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grêgo, phil-hippos, que'apre
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los. Daí se depreende .que
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o. li
• mitido lembrar que Lage

RIO,29 (V. A.) � De acor- delito, previsto da mesma ao pata o preenchimento de teriores ao pleito poderão 'vo- iiãt::s pledos� do sr.; Vigário! deve ser a grafia e não :ta-

do CÓlll os acont,e�1l11e�:os e .ll'tigo 1'75 do Código Eleito- loutros cargos, o eleitor irá tal' nqs eleições
.

.para presi'-, Para que as Pr�feItUl'aS
I
dores, pedindo que assinem [e, no topónimo Henrique

"demarc�es" politicas ja rea- ral.
-

ao gabinete indevassável dente e vice-presidente, C\a possam receber, nor:mal- um documento, para lega li- Lage (distníto e vila do mp- ,

'!izadas durante toda a se- Parágrafo único:_ Quàl- duas vezes, a primeira pai n República na localidade' em mente, as cotas federais a zar a sua falta de cumpri- nicípio de Laguna), pois foi

mana que está findando, a- quer que seja o meio de gra- assinalar na cédula única os que estiverem servindo, ob- que têm direito, mister é Imento do. dever. Nessa tare- a primeira grafia a que

quela Câm�ra Alta apr�vara fia utilizado para. assinala- nomes dos candidatos de sua servado .0 disposto no artigo que comprovemj a aplicação fa, o sr, PrefeÍto conta com usou o grande propugriador

o substitutIVO que .a Cama- mento da cédula, deverá ser escolha; depois de votar com 31, parágrafo primeiro, da das cotas recefiidas no ano o a uxílio do zeloso e apoli- de navegação nacional. Ain

ra fez à proposição de sua quanto possivel, uniforme, a a cédula única, o eleitor re- lei número 2550, de 25 de [u- anterior, de acôrdo com exi- Oco Pe. Rodolfo Machado! da mais, apesar de encon

autoria, dando assim fim à fim de se resguardar o sigilo ceberá do presidente da me- lho de ,1955. gências legais - artigos 20 Dizem ambos que se os trarmos Joinville grafado

al'dua luta que em meio a de voto. , sa, a sobrecarta oficial com a, Artigo 9.0 _ Esta lei en. e 3° da LeI n. 1.393, de 12-7- vereadores, não fizerem por
com um I somente desde'

àvanços e recuos, tanto alar- Artigo ,5.0 _ Aà depositar' qual voltará ao gabinete in- trará em vigor na data da 51., ,I fora o que deveria ser feito 1950; se não nos falha a me-

mOU a opinião pública dias, ,A ,"1. cédula na urna, deve-se devassá vel para votar nos de - sua publicação, revogadas [1,5 'O pagamento das cotas pelos canais competentes, a- mona, trata-se malgrado

te 'longos e dílabados dias. A fazê-lo de )naneir� a mostrar mais candidatos. disposiçôes em contrário. �erá pedido pelo Prefeito través da Câmara _ eles toda a boa' vontade de apor-

redação final da lei está' re- a' parte rubricada à mesa e Artigo 7.0·- E' revogado o Comissão de redação, em interessado, "acompanhada sairão para o Intertor
,

e di- tuguesá-lo, de um nome es-

digida nos seguintes termos: aos fiscais de partido pre- artigo 36 e seus parágrafos 27 de agôsto de 1955. Assina .. de documentos pelos quais rão que o prejuízo' do muni- trangeiro que nem temos

"O Congresso Nacional de- sentes. da _lei número 2550, de 25 de do: Virginio Santarosa, pre- se possa verificar terem si- cípio é !!ulpa dos citados ve-
. possibilidade de reproduzir

creta: _ Art. Lo _ J1:' íns- Artigo 6.0 _ Havendo co- julho de 1945. sidente em exercício; car .. do, remetidas à Câmara Mu- i'eadores ! na sua 'peculiar pronúncia

tituicta para. as .eleíções de incidencía de eleições para Artigo 8.0 _ Os militares doso -de Menezes: relator; A- nicipal as contas rela tivas Como se' vê, o Prefeito f'rancêsa e daí não nos con-

presidente e' de' více-presí- presldente e vice-presidente removidos ou transferidos .rlgunr Bastos, Lopo Coelho, ao exercício' an teiior". não cumpre seu' dever e quer vir alterarmos a graria usa-

dente da República a cédula la República com eleições 10 período de seis meses an- Afonso Arinos. 'o Sem essa prestação nor- que os vereadores paguem
da de 1950 para trás. Falta

únka de votaçã� de acôrd�������� mal �e cQnta� pera qual se rela sua falta, que tanto �o- nos agora falar no topônimo'

com o mcdêlo anexo, conten-

A «
'

. � ,comprove que as cotas fo- derá prejudicar o mun icí- Cunha Porão Nada tem o no-

do os nomes dos �a�didatos ',:.' .

� e� $/. O' e $ l'a.m aplieadas, n� forma da pio. me com cunha, .poís fi sua

dern cronológica dos
' lei nao pode 'la I grafia correta é cunhã, mu-

na 01' '

-" c [" o e as se-
.. Estaremos

.

atentos para

respectivos registros, . . _' . � • rem pagas. desmascarar essas mano:' lher, ou permitindo-se para

Parágrafo único. � A cé-
"

. I
Em Biguaçú o Prefeito bras, que tanto têm infelici- o sul do Brasil a pronúncia

dula única será Impressa e As adesões, tanto em nu- o progresso dêste Distrito, derúrgíca N�cionaI. Autou.so' udenista não cumpriu a lei. tado o vizÍl1ho município. cunhá, não an&sa]flda,· re-

di3tribtüda pelo Tribunal Su- mero como en1 quantidade,! abonclon�do pelos poclerr.s que seja fl:!ii.o lÍso da pl'rsen-:! Prejudicou, assim, o seu sultando, assim, Cunhá-Po-

perior Eleitoral aos Tribu- 1ue a Aliança SocÚl.I Traba .. ; pÚblicos estadual'e I11UnIC1- te declar:,ç:'io para fim po-·; munic_ípio, jmpossjbilitan- l'ã-" ou, mais certo, ainda,

nais regio�1ais e por êstes re- .hista vem recebendo, nã:J parI, destinado à falência,.não líticos.
.

I do-o d� l:.e�eber. êsse subs- Cunhã-Porã.

distribuída aos juizes" que a jev�tn s�r ?ivullgadas, por
I
fosse a cooperação, que Hun·· Sicler�lYól�s, 25- 7-55. tancial auxílio federal. O topôüimo Chapecó (mu-

remeterão aos preSidentes I
notlVos obvlOs.

'I
ca faltou, da Companhia Si- MJirill Coral _

O sr. Cantídio V(ú"issimo nicípio e cid'nele do oeste-ca-

das mesas' receptoras em Algumas, entretanto, te- Bernardino, ao que parece, lO 5' tarinense), tem tido uma

número suficiente a,os elei- mos divulgado, a pedido dos1_ ' �. ',r.._.
, quer repetir a teoria do sr. '-QUIDOf • grafia que, podemos afirmar

tores de cada uma. ]róprios interessados. -Est,á

I
,:.,,; Governador, de que admi- GOUD"..I�. por ser de nosso conheci-

A t 2 o O d'spost no lesse ca o a
.

't rtist a co .-a ('An ��
.

mento, sem alteracão na l·ê�"··

:l';���Ulj��:r�t:'e �i� ose�d���
L

Mario sc�:�FEi!�;;iro, ca-' "c'abo'o-se '8 ·U O N �:n:�ra::1 :1P��a:.a�� ��:a�

v'PiTL'L..DHAAs :�!Ofo�":mg�li:ate:t�:;��J�,_
tidos de imprimirem e distri- ;ado, alfaiate, Presidente do j M

, •• II Mas, .chegando' a hora de I entre ch e x. Assim, em Í940,
buirem cédulas do mesmo .Jiretório Distrital da U.D.N, E t'2': d u· receper as cobs, o ::;1'. Pre- . aparece escrito com ch, em

rí10dêlo para sua utilização �m Siderópolis, em cujas fi..
' m J e 'l�a Io feito está, p,m apuros, por-

1945 com x, em 1950, com

_nos têrmos desta lei. eiras �il.itou el'O todas' as que não cumpriu a lei.' "PARA A SAUDE ch, e na última "Divisão
_

- DE SUAS VIAS ,

Parágrafo' único ,- Se a 2ampan)1as eleitorais que "e' Tubahio _ 28 (O E.) Acaba de esfacelftr- E" para ver se t.apeia :l RESPIRATORIAS
Territorial' , com x, de novo.

Justiça Eleitoral"não puder �ravaram nêste, Município se a U. D. N. no�Bistrito de 3 de Maio; com a Delegac.ia Fiscal, anela pelu Votamos pela legitimida-

fazer cheg'ar às mes3Js r.ecep: ;empre - na'
. eJ;j)éctativa- d:; � renúncia, em Gat'i.Í.(,,cl' ,!aevógável dos.

-

u1emf{i.:gs jp.teriM" e, l\ catú �(e v�rCl- dê filológica' da forma "Cha-

toras as cédulas por -ela im- nelhores cliLlS p!l.l'tt o
-

noss\:'� � tio ,sel' diretÓ'rlQ,' ·naquel-e PÓ1) 1loBO 'tl�st 'íto-: Q;.�'" '�••ü•••�,��••cr:!G••��.��•••�••••,

••a....$.IIf. !?ecó". E' o fJ.uc :;;e .1)ode dç-

p:'essas Phl'� -votação, JlO?�- �)istrito,' c1eclarlj. CjÍ1� �n1 v1"-1 s1's: Elias' êalegai'j,
-,

préSldent6,- AntOlilo Mi:l:-
. �.

-;'D�IA" D'A·'ARVO·".RE'f
'

'')reendéT�ê Mna exfJtlca'çiió

rao os partidos entregar' as ;ude das promessas fatus por eon, secretáriO' e Antonio Franciséo de Piel'i; ,-{u'ndamenta-da CJue .ao' (ljon-

mesas as de sua .. impressão, Jcasião da última campanhft.,! João Gabl'iel Rodrigl�es, Fioravante Franci;,c,oni,
selho NaciOl\al de Geografia

desde que � f-açamem quan- ,Jromessas e,?sas que não fo-I Arl,LOiÜO .Calegari, membros renuncial':im Qinc- 'As comemorac(i.as dest'e ano
!enviou,um juiz de direito da

tidade suficiente para todos am cumpl'idas e, prinCiPal-I 'vogavelmente seus. cargos.
U.u comarca de Chapecó, por

03 eleitores. nente pela perseguição de-
I RIO, 29 (V. A.) - Toda a'l dn Arvore", recebeu nesse

volta de 1945, por que deve

Art. 3.0 _ O 'eleitor ad- epcadeada contra fll;lcioná-
'

, ...."""""5t#M....Y W -"ffí!:a;K�" pr .'7W5- �ohLol'D.cho po.�s:vel às co- sentido recomendacões do prevalec.er ,a grafia com ch,

mitido a votar, apresentará 'ios e sobretudo contl':1 hu -

'

Iriemol'aç6e,; do '''Dia da' Ar- SI\ Munhoz da Roch�. I
que pela mesma razão apa-

,

t't I' l·t I 'ld f
•

t
-- rece restabelecida em 1948

com O seu 1 u o e e1 ora a 111 es pro essores que e:n
-

.. ore", que transcorre a 21 O "Dia da Arvore� terá,
cédula de q�e se houver mu- (ue prestar obediêncla a che- ENCONTRADO O AVIA0 DA CRUZEIRO ele setembro, foi solicitada êste ano, <l-ê'áter excepcio- e.�!!.� .
nido ao presidente da mesa ,'etes políticJS semi-analfa- .10S governadores dos Esta- "lal, em virtu"de das medidas

-

receptora, o qual, verifican- Jetos, para não f.alar no des- RI�, 2� C�. A) -:- Em'no- I g:iros mOl:tos. O avião lIi-, ,los e Territórios pelo pre- determinadas pelo ministro
SISTEMA

do estar a 'c�dula em ordem, .�alabl'o d:;t administração ta dlstnbtuda a Imprensa, n!strado caIU na serra de sidente do Conselho Flores- da ,Agricultura ao Serviço ORTOGRÁFICO
e não assinalada depois de, .11unicipal, com um Prefeito I informa a Cruzeiro do Sul Capa�"aó, a 30 quilo�etros I tal Federal. Em telegrama Flol"estal, ao Serviço de 111- RIO, 29 (V, A.) _ O Pre-

neste ato, rubricá-la com os que nada faz, deixa,· nesta ter sido enconh:ado o seu a- da CIdade de CachoeIra do circular dirigido àquelas for'mação Agrícola. e a ou· sidente da República vetou,'"
mesários presentes e dar-lhe data a1 fileiras da U. D. N. vião de passageiros que de- Itapemirim. Todos os corpos ::\Utoridades, o agrônomo tros órgãos ligados aos pro- o projeto de lei que Vi3:t

o número correspondente ao _Jara ingress'al' nas
,
host2,s saparecera na rota Rio-São, estão, carlfonizados, o que C:unha Bai�, encareceu se- blemas da silvicultura. Ao resta:belecer o sistema orto

eleitor, para
/'

que, no gabl- )essed'istas, n'a- certeza, ele Salvado1'� completamente i dificulta a tarefa de identi- jam adotadas, providências mesmo tempo, o sr. Munhoz gráfico do "Pequeno Vocabu-

nete indevassável, assinale .ue ê3te seu gesto não �;) ,destruido e todos os pass,a- ficação.
_

Jara ,que as festividades te- da Rocha .fez um apêlo à lál'io da Língua Portuguesa"
em cruz a tinta ou, a lápis- :el'á o beneplacito de grande lham o maiór realce, tanto população a fim de presti- e revoga o decreto-lei n.

ti -t f 'd I t d
. ·tIfj·....w....,_·_-_·........- ..._·,;,.......-_·_-.-.·.·_",.·.·...

•........• ...........r..·fij -��J",.,.......
'

.

n a, orneCl os pe a mesa; .lar e e seus companheiros UlS cap'itais como' nos ,m q- giar, por todas as formas, a 8.286,que aprovou {) acôrd0

no l'etangulo a êsse fim des- 1e jornad8. política, como OSWALDO CRUZ E-OS nicípios do interior. Salien- campanha em defesa das pa_ra d unidade' ortográfica
tinado, os nomes de seus �ambem espera que o aco'ln- tou, igualmente, que o -Con- nossas matas e em prol do firmada pela Conferênci:l.

candidatos a presidente e vi- .)Unhem, visando únical11�nte
DEZOITO DO FORTE

:;elho Florestal, órgão in-!l'eflOrestamento dãs zonas Órtográfica Inter-acadêmica

ce��l�.:���:�:\�a�exú���:ia · •••o••.•e.•••.o.o....
cumbic10 de promover o "DÍ:1 devastadas. ��:.;!:!��:...._............ v..-,...........

.��iJ1uea t����r�:t�;�;e���;��� , NoPvEA�RIEORCQ��AM2(\ (U
fe���1�1�1 ��'d�\em�:�'l�: '1��o�lOo ;�:�: :�O�i;�:����n��

.......

_._·_ÉXPIôSAhOÊ·íNCfNôiO-·--�
ele modo a resguardar-se o

U.D, ". • I'iar mensagenS' à Câmara um dos episódios históricos WIIITING I d' 2° f'd O
D I

-

,n lana, .;) ram erl as. �ze dos f.eri-

sigilo do voto, devendo as
1.) - Morreram .os cm.co de Vereadores pedindo a- da revolução de 1922.

(U P) U I
t h d

-

... ma exp osão dos, e um dos mortos,' eram
rubricas serem apostas na locupan es

.

do I ro-avlao bertura de .crédito par.1 O prefeito aSSlllOU, tam- destruiu inteiramente uma crianças, __gue foram feridos

parte externa.
' norte �Llnel'lCallO que caiu mandar erigir dois monu- ,bém ontem, ato nomeando Ul';idade da gigantesca refi- dormindo, por 'estilhaços da

Parágrafo 2.0 _ Se o elei-I em ;::clden�ada regIa� dos mentos em logradouros da

j'l11
mecânicos recem-apl"ó- naria da Standard Oil of In- explosão. O outro morto foi

tal' ,na-o apresentar' a ce'dula, I, A.'çOl,'es. Ja foram retiradoos cidad.e, séndo um à memó- vados em concurso e dis-
dian"., nesta cidade, matem- um funcionário da compa-

o presl'dente da mesa entre'. l.luatro corpos �os .d,estroços ria do higienista Oswaldo pensando 15 deles, por incà:- I' ,1 h'
_

_
'

'I do c tias pessoa's e ateanuo n Ia, que morreu do 'cora-

gar-Ihe-á a ce'dula dl'strl'bu' l'� do aparelho. Sao Ignoradas Cruz, a quem tanto deve o pacidade profissional.
'd

um incendio eS.petacular. ção, quando combatia a;:\

ela pela Justiça Eleitoral, ob-
as C�Hlsas do aCI ente.

__.....-'
Pelo lllenos 19 pessoas fica- chamas.

;����������;�:�:�� R�o����t�rApm
-

EM 46
b

MÜNfcIPIÔS"11�,,�v'��!,!����H�!�g���"'��"distribuida pela Justiça E- iniciativa. dos .ex-alunos do

leitoral, caso o votante apre- Colégio Militar, que tem ca- " N
·l?ARANAGUA, 29 (V. A.) mar, depois de bater num

o ano passado, a Aliança Social Trabalhista'
sente cédula J'á assinalada, l'áter civico-filantrópico, re- "

_ A ,falta de visibílidade, morro próximo. Antes de
denotou a U. D. N. em 46 mlUlicíl)ÍOS!.

Ou com vícios outros que alizar .. seá, hOJ'e" às 15,30,'
' wgundo está apurado, foi a cair, <'> aparelho explodiu em

.

Em ARAQUARI, por exemplo, Nerêll venceu
comprometam o sigilo do yo� horas na sede' do Conselho

> causa do desastre verificado pleno ar, submergindo então
.

com 1.593 vótos. ."

.

III d C t· 't d dtOLO, ou ainda que não c01'1;es- Nacional de Protecão aos! ' !lU 1:1 a O mga, SI ua a os seus es roços. corpo
. ',..'. .'..

I'
O candidato mais votado da UDN conE;'egúiu p' d

I

Ponda ao modêlo legal. lndlOs, uma gl anele home-
apenas 487 vótos.

. lU, baía de arana.guá, on e! do oficial foi recolhido, mo-

Nesta hipótese, {) presi- !1agem à pessoa do marechl\l'
. / () a vifLo "Noengl'Ín", prefixo i mentos depois, p.or uma lan-,

dente reterá a cédula apre- Cândido Rondon. Na opor- ...5 i! T-pYa.áli_�,�=,. ' •. -je�#7t- l)'f-AEB, pilotado ,pelo seu J c.ha, cujos tripula,ntes se en-

sentada pelo eleitor inuti- tunidade, s�rá. entregu� ao . I pl'opl'ietál'io, o major Cíce- contravam· por acaso ,nas

lizando_a, em erguid� ,Pa'rá- velho desbl'avadOl� dos ser-
l'() Jayme Bley, diL reserva proxiIT).idades. Foi o cinturão-

grafo 40. a'Ü entrégar ou ao tões brasileiros o éliplon�á "PROTECÃO" AO JOGO: do Exército, mergulhou no de ar usaclo pelo piloto do

restituir.a cédula ao eleitor, o de Sócio Honorário da So- ' , ",:"".. _ "Noeregrin" que evitou a-

Presidente da mesa recepto- ciedade de Geografia de Lis- RIO, 29 (V. A.) - Da tri- Ihões dé cruzeiros mensais - fund:tsse � êle juntamente
ra mostrá-Ia-á antes aos fis- boa, que lhe foi concedido buna da Assembléia Legis- para assegurar pro.teção ao NÃO PERMITIU com os restos de seu pró-
cais ele partidó presentes ao há tempos. Será interprete lativa paulista. o deputado jogo do bicho. Para ésclare- ROMA, 29 (U. P.) - O prio aparelho, que havia --

fito, para que possam vel'ifi- da Associação dos Ex-Alu- Silveira Bueno formulou I c�r o assunto,
-

@ delegado Conselho' Municipal de Flo- ao que se adianta - acaLa
.

cal'. se ,está conforme a dis- nos do Colégio Militar o ge- grave, denúncia relacionada dos jog'os intimou fi» prestar rença, não deu permissão ao do de decolar, naquele mes-

p03ição dessa lei. neral Raymundo Sampaio, e com o jogo em Sãp Paulo e Pal:tido Comunista Italiano mo instante. Não vira o ma-

Artigo 4.0 _ A rubrica ::la portador do diploma a bri- seu funciOllamento, afir- depoimento segunda�feira, para que realize uma mani-Ijor Cícero, no entanto, o

"édula em outra oporturiida- gadeiro do exército portu- ma-ndo que 'só uma das ,gran- quatro dos o.hamados grán- festac-ão de 4 dias, .em se- mOlTO da Cotinga, on de aca

Q'J que não a da entréga ou guês Ruy da Cunha Mene- des casas existentes na ci- des banqueiros de apostns tembl�o,- no pai"que-local de
I
bou por bater com toda a

d' restituição da mesma ao zes. 4 elade'gasta cêrca de três mi- clalldestinas.· i Cascine.; violência.

I

'6.�."•••�.O•••••••••a.. ,

� , .�

,'I<?�.>i. antisroDií- i
IrJo d.' S. Catarina i

•
•

I
Ii'...c·•••�••"'.a••••••••
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Ano XLII

N. '2.261

Quanto à SANTA CATA
fÜNA foi etimolõgicumente
rccitn da a alteração de Fe

lipe (no topônimo Felipe
3chmidt), vila do município
de Canoinhas), que assim
.iô-lo apresenta fi respectiva
.ei (la divisão territorial pa-Ffortanõpolls, T.el'ça-feira, 30 de Agõsto. de 1955 CrI. 181

"DIVISA0 TERRITORIAL DO BRASIL",
'

A etimologia em, Santa, Ca'farina

REEQUIPAMENTO
RIO, 29 (V. A.) - .Reali

zou-se no Clube de Aero

náutica, a primeira confe
rência ali pronunciada, sob
a presi,dência do brigadeiro
Henrique Fleiuss. O confe
rencista foi o major João
Eduardo Magalhães Motta

que dissertou sôbre o "Re

equipamento da aviaç.ão
brasileira". Presentes à im

portante reunião, que' con
gregou centenas de oficiais
de todas as patentes da FAB
encontravam-se os ,brigadei
ros Ajalmar Vieira Masca

l'enhas, Raimundo Dyott
Fontenelle, Reinaldo Ribei=
1'0 de Carvalho Filho, Bene
dito. Pericles Fleury e o pre�
sidente da agremiação Hen

rique Fleiuss.
t/',.-......._.�-...,...........;.� I-t.-w-v."".......

,llVIPASSE '

WASHINGTON, 29 (U.·
P.) - Informou-se que as

negociações de Genebra, pa
ra a entrega pela China co

munista.. de quarenta e" um

prisioneiros. norte-america
nos, chegaram a um conl"'

pleto impasse. Todavia, o

govêrno norte-americano,
pelo que se sabe, está resol
vido a manter as conversa

ções, muito einbora sejam
poucas as ef::peranças, de um

acôrdo proximamente.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



VENDE-SE AS SEGUINTE� rJlOPRIEl)AI)�.s
\
A Casa n. 12 na Rua- dos' Ilhru!l (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 S�),'vidij.ô l'49ritz, (Morro)
com o terreno 6 x 14; preço Cr$ 18.,OOO:OQ

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

" "..•

1.700 A tratar com o Sr. Doralécío Soares ou o Sr. .Bílvío
2.1i00 Sonsini

' ,

1.Ií51.
'

1.121
1.401
1.158
1.600

Duas casas e eum terreno-para loteamento no Morro

do Geraldo
Um lote na rua José Candido da Silva _:_ Estreito
Dois lotes a rua Moura - Estreito '

Dois Lotes no Bairro de Fátima - Estreito

Quatro lotes iio centro da cidade
QUatro lotes iem Londrina - Paraná
Tem compradores para casas em Florianópolis des-

de cem a quatrocentos mil cruzeiros,

,I Negócio a dinheiro.

Informações na IMOBILIARIA "MIGUEL D-ÁUX"
'

,

Rua CeI. Pedro Demoro 1541 - 10 andar Estreito ou

Edifício Ipase andar térreo - Fone 3376 - Florianópolis \
�--------------------------------------------------------.-----�-------�--------------�-

i

I "

\

INDICADOR PROFISSIONAL.' DR. ROWfa�:ASTOS MARIO DE LARMO
, I M1!JDICO ,

'

CANTIÇAo
" Com prática no HOllplt.. 1 SIr. M É D I C O

DRA. WLA»YSLA�li. '"
DR. 1. LOBATO DR. WALMOR ZOKJ:R Francisco de Agal. e n!!l anta

W. IlUSSI FILIiO GARCIA CaS'l do Rio de Janeire CLíNICA DE CRIANÇAS

•
. Doell� do .parelllo ,e••lr.tórlo Dlplo.... pela r.eal•••• N.. C�If��to����A

' ADULTOS

DR ANTONIO BIB
TUB1!lRCULOS. clORal do �hdlchla .. UJtl ...",,- Contultório: Rua V"l'to' I.i- Doenças Interna,.

• RADIOGRAFIA:' RADiOSCOPIA aldade do Bra.1I
4

'

MUSSI DOS PULMO.S _ Ex-I.terno ,por connuo ü 1Ia-
reles, 22 Te!. 2675.

'

CORAÇAO -- FIGADO -

CI I d d
Horários: Seltundal, Qu"rta. I UI'NS I'NTESTINOS

_ .:f:DICOS - rnr� a o Torax terni ade-E.col., Sexta' feiras:
n '_,

CIRURGIA 'JLINICA: Formado pela Faculdade Nad.. (Senlc. do Prof. OctAno a.. Das 16 às 18 hora.. Tratam�nto' mo4erno da

q.RAL-PARTOS ,nal de Medicinal TI.lolo.l.ta. I drl.u•• Lima)

Slrvlço eoplpl.tQ • "plel.li- Ti.loclrnrlrlAo do HOI»jtal !!f... Ex-lllterno do ServiçQ de Clrar�
Residência: Ru. Fdip. Sela- 8IFILIS

u40 da. DO.NQAS D. SJlNHO- , d. RaILJII .Ia .41 Ho.pltlll L A. P... '1'. c.. ���t'l.��,2.-, 2° .ndar, ",t. 1 -_ Consultório -- Rua Victor

)tAS, eom moderno. m6todo. •• CUrBO de e.pecl.Unel4I ••1. do Rio de Janeiro '

M ir II
'\

di.,n6.tieOl. tr.tam.Jlto. S. N. T. Ex-Iatera. o .x-utII.. lIédJco 110 Hpa.ltal •• DR HENRI TT
e e es, 22. -

'

SULPOSCOPiA, _ HIST.ao _ tente de ClrulJl••• Prel U.. Caridade .' Qu.>PRISCO HOItARIO:

SALPINQOGRAJ'IA - I.'!'A' 0- Galmarlee (alo)I.· D�)lilNÇAS D. S.NHOUE PARAISO Das 13 às 18 horas.
LISIO BASAL COIl'! FeU,. Selamld., II -

,·PARTOS - OPliRAQO.S MIliDlCO T I
.....lotu.»I. »........ e.rtu- Fone 1801 '

/ CODa: Rua João Pinto n. 18, Operaçõel _ Doenç.. , d. Se-
e efone: Consultório-

••UGeoa.ulaelG - JtaI.. Viu. Atende.m laora m.rea'.. dp••l 16,00 à. l8,QO ho"a.. nhoJ'u - Clínlc. de Ad.lto..

I'
8.415

Violeta. 'dr. V.nleUa.. Rei.: - Rua .Btev.. lllnlor, ,e a manhl atende dil- Curso de Elpecializ.çio no ' R 'dA
. CLINICA

CctIl.alt6r�: Ru. Traj.no, n. I, 80 - Fone: ZI91 nament. no Ho.,ita! d. .!:Iospital do. S.il'Vidor.. '0 ••_

SI �ncl�: ;Rua.Joe6 do

1· .ndáf - .diflc1O' ilG·Iouta,lo. Caridad.. tado. Vale Pereira 158 - Praia
Borkio: D... u 11 laor•• -. DR. YLMAR CORRIA Residênci.: (Serviço do Prof. I.ri.no •• da Sauda·le _ CoqueirOos.

Dr••USSI. CLlNICA )I[�DICA
Rua: GeJleral Bittencoun n. Andrade)

U

D.. 11 i. 1. laora. - Dr.. CONSULTAS da. 10 _ 11 lao-
101. Consulta. - Pela m.nlal ao

.USBI 1'81.
Telefone: 2:691. Hospital de Caridadl,

R..ldlnel.. :6..".". Trom- Rua Tiradentfl :i - l"one"1l'15 DR NEWT'O'N À tarde da. ll'ilO hI .m dian-
pow.kJ•.•�. • .

te no con�ultório 'Baa Nan••
DR. JOSl: TAVAP.J:S D'AVILA .

Machado 17 �.quill'l •• Tir.-

DR. JOLIO JilOm IRACEMA CIRURGIA GUAL dente�. Te�. 2766

VIEIRA ,MOLlI'STIAS N.RVOSAS • Doença.' de Senhor••
'

- proct.. 1 Re�ldencla - l'1I. Pra.lilenta

MIINTAIS _ CLINICA �.RAL ,lo&,la - Eletrlcld.de M:641lc.
Coutmho ". '

••DICO DI' Serviço N.c1on.l •• ;oo.n-
Consultório: Raa Vitor Iei- CLINICA ,DR. NEY PEJ;tRONE

.SP.CIALISTA •• _OLHOS, J( t'
"'eles n. Z8 - Telefon.; 1107. '

de
, MU

'

-OUVIDOS, NAaIZ • GÜGANTA
çal en al.. Consulta.: Da. 11 laor..

OLHOS - OUVIDOS - NAaIl NO '

rRATAIJlNTO • OP.UQôr.S
Chefe do Ambulat ::: o ':, mele- diante. .m. GARGANTA Formado pIII. Facu)dad. Nac1'

I
'

IDfr••V.r••Ua. _ N.bllll..ca. _
ne l:Ien�al Residência: Fone, 1.411 DO naol d. IILedicina Unj','.uld.d. _ "

,Clinica Geral

UUr.-So... I cS:�1�lst;:t'An�0 HOI,!tal -

Rua: Blumenau n. 71. DR. GUERREIR,? DA J'ONSJ:CA do Bra.iI
"

EspecialIsta em moléstias de Senhoras e viaa uriná-

(Tr.ta••ate •• ala••U. c..l Convallotlrapla p.lo 31.t1'o- DOENÇAS DO APARBLHO DI-
Chefe do �ervlço d!t OTO.I� RIO D. lAN.IRO rias

•••r.eI.) choquo • c,ardlaaol. In'1I1In u.- I GESTIVO - ULCJilRAS QO .S- �O do Hospital de Florl.nópoll. Aperfeiçoamente n. '·Ca.. d. ., --

.bOe.llo-r.daoall�.I. - .Rec.lta •• pia. Ma'iarioterapia. Plieoter.�!:.l. �OMAGO I!l DUODBNO, AU)t- -LoH�OsuSe MAaISc�NICA o. APAR.- Saude São Ilru.l"
,

Cura r!}dical das infecções aiudaa e
-

croRical do

a .. - .....ra. f' .,...... CONSULTAS: MUçall • Qui."- GIA-DERMATOLOGIA • CLI-' mOD1IIRNOS ,PARA
I t

Pro!. F'ernando Paulino aparelho ienito-urinário em Ilmb08 os aexoI
• ,

•• Ote-alã.Jarlq_.... (6a1cie t81 dai 16 à. 11 laor•• , B:l>:\, NICA GJlRAL TRATAMENTn da., DOJlNNQAS n erno por I "'"lOS do S.niço
.'

•

•• ..&d.) (m.nU) DR JULIO PAUPI......
da ESPECIALIDAD. de pirurgia, Doenças do aparelho D-ig;estivo _e do

-

.i.tema :..rvoao.

Hor6rlG ....... II "r.. • R A 't G ib' ldi 1 ,.
.a.� Consulta. - ".1. m.nU 110 Prof. Pedyo do I{�ura Hora'rl'o I 101L ás 10 21L á K

'

... 1. u 11 laorai�
UI nl a ar a , ..qa .._ FILHO HOSPITAL" Ilstaglo pc,r :. ano n. "I t _

72 41 ,e 7'2 8 u. .

C lu_' a ViL. I d. General Blttencoun.

\
'

.
- 'd d • t'"

••r Consulto'rl'o' R Tl'ro,dentes 12
-

l0 .. -d F
ou.u _...41: - .. ,_� -

RilSIDJlNCU. llJlI Boe_i(>,'f'iI, Ih: interno lia 20••nf.rmari. A TARDlII - da. • ••• -
nl a !J - ,�cuJa

•. '" •
-

. .lUl ar - ORe:

r.l.. II - I'on••1171. 139 Tel.290l' • Serviço d. raltro-ent.rololria,no CONSULT(HU,O, I IProf. OtivlO RQ,orlgu81 Lima. 3246 -
'

,

R••. -: .u. Slo lor,. •• - '.__ da Santa Casa do Rio d" Jan.iro CQNSULTORIO - ••• iIIo. J
nterno por I "no do Pr nto' R'

.

• q
,

1'01l. 1411. DR ARMANDO VALI- (Pro!. W. BarardineUi)'. ILHEOS nO Z
'

I
Socorro eSldencll�: R. Lacerda Coutinho,' l� .. � (ChAcar.

DR. SAMU.L F'ONs-nA
.

RIO DE ASSIS
Curso de neurologia (Prof RESIDENCIA F - I'.U,. Sell- OPERAÇCJlS qO Espanha) - Fone: 8248.

-'-' IAustregesiIo).
_.

,midt nO 1�3 Tel. 21611 CLINI�A DR �DULT '1

CIRUIlGI,lO-DJ:NTISTA Do. Serviço. de Clinlea Iafutll Ex interno ,do Ho.pita! mat.r- ,
,_ DOENÇAS D1I ...Nr.(lR.\S �_••

. Clinic. - Cil'1lr.1a - Prote•• da A••llltêncla Municipal., B<M- nidade V. Amaral. DR ANTON'l:O MONIZ ,C�NSULT��: 1110 HOlpita. 4.
. .......,."..,......IiI".I...............'"'-"'..!'V......,......,.._,

DentAri. piteI de Carldad. DOENÇAS 'INT.lIlNAII
.... Ca�'ldade dlaJ'Jamente pela ma-

R.loa .J: ..-lifr.-V.r....... CLiNICA J(�DICA D.' CaU.N- Coração. Eatõml'o Juta.tlDO DE ARAGAO nha, '

I

ConlUlt6rio • ,a..i.incla. a.. QAS • ADULTOS ligado e vi.. bill.r.�. ,Rln.; 6....� CIRQRGlA TRMUilA'.1;OLOGU 5:.s 2a.s" Sab. daa 9 .às·n horas.

j-1'.,n••4o ••cluIC. I.' - Alueia - rio. c ttero.
' Ortopedia 2 8 4 das 14, as 16 horas.

t.l.fon.: II�I '
Con.ultório: Ru. Nlln.. : •• - Conllllt6riOf Yiwr ..Ir.l.. Consultório: Joio Pinto, 111. no Consultório à Rua Joio Piilto

ConlUlt•• : da. *,10 a. 11,1' chado, 7 - Con..ltaa ... 11 .. ZI. ,
Dlls 11'i àI 17 diAriamlnto. nr. 16 (1° andar).

'

• d•• 14,00 ,. 111 IaGr.. 18 hor.. Du 16 àI 1.8 hor... - Me.tJOs Cal Sábado. RJ<;SIDli1NCIA: - R'. Du.rte fIlxclulivament. com Iaor. m.r-
.
Re.{dAncia: Ruá Iarechai 0111- Residênci.·: Raa Boc.I.'" lO. Res: Bocaiuva 111. Shutel 129 - Tele!; 3.288-

.... • lhrmQ, I - 1'011.1- 87111 Fone: &4.18. Fone: - 1.714. Flol'ianópoJilj. _
_,

MINISTtRIO DA AGRÍCULTUkA
SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA It'LORESTAI.
REGIONAL

"I\CORDOj, 'COM O ESTADO Dr;

'S-lNTA CATARINA
VISO

Dental Sa.!a Apolonia.1
ARTHUR ANTONIÓ MENEGOTTO

. ,

ESTADO
---

"DMINIST&AÇÃO _'�',
&edaçlo e Oflcln.., à rua Con
selbelro Mafra, n. 160 Tel. 1022
- Cx, Postal' 119.
Diretor: RUBIIN:) J... _AllOS,

, ..

o

lSSTNA'f tIRAS
N. Caplt.l

Rua: Tiradentes, D.O 20
FLORIANóPOLIS Jt Delegacia Florestal Regional,

no sentido de coibir, ao máximo, pos- Gerente: DOMINGOS r. �I

sível, as Queimadas e derrubadas de mato, afim de impe-
AQUINO'

pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que
acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção
de todos os proprietárlos de terras e lavradores em geral,
para a 'exigência do cumprimento do Códigl) Florestal
-(Decr. 23.793 de 23-1-19g4) em todo o Estado.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO

Nenhum. proprietário de terras ou lavrador podet'{i
, proceder queimada ou derrubada de mato sem solícítar,
com antecedência, � necessãsía licença da autoridade flo

restal competente, centorme dispõe o Código r'lorestal em
seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os j:nfratores

suleítos a penaliGrodes. '

REFLORESTAMENTO
Esta Repartição, pela rêde de viveiros florest.ais, em

cooperação, que mantem no Estado] dispôe de mudas e se

mentes de espécies florestais e de ornamentação, para for
necimento aos agricultores em geral; interessados no reflo
restamento de suas terras, além de prestar toda, orien(;àção

ESPECIALIZADA EM ARTIGOS DENTARIOS técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob-

Estoque permanente de todos e quaisquer- artigos tenção de empréstimos para reflorestamento no Banco do LNFORMAÇOES
concernentes ao ramo Brasil, com juros de 'l.% e prazo de 15 anos. UTElS,

EQUIPOS, CADEIRAS E MOTORES "1EVONI te-
_

Os interessados �� assuntos florestais, para�a obten-
,

,-o-
mos para pronta entrega çae de maiores sclareeímentos e requererem aiÚorizaçã'4> I

O le,ltor enco_ntrar', nGsta co-

.

-

D S de l'icençapara.
.

d d b d
luna, mformaçoe. que nec .ita.

Aeeítamos encomendas de PLACAS EoMALTA A

I'
...

" �u�lma a e, erru a as de mato, devem díàrtamente e de imediato:
,

para diversos fins dírtgír-se as AgeIlcl�s Florestais Municipais ou diretamen- JOENAIS
,

Tellf"ne

,

ATENÇÃO' Atendemos os senhores' Dentistas e
te a esta Repartição, sitllada à rua Santea Dumont nO. 6 � �stado .........•....•. 1.022

,

In;'!i'l n
., r I

azeta. ,. . . . . . . . . . • . . . . 11.656

Protéticos do Interior pelo Serviço de REE-MBOLSO e ,o. �nop",IS.. Diário da Tarde , 8,679

AltREO e POSTAL'
• TelefoneI 2.470 -- Caixa Postal, 395. A Verdade .. ,.:...........

2.010

- Endereço ti' f' > A
.

il
\

. Imprensa Jflcla) 11.688
, e egra IcO: grls va -, FloriànOpoli!l, S. C. HOSPITAIS

\

Oartdsdn:
(Provedor), .. ,........... 11.114
(Portaria) "............. 2.016
Nerêu Ramo•.•.•.•..• ,.. ..811
Militar '.. 1.117
São "Seboatlãe (C••a d.

Saú�e) � 1.151
Maternidade lJouwr ·C.r-
los Corrêa .. '........ 1.111

CHAMADOS UR-
GENTES

Corpo de Bcmbetres •••• 1.111
Serviço Lu. (R.clam.- "

ções) ,'..... • . • • • • • • • • • 1.404
Policia (Sala Comissário 2.088
Policia (Gab. Deleitado).. 11.594
COMPANHIAS D1I
TRANSPORT.S
AÉREO

TAC ..

Cruzeiro do Sul •..... ;.
Panalr •......•.•.• � •••.•

Varilt ..

Lülde' Aéreo , .•...•...•.•

Real , •••........••

candinavas .

HOT�IS
Lux .............••.•••••
Magestic ;

Met.ropol ...........•..•.
La Porta .

Cacique _ ..........•.•..

Central ..

Estrela ....•............

Ideal .....•...•.•••••.•••
ESTREITO '

D,isqub ,'•.....•

Repreaentalltee :
RepreBentallóea Á. S. Lara.

Ltda.
Rua 3enac!or Dant.. , 40 _ 1°

andar. c

Tel.: 22-5924 - Rio d. Jan.lro.
Rua Iii de Novembro 128 �a

andar 1.la 511 - São P.ulo.

Ano.: Cr' 170,00
Semestre ,.... €r, 110,00

Nr Interior
Ano �........ • ••• ., Cr' 2,}O,OO
Semestre ..... '. . . . . • .• Cr'UO,OO
'Anúncio mediante �,ontr'to.
Os oriiinllis, mesmo nio 'U,

blicados, não serão de-clvídos.
A direção não .e respon..UIÍla Ipelos conceítos emitido. 110••r- ,

tiiO. •..inado••

..Florianópolis, - (tajaf - Joinville � Curitiba

A lmlbiliária Miguel Daux
Tem a venda
-Uma casa a Avenida Mauro Ramos

Uma casa 'a rua Visconde de Ouro Preto
• Uma casa a rua Deodoro cj13,50 de frente e 46,60

de fundo.
'

Viagem com segurança'
;e rapidez .

SO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

lAPIDO {(SUL-BRASILEIRO)Uma casa e um lote a Avenida
Estreito

Uma casa a rua 14 de Julho

Santa Catarina -

Uma casa de 'madeira em Barreiros
Duas casas no Morro do Geraldo-Estreito Agência: R.ua Deodoro esquina:da

Rua
...Tenente Silveira

18AHCOdeC�f�ITO POPULARI',

� AGRICOLA 'I I
,

�D'�,16 _

.. ,

f'LORIANOPOLIS - 5ro..e�r6.rlno.

1.021
2.276
1.147
8.321
1.449
�.694
1.171
...18

.o ESTADO,

FARMACIA DE PLANTA0
Mês de Agôsto

6 sábado (tarde) - Farmácia Catarínense - Rua
Trajano.

.
/

,�.

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

jano.
'

,14 domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.
20 sábado (tarde) - 'Farmácía Esperança - Rua

Conselheiro Mafra.
21 domingo - Farmácia Esperança - R�a Conse-

lheiro Mafra.
'

,

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

'

28 domingo - Fàrmácia Nelson - Rua Felipe
Schmidt.

O serviço noturno 'será 'efetuado pelas Farmácias
Santo Antônio e Noturna situadas às ruas Felipe Sch-
midt, 43 e Trajano.

'

,

A presente tabela não poderá ser alterada sem pré.
via autorização dêste Departamento.

Departamento de Saúde Pública, 26 de Julho de 1955.
, Luiz Osvaldo D'Acâmpora - Inspetor de Farmácia.

Raios' 'X
Íiparelhagem moderna e completa para taa\taer 0....I

'

,

',radloló"",
Radlolra!la' e radloscoplal. _

Pulmões e coração (torax).
Estomago - intestinos e figa�O' (coJeclBtoiTafla).
Rins e be�ga (Pielogaafia).
Utero e anexos: Bis*ero-salpingografla com Insafia

ção das trompas para diaf:n6sticó da estetlldlade.
Radiografias de ossos em ler4

'

-

Medidas e:la�as dos dlametros' da bacia para �rienta
ção do parto <Rádio-pelninetrla>.-

D1à.rlamente na MaternIdade pr; Carloa�Corrk.

Restau faolQ- Rapoli �
RUA Marecllal Deodoro li
Em Lages, no 8ul do Braall, o melhor I '

Desconto eapecJa! � oa ienbor.. YlaJantea.

DR. ANTONIO GOMIlS DJil
ALMIlIDA
ADVOGADO

Escritório • R8IidSnc1a.
Av. H.rcilio -LUI, 11 •

TeleIone: 1148.

,

� Dr.' Vid,1 Dufra_ filbo
I ESPECIALISTA EM DOENÇAS Dil, CRIANÇAS
CURSOS DE ESPECIALlZAÇAO NO RIO D. JAN.mo

PEDIATRIA NEO-NATAL - DISTúRBIOS' DO R.C••
NASCIDO - ASSISTtNCIA TlllCNICA ilSP1iICIALIZADA AOS
PUEMATUROS - TRAlTAMENTO t' INAPilTllNCIA INFANTIL
(FALTA DE APElTITE) '_ TRATAM:1!I�TO DA.D{UR.S. NO
TURNA ,EM CRIANÇAS 11 ADOLE�CJlNT1iIS -' - 'DISTúRBIOS
PSICOLOGICOS DA INFANCIA - .NFilRlIIDAi>.S DA INFAN
CIA 1).8 MANE:tRA G.RAL

'
-

CONSULTÓRIO - FELIP. SCHIIPT ••
CONSULTAS - DAS 2 AS I HQRAS:

•

,''''l
CONSULTAS CI HORA MARCADA I J'ON. III'

' --"::1RESlDtNCIA - '{'ENENTE SILViliRA llV (I'ONII 11111'
'

ATENDE CHAMADOS A DOMICILIO
., ,

'- - - �
DR. ANTONIO BATISTA

JUNIOR
DR. CLARNO G.

GALLETTI
- ADVOGADO -

Rua Vitor .eirll.. , 10•

lON": 1.411 _ Florian6polla
•SPIlCIALIZADA D.
CRIANÇAI _

CQn.ult.. da. II ,. 11 hor...
, Rei.. Con•• P.dr. III1I.linlao.
12. "

ADVOGADOS
DR. JOS� MEDEIROS

VIEIRA
- ADVOGADO -

,�aixa Po.tal 110 - Iuj.S
Santa Catarina.

DR. "MARIO WEN
DHAUSEN

CLíNICA MlllDICA D. ADULTOS
, I 111 CRIANÇAS
Conlultório - Ru. Joio Pin-

to, 10 - ,ireI: )1[. 769. '

Consulta.: D.. 4 .... laor" ••
Residência'; Rua ••ta..... lt

nior, 45. 'Tel. 11.811.

Dr., Lauro Daura

Dr. Cesar Batalha da Silveir�
Cirurgião Dentista

Clihica de Adu.ltos e Crianças
Raio X

Atende com Hora Marcada
,

Felipe Schmidt 39 fi Salas 3 e 4

Lavando ,com Sabão

V'irg�m
.

Especialidade
da:. ela. I'IIIIL INDDS'BIIL�JoID,11I8. '(lIarca�r8glltradl)

,

e«:oDomiza-se tempo.:.,e' dinheiro
.------�---------------------------------------------------------------

I
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- Muito embora estes descontos se rer - 1
"

Transcorre, nesta data, oI' ,

erem exc USIV,l"

t 1,· d
mente as vendas a vista programou contudo "A Modelar"aniversárío na a lCIO a t bé

,.

R C d Me-
um em, grandes. vantagens nas vendas a prazo.

Men.ina Leda osa ar oso exma. sra, d. Cidolina A _

Tl'anscore, hoje, seu ani- deiros Vieira, esposa do sr.
ssim, merce, de mais uma grandiosa realização da

"A Modelar", a todos .será possível proporcionar o máximo
versaria natalício da inte- Prof. Alfredo Xavier Vieira, de beleza e confôrto aos seus lares,

"

l'essante menina Leda Rosa Inspetor Escolar, aposenta-
f'j:lha do nosso conterrâneo do, e nosso apreciado colega .._.....••••••••.••••

'

�, .............•�•........•.
sr. Nestor de Deus Cardoso,- de imprensa. "-

funcionário da Assembléia Às inúmeras homenagens
Legislativa. que serão tributadas à ilus-

A aniversariante que por tre aniversariante;, as de

certo ofere'cerá na residên- OESTADO.

cia de seus pais, as suas Sr. Raymundo Vieira

inúmeras amiguinhas uma, Transcorre" amanhã a da-

lauta mesa de' dôces e gua- ta natalícia, do nosso con
ranás. terâneo sr. Raimundo Viei-

O ESTADO cumprimenta- ra, Chefe do Serviço Estran

a cordialmente. geiros e pessoa muito rela

Dr. Joaquim Madeira Neves clonada em nossos meios

Passa, hoje, a data nata-l sociais. "

lida do nosso conterrâneo O ESTADO, se associa, às
Dr. Joaquim Madeira Neves, muitas homenagens' de que
ilustre facultativo e elemen- secá alvo.

' .Ó»

to de destaque' da: classe FAZEM ANOS, HOJE:
médica catarinense. - menino 'Adilson Amaro,
Médico estudioso, oculista fillio do sr. 'Qep. Braz -Joa.-

especialisado, o an iversa- quim Alves. '

"

riante desfruta, de inúme- - "sra, Iolanda Iconomus

ras amizades e tem lugar de Sena, esposa do Sr. Ma
destacado na sociedade 10- Ijor· Abdon 'Sena, do Exerci

cal, devendo, por isso ser

Ito
Nacional.

homenageado no transcurso - menino Silvio Henri-
de sua data aniversária. .que, filno do RI'. Lauro Lo-.

O ESTADO, felicitando-o, pes, e de sua esposa Agir
se associa às homenagens. Almeida Lopes.

.

Dr. Artur Pereira de-OH- - -sr.. Mário Costa.
veíra -r-: srta. Norma Ouriques

Transcore, nesta data, o - 'sr. José O. Lobo Fi-

aniversário do' nosso esti- gueiredo,
mado conterrâneo Dr. Ar- - Major Amilcar Dutra
tur Pereira de Oliveira, -Di- Menezes, do Exercito Nacio
reter do Hospital de 'Carida- nal
de desta cidade e destacado - srta, Rosa, Maria Lins,
facultativo: / diléta filha do sr. Zanzibar

Moço, ainda, dotado de Lins, negociante no I:tip de

-previleg ia da cultura pro- Janeiro.
'

'<

fissional, o aniversariante - sr. Armando Fonseca,
vem se impondo pelos seus Sub-tenente reformado do
conhecimentos especialísa- Exercito .Nacional, residen
dos, figurando destacamen- te em São Paulo.
te na classe a' que pertence. � sr. Pedro Morelli, co-

Às homenagens que lhe merciante em Brusque.
serão trtbutadas por tão - �sr. Cid R. da Silva, co-
grata data, as de Ó ES- merciante em Rio do Sul.
TADO. - menina Eli Furtado .

. Sra. CeI. Joãn Marinho � menino Augusto R�-
Na data de hoje trans- .berto Souza -Jacques, filho

corre o aniversário natalicio do' sr. Silvino Lang Jacques,
da exma, sra. d. Maria da e de 'sua exma, sra, d. Nilda
Gloria Marinho, esposa d� Souza Jacques.

.

Sr. Cél. João Alves Mari�ho. � sra. Hely Pereira.
À ilustrada dama, as fe- - sr. Luis Roberto Pru-

licitações de O ESTADO.
. dêncio, 2° sargento' do 14°

Sra. Alfredo Xavier Vieira BC.

.

• '.

oeuu«
eU�'pudesse !r" "S'�,

< ,e
"'�' �
t i'-pis

"

••••

Raulino Vieira de Mello

Oh!. Se eu pudesse ver no teu olhar

Tôda a amaugura que no peito abrtgas,
Talvêz então pudesse advínhar

Se [ncarnução tu és de mil fadigas.

Se eu o teu íntimo alcançar pudesse!
pudesse eu ver pulsar teu coração !

Se esta ventura o meu Sêr tivesse,
. Tirar-te-iu esta desí luzão ! ...

Se eu tuas lágrimas cessar pudesse ! ...

Oh! Se eu pudesse dar-te uma iluzão,
Para não mais chorares corno choras!

Se esta ventura agora' a mim soubesse!

Oh! que prazer para :o meu coração!
Oh! Se eu pudesse amenizar-te as horas!

\ ANIVERSARIOS

B I N G O
Os prêmios da relação abaíxo, para

o Bingo da próxima (quinta-feira),.dia
10 de Setembro, no Ilube 12 de Agôs
to, (se encontram em exposiçã,o, em
uma das vitrines da Casa Hoepck.

1 bingo horizontal - 1 lícoreíra com' 6 calices

r bingo horizontal - 1 fruteira
1 bingo vertical - 1 garrafa Termica e 1 lanterna

1 bingo vertical - 1 balança
1 bingo T - 1 bombonierr
1 bingo T - 1 jarra com 6 copos
1 bingo L - 1 jarra com' 6 I

copos
1 bingo L - 1, jarra -com 6 copos
1 bingo X - 2 toalhas _:_ mesa e banho
1 bingo X - 1 .jogo de Pirex 8 peças'
1 bingo janela - 1 aparelho de café

1 bingo janela - 1 aparelho de café
1 bin!go mosca - 1 estojo de Toialete

1 bingo mosca - 1 Apare_lho de jantar
1 Bingo Pesado - 1 jogo Pirex para BEBE.

Para todos os bingos acompanha um premio
consolação.

CARTÃO - CR$ 50,90.

MÉDICO CIR'(jROIAO
Doenças de Senhoras

PaI' tos - Operações - Vias

Urínárlas
Curso de aperfieiçoamento

e longa prática nos Hospitais
de Buenos Aires

CONSULTo"RIO: Rua Fe

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

horas.

31
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, De acôrdo com o .amplo noticiário que está sendo fei
to, Setembro próximo se caracterizará íncontestávelmen
te, como o mês das facilidades para o conforto do lar,

Deve-sa isso a mais uma útil ínicítíva da "A Modelar;'
o estabeleeímento que ostenta entre nós, o galardão da;
grandes realizações. •

�endo Setembro, o mês de transição entre o inverno
e o verão.. decidiu " A Modelar" destinar este período pa ..

ra o lar, oferecendo ás donas de casa de nossa capital, a
melhor oportunidade para valiosas compras em colchões e

travesseiros de móIa DIVINO, passadeiras, tapetes, tecidos
para cortinas, decoração e estofamento e toalhas de rosto
e de banho.

CONTADOR

Comentário �o·,Dia
desfalecimentos, alertando a

opinião pública, denúncian
do os falsos democratas e

batendo-se pela restauração
da ordem na administração,
na política, na educação e

na distribuição da justiça
social.

Os descontos que serão concedidos nas vendas exclu
sivamente em setembro são, conforme se seguem:

1Ó% nas tabelas de preço dos colchões e travesseiros de
móla DIVINO;

.

»:

10%
10%

Precisa-se de um, conta
dor com 18 a 22 anos para
exercer as funcões de chefe
de escritório.

'

Procurar Carlos Adauto,
à rua Tenente' Silveira, 15,
sala 202.

Francisco Gallottí e -Mí-

nas passadeiras de congoleum:'
nas poltronas - sofás - camas e grupos estofa-

dos;
15% em todos os tapetes e passadeiras de lã - bouclê

e veludo;,
'

15% em todos os tecidos para cortinas,' decoracão e
estofamento e

.

ran da Ramos assumem, nes

te instante, expressão de
verdadeiros libertadores.
Falam em nome de um 'povo
humilhado, cujas camadas
mais simples são cada vez,

mais 'distanciadas daquele
equilíbrio social que é prin
cípio e fundamento dos par
tidos populistas. O Gõvêrno
deixa-as ao desamparo e

prefere construir' palácios
custosos, ao gôsto da men

talidade daqueles que des
conhecem o sofrimento e as

absorventes' lutas do homem

do povo para man ter-se díg-.
namente e satisfazer às ne
cessidades -da própria famí
lia.

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA

!
1

'I

,I
1

20% no varladíssímo estoque de toalhas de rosto
banho.

CASA MOBILIADA
Aluga-se confortavel e

e situada no centro .

Tratal\ na "A Modelar".
-----�-------

Iminuto
com

KOLYNOS
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e Clube Doze de Agosto
TR�NSCQRRERA�:�S�N.JS�CIONAIS AS DISPUTAS DO CAMPEONATO� �STAD1JAl DE BASQUETEBOL E DO tAMPEONATO DE LANCE
LIVRE,' 'P.ROMOVJDQ:P-E�A F.A.C. E REALIZADAS SABADO E DOMINGO .NO ESTÁO I 0.0' lARGO GENERAL OSÓRIO, PARTI.cIPANDO.

0$ CAMPEQE1�DE�d:c4l�tvllLE, BLUMfNAU, BRUSQUE E DESTA CAPITAl.,-NA CATEGORIA DE JUVEN.IS SAGROU-SE CAMPEAO O DOZE
'DE�GOST6'rN·A--QETJlUlARES O CARAVANA DO AR. NO lANCE LIVRE SAIU VITORIOSO o DOZE DE AGOSTO� BRILHOU, ASSIM, NAS

SE�SACIONAIS))lfUTAS o BASQUETE FlORIANO�OUTANO, o QUE BEM REVELA o CARINHO E APURO NA FQRMA-
.

·

......_........08.....
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.. CÃO�DAS EQUIPES. PARABENS, RAPAZIADA! .
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SUrpreendeu o Guar_ní impondo-se ao Figueirense
EMOClD�ANTE/A PUGNA DISPUTADA TARDE DE DOMINGO ENTRE o "BUGRE" E o "FURACÃO ., 2 X 1, o ESCORE,
GOl'� �·r NIZETA E CARUTO NIZEJA ASSOMBROU - OS QUADROS - ARBITRAGEM' VITORIOSO O FIGUEIRENSE'

� Á',

NA PUGNA DOS ASPIRANTES

CAMPEONATO .

CARIOCA
Prosseguindo O' Campse,

nato Carioca de 'Futebol, fo
ram efetuadas domingo'
-rnais cinco partidas, cujos
resultados damos abaixo:
América 4 x 'Fluminen_

se O

Flamengo 5 x Portugun,
sa 1
Vasco 3 x. Canto do Rio O
Bonsucesso 2 x São CriS·

tóvão 1
'

'Bctaf'ogo 2 x Madureira O
Bangú 1 x Olaria O

Desde domingn que o Fi- dadeira lição a muito mar- ! do ano., Exulta a "torcida" í furiosamente em 'busca. do brilhou contribuindo grano 'classe .comprovada.· Sobres
gueirense deixou de ser Ií- manjo que anda por aí, fa-\ triCOlO1'_ com o feito estu- empate, mas debalde, pois a demente para o êxito do I saiu-se na equipe. E'RICO

"'der, invicto -� esta sua der- zendo o -público recordar o rendo do "velhinho" que é I defesa tricolor está numa conjunto. CARLINHOS -1- Não bisou suas anterío

rota, diante de um dos cha- grande .atacante de ha dez . abraçado com calor pelos carde de' grande inspiração Com altos e baixos o extre- res· atuações. Muito marca·'
mados pequenos clubes .da anos atraz.: correndo, dri- companheiros. "

e rechassa todos os ataques, ma Canhoto. do. PACHECO - No mesmo

Divisão Profissional, SUl" mando e chutando com a ! A seguir Isaías pratica .para responder � com uns .. No vencido - NORTON plano de E'ríco.

preendeu �. mundo futebo- mesma classe e ô mesmo uma bôa defesa de um chu- poucos,
- porém perigosos. - Debutou bem. o a,rqueiro OS QUADROS

lístico ilhéu e pôs por terra apuro técnico. E não foi só. te de E'rico, mandando a Vicente chuta e a, pelota que o alvi-negro contratou
.

GUARANi - Isaías ; Pa

todos os proganõstíeos, por- Marcou. os dois tentos, o do redonda a escanteio, o qual, choca-se com a trave 'e a- se- recentemente, tem classe.' vão e Fausto; Nilson, Papi
quanto não havia quem con- empate e o da vitÓ'da' e cobrado por Alemão pro- [guír Norton-arranca entu- TRILHA - Ponto alto da -coe Aníbal; Vicente, Jaime,
siderasse o- Guarani como quando maior era a pressão vocou toque de Vicente 'prõ- i stá�.�ie�s aplausos da assís- defesa' alvi-negra. Corres- Nízeta, Ari e Cadinhos.
capaz de, uma proesa de ta- dos alvi-negros ao reduto dmo á área

_

perigosa. pa-I tência, praticando uma in- pendeu. em cheio. ALMIRO FIGUEIRENSE:_ Nor- Trocou o calcêcmanho vulto. de Isáias constituiu-se num -heco bateu dando a Carlí- tervenção de grande vulto, - Substituindo a Helcío ton; Trilha e Almiro; .Wal-
r ' •

Uma assistência regular sétimo homem da defesa. to que atirou fóra. de um pelotaço de Nizeta. que se encõntra machucado, mor, 'Aníbal
.
e Laudares; I b f

.

,
viu- "e aplaudiu os pupilos Fausto nunca esteve tão Joga melhor o Guaraní, .Sucedem-se as incursões não satisfez. Fraco seu de- Alemão, Betinho, Carlito, pe a

.

a Ina ....
,

do, sr, Newton Garcez. Viu seguro na zaga ao lado do endo eu. Nizeta, Nilson e 'ao arco de Isáias que defen- sempenhõ. WALMOR -'- Ex- E'rico e Pacheco.' Informa-se que Vittorto
.e gostou de ver o "Bugre" novato Pavão que também Ari-tas suas grandes f'igu- de arrojada e sensacional- celente. Está progredindo. ARBITRAGEM Codini era conhecido joga-
alcançar superioridade no brilhou. Nos dois hercu- tas. mente, bem protegido por ANIBAL - Falho e moroso. João Sebastião da Silva dor de futebol, na Italia,
marcador após estar per- Ieos "backs" os alvi-negros Fausto e Pavão. Nãõ' �eu conta do recado. foi.� árbitro, com atuação tendo figurado em selecio-
dendo 'por lxO.

. esbarraram com uma ver- Aos 43 mdnutos E'rico LAUDARES - Em plano regular.. nados provinciais, por díver-
Para muitos o alvi-negro dadeira muralha. E Carlíto perde uma oportunidade de regular. ALEMÃO -:- Com! PRELIMINAR sas vezes. Mas a sua voca-

estabeleceria· uma goleada. demonstrou suas. verdadei- ouro mandando a pelota na altos e 'baixos. BETINHO -I A-partida entre os qua- ção não era ser um "mestre
Todavia u.Guarani saberia ras aptidões técnicas e fí- trave; Tria o, apito final: Esforçado e lutador, teve .droã secundários, pelo cer- da pelota",.e sempre pensou
fazer frente ao poderio de sícas, fazendo-nos ver o pe- Guarani 2 x Figueirense 1. conduta convincente. CAR·

I
tame de aspirantes finali- que melhor poderia servir a

campeão, com uma nova r'igo que ele.representa para _ Avaí, Atlético e Imbítuba LITO -- Contínua maraví-
I
zou favorável ao Pigueiren-" Deus como sacerdote. Assim

equipe, onde notou-se o rea, qualquer" cidadela em qual. são agora os novos líderes. lhando o náblico com sua' se: 5 x 2. .' .

-

. é .que entrou para o semína- _

parecimento de�Isajas, Pa· quer jogo. Joga para o qua- :1 ;<.
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rio e se fez padre, tendo re-

vãOi. Nizeta, _ Ja�me e Car- dro o notável "center" gau·
. J4... _

zado sua primeira missa" no

linhos. O tricolór fói ao I cho, tanto �sssím que seus mês pasaado, no' Santuario
,

_gramado para resistir va· companheiros melhor �dap- - saiu-se bem, embóra fa': PENALIZA0'OS D'O 'lOR'NEIO de N. S. ,de Carmine, na ci-
lentement.e, evitando uma _tados com- o seu estilo supe- 'lhando no único gol dos con- ." dade de Pá.dua. A essa ce-

possivel goleada. Mas a. vi· rior poderão romper defe- trál'ios. FAUSTO - O me-

DOS C'LA'SSICOS rimonia compareceram anti-
tória lhe sorriu e o "Bugre" sas com maior facilidade� I lhor homem da_ 14etaguarda .". "

gos companheiros de esporte'
. �ão mais a largou, oferecen- -Coub�-Ihe ',as honras da '

tricoJor, CUm1}l·.iu uma grano Na reunião da última I dos Clássicos e do desejo. do novo sacerdote, muitos
do ao. antagonista .uma re- 'abertura. da contagem.. de "performance". PAVAO

3exta-feira do Tribunal de do T. J. D. de prestar uma dos. seus admil�adores; e

sistema tenàz, a t 1'a v é s
I INICIA-SE O JOGO - Possui uma compleição Justiça Desportiva da F. C.I ílOmenagem a mem�ria da- "tOl;cedores" d6 seu êl<ube,

uma <marcação i'rreprimível I' .A pugna é inÍcia'da_com o' tisica das melhores. Chuta
F�, foi. apreciada. uma pro- quele que tanto trabalhou que era '0 "Messina:'., Diri-.

e com grande ...-!lspírito� de

-I F;iguéirense
no ataque, as· ·forte e màrca bem.' Boa

posta d0 dr. Arnoldo Suarez pelo', progresso dos esportes I gind?-se .

à assistencia que
_

luta, v,indo, asslm, no fmal sIm pepnanecendo cerca de NIZETX, com sua classe e conduta� PAPICO -:- Lut.ou
CÚheo,. s.eu -presid'ente há vá- em Santa Catarina na quali- I enchIa lIteralmente o tel11-

da refrega � receber o justo I dez. ·minutos, sem c.ontudo experiência acabou. com a como poude, saiildo-se bem. 'dos anos,. no sentido do ór- dade:' de Jornalista esporti- pIo assim falou o padre Go

prêmio dos seus esforços: a I,oferecer: grande �e.ngo pa· invencibilidade do alvi-ne- NtL.�ON - salientou-se na ião'disciplinai' conceder in- vo de vários jôrnais e-:re- dini: "E' mais facil' dar um

vitória· mais sensacional do ra o arco adversaJi1o. Mar· gro linh;;J, meflia. Fez u'ma gràn- 'dulto � todos os dispL�tantes ;istns: N.elsorl Maia 1\1acha- chute em u�a.> bqla dQ .que

�resente Cam.peonato', con-Ican� bem os "bug'rinos". .

. E'rico arremata na trave de partida. ANIBAL - Es-
do. Torneio aos Clássicos' do. fazer um sermão". Porém

quistáda com galhardia e Logo de)lois, nas barbas do é )louco depois com jogadas forçou-s� e convenceu pelo 'NeÍson Maia Machado" pe-
; Submetida ã julgament.o 'l.gora estou com um q.uadro

pode-se mesmo dizer mereci-
.

juiz, Fausto comete t,oque de ambos os lados, ri· pri· seu trabalho de mal..ca�ão. halizados ou com. processos foi a proposta do dr: Ar- que nunca poderá perder".
d nte dentro, da a'r'ea perigosa meI'r'O "half-tl'me" e' ·dado· uIC'ENTE - Tem quahda-. ." OU'I'RAS VITo'RIAS DOame

.

.
..-.. '. �, pendentes, afIm de que os nolclo Suarez Cúneo aprova- '.'

.

Vimos o Figueirense en-
.

SURGE O 10 GOL por t�rm·ina�o.. des para a pOSlçao. E. cora·. �eSI11QS possam iniciar os da pelà unanimipade dos FUTEBOL JQINVILENSE ,

vidar. o máximó das suas Prosseguindo na ofensiva, SEM COLS O 2° TEMPO joso. JAI�E - O mal� fr�- jogos.no's certames das suas srs. membrQs do T. J. D. Na semana passada, em

possil>i}jdades pâra fugi),"..à aos 12 minutos o FigueÍl��n- Vem a fase complementar co do tIme. Contudo nao. regiões' ,
Á decisão como não po- in térestadual

. noturno, rea-

der.l7otá.I.Em vão os esfor- se abre a contagem, po'r .m. e o Figueirense assume 10· decepcionou. NIZETA - Justificou o ilustre des- dia deixú de acontecer, 'foi lizado qjuinta-feira, no seu

'c;os ,dos s�us defensores. O term�dio de Carlitoj o
�

qual,' go a of.ensiva. Carlito com Como acima dissemos, Nize- .

t' t
. - .

b' d
'

d' estádio,.o Caxias F. C. so-

d d d b I dI' ta COllstl'tuI'u-"e no melhor por IS a a. ·sua propOSlçao o I' rece 1 a com gran e slm-

Guaraní. estava prepara o. apossan o-se .
o a ao . e a bo a nos pes passou: por '"

\ fato de ser a primei.ra vez patia nos meios futebqlisti� brepttjou <i Britânia F. C.

para' resistir e .fê�lo admi· couro, avança e de dentro da
I Papico

e Faust9 e atirou por elemel1to na cancha. Está' q'ne' se disputou > o Torneio
I
coso .

de CLÍritiba pera expressiva
';l'avelm(mte, desfazendo um "meia-lua" arrema�a vio- cima do arco. em boa forma. ARI - O ir· , contagem de 4x1.
sem·.numero de investidas lentamen.te; Isaias, despre·

.•

013 alvi.negros investem mão de,. Nizeta foi o�ltro que. ,At..ÁE'r(ICA,. MELHOR' .ATAQUE,' CAXIA.S. es.tDa,od·ml'oi,ngoO uS'la_toimLo'llI'ZemA.seCu.dos1 aornandados de ,Carlito, venido não conseguiu a de,-
.

1"1 K .

para. ,cons.ervar os 2x1 no
I fesa,

'teIldo 'a"pelota, após ••00.0•••••••••••••••8••••••••••_•••••••••••·

E FERRO'VIARIO DEFESA'S alcançou bela vitória ao

placaird, entre a111ausos ge· I
tocar no seu braço, enc�n. � .'

. .:._ .... abater p{)r 5x2 õ esquadrão
lIais,do regular público. tI'ado o caminho das r�des.. NOTICIA'RIO SOBRE O REMO MENOS V.ASADAS

do Operário F. C. de Mafra:
Nã� ,se l digã que o alvi'l EMPATE: NIZET�'! I_" ";_.' ., .

.

.

negro, decepcionou. Isto se· .Melhora o Guararu que' Dentro de pou90S dIas devera segmr para o RlO de .

, .

.

.�••••••••••e.e••••••••
ria (UmiDluir' o mérito do i vai ao �taque várias vezes. Janeiro'o Dr. Heitor Ferrari, Presidente da Federação
feitio 'J "bugrino"� Embóra' Aos '20 minutos, Ari chuta Aquática de Sapta Cátàrina. Aproveitanflo a sua estada,
sem bisar -suas. "performan· : sem prét-enção alguma, mano S. sa. i.rá adquirir as· sete- medalhas de ouro que o Co

ces" anteriores, o esquadrão' dando a bola a Nizeta que, vel'nador_do Estadü,. Sr. Irineu Bornhausen, ofereceu aos

orientado por G:arci� lu.tou I inuito� ?em c�locllido, habil-" remad�res catarine�ses que no ano passa�o s�grar�m-se
brava, .leal e 'entuslaStIC,a., mente, ImpulsIOnou.a para o

i campMes .sL:I-ame.n.canos de remo:. Moa,�Ir" HamIlton,
mente para, eyitar o 'reves,

I
fundo das. redes, apa".h_an.do '1 E�son, ChlCao, SaelI (Quatro com tJmonell'o); Silveira e

chegando. ,a estabelecer d,o, desprevenldo o goleIro aI·
I
VIlela (Double). ...

mínio territorial. Porém, a I vi·negro, que no lance ia-I' ,
* ,x· ,�.

.

"chance", não () ajudou e olhou: lx1. .' A FASC antecipará o Campeonato Catarinens� d�
Guarauí poude conservar a I NIZETA! NI.ZETA! Remo marcado de 15 de novembro para, 16 de oi.Itubl:O do

vantagem até o finál, para Nizeta está um assom- corrente ano,' isto no caso de a Confederação Brasileira

gáudio. ,dos
' simpatizantes' bro na cancha.- Futebolísti- de I)esportos ratificar a realização do Camp;eonato Bra

do jovem e querido' grêmio! camente os anos não o ven- sileitõ de Remo para o dia 18 de novembro p. vi�ydouro,
da rua Tiradentes. I ceram. Parece ._um· garoto

.:f -r.. ·x·

Três elementos merecem correndo' para' todos os la� ',O Clube Náutico América, da CiÇlade de Blllmenan,
ser citados pelo empenho, '"dos. E' a figura central das solicitóu' inscrição em todos os sete páreos do próximo
Coragem e espírito de luta'l atençõesrtlo pÍlblico: Aos 23 Campeona_tb Estadual. Assim sendo, é o América o pri- -

d'é-;;nsti;d�s: o zagueiro, miJ,lutos êl.e corre com a pe- meiro' club'e do, Est�do a tomar tal deliberação. Isto de- PERDEU MESMO OS PONTOS O
f.austo e 'os �ial1teir.os Nize-�Ilota, dri�la sens�cionalmen- monst�'a que os americanos desej am faze� bôa figura na

t� e carl. itof;�te do quadro
j'
te a _Almlro e Ambal que fo-I gl:andlOsa regata. de 16 de outubro, p01S desde quea.· A.VAt (ASPIR.ANTES)perdedor. -?l/ '. ram ao'seu encontro na espe� FASC foi funebda nenhum clube 'do interior levantou o .

Louvaro'o' .

a
.

atu�çã_o do ,rança vã d� desarmá-lo. E
. Campeonc: to Estadual· de Remo. . . -.

,
.

.

,
'

DIVóRCIO E NOVO CASA-

'segundo;'/;apontando.o, sem i�esfere um ch?te potente, I ,�.. y..-r.. .:lme de Salte o, ?OS

as-1ac-aba
de punHo o A�al.com MENTO

n'erihum.� . exagêro como a mdo a bola bater na trave! No dia 4 de 0utuhro sel'{t b:ltisado o "out-riggers" a puantes do C. ,AtletIco. Em a perda de dOIS 'plecIOsos PrOcesso legal, rápido e

figura dó'minante' da pugna le voltar aQs pés do mesmo 2 rem_0s .sení timo�,eiro adql�irid? recentemente �elo Clu- três jogos alcançou quatrQ pontinhos �m, favor. do tri- sigiloso, no exterior. Con

e' o a}:jcerc� 'da' vitória tri- Iplayer 9�le vmha em gra�-: be NautIco. FranCISCO Martll1el�. Seu nome s.em IRA�I I pontos, er::bora • de�rotado calor .estreltens.e, VI.Stu ter suIte sem compromisso, o

colpr. ��m efeito,
.

o "Mes· ! de .velocldade· para faze� iBR�SI.L, e� }íomen�gem ao 8audo�0 �e.sportlsta. m�rtI- j em todos ele.svPnmell'O ga- 1;0 alvl ...eeleste ll1ClUldo em Escritólio Juridico e Admi

tre",. com seus qual"t'nta. ball:Ulçar as redes,. obten.do I n.ehno,. um dos fundadores do c:lu�e e' 11m dos
__

pnmell'os j
nhou os pontos . do Paula seu time dois ele�entos em nistrativo. Caixá Postal _,...

anos de idade, deu uma ver-
I dessurte o gol maIS bomto tImon'elro� do rubro-negro da CapItal. Ramos e agora o T. J. 'D. situação irregular. 4231. '-Rio de Janeiro.

CAMPEONATO
- AMADORISTA
Êm virtude das chuvas

que caíram na última serna

na, o Departamento de Fu
tebol da F. C. F .. resolveu

suspender a realização dos

jogos 'de sábado pelo certa
me amador, transferindo-os

para o sábado seguinte.

� ° ataque que mais pr�- ,22 gols, tendo', sua defesa

du�iu no Torneio dos Clás-Itomhádo 18 vezes,. portanto
sicos "Nelson Maia Macha,. com um saldo de 4 g·ols..
do;', recentemente encer-

.

• Scores
yftd'o, faia d,o América, cam- Foram os seguintes' os��
peão do certame, que assina- cores verificados:'.

.

Ilou 27 tentos. Os menos pro- 3 x 2 - 8 vezes •• t.
d,utivos: Avàí e Ferroviário, 1 x O· e � x J. - 5 vezes

I .'

'aj11bos com 11 téntos. 3 x 1 - 4 vezes �--

.

As defesas menos· vasada_s 2 x O - 3 vezes <' .

fêram as do Caxias e Fer- 3 x O, 2 x 2, 3 x 3, 4 x 2, 8ordade-lrasr9viário: 13 vezes e a mais 2 x. 1, 4 x 3 e 4 x O - 2 ve-

vàsada a do Avai: 31 ve- zes.

7.�s. 7 x 1, 6 x 1, 5 x 2, 7 � 3,
O Figueirense assinalou 5 x 3' e 8 x 1 -'1 vez.

'Viag e:il�". IJJJ(É.'tcA S
FlORIANÓPOLIS, .:_;" iÍ1{'ÁS' 3a�.
fPOLlS,-S�;.'�ULO""::RIÔ .... ,,;� 4"s,
IIPOLlS.!. CÚRlnB.Ii�llll AOS-;SABS.

. SERYIÇOS��·Ê·�EQS·
__ o _-,-C:C._'-� .. _:.;"::,,,

SUL

oordadeiras pa:ra bQr
dados à mão, poden
do trabalhar na Fabri-
ca oü em casa. Empre-..
go garantido.
Tratllli' á rua Salda-

nha Marinho 129.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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ABA\NDONADA A VIA DU-I' uma zona se torne grande-
TRA EM SÃO PAULO mente industrlal, sem haver.

um interêsse do govêrno em

A s�ída da Rodovia Pre- facilitar a iniciativa parti
sidente Dutra, do Rio, está cular, O aumento de impos
se tornando uma verdadei- tos, a valorização das terras,
ra, rua, ainda agora com a isto tudo deveria, exrgrr
duppficação das pistas, li- obrigações ido govêrno, no

gando fi, Avenida Brasil à sentido de que amparasse o

Estrada Rio-São Paulo, sen- esfôrço particular em fazer

do. que levaram a ilumina- progredir o paí�.
_ ção até parte da estrada que T�davia _

quando .se chega
liga os maiores centros eco- a São Paulo a VIa Dutra

nômicos e culturais do país. (Como a chama o bandeiran

Indústriais com instala- te) fica muito aquém do
• ções de grandes

-

fabrícas, progresso da saída do Rio.

postos de gasolina das mais Abandonada por completo,
modernas íntalações, com 'não possui pista dupla, nem
lugares _ para pouso, com está' perfeitamente asfalta

restallra.ntes, com ass istên- da. Na rua que serve já a
t

da completa para autoinó- Capital paulista, dentro da

veis. _
cidade, está mal pavimenta-

Não' falemos na -Avenida da, cheia, de buracos, em

Brasil que já é uma rua de péssimas condições. O pau-
, cidade, construida quase de lista, de tamanha visão' de

lado Á lado, com luminosos progresso e de evolução,
faiscantes>, com movimento não está aproveitando a va

intenso. Mas a própria Ro- "lor-ização daquêles terrenos,
dovia Presidente Dutra pro- cuidando daquêle pedaço da

grediu e surpreende quando capital. E é lamentável.
a gente passa algum ternpi- Quem vai do Rio para São
nho sem tr-ansitar por ela. Paulo sente uma enorme di-
A valorização dos ter- ferença. E causa impressão

renos está sendo enorme, desoladora porque se espe
embora se ressinta da falta i

ra- encontrar logo de chega
de planejamento por parte' da �s sinais do grande pro
do govêrno, .pois as indús-: gresso que toma a paulicéa
trias que ali vêm se insta- sob todos os ângulos.

'

"

lando Iutam com falta de O paulista precisa cuidar

água, de instalações essen- da sua parte da Via Dutra.
ciais, sobretudo . de telefo- É urgente, é imperioso. E só
nes. Não. se justifica que terá a lucrar com isto.,

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

l
I

BRIM�I
I

GABARDINE'I
". I

Florianópolis, Terça-feira, 30 de Agôsto. de 1955

Em caso de acidente, bastam água e sabão comum para
retirar, das roupas e dos dedos, o mínimo vestígio da
Parker Quink Azul Real Lavável.
Se deseja segurança, use Q,uink Lavável.y Se deseja
permanência, use Quink Permanente. Todos os tipos
de Quink, Lavável ou Permanente, contêm solv-x, que
limpa e protege a sua caneta. "Quink pode ser usada
em qualquer - caneta.

I
I
,
I
, • Usado pelas principais' c:orporac;õ�s
, militares 'do país
I • Para uso civil e uniformes colegiais
I • Em branco elO cdres fi!mes( Indanthren)
, .

I A vencia nas boas c:as�s

Um produto da
Cia. Nacionát' de Tecidos Nova A",érica
- o �elhor tipo {abdcodo no Brosil

Parker'
lJuink

aZUL REAL LIVAvEL
-, LAVA-SE NUM INSTANTE!

Parker -

'uink

5

Representantes exclUSIVOS para todo O Brasil

COSTA, PORTELA ,ti era,
Av. Presidente Vargas, 435-8•• andar - {lio de Jemeiro

Santa Cat"rlna - Machado $r CICI. 5, A. Comárclo e AsinclCl' '

Ru� SQldonha Miii-Inho, 2 - Flor Clnópoll.

o Conselho Bi'itânico está
oferecendo um número límí

tado-de bolsas de estudos a

brasileiros, para aperfeiçoa
mento na Grã-Bretanha. AI-

gurnas dessas bolsas, serão
concedidas para o ano letivo
a iniciar-se' em outubro de

1956, e outras para períodos
de 3 a 6 meses, compreendi
dos entre os meses de abril
de 1956 a março de 1957.
Essas bolsas se destinam a

candidatos de ambos OS se

xos, que possuam um diplo
ma' universitário ou equiva
lente. Dar-se-à: preferências
a candidatos entre 25 a, :15

I
anos de idade.
Os estudos serão normal

(mente realizados em 'uníver-
sidades e instituições de pes
quisas mas poderão tambem
inscrever-se candidatos para
estudos, em firmas Industrí
ais, hospitais e outras insti
tuições de caráter extra-aca
dêmico..

No Programa : As bolsas oferecidas
.
co-

Cine' Repórter. Nac. brem as despezas de taxas
Preços: 1,50, 2,00",3,50. escolares de manutenção do

Censura até 5 anos: estudante na Grã-Bretanha • _.,
durante o período de estudos; I'D18r10 da
a viagem entre- o Brasil e a

Grã-Bretanha é �ambém I �e.ropole
_ ; normalmente paga, embora A PRAÇA' DO CuNGRES-

As - 13 horas. lOS candidatos sejam solicita-
I SO JÁ TEM NOME

'Go1'[lon MAC RAY -; d.�S a f��er �ma�ontribuiçãa' Os nomes de logradouros
Katryn ORAYSON - Steve fmance�Ia tao_ gI�nde quan- públicos devem 'seguir a

C0eHR�N' em: I t�
possível, Nao, e recomen- tradição. Temos aqu-r-,-pela

,;A CANÇÃO 'DO SIl--EH\: ,davel que o bolsista se faça nossa tribuna, nos batido
�, .. :.. -Taéh'i-d'c_olor ��: \ acompanhar de sua espôsa ou pela vollÍa de 'ruas tradicio-
)4�>;Programa': ! filhos,. e �en,hum� ajuda fi- riais, que-por-, política mu-

Rcporter N� Tela Nac, n��ce�'a e rornecída à fa- daram de nome sem
\

seguir
Preços : 9,00 - 4,50. mlha uO mesmo.

uma linha de ética exigível
Censura até 14 anos. ' a tais homenagens; Assim

.

IIAíliversário' aconteceu com a Rua Ale-
Sr. Alécio O. Silva gria, tradicional, com bon-

Transcorre hoje a data do. de de seú nome, que mudou
n i vers a rio natalício do nos- para Prefeito Ol impio de

so prezado conterrâneo sr. Melo, quando o padre foi

ALECro SILVA. Pelas suas prefeito apenas por um pe
slevadaa qualidades de 'cá- -ríodo curto e não fez obra

rater e de coracão por certo tão meritória que mereces
ierá alvo de inúmeras ho- se nome à placa da rua e

muito
_
ménos trocando-se

nome tradicional que o pú
blico não esquece de ne

nhum jeito. Há outros lo
gradouros nas mesmas con

dições: - Rua
.

das Mar
recas passando a Juan Pa
blo Duarte que poderia ter
batizado qualquer outro lu
gar sem nome, mas nunca,
preterir a tradicional deno
minação, de uma via tradi-

90LSAS' DE ESTUDOS

PROGRAMA PARA 'SETEMBRO
- .

DIA 6 � TERÇA-FEIRA AS 21 HORAS "RUI.REY
"
- SUA ORQUESTRA DE D"ó,NÇAS GRANDE SHOW.- DIA 10 - SÁ BADO - AS'21 HO-

RAS GRANDE APRESENTACAO DA aR QUESTRA DE DANCAS CUBANA FEM,IN INA - DIA 11 - DOMINGQ'� AS 13 HORAS NOVA APRE-) , , .

SENTACÃO DA ORQUESTRA CUBANA - NOTA: RESERVAS DE MESAS PARA O DIA 6 - CR$ 350,00 - PARA o DIA 10 SÁBADO -'CR$ ...
300,00; - PARA o DIA,ll DOMINGO· � CR$ 250,00 - ADOUIRINDO PARA OS DIS 10 E 11- CR$ 500,00 - MESÀS-4lUGARES, INGRES-
SOS AVULSOS PARA ASSO(IADOS _' CR$ 50,00 R�LOJOARIA MULLER.

.

I

CINE SÃO. JOSE
As 3 - 8 horas.

David FARRAR - Nadia
GRAY em:

NOITES SEM ESTRELAS
No Programa:
-Cine Noticiario. Nac. '

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

Às 5 - 7,30 --:- 9 horas.
, "Sessão. das Moças"
Scott BRADY - Mitzí

GAYNORem: ."

DOCE INOCENCIA
Technicolor

As 8 horas.

Os .pedtdos de inscrição de
verão ser - inicialmente reítos
por meio "duma carta escrita.
em inglês pelo próprio can

didato, e dirigida ao "Repre
sentative, The British coun
cíl, Av. Churchill, 129, 100

andar, Caixa Postal 2237, Rio
de Janeiro". As cartas deve-
rão ser enviadas ao enderêço
acima o mais cedo possível"
sendo que, os pedidos de ins

crição recebidos depois de 1°
de outubro não serão atendi-
dos. As cartas devem conter
as seguintes informações;
a) -.- nome completo
b) '- enderêço

.....c) - idade
d) - breve relato sôbre a

educação e experiência
e) - detalhes dos estudos

que o candidato deseja,
realizar na Grã-Breta

,

nha.
NOTA: - O Sr, více-con

sul Inglês à rua João Pinto
26, nesta Capital, terá imen
so prazer em fornecer ínror- -

mações aos Interessados. _
'

Agradecímento
José Meneláu Vieira 'e sua esposa d. Herondina 'Víeí

ra, residente -e'11] ,Joínvile, tornam público, os eus agra
decímentos -ao culto e humanitário médico e cirurgião'
tr. Guerreirf da Fonseca, pelo seu elevado es

__pirito de

aberiegação profíssíonal, retirando, uma moéda que fôra
.nger ida por seu filho José Carlos, de 7 mêses, quando',
já não mais havia esperança de vida.

No agradecer querem formular ao dr. Guerreiro
da Fonseca muitos anos de vida' no seu sublime e edifi
.ante apostolado humanitár-io e que Deus o abençõe rica
mente, juntamente com os da Exma. Família, pará que
continúe- a ser a esperança salvadora, de quantos bus
quem seus conhecimentos profissionais.

- CUIUTIU
" ..__

.

"Sessão das Moças"
Scott BRADY :_ Mitzi

GAYNO'R_ em:
DOCE INOCENCIA

Technicolor
No, Programa:
Cine Repórter. Nac.
Preços: 1,50, 2,00,' 3,50.
Censura até Ú anos,

nenagens.
Na oportunidade oferece

'á aos seus parentes e amí
�os um suculento churrasco,
em sua residência, à Av.
Mauro Ramos 28. --

O "O ESTADO" visitan
(\0-0 formu:la-;lhe votos de
perene felicidade.

cionaL

PARA FAMíLIA GRANDE ...OU CHURRASCARIA
Casa espaçosa. Local pitoresco. Bem ao -hido do

.Palácio da Agronômica. Informações na,5'4 Modelar".
---------- -,-----

Não haverá sessão
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A data de hoje, recorda-nos que: :

� �
","-'

" -�"-<
-:- --., I� •

em 164"2' Antônio Telles da Silva tomou "'Posse +t· ;, '�'..+,
I • .._. I -' / .....

como Governador Geral do Estado do Brasil, na % f!J. t:
Bahia, tendo auxiliado muito a insurreição per- .:+ ERI ._ cHOVI"'! �{
nambucana de 1645, contra o domínÍ'o holandês;' +.. .

,

' �...
'U P .•

. ---� ,�em.1817 no Rio de Janeiro, ,nasceu J. 1VJ.. erell'a +:.. '�t"da Silva: ilustre historiador e notável poligrafo; �:.. �t"em 1821, em Morrinhos, entãó pertencente a� mu-
.... Dastaqüe o cupom abaixo remetendo para: Real Aero- �...nicípio de Tubarão, neste Estado, nasceu Ana .. ..

Maria de Jesus Ribeiro, vindo a falecer em Man- ::� vias - Rua Conselheiro Mafra, 11 Florianópolis, e candi- ::rlt."''''' date-se a uma passagem de ida e volta às famosas Cata- '"

drioli-Ravena, na Fazenda do Marquez de
..1.., ratas,de Foz do Iguaçt. ��Ginccilli, na Itália, em 4 de agôsto de 1849. Foi a � \ ' �

,� �heroina dos dois mundos coiu o nome de Anita .%. ,Nome: :. '

..�+Garibaldi; , t :
_ em 1849, faleceu p General Tomaz Joaquim Pe- ,Endereço: , �. . .. . . . . .. . . . . .. .. •...

'reira Valente, Conde do Rio Pardo, nascido em ; A-Ii'"�vaãgência da Real Aerovias em Florianópolis, fica- .,....
Portugal el)-1 1790 e 'que foi Ministrd da Getirra .t. rá localizada a:

F

:..�.
do Brasil; , .t. Rua: '

..
_

-

.. nO : . . -.�.
- em 1903, faleceu o Esçritor Eduardo PI;ado; .t. Edifício .. '-'

' .-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..�.
em 1946, -por Decreto n. 21.738, foi criado o' De- : Qual o último "slogâm" d� Real Ael'ovias,? .........•..• ..�.
partamento Técnico e de Produção do Exército, +:. .'. '; , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t
'I

. -

I I d f' l'd d •• . ....notave orgalllzaçao pe a sua e eva a ma I a e

I t
.. .. ,

,.......... ..

.

..
dentro do Exército.

--,

I ...,+_
A d

'

1I..T·1 T d �.. .. .. .. .. .. � • .. .. .. .. .. � .. .. +o .. .. .+• ._ �••••
•

n re "_'l o a asco v•••,.; " I'. .. .. .. .. �, '-:" .. .. __+ • .�

"Distribuidores poro todo o Brasil
, I -_ ,

,

JOSE'·SILVA � TECIDOS S.A.,
Rio de Janeiro

�.�-------------------------------.

H OJ E N.Q·PASSADO
30 DJj: AGôSTO

. TeM'
'. .

, . .-
•

As - 8 horas.
Atec GUINESS - Glinys

JOHNS em:

O ROMEM DO TERNO
BRANCO I

No Programa:
Noticias da Semana. Nac.

Preços: 9,00 - 5,00.
Censura até 14 anos.

Agora se trava pofêmícá
em torno do nome qlle deve-

• rá recebeI' a gigantesca pra
ça, cenário do maior' Con
gresso Eucatrístico' do mun

do e de todos os tempos�
Uma ala, sustentada por

d�terminados orgãos da im
órensa, quer. o nome de Jo
sé de Anchieta,o grande vul
to da Igi'eja Católica, o san

to jesuita que tanto traba-
lhou pelo Brasil e tanto fez

CASA MISC.LANIA. �tl'''' para fincar a cr lli de Cris

bp\dora dCNJ IUdJoc B.C.A. to na 'alma do pOVQ_ que
àquela: época despertava pa-
ra a vida. "-.

Outra facção defende o

nome de Cristo Rei para re

�embraY sempre que naquê
le local a 'eucaristia recebeu
a maior consagração dos
fiéis de todo o mundo, ci
mentada pela 'fé dos brasi
leiros em massa.

Não há dúvida, são deno-

Vitor, Valvalu • DIK...

QUARTO
Papaz solteiro procura

quarto sem réfeições.
Tratar pelo telefône 2123

�om o SECRETÁ�IO.

QUARTOS
minações que posssuem ra-

Alugª-se para senhor ..� -d
zão de ser. Entretanto a

moças na Av-, Trompowsky, J'á foi batizada ao
'

14. .

praça I

nascer, recebeu um nome

natural que o povo gostou
e pelo qual o povo a chama

Compro automóvel OPEL, espontâneamente, comQ- se

Olímpia'" ou Kapitan, em ex;istisse já tr�dição, Pra
bom estado de conservação."Cça do Congresso, êste deve-
Ofertas para C a r los

Irá
ser o nome porque vem

�dauto, 'pelo foIl.e 2�71, ou' do -póvo, porque nasceu da
a l'-l.la Tenente Sllvelra, 15, massa e "vox populi, vox
sala 202.

_

DeF' diz ,o axioma latino.

OPEL
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6 Florianópolis, Terça-feira, 30 de Agôsto de 1!)�5 o ESTADd

TERÇA-FEIRA, 3Q. DE ÁGÔSTO
Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus

de Jacó; e :t:;le nos ensinará os seus caminhos, e nós an

daremos em suas veredas. (Isaías 2:3). Ler Isaías 2:-1-5
ou Lucas 4:16-21.

Ouví contar de um homenzinho que era visto a ca

minho de sua igreja todos os domingos. Era surdo, por
tanto, não podia ouvir uma palavra ?o sermão, nem o

cântico do côro, nem os hinos cantados pela congregação.
Um escarnecedor perguntou-lhe: "Por que o sr. perde
seu tempo ein� vir .à igreja aos domingos quando não po
de ouvir' uma palavra?" Éle respondeu: "Eu quero que
meus vizinhos saibam de que lado eu estou."

Quando eu' ia para casa em férias do seminário e

pregava na minha igreja,' eu percebia que meu pai; em:
bora surdo, era um dos meus ouvintes mais atentos.

A assistência à igreja é, um testemunho mudo,' que
atesta de que lado somos. É um previlégío e o dever de
cada um' que assume os votos de membro da igreja.

,As Bronquites (Asmãtl- Esteve o leitor na, igreja 'domingo passado? Será
cas, Crônicas ou Agudas) e sábiô' se tomar a decisão de ser assistente regular de ho
'catarros), 'assim como as Ije em diante.

I,as suas manifestações (Tos- ,

. O R A ç Ã O'

R
I
idõ R f' d I 'Nosso Pai graças te damos por tua igreja,,-tão bem= -.;.�-���-:__� i se�, .OUq�l oes, es.na os, fundamentada �m Cristo, a Rocha dos Séculos. Do berço

-:::..;;..;;;��� 'l'Bilm��
I

" ...;Z� ,gnpes, sao molêstias que I ao' túmulo ela ministra às .nossas necessidades. E' a nossa

--:-� atacam () aparelho respira. herança,. Aj-uda-nos a v-iver e dar-nos a nós mesmos' em
I

tório e devem ser tratadas sei- 'ico e em substância para que passemos à nova gera-

;;;::=::�����������'F-: c;;:::;.��-
I
com um medi�amento enér� I �i[o j�1yna' grande' igreja. Em nome de Jesus. Amém.

. 4=00 � I. l .

; -, PENSAMENTO PARA O' DIA
gico que combate -o mal, ,eVl� 1. .

. '.
-�� I t d I'

-

. A igreja me tem dado o que tem de melhor; por Isto
," __:_..--;;;::: .::- '�_ - i,

an o com� icaçoes .graves. darei '-o que tenho de melhor à igreja.
'

.... _ .._;;;:::, .1 00 ar � -:, Procure hoje o seu VIdro de
J. KIRRWOOD CRAG (New Hampshire)� JZ ""' U5 ��.J nüm

-_ �- "SATOSIN" nas boas rar-
'

- ft
l ,.b...a...

.1.� oo-ue, r r

�' ,,- do ou-
a-

�. COI". .

�. "--' \ontC .1_ onde, ,1 ,;..,.... ,

,-...:.--- ....� rCCJlIIfJ oe
.:tI'liIfI...

',d'·
•

'í ....
, t

Ii\ :",�, lid • ..:- "".,�" Vendã-,e I CURSO "SANCTOS SARAIVA"
�<;:--. )

"'"� ele um

P�M'5DM
Vende-se uma casa de

al-j (REGISTRADO) L· ,o�·.a
"

a',�
IVendar....,.." .'

M
venaria de tijolos, recem- DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFiA

_:,'

JD
construida, situada. à rua ,'PROF. LíGIA DOS SANCTOS SARA IVA

_

Angelo La Porta na li. Tra-
;

atende aos interessados diàriamente das 9 às 12 e das Vende-se por 'motivo de mudança, uma loja situada-

_

r A • II O RS'
-

'"' tal' naquele enderêço, <liá-I, 14 às 18 horas, no centro desta Capital já, bem conhecida.
- S lO, ft

riamente, a partir das 15
I '

ENDEREÇO: Rua Fellclano Nunes Pires, 13 -
.

Informações 'nesta Redação ou na Rua Oswaldo

�--......�.�. 1)e tSu_� 22�.:�: horas. ,Te!. 3B3.
a;__ _C_r_u_z_n_r_._4_06_,_n_0_E_s_tI_·e_it_0_.__.;._ _

-fã�
�

�l

ECIT·AL.
JUIZO 'DE DIREITO DA COMARCA IDE TI-JUCAS.

EDITAL DE PRAÇA, 'COM' O PRAZO D.E TRINTA DIAS.

O Doutor Clovis Ayres Gama, Juiz de Direito da
'

Comarca de T'ijucas, do .Estado de Santa Catarina, na

forma da lei, etc >.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele

conhecimento tiverem.: expedido nos autos do inventário
dos bens do espólio de Luiza Felicidade da Cunha, que se

processa perante êste Juizo, que, atendendo ao que lhe
foi requerido e tendo em vista ao mais -

que dos autos

consta, por despacho proferido aos 22 de agosto de 1955,
autorizou a venda .em hasta pública, do imóvel abaixo

descrito, com suas respectivas avaliações, pertencentes
ao "de cujus" supra mencionado, que serão levados a pú
blico pr-egão de venda e arrematação, a quem mais der
e maior lanço oferecer, acima das respectivas avaliações,
pelo porteiro dos nuditór ios, ou quem suas vezes, fizer,
no dia 30 de setembro p. vindouro, ás 10 horas, no local
em que se realizam as vendas em hasta pública deter-
,minadas por êste Juizo, á porta do edifício da Prefeitu
ra Municipal. Descrigão e avaliação dos imóveis que se

rão levados á praça: - "Um terreno urbano, medin do
6,30 metros de frente a Leste na Rua 13 de maio, com os

fundos que' se 'acharem em terras de Ovídio Andriani;
alarga no fim de poucos metros, na extrema sul para
quarenta e sete metros e trinta centímetros, extremando
a Norte com Benjamim Gallotti Junior. e a Sul com Ma
noel Olímpio Bastos,' avaliado por Cr$ 8.000,00. - Uma
casa de madeira, em mau estado, construida. no terreno
acima descrito, avaliada por Ce$ 2.000,00. "E' para qU1:!
chegue ao conhecimento de todos e ninguem possa ale
gar ignorâncja, mandou expedir o presente edital que
será afixado na sede dêste Juizo, nó lugar do costume, e,
por cópia publicado uma vez no jornal "O ESTADO" de
Florianópolis.' Dado e passado nesta cidade de Tijucas,
[lOS vinte e três dias do mês de agosto do ano ele mil no
vecentos' e cinquenta e cinco. Eu, (a) Gercy dos Anjos,
Escrivão, o datilografei, conferí e subscrevi. (a) Clovis
Ayres Gama - Juiz de Direito. É a cópia fiel do oi'iginal
afixado na sede dêste Juizo, no lugar do costumé sobre o

,qual me reporto e dou fé.'
Data supra. O Escrtvão : Gercv dos Anjos.

Distribuidor

C. RAMOS S/A
Comercio' - Tl'anSpc.rt.i
Rua João Píuto, 9 Fpolt

Seoobores Industriais de lVI'adeira
-, V'ENDE-SE .

.

'

1 - 1 LOCOMOVEL, marca "Wolf" novo tipo AHF-3

com 27/39 HP.
'

2 - 1 PLAINADEIRA, de 6 eixo!> com pouco uso, -

com boca de 125 x 60mm, completa com motores aclo�a
dos diretamente <aos eixos, tim alternador de frequen.cIa,
um armario-p�inel de ligação e acessorios.,

3 - 1 SERRA 'FITA Brente Resow, com volante de

1250 mm sem motor. Nova.

4 -- 1 QUADRO TISSOT, novo, fabrica-ção
.

Hugo
Neumann eixo de 120 mm, mancais de rolamentos.,

5 -'1 QUADRO TISSOT, usado, fabl'icação' Hugo
Neumann, eixo de 110 mm, mancais de rolamentos, carro

completo, inclusiv�_ polias 'e transmissões.'
.

6 - 1 TERRENO, sito á rua Blumenau, cIdade de

Itajaí, com 3l:l metr�s: de frente num total de 5.000 metros

quadrados, fazend'O' fundos com o rio Itajaí Açú.
Os interes§adós, poderão diriger-se a Exportadora

de Meydeiras S/A. Caixa Postal, 142 Blumenau.

Centro lcademlco VIII de Setembro
da Faculdade Catarinense de Filosofia

CONVOCAÇÃO
.

Convoco' os sócios do C. A. VIII de Setembro, da'

F. C. F., pará a Assembléia Gera� Ordinária de eleição
do DIRETóRIO ACADÉMICO a realizar-se no dia- IOde

SeteiTIbro, quinta-feira, com início às 17 horas, 'encerran
do-se a eleição às 21 hOl'as.

Solicito dos senhorés associados plena 'atenção ao

disposto nos artigos 43 e 46 dos Estatutos;

Florianópolis, 22 dé agôsto de 1955
Luiz Adolfo' Olsen da Veira,

'esi ente

Expresso Florianópolis LIda.
1 ransporte de cargas em geral entre

FlORIANOPOllS, CURITIBA 'E SÃO PAULO
COM VIAGENS' DIRt:TAS i1: PERMA NEN'l'ES EM CARROS PROPRIO!!

MATRIZ: FLORIANOPOLIS,
Escritório:

Rua Padre Roma 50 - Terreu
Deposito:

Rua Conselheiro Mafra n. 1;''1

Fones: 2534 - 2.535

oaíxa Posti!l.l, 435

End. TelegráfiCO:
Bandrade e Transpol1s

--o-

InLIA�: CUEITIBA f"lLI.AL: "AO PAULO

Vísconde do Rlo Branco

(U32/11)
, ,Telefone-: 37 -30-sn

Tele:mne 1230
São Paulo - Capital - SJ .

Endereço Telegráfico:
Bandrade e Transpoly

-o-

Endereço Telegr(t.!k:)
Santldra e Transpol1.�

�
CENTRO EXCURSIONISTA "ARNOLDO RAULlNO"

- WEDICIQNÁBlO-
FUNDADO EM 16-9-54(qêncla nfl Rio de Uneíro te em Belo BorllontfJ com tráfte&'!J miituo at.

8b Paalo eom a Emprüa d. Tranlportea Jdlnu Gera" SIA.)
JOVEM CATARiNEN,SE !

ENTREG.IJMEDIATA

I,

AGORA, QUE SURGIU A TUA SObIEOADt\ TERÁS i

MAIORES OPORTUNIDADES DE CONHECER A "
. TERRA' CATARINENSE, NÃO PERCA TEMPO, EN -

I
VíA- NOS HOJE MES�O,' :TEU NOME E 'ENQERE � I
ço. A CAIXA POSTAL 4à9- FLORIANÓPOLlS-S.e,

Inm a Biblia na Mão'
_._---_ ......

-

.... : ..- ..�

TRILHOS DECAUVILLE - 8kgs. - c/ talas de junção
e Fish-plates

TUBOS GALVANIZADOS - sem costura - Diametros:
. I" - 1.-1/4" - 1.1/2"
2" - 2.1/2'.' ...:.. 3" e 4"

., '.

Oferecemos as mercadorias acima á preços abaixo do
mercado - Material importado e garantido em perfeita e:

condição.
,

Consultar -:- CIMETAL S/A .,- Av. Graça Aranha 182
- 4° ando -;- Rio - Teleg, CIMETALLIC - Fone
42-3754.

J
----_,----

Trate das Vias
Respiratórias

/

•
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---'nfHE, NO-GINE IMPERT ERÁ I:H6AR A PÓ55EDA NOVA DI ETORIA De DEPARfAMEN18 FEMININO "At'IEE DA €05�fAVAtrr Dê PAR
TlDG SOCIAL DEMOCRÁTICO DO ESTREITO. A SESSÃO COMEÇARA' ÁS 20 HORAS, ESTANDO CONVIDADOS TODOS O� PESSEDISTAS .E

,TRABALHISTAS DO SUB-DIS,TRITO.

w�"��������eá'íízãç'oe'SMiõíéfpáTs,�,w�_w����'AssTm'��é'�taCir�:
Inaugurado o primeiro trecho de estrada .: ���r!:ad:d���c::, d��: �;,mn:msr� ��,Cl���lOG������:
8-slal'tada 0m florl·80ÓDOlls loto080 ° leU'S mi�\go, entre. os prefeitos que: 1'0, e�tão solidários com 'o

(J 'e 1) (J
.. teriam adenda ao sr. G$l.I.I·c,tnClldato da U. D. N. .Da

,i 'tla'·,,,gdo ·ób·1 l100gralnla Õ d·I""orcos Juarez Távora, vai ao cúmu-I mesma forma é falso qUe
, , I \IV J I o. " ,ç es e 0\1 .J lo de arrolar, neste Estado, os ,

houvesse adesão dosprefeitos
Sábado pela manhã, preci- interminável. Ag 1"' a_d e c i a muito aplaudido o orador. de Campos' Novos, �ajes e: de Tangará, fCaxim e Papan_

iamente ás 11,30 horas, foi também a cooperaçao dos O vereador Antonio Apos- Laguna. I duva!

,nattgurado pelo nosso dínà- moradores daquela zona, que tolo produziu um formoso Podemos assegurar, com Inico .prefeito Municipal, dr. j, frente do sr. Arnaldo Luz discurso, cheio de grandes inteira certeza, que nem o, Adesões assim são fáceis.
Jsmar Cunha, o primeiro tre- ofereceram os salgadinhos, conceitos, sendo entusiasti- sr. CeL Gasparino Zorzi, I Sessão do dia 25-8-955
.ho asfaltado da estrada que 03 sanduiches e as empadi- �lente aplaudido. • ., "••••••••••••••••••••-.
.ae para o aeroporto. nhas que foram saboreadas O funcionário da Câmara' CASA "SANTA MARTA"Depois de náver sido nplaí- por todos os presentes. Agra- Municipal waítersouza tam-

.-

lado o chão, com todas as decía-aínda, disse o Dr. 05- bem saudou o Chefe do Exe- A 17 de junho do corrente de Santa Marta" 0,3 inválldos
egras para êsse fim, quando mar Cunha, a valiosa coope- cutívo do Município de Flo- ano entrou em funciona- que de nenhuma maneira
evou várias camadas de. pe- ração, dos trabalhadores que ríanópohs, sendo ', também menta, no município de São possam sustentar a si mes.
-í rinhas britadas e areia fi- tanto se esforçaram para o muito aplaudida. José, uma organização que mos. Pais de família, que
la numa distancia de quasi .elíz êxito daquele primeiro 'O Dr. Dib Cherem quasi se destina aos fins os mais possuam recursos para o cus-
LlI� quilômetro, no trecho que trecho... no final daquela festa apre- humanos passiveis, de notá- teío- .das despesas, poderão
.ae do Largo 13 de Maio aos 'Usou da palavra a seguir, sentou a: todos o Chefe dos Vel relevância social. 4 "Ca- enviar seus filhos, pagando
)epósltos e Escritório da Cia. ) sr. Hipolito Pereira que fez Serviços de asfaltamento, ci- sa de Santa Marta" dispõe- a mensalidade es_!abelecida
\ntartica Paulista, foram fI- uma oração entusiastica de dadão carioca, que .nâo con- se a oferecer .Qreparação téc- cl.e.-Cr$ 600,00. Crianças de
ialmente aplicadas três ca- .audacâo ao sr, Prefeito Mu- seguimos saber o nome, que nica e intelectual às pessoas famílias reconhecidamente
nadas de' asfalto, comple- nlcípal, em nome da obreira tem prestada valiosa colabo- corporalmente defeituosas, pobres ser�o aceitas gratúj,
ando-se assim aquela via classe dos motoristas, sendo ração e que se tem revelado visando a sua partícípação tamente.
rública que apresenta Iíndo muito aplaudido. não só um técnico conhece- mais ativa na sociedade, ob- Além da instrução, os in
, bonito aspecto, mormente Domingos Aquino, o nosso I dor de sua especíalídade, co- jetivando ensina): .. lhes um ef- ternadosjserâo submetidos ao
para a nossa terra e para deligente e dinâmico Geren- mo tambem um' amigo de ficio, por intermédio do qual tratamento indispensável ao

quem ainda não conhece se- te, pronunciou também pa- nossa gente, A oração rece- possam, no -futuro, exercer> seu estado rísíco.. Ao aceitar
melhante calçamento moder- lavras vibrantes de saudação, beu muitas palmas no final. uma profissão útil, que lhes para 'o seu melo as crianças
no. .ern nome deste diár!,o.· permita o próprio sustento. a "Casa de Santa Marta" nã�
Está assim de parab'ens a O Presidente da

.

oãmara Encerrando a oordialisslma Na "Casa de Santa Marta" fará quísquer distinções de
iossa Capital, com êsse gran- Municipal, Dr. Armando 1\:>- festa entre grande número .tuncíona a Sociedade de Be- nacionalidade ou religião .

de melhoramento que será sis foi outro orador entusías- de pessôas de todas as elas- nerícêncía "São José" cujos O estabelecimento princí,
ieguido de outros trechos as- ta, que está pronto a co- ses,' sociais, o Dr. Osmar associados pagam a impor- piará o seu trabalho em pról
.altados, como varias ruas .perar em tudo com o Che- Cunha pediu que' os morado- tância de Cr$ Cr$ 25,00 men- dos aleijados com as crlancas
da Capital e num futuro bem 'e do Executivo Municipal, Ires daquela.. zona, cooperas- sais, cujos fundos revertírão de sete anos para cima, �ão
próximo, até a aprazível 10- .lara a bôa marcha dos ser- sem com êle, como até ago- em benefício da manutenção aceitando, porém, críancns
�alidade 'da Lagôa, que se viços da Edilidade. Ira, para melhor êxito de SU'l. do :sta�e:ecimento de .prepa- mudas, cegas, surdas ou �o-
tornará um maravilhoso cen- Obteve a palavra por 01'- missão.

-

raçao técnlca e intelectual frendo de doenças mentais.
tI'O de turismo. dem o sr. Sub-Intendente de I' Muitas palmas no final de' de pessoas possuidoras de mas só de defeitos corporais.
Estiveram presentes à so- Saco dos Limões, sr. Abelardo sua oração. defeitos corporais. Termina- r

Os "ínteressados . em maio-
.lenidade, além do. nosso Pre- Téixeira que .teceu longo' Apesar da chuva, foi enorme do o c�rso, 03 internados rs- res detalhes deverão dirigir
feito inúmeras outras pes- comentário sôbre a gestão a assistência. tornarão para suas casas, mas consultas ao rev. - Pe.
.ôas, autoridades, amigos, passada do anterior Prefei- Notámos o revmo. Mon- ou se colocarão aonde--qui- Frei Modestino Oechterin()'
funcionários, operários e re- to, que tudo prometeu e na- senhor Fredel'ico Humbold, zerem afim de exercer a prl)- O. F. M., residência fran�
pr,esentante!, de todas:as da féz. representante do sr. Asce- fissão adotada. ciscana "São José" Florianó-
classes sociais. Seu discurso foi p1uito R- bispo Metropolitano; Depu- Fica;rão, porém, ná "Casa. polis..

'

���1:�;rE:;��:�:�::i�� :�!;�i��t�!�::�u��!�::: �;�S�:r���;�i;;;�; FveGllEi,"ii"ã,-o-que em seguida foL aberto ao tOdos pre2entes e saudou o dante de Ordens ,do Exmo,
_;ransito público, tendo a :ir. Osmar- Cunha, enl 'nome Sr. General Comandante da S'_

\ e, porventura, conheço o sr. Wilmar Vaz, não ligo�rande comitiva rumado pa-, do Legislativo Estadual. Mui- 1.D./5a.; Major José de Mi- o nome à pessoa.
:a 03 Del)Ositos da Cia. An- ta palmas coroaram sua ora- randa Barcia, Chefe da 16a. S

.

artl'ca Pallll'sta, onde' j'l:!'a -
' ::1-0 agora udenista fervoroso e f,anático, dispos--qao. C.R.; Tenente Paulo Carqo- to a 1 bo l'

[; realizar a festa inau�ur<lt. O jornalista 'Oswaldo lVIel::l so, representando o sr. Cé!.
< co arar pe.a Imprensa na propaganda dos seus

c,andidatos. Vej�, nisso, direitos irrecusáveis, como�li foram recebidos pelo Sr. foi outro vibrante orador {' Comandante da Policia Mi- t, aml:>.ém não abdico dos meus, ao dar-lhe resposta _no:milio Guasco, digno e eSfor-, 'o--no senlpl'e arl'ebatou a a" 11' t"al' do Estado', Vel'eadore;:;,- l ,Y' , mesmo tom qüe e3creveu a sua estréia, na Gazeta oeçado Inspetor daquela Com, sistencia com, o arroubo en- outra's autoridadés, pessoas domingo. . _,
,

'

panhia, que mandou prepa- tusiasta de sua oração. Pal- amigas e vasta massa I)OPU- Diz lá o sr. Wilmar Vaz que desejamos a vÚól'ia dorar uma 'longa mêsa, onde ,<e 'mas, em profusão no nnal. ' lar.

i•
.J sr. Francisco Gallotti para estraçalhar e deglutir odinharam, o sr. Prefeito A seguir o valoroso pesse·· Apresentamos ao nosso dl- Tesouro, como uma prêsa fácil, abutres que já sentem,Iunicipal, autoridades, ci- gista Eusebro de- Campos fez nâmico Prefeito, pelo que a,

'is e militares, grande mas- d" 1'" t' "abh 'de reall:7.al', 'as n'o.�sa,<
no estomaog'o os estel'tol'lls de uma fome que se pro-e ImprOVISO, como a IaS 0- - " - � lúng'ará ainda por ,muitos anos.

a popular, senhoras � se- dos oradores, uma saudaç,ão mais efusivas congratuh-
lhoritas do Bairro da Prai- à ,obra do sr. Prefeito Dr. ções, com votos .de -crescente

Acha o sr. Wilmar Vaz que o povó. alertado, não

lha, Jose' M'endes e Saco' d'os' (leseja entregar assim, de mão beijada, 600 milhões deOsmar Cunha que promete e êxito em sua gestão proficu:t· ,

cruzelros'anuais a um bando de 'rapinantes e que Gal-Li�ões. :mmpre o prometido em pou- e admiravel, em tão poucO'S lotti, com eles; visa salvar da falência firmas comei'-côrneçaram então aS sau.. cos mêses de sua gestã,o. Ft)i mêses de exerCÍcio. .

ciais que no momento não têm 'crédito para comprar
uma caixa de fósforos.

O sr. Wilmar Vaz, pelo que se vê, julga os outros
por si mesmo.

"

,
Ele deve saber que, no inquérito de Chapecó_, es

tá a prova Ue que a U. D. N. recebeu, de Coletorias
grossas importancias para fazer o pleito ele 1954. Não
conhecerá os rapinantes?

Estará esquecido de que out'r,O inquérito, ali na
1. V. T. P., terminou caril um abutre premiaelo pro-
movido, etc.?

' '

Saberá ,que o'Palácio das Secretarias, s�' feito por
uma firma, que o disputasse em concorrência, custária
pouco mais da metade?

,
.. �,'

Ignorara que so em gelleros alimentícios o Paláéio
da Agronomica está consumindo 300 mil cruzeií·o�
anUais?, '7

Desconhecerá que a verba de banquetes é de 710
mil cruzeirQs?

'

E a de publicações de 500 mil 'cruzeiros? �"

Não terá conhecimento de que, cinco meses ante:3
de deixar o governo; o sr. Governador, mesmo dis
pondo de varias automoveis, comprou mais reforcando
a verl;>a ql:le era de 400 mil cruzeiros para �tm miÍhão?

Terá ciência que os SecretáriÓs d'Estado além
dos vencimentos de lei, r�cebem, por fora, e�velop�s
recheados?

Não terá lido que maquinas do Estado abandona
ram o serviço nos atoleiros das estradas e foram tra
balhar para uma fábrica do sr.' Governador, em R'io
do Sul?

Não ,terá ouvido falar l)ada no sr. Hilton Magalhãe,s
que saiu do Palácio com uma apresentacão oficial e

rapinou ma i.:; de 800 mil cruzeiros de di:�ersas Prefei
turas?

Ignora a venda de certos ·talonários de impostos?
Será tão cego que ainda não visse os carros ofici�is

com- chapas particulares: na campanha lacerdista, su-

gando o TeSOUl!o? ,

'

Terá tido noticias de um desvio de selos?
Nunca terá' olhado púa cima para ver milhares

de cegonhas trazéndo no bIco a propaganda lakerdis
ta? Pensará, por ac::,tso, que essas cegonhas sej a,m abu
tres?

Não terá sido testemunha de con10 a nOSSa Ilha
foi recuperada com os cinco milhões que recebeu, 11i
dois anü.\l, do Govêrno Federal?

Que abutres,_ seu Wilmar! Que rapinantes, seu Vaz!

GU,ILHERME TAL

,

,,,,

Florianópolis, Terça-feira, 30 de Agôsto de 1955

Nótülas
f ::: A U. D. N. de Joaçaba ficou furiosa com o sr.

Allemar de Barros, que naquela cidade declarou aberta a

questão estadual. O órgão udenista Cruzeiro do Sul, de ,21
do corrente, a propósito da visita do chefe populista insere

a seguinte nota:

... "Viu-se que, ao que se informa, o

sr. Ademar de Barros teria sido gentilmen
te convidado a vísltar.ctôdas as dependên
cias da Prefeitura Munieípal, menos a

Tesouraria, por via das dúvidas ... ,I
..li i

"
_ EM CARRO oficial, com gasolina· paga pelo di

nheiro do Povo e no exercício do cargo de Secretário d'Es
tado - percebendo, pois, vencimentos integrais - o se

nhor e monsenhor L1bl'eloto percorre o Estado para fazer
uma solerte exploração política: a de que os católicos não
devem tovar n03 candidatos do P.S.D. porque estão aliados

- -

aos comunistas.
Como sacerdote, o senhor e monsenhor não ignora que

os srs. Juscelíno, Jango, .Gallottí e Miranda Ramos são
católicos.
. . . . Fica, -assím, muito feio, ao senhor e monsenhor pôr
a serviço das suas preferências políticas, não só as suas

qualidades de sacerdote e de Secretário d'Estado, como

também veículos e gasoíína orícíaís! O uso de bens pú
blicos em função partidária é crime definido pela Lei Elei
toral. Praticando-o, ao senhor e .monsenbor falta autorí
dade moral para dar conselhos a quem quer que seja con

tra 'o comunismo, porque só na Rússia é permitido usar

bens do Estado a favor do partido oficial!

,;,
_ KUBITSCHEK sempre foi católico praticante. As

palavras seguintes, de D. José Newton, Arcebispo "de Dia

m;mtina, Minas Gerais, dispensam comentários:
;'

"
_ Com efeito, já era' bem conheci-

do de todos o espírito cristão que anima a

'CfK1!}uta (lo I)iamantinense, ora apontado
à escolha dos concidadãos para a suprema

magistratura do País. Mas, fo!go sobI'ema
neil'a em regis.trar as disposições explíci
.tas de que se acha possuido Vossa Excia.,
como católico praticante, formado sob os

sábios ensinamentos da Igreja e disposto a

_!u(lo' fazer para corresponder aos ditames
da Religião. E' por isso qu.e o povo,de Mi

nas e do Bras}l está vendo em V. Excia. um
'

I

digno e esperançoso candidato.

Digno, pelas qualidades pessoais,
espontânea' e, autorizadamente ressaltadas
pelo venerando senhor Dom Serafim Go
mes Jal'dim, que falou à Imprensa com o

senso de sua provecta- idade, com a plena
lucidês de sua reCD,nhecida inteligência \e
com a experiê.ncia de quarenta anos de

benemérita vida episcopal, - esperançoso,
porque vem dando provas concretas e elo
,quentes, em sua vida pública, de incan
sável ·e-dinâmica operosidade, de· capa
cidade e segurança' administrativa, de agi',.
lidade intelectual e de invejável espírito
público, sereno 'e desapaixonado.
Nê'ste ano do Congresso Eucarístico Inter

nacional, a realizar-se em nossa Pátria,
inspire Deus, a todos os brasileiros para
que comunguem no mesmo alevantado
espÍl'ito de V. Excia."

"
- JANGO, de sua p,.arte, ,também e reconhecida-

mente católico:,.- Ainda há poucos meses,' ao
trimonio, ° ato religioso foi celebrado por
'Scherer, Ascebispo de Porto-Alegre.

contrair ma

D. Vicente

,�
- ACUSAR o dr. Gallotti de éomunista é patacóãdli.

Não foi êle, no Senado, um verdadeiro líder contra a dou·,
trina vermelha? Não foi sempre católico praticante? ;Não
mantém na Capital (la República um Abrigo de Menores
entregue a Irmãs de, Caridade? Será que o...senhor e mon

senl1(�r Libl'eloto pretende' desmentir tudo isso e mais o

seg'uinte testemunho:

Lajes, 4 de julho ele 1955.
Distinto e' prezado amigo Dr. Francis

co Gallot.ti.,
Agradecendo-lhe a atenciosa carta, do

, dia 21 do mês p. f., venho congratular-me,
sinceramente,.' com o nobre amigó pela -a
certada escolha de seu digno e ilustre -no
me para candidato ao Govêrno do, nosso

Estado ..
As palavras felizes, com que rematou seu

imlJOrtante discurso de aceitação, bem de
finem se�s ideais cristãos e seu alto eSllí
rito de patriotismo, subordinado aos desíg
nios e à vontade da Divina Providência.

Com os protestos de minha mais alta
consideração, sou, cordialmente,

Servo em Cristo

_D. Daniel Hostin' - Bispo de Lajes.

*
_ MIRANDA RAMOS, descende de, trai:Ucional famí

lia católica,' da Lapa. Tanto 'êle, como seu irmão, dr. Nor
berto Miranda Ramos, atual Juiz, de Joinville, nos seus·

estudos, sendo pobres, foram auxiliados pelo saudoso D.

Braga, Ascebispo' de' Curitiba. Ambos são católicos prati
cantes.

,;,
o ÉSSES fatos, mais qué os interessículos poIí.tico

partidár�os, do senhor e monsenhor Libl'eIoto, provam -que
o dinheiro' do povo está sendo gas.to também a serviço do
.diabo!

ta�ões.
De início falou vivamente

) br. Osmar Cunha, para :1-

';l'adecer o gesto elegante: do

....................��••••••••••••••••••••'I.

NA CAMARA MUNICIPALr. Emílio Guasco, repre$en
ante da Cia. An.tartica Pau- Presidência: Vereador Va- verificado, no que se pro-

lério de Assis (PSD) nunciaram em acalorados
Secretarias: Haroldo Vile- debates os vereadores: Car

:a (UDN) e Walter Oliveirll melo Mario Faraco, Antonio
0ruz (PSP) Apóstolo, Liberato Carioni,
ATA - aprovada. Waldemar Vieira e João Na-

,

Nazareno Coelho
I vegante

Pires.

Expediente: Nada consto:.!. I Ordem do Dia' - Projeto
Livre a �alavrà, SOl�citou-a,'

n. 2� denomina Rua Batista
.) sr. vereador AntOnIO Pas- PereIra, aprovado em la. dis
-coai Apóstolo, líder do PSD cussão.,

'

Partiu ontem para URUS- para fazer uma 'alocução so-, Projeto n. 764 que aumen
:;ANGA, o -nO'sso deligente )re o, DIA DO SOLDADO.· ta o' perímetro urbano, apm
�el. Trngilio Melo, acompa- í"oi um discurso entU3iástico vado em 2a. discussão.
!hado do Escrivão da DOP, i) que culminou 'com o pedi- Explicação pessoal - Na
.tfim ele apurar in loco algt) lo de inserção em ata de vó- hora da explicação pessoal, o

;obrê o roubo, de"'um n1ilhão �o congratulatório, bem como vereador Carmelo Mario Fa ..

I e tantos mil de cruzeiros: h:l- {ôsse passado um telegrama raco da bancada do Partid'J
"ido nO-3 Escritorios da CIA. 10 General Com te. da ID 5'3.. Democrata Cristão, referin
MINERAÇÃO BRASIL. . . J lideI' do Partido Democra- do-se ao atual cU3to de vida·

ista, que além de receber ali
L grande COmitiva inaugural,
cinda ofereceu -a sal;:lorosa
","!'veja paulista em profuzão
........•.••• , .

NA POLICIA ...
J GRANDE ROUBO DE

URUSSANGA

,Por este motivo' já estive- ta Cristão, vereador Carmc
i'am, nesta Capital, para ave- 10 Mario Faraco na oportu
rigações togas os funcioná- nidade falou longamente
tios daquele Escritorio. num brilhante improviso so-
O nosso esforçado CeI. Tro- bre a vida do Duque 'de Ca

gilio Melo, irá acompanhado xias, patrono do glorioso E
de dois especializados de São xército Nacional. Tambem
i:>aulo, Que foram mandados com o mesmo objetivo e dan�"
pela citada Cia. . . ,do a solidari�dade da banca-
Será feito um rigoroso in- da da U.D.N. falou o verea-

querito para se apurar sobre dor Gercino Silva. r.....-'VY�- ,••�••_........-.�......--_.,,'_••-.

o vultuoso roubo: O vereador Júlio Paulino FALECO sr. CeL Trogilio prOl'l1e- da Silva, líder do P.T,B. com
" EU ARCOZ

teu-nos tão lago apure qual- a palavra, referiu-se ao ta- ALFARO
quer coisa que elucide quem belamento do pão e na meô- BUENOS AIRES, 29 (U.
o autor ou autores, comuni- ma ocasião 'apresentou có- P.) - Faleceu aos 85 al1C)S
cará a esta redação para que pias das portarias e pediu de idade, o dr. Gregório A
pos:;ámos dar ciencia' ao pú- aos seus çolegas para que fi- rez Alfaro, considerado lIma
blico sol?l'e este grande roubo I zessem um estudo criterioso êbs figuras mais destacadas
�ue esta empolgando o pu, CJJ11 vistas a diminuição do da medicina argentina. O,
blico de �o�o Est�do. I ]Jl'ceioso alimento. extinto foi durante muitos
A proposlto fOI nomeado; A caréstia está medonha - anos presidente da Liga Ar

�eleg�do claq�ela ci.dade su- C? vereador

GerCino.
Silva, gentina cOI.1tra a Tuberculo-

)lma, o Tte. Leo Mala COllt.i- llder da UDN fá}ou sobre o I se e do Patronato da Inf�n-
nho. custo de vipa últiniamente cia.

.

"

'\
.

. .. \.

falou principalmente SÔbêB
as verduras, cUjó preço au

menta a olhos vistos.
Nada mais havendo a tra-

tar, foi suspensa a sessão e

convocada outra para hoje,
ás 19,45 horas, de acôrdo com

o regimento da Câmara Mu-
1

11icipal ele Florianópolis.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


