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Há cem anos, nesta então Dester-ro, nascia Carlos

: A�l�uStO d: .Campos, descendente de uma tradicional fa
.·...(...�a..............

111111a de militares,

Florianópolis, Quarta-feira, 24 de Agô�to-d;-i955
,_ ! Com pouco mais de treze anos de idade, verificou

, -..:.. C_I"_",_._l_" praça no 'Exén:ito, 'com destino à Escola Militar do Bra-,
sil, depois de haver feito um brilhante Curso de humani
dades, "na sua risonha e catita cidade natal".

Aluno distinto, aplicado e tocado por um verdadeiro
amôr à gloriosa carreira das armas, muito cedo ainda já
se impunha entre os seus colégas e à admiração dos seus

Mestres que não lhe regateavam louvores.
N,. vida- militar a ascenção foi rápida e feita, toda

ela, por estudos e merecimento inconfundível, tendo atin

gido ao Generalato contando cincoenta e quatro anos de
idade.

GENERAL CARLOS AUGUSTO
, DE CAMPOS

1.855 - 24 de Agôsfo -1.955

As grandes festividades da posse
,.do primeiro Bispo. de Jubàrão; D. Anselmo Pielrulla

.

it 1 I Ch: I d
' Oficial de Estado Maior, enérgico, sereno, justo e

De há mUI o' es,per,ae o, pe- Cal' os lar o, sen o consa-u Um fogo cerrado de ro- lou o primeiro bíspo de 'Tu- Disse 'que têm conhecimen- .

d f f I til brilhante, como Coronel foi encarregado pelo Govêrno,
dído e roga o,, 01, ma men- grant.es Dom Augus o Alvaro

I
g.·uetes estourou, em todo tra .. ,r�arão. Comovido agradeceu to do grave problema social

Bd d T b d SI t I C d I d t
em 1905, de organizar, como organizou e comandou a en-

te creado o ispa o e uoa- alva, a ua ar ea � je o. a todos, a grande -maníres- dos mineiros de carvão, pa-
S S Papa' B hl P

.

d B 'I' N lt d
tão Escola de Guerra de Põrto Alegre, com um efetivo

rão, por . . o , ,.em a a e nmaz o rasi e o a 'o a catedral, S. tacão, que nunca pensou po- ra o que, a ,sua diocese aju-
dI r d J

.

Brlt bí d
de mi.! alunos.

desmcmbra o c a cuocese e Dom ovencio ri o, ISpO' e Excia. Revc1ma. foi saudado der receber e apezar de ter dará, com ardor, a resolve-

Florianópolis, Foi nomeado Garanhuns, Nesta mesma da.- .pelo jovem advogado, Ade- conhecimento ser o povo do lo. E, ralava com conheci-
'Durante muitos anos dirigiu o "Boletim do Estado

'primeiro bispo de Tubarão, ta, transferido da Prelazia mar Ghlss, em nome do po- sul-catarinense, bastante ca- menta proprío,' pois também
Maior do E�é�'cito", em cuj�s páginas austeras o seu ful-

O franciscano D, Anselmo de Santarêm" para a diocese vo católico, sendo antes sau- tólíco, na-o poderia avaliar f'
" '.', • gurante espirito, trabalhando pela cultura .e pelo pendor

01 mineiro, em minas ue
lit

,.

I' lumi f I d ti I 1
.

t
Pietrulla, transferido da dío- de Campina Grande, a maior dado pelo prefeito, dr, Ar- ser como estava vendo, F'a-

-

PI" d t II
'€1'arJO, c eixou um ummoso u cro e a IV1C ae e ln e-

carvao na o ,oma, on e ra- letual.
.

"

cese de Campina Grande, na cidade do interior nordesti- naldo Bittencourt. Em nome lou r10 clero e para o clero b Ih dols anosAo
•

a ou por OlS anos, o pro- P
.

M d Ih de Avi d Mérit Mílit
Paraíba, o qual_tomou posse, no. Dali, para Tubarão. do cléro, falou o cônego A- da sua diocese, ao qual, e- nuncíar estas palavras recp.-'

ossuia a e a a e VIZ: a o ,erl o I I ar, a

110 (II'a 15 do cO,l,Tente, CHEGADA A TUBARÃO genôr Marques, vígá 1"1'0 de t d b ist ít I
'

d Medalha de Ouro por contar mais de 40 anos de relevan-
- � v �or ou que eve ser o me- eu, es repi osa e -pro onga a

t
.

I' d t d
-

'De acôrdo com o programa, Urussanga. lhor possível e para que che- s I a d palmas
es serviços, a em e ou ras con ecoraçoes.

a Comissão de Recepção foi
a vt e a maps, POls'dseMen- Como cidadão, pois que foi um verdadeiro Soldado-

gue a este ponto, tudo' fará. con ravam na raca a a-
id dã f' leit d t d '1 C titui t R bli

esperar Dom Anselmo na vi- FALA DOM ANSELMO A d trí
,

-

d
ci a ao, 01 e et o epu a o a a. ons I um e epu 1-

gra eceu a presença do Sr, riz, mumeros mineiros e
cana, pelo nosso Estado. A suà passagem pela Política

Nasceu em Knorov, na dio- la de Armazém, paróquia de PIETRULLA Governador Iríneu Bornhau- Criciuma, Urussança e Lan-
�

cese poloneza de Katowice e igual nome, no município de Sob intensa espectativa e sen, que o acompanhou em 1'0_ Muller.
foi, entretanto, rápida, pois o seu espírito afeito, por ín-

se ordenou sacerdote em I'ubarâo. Uma fileira inter- vibrante salva de palmas, fa- . todas as solenidades, I (continua na 5a. pág.) dele, àl'fdisciplina :evde�'a da Cl3serna'1 não seI admol�a�a à

1�2. F� nomead� admin�- Ininavcl de automóve�,fez�. meIo CI erente e tao Iverso ca grance escoa e CIVIsmo

�::s����0����i.C�0:��u1�oS�: ��::��i�oCi�ô:��'d� ;���I�ã�� 10 Engenhe' I""ro Francl·sco B Gallolll·l:o�te:'��l�n:��s�!�e���i��ae;�f:�"desde
os verdes anos, pas-

em'S de Dezenibro elo mesmo onde ,chegou exatamente iiô '. I Deixou obra literária. volumosa, ?inda que, i;1fe.liz-

an;� 1947, já Monsenhor, �!n��r��r:ua �:::�seir�eix�� I e a Mulhe'r Calarl·nense '�::���rie:;)�r��r��li'�sd�eS��:t��oc�O}'����'ina�o��e��;�:��,�:
foi nomeado bispo titular ele o carro, vindo a pé: entre ' perfís biográficos da História Militar do Érasil, consti-

Coanana, sendo sagrado na filas de Congregações, entll".
. tuem, entretanto, um Livro definitivo, e único no gênero,

Igreja ele S�o Francisco de siasticamen�e saudad? _ por
I
ILDEFONSO JUVENAL

I ce:1�0 alt�s funções da ad- líti�a o� administrativa; até n� literatura nacional, �ois que, escrit� com elegânc�a,
Paula, na cidade do salva-I todos, que víbravamdízendo: ,

�,
: ministracão dos Estados e en tão desempenha âus pelo I n;e�odo ,e :alcado �m plOf�.1l1,dos conhecln:ento�. dl:f, HIS-

dor, Bahia, aos _8-2-1948. O-I
- Vi�a I?om ,Anselmo! Vi- Um CiOS tl:echos .agrad-á- :d�S, Comun.is ; e não tardará homem. �

. Itorra Pat:'l�. que nao .lhe tinha se�redos, e, .ate. �OJ:, de

ficiou a sagraçao, o Exmo, va o PrImeIro BISPO de Tuba- velmente ImpreSSIOnantes o dIa em que ela, porque ca-I' O direito de voto@().nce-umsabor Jl1confundlvel d� atuahdade, cUJa leltUl a a

f,r .. Nuncio ArlOstolico Dom rão! ,do' discurso-plataforma do I
padtada para exercer ele- dido à mulher é uma das grada, ensina e conforta". "E' um livro de' brasilidade e

lIi•••••,!•••••••••••••a•••••••••••••,!•••••••c ,;mine:1te coest�duano En-I vadas funções político-ad- grandes conql1istas dos tem- de, !.é .. Ce.rca. de trinta h�r�inas, :ngrandeci?as pel� sa-

NAO SOFRoERA' A PRODUCAO ' ;·e.nheII'O �ra:ICIf\CO Benja- . minislrativas, seja eleita I)OS atuais em o nosso país, cnf.\c20' desfllam pelas pagmas deste ma:avllhoso LI,Vl�O,
,

-,' mm Gallott,l, Ilustre candi-I para a governança dos Es- que nela reconheceu, com che�as de graça e aureoladas pelas bençaos da gratIdao

MUNDIAL DE. CAFE' EM 1956 da:o da, Ahança d.o� :Parti- �ados ou da Niçã�. e.ss� pr�vidência, o direito nacIOnal.
.

.,'
_

dos Socral Democratlco e Procurando agIr sempre de Jl1flu1r com a sua valio-l Nesta galeria de heroinas o autor, vai tecendo,.na

W.ASHINGTON, 23 (U, P,) adiantou. que a r_edüção em
Trctoalhista Brasileiro, ao' tom elevação de critério e sa opinião nos destinos do roupagem gentil do seu estilo, a _renda maravilhosa da

Govêl'11o do Estádo, na me-
!
reconhecido e edificante pa- país, escolhend'o os mal's ca-.I glória e da. 'imortalidade, pelo que, "As Heroinas do Bra-

- A revista "Foreign .com- sessenta pJr cento das co- ,

merce Weekiy" informou que lheitas no Paraná �tingirá�.
nora vel Convenção de 19 18 tl'iotismo, ciõsa por p{incí- pacitados para compôr os sil" valem, pOi.:!. si só, toda a obra literária degse "Soldado

as geadas ele primeiro ci-= pena,s a produção a sei- pos- :unho, i�pressionante pelo I! pios, cl�� g;:Ja.rda ,do� bens
_

e prin,cipais órgãos_ adminis-' gen.til-home�. qt�e s.o�lb�"ser soldado, sendo fino, sLitil e

agosto no Paraná, Bra�il, ta no n1ercado em 1957- A· leconheclmento que encer- do patt"lmol1lo publlcos, nao tratlvos da Naçao, e, COlh I delrcado escutoI mlhtal .
'

nâo terão como l'es1:!ltadO', � dLt.ziu gue a redllçãq ,'!tenpe- r�v�, foi, incont�stàvel�en.-la(1�1i_\illdo;·1iu,Q o� 'aI?1·oVt;i- }equ:i-!ntel(l€nte, o direit�; de I O Ge
..

neral Carlos Augusto. de .Campos, l-:ascído em

diminuição na proaução do rã a limitar um' ex'cedéntc te, a,c!uele ,e.ln �H�'§U:at:S'e- rtà:der"�$:jlléX'Chtpul .,c%;. dê>- o;.el·,<;d),�11i.bém: _ ele�ta pa( !24 (h�<Agos�o tle 1855,/aleo,ell no R10 d� J�r;l�;'�<1, a.2,-�e
café mundial, úlativament,e -nhol'la: se refenu a Mulher, 13s se apoderem e locupletem, 'tompol' ou 'su,perintender Jane11'o ele 1929, no PQsto de General de DIVisa0, depo�s

aos níveis de 1951-1956, Esse 1 pontencial que café" no exer- Ca.t�rinens:, p'rüstando-'lhc

II como.
se há constatado pe· .. esses órgãos administrati-, de uma lo�ga ,e �esPl'endid� f�lha de releva;�te� �e�'viços

orgão, que é publicação - do ,I cicio 1955-1956, que seria �-. preIto de sll1cera e eloquen- 121 percentàgem excessiva- ','03, o que tem acontecido: prestados a Patrra e ao ExerCIto, .§abe?-do dlglllflCa-lo.

Departamento do Comercio, maior até agora,
te justiça. mente mínima das .que, no pór vezes vál'�as� sendo que I

'

Homenageando tão insigne Soldado queremos nos

,.....ee�••••••••••••e••evf)o.....Ge•••••••••• : Integrada perfeitamente

I
exercício de funções públi- -IS mulheres eleitãs -para. ó regosija.r com os Catarinenses e apresentar aos. descen-

"0 PSD N nA O RECUARA' DA
na vida política, co�o

<

�le- cas, lançam mão, indevida- d�se:npen.ho dessas funções I ':31:tes do �enera,l Carl?s Augusto de Campos, os �os�os
_;.. mento de real e reconheCIdo mente, dos bens que � lhes pubhcas, se hão conduzido

I
mais respeItosos cumprImentos pela passagem de tao Slg-

valor em todos os setores ,da I são confiados, a Mulher vem na satisfação desses eleva- 'n ifica tiva efeméride.

SUA posle'A-O" ::;.ti,vidade pública, a Mulher I de�10nstr�n.do , �m o nosso d?s_ enc�I'��s, com in:el�gên-
I André Nilo Tadasco

,
delxou de ser apenasmente palS, ser mJustiflcada a la- Cla, cl'lteno e patrIotrsmo, 1 .

RIO, 23 (V. AJ - "O PSD sr. Ma:rtins Rodri1gues avista- a Mãe de família, para jun- mentável suposição de que mantendo-se no mesmo ní-! VITORIOSA EXCURSA-O DOS CANDIDAnão recuará da sua posição ram-se corh o presid�nte do

I
tal' à su.a pl'evilegiad� aç�o função outra nã? pod.er!a v:l de supel'iorida�e dos, va-

I
, -

...
-

contrarÚl. à cedula oficial" -- TSE, a quem expuseram os de educadora, a de lI1flUlr ser por ela exerCida, S111ao roes, seus competIdores. '

f.oi o que afirmou hoje à re- n;:_otivos .pelos ,quais o PSI.) i admirávelmente, nos desti- as abençoadas da materni::_ Em Santa -Oatarina, a co- TOS DA AlIANCA SOCIAL TRABALHIS-
portagem o sr, Amaral Pei- nao podla aceItar � cedula nos do Estado ou da Nação, 'dade e da educação da in- operação patriótica da mu-

,

xoto, que estava�companha- oficial, e alnd,a os termos da 'quer compondo o Parlamen- fancia e,a piedosa de enfer- lher no setor da poJítica, TA PELO MUNICIPIO DE CRICIUMAdo pelos srs. J'')sé Maria Al- emenda pesseelist'a que seri I
to Nacional ou as Assem- meir:l, e pOl'isso, não lhe de-

I
tem sido eficiente·' e apl'c- .

kimin e Ulisses Guimarães. apresentada à Comissãp de bléias Estaduais, quer as Câ- veriam ser cometidas fun-
I
ciáveJ. ,. Na tarde do dia 13 de :l- candidato Francisco Gallotti

Estes _dois ultimos e mais o iustiça da Camara. -

1
m�ras Municipais, ou exer-

I
ções de alta relevância po-I (continua na 3a. pág,) gosto alcançou a Caravana [10

··•· • ·.� ••• .".�.·.·_,..·.·.·.-..• ·.·J-.·___. ·.w _ _-.- _ -...-_ -""..- "" "' -J .- J'!' .: __.-. ,.tr � _.••..-.-.-_-. .-.-_-_._-••_•••••

Produto do meio, assimilando os ensinamentos' e I

I interior, em retôrno de derrotado, eis-me, em 33,' nova-

exen:plos paternos, oriundos de arvore plantada em sólo

G
A •

d B t
mente na direção de pomposos escritórios de firma imo.-

paulista na, mais de século, a cuja sombra medrei, nutri eneSIS' e um urocra a biliária, nascida.sob os melhores auspícios, à sombra de

permanente desinteresse, na mocidade, por duas carrei- nomes respeiÚtveis, ligados a famílias seculares. Ven9'e-
ras profissionais: a de servidor públiéo e, a das armas. mos palácios no Jardim América, à custa de ingentes es,

Lembi:o as ameaças maternas quando me descuidava, dos ITAGIBA CAMPOS forços de hábeis cor:re�ores, por GO contos de réis, em

dever'es de estudan tes : prestações. de 500 mil réis mensais. E tenas na alta So-
- Se não estudar você será soldado. Boto-o no tos eram os ca:sos - a efici�ncia, a dedicação e o com· rocabana por 200, mil réis o alqueire, e 20 mil r�is men-.

qUf\l·lel. pOl'lamento poderiam produzir compensadores ordenados sais. Ampliaram-se os 'negócios sem cautelas ou medidas,
Da outra, a. de.burocrata, meus pais não tinham a menor e, muitas vezes, a participacão nos' lucros da sociedade. Dinheiro algum bastava para atender às audazes inicia

noção de existência. E só me interessei por ela, só to- Grande número de sócios de' grandes firmas ataçadista's, tivas dos paulis.tâs ambiciosos de lucros, de grandes lu
!Dei conhecimento de suas possibilidades, após ultrapas- principalmente no ramo de tecidos, iniciára a vida em croS': Caminhamos para o inevitável, após 4 anos de gran- A' noite realizou-se. con

sal: os 30 anos de idade, obrigado pelos azares da vida, modestas posições, de acôl'do com o velho e inteligente des' esperanças. Inopinada e não especada recusa .de fi- corrido comício na Vila de
Ate ali não- cogitára de corihecer qualquer detalhe da sistema português, Assim raciocinando os moços ,d,e há nanciamento, após longos e custosos entendimentos, por

carreira, Não registrava t.\m funcionário público o meu 30 e' mais ano�', para os' quais se fechavam os cursos su- parte do velho e conhecido Martineli, obrigou-nos ao fe
círcuio de relações, por força de circunstâncias já reve- periores, acessíveis à ponderável nobreza rural paulista, chamento das portas.
la�as em notas anteriores, peculiares à vi�1a paulista, e opbvam pelo comércio e às suas tarefas dedicavam-se de Mais idoso, intactas porém a coragem e a disposição
pnncipalmente ao meio paulistano.· corpo e alma, cavando, esperando os progressos' possí- para a lut:l, enfrentei a minha segunda crise. Novamente

,

Ha três décadas duas carreiras ofereciam possibi- veis com tal _dedicação. Talvez ainda hoje as coisas se- zero nos ganhos e na posição social. Vivendo as penas de
lrdacles e atração ,aos rapazes sem recursos para os es- jam assim. Mas não creio muito.' forçada chômag·e. avaliando nas intermináveis horas de

h:d?s, superiores, dificeis e caros pela inexistência de Eis o meu cam'inho iniciál. Bafejado pela sorte, em vigília e meditação, nos momentos raros de quasi deses
gtnaslos distribuidos pelas cidades do interior, obrigando bréve tempo me vi gerindo escritório de grandes firmas, pêro, o drama das coletividades desempregadas, sem re·

ao� exames parcelados na Capital Ol{ em 2 ou 3 cidades éomerciais e industriais. Afastei-me da primeira, no in- cur�os para as-menores necessidades, vividos pelos nor·

prIVilegiadas. Só seriam advogados, médicos ou enge- terior, impulsionado pelo desejo de residir e trabalhar na te-americanos em 1929 e 1930 e vários povos europeus
nheil'os os filhos de pais abonados, capazes economica- Capital, ansêio generalisado e indominável de todo rapaz em diversos momentos de sua história. Grande,escola, po

T�nte de sustentá-Ius até a formatura. Aos demais os ambicioso, pela certeza de- encontrar, na grande metró- rém. Frequentando-a, vivend02a, sentindo-a, aprende-se

� OIS caminhos únicos: o comércio e a indústria. De pre- pole, novas e maiores possibilidade. Resolução que exi- a melhor valerizar as pequenas coisas de nossa vida cliá-

e�'ência o comércio, que a i,ndústria, insegura, nos en- gia coragem e disposição para enfrentar dUl-as penas. A ria às qltais, normalmente, não damos a menor atenção.
salOs dos primeiro's passos tímidos. segunda posição se foi com' a grande cr.ise· do café, em Aprende-se o verdadeiro va:lor do dinheiro, os benefícios

O emprego público não ocorria' à maioria dos rapa- 1929, "O vento levou". Os sócios da firma importadora de economias sistemáticas e metódicas. Conhecem-se me

�es Obrigados ao trabalho nos primeiros anos da ní.õcida- de automóveis, inconformados com a redução dos lucros, lhor os homens e os amigos, cristais de facêtas luzidías

/' Faltava à carreira qualquer atrativo e sem possibi- que de 400 e 500% ao ano p&ssaram a apenas' 100% em a revelarem múltiplas falhas quando os exâminamos de I
- A's quatro horas reali

l���d,es de pr?gl'essos fl�t�ros. � .a obtenção �e qualque.r dois sent;stres consecutivo�, liquidaram o negóci?, tor- l':cantos onde oculta�os: na. pel1l�mbra de precária Situa", z�u-se concorrido comício na

g,lf depend1íi de prestIgIO POhtICO, de l'elaçoes de

ami-,
'lando mau aos velhos pauhsta:?a de 490 anos. Fecharam- ";ao, nossas desfavol'avels sltuaçoes. ' Vlla de Içara, onde grande

2ade Com quem as tivesse com os donos dos cargos ou se n'o, voltaram para suas fazenáas e para as agiotagens. Transpostas as horas amargas, amarissimas de ru- multidão aplaUdiu o candi

��:st�sse a s�rví-los hL1lnild� e c?gamente. A maioria N� rua os e�prégados, exatamente na hum crucial da le provação. de tôda,s as forç _morais. e física� de ho_' d�to, ela Aliança Social Tra-

" .rapazes ,slTnplesme11te nao se l11teress:wam por tal trlse generahsada. 'l1em desapOIado e so no turbllhao da VIda em cldade a- balhlsta,
canllnho na vida. Dura, áspera, tremenda a crise de 29, a minha pri- gressiva, desumana, devoradora, como era e ainda é São <7"" A's 8 horas da noite

t
Convem registrar, para melhor compreensão' por pãr- meira crise, A renda reduzida a zero. Obrigado a reco- :'au·lo; domin'ailos de fmimo forte e graças à ajuda divi- apres'entou Criciuma o. seu

,� das novas gerações, que àq.uela época a ninguem ocor-' meçar tudo, após alguns anos de abund'ância, de euforía, la, sem o menot arranhão nos princípios da' moral e da mais grandioso espetáculo,
lia a idéia de enriquecimento' rápido ou desonesto. Nin- 'de despreocupação. Não interessava o a�anhã. Apegava- Jecência, toda� as dificuldades; sem qualquer lamento,
gUem se lembrava de lobrigar nos empl'êgos púbiicos ou me, com o entusiasmo da juventude, a tudo quanto o ex-' :lem qualquer amargura, sem uma só blasfêmia durante

pal't,iculal'es, bréchas para possiveis golpes ou propinas, cesso de dinheiro poderiá' propor'cionar, e proporcionava,
<

ou após a batalha vencida, transitei os meus caminhos

C?l11lSsões ou chantages, Apenas o salário. aperecia e em cidade como a de São paulo de 1929. Decorreram vá- ásperos p:lra dêles sair fortalecido e encorajado. As ho

so:nente êle servia de base para a avaliação da boa ou rios meses, sem ganho certõ, oscifante ou sem ganho al- ms de sofrimento e de amarguras são, em verdade, às

hla, 9.�lalidadp. no. p.ll1prê.go. Almejavam-s,e ,boI1§ salários, gU,m.
.

nn icas que fortàlecem e encorajam.

��JllidHde e cnne:üito, S:lbi:l-se que no comércIo -:__ tan- ; l\pÓS clll:lcí estág'io 113 \7e1h3 e acol-heclora c'idade do Rio, 13-8�5.5.

f:r:,+ �'

•

QUEM E' D. ANSELMO

PIETRULLA

o Município de Criciuma.
Recebida a caravana em

Mele�ro pelo Deputado Paulo·

Preiss, pelo Prefeito Dr, N�

poleão, de Oliveira e outras

pessoas, foram visitagas,
naquela tarde, as localidades

de Rio Morto, São Bonifacio,
Rio Cedro e São Bento Baixo,
onde o candidato recebeu as

.maiores provas de simpatiá
e de apr�ço.

-_

-

Nova Veneza, onde se con

centrou' grandê.· multidão
para aclamar o seu grande
candidato.
-- Na manhã do dia 14,

doming'Ü, visitou a caravana

grande parte do interior do

Município, tendo realizado
comícios em Forquilhinha e

São Roqué,
Antes do almôço fez->.e

uma visita ao "Bairro d!1

Juventude", sob a direção
dos Padres Rogacionistas.
-- Depois do meio dia fo

ram visitadfls as localidades

de Explanada e Esperança.

Lite{almente tomada pelo
povo, apresentou a grande
praça uma visão daquilo que
ditão as urnas de 3 de OU- \

tubro,
(Continúa na 8a. pág.)

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



2 F�rianó}1olis, Quarta-feira, 24 de Agôsto de 195'5
" '

O ESTA·DO

Mês de Agôsto
6 sábado. {tarde) - Farmácia Catarinense - Rua

Trajano.
7 domingo - Farmácia Catarinense - Rua Trajano.
13 sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua Tra-

jano.
.

Gerente: DQMINGOS r. D.
AQUINO 14 domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.

.: ,
20 sábado (tarde) - Farmácia Esperança .

- Rua
Conselheiro Mafra.

.
.

Lr ra. 21 domingo - Farmácia Esperança - Rua Conse-
- iO lheiro Mafra.

.27' sábado (tarde) - Farmácia Nelson - Rua Fe-
lipe Schmidt.· . ., """'tItl

28 domingo - Farmácia Nelson Rua Felipe
Schmidt.

\.. O serviço noturno será efetuado pe-las Farmácias

Isanto
Antônio e Noturna situadas às ruas Felipe 'S"ch-

Ano .. " Crt 170,00 midt,._43 e Trajano.
Semestre .

N';' i�i�;I�rCr$ 110" A presente tabela não poderá ser alterad-a sem pré"
Ano ••.••• , •.•••••• Cr' 2'10,00

I
via- autorização dêste Departamento. .

Seme�tTe_ � " .• Cr,�10,OO Departamento deBaúde Pública 26 de J'ulho d 1955
Anúncio mediante -ontrato. �

- " e .

ps oril/;iMis, mesmo não pu-
Luíz Osvaldo D'Acâmpora - Inspetor de Farmácia.

hlicados, não serão de olvídos,
A direção não se responaalm.a

pelos conceitoaemíttdos no••c- I
t\i'OI a'linado..

'

A IMOBllIARIA "MIGUEL DAUX" 1
INICIANDO AS SUAS VENDAS O'FERECE .

MINIST�RIO DA AGRICULTUkA
SERVIÇO FLORESTAL tDELEGACIA It'LORESTAI. ___

REQ!_ONAL ADMINISTRAÇÁU
"4.CORDO" COM O ESTADO br. litedallio e Oficinal, à rua Con-

S"NTA' CATARIN."
í

sethetrc Mafra, n, 160 'C"l. 1022
... .s _ C.. Postal' ·UD.

A V I S O Diretor: RUB1ilNl ,J., �_AKOS

o ESTADO

V-E'N DE A Delegacill. Florestal Regiona 1,
no sentído .ie coibir, ao máximo pos

sível, as queimadas e der,ubadas de mato, afim de ímpe
pedir os desastrosos efeitos econômicos e' ecológicos que Repre.enta>Jtea:
acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção Representacõee A. S.

de todos os proprfetártos de terras e lavradores em' geral, Ltda.
• •

I Rua .3enaC::or n"nta., 40
para a exígêncta do cumprimento do Código Florestal andar. .

(Deer. 23.793 ele 23-1-!9:_{;,i)' em todo o Estado. '1'el.: 22-6924 �- Rio d, 1.neiró.

QUEIMADAS E D
Rua 16 de Novembro :l!28 §o

.

' ERRUBADAS DE MATO
, andar laIa 611 � Sio Paulo.

Nenhum proprietário de terras ou lavrador poderá
proceder queimada ou derrubada de mato'

.
sem solicitar;

co� antecedência, " neeessãeía licença da autoridade no
restal competente, conforme dispõe. o Código Florestàl cm
seus artígus 22 e 23, respectivamente, estando 0<1 ;ufratores

sujeitos a penalidrodes.
REFLORESTAMENTO

Esta �epartição, pela rêde de ,viveiros florest.ais, em

cooperação, que mantem no Estade, dispôe de mudas e se

mentes de espécies florestais e de ornamentação, para for
necimento aos agrícultores em geral, interessados no reflo

restamento dê suas terras, além de prestar toda orien'àção
técnica neccssária. Lembra; ainda, a possibilidade da ob-

tenção de empréstimos para reflorestamento no Banco do INFDRMAÇOES
Brasil, com [uros de 7% e .praso de 15 anos. UTEI8

Os interessados em assuntos florestais, 'para a 6bten-' -o-

ção de matores sclarecímentos e requererem

autorizaçã.a'l
O 1�}tol' enco_ntrará, nilsta' co

d� .h.cençl.\�ara �u�imada e derrubadas de mato, deve� ���:ia�nef;:em:ç��. i!��i::;: lita.

11lrlgll-se as Agenclas_ Florestais Municipais ou diretamen- JORNAIS Telefuue
, tê a esta Repartição, situada à rua Santca Dumont nO. 6

O Estado ...••••.••... ,.. 1.022

I 'lli &lu:-iaDõp"lis
'. _IA. G�zeta �...... �.666

• DIárIO da Tarde .. , " 679

. ' -0-
Telefône: 2.4:70 --- Caixa Poatal 395 I

A Verdade ..........•. :.. 2.010

. E d telezra f'
. .

,. , Imprense Jficial 2.688

Uma granue casa com terreno, em Santo Antônio. n ereço e egra ICO:. AgrJsi)va -, Florianópolis, 8. C. HOSPITAIS

Preço Cr$ 150.000,00.
.

Carídadnr -

(Provedor) .• , •. _ •..••.••

(Portaria) ., ..........•.•

Nerêu Ramo•......•. , ..•

Militar ..•..••••....••••
São Sebostião (C.la de
Saúc'e ) 1.1il

Maternidade Doutor Car-
los. Corrêa _. . •. , . . . . 1.111

I
CHAMADOS UR
GENTES

Corpo de Bombeiros ••.. 1.111
Serviço Lu. (Reclliima-
ções) 2.'040

Policia (Sala Comtaaãrtc 2.038

I
Policia (Oab. Delegado).. lI.ill'

ICOMPANHIAS
DII

TRANSPORTIIS
AÉREO J>'

,TAC 1.700
Cruzeiro do Sul .•...... 2.600
Panair •..•...•.•• , •••.. : 1.66.
Varig ......••.....•.•••• 1.12i
Lóide Aérev ••••.• : ... i , I.'O!
Real ••.•.. , • • • • • • • . . . • • . !.168
candínavaa •••.••.•••••• 1I.1i00
HOTÉIS

.

ILUX
•• t: .. � � .

Magestlc .

. Metropol ......••.•••. ' ••

La Porta ...•...........

Cacique .••.•••........•

Central .

Estrela •.. : .•.....••.•..

�;�kÊ.iTO : ..

Dlsque·.;, .

Uma casa Ampla, construida em um terreno de

20Xl9,50, localizada no centro da cidade, sendo parte fi

nanciada, entregando-se a casa desocupada. Preço
'::;1'$ 800.000,00. Negócio urgente.

-0-

Duas casas,' localizadas em um terreno de 9x53" sito
no Estreito, séndo urna de alvenaria e outra de madeira.

Preço \)1'$ 300.000,00.
�SS.'NA1URAS
N. Capital

-0-

Duas casas situadas em um terreno de 10x65, sito'
no Estreito, sendo uma de madeira e outra de material.

Preço Cr$ 220.000,o@.
-0-

Uma casa de madeira tecem-construida, pintada a

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

te. Preço Cr$ 95.000,0.0. Estreito.
� �o- e

Uma casa de material, localizada num terreno dê

10x500 sito a rua 14 de Julho, Estreite. Negócio urgente.

Preço' Cr$ 140.000,00.
-D-

Uma' casa. de madeira recem-construida ainda não

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

Coqueiros. Preço Cr$ 180.�00,oo.
-0-

Uma casa a Rua Conselhelro Mafr3.
-0-

Uma casa a Rua Fernando Machado.

FARMACIA DE PLANTA0

Raios X
liparelhagem moderna é completa. para -.ua\quer exana.

radJolópe•.
Radlograrta$ e radioscopia",
Pulmões e coração (torax) .

EstQmago - lntestínos e figado (colecisto(-I'afla.) .

Rins e be:dga (Pieloguafia).
-

Utero e anexos: Hísteru-salpingngrafia com insufla

ção das trompas para díagnôstfe» da esteril�d1AdfJ .

Radiografias de ossos em gera).
Medidas' esacas dos diametros da bacia para orienta

ção do parto (Rádio-pelvimetria>.
D1àr!amente na Materrudade Dr. Oarlos oorrêa. v'

-0-

Quatro lotes no centro 'da cidade. Preço
Cr$ 55Q.00Q,oo.

'l B.ua Deodoro e8quina�da.

Rua Tenente Silveira

!.•14
21.036
�.8Ií

�

1.117 ----:--,---;-'-----,---'----------. -----
VENnE�SE AS SEGUINTES PROPRIEDADES

I
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 14, preço Cr$ 18.000,00

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

-

A tratar com o Sr. Doralécío Soares ou o Sr: Sílvio
Sonslní .....

-0-

Uma casa situada na Praia d-o Bom Abrigo, e um lo
te anexo, Com ónibus na porta. Preço Cr$ 150.000,.00.
Vende-se a casa ou o terreno em separado.

.

-0-

,

_
Duas' casas de material, aítuacas no Morro do Ge.

raldo; tendo cada casa sei,s peças. Preço das duas

Cr$ 150.000,00. Facilita-se pagamento.
.. �------�.,..,...-;-__,.�----.---,...:-----...:..:.;..; -t,' :r�.- . ,

"
, }-

INDICADOR P·RO�ISSIONALr' DR. ROMEU BASTOS

'1
MARIO DE LARMO

.

.
' .' .

17 .'
_ 1 ' ����� CANTI AO Dr�,

-

Vidal Dutra Filho
, _

Com prática no Boaplt..l' 81c.

.

M É D I� O I ESPECIAJ;.ISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS
DRA. 'WLADYSLAVA 8R. I. LOBATO DR. WALMOR ZOMER Franelsêo de Allllla e na ":anta I

CLíNICA DE CRIANÇAS
CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NO RIO Hill JANEIRO

W. MUSSI j !'ILHO _ 1 GARCIA Ca83Lt�I Rio de J.nelre
.
i PEDIATRIA NEO-NATAL - DISTúRBIOS DO R..C..1I

• . Doençal .0 ap.rellto relJllrat6rhl DlJlI0••4. peja J'acal•••• N.. CAR�1o��gIIfA ADULTOS NASCIDO - ASSIST€NCIA TÉCNICA IlSPECIALIZADA AOS

DR. ANTONIO. DIB
I ",,'CUBilRCULOS:I

. clo••I". Medicina 'a Ua!YlIl'·, Contultório: Rua V'it(lr .ei- Doenças Internas PREMATUROS - TRATA�EN'l'O r. lNAPilTltNCIA INFANTIL

'RADIOGRAFIA"
RADIOSCOPIA .Id.de '0 Bra.n reles 22 Te! 2676 CORAÇAO _ FIGADO _

(FALTA DE APETITE) - TRATAMI!:NTO DA lI1NURJilSlI NO·

MUSSI DOS PULMOllS Ex-I.terno por eonculo Ü lia. II' á' ....
.

.

_
.

.' TURNA
.

EM CRIANÇAS 111. ADOLESCENTES - DISTúRBIOS

_ M:tDICOB _

. ClrarRla do Torax ' 'ternldade.EacoÍa s:
or rl?8. Segundaa, Qu..rt.a e }:UNS - INTESTINOS PSICOLoGICOS DA INFANCIA - ..NFJilXMIDAD1IS DA INF.1N-

,CIRURGlA JLtNICA I
Form.do pela f'.euldade N.de. (Sen!co do Prof. Oelá,";)'"

- e�ta felr�8: Tratam"lnto moderno da
CIA I}E MANEtRA GERAL

.

I
.

G"RAL-PARTOS nal de Medlcln., Tl.lolorlllta e ' dr1c.ueil Llm.) , as.1.6 I1:s 18 hora.. CONSULTóRIO - FELIPB SCRIIIDT 18

Serviço _ completo e eaplei.H. nllloclrur�l�o do Ho.,ital Me- Ex-Interno do Serviço de Clrar. .�esld(>ncla: Rua Fdipe Scll- SIl�ILIS CONSULTAS _:_ DAS 2 AS li HORAS'
•

....do da. DC,IINOAS n. SOBO- I
'

ru a.lL:la I'la do Hoaplt�1 L A. P. L l'

c.,
mi t, 23, - 2° andar, "pi. 1 - Consultório - Rua. Victor CONSULTAS C/ HORA MARCADA: FON" '1611

RAS, COIL moderno. m6todo. 4. CurBO .e eapeclaUuçle ••Ia tio Rio de Janeiro
• Tel. 3.002. RESID,ÉNCIA - 'l'ENENTE SILVlIIIRA, 110 (I'ON.

dl'agn".tl'co. e tratamento IS. N. T. Ex.l.terao e .x-IUIDI.� Médico do Ho.pltal 4. DR HENRIQUlIiI P
.

r
Meire1les, 22. ATENDE CHAMADOS A DOMICILIO

' ..•�.Il

SULPOSCOPIA _ HIST••O -' tente 4e C1nrcla do Prof. Uare: Carld.de

I'
... RISCu

. aORAIUO:
..

SALPINGOGRAFIA _ .1l'!J.' {)v I Gaimarleo (:1t1C)�. I DOENÇAS
DlJ S"NHOJtA.'" - PARAISO Das 13 i,.s 16 horas.

DR. ANTONIO BATISTA DR. CLARNO G.
LISIO BASAL .

Conl: Felipe' Seàmidt••• --

_

PARTOS - OP.RAÇO"S.· MÉ�...ICO ,

JUNIOR
.. Iit.dlote:r.pla Jlor o.... carta•• Fone 1801 Coa.: Rua João Pinto n. 18, OperaçôeK _ Doenç.a de 8e-

Telefone: Consultório - GÁLLETTI

Eletrocoatral.çlo _ bloa Ulto Atende em 1I0r. m.ru.... dai 16,00 l. 18,00 h('·.... nh CI' I d Ad I I 3.41or
- ADVOGADO -

Violeta e Infra VU"I1elJa'; Rea.: _ Rua ••tevlll Junior, �ela m�nlii atende dil-
oraM - 10 c. e II toa. I CLINICA IJSPECIALIr.ADA Dlf RUI> Vitor Meirelel, 110.

ClInla!tó.lo: Ru. Traj.no. n; 1, 80 _ Fone: !l9i riamente no Ho.pit&1 de qo���::l d�� S!�r����:aç�� ;.� i Rsidência: Rua José do CIitIANÇAf! iONiI: 1.'68 - Flori.nóllo!ia

l0 andar _ .diflcio do Ionteplo.
Carid.d.. tado.

.

�

I
Vale Pereira 158 - Praia Conlultaw dAI II ál 11 borll.

Horlirlo: D•• II àa 111 IIcor.1I ,_ "",DR. YLMAR COR-an

I
Residência: (ServiCo. do Prof•••riano .e. da Saudade _ CoqueI'ros

Re•. e Con•• P.dre lIi�Ullinllo. DR. MARIO WEN·

Dr. 11I1SB!.. CLíNICA IItDICA
,Rua: General Bittencouri n. Andrade) .' 12. 'DHAUSEN

.

.

Da. 'li à. 18 ko,".. - Dra, CONSUL'fAS daa 10 � 1:1 1110
101. Consulta. - Pela m.nlll ao DR ' .'

.

ADVOGADOS .

•USSI raa.

-

Telefone: ,.6111. Hospital de Caridadl,
• AN rONIO GOMES DH

6LlNICA MÉDICA D. ADULTOS

Re.ldand., Anal.. Trom R T A d LM'
DR. JOS11: MEDEIROS E CRIAN9AS

POW!;)l:y u
. ua indent6 ," - Fone 1I�16 DR.. NEwTON t

tal' e da. 1610 h. 11m dian- A JilIDA VIEIRA
Consultório - Rua J<>Io Pin-

. ,.. _

e no conlultório á Rua Nune. ADVOGADO to, 10 - Tel. M. 769.

DR. JOS1: TAVAP.J:S D'AVILA Machado 17 ;::.quÍllA tle T!rav 1!'lseritório e Relicenci.,.
- ADVOGADO'- Consultas: Dal- 4 à•• !lor"�.

DR. J'OLIO DOm IRACEMi). CIRURGIA G1IBAL Idente�. Tel: 2766 Av. Hercilio Lu, 11 'aixa Postal 160 _ Ihj.1 Residência, Rua ••ten. - Já·

V1EI.RA MOL1il'STIAS N.RVOSAS • Doenç•• de Senltor•• - Procto. Re�ldencla - rua Pred�nt. Telefone: 1146. Santa Catarin.. nior, 46. Tel. 2.81!.

UNTAIS _ CLINICA G.RAL logla - Eletrlcid.de IIUlc. .

Coutinho 44.

..... ..DICO ,

I D S
.

N
Consultório' Rua Vitor • I

CLINICA DR NEY PERRONE
.SPECIALISTA ... OLHOS,

r erv�ço .dlln.1 d. Don- "'eles n. !8 _:_ T I f .

e -

de
•

OUVIDOS, NkEIZ .. GARGANTA ças Kental'.
• ConsultAI: D••ele one. 1107. OLHOS - OUVIDOS NA:alZ MUND

fRATAKDTO • OP.. :aAOI'::3 C�:fe/l Ambul.� o,,

1I1Ci;·ldiante.
i Iloraa em -. GARGANTA Formado p.,1a F.culd.de N.ei-

lnfr.-Ver.el1lo _ Nell.UntA_ - nepli::i�:r;. do Ro. ltai _

Residência: 'Fone, 1.'11 ·DO. naol d. !,';,edicina _Uni' enidade
Ultr.-S,. CoMni. Sant'Ana

p Rua: Blumenau n: 71.
DR. GUERREIRO DA FONSECA do Bralll .

(Tr.ta.e.t. 4. 11••111.. ce. C !
-

t DOENÇAS DO APARELHO DI- Chefe dQ Serviço de OTO.I- �IO D. JAN.IRO

oJler.çlo) cho��:u,,'�::di���l ln��li �llltro: GESTIVO _ ULCERAS DO ,IIS-
NO do Hos:r;;ital de Flori.nópoU. '1- Aperfelf;oamen!e na "C••a de

ADi'lo.retl.oaeoJlla _ Receita 4e .

li"
.'. n :�. TOMAGO!!l DTIODINO AL•• - i :?ossue a CLINICA OI APAR.- Saude Sao Micu.l"

,0c:"loa _ KCMlera. t -"••e.'. PI�ON�IU�����P�. Pl4lcotc�a'i:' GIA-DERMATOLOGIA ÍI CLI- LHOS MAIS MODlIIRNOS PARA Prof.' Fernando Paulino

4e (. t"'7Waola1'l•••I... (aate. ta. da. li li 'li -::::. e P,::.:':� I .

NICA GaRAL '1'RATAMENTfI da. DO:INNCÂS .Interno por a �'lOB, do Serviço

�. Ilap4.) (m.nlll)
. I DR JUL'10' PAUPI'l

da ESPECIALIDAD. I -

(ie
,
CIrurgia

Hor ..rio d••• l. 11 �or.. e, I.R
. ..

..

. 'Z Consultai - pela m.nll1.o
. Prof. Peal'o d" Z:�ur.

da.' 18 li 18 1I0ra..
ua Anlt. �arIba!dl, ''Iqu.__ FILHO HOSPITAL I Estagio por : ano- na ·"I.ter-

C
.

ltó I' a Vlh ""' 1 de, General Blttencour*. "

.

'd d II I"
onlu r o. - a. _r _. -

RilSIDBNCUI .111. B"oe"f(;YI, Ex interno d. 20. ellfnm.rill A '1 ARDE - da•••• I 01 B !l - ,�co a
.

rei.. liIlI - I'on. 111'11. 139 Te12901' e Serviço de Irutro-enteroloii. no CONSULTORIO Prof, OtávIO Rounguel 1.1111a

.ke •• _ .a. 8&0 Jor,e, I� �. da Santa Casa do Rio do) Janeiro I CONS1JLTORIO -:I.. .0.
Interno tlof ! �no do Pr n,to

fone un. . DR. ARMANDO VALa- (Prof. W. B;;rardinelli). J lLHEOS nO ! I'
Socorro

Curso de neuroloiia (Prof RESIDENCIA - - Felipe Sch- OPERAÇCES

DR. SAMUEL FONSEA RIO DE A$SIS, 'Austregesilo).
.

.

midt nO 113 '1'el'. 2166 GLIN1�A DE �DULT �

CIRURGIÃO.DENTISTA Do. Serviçol de CUme. Illfutn I Ex interno do HOlplta' m.ter-
.

I
DOENÇAS DB ..lIINF.ÓR_\S --�......g •• - ,

.1_ • _ i
•

I m I I 11
- CONSULTAS .. , H 't I d

,-. • -"----,--..� ,.,.,....-.. ,;- *,••••- �..�� � "

Clinic. _ Cirarei. _ Prota.. ... Aall .tenc. _a c p. e ,""- . nidade V. Amaral DR. ANTON�O MONIZ
: "�o Olpl a e

Dent'ria, pftal de C.rld.tle DOENÇAS INTERNAI .

. Ca�'idade diáriamente pela ma-

R.lo. X e Iafr...Vernlll. CLINICA KJtDICA D" CJtü.N· Coração. 1i:atômaco 'nte.tiDo : DE ARAGAO
.

nha. .

Con.ultório e :ae.li••elu :aa. OAS • ADULTOS' flgado e via. bili.r4i�. aln. on� CIRURGiA TRIIUMA'l'OLOGIA· I 5R.s 6R.s S&!: das 9 às 11 horas.

",rn.ndo ••cludo I. �
.

- Alerlri. - riol o (atero.

'1'
Ortopedia 2& 3& 40" das 14 às 16. horas. I

Telefone: 1111 Con.ultório: Ru. Nun.. ..- Con.ultório! Vikr' ..ir.I.. Consultório: João Pinto, 18. no Consultório à Rua João Pinto 1
CODlultal: d•• 8,00 'I 11," cb.do, '1 _ Con•• ltaa ••• 11 li n. Dal 16 àa 17 diàriamlnto. nr. 16 (1° andar). 1

e daa 14,00 á. 18 Iaor.. 18 hor.. Das 16 ii 18 horaa. Me1'l.ps IWI Sibadoa RESIDENCIA: - R'.' Duarb i

ExclUliv.mente eóm !lor. m.r- :a••�dAncia: :au� ,
••rech.i Úal: Residênci.: Raa BM.la-r. lO,

I
Re.s: Bocaiuv. lU. Shutel 129 -

/
Telef. 3.288 -

,

..... • DaermQ, I - J'one: 17S. Fone: 11418. Fone: - S:.7,14. Florianópolis. I

/'
-0- ,

Duas casas de madeira, localizadas em um 'terreno
de 20x28, de tamanhos diferentes, situadas junto a Es

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

ta -oferta. Negócio urgente.
-0-

Três magnificos lotes na praia do Bom Abrigo. Pre
ço Cr$ 170.000,00.

Viagem com segurança
,

e rapidez
so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO {(SUL-BR,ASILEIBO)
_Flori8.nóp�li8 - Itaja! - Joinville � Curitiba

Agência:-0-

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

--0-

Um lote de lOx34, a rua 'I'upínambâ, Estreito. Aceita
oferta.

1.021
2.276
1.147
8.321
U411
�.694
U71
1.8•• ,

;

'oe I

I

•

Restaurante· Hapoli
,RUA Marechal Deodoro 10.
Em Lages, no sul do Brasil. o melhor I
,Deaconto eapecl&l pa.ra oa lenbarea v1�ja.DteI.

"<li
I .

1---·-'

Dr. Lauro Paura
Clínica Geral

Especialista em moléstias de Senhoras e vias uriná-
rias�

.

I
Cura ndICal das infecções agudas· e cronicas do

aparelho Ilenito-urinário em II.mbos os sexos,"
,.

Doenças do aparelho Digestivo e do aistema li'rv(}.�,

HorárioJ 10Y:t ás 12 e 21JÍ ás ó.
Consultório: R. Tiradentes, 12 - 10, Andar - Fo:llé:

3246 -

-
.

Residencia: R. Lacerda Coutinho,
qO Espanha) _: Fone: 3248.

18 - (Chácara

Dr. Cesar Batalha da Silv�ira
Cirurgião Dentista

'Clinica de Adultos e Crianças
Raio X

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

--_.__.

Lavandril, com 'Sabão�'

\?irgem· E:slJecialidade
da Cla. - WI'ZIL INDUSIBIIL�JoID,nI8. (marca-registrada)

·economizÁ-se j�mpo� e 'dinheiro
�---__'_""'.-.'

..._'---�---,._-----��--'--------.._'.,;.:
.._--�.,��------
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•

",�
HÉLIO NOGUEIRA

Isto é amor? Não sei. .. Esta ansiedade

Que me domina, prende, exalta e enleia,
É o prelúdio talvez de uma saudade,
Que pouco a pouco na minha alma ateia.

Isto é amor? Não sei .. A claridade
De sua voz, que canta, que gorgeia,
Fez ressurgir da antiga mocidade

A chama azul que, a todos incendeia.

Um 'dia, ela parou no meu destino,
- Estrela, flor, tormento ati desatino -

Mas foi fio de luz na noite escura, ..

E deu-me tudo que podia dar:

Até essa ilusão de acreditar
Na divina mentira da ventura!

�

"
- Vva. Oneida .de-'Figuei-

redo Cordeiro.

FAZEM ANOS, HOJE: - sr, Evandro Luz, filho
,

I
ia sr. Evandro Luz Moura.

_ Sr. Rodolfo M�noel Vi- --sr. Antônio Almendres
.

eira, funcioná��io aposenta- ?alad!úo, filho do sr. Halo

do da Delegacia F'iscal.. Paladmo.' ..._

_ o jovem Hamilton Pra- '- Nerêu Andrade.

zeres, iilho do sr. Francisco 'dr. Antônio Adolfo

Prazeres. Lisbôa.
"

,
_:.. sr. Edmundo Brust. sr. Martinho Ca llado.
_ Dr. Alfredo Pessoa de - sr. Nicolau Savas.

Lima. - sra, Vanda Schlemper
- sra. Etelvina Antunes Moennich.

da .Costa,
.

- sr. Teodoreto Ligocki.
_ sr. Jacó Tavares, ca- - dr. Antônio Gomes de

pítaliata, residente em Ti- Almeida:

ANIVERSÁRIOS

jucas. - sr. Romualdo

••••••••.••••••••••••• ""••••a••••••••••••••••

Particípação
VIÚVA MIQUELINA FA- ,ALFREDO P. ROSAR Jú-

RIAS RAMOS NIOR E SENHORA

Participam aos parentes
Participa aos parentes e pessoas de suas relações,

e pessoas de suas re!aç.ões, lo contrato de casamento de
o contrato de casamento de ! sua filha NELCINA, com o

seu filho AMA.URÍ, com a I senhor ArrÍaurí Farias Ra�
senhorita Nelcina Rasar. mos.

NELCINA e AMAURi
<

'

;,..:.;L, • .:.,..;.,

Noivos
Lajes - 20 de agôsto' de 19,55 - Florianópolis

, Participação /

l.Vlilton Lehmkuhl e Serihora pafticipam aos paren
tes e pessoas de suas relaçÕes, o nascimento' de sua filha
Maria Aparecida, ocórrido ,dia 18/8/55, na Casa de
Saúde e Matel'l1idade "São Sebastião".

Participação
Antonio de Pád.ua Santos � senhora participam ao,s

p�rentes e pessôas de suas relações, o nascimento de seu

fllho SÉRGIO, ocorrido dia 20/8/55, na Matern1dade Dr.
Carlos Corrêia.

.

---------------------------�--------------------

DR, LAUROCALDEIRA DE ANDRADA
CIRURGIÃO-DENTISTA

CONSULTóRIO -- Edifício Paternon - 20 andar
sab 203 -- Rua Tenente Silveira, 15

Atende diáriamente das 8 às 11 horas.
3as e 5as das 14 às 18 horas.
Em Capoeiras ate;de aos sábados á tarde

CLUBE' DOZ� Df AGOSTO
A VISO

t
Por decisão do Conselho Deljbcr�'ítivo foram aumen-

5���'s, alO ele Set,embro próx;in:o, a joi� �a.ra Cr$

1 O
0,00 e, a anmdade de SaCIO TranslÍol'lO para Cr$ ..

, 00,00.
A Diretoria

CLUBE" 15 DE OUTUBRO"
SE

DIA :27 (SABADO) � SOIRÉE. OCASIãO EM QUE

'M_t"ãO APRESENTADAs AS CANDIDATAS AO TITULO

., "

SS '�15 DE, OUT,UBRQ" - .Início lÍs 2,2 HQt�s.

Florianópolis, Quarta-feira, 24 de Agôsto de 1955

(37), Certos elementos das tribos

CHARADAS SINCOPADAS '
"Zaians" que se dirigiam on-

a) O "mestiço" estava "loliCO!!.' -4-3- 'tem à noite para Khenifrft
b) Deve existir "acôrdo" para narrar a "história".-3-2. dispersaram-se à vista das

ENIGMA forças de segurançá que ga-
- Nocivos. � rantiam a proteção da' aglo-

Prolixa. meração. Por outro lado as

Moitas de silvas. autoridades desmentem JS

Passai' além de... rumores segundo os quais te,

Ar'roios regatos. riam sido presos quatra
-- Testes. "caid" dessas tribos,

'

Conceito na primeira,. coluna: Hábil. A noite de ontem foi cal-

QUEBRE A CABECA ma em todas as regiões do

Descubra os instru'inentos escondidos, e com as le� Marrocos.

tras restantes, o amigo terá outro instrumento, bem an-

tigo.
LOVIAACÍ. TONAPIA. JORNABA.
Confira "as respostas amanhã. COP�NHAGUE1'" 22 (U. P,)

Soluções do Passatempo anterior (36). - O XLIII Congresso qa Fe-'

CHARADAS- SUBTRATIVAS:' a) gato-ato; b) men- deração Odontológica Inter-

te-ente. nacional terminou .hoje, çom
CHARADA AUXILIAR: Funiforme.' uma assembléia plenária dos

�����
__

�
� � D_e�6�i:h���s�e�p:u:d:e:r::�C:h:O:P:i:n:. � ����' seus oUo�n�s dclegadbs,

AVENTUR'
que representavam aproxi-

,

�' AS DO ZE MUTRETA madamente trinta países. A

,.

;:_,

' ' -

.
'

assembléia decidiu realizar o

f
-_ seu proximo congresso em

Zurich e realizar na Itália o

/' conlgresso 'mundial de 1957,
_.--r- do qual deverão "participar

6.000 dentistas do mundo in

teiro.
) O sr. A. Joachim, da Bél

gica, foi eJeito presidente da

Federação Odontológica In

ternacional, em substiltuicão

I ao sr, Oren A. Oliver, dos
EstRdos Unidos.

""""''''''''''--''"

Você seblc que •••
Ildefonso Juvenal

O Engenheiro rancisca B. Gallolti
.

e a Mulh!r Catarinensr
Traços brill&antes, inde,le- possa influir poderosamente

I
candidatos a Presldencia da

veis de sua atuação, deixou-,'
na 'votação,\ com o maior República, no próximo plei-

,.j a saudosa Professora An- contingente possível elos to eleitoral. '

ton ieta de Barros, que, co- votos, que elegerão os emi- O eminente candidato da

mo representante do Parti-
I
nentes 'coestadunnos Drs. Aliança dos Partidos Social'

do Social Democrático, foi I Francisco Benjamin Gallot- .iemocrático e Trabalhista

I um dos luminares de nossa, ti e José .de Miranda Ramos, d l' a s i I e i r o, Engenheiro

'Assembléia Legislativa, no aquele Governador e êste Francisco Benjamin' Gallot

período responsabilissimo Vice-Governador do Estado. ti, homenageando a mulher,
zm que o nosso Parlamento Lamartine, 'o grande espí- .ia sua brilhante oração,
Estadual, deu à Santa Ca- rito das "Meditações", ha- .iaquela memorável Conven-

tar ina nova Carta Magna. via razão bastante ao af ir- .;ão, de justiça, reconheceu,
Pena que a política não te- mar que "em todas as gran- _) que ela representa na vi

nha seduzido a outras, de des causas, há sempre uma, da pública do Estado e da

grande �alor e capacids c1�, mulher", e ela, com a obsti> Nação, - homenagem ,/ que

de maneira que ,o lugar deI: I nação. do sábio Galileu, bem só poderia merecer aplau
.ado por Antonieta de Bar- podera com a alavanca fir- "os, pois, nós bem sabemos

os, fosse ocupado por re- me 'de suas convicções, mo- da sinceridade de que é"la se

)resentante do seu sexo, vis- ver eficienteinente o murrdo revest!u, partida como par

.o que, felizmente, não fal- político, que, p.!?r vezes tem tiu, do coração sensivel e

ca no elemento feminino de aparências de um cáos prí- bom e da alma d€ verdadei
Santa Catarina, individuali- mitivo, tal a ebulição das [:0 patriota de um dos mais

ti g�_.""__,,

dades para tão nobre quão idéias controversas, a com- dignos e ilustres filhos de

INCENDIO NO PAR�UE NAC' IONAl
elevada missão. bustão de opiniões e diver- Santa Catarina, cujo passa-
Compreendendo superior- sida de de propósitos. A mu- do digno e presente salutar,

mente o seu valorcorno inte- lher está influenciando sa- tanto o recomendam à con-

Na Serra dos Orga-os cnnsequeníe g:ra,nte da política Santaca- tisfatõriamente na vida po- sideração pública, que lhe

ti rarrriense, o elemento f'emí- lítico-administrativa do Bra- tem reconhecido seu incon-

_ deuma excursêo
n in o congrega-se no momen- sil, a começar pelos Estados testável merecimento de ho-

to atual, em todo o Estado, I e as comunas, e atingirá, mem de bem.

RIO, -'1 (V, A) _ Alunos desde os primeiros momen-' �.or�ando ala� .do Partido I d�ntre pouco tempo, o âm- Porisso, porque a mulher

do .Curso Cientifico do Co� tos trabalha ativamente, ta- :::o�wl Democratlc� .

ou da I ?lt? federal. Falou-se, até, catarinense sabe ser justa e

légio Metropolitano foram zendo clareiras e abrindo ,,_ Aha�ça Democrático-T'ra- insistentemente, na escolha reconhecida e discernir per

fazer uma excursão ao Par- ceiros para evitar a propa- ba,l�lsta, e, desenvolvendo de elemento feminino de feitamente-. avaliando o que'

que Nacional da Serra dos gação do "fogo, que ameaça
eficiente propaganda, afim grande projeção

'

nacional, 'melhor poderá _

beneficiar

Orgãos, em Teresópolis, sob as matas,
de que 1:0 pleito de 3 de Ou- para. _compôr, como Vice-j ao Estado e à Coletividade,

a orientação do professor Ju- Segundo informou à im-
rubro vindouro, a Mulher Presidente, a chapa de um dos tanto aquelas que são mães

lio Magalhães, Quatro deles, prensa o se, João Augusto 'fIIIV' & .".,.oAr't._•.....;.,.,....- &"' "W�

de família, como as que" e-

perdendo-se nas matas, fi- Falcâo, chefe do Serviço Flo-
xercem os honrosos misteres

�eram fogo, a fim de S'::'�:11 restal do JVLl1istério da Agrí- DA BOll�V'IA PARA O BRASil
de funcionárias das repar-

_ sra. Ofélia Cuneo da Pires. socorridos. cultura, mais um turma de �

tições públicas ou de pro-

Costa, esposa do sr, Manoel _ .dr, ,José Filizola. A pequena fogueira, açcii-, trinta e c'rico homens seguiu
fessoras; tanto as que mou-

Costa, NOIVADO r tada pelo vento, transtor- para o local do incêndio, a Embargado o nrimeiro carreeamento rejam nas lides do comér-

!.._ srta. Leonice Oliveira Com a graciosa e prenda- riou-se em violento incêndio, fim de reforçar os trabalhos '.
v' �

" cio, como nas fábricas, of'i-
•

Santos, filha do saudoso te- da srta. Suely, filha dileta' jue, desde a noite de do- de defesa da floresta, SOCOl'- de qesolina
cinas e outros misteres' que

nente Belisário Santos. do nosso conterrâneo Capi- ningo último, vem lavrando r�dos a tempo pelos tuncío-
muito as' djgnificam, estão

_ sra. Carmen Melo dos' tão Aristeu Cândido da Si 1- na
.

floresta, O engenheiro nários do parque, os jovens ,SANTA CRUZ, .Bol�via, 221) ,e�1baixador do Brasil e o preparando seus títulos de

Santos, esposa do sr. erige- vai contratou casamento o Ulderíco Cerqueira ..Luz ad-. estudantes juntaram-se ao - (U. PJ - O primeiro

car-l
ministro das Obras Publicas eleitoras, afim de com êles

nheiro-técn ico da Varig, :SI'. João Simas, filho do sr. ministrador substituto do I restante do grupo que, aflito :egamento de gasolina e que- :la Bolivia. comparecerem às urnas de

Eloy Sàntos. João Simas e sua exma. es- parque, designou uma turma �guardava em desassossêgo a l'ósene bolivianos com desti- O embarque consiste éle
3 de Outubro e sufragarem

_ srtà. Walquiria 1V(eri- pôsa. de quarenta homens. que, volta dos corrip!lnheiros. no ao Brasil partiu dia 10, 270,000 litros de gasolina e
o nome 'do catarinense

sio, filha do sr. Pedro José Aos noivos e dignos geni- de trem, desta cidade para 90.000 de querosene e é de,-
ilustre que reconhece per-

Mel'iz'io, comercia�te em tores os cumprimentos de :orumM..' tinado ao oeste do Brasil.
feitamente a valiosa e pa-

Bl'Usqlle. 1"0 Estado'�'.
'

.�'

A Boll'vl'a se t
triótica contribuicão da mu-

v....
...�

. ..., r' ,,�._ , ..,....� --.:::: ..... :i'
COmpr0111e �lU .-�"'" -

->
•

t d fJ'''' L·
' ,... .. lher para--a grandeza do Es-

I rlne e' 'na' loge' e
A partir àe' então, consc- a exportar mensalmente pa-

.

, I '_ \ ri luentemente, o Brasil se ra o Brasil 1.020,000 litros
tado e da 'Pátria, bem como

,

t t'
I " ·os seus indiscutíveis direi-

conver e no quar o pals a de querosene: Outras nacôes

A arte de fazer vitrines está progredindo também receber gasolina da Bolivia. I que recebem petroleo ou �'ub- to� de cidadã deste grynde
m Florianópolis

Por motivo da partida do produto.> de petroleo da Bolí- paIS.

A mercadoria exposta com bom gôsto não só auxilia ';rem, realizou-se um1J. breve' via são a Argentina, Chile e

sua 'venda cemo coopera para dar um cunh D de b'om cerimonia, á qual assistira�l' Paraguai.

;'ôsto é elegância à fisi'onomia da nossa "urbs".

Ti_vemos ocasião de apreciar. uma vitrine, cuja 3.1'
'umaçao demonstra um notável cunho estético.

Os mais belos modelos de' roupas brancas, PilS toi1a-
,idades da moda atual ali se apresentam. ,

Na profusão das cousas lindas ostentadas pela cita
ia vitrine da "A Modelar" é de justiça, igualmente, citar
Llguns preços notáveis para não dizer "modelar ..nente"
Jal'atos.

Assim deparamos com lindas combinações de jersey
L Cr$ 93,00; Soutiens a Cr$ 15,00,'camisolas bordadas a

,�r$ 75,00 e c� Iças de meia a Cl'$ 12,00:
.

Nunes

• i3 -

.,�••••�•••••••••••••••c••••�•••••••••••••••

CARREGADO EM TRIUNFO,
Paz Estensoro em Bagotá·

BOGOTA', _''' (U, P.) - ,)
Jresidente da Bolivia, Victor
?az Estenssoro, terminou sua

visita oficial à Colombia, re
;ebendo as despedidas, 'no
aeroporto, do presidente
Gustavo Rojas Pinilla e dos
,nembros do seu gabinete. O
Jresidente boliviano vai a

\1eGlellin, onde será alvo de
�speciais homenagens, par
;indo de volta para La Paz,
amanhã. Antes de seguir,

Paz Estenssoro fez convite .,

Rojas Pinilla para visitar a

Bolivia, Um fato invulgar e

simpatico, durante a visita
de Estenssoro, ocorreu on

tem, quando um grupo de

trabalhadores, desfi I a n d o

numa cerimonia, subitamen
te e sem que os encarrega
dos do Protocolo e a,Policia

pudesse\ll conter, carregaram
o presidente boliviano pelos
ombros.

CURSO '�SANCTOS SARAIVA"
, (REGISTRADO)

J;>ACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA
PROF. LíGIA DOS SANCTOS SARAI\"A

atende aos interessados diàriainente das 9 às 12
14 às 18 horas

ENDEREÇO: Rua F.eliciano _Nunes Pires,
Tel. 3113.

e das

..

t �

QUARTOS

AVISO
Comunico que a Ação Entre Amigos, de um ca

s�co de pele, que deveria correr pela extràção da

Loteria Estadual do dia 25 do corrente mês, ficou
• transferida para o dia 271'de ·outubro.

Florianópolis, '20 de agôsto de 1955.

(Ass.) Ivonésio Ródrigues Catão, Encarregado.

,
Aluga-se pa�'a senhor"as e

,noças na -Av. Trompowsky,.
14.

-�

AGITAÇÃO E
MORTE'

RABAT, 22 (U, P.) - Um

tenente e dois paraquedistas
foram mortos em Kheitra

(região de Meknes) por ati

radores isolados. Depois dos

violentos incidentes de 011-

:,em, não houve qualqw:r
manifestação de massa nes

sa cidade que parece ter

voltado à calma.

'Passa ((o Estado)� ,tempo
Por PRILDO..

TERMINOU'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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O ,Esporte Clube Caiçara, j tan do naquele momento, e

um dos Clubes amadoristas saudando tambem os 1'epl;e
de Saco dos Limões que dia sentantes dos demais Clube
a dia vem se firmando no a li presentes.

,

conceito' esportivo de nos- 'Bastante comovido, falou,
sa Capital, em sua séde so- agradecendo a homenagem, BRAS'IL, CAMP·· EA�O',

'

dai naquele sub-distrito, no o Sr. ALTAIR RODRI- '

dia 12 do corrente, data em IG1'JES, que e;11 rápido im- MUNDIAL UN1VERq ue completou o seu III ano
I proviso historiou diversas '

" 1, -'

de existência, prestou s ig- I fases da vida elo Caiçara, SITA'RI'O DEn if'icativa homenagem " ao l demonstrando que o pro-
'eu Patrono Sr. ALTAIR I gresso daquele Clube devia-
RODRIGUES. I se á união de todos os cai;;: ,BASKET - BALlA homenagem constou da

I çarenses bem co�o ao trá- I

.nauguração do retrato do balho fecundo de sua digna Vem ocupando com desta-
)1'. Altair Rodri-gues na sé- Diretoria. S._ S. foi muitO-I que o �oticiári.o. da impren
Je do Clube, e contou com a Ifeliz em seu improviso, sen- ,sa canoca,.o feito alc.ança
;)resença do homenageado, l do muito apaludído. I do pela equipe do Brasil, sa
rraride número de associa-

J
Em nome de seus respec- gorando-se. campeã uníverst

dos do Clube, representan- /tivos Clubes, usaram da pa- ,tária de basquete do mundo,
ses de diversos clubes 10- lavra os Srs. Presidente do em SãO' Sebastian, nã Espa-
.iais, autor-idades daquele, IPIRANGA )'. C. e LINEN- nha,

iubdistrito e crescido nú-I SE F. C. ambos daquele sub ,Parabens aos 'nossos bra
nero de simpatizantes do distrito, que se congratula- vos encestadores pela proe-

Caiçara. rarn com. o Caiçara 'e seu' sa consagradora, '

O 10 Secretario do Clube digno Patrono. I j••••••••••éee••e••�••
Iemonstrou a todos os pre-

'

'I CINE SA-O JOSE- f
lentes as atividades do Cai- Agradecendo a todos, en- ,

-

;ara nos seus três anos de cerrando a homenagem, fa- As 3 "7' 8 horas.
existência, Fazendo uso da. lou o Presidente do Clube '�a Téla Panorâmica"
-alavra, o orador oficial do 'Sr. João Heleodoro Ferrei- Ronaldo LUPO - Emíli-
Clube" Sr. Nestor de Deus

!ra.' -

, nha BORBA - Carmelia
"::ürdoso saudeu o Patrono I

'
'

Após a homenagem foram ALVES - Susy KIRBI em:
Jizcn.do da homenagem, que I

servidas aos presentes be- TRABALHOU -BEM ...
o E. C. Caiçara estava pres- 'Lidas em abunduncia. GENIVAL

As 5 - R" horas.
Com os jogos de sábado, I

Às 13,30 horas - Alvim Suzy DELAIR Fer-
�m que o lris abat�u o Ta- Barbosa x Postal Telegrá- nand LEDOUX' _ Paul
l1undaré e o Vendaval foi I fico. BERNAD em:

:uplantado pelo Austria, fi-, As 15,30 horas - Iris x MULHER COBIÇADA
:;ou send0 a seguinte' a có,-, Flamengo. , No Programa:
ocacão dos concorrentes ao _-'�-'- Noticias da Semana. Nac.'títul� de. campeão amador", P '1-000 500
de 55: "Tre."na o'Bugre

reços: ,
-

, .

Censura até 18 an03.
1° lugar - Austria, Iris ,

� Treze de Maio, 1 p. p. I Se as condições, dei gra-

:
j'_

: l_-2° _lugar: - VEmda,.val' e mado per�itÍl;em, hoje, �rJ (PJ ::')l' �ramandare, 2 (tarde, tremara o GuaranI, -- - ...-&_ � .ii__
,

3° lugar -. Alvim Bar-jsob as' ordens
-

do técnico, As 8 h'
'FI P t I 3 I -

•
- oras.

)os�" 1 umengo e os a" Newt�n Garcez, como pre- r VÍctor MATURE::_ Jean
Sa?�do o certame �ros-I para�Ivos para o choque de SIMMONS em:

.segUIra com as segumtes dO�1111�0 frente. ao .

esqua- , QUERO-TE :MEU AMOR
pugnas,: drao lIdeI' do FIgueITense. I No Programa: (

/ Cine ReporteI'. Nac.
�"'-'-�'-'-.'!'.-.........-........- .......-".._-.-....,..-..-_.

PreçoS.,.;. 9,00 :_ 4,50,

�:;l
,

, ,

�Y1.4.j "
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A "SELECÃO PERMANENTE" E AS
, ,

'

ATIVIDADES DO BRASIL EM 56

/ ,

f

BRILHANTE VITÓRIA�DO C A I ( A R A
1

EM SANTO AMARO
o E. C. CAICAI<A HOMENAGEOU

,

SEU PATRONO
Escreveu Orlando Teixeira'-

Em fóco o torneio dos clubes
campeões estaduais

Domingo último, em San- minutos da fase comple
to Amaro da Imperatriz, II mentar.Iefroruaràm-se os quadros O tento do
Jo E. C. Caiçara, de Saco I foi assinalado
dos Limões, e do .Nativida-! aos 38 minutos
Ie F. C. local, saindo ven-' regulamentar.
.edora a equipe dos vetemo. A equipe do Caiçara f'or-
lOS pela contagem de 2x1. mou com:

2ói uma luta dlsputadissí- Querido .

ma que agradou aos- assís- Alvedes - Nelson
tentes, tendo tanto Caiçara

.

Mário I - Zézinho - 'I'anoa
omo Natividade, demons- I Mário II - Acácio - -Aldo
Irado coragem e fibra., I Generoso Alberto
O Caiçara dominou técní- Na preliminar também,

camente o seu adversárioAiu vencedora a equipe do
durante os noventa minutos Caíçara, pela contagem' mí
para vencer pelo escore de nima,
�x1., gols- assinalado por 'Na arbitragem funcionou
\cácio aos 18 minutos da o presidente do Natividade,
irimeira fase e Aldo 'aos 38 com boa atuação.

Natividade,
por Waldir

�o ,_tempoRIO, 23 (V. A.) -'-- Já es- ,depois, então, como assis
tá pronto o ante-projeto do 'teQte do 'supervisor em São

regulamerito para o torneio Paulo apontar os me

dos clubes campeões esta- Ilhores - elementos ao sr.

duais, a ser submetido à I Paulo de Carvalho. Conheci

apreciação e aprovação do
I
da a relação dos 'bandéiran

primeiro congresso nacional i tes poderá então o superví
de futebol, a ter lugar em

I sor se entender, com Zezé
Belo I-�o�izoiIte, e;n· setem-I M?l;�ira pára formar a list.a
bro próximo. Por esse ante- oficial dos atletas que ali

projeto o torneio será dis-: nharão contra 'os chilenos

putado -de dois em dois anos,
I
em setembro.

'

oficializado , pela CBD, que
não tará todavia, participa- A ATIVIDADE INTER-

ção na sua organização e' NACIONAL DO BRA';

realização. A primeira dís-. SIL EM 1956

puta será na! capital de Mi- Estêve na sede da Federa-
nas Gerais, e as' demais se-

I
cão ,Metropolitana de Fute

rão estabele.cid�s ;'m rodí-' boi, a fim de fazer uma ex

zi�, até que tôdas as federa- ! posição de motivos aos pre

ções concorrentes -tenham' sidentes dos clubes cario-
.u .sua vez, não podendo a cas, àcêrca dos cornpromis
mesma Federação ser sede sos . do Brasil, o sr. Luiz \do torneio duas vêzes an- !YIurgel,. pre�idente da C0-
tes que se complete o rodí- . missão de, Assuntos Inter-
zlo. : n�,ci;nais da, C'BD. A pales- V't

.

d d I' d' L'
"

'

Além do seu campeâo.t'a tra durou muito tempo, ha- I oncso O qua -, ro e -In er ms so
federaç_ão promotom poderá vendo perfeito en tendimen-

concorI'eI",��tambem com o� ,�il_,entte ? representante da bre O Coritiba, por 1 x O, g' 01 deseu ,vic��c-alJl'peãb ou-com' o Confederação
/

c, os _manda.,-
q.uadro ,(lej_!l1�'iQl;-af?j-cada-Y tá.ri?� dos clu,b.ec�./ n�e�r:!?po-� ç a n f Of d

'

ção no c.e1.',tarne l.ocal. As l'itarros. O di', 'Lu'lZ ,M'Urgel 1, '1' '. "

. >., f' ,,�,.,. �):" 1'.-"<'
�qLlipl'S ·"concorfe-n.tes 'cus- f6i 'bem rece.b'i'dô' e ind.'asi- "'I

'
"

- - l".� '\"'f'
tearão o,seu tran;PQrt� en-

'

ve'as ,s'ua� explapaçóes :fo- O, ClássiGO Para'l1aense ford, cobi'ando com pei�í4-i'a
quanto as sle�pe,sas de esta-'.!'ram recebidas co1)1; apl�Í1: \t'ético x Coritiba, dispu- uma penalidadé máxima: O
cli� e conduç'ão �o ,(rampo

:
,,>os ne1à mai91'pi> ,

8cto domingo em Curutibaí Atlético, que ocupa 'a lide-
serão deduzidos' do "&or-! Da expü;;icão do sr. Luiz 'oi o mais sensacional des- rança do Campe'011ato Para-

, ,I' ",

deraux" dós jogos. A renda Múrgel soube-s,e, q'ue os naense, vem brilhando in-

líquida do torneio dos cam'"
!

c.ompromlssos, do seleciona- tes últimos ,tempo.s e ter- tensamente, 'graças á efici
I peõe� ser-á assim distr,ibui-" do nacional. para cÇlm seus! Tl,1inou' favorável ao primei- ente oÍ'ientação de Zinder
,da:' 15 por cento para a fe- I

congêneres estrangeiros' as- ["6, pelo escore mínimo, gol ILins, antigo preparador do

deração promotora: 80 por
I
suInem o seguinte roteiro do médio catarinense San- 'Fig'l)eirense, desta Capital'.

• .., I '

cento para as equipes par- defil1itivo.
,ncipantes em partes iguais I' Dia 15 e 20 de setembro
e 5 por cento à CBD.

I
de ,

1956 - jogo contra o

A "SELEÇÃO PERMA- " Chile.
NENTE"

, I 'Dia 15 e 17 de no.vembro
-o Conselho Técnico de de 1956 - jogos contra o

Futebol da CBD não se reu-
I
Paraguai., ,

niu _na tarde de ontem por' Em fevereiro de 1956 -

falta de número'. Também, Sul-Americano Extr� de
_ ENSAIA NA NOITE certame de bola ao cest'o.

não se",-tl'ataria da seleção, Montevidéu. '

DE HOJÊ COM SUA EQUI- - Bem preparada- está a

porquanto o sr: 'Pªúlo de I 8 de abril de 1956 - jô�o PE DE VOLEIBOL O CA- equipe do Caravana do Ar
Carvalho, ,superVIsor da en- ,cO'ntra Portugal, em L1S- RAVANA DO AR. Os cara- para seus compromissos no

tida.de naCional não foi ain- boa. vaneiros�realizarão seu pri- estadual de sábado próximo.
da a São Paulo, para tratar I Dias 15 e 22, de abril de meil'o ensaio em 'conjunto A representação campeã dfl
da lista de jogadores que 1956 - jogos contra a Au�- na' quadra da Federação cidade' esfá disposta ,a fa
serão, indlcados por Zezé

I
tria e .a Hungl�ia, em Viena Atletica Catarinense so.b as zer com que o cétro máxi-

Moreira. Sabe-se que o sr. I e Budapeste. _I
, ordens do técni-co Nildo. SeU. mo de bóIa ao 'cesto do es-

Pa�lo de. Carvalh� só pen-I 'A
Dia,_25 de, abril de,l_956

-

_', Finalmente. 'n� �lOite tad� perman�ça em noss�
sara na lIsta de. craques pa- ,JOgO contra a ItalIa, em de sabado, prOXlmo; a .luz capItal por Isto vem treI
ra a GBD depOIS de conhe- IRoma., dos reflectores da FAC se-

J
n.anelo com muita - disposi�

ceI' a situ�ção dos paul�s��s I �ntre 29 de a�ril e 4 de l'á realizado o Campeo�ato I,ção. Na noite de hoje os ca- I
que atuarao ,em MO!1�eVlde�. i

malO de .1��? Jogo co�tra I'
Estadual �e Basq_uetebol ravan.eiros deverão estar se

.
Estando marcado para a�a- �lm. adversarlO europeu a

nas categorIas de titul�res exercItando sob as ordens
nhã uma reünião dos convo-I ser. apontad.o. c jovenis. A esse magno cer- de Hélio Sales.

�ados da ��?eração bande,i- Dia 9.de maio, de ::56 jô- I liame dever�o estar presen-' _ 'São os seguintes os

lan.te, pedua � Feola para j;;;O contIa a InglatelIa, em I �es delegaçoes de Blumenau, atletas com que o Carava-
fazer obs�rvaço�s devendo Londres. ;oinvile 'e Florianópolis. O na do Ar Esporte Clu�e, re-
i ,,,,,,.,.. .�r(}gr[lma dos jogos e sole- presentante da capital no

nidades está assim organi- certame estaaual, pretende
zado: �ábado a tarde: As contar. para os jogos do

L4 'horas Congresso de aber- mesmo: Aldo Nunes, Sera
"ura - as 15 hs. desfile das. fim, 'Tomé, Tonga, José

delegáções pelas )}rincipais Carlos, Platt, Osman, Helio, ":'_'�Ciii�J
ruas da cidade. As 16 ho- /Gouveia, Vettori e Cintra. - Z ..::-' �-.T --
ras primeira rodada: do cam� Sem sqmbra de duvidas um ���;.;;,.-iliS=:iiiiiiiõi_"""- '

.-ano ao 11 �-::
peonato com os seguintes bom plantel de basquete- �assc tCUI \1nt dccla odede, nUl1\

- - ....... -

jogos: Bandeirantes (Brus- bolers.
\I'Ite, \ong'

do�onde Ydtll,� COI"
,,1, �"'I

De sua vIagem á 'Capital Cordeiro não resolveu que) x Palmeiras (Joinvi- - O Clube,Doze de�gos- -�d rcconlO o
• ""_,,,,_., . "'-, '.

.F.del1al,
.

aonde fôra aten- ainda se vai ou não radicar- le) _l juvenis. Olimpico to com sua equipe de b�s- :":' apfOP' raies.
.. dhVc\ cOIfI ,'"�O

dendo a um convite do Clu-,rse no Rio, defendendo as (BIumenau) x Palrríeil;as quetebol- juvenil será o 're- ':;'-'<1'" "ovOS cne
• 'éCi\ c .9'0 �,,'

be de Regatas do .Flamengo, 'côres do Flamengo. Prefere (Joinvile) - adultos. Sá- presEmtante -
da capital o �{:" ,}.... ��o,�� :t.\possantMemotor,'DM'regress-0u ,domif!go o 'valo- II es!udar bem a proposta c,om badó a noite - às 20,00 - estadual de sábad.o próximo.�' �' ... ' ou-'

roso "rower" Ha:milton Cor- seus familiares, antes de Clube Doze de' Agosto x Sendo aS:!lim a equipe agora

JDdeiro, -clfmpeão catarinense'l tomar uma decisão precipi- Bandeil'antes --;-

Juyenis'l
sob as ordens' de Helio A���

brasileiro e sul-americano, tada. Caravana do Ar x Olímpico �ange vem se exercitando ,&
II O R S E _

de remo.

"

Trata-se 4e um 'dos mais - Adultos -'- Domingo pe- co�1tinuadamente afim de
S E A •

completos remadores da ',::1 l1l::1nhã - Campeonato de faí:Cl: uma bonita campanha B
.

L' D' 't .c t d" _/"'-- � ,"� 'Oe 2.5 .(1.. _ �_2, H,'r"óPalestramos rapidamente atualidade, sendo, talvez, o 'Allce lvre Olmngo a ar- ...l'en e a seus a vei.'sanos
f
,,� --- -,- --

com o herculo rema�Ol' qU,e i maior �oga .

do con�ine11:e, ,�e - Clube Doze x Pálmei- dé: Joinvile e B1'usque. Nos

nos declat'ou ter SIdo ,das bem eVIde.ncIado o mteres- "as e C,tl'avana do Ar x Pal-
,
iôo'os pelo refel'ido .certame1- �

. � 0
melhores a proposta' do ru- se que tem pelo seu concur- neiras. Compa l'eça, pOiS, ()S r,l pazes do Vovo preten-

I ..:tt::-,bro-negro ca.rioca para in- so o glorioso e querido clu- amigo desportista, ao Esta- dem se desforrar da del'- � �
g'l'eSSal,'", naqllele clube, mas be guaml;barino. dio da FAC na noite de sá- I, rota que este último lhes � ,(
nada 'decidiu ficand"o ele 'd'e' -j\'g'll;Íl'cTeinos"oS 'uem teei� baclo 'afim de assistir ,de.-. il1lp�{ze.raJn J& �rn Brusg}lo�

a' resp�$ta. mcntos. 'senr0131' desse grandioso há doiil meses. passados.

_--,-'_

I

O ATLETICO NA LlDERANCA DO
;

CAMPEONATO PARANAENSE

"

- '

tRES' LIDERES TEM O CAMPEONATO
AMADORISTA.

---------

Bl\SQUETEBOL E VOLEIBOL
EM REVISTA

REGRESSOU HAMltTON--CORDEIRO
'/

'

Nàda ,resolveu com·o Flamengo -�Es·
fudará a proposta' do rubroQnegro

Distribuidor

C. RAMOS S/A
Comercio - Transporte,
Rua João Pillto. 9 Fpoli'

, I DEPARTAMENJC
',I DE ARBITROS· .

DA F.C,F.
Escalá de Arbitros
Terão início dentro de

poucos dias as aulas para
árbitros de futebol, orien
tados pelos atuais arbitres
da Federação Catarinense
de Futebol.
As inscrições estão' aber

tas, sendo exigidos QS se

guintes:
'

Duas fotografias
3x4, curso preliminar, ates=
tado de bôa conduta e ates
tado médico, os quais deve
rão ser entregues ao Secre
tário do Departamento -de
Arbitres, às 19,30 hs., às
.erças ou sexta-fei-ras.
Plorfanópolis, 19 dê agos

;:0 de 1955._
LaZáro Bartolomeu

Presidente do D.ep. de Ar.
- Interino.

No Programa:
M�ho JornaI. J01'.
Preços: 10,00 -; 5,00. "

1 •• '1P4

Irl··"�
As 8 _: ho,ras.

I James, MASON - Patri
cia MEDINA - AlJan
LADD em:

'

A NAU DOS CONDE
NADOS

Technieoior
No Programa:
,Atual. Atlantida. Nac.
Preços: 7,00 � 3,50.

As -' 8 horas.
"Sessão Popular')

Jean PETERS - David
WAYNE em:

CAVALGADA DE
PAIXÕES

Technicolór
No Programa.:"
Cine Noticiario. Nac.
Preços: . 3,50 2,00.

,As - 8 horas. •

Barbara STANWYCK -

Geo.rge SANDARS em: ft -

TESTEMUNHA DO CRIME'
Fatos em. Revista. Nac.
Preço;: 7,00 - 3,50.'
TcI18t1i'8 Hté '18 anos.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO

As grandes festividades da posse
PREÇOS MAIORES NOS toah'ai, algun" bastante do rrimeiro Bispo deiTubarão, . D. �nselmo Pietnllla

I c.rtegorizudos. SOLENE TE DEUM Colégio São José, das 11'- D. Anselmo agradeceu, bas- preço, pelas associações reli- rique Fontes" e "Profa. 'I'ere-

CINEMAS, MAS COM ·1 Aliás, a respeito da ques-: Terminada a oração de más da Divina Providencia, cante emoci-onado, contando giosas e o povo. Interpretou reza Martins Brito". O pri-
tão dos espetáculos teãtrais Dom Anselmo, foi rezado so- foi raelizado o grande ban- uma passagem, ainda desco- o sentimento dos presentes, o melro na localidade de Hu

.lOS cinemas com elementos 'ene Te Deum, oficiado pelo quete "CIDADE AZUL", orer- nhecída de todos nós. Falou Revdmo. Pe. Dr. Itamar da maítá, na margem esquerda
de rádio e de teatro, 'rece-: ,�onsenhor Hobold, repre- tado a S. Excia. Revdma., que, varias pessôas lhe di- Costa, que, num vibrante e o segundo, em Capivarí de

.

A questão dos preços dos lemos um telegrama . de sentante de S. Excia. Revd- pelo povo do sul-catarinerí- ziam: _ Mas, V. RevdlTI:'i. discurso, disse do contenta- Baixo, que' foram .inaugura-

cl�ema�. tem sido bem agita- Paulo Celestino, atual se- ma. D. Joaquim Domingues de se. vae para um lugar chamado menta e da satisfação da dos, pelo sr. Governador.

da, havendo urna preme�ita- cretário da Casa dos Artis- 'qliveira, arcebispo de Flo- O "menu" fQi preparada Tubarão? Que horrível! Ao Igreja e do P:lVO, ao receber Foram dois dias, vividos

ão elos homens de. governo tas e elemento de tradicio- rianópolis. Após êste ato, fo- pela sra. Waldemira Burígo que respondeu: o seu primeiro bispo. D. An- intensamente pelo povo ca-

�al'a não resolver o assunto,. nal e quer ida'Tam il ia da ar- rarn entregues as chaves da

I
Balsini, tendo como auxilia- _ Sim, mas é: Tubarão! selmo agradeceu, falando-no- tolice do sul de Santa Cata

quandO a questão é tão sim- te cênica brasileira, em que, Casa Paroquial ao novo Bis- res, senhoras da nossa alta Muito nobre o lugar... ' vamente ao grande numero rina, sm.sucessívas víbraçôes

pies, parabenizarão-nos pela crô- 90, Lá na residencía epísco- sociedade. Serviram as alu- Disse ainda, que no Rio de fieis, que se acotovelava de fé católica; por ter rece-

" Há cinemas de primeira riica a êste respeito, em no- pal, foi oferecido às

autol'i-I'
nas do Colegio'- em uniforme alguem lhe falara ser a re- na Praça da Matriz, para ou- bido,. o grande antístíte, de

categoria e há os de segun- me daquela instituição
-

de dades e pessoas presentes um de gala. sidencia do Bispo, uma casa vi-lo e ve-Io. ha muito esperado. 'Tubarão

da" de terceira etc. Isto não classe, incita-nos a' que cqn- coquetel.
.

.

,
A' sobremesa, como esta- antiga, reformada. Mas, ao Terminada esta solenidade angalanou-se toela. Viàm-.3e

seria novidade, pois o mes- cin nemós
'

a bater-nos em AUTORIDADES PRESENTES va programado, falou o dr. penetrar na mesma, quasl S. Excia. Revdma. benzeu O" areos na rua CeI. Golaço, fel

mo critério existe para os prol ela idéia. Sr. e Sra. Irineu Bornhau- Manoel Lobão de Queiroz, desmaiára: tão bonita, tão grupos escolares "Prof. Hen- tos pelo capríeho de umWil-

i-estam'antes que cobram Não sabemos l'ealmeri'te sen, Governador do Estade; saudando S. Excia. Revdrna., confortavel, tão moderna, ly Zumblick, que foram ver-

�s refeições de acôrdo com porque nossos cinemas a- Deputado Braz Alves, Presí- num formoso discurso. Em com moveis tão perfeitos e dadeiras obras primas de

o ambiente, o mesmo se bandonararn o que já fize- dente da Assembléia Legisla- seguida, em nome do clero, I artísticos. _ Nunca sairei de pintura. No interior, tambeirr

dando com os barbeiros .. rarn em outros tempos. dan- tiva e mais os deputados Mi- falou o Revdmo. Pe. Dionisio tal casa, disse no final. ft C I T E
o povo cooperou ele maneira

Não compreenden;lOs a ra- do-nos além dos filmes, es- randa Ramos, Olice Caldas, da Cunha Lauth, Diretor do I CONCENTRAÇÃO POPULAR
.

.

rantastíca, pois, deste Ar-

zão por que não se seguetal petáculos teatrais, em com- Paulo Preiss, .'João caruso Gínasío Catarinense, que de Terminado o banquete, :::. mazem a Tubarão, 35 kms.)

diretriz na questão dos pre- plcmen to, Só há uma razão: Mac Donald, Afonso Ghizzn, improviso fOl:midavel, como I Excia. Revdma,. dírígíu-se

A
todas as casas estavam 01'-

cos elo principal meio de di- _ Não quereram os "trus- Lecian Slowinsky, Lauro Lo- estávamos acostumados a ou-
.

para o adro da Catedral, on- gência namentadas festivamente, o

�ertimento de nosso povo. ts" cinematográficos nacio- cks; o sr. Presidente do Tri- I vir do jovem' sacerdote, que I de lhe foi prestada, grande e
_ que muito impressionou, D .

. Haverá u,ma outra "anuan- nais e estrangeiros ceder um bunal de Justiça, se fez' re- é um grande orador. vibrante manifestação de a- de Anselmo, às quais se referiu

ce", preços mais. caros 'para pouco do seu ganho aos presentar, na pessôa do Dr. mais de uma vez,

,essucs com horas marca- nossos artistas. Mas a CO- Dalmo Bastos da $ilva, Juiz 0·......... ,p u bit'cl·dade Temos o nosso bispo, que

das, lugares numerados, FAI' se quisesse agir com de Direito Substituto; De- ./ tant� desê]avamos. .

eorno os teatros e como os' inteligência e com senso putado Federal Joaquim Ra·- PR'E' .YE"...,TIBULARES ..... r..... Ia
Bendito seja, pois, aquele

cinemas na Europa. _Nos nacionalista, poderia fazê- mos; Pe. Carlos Nunes, Di- � n.rl.-..llli..1II
que vem em nome do 8en1101'.

'i'stados Unidos os cinemas )10: _:_ Concedendo preços retor do Colégio Catarinense, •__.. .,............._.D - _ __ (O Correspondente)
lançndores, -de primeríssi- I ma.is caros, mas sob esta que se feZ acompanhar do PARA AS FACULDADES DE DIREITO, FILOSOFIA,
ma categoria, alémdos bons: condiç.ão; Incluir "shows" Pe. �ral:n: Desembargador

I MEDICINA, FARMÁCIA E ODONTOLOGIA.

filmes, oferecem "shows" teatrais. Hennque Fontes; Dr. Fran-

'cisco Benjamin Gallotti sr. CURSO BOSCOHeríbert i Hulse, Prefeitos de

Florianópolis, Quarta-feira, 24 de Agôsto de 1955

"SHOWS" TEÁTRAIS

LIRA: TENIS CLUB'E

l\la tricula: Livra ria .Lider, até 31. de agôsto. .

Inf'ormn ções : Local acima ou pelos telefones 2316 e

3
..

661.

todos os municípios da no /.1

diocese; representantes dos

bispos de Palmas, de Lajes,
de Joinville e de Florianópo
lis; engenheiros da Cia Si-

derurgíca Nacional, Estrada
ele Ferro, 5a. Resídencía de

Estrada de Rodagem; Mons,

Líbrel otto, Secretario da E- I
ducação e Saúde; Prof. On

dina Nunes Gonzaga, direto
ra Departamsnto de Educa

ção; todos os padres das pa
roquias da nova diocese

Juiz e Promotor da Comar

ca de Tubarão, respectivn
men,te drs. Dalmo Da.ltos da

Silva e Ataliba Leme; Ve
reador Edgar Caporal, Pre
sidente ela Câmara Munici

pal de Tubarão e todos- cs

demais vereadores. Além de

outras autoridades e pessõa.s
gradas, que a nossa reporta ..

-:-24 DE AGOSTO / gem não poude anotar.
A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE: MISSA PONTIFIÇAL NO
em 1.501, os oficiais e �arinheiros da esquadri- ALTO DA MATRIZ"
lha ele Anelré Gonçalves, vindo em exploração ao Dia 15, realizou-se às 10 ho-
litotal brasileiro, assistiram a atos de an tropofa- 'ras, a soleníssima Missa

. gia dos nossos indigenas, diante do Cabo de São
I
Pontifical, na entrada da

Roque. Um dos marinheiros, atraido para longe '. Matriz, no alto de !lua es ..

da praia, foi morto, cortado em pedaços- e comi-.
I
cadaria, dando para a Pra ..

elos elepois de passados no fo'go; \ ça . Centenario. Esta impo·
em 1624, emboséados perto do Convento do Car- i nente solenidade foi oficia
mo, na Bahia, os, Capitães' brasileiros Manuel

I
da por D. Anselmo. A Rádio

Gonçalves e Luiz Percira de Aguiar atacaram e 'Tubá, na palavra do cônego
destroçaram u� contingente 'de holand:ses; 'I A�e�or Marques Neves, trans
em 1631, depOls de atravessar o Bebenbe, o Ca- : mltlu detalhe, pOl"detal.he (1:1.
pitão Luiz Barbalho lançou fogo a um deposito

I

santa missa.
ele faxina dos holandeses, construielo.ao abrigo

I

A praça da Matriz estava
do Forte Bl'uyn;

.

,I, repleta, vendo-se bandeiras
em 1(j4S, no Arrawl Novo (arredores de Recife-

I
de todas .as associações reli

P.ernambuco), faleceu o grande braSileiro Anto- giosas do_ sul-catarinense.
1110 Felippe Ca9}arão, hel'ói' da. guerra contra os! No meio. da missa, hou'1'�

ho�andeses, onde pelejou desde 1630. Antes de se
I

um incendio no altar, mas, o TRILHOS DECAUVILLE _ 8kgs. _ c/ talas de junção
tornar crist�o (4 de Março de 1612) chefiava padre Agenor, pelo Rádio e e Fish-plates
a grande tl'lbu dos Potiguaras e ao morrer ti- àlto-falantes, conseguiu do- TUBOS GALVANIZADOS _ sem costura Diametros:

nha o posto ele Capitão-mór; !
minar a situação, pedindi) I" _ 1.1/4" _ 1.1/2"

- em 1855, nesta. então Desterro, nasceu o General calma, tendo sido pronta- 2" _ 2.1/2" _ 3'" 'e 4"

C�rlos Augus!o de Campos, vindo a falecer no I mente apagado o fogo, pelps Oferecemos as mercadori�s acima á preços abaixo do

RIO a 2 .JaneIro de 1929; sacerdotes presentes e poude mercad9 _ Material importado e ,garantido em perfeita
- em 1855, No Rio de Janeiro, faleceu o GeneraL, o santo sacrificio da mis;m, condiçãp. •

•

,

[�sé Jo�quim de Lima e Silva, Visconde de Ma- continuar reguhi.rmente. , �onsultar -:-
CIMETAL S/A _ Av. Graça Aranha 182

ge, nascldo na mesma cidade em 26 de julho de Nesta ocasião, foram lida,;;, _ 4 ando _ RlO _ Teleg. _- CIMETALLIC _ Fone

1787; I pelo, representante do sr. 42-3754.
- em 1863, no Rio de Janeiro, onde nascera em 27 'Arcebispo de FlorianópoJiil, I �

de Janeiro de 1808, faleceu João Caetano dos I
Monsenhor Frederico Hobolt, '----------,-�------------

Sil.ntos, glória do teatro brasileiro; '1 as 'bulas, desmembrando o

- em 1896, o Congr.es.so .Nacional rejeitou os pro- bispado, de Tubarão da al'-

tocolos do governo ItalIano;
. quidiocese de Flo'�'ianópolis;

- em 1939, ficou fundada, nesta Capital, a Associa.- da nomeacão ele D. 'Anselmo

çi:io Atlética "Barriga-Verde" que tão alto tem Pietrulla. Todas foram lidas.
s�Lbido levar o esporte catarinense. Dêste can- primeiro em latim e

.

depoi�'
tinha fazemos chegar a esta Entidade os nossos em português.
aplausos pelos sucessos alcançados e as nossas NOMEADO O VIGARIO Icongratulações pelo transcurso de mais um ani- GERAL DO BISPADO'
versál'io com votos de longa jornada repleta de Havia verdadeira. ansiedn- I

O Represen.tante do Delegado Regional 'da Caixa' de
exitos;

-

de, entre o� par�qUla�os, pa- ,Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários e Emprega-
em 1.954, cumprindo sua palavra de que prefe- ra saber, SI contmuanam ?S elos em Serviços Públicos, no Estado do Paraná, tem a
ria renunciar à viela a renunciar ao man.dato do padres do Sagrado Coraçao honra de convidar aos empregadores e bem assiin os se

Povo, o Presielente Getúlio Vargas "sel:enamente de, .J�sUS, n� paroquia séde 'gurados empregados em serviços aéreos, luz e força, te-'
deu o primeiro passo para a Eternidade, saindo do B,ispado, o,nde trabalham lefônicos e. telecomunicações, para assistirem ao ato de
!la vidR para entrar na Histól'Ía". Com o seu fale- �a quaren�a anOi) ou si Se- incorporação'...da Agência da extinta Caixa de. Aposenta-.
cimento cobriu-se a Nação de luto. nam _franCIscanos, uma ve;3 doria e Pensões de Serviços Aéreos e Telecomunica-

André Nilo Tadasco. que o bispo" é desta 01'>:1e111.: çõe�, em Florianópolis, à Delegacia Region�l da Caixa de

:I::::-J--:..------,-·
-------...-----......:.-- Nem uns, nem outros., D. An- Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários e Emprega·

'V d"
selmo nomeou, com agrado dos 'em Serviços Públicos, a realizar-S'e no dia vinte e

()1 ai a ·eu a geral; o piedoso Monsenhor quatro do corrente mês, às dez hOl:as na séde da D I -

d'
,

Peters, vigário de Lauro Mui-
I

gaciã Regional do Trabalho nêste Estado no Edifícioe :0
ler, um do.;; sacerdotes mais IPASE, nesta. Capital.

'

Vende-se pOl' motI'vo de mdI' 't dC
u ança uma. aJa SI ua a virtuosos e trabalhadores ::lo, . Florianópolis, 22 de agôsto de 1.955.l'llz n1'. 406, no Estreito. 1 t

.

II
su -ca armense.

, Rafael Ribeiro Pinto
''!lo

nformaçõp..s nesta. 'ccdaçãp .. ou, na. Rua. Oswald.o - ,BANQUE'!')): JJ!.I)AP.)):. ,A.,Z:u� I RQP_):�;;".entR nt_e dQ. Del.e.g.ado R.• eO',ioJ;lal;. centro desta Capital.J·á bem conhecida.
.,,_, - , '" _

No J'ilagestoso edlflClO do da CAPFESP, no Estado do Paraná

VIVER! MORRER!,
Início das aulas: ,1 de setembro,

DEPENDE DO SANGUE, O SANGUE É A VIDA

As parturientes após 11 gestaçõo, devem usar

SANGUENOL

Vende--secontém excelentes elementos tônicos:
Fósforo Gólcio, Arseniato e Vanadato

de sódio

PROGRAMA PARA SE'PEMBRO
Dia 6 - Terça-feira às 22 horas

"RUI REY" - Sua Orquestra de Dansas
GRANnE SHOW'

Dia 10 - Sábado - Às 22 horas
GRANDE APRESENTAÇÁO DA· ORQUESTRA DE

DA.NS�S CUBANA FEMININA·
Dia 11 - Domingo - Às 23 horas

NOVA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA CUBANA
.

NOTA:
�.

os PÁLIDOS, OEPAUeERADOS.

E S G O I A O O S. MÃES QUE
CRIAM, MAGROS, CRIANÇAS

-Urn automóvel Nasch 1949, êm perfeito estado, mo

tivo de deixar a profissão . .Placa 230.037.
'I'ra tar no ponto da Praça 15, com Marreco.RAQ:UiTICAS. receberõo a ton·i·

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

ENTREGA IMEDIATA

HOJ E NO PASSADO

Reservas de mesas para .o dia 6 :. Cr$ 350,00
Para o dia 10 Sábado

'

Cr$ 300,00
Para o dia 11 Domingo Cr$ 250,00
Adquirindo para: os. dia.s 10 e 11 Cr$ 500,00 - Mesas

4 lugar�s.
.

Ingressos avulsos para Associados Cr$ 50,00 - Re
lojoaria Müller.

CAIXA DE APOSENTADORIA . E PENSõES DOS
FERROVIÁRIOS E EMPREGADOS EM SERVIÇOS

PÚBLICOS
DELEGACIA REGIONAL DO PARANÁ

Convite

• 1)

. •.. _--..i;

,J

Pronta Entrega

Com o já famoso teclado Facit em 2 fij'eiras.
Dl,STRIBUIDORES PARA STA. CATARINA

CASA FEERNANDO, LTDA.

Rua Sahianha MarinhQ, 2 _ ex. postal, 467

Fo�e: 3878

Telegramas: "Canan"

FLORIANOÓPOLIS

•

Exclusividades Estrangeiras
Oferecemos de mai!l de 10 paises europeus a im

portadores tradicionais, inclusive, leite em pó (3 pro

cedencias)
.

AZeite de oliveira, Bacalhau, Batatas para.

plantio, Bebidas, chapas para rãio. X, armações e vi
dl;OS para oculos, materi,al hospitalar, etc; etc; outras
a pedido, Chefe firma viajando em breve para 12/15
)ais-es europeus. LANGE Caixa Postal 1396 RIO DF.

ACEITAM- SE ORIENTADORES E VENDEDORES.

i I

t,!I�CENTRO EXCURSIONISTA '�Rr-.!OL.!1.Q...JlAI)LlNQ"
-WEQJCIO�-

--FUNDADO EM 16-9-54

TERÁS
/l.

AGORA, QUE SURGIU A TUA SOCIEOAOE\

MAIORES OPORTUNIDADES DE CONHECER

TERRA CATARINENSE. NÃO PERCA n:MPO. EN -

I , .

VíA- NOS HOJE MESMO, TEU NOME. E Ei-.iDERE-

ço A .CAIXA POSTAL 489- FLORiANÓPOLlS-S.C. !, �.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO .' Florianópolis, Qu:nta-feÍi'a, 24 de Agôsto de 1955
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"

Com a Biblia naMão I
«No tendculo)) I

. QUARTA-FEIRA, 24 DE AGôSTO I. Agora" êles desejam uma pátria melhor. .. pelo que
Deus. .. já lhes preparou uma cidade. Heb, 11: 16). Ler
fIeb. 11 :8-16.

William Penn recebeu a concessão de Pennsylvania,
em pagamento de uma dívida do. rei da Inglaterra para
com seu pai. Penn projetou fazer, da. sua posse uma "vi
laz in ha verde". 11m' grande número de pessoas, mem-.,

bros da Sociedade de Amigos e outras, estavam tão inte
ressadas em ser seus colonos que deixaram a Inglaterra
mesmo antes dêle. Muitos 'adquiriram lotes, antes de te
rem sido assentados os limites da cidade. Loucura? Ab
solutamente; não. As compras foram efetuadas na base
de confiança na integridade de um homem excepcional
e bom, cuja vicia cristã e atividades eram conhecidas de
tôda a Inglaterra,

.

Às vêzes, nós ficamos meditando a respeito €ia vida
futura. Perguntamos a nós mesmos coisas como estas:
Será uma vida de descanso? Será lima vida de mais tra
balho para o nosso Mestre? Conhecer-nos-emos uns aos

outros? Verdadeiramente, nesta vitda não receberemos
a resposta a estas indagações. No entanto, aquêles que
já têm Propriedade na Nov l'!-. Jerusalém, não têm mêdo
nem r�c�io..N�ssa vida futura está na� mãos de cristo,!em cuja retidão e amor podemos confiar plenamente .

, ;

,.

.. ORAÇÃO
I

Preceito'eo· Di'a

Quel'idõ Deus, agradecemos-te por 'satisfazeres .as
necessidades de nossa vida. Não duvidamos que o farás
também na vida futura" ainda que não saibamos o que
nos espera lá; A ti .nos entregamos porque és Deus. Em
nome de Crtsto, teu Fillio. Amém.

, '.

PENSAMENTO PARA O DIA

Jesus disse: "preparar-vos lugar".
GRACE HELEN DAVIS (Pennsylvânía)

Dental Sanla ApolJlJia
,UI:

ARTHUR A�TONIO MENEGOTTO
'--

6

Uma casa a Rua Vi'sconde de Ouro Preto.
Duas casaa a Rua Santos Saraivá. Não volvemos a assuntos
Uma casaa Rua 14 de Julho, por falta de assunto. Não.
Uma casa em Coqueéeos. ,1 Já o dissemos, mas não é
Uma casa na 'Rua Fernando Machado. demais l'.epetí-lo. -Apenas'

. 'Uma casa a lhia ,Cons�lheiro Mãfra. porque é justo reprisar para
Uma casa na Rua Rio Grande do Sul. .ião cair no esquecimento.
Uma casa de rnatei-ial à Rua Moura. (Grande f'ínan- E porque também os- nossos

cíarrífuto). , " ledores ou ouvintes nos es-

Duas casas" de material nô Morro do Geraldo. crevem forçando-nos a to-
Duas casas e um grande terreno para lotear no Mor- car na mesma tecla.

1'0 do Geraldo - Frente Estrada Geral. O problema das queima-
Quatro lotes no êentro da Cidade. ,las. Será que o govêrn o
Dois lotes na Rua Moura. vem fazendo algo a respei-
Quatro lotes em Londrina - Paraná. to para elucidar os agricul-
Tem compradores para casas na cidade at{ , tores I que por ignorância

LEM,BRETB OPORTUNO CI"$ 400.000,00. continuam usando anétodos /

Os alimentos simples, de VENDE-SE a casa número 20, da Rua Deodoro, com tamanhos prejudi�iáis à -, '1

ESPECIAlIZADA EM ARTIGOS DENTARIOS {ácil pi�)aro culinário, são ·13,50 de frente por 46,60 de fundos - 66. I terra? Pelo menos que sai-

Estoque permanente de todos' e quaisquer artigos ,JS maisJecomendáveis. Os I IMOBILIÁRIA "MIGUEL DAUX"
.

bamos não. Ouvimos há

concernentes ao ramo
al imen tos muito temperados Rua Coronel Pedro Demoro 1.541 - 1° andar - tempos atrás uma propagan-

EQUIPOS, CADEIRAS E MOTORES
.

TEVONI te- �,)Ü de conserva são de di- Telefone 3.376 da do Ministério dã Agri-

mos para pronta entrega .�'estão difícil. cultura através da Rádio

Aceitamos ençomendas de PLACAS E"'1�ALTADA8' Evite os alimentos mui-
,. Relógio Federal. Esclarece-

to temperados' ou de �� .

mos' os nossos amigos de fo-
conserva; substitua-os p�1.1 :j<il�',

eO� I ra que no Rio' existe l;ma
por leite,

/0.
vos, f'rutas,

'

, $
,

.' '.,
...

en�issora cuja finalidade
verduras e legumes, 'III!

,

única' dar hora de

t:
to Diz mais o médico paran á-

frescos. - SNES.
.

.1", l/ ftl. "'. '-\,��
a millu�o. A que a gente �'e- ense, que tem procurado es-

Escri'6rio C_�Dj!,bil Vende-se I ;t -,", 0UIWI1E TOf)(J� .•

��:f;�i:::;F������:�:�� �l;E���;,::�:�i:�o�i����:;
ImoblllarlO Perrone Ven.de-se u�a casa de al- I'" - ,�, nos ,tlAP['JOS ��:ll:�lS tornamos conhe- �::d;l:smí:���;a�l�;o:Õbl:ã�

v. S. não precisa mais incomodar-se com a admi- ,;enatrIa·dde tlJ?tIOS'd r�ccm- ,;

DP'tt
Um médico paranáense, assunto.

. _

d
. , ., O E itó C tábíl I

cons nu a, SI ua a a rua �'

nb�ls.t:'a_çaop e seus lll:OV�lSt' 1 d
scri °trI� Con.

a

II
-

mto: Angelo La Porta n? 17. Tra- ", "';:; �, dr. 'I'arc ilo Gazari, a quem
iuario errone, recem-llls a a o nes a apita es a

'-
.

1 d
�

di a' , � � já nos referimos em outra O problema é bem mais
�. .. Lar naque e en ereço, - ,s »� ii,."

apto a. prestar-lhe este serviço, bem. c�m� servI.r dt:; m- damente, a artír das 15 I
:?

�

_

," � I ocasrao, escreveu-nos de sério porque inclusive pre-

termediár!o na compra e venda de lmOvelS e hípotécas,
p I '/'';:;

d novo dando-nos notícia de 'Cisa haver campanha de .es-

encarregando-se também da legalização? e registro de
horas.

� sua acão, como agricultor clarecimento endereçada a

todos e quaisquer papeis ou- documentos. Além cfe' efe- DIVóRCIO E NOVO CASA- de ter�'as qlle êle trata, por gente analfabeta o que não

tuar escrituráções contábeis ou fi§:ç:a.is� o EscritÓrio ,acei- ,MENTO' . 'í,t?' }Pi amor" simplesmente. �' in- é fácíl. Mas também impos-
ta procupações para procedim,eJit&:':jun.ta .:.a. repartições Processo legal, rápido e

'I'ulo'l O',y'.e.I-Ve o.de" _':'·
__

.s-e·
__ .,

tel'essante repisá-lo porque sível não será, porque exis-

ou estabelecimentos. Para maiores' 'esclarecimentos, di- sigiloso, no exterior;
/
Con- é um homem ilustJ::ado, fàr- te o rádio que pode doutri-

rija-se ao ESCRITóRIO CONTkIUL-1MOBILIÁRIO
I

suIte sem compromisso, o mado e que nos confessou nar os que não sabem ler.�
PERRONE. o' _

.

-

'

.' I E�critó_rio Juri.dico e Admi-I FORD-TAUNUS modêlo 1951 em estado de novo. ignorar o mal que a queima- O govêrno não pode e não

Rua Deodoro, n 11 - CaIxa Postal, 355 - Flona- J1lstratlvo. CaIxa Postal -
P d

._

T t' A y V C 11 d 242 da fazia à gleba. E já agora deve esquecer o problema
,

r 'J 4231 R' d J' reço e ocaslao. ra ar a rua rac az a a o n. , d
.

dnopo IS. .

, .', .'

• 10 e aneIro.
Bairro de Fátima _ Estreito. nos informa haver �eito ex- as queIma as.

--E.xpres/so Florianópolis l,tda_. Bordadeiras ��.+�
i���:::E:;,ãO::r�att�: �;�. '�E�- dEROV�; �,j.·ca ou cm c",a. Emp..,'". 7' � � -�:.
go. gi1'mítido. t:.

/ -, I�:�
Tratâr,á rua· Salda- tt / ' '�t�nha Màiinho ·12g. .:. Dastaque o cupom abaixo remetendo para: Real Aero- ,�t�

.:.. vÍas - Rua Conselheiro Mafra, ti Florianópolis, e candi- �t�
CASA MISC.LANIA "'tl'1� .t;" date-se a uma passagem de ida e volta às famosas Cata- �t�
bu\dora doa Rádieá 'R.C.A. �.. ratas de Foz do Iguaçu., �t

:i: Nome:
,

,....... ::�
• Endereço: , ,.......

•....., �I

I....
A nova agêrícia oa Real Aerovias em Florianópolis. fica-- .:.

1i!11119!•••_
..:. rá localizada a: '.i�,

I �: ,. E�i;;��.; ;i�� :::;����;:: ��:k��:�.����.;�; ; : :: :.:T: : : : : : . :f
+:+ , , '': , . . . . . . . . . . . . . . . . +; .

:!: \
'

:.........
.

� :;:�
.:••:..:...:.�:••:+.:..+:.--t:*1:.o;:+":,,":••:••:+.:":"':o:••:�, �!.,.: :..:..:.+:...:••:••:.:.:� !:..:...:�

Dr-Constantino
Dimatos

Rua:_,Tir.adentes, D.o 20

)'LORIANóPDLIS
,

MÉDICO CIRURGIÃO

I
�'

Doenças de Senhoras
Partos - Operações -' Vias

Urinárias
Curso de aperfeiçoamento'

'! longa prâtíea nos Hospitais
de Buenos Aires:"

CQNSULTO:R,IO: Rua Fe

.lpe Schmidt, nr. 18' (sobra
do). - FONE 3512.

HORA'RIO: das 15 ás 18

horas.

para díverses fins

ATENÇÃO; Atendemos
Protéticos do Interior pele
AÉREO e POSTAL,

os senhores Dentistas, e

Serviço de REEoMBOLSO

,{

{AI'êncla De. Rio de' Janeiro e em Belo Bort�ontfl COI� trirero mlituo ati
..

'

8-�. P':úJo "flm � f.ulprêsâ de Tranilpôites .. MloJLII Gera" SOl.)
,

1 ransporte de cargas em gera.I entre

FLQRIANOPOUS, CURITIBA E SAO PAULO,
,

-

1

COM VIAGENS DIRi!:'l'AS i!: PEKM..o\ NENT.ES EM CARROS P�()PRIOS
.J

.-
MATRIZ: FLORIAN()POLI�

.

Escritório:
'

Rua Padre Roma 50 - Terreo
Deposito:

Rua Conselheiro Mafra n, 131\

Fones: 2534 - 2.535
Caixa' Post41, 435

End. Telegráfico:
Sandrade e Transpol18

fiLIA ... : CURITIBa FILIAL: SAO PAULO
. , .

ViscondE' do Rio Branc,o
(il:t2/18)

AvenJda do ��tado 1866/7e

T1!lefone: 37-30-91,

Telerone .12:lS0
gfi" Pilul" ._ r'lDltal - Sf .

Endereço Telegráfico:
Sandrade e Tl'anspolla

.Endereço Telegrã:tlc:J
Santldra e Transp(jll:!

--'-'- , -o-

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

VOLTANDO AO ASSUNTO
DAS ."QUEIMADAS"�1ft· Im�biliária .. Migllel Daux

TEM A V,ENDA (Alvarus de Oliveira)

reno que sofreu queimada
anter-iormente e terreno que
não o foi. Depois dirá do re

sultado prático de uma ex

periência bem interessante.

periências -várías para com

provar o que .a técnica vem

demonstrando. Cultivou ter-

Vitor, V.lva1... DlJe...
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o ESTADO Florianópolis, Quarta-feira, 24 de Agôsto de 1955 'J

COMO GOVERNADOR

Dr. franciscó Beniamim Gallofti
. dó' Pirrtídô

-

Sócial Demcrréficn .

-
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_..-/ .
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.
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-

COMO VICE-GOVERNADOR -:

••

/

L-_
,

,
'

\ t

-- Dr. José de Miranda Ramos
do Partido Trabalhista 'Brasileiro

•

,

Candidatos da.· Aliança Social Trabalhista
(
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,
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PELA PRIMEIRA VEZ, EM FLORIANóPOLIS, UM
DESFILE DE TECIDOS RENAUX.

"MISS DISTRITO FEDERAL" - SRTA. ELVIRA
WILBERG - ESTARA PRESENTE.

ELEIÇÃO DA "ELEGANTE RENAUX"�
MODELOS EXCLUSIVOS DE� VESTIDOS E CHA-

PÉUS, EM CRIAÇõES INÉDITAS. I

APRESENTACÃO SENSACIONAL DOS "DEMó
NIOS DO RiTMO;' .'. "SHOW". '

SORTEIO DE PRÊMIOS ENTRE AS MESAS. IN
TERESSANTE DECORAÇÃO.

"MISS BRUSQUE" ESTARÁ PRESENTE. ,

Tudo acontecerá no' Clube Doze de Agõsto, no pró
ximo dia 3 de setembro.

As mesas já ·estão à venda, com Srtas da nossa so

ciedade e na Secretaria do Clube Doze de Agôsto.
Será um a.COI'I tecimen to excepcional, espec ialrnen te

pela presença clãs radiosas "misses" DISTRITO FE�DE-
RAL E BRUSQ.UE.·

,

O "DESFILE RENAUX" contará com a participa
rão de Srns, e Srtãs. da nossa'melhor sociedade, as quais
;prcsentarão' modê!os inéditos desenhados por Antônio Pelo soldado Babísta foi

Lopes de Faria, vitor-ioso cenógrafo catar in ense, com ex- apresentada á Policia Ma

periências no Rio e em São Paulo, e chapéus originais, .noel de Jesus, com 14 anos,
em criação de Madama Aúrea Moura. residente' na Caeira,.o qual

Desfilarão trinta modelos, entre vestidos de baile, conduzia uma carreta de um

jantar, coquetel, passeio, esportivos, além de graciosos I cavalo. Ao passar pela rua

trajes de praia.
'

I:Major Costa, atropelou uma

A 19o de novo se anuncia!!! .

. senhora, a qual foi. recolhida
Dia 3 de setembro, no Clube Doze de Agôsto, a maior ao Hospital de Candade.

festa do ano 1

mico e Social ínter-america- suprema, ocasionou a que A. Vieira
no, alem de outras altas au- chegaste H. trocar teu pre- Florianópolis, 24-8-1955.
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Estados Unidos em Santiago' " IVI, .

em grande evidencia.
e mais tarde desempenhou! Sessão do dia 19-8-55.

-

gíslativo da cidade. Após,
Cuidado, pois, com

cargos em Buenos Aires, As- /. Presidência - Vereador bastante comovido o Prefeito
suas bicicletas, não deixan-

sunçào, Madrid; Mexico e Armando Valério de Assis Luiz Frainer em rápido Ini-
do-as em lugares onde os

Havana.. I (PSD).
'

proviso agràdeceu as home-
aproveitadores possam car-

I Secretarias: Haroldo Vi-· nagens prestadas a sua pes-
OUTRO ATROPELAMENTO rega-las.,. Outro fato que _••••_ .._.-- - �•••

leia (UDN) e Walter. OI i- sôa. C? prefeito Luiz Frainer
nos tem despertado a aten-

RENASCE-NA
I

veíra Cruz (PSP). da cidade de Esteio, é so�ri-
lEGISlATIV'Q ESTADUAL

O menor Manoel de Jesus
I

ção, são 0$ atropelamentos Ata: Aprovada. nho do nosso colega de 1111-

rtropelou com uma carroça I feitos com suas carroças, por URSS .

I' t J
-

F
.

" '"

Nazareno Coelho prensa jorna IS a oao rai-

PRESIDENTE BRAi visa impor autoridade de .). Olga Mafra, ,casada, re- menores. Pode então um me- NOVA IORQUE, 22 CU. P.). Abrindo mais uma sessão ner.

mando sôbre humildes, elei- .idente à rua Lages s/n., que nor, ás vezes como já temos
- O sr. Gheodore Adams,

I

da Câmara Municipal de Nada de golpe!
'oi com. um ofício, apresen- visto, de 9, 10 anos guiar uma presidente da Aliança Mun- Florianópolis, ocupou a tri.. O orador seguinte foi o ve-
�ar-se ao Exmo. Dr. Juiz de carroça de dois cavalos, pelo dial das Igrejas Batistas re- buna o lider trabalhista, ve- reador Genésio Leocádío da
Menores, para' as devidas centro da cidade? Tem car-

gressou a esta cidade de uma reador Júlio Paulino da Sil- Cunha CPSP) que da tríbu-
orovidencías. ta? Com autorizaçâo de· d d bl t· d na após tece-I' considerações" viagem e uas semanas pe- va, com o o je IVO e apre- v

quem? Como pode um meni- la URSS. O sr. Adams de- sentar importante projeto- em torno do discurso do dep.
no de tão tenra idade, des- clarou . que encontrara n9. lei que concede auxílio a Es- Federal José Maria Alkinlin
viar-se de um amaranhado ní t condenando I d'Russia u verdadeiro renas- ,cola Técnica de Comércio o go pe, eu seu

- (IUe as veze.s se forma......-no· t d 1"- I I'ntegral apo-I'o e soll·cI·tou foclmen o .a re Iglao, er
..

con- "Sena Pereira" lQcaliza.da no s-
O sr. Anastácio Kotzias, congestionamento do, tráfe- fronto com o que venflcai'ft, sub-distrito do EstreIto. S. se transmitido teelgrama de

proprietário da casa de nz- go? O resultado está' ai:
quando, de sua' última via- II excia. fez um retrospecto da aplauso. ao referido parla

gocios, sita à rua Felipe quasi todos 03 dias, os m8-
gem, ha 21 anos. Segundo o: importante escola desde ,3. mentar.·

Schmidt, n. 17, comunicou a nores atropelam pessoas em Ad I
.

crática, se digne d�terminar sr. ams, o governo auto- sua fundação e disse çlas di- Ca,rmelo Faraco e' a céduláPO'jl'cI'a qlle fOI' arrombada a lugares ond'e não há movi-· .

I' O t denérgicas providência's, firn' <

nzou. a greJ.a. 1'.0 oxa
_

9, ficuldades com que luta pa-fec11adura de sua casa de menta mais. onde hOl.jver,.. b '>0 1 t
oficial

por têrmos achicalhantese·' rea 1'11' � mi Igrejas. Es A/) . ra a sua verdadeira finalida- Da tribuna, o vereador donegocios e roubada da caixa Não seria o caso do exmo· I t b t Idelituosas atitudes do refe-
c •

Igua men e a er as ao cul�.o, de e para que possa oferecer PDC, Ca_rmelo Faraco inter-'
rido sub-delegado, que quer'

registrada,
.

a importancia je �:'. dr. Juiz de Menor�s ve- 1.500 igrejas católicas e 800: condições melhores -aOS estu- pelou ao ,oradOl' que o ante-
impressar e subjugar os eh)i- I

Cr$ 1.600;00. rlflcar e2ta.s ocurre�clas ou templos luteranos. [dantes pobres do Estreito, e, cedera sôbre a cédula oficial
tores, utHizando-se do cargo. ! a In.spetona de Vel��los se, .

nada mais 'jU3tO do que o e-' e condenou o requerimentoRespeitosas Saudaco-es. 'IAS
VALENTIAS DO movimentar venflcando

lX'ecutivo municil)al conceda d V d IG ...... ,· ,�
t b t ? LUBRIFICANTE o erea 01' eneslO Leoca-CAs.) Pedro L�cas Fel'-

AROEU. . . am em o assun o.
subvenção anual, auxilio a dio Cunha porque o referido

nandes Ma I J
-

V
' WASHINGTON, 22 (U. P.)' fim de que a mesma seJ'a'am- D t d f' t"

,

.

" no: .,oao enan-'I Doraci da Silva natural U 1 b ,cf' t"'" i.. ..

epu a o lÜl con rano a ce-
:!1O, Pedro Antol1lo de Aguiar, . d t E t d :

' .

.

_ ,

- m u 11 lean e seco - pilada e melhorada, posslbl- dula oficial e parlamentaris-
Vitorino Silveira Manoel' es � s a o,

.

COI branc:'l., EXPEDIÇAO SOVIE- o "Tefion" - que pode se!' litando aos alunos melhor mo qte contribuiu para o
TELEGRAMi\t!- RECEBIDO Antônio Correa,

'

Santélio
solteIra, e�1pregada no Idea� I TICA AO ANTÁR utilizado. para numerosos confôrto. I golpe. Convem assin�lar ain-

_, Manoel de ;Soúsa, Antônio
Hotel, queixou-se de que fOI -

fins militares e industriais O prefeito Luiz Frainer ViSi-1 da que o lideI' cristão OCUpO'l-Na Assembléia, foi lido, Elias Fernandes, Pedro An- esp�nc�da por Arg�u de tal,; TICO foi inventado pelos laborato- tem o Legislativo Municipal se profundamente sôbre
•

o
ontem, no expediente este tônio Borges, Gabriel Se'rg'l'o

cosmhelro do refendo Hotel. LONDRES 23 CU. P) rios da Marinha americana Com a palavra o 'vereador ' parlamentarismo A d'Argeu foi intimado deixan-
I , •

"

.,

•

I _, '. ISCUS-
telegrama: Nuhes, Manoel JO'3é de A- '. A radi,o de Moscou infol'l1'iou - anunciou o Departamento Osm Raul Lisboa CPTB) co- sao fOI prorr,ogacla e a se3são
Exmo. Sr. Presidente da guiar. do, por�m, de comparecer l:J. que em novembro sairá uma da Marinha. mun.icou a ca'sa, achar-se na I encerrada. .

.

Assembléia Legislatíva DelegaCia. expedição russa para o An- Esse novo produto CPoly- secretaria da' Câmara, s.

Fpolis.
,•••"................ tartico, com o objetivo de tetrafluoro-ethylene), mos- excia. o sr. Luiz Frainer, Pl'e-

De Laguna. FURTOU E AZULOU... DE levantar observações cienti- trou se).' extremamente eficaz feito Mu�J.iclpal da cidade de
Levamos ao conhecimento SECRETARIA DA AVIÃO.... ficas. O comunicado adiantou em seu emprego em baixas e Esteio, no Rio Grande do Sul. NÃO ACHARAM

Voss�ncia, sub-delegaao Po- ORGANIZAÇÃO. Hans J01'g otto Berne, nu- que a Academia de Ciencias altas temperaturas, de fi5 A Presidência tomando co- SANTA' CRUZ DE TENE-
lícia do Distrito de Pescária }

DA AMÉRICA tural da Alemanha,. hospe-
I
da ?,nião Soviética. e�ta 01'- graus centígrados acima de nhecimento, designou uma RIFE, Ilhª-'.s Canárias, 22 (U,

Brava, Orlando Joaquim Pe- 'I
elado atualm211te no Hotel gamzando a expe.dlçao re1a- zero, à 2 'graus centígradns comissão composta dos lide- P.) -:- As autoridades espa.

reira desenvolve intensa' CENTRAL Metro!)ol, (jlLrto n. 13, quei-I cionada com os atos de par- abaixo de zero. res dos eliversos partidos !)o- nholas consideram como per-cam�anha política, organi- ANTIAGUA, Guatemala,
I
xou-se na Delegacia que lhe ticipação da Russia n_o ter· Uma camada extremamen- líticos para introduzirem no didos os corpos e bens do n:1-

zando Diretório, convidando. 23 CU. P.) - O ministro do furtaram dJ aludido quarto, ceiro ano Geofísico Interna- te fina desse lubrificante, da recinto s. excia .. Na oportu- vio espanhol "GuadalTama",
os eleitores a aS3inar em li- J'lj:xterior -de El Salvador, Jo,sé ....uma máqu�na fotografia, c:onal, a começar em Julho melhores resultados do que nidade foi o Prefeito Luiz que tinha lançado um S. O. S.
vro que diz ser o Diretório Guillermo Trabanino, foi marca "Agfa,'� e _um fotome- de 1957, Aduziu, ainda, que "toneladas de óleo ordinário" Frainer saudado pelo lideI' do à noite de quinta-feira. Os
.u,denista, arp,eªça�.).Jh) com

I
eleito secretario geral d'1 : troo Desconfia o queixoso ser a mi.�s5.o colaborará c,om os declaram os espeCialistas na- PDC, vereador Carmelo Má- aviões e navios que tinham

prisão àqueles que reCUS3m Organiz.acfw d.os Estados' o autor do furto, um' cicla- pilíses Ljue já' instalaram es- vã'is, os'quais procederam n !'ia Furaco. Recebeu tarnÍJém

I seguido em socorro elo 11J,-
a assin!1r. Essa inten.,a e inu- centro-americanos (ODE-

I
dão que _ontem, pela manhã, tações experimentais IUS experiências durante oito �n.i�.]�:,�:l'erl._VpjS.i,��;.�,t,�_:..,� 1;.�I'T,1:- �.l.·o.,,__a.bfl.l1r1,onal'f\l.n suas pr.:;-cabalJ:l nnlip.iq1PRr'J:l CAl. ; t01110U mesDeradament,!' n 1'I'Q·i.'i,'s nninl'p.o. mPRP" "''''_'' " �. .. '.

......................� o

• r

Plorianôpólis, Quarta-f._eira, 24 de Agôsto de 1955

a maior Festa do"'rino

Decoração ortgirralíssíma;

...........�� �.............•

"Convocação"l
De ordem do Snr. Presidente, estão convocados todos

os membros da Ala Môça do Partido Social Democrático,
para uma sessão extraordinária a realizar-se, quarta-feira,
dia 24, às ,vinte horas, em sua séde, à rua Arciprêste
Paiva, 5.

Braz Silva - Secretário Geral
-

............................................

Segue hoje para Brusque, tores distritais, cuja maioria
\ onde se demorará uns 6 dias, é pessedísta. Manoel João

o Deputado Braz Joaquim Venâncio, Antônio Francisco
Alves, Presidente da Assem- Elízeu;: Pedro Antônio Bor
bléia Legislativa e presti1giO-, ges, Pedro Antônio- A:g�ia,',
so líder trabalhista naquela Vitorino Joaquim da Silvei
zona. Ira são vítimas do assanha-

mento e cabala do aludido
31lb-delegado. Queremos que
Vossência, em nome da de··
cência e da liberdade demCl-

SACERDOTE NO
LEGISLATIVO

A fim de, déspedir-se do

Presidente Braz Joaquim Al

ves, de quem é amigo, estê

ve, ontem, na Assembléia
Legislativa, o Padre Ernesto
Pel'eda Castillo, com exer
cício em Lajes, onde goz;a de

justo e invejável prestígio,
que foi apresentar suas des

pedidas, Regressou para a

quela cidade serrana.

dias.
Getúlio Vargas - 19 dias.
Salve Getúlio!
Salve o Maior elos brasilei

ros da Repúblícal
A tua memória é imorre

doura, como é a ele D. Pe
dro II.
Curvo-me ante teu passa

do de bôas realizações e de
liar a pêrda írrepará vel qu-: obras tantas, .em benefício
foi aquele que,. não podendo da Coletividade brasileira.REPRESENTANTE mais suportar a perseguicão Tua memoria havemos de

IANQUE NO CON- de máus brasileiros� fa�1il1-lhOnrá-Ia
e bendizenc1'o sem

SELHO ECONOMI-
tos pelo poder que ele tinha pre.o teu nome!
nas mãos, obtído a custo de Em um discurso político,.avíão da Varig, corri destino CO E SOCIAL muita abnegação altruísmo, há dias, disse um orador,a Joinville. IWASHINGTON, 23 CU. P.) va 01' e coragem, obrigaram- mencionando o nome de GeDisse ainda que .aquela

- Harold Randall, técnico no a dar a vida em holo- túlío:
pessoa era a única que sabia

. em assuntos economicos la- cáusto.
_ "Em um buraco tãoonde a, máquina se encontra ..

tino-americanos, foi ernpos- E os côrvos .que satístíze- pequeno, feito. no Cemitério
va guardada. .

t tsado, hoje, como represen- ram os seus ins in os -saü- de São Borja, não pócle ca-

te dos Estados' Unidos no gulnaríos, hão de sentir, c.om bel' um homem tão Grande".
Conselho Economico e So- o correr dos tempos, o ferrê- \ Getúlio, teu nome é a
cial inter-americano da 01'- te da ignomínia. bandeira das bôas reinvidi-

. ganízaçào dos Estados Ame- Getúlio" que no Coração de caçõesl Teu nome é o lemaJosé Bernardi, natural
ricanos COEA) 'Randall, úl- cada bom patricia', ergueu do trabalho, da ordem, dadeste Estado, de côr branca timamente conselheiro eco- um altar de amôr, de ímor- disciplina e do amôr ao pró-com 30 anos, casado, moto-
nomíco em Havana, no últi- redoura recordação e de acé-. ximo!

rista, residente em Joaçaba
mo posto de sua prolongada sa gratidão, certamente, lá, Bendizem-te os operáriosqueixou-se de que ao chegar -

carreira de economista do nas' alturas Celestiais, onele teus patrícios, a quem legasde. Joaçaba, estacíonára seu
Departamento . de Estad.o, seu espírito repousa calmo, te um grande amôr e tantoscaminhão de chapa oficial,
prestou juramento perante o consciente de, na terra te:' benerícíos aos seus filhos.

em frente a casa do dr. Bus-
chefe do Protocolo, John sabido cumprir o seu dever Reverenciamo-nos antetamante afim-de receber

, Simmons, na presença de. de 'C_idadão brasileiro, bom tua memória, porque:ordens e ao retornar para o .

Henry Holland, secretario de religioso, bom espôso e pai - ."Os mortos governamveículo, notou que haviam Estado auxiliar e de Arman- e grande condutor de ho- aos vivos -e vivem na ímor-furtado do porta luvas, um
do Amador,' do Mexico, pre- mens. talidade da história".

revolver, marca H.O., "cali-
sidente do Conselho Econo- Getúlio, a tua bondade Salve alma imortal!bre 32, cabo de madrepérola,

cano médio, n. 93.038, regís
trado sob n. 5.692.
NOTA: Ultimamente O�

roubos de bicicletas estão

NA P O L i c I A
FURTO

A direção do Colégio
�

Ca
tarínense comunicou que a

noite de 18 para 19, rouba

ram do automovel daquele
estabelecimento', 'um motor.

ATROPELAMENTO
O REVOLVER N. 93.038

FOI FURTADO

,:_I.iQUf',INA INCONVE-
I ,

NIEN'fE

Esteve na Delegacia, a Sra.

)lindina, estabelecidl;l. com

rasa de comodos, á rua Me

níno Deus n. 5, queixando
.e contra a sua inquilina
sranca Gonzaga, que está se

.ornando inconveniente e

lede sua retirada daquela
•

casa.

ARROMBAMENTO E
FURTO
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