. de Classe;) as 4 da tarde na sua re·sldenCla.

.

Presidente - Antônio -- Miguel S.a}les Cavalcanti, I Praça 15 nO 13 - Fone:- 2816.,
'10niz de Ara-gão. Paulo Carneiro, Walmor

Il° Vice-�residente - Zul- Garcia, Polidora Ernani S.
-

PartI-elapaça-'O[lar Lins Neves. Thiago e Ivo Stein Ferreira.
.

..

2° Vice-Presidente - Da- Bibliotecário - Danilo

I'
lvliltün I:;ehmkuhl e Senhora participam aos paren-

ieI Ernesto de Oliveira. I' Freire Duarte. tes e pessoas de suas relações, o nascimento de sua filha
30 Vice-Presidente - Ar- Sem outro assl��to, COl'di- Maria Aparecida, ocorrido ,dia .18/8/55, na Cas� de Ô

nando Ramos de Carvalho.. almente,
.

. I Saúde e Maternidade "São Sebastião'(
Secretário-Geral -

. Wil- Anlônio Moniz de Aragão '.
CAIXA TELEGRÁFICA BEN'-E-F-I-C-I-E-N-T-E-D-E---

on Paulo Mendonça.- _ Presidente.
l0 Secretádo - Orlando Wilson Paulo Mendonça

SANTA CATARINA
De ordem do Senhor Presi,dente, convoco os aocios

desta Caixa para a Assembléia Geral a reunir-se ·a 31 do
corr�nte, ás 9 horas para eleição e renovação do Conse
lho Diretor, consoante 'dispôe o Art. 19, càpítulo:VI dog
,Estatutos.

..

Florianópolis, 18 de agôstó de Í955
-

.

Inelino da Silva Santos - Secretário'

I

-:- Secretário.

--_'

PartiCipação
JOSÉ ALVAREZ E SENHOltA

,I
"

e �

1 - Refogue a cebola e o JO.�O CANDIDO RODRIGUES E SÉNHORA
pimentão num pouco de

I
têm o prazer de. participaram, aos p'heútes e pes- DIA 21 (DOMINGO) ----:_ COQUETE;L; COM' INICIO

gordura.
.

. 18ôas amigas o noivado de seus filhos

I
DIA 27 (SABADO) -_ �OIRÉE. OCASIÃO EM QUE'

2 - Acrescente depois a . Reynaldo e Zenaide' SERÃO APRESENTADAS AS CANDIDATAS AO TITULO

cai'ne; o sal, a pimenta, o em 16 -d'e julho de 1955. MISS "15 ];)E OUTUBRO" - InícIo áS.22 I{oras. '

ovo e os
r t<!mates, junta-

,,""
menteocom os biscoitos mo'i
dos.

CURITIBA

•
...

·,111· n�"i!"·

HOJE E �MANHÃ
."NO. PASSADO

21 DE AGOSTO
A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE:
em 1.648, foi assinalada a capitulação .dos ho
landeses que ocupavam a Fortaleza' do Morro de
São. Miguel, em Sâo Paulo de Loanda;
em 1.792, no Engenho Pantorra, Pernambuco,
nasceu Antonio Francisco de Paula Holanda Ca
valcanti, Visconde de Albuquerque, vindo fi fa
lecer no Rio de Jane.iro em 14 de Abril de 1866;
em 1.821, na Vila de Santa Philornena, no Piaui,
nasceu o Dr. João Lustosa da Cunha- Paranaguá,
20 Marquês "da Pa ranagua, vindo a falecer no

Rio em 9 de- Fevereir-o de 1912;
em 1.822, a Tipografia do "Constitucional", pe
ríodico' redigido na Bahia por Montezuma (Vis
conde !Je Jequitinhonha), foi assaltada e des=
truida por oficiais e soldados portugueses;'
em 1.942, a .noite, na altura da cesta de Sergipe,
foram torpedeados os 'navios mercantes brasí

leiros ."Araraquara", "Arará", "Baependy", "Ita
giba" e "Aníbal Benev-olo". Dos 1.880 embarca
dos', entre passageiros e tripulantes, sónlente fo
ram salvos 98.

x x

X

\ 22 DE AGOSTO
DE HOJE RECORDA.-NOSA DATA (�UE:

em 1.753,' na Fortaleza da Ba 1'1'a (S(LO Jafio) do
Rio de Janeiro, nasceu o 'I'enen te-gen eral José
de Oliveira Barbosa, Visconde do Rio Oomprido,
que fàleceu no posto' de Marechal em 2 de Maio
de 1844" tendo sido o terceiro Ministuo da Guerra
do Brasil Independente;
em 1.796, em Taquari, R. G. Sul, nasceu David
José Martins que após 1835 tomou O' nome de Ca
nabârro, vindo a falecer a 12 de Abril de 1867,
Brigadeiro do Exército. Foi um dos Chefes mi
litares da revohição '

farrapilha;
em '1.835, terminou o com'na te -

n·as ruas de Be
léhl do Pará. Éra o.liono dia de combates, sain
do vencedores O'S "cabanas" sóbre o imperiais;
em �.8_40; o Imperador dirigiu uma:' pro-clamaçao
aos brasileiros 'que- estavàm' em- arrha& contra o

!\:óverno e assinou um deáeto de anistia;
.

eni 1.864, em Genebra, foi fundada a Cruz Ver-
melha;

- .

_

em 1.888, de volta da terceira Viagem a Europa,
chegaram.. ao Rio de Janeiro, o Imperador D.
.Pedro -II e a Imper�, triz D. Te'reza Cristina, ter
minando a terceira regencia da Princeza D. Iza
bel, iniciada a 20 de Junho do ano anterior;
em 1.915, faleceu o Almirante Miguel António
Pestana, nasciclll na "':ltão Desterro, hoje Flo
rianópolis, em 14 de Novembro d.e 1842;

- em 1.942, o Brasil declarou guerra a Alemanha
_e a Itália.

-

•

André Nilo Tadasco

-��--,---- ._--�--------_...-

CLUBE 1I15 DE -OUTUBRO" .

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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O ESTADO
----------------------------------------------------�--- �---------------------

"O "'Estado" Esportivo,
-·-Lliieres-·iDvfclõs�eni-lüT8-t1IãõiCãH�

,

TORNEIO DOS
CLÁSSICOS

ATlETICO .EAVAI �M FORMA PARA O JOGO DE lOGO MAIS PELO CAMPEÚNATO - AS PROVÁVEIS EQUIPES
lÁZARO BARTOkOMtU, O-JUIZ

.,' •

�

'·,',0
I

• _
.

Serão disputados hoje os

jogos derradeiros do 'I'or,
uçio dos Clássicos "NcIsou
Maia Machado",
São três os encontros, a

saber:
Em Brusque - F'igue],

rense x Clube Atlético Caro
los Renaux
Em Blurneriau - Olímpio

co x Hercílio Luz
Em Tubarão - Ferroviã,

rio x Paysandú.

'.

o certame citadino d� I
.. -.-----.- =,

1
"lo Caxias, de Joínvile, pe- ço a part'ida preliminar, dis- do Estado na arte de dirí-

,.
OS PREÇOS

f"
.

terá I lo escore de 3 a O. Todavia,
I
putada entre as equipes de! glr pugnas de futebol, seja De acordo com a tabela dopro issionars era sequen-

1da na. tarde de hoje, no frente aos co-irmãos da Ca- aspirantes dos mesmos. feliz na tarde de hoje, brin- certame, serão cobrados os

estádio da' Praia de Fóra, pital, este. ano o. quadro'
. ÕS APITADORES dando o público com uma preços abaixo: .

quando se empenharão em orientado por Carlos de
I

Lázaro Bartolomeu foi o arbitragem cem-por-cento I Arquibáncada: ,Cr$ 20,00
sensacional e equilibrada .�ampos Ramos (Leléco) es-

I

escolhido para referir o correta. O jogo entre os su- �i arquibancada (senho-

peleja as esquadras do á invicto e iniciou auspi-' choque de hoje entre atle- plentes será arbitrado pe- ras, senhoritas; sócios, mi-

Atlético e Avaí: iosamente o certame der- ticanos e "azzurras". Espe- 10 sr. Euclides Pereira, que Iítares e crianças): Cr$ ..
Líderes invictos [unta- .otando o Bocaiuva por 4 a "ra-se que s. s. que é ínega- vem se revelando entre os 15,00

.

mente com o Figueirense, �, Al�tes o alv�.ce�este ,con-II velmente , um dos melhores 10VOS do apito. ! Geral - o-s '10,00.
avaíanos e atleticanos es- ;egulra o prImen'o tItulo. .

,

,

peram proporcionar no do ano, ou seja o de campeão

I
.--

do Torneio "initium". É ''-,�'grande público que acor-

O
.

DA DOSrerá- à. praça de esporte da possível o reaparecimento A R Nao prélio de hOJ'e dos dían- I I
.'

rua Bocaíuva, um combate
titânico, cheio de' jogadas .eíros Amorim e Bolão, que DUELOSclássicas e empolgantes 'não puderam atuar contra o' .'

dessas que agradam até ao Caxias. Todos' estão em for-

'espectador mais exigente. ma esperançosos de colher Faixa Branca PARTIDAS REALIZADAS
O Atlético vem de duas uma

-

vitória sensacional, TORNEIO REVANCHE MÉDICO CIRURGIÃO
d a sim na fi' Paula Ramos 5 x Cuaran i 2 Doenças de Senhorasvitórias sensacionais. Co- conservan o-se s

,- Duelaram-se, os orra-
, d t b I I d d . Imbituba O x Bocaiuva 0, em Henrique Lage Partos - Operações - Viasmecou abatendo nítida e in- ponta a.u e a ao a o o nopolitauos, em Joinvile,

. ,. . Atlético 4 x Paula Ramos 3 Urfnárias .sof ísmavelmente o Paula ['lg"uelt'ense. conseguindo vitórias, quer ,

OOQ PROVAVEIS QUA de veteranos Figueirense 4 x Tamandare Curso de aperfeiçoamentoRamos,. }Jara depois passar
'J

.

-

na categoria
DROS E Avaí 4 x Bocaiuva 1

e longa prática nos Hospitaistranquilamente pelo Gua- "orno -ria de extreantes. < s-
P 1 ente os dOI'S

'

. Atlético 5 x Guaraní 2 de Buenos Airesraní. Possui um time va- covave m Sã vitória, contudo, não di-
d t

M

SSI' cons I Imbituba 5 x Tamandarê O CONSULTO'RIO: Rua 'Fe-,
. lente e ardoroso o clube � lua ros a .uarao a m .,- min ue em absoluto' o valor

tft
.

I � I . Figueirense 3 x Paula Ramos 1 lípe Schmidt, nr. 18 (sobra-Presidido pelo general Víeí- O valoroso médio OSNI, pon- , T UH 0,,:: • •
e eficiência da esgrima, AVAl Jaime (AlCI . CLASSIFICAÇÃO do). - FONE 3512.ra da Rosa. O veterano to alto da intermediária

I'
-. ,

-

jo inví lense, ' pois, mais mo-
I ) W ld D d l° lugar - Avaí, Atlético e Figueirense, O p.p, HORA'RIQ-: das 15 ás í8Djalma tem sido in fatiga- tricolor nes), ,a .

11' � an a; derna, cresce dia a dia, f ir-
vel no preparo e adestra-\

Fausto �J�Il"), VICO e Co�a; mando-se cada vez mais. 2° lugar - Imbituba, 1 p.p. i horas.I F d OI Bolão 3° lugar Bocaiuva, 3 p. p. 1 _

mento do plantel tricolor, O Aval', por' seu turno, vai I 'erna.n
o,

.

avo,.
,

' Jogararn, e.m Joinvile, os se-
'T daré P R 4 I•

I Dl (J )

I
40 lugar - Guaraní.: arnan are e . amos, p. p ..

A Itanto que se encontra "ti- '10 gramado na tarde de ho- i.,-m�l'lm r

e 1 son aco
:. guintes esgrimistas daque- . , eniudo" e em condições de. ',je para tentar a rehabilita-ITeAodroLrÉo' reIC�almor'So��:�, Il�Ll cidade: D VEATEl'bRAtNOnS: AtléticoG��� .�. ����� ; 9, Us·a-. .

brindar sim "torcida" com "no 110is teve domingo úl- .

'

..',' l' orete - r. er o ·,0- '4 E t I a" , , I Ne êu (Prederíco) e NIlo' di R'b' W I Avaí ,' .. :' ,
, � rua ransversa, qu -

mais um triunfo espetacu- timo, um. dos seus maiores 'I .

r
.. .' cha, Wal II' I erro ea-I' .

F I' SchV t G Ca allazzí d Bocaiuva SI esquina rua e ipe -

lar. í'racassos, sendo derrotaâo' IC 01', lOv�,m, v , demar Luiz Pereira; Espa a . A'"
C Figueirense ., ,................. 7 midt, casa com OItO como-Lauro e areca: - João Spring em lugar do .

PRELIMINAR Dr. Rocha; Sabre Dr. Rocha, Guaraní , '. 4 dos, servindo para resi-
•

o 30 h terá
A' Imbituba 5 dência e escritório. Ne-

.

As 1 ... , .··l..o1"as era come- ,'Waldemar Pereira e João .

d
. Paula Ramos 9 cessário contráto e f ia 01'.

TAÇA "ESTADOS UNIDOS DO _BRASil" fUTEBOL EM TODAW�·;�!·;rpat�s��,RE������ Tamand�6ú;'·éoNTR·À··· · °IIn!;l���:I�õ:s:l�:t�:�el!açIãvO�RIO, 18 (V. A.) - Este �nl'sil". NêsseCsentildlo jTá= I
.

PA'RI'E I CE,üsta'ldPecllp'o paul�ANutne�, Atlético 5 nO. 11.
ano nã? �averá campeona- d�l,"jgiu ê�e ao onse 10 ec-' "

'

.

"

'.
.

.

< vera .0 .

assos, n 01110
Avaí . ,'

' '. . .. l' - --c----------...,-
. to bl'ilsJleu'o, contudo o pre- .1lCO, a fIm de estudar o as-, ( , l,' � I G. OlrveIra. FEMININO

4 V d
. : /j I'" h' Ik' B' khl ,Bocaiuva

..

: ,....................

e' e-sesiclente da CBD, sr. Silvio 'I sulLto e elaborar o projeto. _.
.

. '.. '
.

:::len orItas e U'ç o s, ,t 1
.

".... .
'

••1' -" '�F;igueirens�e .P'lcheco estú estudando um ,1'/3d:l icléh primitiva é d& São. 'is seg'j]]n�es as 'par- Yeda ·.uilva e Elizabeth
.

'd
.

d ' Guaraní 100 I: .Em BI'guaçu', na Rua Co-modo de fazer com que as ,��Te o torneio seja dividido· tI as programa as.· -para Bt:itts. -

..

d
-,'

d
.- I
h'

<

t d t I A "t I A
. - hnbituba ,....... I T'

.

dOI' el'r'afiliadas dos Esta os não fi-' .;111. regiões e
..

ca a. regIaO
. oJe, em '0 a p,ar e.;,

, .convi e .( a ssocIaça.o 9 l'one eIxeIra e IV ,

I N R 1 B V d d Paula Ramos ,................

7 d'
.

ndIque o seu fll)ahsta, que
.

o 10
.
At etIca arnga er e, IS-

9 n. 1 , uma casa e negOCIO,
quem inativá,s. AS"sinl, o pre- é1êvél.'ão ser em número de�, ,F!amengOo'x Bonsuce-sso Iputarã"o, nesta 'cidade, Join- Tamang��'�RTiLHiúROS""""""'" com moradia e pequena chá-
sidente da "Mater" ideali- i ;:eis. Seis Lças deverão ser. Fluminense x Madureira vilenses

.

e Florianopolita-· 4 'c,ara, medind6 300�2 .. ,
com

..

I I
' "V S- C· t

- I t' h E'rico (Figueirense) t-Z01.1 Uln torrieio . inter-se e.- dj�putwdas, neste. torneIO, asco x ao rI.s ova? nos, um 'Ol'neIO revanc e
). 4 agua corren e e poço.

'.B t f 01 I 'd d d Wilson (Paula Ramos '

M t' d d f I cções, com inscrição facul-: ,�endo que a cada 'vencedor o �a ogo x arIa .que esta sen o aguar ao·
3 .

o IVO a) _:ren a, a e. I-tativa, para a disputa da! de rQgwo será entregue Canto do Rio x Bangú com grande curiosidade. Pa- Lauro ·(Atlético)
3 (mento da esposa do propne-

.

E
,-

S· PI'·, f'
. -......_ Gaval,lazzi (Atlético) "."Taça.Estados Ul1l.10s,;�oo,�)ma.", ..."i .,'. ;:ol!

. m ao ��10
..

;troclllaraapr�.va emllllJ1a,

I (G ') 2 tarIo.
-'-_.� - ..--:..:....___,-._- Jabaquara x Lmense : .' � a': Snra. Maneta Konder Al'i uaram , ..

2
Vêr e tratar na mesma.

OS NOVOS PRECO'S Dor ING":R'ES'S'OS Cqrlntians x Santos t·,;, :Bb�n'htnise.n. Essa prova vai
I I! I,

Ded-éco (Guaraní) .

J G 'P t Pt· t't' t' t Valério (Paula Ramos) 2
, uaranI x on e re a cons I Ulr acon eCImen o I ,) ,

PARA O. FUTEBOL CAR'IOCA 'xv de Piracicada x Por-. h.iSV6rico n'6s. ahais. desPo,r-, ! i�' .• l'.i�ola CP. Ramos)
) �

Lu�Wesa :. tlVOS da 'CapItal, por sel" o !, "AJe'mão (Figueirense
R 't d.

Noroeste x Taubaté primeiro encontro feminino!
. Victo'l' (Atlético) 1... 2 eVIs a osRIO, Hl (V. A.) - Sofreu, Cr$ 80,00, e não Cr$ 70,00, I XV J' S-PI' I' d

. Fernando (Avaí) t.. .. .. .. .. .. .. 2
alterações a nova tabela de conforme fixal.·a a referida

I
_.' de au x ao au o de equipes :à'qu'I rea Iza o. :

n d
.

(B') 1 t;., dR G d S I O
" ,.

t f
.. I 'o ngues OcaI va

1 fia orespreço de ingressos para o assembléia. -
. , o li pl'Hl1en'o encon 1'0 emlllI-

P f (I b't i
b )fútebol carioca, e x c e t o De resto,

.

as altj!rações Aimoré x Grêmio' " lo"aqui levado a efeito foi! Ll'°dess(oIr b'tmbI)u
a

1 j' SUMARIO1 E I::J
•

L "" l"d I" t" nn o m I u a "........ ,quando os .1.·oO'os s\:_, efetua- .sofridas, repr�,se....nta:ra;n....
re-

< m lenrIque. age 111'( IVI na ,e pa rOCll10U o
, 1 E f'

.
. . io � ,. .z'" � P I R

.

I b't b S h Bt' Nery (Imbituba) ';........ 1 n Im, a prImeIra expos -

rem ·no Maracanã, onde o s ultado
' •.•'

de enfendir:lleritos au.a ' amos x 'm I u a mes-tno a en ora ea nz .

O' (I b't b )
.

1 I ca-o esCpecializada. Associa-.'

I E T b
•

P d
. R' . I '

. scar· m I li a ',' . . .

Itorcedor, como se sabe, con") 'qü(:j'! o pr�stdeIi'fe' da"FMF, '''' .. TIF U ara0"" e' :erI1eIl'.as .amos,.IsSO em, I
.

P l' t' d C· d.

F
.".

P d' t di" Chadéco, (Imbitubj.:'l.) , 1 ção au IS a ,e rIa ores

���a�'l:po�t������ ��leml�� I �:�'e����I���d F��n��'a��1���
'.

eITo����I�I�I·Sqa::�n:�. ,�����!f;:'ll�\��m�;�� ��� i i. ,�Scom,br� ((APt'r�Rt�?l)OS) 11' I
de B�v�no; -;:-95�el��oç'�: J�oC I R F·· contl'o, "e-'s"':e de equipe, pa- II areca '" ICU exerCICiO e. .-eram cobradas. À vista da 31'. J. Alves de Morais, man- ar os enaux x IgueI- -"

Bolão (Avaí) ':':':':'.. � 1 !ridica _ Estragos por alll-'tabela que a assembléia ge-
I tiveram ontem com o pre- jl'ense tI"(i�'illi6 ,1.. 'do mesmo cabe a

L ;
Carlito (Figueirense) ,....... 1

I
mais dó dono da terra em

ral da FMF -aprovara ante- Isidente da COFAP, sr. Amé-j
Em BI!lmenaU Idmeira dama do Estado.'

!
I

I O G dI ' Niltinho (Avaí) 1 parceria agrico a. a o
ontem, à noite, houve, redu- dco de Carvalho. E ontem Olímpico x He�'cílio Luz

I E8pe�'amos . que as p�'ovas RECORDISTA DE TENTOS NUM Só JOGO
.

,'Holandês no Japão. VpI Es-ção tn�s chamados

ingres-l,:mesmo quando por volta das
I' ,Nesta ,�apJtal. I COnSlg�m o. sucesso que das

Lauro (Atlético), com 3 gols. posição Agro-P'ecuaria do
sos populares. Assim, "mi- 18 horas, foram aprovadas I Aval x AtletIco mesmas �e",espera. ARQUEIROS VASADOS Estado de Goiás. XVII Ex-
litares, éustará Cr$ 4,00;

IHa
FMF pela maioria dos i JOGA HOJE EM HENRIO'U' 'E lAGE O Amai.n·Y· ('Tatiúdldnré) : � '. 9 vezes posição Agro-Pecüária e In-ger�l, Cr$ 8,00; e arquiban- r'ep�'esentantes dos clubes

I
.

.: '.. . LeIo (P. Ramo$) 7 vezes dustrial de Ma,to Grosso..
cadas, Cr$ 25,00. A assem-

1
cal'locas.

Pt' (G ') 5· vezes P I as aos pecuaristasbléia pretendia que fôssem I
'

PAULA RA'M'OS w'
a

let (lGwranl ')'
. .

5 vezes OaBavI' '1 t' d' _es'a er . uaral1I '. . .

.

raSI es a em con IÇOcobl'adas, respectivamente, I
A tabela e� questão já'!

.

.

S
,.

(Atl't· ) 5 vezesdtO VI, ,0nClllI e ICO . . . . . . e expor ar carne. con-
estas quantias: Cr$ 8,00, 'se aplicará sábado, em São A equipe do Paula Ra- pai-tida amjstosa·, dará com- .

(B
. '

4 B' G d'I LUlz ocalUva). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vezes curso de OIS 01' os 'emCr$ 15,00 e Cr$ 30,00. Co-' Januário, quando da reali- mos, que vem de dois fra- ';-, . .;.

2'I I

I
Dino CP. namos) vezes Presidente Prudente. MaIS

mo compensação a tôda essa zação da partida Portug'uê- cassos sucessivos, irá hojé bate ao <"onze" do Imbitu- \ . .

.1' vez IAlcides (AvaO um tento lavrado pe a pe-baixa, as cadeiras custarão 3a x 'América. a Henrique Lage, onde, em ba Atlético Clube, local. I ARQUEIRO INVICTO cuaria de corte _ C'ontinua

Um - 'terceiro lurno, à semelhança do Campeonato ,jont�:;��:;:!���[�i{�:E��:::::�'no n:r.�;� ;[;:��;���iFi��;��
,'v, ;;,," Caiioca \terà, o: certame -ilhéu, coat}"a o Atléti'hPUJ;SAO D�'CAMPO,' �=��i::i;r�!:Odut�'el����

, .!;. , . • ../ ':' '. ,
.

Sebastião, do Atlético, no jogo . .frente ao Guaraní� de ;ániÍnái!l premiados. Eco-
o JOGOS lAMB�,M ÁS 5as'. FEfRAS, A' NO ITE - EM OUTUBRO o. INI,ÇIO D01.cAM- J �: :Q!S\��;d� ;:Meir?s. ����.��?:���. ,"""" ;':; 2 vezes ���:'A;itu&�iI�: �e �:���.�

\..
_. ,,- . PEONATO JUVENil.. -.' I ··Lain:o·8aritos�';.; ·:.:.·:.;;'.. ·· 2vezespa.ra:�o"preparof.irial-do

- ·;"Gersot'l' D'eni.aria
, l"vez franc'ô p'ara' o',corté: 0 esto-

Steban Hol'Y (húngaro) . ;.:.. :!: '; 1 Vez mago dos í·uminantes. A 'a-
João Sebastião da Sil v,a . '.'". <' '.'. . . . . .. 1 vez cãO lunar sôbre plan tas hor-
Lázaro Bartolomeu, ; . ; ; . ; . '. . . . .. 1 vez ,Úculas. O controle queijeiro

ASPIRANTES do leite.' Produção do leite
Classificação nos. Tr'ópicos. A incubação

1° lugar � Figueirense, Guaraní e Imbituba, O p.p. de ovos de marrecos. Merca�
_2° lugai.· - Avaí e Bocaiuva. e Atlético, 2 p. p. do de carnes. Mercado de
3° lugar - Tamandaré, 4 p. p. laticinios. Calendário agri-
4° lugar - Paula Ramos, 6 p. p. cola. Agôsto em São Paulo.

.

. PRÓXIMOS J9GOs...._ �.::1 Relatório n. 126 do Serviço
Dia 21 - Avaí x Atlético de Contrôle Leiteiro da-A.
Dia 28 - Tamandaré x Bocaiuva

. I II . P.C.E.

Preceito do Dia
A LIMPEZA DOS DENTES
1\ limpeza dos dentes de

've .ser feita várias vêzes ao

dia. Con vém usar escõvas
de cerdas resistentes, capa
zes de retirar de entre os

dentes os resíd uos alimen
tares e _os depósitos de tár
taro.

Escove os dentes, fric
cionando-os com a es

côva, durante alguns
minutos, em tôdas as

direções. - SNES.NÚMEROS DO CAMPEONATO
CITADINO DE PROFISSIONAIS Dr. Constantino

Dimat·os

Esteve reunido, quinta- juvenil de futebol. -Para a' dade d'a irealização de jo- ! meiros colocados ao final
feira, à

. .noit.e,·. o",CollSelho, sua �e.t.iN.açá() ",;-foL-marc�hJ gos o·também às qu.j.ntas-f�i..·I,do-s€g.ulUlo,�MIl�no. O tercei
Arbitral da .F. C. F.) sob a do o mês de outubro, quari-·11'as, à noite, tendo, em vista 1'0 turno será iníc.iado com

presidencia,
.'

d,o sr. Osní do será iniciado. O Imbi-! o ai 1'<1'.7;') em fi ue se encon- ÔS tOncói'l'cntes sem pontos, ,
,Mello e com ,a presença dos tub;j não estará na disputa, trn o ccr1ame, Aceita a su- pe;'didos e o vencedor deci-

srs. presidentes e irepresen- sef!do provavel as ausen- gestão do maioral efecefea- ditá o titulo' com o vence
tantes dos clubes de pro- cias também do Avaí e Bo- U(), cuidou-se (1� vários as- dI)' :1o� dois primeirós tur
fissionais da -Capital. 1 caiuva. Os jogos serão efe- I suntos com "ef(!r'ência ao '.I"}O;. tal qual o' campeonato
Assunto de importancia tU:ldos aos domingos, pela Campeonato, ficando decidi- carioca.

)lara o futebol ilhéu fóram 'manhã. ·do que o certame tel'á um l"oi elaborada nova

tabe-Idebatidos, tendo sido trata-I' TERCEIRO ·TURNO tereeiro turno que será (lis- la, à qual daremos á publi-
do da realização do certame Foi vcntilada a possibili-, putacln entre os cinco pri- cidade oportunamente.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO 5
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Florianópolis, Domingo, 21 de Agôsto de 1955

DIA 3 DE SETEMBRO - "A MAIOR FESTA DO ANO" - NO CLUBE DOZE DE AGÔSTO!!! UM DEFILE DE ATRAÇÕES NUNCX VISTO �EM
TJOSS�t\_ SOCIEDADE: DESFILE DE MODAS, ELEIÇÃQ DA "ELEGANT-E-HENAU X", HOMENAGENS AS "MISSES DISTRITO FEDERAL E

BRUSQUE, "SHOW". COM OS DEMONIOS DO RÍTMO, SORTEIO DE PRENDAS EN TRE AS MESAS.
&••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,. a•••••••••••• , )(fj•.••••.

AGENTES ·NO INTERIOR
,�'

PRECISAM-SE MESMO B ROCAS para pedreira,
SEM CAPITAL E NE-

NHUMA PRÁTICA 5 'E C OGl':lnde firma de Tecidos .

'

,

de São Paulo, procura, em

ti3elas as praças do país,

Ipessôas honestas e traba-

lhadoras para venderem
.

CASIMIRAS, LINHOS e I
TROPICAIS, diretamente ao

I
bolso Postal. Paga-se ótima

consumidor ou revendedor, comissão e fornecem-se

pelo fácil sistema de Reem- mostruár íos inteiramente
--------------------_

-------_-

MENTALIDAD�
TURíSTICA

ENTREGA IMEDIATA
TRILHOS DECAUVILLE 8k$s. - c/ talas de junção

e Fish-plates
TUBOS GALVANIZADOS -. sem costura - Diametros_;__

1" - 1.1/4" - 1.1/2"
2" - 2.1/2" - 3" e 4"

Oferecemos as mercadoríns acima ti, preços nbaixo c1,1

mercado - Material importtulo. e garantido em perreft«
condição. ,

-

Consultar - CIMETAL S/A - Av. Graça Aranha 13:�

_ 40 ando - Rio - Teleg. - CIMETALLIC - Fone I

42-3754.
. r....................1111

- .

Culto Eyanqelico
A Igreja Evangélica é Rua Visconde de Ouro Pre-

uma corporação que existe to,
-

61
pura adOl:ar a DEUS em es- i

.

pírito e em verdade, preg�r I ..Escola,Dominical,
aos Do

a Evangelho da Salvaçao mll1gos, as 9 horas;

que há em Cristo Jesus e. Culto Público, aos Do
promover a edificação das I mingas, e às 5as. Feiras, às.
almas fiéis.

.

19,30 horas.
Todos quantos quiserem (Rua Raimundo Correia, 269

conhec�r\ suas ativida.des (Estr.eito)
..

serão benvindos e.m seus I Escola Dominical, aos Do

Templos, nesta Capital e no mingas, às 10 horas.
v.isinho Sub-distrito do Es-! Culto Público, Domingos
treito, 110S dias e horas a-

I
e 4as. Feiras, às 19,30 horas..

baixo: Rua João Cruzp,ilva (Es-
Rua João Pinto n. 37

'

treito)
Escola Dominical, aos Do- Escola Dominical aos Do-

mingos, às 10 horas. mingas, às 10 horas.
Culto Públ:ico, aos Domin- Culto Público aos Domin-

gos e 4as. Feiras, às 19,30 gos e 5as. Feiras, às 19,3(:
horas. horas. /.

r

PARA o FIGADO
I;;

PRISÃO DE VENTRE

P'ILBLAS Do ,A2SBADE Moss:
As vertigens. rosto quente. (alta de

ar. vomitos, tonll'inis e dores de
cabe<:a., _ maIOr ",parte das' vezes
�io devidas ao mau funcionamen·
to do apafc'lllll di;,:-"stivo e consto

IIUl,,,te t'ris:.o' dto ventre As
í'i1Ulas do AlJhàilc -Mos, sao .wdi·
cadas no .tratamento da Prisão d('

Ventre e suas manifestaçóes r

!las, AngiOl'olites Licenciadas pe·
·'a :saude PUblica. as Pihilas :lo

Abbade . Moss são usadas por mi
lhares d.t! pessoas. Faça o seu

uso das !)Ilulas do Abbade Moss.
__ ��atamento cQm o

"

gr.rtis, Cartas para TECI
DOS MEHERO _ Caixa
Postal, 4020 _ S. p'aulo.

DIVóRCIO E NOVO CASA
MENTO

Processo legal, rápido e i
sigiloso, no exterior. Con-

I

suite sem compromisso, o

Escritório Juridíco e Admi-
I

nistrativo. Caixa Postal _..:..
!

4231. Rio de Janeiro. I

C I A. COMERCIAL
DIVISÃO DE MÁQUINAS

Rua Alvares Penteado, 208 - 8.0 andar - Telefone 35-4101
" End. Telegr. "TRADECO" - Caixa Postal, 238 - São Paulo

Lindas Senhoritas Desfilarão
TECIDOS RENAUX

-

LINDAS SENHORITAS DESFILARÃO TECIDOS
RENAUX

Algumas das mais belas representantes da socieda
de catarinense desfilarão, no próximo dia 3 de setembro,
nos salões do Clube Doze de Agôsto.

Convidadas pela Comissão Organ ízadora, acederam
gentilmente por tratar-se de festival de beneficência, e,

assim, vieram prestigiar a "MAIOR FESTA DO ANO".
Poclemos destacar os nomes das senhoritas
ELIZABETH GALLOTTI _ Poetisa e elemento de

'

OVO:S'
ouro

.

ma mescla de pessoas de to

dos os estados que aqui vi
I
vem sn trela çados pelas mes

(Alvarus de Oliveira) ma luta de trabalho, curtin-
Durante a semana do Con- elo as mesmas necessidades.

grasso Eucartstico a cidade No fundo refletem realmen

se transformou. E as obser- te a alma elo brasileiro que

vações eram as mais in teres- é hospitaleiro .por índole.

s.m tcs. Encontravam-se pe- .E não será hospitalidade.
las ruas grupos de pessoas 'I pnlavra qué significa te

cstranhas que se perdiam, cnicamente mentalidade tu

que perguntayaJU, que te- ris tica ?

mi:lin atravessar' as ruas, Já dissemos em outro co

com 'mêdo do tráfego, que mentário e repetimos: --:

tudo olhavam e analisavam' Houve agitação 'maior den-

S! tadores olhos -1-'1'0 da cidade habitualmen-com per cru c c" destaque em nossos meios artísticos;
turísticos.' Encontravam-se te agitada, mas não houve HÉLIA OURIQU-ES _ uma das mis
carros e ônibús com placas t�lm�ilto. Existiu or.dem, dis- I representantes da belesa florianopolitana; I li
de tôdos os

_
Estad��.. I t.iplin a. E o :l:efelto _

e o i IMACULADA GASPAR --:- Miss Associação Comer-
Uma senhora. ja idosa,

I
Chefe de PolICIa estao de. cial de Plorianópolis :

. I
perguntava aflita onde po- i par�bens pelo trabalho que I MIRIAM NóBREGA _' uma das dez "garotas-char-
der-ia encontrar a Rua do I real izaram.

Lamentamos Aa me" da Capital;
Ouvidor' ... e estava em plena I doença

de Don Helder Câ- i NORMA COUTO _ Rainha do Clube Doze de
nua do Ouvidor... m_a�·2t que o �f�stou �as so- '·Agôsto.

O n;ais curi�so era a b�a I J,el:ldades religiosas,
..

ele que: Uma bela, belíssima representação d51- juventude de i

vontaae, a delicadeza, nao
I
fOI a alma do Congr essa. nossa terra! Isó dos guardas postos às I lJ_�; im�ressão "sui-gê- Êsses graciosos manequins desfilarão- perto de trin- _

' •••• ' ••.•.•.•••
'

•.••••.••••••11111, j'�;!l ti
nus, como tam�em .do povo I

nerrs sentImo: a� ver tan- ta modelos exclusivos de Antônio Lopes de. Faria, inclu-I
cooj.cran do, ensll:an�o, com, t:l gente (1e f?Ia gozando as indo trajes de baile, praia, passeio e esporte. 'II�calma e com paCl�ncJa. 'I belezas do RIO, conhecendo- i Serão apresentados chapéus originalíssimos, cria-, ,�

.
Aquela mentalIdade tu- I o tamando-Ihe de assalto os

ções inéditas de Madame Áurea Moura.
'rístic:I de que tanto temos i fon�osos . rec�ntos: _ .Se�- -,

faLdo. que precisava o ca-. :laça0 de lI1ve.la pela prlmel- ...,....•........-...t'V'»o..,..........w......J".,ovyo�..--..-_-.-.-_....-...._--.,-.. ..._-_-..-..._ ......- .... -

rio.:« possui]', para acolher: ra impressão que é delicio

os visitantes que aqui víes- I
sa. S�l1saç.ão de quem, cas�

sem gozarnos as belezas, o I do ha muitos anos, <aprecia

.carioca possui na hora de- a lua de mel de outrem. Se

cisiva. Ê um povo extraordi- i ·á que amamos/tanto a cida

núrio êste 110�SÕ, que" aliás
'

de maravilhosa que temos

representa bem o povo bra- ,ciume, quea queremos com

s ilei ro, pois no Rio existe u-
'

egoísmo?

Com AUROFAC, o revolucionário suplemento
alimentar, as' aves crescem tanto e tão depressa

que seu rendimento no mercado proporciona
lucros até hoje não sonhados!

As rações enriquecidas com AUROFAC asseguram
alirnentação balanceada e tríplice economia: \) porcos,
bezerros e aves crescem mais depressa e adoecem menos,

2) COnsomem menos alimento para a engorda, 3) pesam
n1ais e dio lillii.Jr rendimento no mercado.

Veja que maravilha I

NA MESMA IDADE
A URO FAC contém
AUREOMICINA,':' e

Vitamina B-I2 - por isso
acelera o 'crescimento
dos animais, protegen-'
do-os, ao mesmo tem

po, contr!'_ àS doenças
que, frequentemente
são htais. AUROFAC
é fruto de vários anos de
investigaç:\0 científica,.
realizada pelos técnicos
dos laboratórios da
American Cyanamicl
Company. Você pode
adquirir Aurofac j,i mis
turado com as raçõ;:.s 011

fazer a mistura com tô-
.

da a fMilúi.lde em Sti"1

.própriafazenda, sem ne

cessidade de máquinas

Com -AUROFACSl<m AUROFAC

�
---...---_ ..._----

R
----------_ ...

CD
*

-

Exij3 r3ções enriquecidas cO,!, AUROL\C ou

<§;>reforce-ls, você mesmo", cOrn �5se Illagníiíco su- - c,.,.,...J
plemento alimentar que �p�r� mila�res de S3Ú- n.. c....k."

de em sua cri3ção! f:_j(reva-nOi e tertmoi

prazer em tnviar-/he .informara,·) det.1/hadai. .

,

·Marca. reglllrod,;n

Distribuidores exclusivos paTa todo o Brasil:

LABORATÓRIOS lEDERLE DO BRASil' S. A.

RIO: Rua ).. de Março. 9

S. PAtILO:, Rua Lavapés, 326
RECIFE: nua do Hospiclo. 7�' - loja

B. HORIZONTE: ·Av. Olegárió Maciel. 571

P_ ALEGHE: Rua Senhor dos Passos, 280 .. ,

6ALVADbR: Av. 7 de 'Sétembra.' 142 '- 1.' andar

•

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

.lá está à venda no. Brasil
especiais.

:A·,U R,,,:O,,'· ,,·,;.F·: "A,'C*., , .,' ". -'
,

...

,; .. ,pequena despesa e grandes hlcros!

Banco do 8rasi1 S.A. ",?mg

� .. ',

com ponta de metal duro
I�;;: (carbureto de tungstênio e cobalto)

� Fabricação sueca

y TEMOS EM E,STOQUE
::::::_ P A R A P R O N T A EN T R E G.A

.� em jogos de 0,80 a 4,00 e de 0,80 a

" 4,80 m de comprimento, e brocas para

\\\"
-. fogacho de 50 cms. de comprimento.

\ \ .

Participação
Olinda Rodrigues Corrêa e José Domingues e senhora

senhora í
Participam aos parentes e Participam aos parentes

pessoas de suas relações o e pessoas de suas relações Icontrato de casamento de o contrato de casamento de I

seu filho Glauco com a sta. sua filha Len ita cóm o Si:. 'ILenita Domingues. I Glauco Rodrigues Corêa.
Lenita e Glauco

'

noi vos

Florianópolis - 20-8-;55 _ Porto Alegre

...boa com

qualquer
tinta!

r Ponta
de Irídio

J Pena banhada
.

em ouro de
11 qlrs.
Sistema
europeu

J Procedência ,

alemã

A VENDA NAS

TOSSIU?
Não deixe Que as Bron

quites, ou Rouquidões amea

cerr;' sua saúde! Ao primei
1'0 acesso de tosse. tome "Sa

tnsín", o antisético das via!'!

-aspiratortas, "Satos in" eli-

-nin a li t o s se. da novas for

'a� p l'il!'(H Pr!)('1Jrp na!'

Farmácias p d rozar ias "Sa.

tosin", que combate as bron�

quites, as tosses ,e as con

,;equênciafl dOfl resfri.rl()�

Distribuidor Exclusiuo : vi
o
-cPRIMUS

COM. E IND IMP. EXP. LTOA.
Av. B rãQ de TeHé, 7 - 5; 304

Te!.: 43-3959·Rio

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

CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR

COMUNICADO N. 53

A CARTEIRA D-E COMÉRCIO EXTERIOR comuni-
:1 aos interessados que, tendo em vista a inviabilidade,
]m çt:rtos casos, de exata e completa especificação pré
.. ia dos materiais a importar, admitirá doravante, em ca

dttel' de exceção e desde que reconhecidamente difícil

_lquela especificação, se realizem sob as condições abaixo
.•s importações de:

PEÇAS E ACESSóRIOS PARA AUTOMóVEIS, MÁ-
QUINAS E AP.A:RELHOS:-

. ,

a) _ preenchimento dos pedidos com especificação
do material apenas genérica, no modêlo CA

CEX-21, abservadas.a categoria e- classifica
ção (Dec. 34.893, de 5-1-54, art. 25, alíne� "b"),
mencionados os valores FOB e CIP, mas omi
tidos os itens quantidade e pêso;

b) _ pronto o material para embarque (todo -ou

parte) remeterá o exportador, 'diretamente ao

\ ; impo11tador, uma via da fatura comercial _

que' poderá ser apenas por êle_ aufentjcada _

elaborando êste último, com· base 'nessa via, a

relação� (modêlo CACEX-�2), a ser fornecida à
Carteir�; n&,o ficará o exportador, contudo,
desobrigado de apresentar. fatura comercial
ao Consulado Brasileiro' para a competente

/c. legalização;
c) _ realizada a necessária conferência dessa re

lação, será a primeira via encaminhada pela
.. ,.CARTEIRA, à Alfandega, que. só' à vista de

la, lib�rará o material.
,

Rio de Janeiro, 12 de agôsto de 1955.

(a), Ignácio Tosta Filho _ Diretor.
Ca) Adelino Debenedito -- Gerente.

CINE
.

SÃO JOSE
As _ 10 horas.

Um' Espetáculo Colorido
30 Festival "Tom e Jerry"
Preço Unico _. 5,00.
Censura até 5 anos.

"MATINADA"
I As 1,45 _ 4 _ 7 _ 9 horas.

A NAU DOS CONDE-
NADOS

No Programa:
Cine Reportei". Nac.
Preços : 10,00 _ 5,00.
Censura até 10 anos.

As _ 10,15, horas.
Um Espetáculo Colorido
30 Festival "Tom e Jerry"
Preço Unico _ 5.0'0.
Censura até 5 anos.

"MATINADA"
As 2 _ Li _ 7 _ 9 horas.

QUERO-TE MEU AMOR
No Programa:
Cine Noticiaria. Nac.

Preços: 10,00 _ 5,00.
Censura até 5 anos.

As _ 2 horas.
Fatos em Revista.

Nac.

20) LUZES NAS SOM
BRAS.
30) MINHA VIDA' TE

PERTENCE
Preços: !.l,00 _ 4,50.
C<311SUra áté 5 anos.

As _ 7,30 horas.
A NAU' DOS CONDE

NADOS
No Programa:
Cíne Reporter. Nac.

.

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

As _ 2 horas.
10) Noticias da Semana.

20 FURIA DO CONGO
3°) GUIA RURAL

.

40) ALIADO MISTE-
moso 5/6 Eps.
Prcços : 7,00 _ 3,50.
Censura até 10 anos.

As _ 7,30 horas.
LUZES NAS SOMBRAS
TESTEMUNHA DO

CRIME
No Programa:
Vida Carioca. Nac .

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

•

� As _ 2 horas.

"Espetacular Matinada"
SHORTS _ DESENHOS

_ COMEDIAS

Preços:' 4,50 � 3,50.
Censura até 5 anos.

As 5 _ 3 horas.
A NAU DOS CONDE-

NADOS
No Programa:
Cine Reporter.· Nac.
Preços: 9,00 _ 4,50.

'

Censura até 10 ano.& .

........._
'-__ ,_

As _ 2 horas.
1°) Noticias da Semana.

Nac. '""
. ·i· "'. i '

2°) O GUIA RURAL
3°) AtIA'DO MISTE-

RIOSO 5/6 Eps.
40) FURIA DO CONGO",'
Preços: 7,00 _ 3,50.
Censura até 10 anos."

As _ 8 horas",.
SHORTS _ DESENHOS

_ COMEDIAS
FOLHAS DA ILUSãO.
No Programa:
Noticias da Semana. Nac.

!. Breços: 7,00 _ .3,ãO:
Ce11sura até 14 anos.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Com ii Biblia na Mão

DOMINGO, -21 DE AGôSTO

ORAÇÃO
,

Nosso Pai, que estás nos céus, ajuda-nos a compre
ender cada vez mais, o-grande sofrimento de teu imenso
coração, quando entregaste teu unigênito .Filhé para mor

rer na cruz a fim de que, por 1):le, alcançamos a vida eter
na. 'Concede-nos a graça de enfrentar varonilmente nossas

tristezas e fracassos, Em nome de Jesus. Amém.
r

PENSAMENTO PARA O DIA

Olhándo pasa Jesus que, varonilmente, suportou seus

sofrimentos, podemos mais f'àcilmeute levar as nossas

cargas.
-

E. F. SHERFY (-Virgínia)'_
xxx

SE(mNDA-FEIIJA, 22 DE AGôSTO
-<'

A fé é a substâncía-daa coisas que se esperam e a evidên-
cia das coisas que se não vêem. (Heb, 11 :1). Ler Heb.

.�

11.:1-6.

IWO JIMA não é mais que 'uma particulazinha de
terra no Oceano Pacífico. Desde a II Guerra Mundial, po
rém, tornou-se um famoso baluarte. Hoje existe ali, em

.operaçãc, _ uma das �nais valorosas unid-ades, a chamada
"A estação .doméatica", À cerca de 350 milhas de Iwo Ji:
ma a bússola no painel do aeroplano 'passa a apontar zero
com o ponteiro que norteia iara casa. Se o piloto dirige
seu aeroplano por aquela agulha em zero êle fará um vôo
direto at.é· aquele ponto "min úsculo- de terra perd-ida .no

.

Pacífico e ali encontrará seu abastecimento para prosse-
g'1I ir via gein. __./.

-

-,

Na nossa vida, se "n êle vivemos e nos movemos e e

xistimos" Deus, fielmente e8�4 ao nosso lado, pronto a di
rigir nossa rota espi rituaf -nn direção certa. Qu an do de
positamos nossa fé em Cristo, Ele nos guia e dirige de tal
maneira que podemos viver de acôrdo com sua vontade e

seus propósitos.
>

Assim, dia a dia, podemos estar na direção certa
.. nos conduz ao que..é eterno, àquilo que não fenece.

ORAÇÃO

Nosso querido Pai, nós nos alegramos pela resposta
confortadora de nossa fé. Que neste dia estejamos alertas
para conservar nossa fé firme e nossa rota certa. Dirige
nos em nossa jornada na vida. e afinal, �va-nos para ti

Imesmo para que contigo hahltemos para sempre. Em no�
me do Salvador. Amém. .

-

-

PENSAMENTO PARA O DIA

Deus em Cristo- nos f'ornece a melhor bússola e 1'0,

teiro para nossa vida.
ROWLAND ,J. ,MARTIN (Califórnia)

PRE' -VESTIBULARES
PARA AS FACULDADES DE DIREITO, FILOSOFIA, I

MEDICINA, FARMÁCIA E ODONTOLOGIA.. J
CURSO BOSCO, I
Matrícula: Livraria LideI': até 31 de agôsto. ,.
Informações: Local acima 'ou pelos telefones 2316 e

366\nício das aulas ::i��-�etembro. I

Plm-íanópolis, Domingo, 21 de Agôsto de 1955 O ESTADO
__--,_ _�_..��-=- -_.. -�--�---........,...,,_,.-_..,.._,,..--...,.,,,---,--.,,.....�o-====-- __ ::::::l!! .!'-"'�

_

i.

Festa de Nessa Seuheta dn
Sagr-ado' Ceraçãe
Asilo de Orfãs

lIA 3 DE SETEMBRO, NO
CLUBE .15 DE OUTUBRO

_iS 20 horas - Grande Bin-
go, Pré-Formatura do Curso

10 Prêmio - Copoteira
.icompanhada de 6 _finissi- Imos copos.

DIA 28 - MISSA FESTIVA às 8 horas 20 Prêmio - Dois vidros
Guarda de honra durante o dia, início às 9 horas de perfume: Hoffer e Nar-

eté às 1() horas. I ciso Gal�Y.. ,. .

PROCISSÃO LBMINOSA I ;30 Piêrnio - DOIS f in is-

Após a novena sairá a procissão luminosa, condu- simos pares de meias para
.rirido a Imagem para a Igreja de N. S. da Conceição. senhora (NYlon).

ATENÇÃO - No dia 21 - domingo - a novena _será 40 'Prêmio - Uma ban de-
eza da às 16 horas (4 da tarde) : nos demais dias será ja de parede (Sta. 'I'eresi-
.8 19 horas, inclusive no dia 28. i nha) e uma Estatueta.'

As velas para a procissão poderão ser adquiridas no
I

5° Prêmio - Liquidíf ica-
{ia 28, no Asilo, à partir das 18 horas. 'dor.

,- As mesas acompanhadas

�••••••••••••••"••••••••••••••••• iJ••••••••; C:1/cart�LO: Cr$ ItO.O,Oo.. d; A--', 'V-_"'" I S.
"

..o.j l: avera um SOl' .ero entre l-
I

ELE ITOR ,: versas mesas 110 Clube: � : As 22 horas: Grande Sa-
I ! ráu. O Serviço. de Defesa Sanitária' Vegetal, sito à Rua .:

_

'

• : I Abrilhant.ará esta festa o Visconde de Ouro Preto nO, 67, nesta cidade, . avisa 'aosI Se �lguém se inscreveu e ainda r:ão t�m titulo el�i- :
famoso ,conJunto: OS GUA-

I il:teressad�s que, a �artjr do. dia. �2 �o' corrente, o expe- ,

• torai va buscá-lo o quanto antes. Nao deixe para o úl- : RANIS.. _ .,
d ien te" sera das 12 as 18 horas diariamente,' exceto aos

; timo' dia, que será a 24 de agôsto. Se o título não tiver: . ,Seba.stlao _VIelI'a
.
-:- Nar- sábados que :será das 9 às 12 horas.

.

-

! mais espaço liv,re para no�as assina,tu,ri\is do' juiz,
_ não;.,.-

ciso LIma - Carlinhos e Florianópolis, 18 -de agosto' de 1955 _

..
- -

.. .seu violão elétrico - Luiz• se preocupe. Va votar com ele que o JUlZ encontrara lu- • -----. ----� ---,-

• ,-
.

- • Carlos - Léo - Maridinho

O
'

-I' I S 1 I I
·

!:::::�:�::::�.".".......�....._.._.."! e �:�r��: do Curso Nor-: eh a an a APO oO.la ",mal Regional agradecem as.. ,

T>,y ',_

3a'sas eo�erciais e a Direto- '-ÁRTHUR ANTONio.
-

ria do Clube 15 de Outubro MENEGOTTO
Rua: 'I'iradentes, D.O 20

iiL��. CÓoP7I'a.r�e: pata êste
FLORIANóPOLIS

•

A Comissão

Feliciano

CURSO "SANCTOS SARA'lVA"
(REGISTRADO)

DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA
nnor. UGIA DOS SANCTOS SARAIVA

.tcn d e aos interessados diàriamente das 9 às 12
14 às 18 horas __,

ENDEREÇO:
reI. 3113.

que

Rua

".:"'#'
;or,osItos POPULARES

�BANCO, AGRíCOLA
fq�;RÚA 't�AJAttO: 16' �.'

� _

� flORIAN6pOLlS' "

-
.

Bordadeiras
oordadeiras para bor
dados

.

à mão, poden
do

.
trabalhar na Fabri{

ca ou em c'asa, Empre
go garantido.
Tratar á rUa �Salda- ..

nha Marinhr) 129.'

EXJresso Florianópolis lld�.
1 ransporfe'âe -cargas em g·eral entre

F10RIANOPOUS" CURITIBA E SAO PAULO

P'IUA-':': CURITIBa

COM VIAGE:NS DlltY.'fAlS II!! PESMA �ENTES EM CARROS PBOPI1I08

FILIAL: 8AO PAULOMATRIZ: Ft.ORIAN0P()!:.1�,
Escritório:

Rua Padre Roma 50 - Terreü

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n_ I�"

Fones: 2534 - 2.535
Caixa Pos.til.l,.. 435
End, Telegráfico:

Sandrade e Transpo118
-o-

V1B�9nde do Rio BrancQ
IQS2r.Un

l'elewn� 12!1(l

Endereço TelegrMkJ
Santldl'a � Tran.spoll!i

--',J-

Avenida do �Jjtado lMII/7e

sr..." P!ln:n o_. r_::�pttal - sr.
Ender"",n 1'plptlT'ál1co'
8andr"rj,> p T 'lul,;polla

(A,fDCIa BCI Rio de JaneIro., em Belo Hort'l:ont� COI!1 trárego mutuo atll'
- .

81:. rU!CI �m:n. ,t1nÚ1riõ,aa de Trinitport�"MJn;u Gteral/ll SIA.)
.. .,'"».",- �-----"----->--"'-------""""''"'" ...

,

-----'----_ .. __... _-

e das CASA BlBe.LANIA ,-,t1.

Nunes Pires, 13 bpWorá . doa IUdloa R.C.Â ..

I Vlter. Valvttl_ • nlat:_

Passa temp-o
Por ORILDO

(35)
CHARADAS NOVI8SIMAS

a) No "cais" deu-se um "ajuntamento", motivado por ci
dade catarinense, -2-3-.

'I)) "Oferece" a "moradia" ao nocivo. -::-1-2-.
ENIGMA

-- Experimentar.
-- Perfume forte.
-- Moringa.
-- Colérico.
-- Indelicadeza.
-- Oco.
--' Marinheiro.
-- Firme.
-- Peixe do litoral baiano.

Conceito (coluna inicial): Cois� confusa.
Anogramas _

Descobrir as profissões das pessoas abaixo.
.: ANISO TOFAXS. ANA LIBAIR-
SolucÕes no número vindouro.
Resp�stas do número vindouro (34):

.

CHARADAS APOCÓPICAS: a) cana-ca; h) pintado-

--

\

r+>:

pinta. .

CHARADA AUXILIAR: Edicula.
QUEBRE �<\ CABEÇA: Telefone. (oca, taba, maloca,

casa) .

A 'Imobiliária José '-Oaox
. ·TEM A VENDA

Uma casa a Rua Visconde de Ouro Preto.
Duas casas a Ru� Santos Saraiva:

-

l)'ma casa a Rua 14 de Julho.
'Uma casa em CoquC»-os.
Uma casa na Rua Fernando Machado.
Uma ca:'!a a Rua Conselheiro Mafra.
Uma-caS'R na Rua Rio Gránde do Sul.
Uma -'c'asa de material a Rua Moura, (Grande finan

ciamt>nto).
Duas casas de material no MOl�ro do Geraldo.
Duas 'casas e um grande terreno para lotear no Mor-

ro elo Geraldo'- Frente Estrada Geral.

g.uatro lotes no centro da Cidade.
Dois lotes na Rua Moura.
Quatro lotes em Londrina - Paraná.
Tem compradores para casas na cidaa!,! até .

C']'� 4.00.000,00.
I VENDE-SE a casa número 20, da Rua Deodoro, com
118,50 de frente por 46,60 de fundos - 66.

I IMUBILIÁRIA "MIGUEL DAUX"

I Rua Coronel Pedro Demoro 1.541 - 10 andar -

Telefone 3;376

.Pronta Entrega

Com o já: famoso teclado Facit em 2 fileiras.
DISTHIBUIDORES PARA STA, CATARINA

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

Fone: 3878

'I'elegrarnas: "Canan"
FLORIANOÓPOLIS

,
-

DR. LAURO CALDEIRA DE ANDRADA
Cirurgião Dentista

Consultório: Rua D. Jaime Camara, 9
Horário: Segunda Quarta e Séxta f'etras das 8 às

11 horas .-

Terçà e Quinta feira, das H às 17 horas
Atende' à 'noite exclusivamente com hora marca-da.
Capoeiras: Terça e Quinta feira, das 8 à-s 11 horas

Sábado, das 14 às 17 horas.

-.

ESPECIAJ IZAD.'\ EM f\RTIGOS DENTÁRIOS
Estoque permanente de todos e quaisquer artigos

concernentes ao ramo

EQUIPOS, CADEIRAS E MOTORES 'EVONI te-

�os �ara pronta entregá
Aceitamos encomendas

para diversos fins

ATENÇÃO; Atendemos
Protéticos do Interior' pele
AÉREO e POSTAL

de PLACAS EoJ1Y1ALTADA::3

os sen hores Dentistas e
�

Serviço de REEVIBOLSO

•

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

*- 0IJIIA/fTE TODO DilA I

/1'" nos VAPCJOS �1

D�'-'"t' �7n�' � .. � 'I 1'/ ,
- J

Correspondente Bedacã-o Própria
Anti'ga _Firma oe representações com escritorlO nes.a

Cidade' necessita de UM BOM -CORRES.PONDENTE COM

REDAÇÃO PROPRIA para início imediato,.
Oferece-se boas condicões de trabalho em geral ::t

quem esti�er realmente c�pacitado, caso contrário inútil
apresentar-se.

Os interessados deverão dirigir-se por carta sob o tí
tulo CORRESPONDENTE para está redaçãe, .i1dicando no

me, estado civil, gráu de instrução, empregos ocupados,

I pretenções, etc",.GUARDA-SE $IGILO ABSOLUT.O.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o I�STADO . Flortanópolts, Domingo, 21 de Agõsto de 1955 7

COMO 'GOVERNADOR

\

Dr. Francisco Benjamim GaUotti
do Partido Social Demotrático

,.

, \

'. -

":':

,
, ,

•

•
. ,

)

- .

, .

, Candidatos da" Aliança . Soo,ial' Trabalhis�a

;'

COMO 'VICE�GOVERNADOR
-

�j- Dr. José de M'irarida -

Ramos
-

do Partido Trabalhista Brasileiro

"-
.

. '

,

_�

.

RECORTE,PARA PROPAGANDA-
_� �� . --�_-�- �-",---_-.........,

..

_.,-"

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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HOMENAGEM AOS NOSSOS BRAVOS'
REMADOREES A dat� de hoje, é grata a

.

todos os Que labutam na Di-
Hoje, às 9 horas da manhã, a Diretoria do Clube 15 de retoria rt'egibnal dos Correios I

Outubro irá prestar uma significativa homen.agem aos

nos.-
.
e Telégrafos dêste Estado, da IILDEFONSO JVVENA.L sos bravos r�madores q.ue se fize�'am vitorio�os na r�gata I
qual é dinâmico Diretor o

noturna realizada no RIO de J.anelro. ' tendo sido .,convldad,a nosso prezado amigo dr. Joel ------------------------
-

A Florianópolis, Domingo, 21 de Agôsto de 1955
Uma das admiraveis qua- mãos calejadas dos trabalha- além dos homenageados, a Diretoria da Federaçao qua- Vieira de Souza, pelo trans-

lidades de que o Engenheiro dores, e por muitos dêles se tíca, com todos os seus membros.
curso de seu aniversário na-

Francisco Benjamin Gallotti, interessara, quer pugnando A homenagem consta de um coquetel, havendo na 0- talício.

C
ilustre candidato da Aliança pelos seus direitos, quer aj u- portunidade vários brindes. Muitas por certo se:ão J.S

.
.:

Social-Trabalhista ao Gover- dando-os quando enfermos homenagens que o Ilustre, ORi,'f desnrovld d ..............-..r�.....���t6a�........-",...��,._....:s... :.II ........,....._. ,

h' I '

no do Estado, pode u anar- ou esprovi os e recursos, ' nataliciante recebera oje,
1 J i

��.�!���uea�s e����n���e ��= ;����:l-s�a� c:l��!�:t!a���i�� I Lindas Senhoritas Deslílarãe ��l�� �:��� ! �d�;���l��e:>� ��
"

mens de bem, despidos de sas, o candidato desejado por . mormente dentro da Repar- Por onde quer que se pronuncie o nome de Francisco-
orgulha, preconce i tos ou aqueles que o conhecem per- TEI'IDOS REN .UX tição onde é prestante dire- Benjamin Gallotti, não haverá quem não 'saiba que êle é

presunções descabíveis, é a feitamente, através suas a- " � tal' e onde assinalados servi- um Catarlnense ilustre, membro de honrada e tradicional
de ter sido e continuar ,a ções benemeritas, justas e Algumas das mais belas representantes da socíeda-

cos tem prestado, destacan- família, a qual tem dado à cultura nos seus diversos modos
ser, desprendido e sincera reconhecidas. de catarin�nse desfilarão, no próximo dia 3 de setembro, do-se a apresentação ímpe- de expressão, à grandeza moral e social do país e à histó-
amígo.dos operários e traba-, nos salões do Clube Doze de Agôsto, cável dãs instalações da Di- ria pátria altos e v'igorosos exemplares. Ninguém ignora
lhac1ores, ombreando-se sa- Convidadas pela Comissão Organizadora,. acederam retoria, onde tudo está em quem é Francisco Gallotti, onde nasceu, onde tem vivido'
tisfatoriamente 'com esses gentilmente por tratar-se de festival de beneficência, e, oerretta ordem, limpeza a- e quais os serviços que, numa existência que nunca atrai-
homens humildes, obscuros,

I
assim, vieram prestigiar a "MAIOR FESTA DO ANO". purada e sem nenhum ponto coou as tradições da família, tem prestado à sua terra e à

mas sobretudo dignos, tendo Podemos destacar os nomes das senhoritas
que cause má impressão ao.r 'sua gente. O engenheiro Francisco Benjamin Gallotti é,

sido: por vezes, protetor de j ELIZABETH GAL�OTTI: ---: Poetisa e elemento de
que ali chegam. portanto, um homem, cuja vida pública sempre esteve con-

muitos pois sabemos sobeja- , .lesta que em nossos meros artisticos : Parabéns ao ilustre amigo, ! finada ao'mais rígido principio de honestidade, de traba-
mente' de sua ação benemé- I El;;LIA OURIQUES - uma das mis encantadoras com 03 nossos votos de perc-Ilho e de civismo.
ríta, quando ". Diretor das 1"E'lJl'eSentalltes da belesa f'lorianopolitana ; nes f�liciclades pela data'

_ Agora. candidato da Aliança Social-Trabalhista a? car-

Obras dos Portos de La- I' IMACULADA GASPAR - Miss Associação Comer- festiva de hoje. i go de Governador do Estado, tendo como companheiro de

guna, Itajaí ou Rio de Ja- c ia l ele Florianópolis; -.
'

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

.Iegenda, para Vice-Governador o dr. José de Miranda Ra-

netro, não deixando jamais, ' MTR IAM NóBREGA - uma dás elez '''garotas-char-
ef!iiiíii!f'�� m02, não apela -em vã� para. o seu povo, ?em reclama de-

de atender ao 'trabalhador, no" eh Capital; :_---" I mais ao esperar do altivo eleitorado catarínense o �l'onun-
quando necessitado de am- NORMA COUTO � Rainha do Clube Doze de

E
•

I M t
l cíamento a seu favor, nas urnas ele 3 de outubro vindouro.

paro ou proteção. \g-ê,sto. Old O ar orauo I Homem despido de ambições pessoais, desarmado ele
Uma bela, belíssima representação da juventude de

tjhega-nos, de são Jua- I preconceitos, modesto e boníssimo, não usa para e0111 a �ua
porisso, justifica-se per- .ossa terru l

quím, a infausta notícia de I gente outra linguagem qu� não a da fra?queza, a ela sir:-
feitamente o fato de o emí- Êsses graciosos manequins desfilarão perto de trín-

hav!1r falecido ali, no dia 18 'I caridade, a da l�aldade. Nao l:romete mUl�d, ,mas tucl� ��,-nente cat.arinense ser can- "a modelos exclusivos de Antônio Lopes de Faria, ínclu- último, o venerando eoesta-. de Santa Catarma esperar dele, porque e f?ra de dúvida
didato de uma patriótica A- 'nela trajes ele baile, praia, passeio e esporte. duano, sr. Egidio Martorano, I que não haverá sacrifícios pessoais. a que nao se submeta
liança, integrada' pelo v�lo- Serão apresentados chapéus originalíssimos, cria-

gellitor dos srs. Domingos, I se necessário à realização dl:m govêrno de. paz social, de

rosa Partido TrabalhIsta �ões inéditas de Madame Aurea Moura. Cesar e dr. Dante Martol':mo prosperidade coletiva e desafugo da economia popular. Es�
Brasileiro, composta na sua

e sogro dos Sl·S. Prof. Antô- tamos certos de interpretar exatamente o seu pensamento
quásí totalidade de operarias Sendo como o é, um dos �----------------__,_�----

nio Lúcio e. Paulo Bateke. ao declararmos que não fará obras de simples ostentações
e trabalhadore,;;, li! fundado valores ms ís+expresslvos dl:'_ r: O extinto, que desapareee e luxo; administrará o Estado sentindo as aspirações do

pelo saudoso e imortal Ge- Santa Catarina, perfeito ad
tOS 86' anos, era fazendeiro povo em geral, sem preocupações subalternas, sem dissi-

túlio Vargas, o grande esta- ministrador e político reve:;

PONTO POR PORTO' : eomerciante naquele prós- mulações, - mas visando ao bem das populações e ao .ín-
dista que tinha alma de ver- tido de elevada sincertdade "

rero município setrano, do terêsse de tôdas as legítimas atividades promotoras da

dadeiro trabalhador, como .homem de comprovada ilus
mal em largo período, exer- grandeza comum de Santa Catarina.

obreiro que fôra da Repú- tração e capacidade para di I

'eu 'o Executivo Municipal, Francisco Benjamin Gallotti sempre fêz questão de

blica Nova, e do qual, o En- rrgrr, orientar e construir
- V -

presta11(�o-lhe assinalados ombrear-se com o homem que trabalha. Para êle nada dig-,

genheiro Francisco Gallotti sendo por excelencia o cata-
;erviços. níríca tanto a criatura humana como o esfôrço pela con-

pode orgulhar-se de ter sido rínense mais capaz para .di Jã afirmamos e já repetimos vezes varras que À família enlutada, expres- quísta do pão da família, mantida com brava independên-
amigo e merecido provas de cigir os destinos da Terra nada teríamos a crttícar na atitude da GAZETA, :amos 'n�ssos votos � pro- cia e altivez. Para. Francisco Gallotti não h$, distinções de
mui distinta consideração e Oatarinense, -promovendo- se ela,' de 31 de janeiro a 1° de fevereiro de 1951, �undo pezar. classes, quandO o objetivo de tôdas é o bem-estar geral, o

valioso apreço. he admira vel progresso e r. houvesse decidido, pura e simplesmente, apoiar o progresso comum e a grandeza da terra natal. Democrab
O fato de ter sido em todos :elicidade do povo, pela 1'8- novo' g'ovêrno eatarinense. não só pela sua formação espiritual, mas s_gbretuc1o pelas

.

d . hu ;olução de muitos problema� N Ih 'd' ·t O ··ol·nal ti· . -

Ih t ne'stes tOl"mentososos tempos amIgo os -

- unea e negamos esse u'el o. J -

'1' Sempre foi expl9ração convlcçoes que se e acrescen aram

mildes e dos trabalhadores' e lue o afligem, não podiam nha um só dono, que dele podia fazer o que lhe
, '1' dos vig'i1antes nacionais anos de perigo para a civilização cristã, o ilustre candidato

1·
'

1S classes laboriosas, que sã'" t S
.

1 T b Ih' t h' F
"

Galhaver merecido a va IOsa es· ape cces:se.
, locais o dizer que "gilvêrno da Aliança aCla -. ra a .IS a, engen. eira '!'anclsco,.-1S mais necessitadas e pre· .

C II d f'
'

d 1 h 1 1 t-

tima e o dignificador apreço Quís, à época, o sr. JaIrO a a, o eon lar ao
ldenista" signifiea adminis- .lotti, nunca podena deSVIar-se

.

as m as (uma po I Ica

t f �isam de maior atenção dai j' II· t d d I f' d t
.

d
.. .

pop la e pOI'tando saudoso estadis a que 01 - no:o;::;o . ll·etO!' - seu vc 10 amIgo :t pon o e, u- �racã'o sob o signo do Briga- I pro
un amen e arraiga a na COnCle?Cla u r" -

o Trabalhador numero um �overnantes, deixar de ter l
rante largos anos, redatoriar-lhe o jornal sem um

:l
.• ,

I
to contrária a qualquer regime de força e contra toda ten-

do Brasil,' é credEmcial pmi- miinente Engenheiro Fran centav� de véneimentos, muito embora pobre' - e:::.. sau�a Cat::rina, na a- tativa extra-cõnstitucional, que não consultas3e os anseios
to honrosa e bastante para. :isco Gallotti, como o candi, quís confiar-lhe as difieuldades que teria para ual administraçao, sempre i do povo.

_

o recomendar ao reconheci- dato' de sua -preferencia, .tal' manter a fôlha, se lhe de!;se feição ollosieionista. 'iollve pressão sôbre o elei"to- Pa.ra perfeita e inabala.'vel solidez. d.a Aliança Soocial-,1ando-o candidato de S11:
d d fmenta dos trabalhadores ,de - ·Adiantou, nessá consulta, que elementos do novo 'ado indelJendcnte, notada- Trabalhista o,.utro homem Igualm.ente ,Ilgn.o. a con Ia,nç,:1- '.)õderosa agremiação parti, t tIl dSanta Catarina; daí a razao g'ovêrno, prestes a ocupar o poder, .lhe haviam I.e-, nente eontra os adversários, popular e portador de elevados I 'U os (e cIvismo e e .eal-

da orgulhosa e justa satisfa- lária. tlido o alH3;o e a colaboração da GAZETA. sto é, pessedistas e traba- dade democrática é candidato ao car�o de Vice-Governa�
cão com que a sua candida-. Sabendo perfeitamente qw D�âllte do:,; -fatos, deu-lhe o nosso diretor o

histas.
-

dor: o dr. José de Miranda. R:ll110s, CUJ!l. honesta e fecunda
tura foi ·recebida pelas clas- ]. mór parte da gente humjJ, conselho qlIe o bom senso e a amizade ditaram: Ameaças, coações braneas, administração na Prefeitura de Chap,ecó mereceu o reco-

ses laboriosas; daí a manifes- le, carecedo'ra ,de recursos
que aceitasse o 'oferecimento, ressalvando, eoniu- tçáo' do poder econômico, I

nhecimento de todos os seus coestaduanos"
.

tacão calorosá, a· unânimida- �ão externa fr�n.can:e?te do, que a conduta' anterior do jornal o' impedia lehincalhes, demissões e re- Portanto, Catarinenses, votemos em .FrancIsco Bel1Ja-
de'de votos com que os mem- i)Or l�ll1entavel e mJ ustlf.lca, moralmente de voltar-se c,?ntra os que passariam nocões e outras muitas tro- min Gallotti para Gevernador e en1Jose de Miranda Ramos

bras da Comissão' Executiva I do pejo, as su.�s �ecesslda. à oposição. Fez mais: sendo o Sl'. Jairo CaUado )�lÍas ; arbitrariedades, in- para Vice-Governador. Esta é a chapa da vitória, porque é
e Diretorias MuniCipais ,�do) des, e sofre em.sl en�1O as agrü membro diretor 110 P.S,D., prontificou-se' nosso :lusive promessas,"as fatni- a 'ch8:pa 'que consulta a conciência de todos quantos des,:--
P tido Trabalhista, homolo- ras que tal carencla do n'�-

cliretpr 'a levar aos dirigentes do Partido, e.xpli- ',eradas promessas, partidas jam a restauração do prestígiO estadual e _a recuperaçaoar
'1 cessaria ocasiona, bastava 'f t· Igaram a escolha do seu I U8-

",;, .

O"
cal1do-a e defendendo-a, como s,o_lução de ato, la insama bornhauseana, cultural,. econômica e política de Santa Ca arma.

tre nome para compôr" como que algue.m, mUlto em, se",Ie- diante das emcl'gêl1cias, a atitude que o matutino lUcedem-se em todo o terri- (Lido no 'programa "A Voz da Aliança Social Traba-
candidato à GovertlfLdor do' do l,he dIssesse achar-se S

iria tomar. Essa mjssão, cujo êx:ito o jornalista Jai- tório catarinense. lhista").
j

Estado a chapo, da AUança famllia de qualquer traba·
ro Callado tanto �stimolJ, para ficar a salvo ele Até mesmo o próprio go-

Social Trabalhista ,tenda co- [hador das Obras dos Portos juizo's menos lisong'eiros dos seus amigos pessedis- vernador, deslustrando a dig-lOb a sua cl'iteriosa e dign� ln A GAmo companheiro, para dispu- tas, foi eumprida eom a máxi a lealdade. -

nidade do cargo, tem cabãla-
tar o cargo de Vice-Governa- administração, sem meios dt

ZETA, prestaria sua eolaboração ao novo govêr- io desenfreai:lamente, 'distri-
dor, o não menos ilustre e subsistencia, para que o 1:;>r

no, sem atacar os homens do ·anterior, de cuja de- 'mindo novas promess'as, re-
digno catarinense Deputado Jallotti, tudo providencias;;i fesa participara e euja ação apoiara, por longos [)udiando leis e aeeitando ilU

Dr. José de Mirand"a Ramos. ,lO sentido de minorar a si
nos, mórmente ao tempo do sr. Nêl'eu Ramos. )ropondo'cambalaehos eom o

Consciente dos seus direi- ,uação da mesma. '

Essa solução; hOl1estáni''eri:t�' {ofilada, era idea,l 'mico objetivo de se manter
tos e dos seus deveres, o ho- Os pobres não esquecem (

para o nlattitino, eonfortadora para o seu diretor e \0 poder ou os de sua grei.
mem do trabaÍho sabe per- Jem que se lhes proporcil:r aceita e compreendida pelos seus amigos e corre- Tantos desatinos jámais
feitamente que do seu pro- nam,:_ sua gratidão é imor,

lig'ionários. Nada mais razoável, por outro lado, que 'oram régistados em terras
nunciamento, 'por' meio do redoura; porisso, acn:dita, os novos donos do govêrllo eoncordassem em res- 'atarinenses ...
voto, que possue tanto valor ,nos sinceramente que o En, peitar o passado' e a dig'nidade do jornal, eolhell- Por último, sentindo o frio
como o do homem de eleva- �'enheiro Francisco Btmja· elo-lhe 'a, cooperação sem obrigá-lo a passar pe- la: derrota, os "eternos vigi-
da posição social, pela au- .nin Gallotti, obterá dr,; las forças �audillas e, so'ôretudo, sem força-lo ao, :lntes", perturbados com a

toridaàe ou imensos recursos .�lasses laboriosas do· tlos.:;( doloroso e abissínio g'esto de apedrejador do SQl no tproximação de um novo 3
economicos, - póde influir �stado, a mais confortador<

acaso. . . te Outubí'o não mais vendo
poderosametIte na constitui- ! eloquente votação. Infelizmente a resolução aeentada não foi '10 "signo" o ineentivo -espe-
ção do govêrno do país, co- Será uma contribuição va-

cumprida, MaIo P.S.D. deixava o poder e nele se 'ado, buseara:m o "sigma",
mo do Estado, ou na 01'- iOsíssima, que muito influi·

instalava a V.D.N., A GAZETA já surgiu mais �ue muito poue.o os recomen-

g a n i z a ç ã o dos poderes 'á�no resultado do P\l�ito di
udenista do que o mais jaeobino dos udenistas, e la e menos ainda aos seus

que elaboram as leis regula- J dê Outubro, porque o vote
mais severa com os llessedistas do. que qualquer um lropaganclistas ...

mentadoras dos negocias pú- 10 operário e do t'rabalhadoJ deles. No mesmo papel que o sr. Aderbal R. da Sil-
blicos ou estabelecedoras dos )ésa eficientemente na ba'

va d�ara ao jornal, lançaram-lhe até a acusação
direitos dos cidadãos. Eis a ança das. apurações. E elE

de surripiar 2 quilos de eafé diários do Palácio!
razão porque sua valiosa opi- iá-de poderosamente i�cli- Não teve, nessa oeasião, o sr. Jairo Callado a for-
nião ha prevalecido, muitas lar para o lado dos candida-

ça sufieiente para impedir que, pelo seu jornal,
vezes, para o bem do País tos da Aliança SociaFTraba- adesistas se acotovelassem,' em busca de média
ou do Estado, assegurando Ilhista, o fiel da .balança, com a nova ordem., Essa sua indesculpável fra-
com o pronunciamento pelas d�ndo ao �ng�n�eirb 1 Fr�n- queza e a falta de quem melhor o orientasse·, eom

urnas, a conceituada perma- I
CISCO B,en)aml�l Gallottl e

mais sineeridade e menos interêsse, � vêm-lhe eus-

nencia de nossas instituições Dr. Jose de Mll'anda Ramos, tando earo. O prêço aí e$tá: parte do jornal ee-

democraticas, com a eleiçãQl vitória estrondosa.
.

dida ao sócio, filho do governador; direção reda-
para os mais elevados postos' Trabalhador! Operária de toi'iai sem liberdade, por isso que o .responsável
administrativos, de elemen- I Sant� Catarina! O teu vote não poderá' ser apenas da sua, eseolha; 'imposi-

/ tos de comprovada capuci- deve pertenc�r áqueles·· qUi ção de ataques violentos e soezes aos antigos. ehe- ,

ARdade reconhecida idoneida- 3empre te compre�nderam E
fes, amigos ,e éompanheiros; retratações formais, COLEGIO MILIT

de �oral e elev.a�ão de sen- I
te estimaram, que 'estiverarr diárias, de conceitos emitidos no passado; e a in- RIO, 20 (V. 11.) - Q Minis-

timento patriotico, anima-
'

a.o teu lado, pugnando pelo: digêllcia cruciante de uma defesa, que' a ninguem �ro da Guerra aprovou o rc··

dos todo,,,:,r'/em promover '0 t�..us dl·rel·tos e não te negan atório da comissão encarre-
"

- convence nem comove, porque alieerçada em asser-

progresso e o engrandeci- do jamais, o necessario au· ,tivas falsas, em mentiras pitocas, 'em injúrias 'des- '5ada de emitir parecer sôbre

lllent,o da' Naca-o o·u do,Esta- xI'II'O nas tuas necessidades . . 1 conveniência da instalaçãonecessárias, em eOIees naqueles eujos superlOr.es
d" e o bem da coletividade. daqueles, enfim, que nunea intenções, ontem agradecidas, sob a emoção das ele um Colégio Militar em

/' E· I'S o motI'vo' !'eCOnhecI'da-., se enveIjgonhar.am de. con. vi· 1" ·d 1· t
. Belo Horizonte. A referida

agrnnas, aparecem ag'ora retorCi as pc a ln l'lga
mente justo porque. o Enge- ver no teu rpelO humilde f

,
e pela má fé.

• �omis3ão manifesta-'se fav_o-

nhel'ro Franc;sco Ben)'aml'n sempr'e te consideraram co,' 1 -ràvelmente à criação de no-
> -

. Quão dife'rente seria, 110 consenso gera" a tra-
Gallottl', que vI've no_corac.a-o mo l'I'ma-o e amigo em toda> - . 10 estabelecimento, que terá

- _ dição €lu GAZ:ETA, se a lltesSa d,ls adesi"tas nao a

reconhecido da gente humil- as ocasiões. E. ninguem mai� tivesse sacrifieado, ou se os falos amigos de Jairo capacidade para mil alunos.,
de, laboriosa e digna do Tra- do que o Engenheiro Fran Callado, superando-lhe a indeeisão, não houves- O govêrno mineiro contribui-

balho, - varão ilustre e dig-, cisco Benjamin Gallotti, ha
sem veneido os verdadeiros... rá com meta'rle das despesas

','

o qUe núrica tivél:a 1)êjó"êm manifestado tão n0breB e je' instalação e o ministério

'Pl:;�' 'ar, fraternalmente as ldignos, sentimentQs,- '

,iiJjjiIiiiiiii iliJiiIiii iiiliiiiiíilii__da 'üueri;i, COlTI o restante;
�_o

FRANCISCO BENJAMIN GAllOTTI DR- JOÉL V. DE
SOUZA

Sincero a-,nigo dos trabalhadores

�

Previsão do Tempo, até H

loras do dia 21

Tempo Bom, com nebuiosi:'
lade

Temperatura Estavel
Ventos Variaveis, Frescos

�
.

Temperaturas extremas �le

hoje: maxima 16,7
'

Minima 13,0.

entário �o Dia

/
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FV0GQanaO
CORRENTE DE SÃO BARNABÉ

Esta corrente ou cadei'a de felicidade, ao contrá7
rio ,de certo;; jornais, tem ligações partidárias. Foi ini
ciada em 1950, durante a campanha do candidato que
A GAZETA chamava' de Barão de Massàranduba e

hoje jura que é um Excelso e Divino Estadista. Ela

preconizava, ab introito, que todos os catarinenses en

trassem na fila e votassem em Irineu Bornhausen para
nunca mai� entrarem na fila. O sr. Guilherme Tal,
recebendo-a, rasgou-a e foi castigado, l?ois toda a ma-·

druogada está na fila do leite; o sr. Jairo Callado tana

bém interrompeu esta corrente, pelo que acabou per

dendo mais de um terço da propriedade de A GAZETA,
que passou 3,0 sócio, filho do Góvernador; o deputada
Enedino Ribeiro, igualmente, interrompeu a Gadeia,
mas foi fnterrompido na sua c.arreira política e acabou

no diminuido cargo de aumentador de preços da Coap:
ó dr. Tolentino de Carvalho pôs fora as listas,'e par>!,
se' manter' no pôsto de ,diretor ela Colónia, a que tinh'1

direito, necessitou de ganhar, por unânimidade, no

Egrégia Tribunal de JusHça, um mandado de sega
ranca' o caoitão Guida Nunes não ligou a corrente e

ao pa�sar p�ra a rese,lva não foi classificado FO pôsto
d,# Major, pelo que teve também de impetrar mandada
de segurança, que lhe foi deferido por votação unâni

me; e dr. patilo Fontes foi outro que relaxou a: ca

deia 'e foi despejado da Prefeitura e do prestigio polí
tico na Ilha; o Presidente do Clube dos Funcionários
queimou as listas recebidas e; por isso, até hoje não

pagaram aos servidores o abôno, que era de emergên
cia; o sr. Martinho Callado,' Barão dos jornalistas, des
respeitou a corrente e acabou escrevendo as piadas do

Manduca. Já o sr. Alcides FelTeira' cumpriu dIreitinho
as instruções da cadeià e achou, 110 Tesouro, um tilZ':'

-

lonário de grande valor; também o mesmo féz à á:'
Pela'gio Parigot de Souza e acabou ganhando uma Se
cretaria d'Estado que lhe rende Cr$ 40.000,0'0 mensai.�,
quando os vencimentos são de Cr$ 11.000,00; o sr. Iri

neu Bornhausen obedeceu à cadeia e viu aumentada
de Cr$ 12.500,00 para Cr$ 25.000,00 a verba para gene-
ros alimentícios do Pa)ácio.

Mande, pois, a con'ente de São Barnabé. .. etc. etc.'

GUILHERME TAL�

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


