
(INE RIR AI�ANHÃ, AS 20.HORAS, INSTALAR-SE-Á SOlENEMENTE A ta. ASSEMBlEIA FEMININA DO DEPARTAMENTO FEMINI

:'ANTONIETA DE BARROS" DA ALIANÇA SOCIAL TRABALHISTA. O SR, DEPUTADO MAURICiO ANDRADE ESRA. REPRESENTARÃO

RA'KUBITSCHEK. AS SRAS.. ALICE FAUSTOGAllOTTl E SILVIA MIRANDA RAMOS ESTAR�.O PRESENTES. CONVIDADO O SENA-
, 'DOR NERÊU RAMOS PARA ENCERRAR A GRANDE REUNIÃO 'FEMININA.,
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Para estudar as questõ'es politicas_, relaelona->.

I tl;lS com o p�ito de .3 de outubro, .decidira'�_' o ':';

Domingos F. I o 'P.�D. e o p:r . .B. criar uma Comissão Interpartí-
.

. .Je Aquino • : .

N. 12.266 ': diria, composta de tlois membros e dois suplentes
a

,.

f f
- ·1 de cada partido .

.....He...••.••.tt1
••5.C·.��N."..... Na terça-feira última, na' sede do P.T.B,.,

. 'o de hoje - 8 páginas- Florianópolis, Domingo, 4' de Setembro de 1955 elo., I" essa comissão realizou a pr lmeira reumao, pre-
dlça �'",:.-- .______ __ sentes os I

SI'S. TeÚno Ribeiro c Rafael Cruz Lima,
pelos trabalhistas, c Celso. Ramos e Rubens, -de:

Arruela' Ramos; pelos pessedlstas.
As questões em pauta foram analisadas e de

cididas dentro da maior 'eordtalídade e harmonia.

Nos dias segulntes começou a' ser espalhado
pela cidad� o boato que os 51'S. Celso e Saulo Ra

mos haviam ti,10 um desentendimento, chegando
às vias de fato.

.

TRIBUNAL REGIONAL. ELEITORAL
do dia 31··

-.

_ Responder a çons,ultas: entregues os títulos novos já '1' pendendo apenas da a:;,�Ina-';<

o dr. Juiz eleitoral da. 6a. assinaslos-pelos eleitores, de- tura do juiz. ��

a (CAÇADOR): Lo que -
-

.,

/�le ao dispõsto no artigo 20
.-.-_..�-.-_· -_·...._-_........:............

�.........·_....._w.......,.,.......• ................·..........,.,.

t lei n. 2550, combinado

:m o artigo 66 do Código
c . .

Eleitoral, podem ser organí-

zadas secções com- o máximo

de 400 eleitores; ,2.0) que A Gazeta, de ontem, "em manchete, anunciou

sempre que possível deve que o Prefeito pessedístn de Mondai aderira à Fren-

constar das folhas ele vota- te Democrática.

ção a cil'cunstància de ser o A noticia tem a só I'inafidade de dar um POUc.o

éleitor portador. de 2a. Via- de esperança a essa tal Frente Democrática, ampa- _
O Diário Carioca, de 2 do problemas relacionados,' à

do título.
.rada nos cof�es .públic9s. '

,

corrente, na sua primeira pá- sucessão presidencial, o S1'.

._ Responder ao JUlZ. ele Na eleição de 3 de- outubro de 1954, dos 16 pre- gína, publica uma sensacío- Celso Lisboa, do PTB, dei:{Oll.
Criciuma que 'podem ser 10- feitos _eleitos, 10 o foram pela oposíção e 6 pelo S1- nal fotografia do sr. Milton a UDN num verdadeiro esta-

calizadas secções eleitorais tuactonísmo.' I Campos, candidato da li.D.N. do ele "nock-out", ao exibir

no colégio de Forquilh!nha. A oposição elegeu os seguintes: José Guima- - à \Tice-Pl'e�idência da Repú- uma rotograría feita no Pa-

_ A consulta do juiz elei- rães Ribas, de Papanduva, sra, Cecília Ax, de Pre- blica, ao tomar posse do car- .lácío da Liberdade, em 1945.

toral de Videira respondeu- sidcrrte Getúlio, Luís Dalla Costa, de Herval do go de Governador d-e Minas por, ocasião ,da posse elo Sl'.;,;,.

se que os eleitor'es ,daquele Oeste, I�uís L'unardi, de Xaxim, Adilio Forfcs, de Gerfl.is, Ao seu lado, como, Milton Campos q� aparecf�
município, que não fizeram Xanx�l'ê, Santelmo Borba, de Sombrio, Aurélio Pa- convidado especial, aparece sorridente ao lado do S1·. Lulé,

a substituição dos seus " tí-. ludo, de Seára., Freedrico Lamlle, de Rio Negrinho o sr. Luís Carlos Prestes, che-, Carlos Prestes.
'

�u1o� e que votaram nas e'lei ,Dorvalino' Locks, de B�aço do Norte e Osmar Cunha: Ec supremo do Partido Comu� O leader comunista, enUio'

ções de 1954, devem ",er in- de Florianópolis. <� � J

'

nista elo Brasil e que me deu senador dá República, com-

cluid03 nas folhas ele v'ota- O situacionismo elegeu os seguintes: Artur Go- t,oclQ o apôio nas eleições. pareceu, especialmente con-

ção. erck, de Itapirang'a, Olímpio daI 1\bgo, de' são lUi-

'

,Ainda à propósito, O Jor- vic1ado, à cerimol1la em que'

_ Responder à consulta"clo g'uel do Oeste, Hélio Wasst1Jn, 'de Dionísio Cerqueira, JHt!, eh .íne,�'ma data, pub'lica assumiu 'Ü govêrno de Mim,s �

JUIz elêitoral de Ti.i'u0as q:ue, Avelino Alveª Triehes, de Palmitos, Albino Schoeri-
-

o seguinte: Gerais o atual candidato da.

de acôrc10 cOÚt � le1 n. �550, bel'gel'! dc 'Sâó 'Páflos.e Armil1Cl0 �,tallglçr, de ,�on:"" .

Ontem, na Câm-arf;L Muni- UD� à v_iee-pl'esiclência d:l til,,,
a nomeação dos seC1'e�ários dàí.

.'

�, ' "

.

'" cIpal, quanejo' ,se debaUam RepuUlica,

J.

de mesas receptoras. ,passou , 'Como� �� vê, o Prefei�?,� de Mondàí 'foi ere.ltó,'i}e:;"� �
,
'" :,! !�;�--" A>, ,

'---
'-'

'.

'competência 'do juiz' eleito-" Ias 'forças g·overnistas.< _

" �,�" c'.; " �
- '"

"' _-',. .. "�'" tO'A M�H"PA ,.G:A..Il�I·II '
,.

� �

-
•

�.
,.." "'ú' � 1��I��Ji&L'tt.JtJL� t1ab- ...

tal. I (;) S1·. ArmincJo Stang'ler, candidato da U. Do' 'N. -, .'. '"
ft

., ':"
� .... '''' -�7 � �.:

'

••

_ Deu resposta negativa a e do' P.S.P" em MOl1c1aí,-venc�u o candidato jlêm.e- ,��veI'a chegar,hoJc a e�ta' CapItal, a tarcl�, P�'oc�d�.nte1:consulta formulada por Ré-
.

dista, Si'. Guilherme Ma.qua1:dt pOi' 1996 votos contra, 0: :lJucas, :ll e�i11a., �l'�. Alice �;tus_to 9allott!,. rllg�lss:n:;,
io Westphalen e outros de- 972, ou sejam 24 votos.

._ e.Jposa do sr. dI. FlancIsco Ben]3,!1un • G411ottl" v!torlO,[

legados de partido .junto !lO -A 'manchete da .Gazeta; fepeth�osl visa a im-
candidato ela Aliança Social Trabalhista.

.

np r?
.'

-·5_ '5' nm;pr.;·-;etC r!i!!�'
-

T 'rrr

juizo da 26a., Zona OÚO DO pressionai' os incantos.
A ilusti'e elama será acomPi1nhacla dê Tijucas até csta

SUL), .sõbre se poderão ser Só i:sso! i Capital por uma caravana de senhor.as do peVtrtamen,t)
I

1l'N.I'...........-*-M._.�.....�y�.�.?'�-d��-_---,._._':'.........._...- ......._._.......��-_�...._-.�:.,._-.-_...,.�MJ"..-:..._".-_...._............... ,;-�....�_"I,.�..:..I
Feminino da Aliança Social Trabalhista.
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_ Reopeito:3amente s:u..ldamos, Da., Alice Fnusto Gg.llotti
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,- o presidente do Tribu- Tribunal vg a' qtre -presldí II
nal Regional recebeu o se- com tanto brilho o e}11in'rn�e_
guínte cabograma - Rio, 30 colega falecido vg os meus

_:_ Dolorosamente surpreen- sentimentos ele grande vg
elido seu telegrama comuní- sincero e' profundo pesar .pt
cando faleclmentodesembar .. Ministro Edgard Costa Pre

gador Flávio da Cunha Mello sidente ,Tribul1fl..1 SU1)crio:'
vg apresso-me enviar a esse Eleitoral.

n
É UM HOM�n,tWvi�k!tI4��

?;)l'ltii��._'fiIifll,�,p?���-:u...�/4i.g�c���..r.u���..,.p,;,�Q��a�.�..fiJ�..;;;.�-;;F����Uo.a1I3..r;;,.;.�,�Iõil7il��f�l;t;�;���jrÍIIí"' illlilliliii_. ••_._au_-I.iIlITI'iíIiIi=•••�-_.Ii,

E AGORA, SENHOR E MONSENHOR r

A mentira está' evidente: o senador Saulo Ra-

mos não esteve na reunião, na qual foi represen
tado Ilda seu suplente.

E por que não esteve? Apenas ,po\'que, há

mais (Te 10 dias, se acha no Rio de Janeiro,' par- '"

ttcipando dos trabalhos do Senado.
\ Podem os boateiros arrancar os cabelos: a

Aliança Social 'l'i'abalhisia está dia dia! maís coe

sa e mais forte,. com os dois grandes "11;uLh1os ca

da vez 'mais unidos, sob a direção dos srs, Saulo·
e Celso Ramos, 'perfeitamente :identificados e com
os relógios acertadíssímoa .

x x

x
,

,

O segundo boato ela semana, também difundi

do pelos eternos vigilantes, é ri de que o sr. João

Goulart vem a Santa Catartna prestigiar o �'dr."
"José" "(le" "Lel'l1er" "Rodrigues" e .l'eüomendal' ,

a c'andidatul'a �ac'erda.
O que há, de verdade, e �üi :twplam:cnte noti

ciado, é o seguinte: "a direção nacional do P.T.B.

para iniciar o expurgo ele elementos fiue .,passa·
ram a apoiar outras COI'rentes políticas, resolveu,
nomear uma comissão comllosta dos 81'S. senad,or
Cunha Melo, deputallos AlailU Mc.lo e, _Cid Ca.mllclo-
e ,<;1'. Ruberto Silveira".

.
'

.

,

Os que trall'am a memória do Pre.sidente Ge-

túllo Val'g'as, aBando,se aos responsáveis pela sua

morte, como O· "·dr." ."Lel'uel''' "J{;odrig-ue,,", seriio'

CXC1�l.�dos }jubUcamente '(lo P,T.B. d�l1tJ\8' elp. br�·:.:
-yes ,diaS.

'E'- o que há.
Enqúalllõ iss:ô os fl"ê·utist.as,

-

ema U,. lle�ta à

pol't3, boatejam -e eSl1er11ciam . .'.
'

,
,�'

ABALROAMENTOS
D'E VEÍCULOS

nn'?:'BrnWiijlFT" 'Tfirrr' 7';-"" O sr. Constantino Caetano,
esiclente em Capoeiras, est8- Ontem .'foi uma manhã

7e em nOS3a 'reda�ão_ pa�a I �heia de ,�orniidáveis "'bei

·os declarar que vmdo. a Cl-
'

JOs" de, velCulos.
,

aele para v·isitar uma pessôa Qua:si defronte a reel3:.ção
nferma de sua família, no do jornal.A GAZETA, houve
inibus n. 4,' eli Emprêsa al'- um a.balroame!}to ,de um õni

'endatária, perdeu sua ear- bus da Emprêsa Transc�nti
,eira, contendo todo o di- nental da Linha; �o, Estreito,
lheiro que possuia com a o de n. 5, com uma límousi,

lenda dg seu negócio' para ne, ficando esta bastant(:l a

';iral' sua vida de outra mu- massada na parte. da fre).1te ..

leira. Já seu negoclO nâo. Mais acima, nll mesma rua

Hosperava devi.elo aos� fiados.'" Conselh'eiro Mafra, otl'h:o en-'
Pede-se a quem àchou a contro, sem_maiores." con3e

'arteira
"

do si'. Constantino quênclas; houve outTO enc.�n.,
jaetano que tenha' piedadé tro, .não tivemos noticia a0n

los sete nihinhos dO reieri- ele .foi, como também na' ci�
lo 21'. que ficam em situaç.io dadê 'de São José.

;lesesperadora, ',Talvez lnfluênci,a do máo

I
E' favor dar' nesta redacãó tempo, com suas nattrrals

:u:1.lquer notícia a respeito, c1el'l'apagens ...

IilIiIIiIIm
" -:' 1

Está repercutindO
A traição a Juarez Távora em Salita Catari-

na, por parte do GQver1�adol' e da U.D.N., está re- ,/

percutindo lá fóra.
/ -

O diário carioc::j. O MUNDO, de 2"i 'de agôsto
último, a !)ropósito publica o seguinte comentário,
na sua seçção "Fàtos em cartaz":

'

"Acham-se qtieixosos. vários. elementos
ela U. D. N, catarinellse que alJoiam a ean

llidatura «o g:e-lleral Juarez Távora co'ntra

a atitude ostensiva que vem tomando

Jorge Lacerda em favor de Plínio Salg'a
do, também candidato ao Catete. Como, se

SR'bt!, 'Jorg'e Lacerda, tido como elemento

partidário do sígm_a é candidato da -U.D;N.

ao govê1'no de Santa Catarina, contra a

vontade de lfma forte ala pertencentc a

esse partido, constituída 'dos deputados
Wanderley Júnior, do ex-deputado Aristi

liano Ramos e, de outros chefe.> llolíticos
l'egionais. Agora mesmo,. quando ela visita

de Plínio Salgado 1
aos municípios do sul

tlaquêle Estado, o deputado Jorg'e Lacerda'
fêz compa�hja "ao chefe verde, falando nos

comíci,,!s, de sua campanha cleitoral. Com.

isso, não se conf�rmaram os "jua'rezistas"
e a perspectiva é a de que Lacerda não con-

�iga venc'er, llas. urnas, O· candidato- do
P.S.D;-P.T.B., que é o ex;-senador Fran
cisco Gallotti. Os lH1enistas catal'inenses

andam mostrando fotografias em que Se

vêem Plínio Salgado e Jorge Lacerda jun·
tos, fj\zendo a meslJl-ft campanha polítiea".
Ignol'a o matutino carioca...,mais estes' quati'o

fatG9,�mnito eXIJl'e3sivos:
1° - Qüaiulo o Gal. Jllare2i esteve em Flo

rianópolis, o sr. Jorg'(; Lacerda, embora' se achásse
na, CallUal, não 'quís e0ll1l1arccer ao coínício;

'2° -. Qua:ndo ,aqui esteve o sr. Ademar de
. narros, o sr . .TarIfe I_!lcel'da não só COMpareceu ao

-

comício, como ainda discursou, saudando. o can-
-

didato riGpú!ista, em tl;oca (te ,l'cceher uma citação
ao seu nome; il disêUl'SO de Adernar;

• 30 _: O S1'. Lacerda acompanhoI1 o Si'. Plínio

Salgado' peln Estado; .

.

4° - No município de Guaramirim; ó deputa
do. uclenista Paulo Bornhausen, -filho do Gover·

nador, faz )lropaganda a:berta (lo sr. Plínio Salga·
do: Todo. o m1111(10 aqui está veml0 Juare� traído

pela U.D.N., coi:n o silencioso apoio do P.D.C.

•

'8e&0.�•••••••��••"W•••••••••••••••••••••

o Riso· da Cidade

,

O CelsQ e o Saulo não. llocUam.. ter trocado .. so'€os,
nesta semana, pOl'!Iüe o Saulo está. no Rio há mais

de 10 dias!
- Isso não tcm' impOl'tancia! O Governador, 110 dia 30

estava, no Rio e assinou.dem'etos em Florianópo
lis!! !

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PROGRAMA PARA SETEMBRO

DIA 6 - TERCA-FEIRA ÀS 22 HORAS "RUI REY
"
- SUA ORQUESTRA DE DANÇAS GRANDE SHOW - DIA 10 - SÁBADO - ÀS 22 HO-

RAS GRAND'E APRESENTACÃO DA ORQUESTRA DE DANCAS CUBANA FEMININA - DIA 11 - DOMINGO - ÀS 23 HORAS' NOVA APRE·, ,

'SEN'TAÇÃO·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 11 DOMINGO - CR$ 250,00 - ADQUIRINDO PARA ,OS OIS 10 E 11- CR$ 500,00 - MESAS,4LUGARES, INGRES-
SOS AVULSQS PARA ASSOCIADOS .:CR$ 50,00 - RELOJOARIA MULLER.

E [:) I T A L I�••�.,.......)..:+)++�
JUIZO DE DIREITO DA sinado, digo Comarca, com +.. -...

'

r.
COMARCA DE TIJUCAS. trezentos e oito metros de ••• .�

• .1,EDITAL DE CITAÇÃO, frente e mil e cem de ditos ••• r.
A sociedade Beneficiente mente e bom gôsto de seus COM O PRAZO DE TRIN- de fundos, - ou sejam .�. �tl

Brusque orereceu, no " ,organizadores. TA DIAS, DE INTERES- 338.800 metros quadrados, .t. �t.
sábado, em sua sede social, Vimos participar desta fes- SADOS AUSENTES, IN- - fazendo frente no cami- .f. .t.
um banquete de mais de 60 ta de confraternizaçào e a- CERTOS E DESCONHE- nho de Nova Descoberta e .t. �t.talheres industriais. mizade, tão rica de ensina- t CIDOS, fundos no Travessão Geral; .f. I�
A díretoría daquela pres- mentes sociais, confiantes de O / Doutor ,Clovis Ayres extremando a Leste em ter-: Dastaque o' cupom abaixo remetendo para : Real Aero- I:.

tigiosa sociedade, atualmen- jue, para o futuro, as nossas Gama, Juiz de Direito da ras de proprietários desco- .:. vias - Rua Conselheiro Mafra, ti Florianópolis, e can d i- I:.
te 'sob" presidência do snr. -elacões de entendimentos e Comarca de 'I'ijucas, do Es- nhecidos e a Oeste em ter- .... date-se a uma passagem de ida e volta às famosas Cata- �",

II '< �"'. I) "
José Rosin, teve, nesse gesto colaboração mútua cada vez tado de San ta Catarina, na ras dos requerentes. -

- ratas de Foz do Iguaçu. i.
delicado, a finalidade de ho- ie consolidarão mais. forma da lei, etc. - A refer-ida posse perten- .t. �:'
menagear os diretores das Na qualidade de, dirigentes FAZ SABER a todos cia ao pai dos suplicantes, .t. Nome: , ,

'

, " . , �t.
indústrias locais, em retribui- industriais de Brusquc, sen- quantos Interessar possa o Sabino Antonio Nicolau, '0. .t. Endereço: � .. , .. , , .',...................... �tl
cão ao apõío que êstes lIte- timo-nos orgulhosos do su- presente edital de citação, qual a comprou de Gercino .!. A nova agência da Real Aerovias em Florianópolis, fica- �tlderam no concurso Miss In- cesso de vossa festa, que com o prazo de trinta dias, Vinoti, há dezesseis anos, +. rá localizada a:

•

�tdústria de Brusque. realmente foi brilhante e virem ou dele conhecimento - e êste, .,.por sua vez, a +:. Rua' -'
o �I

O banquete foi servido ás 7 distinta. tiverem, que por parte de co�prou de.Procópio '.
José �:.. Edif icio

, , . , .. , ,

0

••• , ••• n ' .'. .:.
horas, compàrecendo, além A colaboração que a indús-I Geraldo Sabino Nicolau e I

Ehas que ja a, possuia ha +:.. Qual o úÚi'I��' :'�j'o�[;�;" d�' R'e�'l' Á'e����i��?' : : : : : : : : : : : : ,:.
de grande número de asso- tría vos ofereceu, esponta - o'utros lhe foi clirigida a pe- m.ais de tr.inta anos;. e fale-I..... :
ciados, tendo à frente o Pre- neamente, auxiliando e �;- tição do teor seguinte: .,-'- cl,do o. pai dos suphca�tes, I.!. -,

, .

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : � : : : : : : : : : : : ,: : : : : : : : : : :(sídente do Clube, os senhores timulando a competiç.ão, set'-I "�xmo. Sr. Dr, Juiz de Di-I ha �aJs ,de dez �nos, este� .:.
, .:.

naux, Curt Schloesser, Gentil ve apenas para cenrírmar o reito da Comarca. Geraldo continuaram exercendo, pa-I ,o
•••

'

" \, � � ,...'jI! .. .. • .. .. .. .. f.
,

,',,,. . .

t t t I ••� 4-+"' ...,•.......- w • ·.,.. �, ! +..h!..�!tAlbani, représentante das nosso sincero propósito de Sabino Nicolau, José Sabi- crnca e mm errup �m�l1 'e, "
_ -.;n..

Indústrias Buetner, Miss In- amizade e compreensão. Ino NicoJau, João Sabino Ni- _a posse do mesmo imóvel,

lOTERl,A DO ,ESTADO DEdústria, senhorita Naír Haak, S01110S aqui em Brusque colau e Albertina Sabino pela mesma maneira como I MELHOR LEITURA
e as demais candidatas do que, por ass��l dizer, um�: so�teir�s, lavradores, �atu� vinham :xercend<J-na ,se�s II - (oSNA) - O "Sheriff" Jesse
concurso, srtas, Alice Vieira, grande fanuha que, quanto rais deste Estado, residen- an.tecessoles,,� como e PU-I SANTA CATARINA" está substituindo, na cadeia
Alenka Wippel e Clara Bas- mais unid� e forte, ta:nto, tes e domiciliados no lugar I bhco .

e notono., - III -

i "I de Wayne County, a leitura
tiani. melhor sera para a realiza- Nova Descoberta desta Co- Em vista do exposto que- I P t d ", ,i de revistas e Iívros perníeíe,
À sobremessa falaram os se- çâo dos nossos mútuos an- marca; por seu' assistente I rem os suplicantes legiti-I agamen ° e premlos ' í sos pela sadia leitura da Pa.

i'l�l'ores: ind�strial Roland ,R., seios de paz e prosper�dade. adeante assinado, ql�erem :��r ,? se;! �lireito sobre o
I Na Séde da Administra- cruzeiros ao snl'. iHal:oÍdo i ;,avr� ?e Deus, inf�n�a o

Diretor Presidente das Indus-. AgradecenclJ a gentIleza do mover a presente açao de I e�elldo Imovel,. de confor- I cão da Loteria, à rua Tra- I Silva, extra cão de 18 de

I
RehglOus News ServICe '.

trias Têxtis R,enaux S.A., cu- convite para participarmos, usucapião em que expõem e ml�ade com o dlspo�t� I:OS jano 32 foram pagos os se..
I
'-,gosto, cont�mp'lado resi- De ag?ra em diante, disse

jo discurs� p\.!blicamos adi� dêste banquete, .rr:ais um,a re�uerem a V--; Excia, � se- a�tI.gos 550 e ,552 do.Codl�o !guintes' premi os maiores: I dente _

em Flo��ianópolls; o '}3henff", os ,Pdsioneirosante, e Wilson Santos, o_ra-I vez �ueremos fellcltar a cll'l gmnt€: ----: I -:- Os-su?hca�- ,�IVII. "

E paIa � dlt� fIm: dois decim,os do bilhete dois decimos do bilhete I telao, q.ue
ler �l'gO que Ih�,

dor do CI��e..- ,

retona do club� pelo s�cess.o I tes são posseIros, �a mal� ,

I :quer em a desl�naça� dOOj1843, p;-emiado com 300 mil 1330G premiado 'com 200 mil be�ef:cle." '".Na �castao,. fOl entregue. a do Concurso MISS. Indu3t:'ia: de trinta anos, por SI e seus
I ?I�,. l.ocal_ e �?I� paw a

I cruzeiros, extraçã,o d� 4 de p'uzeiros a()._ SUl'. Antonio,. E, ISS,O" a�uz:u,./ ser� o�.
�,sen�orl�a Nair Haak, Mlss e� da modo �specJaI, as _çlls'l antecesso-res, de um terreno •.JU,S!IÍ1caçao ex!gl�a.. pelo I agosto corrente, à senhora -da Silva Da'maziQ, residen- tI,do pela" leItura da ,�Ibl�a
Industna, 1955, pelo repre- tmta sen-horrnhas que dele Isituado no lugar Nova Des_lartlgo 455 do Cq>dlgo de i MaI'l'a de' Lourdes Bosco r'e-

tt" C"
'

. d'c" Se a lerenl, ela 03 auxIlJara,"
,

, '. .

I P' C" '1 � I
i < � , i' �1 em , ,rlClU1\l!a; seis: e l- ,

-
"

sentante da TAC nesta clda- partlclparam, com os nOS30S coberta, desta Comarca, por I oce�so
,

IVI, :- na
� qua I sidente ,em Curitibanos;' <,h;' • dO'" b'U t', 10411 p�i'e-' �. ;', _ : '.

'
' ,

lde� snr. Wilson Santos, uma 'alorosos parabens, � sem assistente a�leallte 11.s-' �everao ser OUVidas 'as .tes-I cinc� decimos do bilbete' :f:do °c�� �e5 �mil �ruz';ir:Os ",amlobonele
pass,agem de ida e volta a \ tenllmhas Manoel Hennque' 3306

" .

d 200 mil � •
_

-

,

S"icr Paula, prêmio oferecido

I"
Cardoso e Olíbio João Am-I ?lemlato c?md 11 de I,extr,a,çao de.'4 de ago�to ao

OPE'L" , !, o

" , •

•
'

• 'cruzeuos ex raçao e "" Fernando Hansen re-à clmdidata vencedora'pell)- A "-mo'o"-bl·')'·,ar."a M,'guel Dau'_x behno, lavradores, reslden-j
t

'

t H 'C-I·ll·ol:snI. , , ",

_ .

'1' I I iagos o corren e a el . sl'dellte em Videira', e 200 Vende se uma capacl'daDepartamento de Produçao e tes e dOl11lcI lalOS no ogar
M I F' d

.

deu
. I

-

, i>
Turismo da Transportes Aé- I do imóvel, as quais compa-

t anoeC I�uere o. Ic'eosldecl'� l11.iJ cruzeiros ao S11r. Fral1- 'de 1.7,50 ,quilos, com pou.'
T

-

enda -" e em reClUma', cm -

-I"sno Ser'afl'l'" l'eol'dellte em cos meses de 1 sreos Catarinenses S.A. em a v recerao em JUIZO. lll,depen- mos bl'lhete 1646 premiado
L " u, " I O.

d t t d t R Creciuma, bilhete 8,186 ex- Tratar a rua São Jorge,Ressaltamos aqui 'o gesto Uma confortável casa à Rua Presidente Coutinho, en emen e. e CI açao. :e- com 25 mil cruzeiros 'extra- tracão de 2'5 de ag'osto 14 ou p'elo Tel�fone '1019.sobremodo sl'mpa'tl'co do sn" PI'I'n- querem maIs que, procedIda .- d 14 d
.

Ih ao snl'
' .< 'o' ..

-

,

v
-. Um terreno de 15x27 no Estreito, .l·unto à Rua -

e JU o.

t
.

tT
- .

f' t çao e "

Carl0,s -�id Renau�, Dlre ar cipal..
. ". JU� I Icaç�o, seJa el a, a Aliatal' Silva residente em -,---�--------'----'-:-'---

da Fabnca de TeCidOS, carlo:s I 16 lotes no Bairro Butiá., I clta.çao dos 1l1t,eress.ados lU-
Tijucas; _cinco decimos do DR LAURO 'CALDE'IRA DE ANDRADARenaux S.A., que of�leceu a

I Uma confortável CaRa na Avenida Hercílio Luz. certos e desC"onhecldos por bilhete 10318 premiado com ,'., '.
'

,

acompanhante de Miss In- Dois apartamentos Cpaí-te financiada). editais de trin�a dias, bem 20 mil cruzeiros, extração CIRURGIÃO,DENTISTA
dústria passagem de ida e I como do Sr, DIretor do Pa- de 2 de junho, ao Sl1r. Pedro CONSULTóRIO - -Edificio Paternon - 20 andar
volta à capital Bandeirante, trimônio da União por, pl'e- Pinto, residente em Uru- sala 203 -,Rua Tenente Silveira, 15
de avião, e hospedagem de 5

A LU'G A _ 'S E, I catória,
em Florianópolis,

pema municipio de S. Joa- Atende diáriamente das 8 às ,11 horas.
dias para duas pessoas n:.>

; -. e. d� �r. representante do quim; 15 mil cruzeiros ao sas e 5as das 14 às 18 horas.
'

melhor hotel ile São Paulo. PARA FAMíLIA GRANDE GU CHURRASCARIA MlIllstel'lO Público nesta
Rlll". Marcos Vinicius Gar- I Em Capoeiras atende aos sábados á tarde

Dentro dêsse clima de an1i-
Casa espaçosa. Local pitoresco. Bem ao lado 40 i Cidade; �odos para contes- rido de Moura, bilhete 9272 --�----

zade a leal entendimento Palácio da Agronômica. Informações na "A Modelar". itar�m a presente açã? den- extração de 28 de Julho p.p., ' CRISTA-'OS NAINDIAtem vivido, nos últi�'Os tem- 'tro do prazo de dez dIaS, de residente em Florainópolis; l-\
pos, as duas classes mais res- ,-._-ser.- '0'f.·O COO'abil I acôrdo com o dis_p�sto no 'cinco decimos do bilhete (SNA) - O ,nún\ero .le

I
O Manual do referido Con'

ponsaveis pelo \ progresso e

I
• '. artigo 455 citado, � sendo, 10.908 premiado com 251

cristãos na Ihdia, é, atual- 'cílio também informa que
desenvoFvimento de Brusque. Imob,-I'I-�r.-o Perrone a�inal, reconhecido o d�mí- mil cruzeiros extração de mente, _de 8.166.255, num_a sob a direcão de cristãos, há
Operários e patrões, pelo

,

U mo à?� r�q�erentes �oble o 28 de julho �o snr. Alfredo pOPulaçao. ge 361.934.581 pe�- naquele p�ís 266 hospitais,
que se observa, estão dispo,., V. S. não precisa mais incomodar-se com a admi- refendo Imovel: ,cuJa ,seD-� Roepcke, residente em Blu- soas, conforme ��dos p�!b:\- 49 leprosários, 43 colégios e

sálvel à felicidade do PQYO e nistração de seus imóveis! O Escritório Contábil-Imo- tença lhes servIra de tItulo
menau' 40 mil cruzeiros. ao cados pelo Conclho Cnstao 37 escblas teológicas. Os 234

crescimento da Terra Brus- l1iliário Perrone, recém-instalado nesta Capital está
para a in,scr.ição ,no �'egis- snr. Virgília Borba, resi- Nacional em Nagpur.. _

periódicos são editadoS em

quel1se. :lpto a prestar-lhe éste serviço, bem como servir de in- tro de Imovels. Da-se a pre- dente em Criciuma bilhete Entre as Denommaç02s 20 línguas, indianas. As Es'

Transcrevemos, a seguir, o tel'mediário na compra e ven,da de imóveis e hipotécas, sente o valor de"Dr$ .. :.,. 14335 extracão de 4 'de-agos- que têm mais de 100,000 crituras foram publicadas,
discurso do snr. Roland Re- 0ncanegando-se também da legalização e registro de 3.000,00 para os efeitos le- I to' um de�imo do bilhete membros, estão os Batistas, no todo ou em porções, eUl

naux. todos e quaisquer papeis ou documentos. Além de efe- gais.' Protesta-se provar o '10466 premiado cõm 40 mil os Lutera�os, os Metodistas 102_das 1455 língua,s e diale·
Antes de tudo, queremos' tUl'lr escriturações,contábeis ou fiscais, o Escritório acei- gtlegado com testemunhas e cruzeiros ao snr. E. Emerli- e os AnglJcanos. t03 da Inclia e do Paquistão,

congratular-nos com a es- ta procupações p'ara procedimento, junto a repartições vistoria, se necessário
..
O

ch, Agente de Joinvile, por
forcada Diretoria desta sim- ou' ·estabelecimentos. Para maiores esclarecimentos, di- assistente que esta assma conta de terceiros' i.Im de-pátÍca sociedade, pelo êxito l'ija-se ao ESCRITóRIO CONTÁBlL-IMOBILIÁRIO te.m sua, residencia nesta

ciruo do bilhete 5.917 pre-
alcánçado no Concurso MiS!l PERRONE. , 'CIdade' a Rua Coronel Bu- miado com 25 mil cruzeiros
Industria, que veio demons- RU!1 Deodoro, nO 11 - Caixa Postal, 350 - Floria- chele, onde recebe ci�ação, ao snr. Edio Vaz, extraçãotraI' o alto gráu de adianta- 'I�ópolis, Nestes termos' P.'de�erlmen- de 18 de agosto, residindo o'

to. _ Tijtlcas, 11 de Julho de
contemplado em Coqueiros,

1�i55. Ca) Claudi,? Caran;u- n/capital um decimo do bi
ru., de Campos, Em dIta lhete 3306 premiado com-200
petição foi exarado o se- mil cruzeiros extração de
,g'uinte despac�?: - ,"A., J1 de. agostp, ao snr. Wal
como pedem, TIJucas, 12-7-

mor Francisco Ramos, resi-
55. (a) Clovis Ayres Gama

dente em Criciuma' dois
-

- Juiz de Direito." Feita a
decimos do bilhete 5506 pre

justificação foi exarado o niiado com 200 mil cruzei.
segui!lte des'pa.c�o: - "F�- ,ros em 11 de. agosto pp� ao

çam-se as cJtaçoes requerl- i snr. Donaldo Ribeiro Mar
das na inicial. Tijucas, 17- tins residente em Creciuma;
8-55. Ca) Clovis. Ayres Ga-

tres decimos do bilhete
ma." E para que chegue ao

5917 premiado com 25 mil
conhecimento de tod�s eI. '

ninguem possa alegar I�no- í
de mIl n�vecentos e CI�

rância, mandou expe�ll'.o Iquenta e cI.nco. Eu C�) _Gel
presente edital que' sera afl- I cy doS AnJOS, Escl'1vao, o

xado na sede 'dêste Juizo, datilografei, conferí e su

�o lugar do costume, e, por' bscreví. Ca) Clovis Ayres
cópia, publicado uma vez no Gama - Juiz de Direito,

DIÁRIO OFICIAL e três Está conforme o original
vezesno jornal" O ESTA-' afixado na sede_.dêste .Juizo,
DO", de FlorianÓ'polis. Da- :no lugar do costume, sobre

do e passado nesta cidade o qual me .reporto e dou fé.
de Tijucas, aos dezoito dias' Data supra. O Escrivão:
do mês de agosto do ano Gercy dos Anjos.

..
..2

\

Florianópolis, Domingo, 4 de Setembro de 1955
'

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

JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO E
AMIZA-DE

Expresso Florianópolis LIda.
lransporte de cargas em geral entre,

FlORIANOPOUS, CURITIBA E SAO PAULO
VOII. VIA(,IJ:NS DlRlI!'l'AS E PEBMA NENTES EM CARROS PROPIUOiO

, I'ILIA.... : CURITIBA P'TUAL: ""-O_P,t\ULOMATRIZ: FLORIANÓPOLIS
Jbcrlt6rlo:

Rua·Pa.dre Roma 50 -,Terreo

"'Deposito:
Rua ConselhEllro Mafra n. lU

Pones: 2534 """:' 2.535
Caixa PostAl, 435
End. Telegrátlco:

Sandrade e TràI15pol1s

V1aconde do RIo BranÇlo
(i321!1),

Avenlda do F;stado 1888/7t'

Telefone:, 37 -JO-lIl
"relerone 1230

Endereç'o Telegrát'C'J
sa:ntldra e TraOSPQl16

Sfio Paulo --, nioltal - S�

Ende:reço 'Telegráfico:
Sandrade p 1\'arrsp'0Ils

--0-

(A,êncla Dfo Blo de Janeuo e em Belo' Horj'Zonl�, com tráfe(O mbtno at'

II. Paulo .,om • J:mpr&a de Transportei Hin•• Ger.... 8!A.)

O ESTADO

t.v••

"

PRE'-VESTIBULARES
PARÁ AS FACULDADES DE DIREITO, FILOSOFIA,

MEDICINA, FARMÁCIA E ODONTOLOGIA.

CURSO BOSCO
Matrícula: Ljvraria LideI', até 31 de agôstU.
Informações: Local acima ou pelos telefones 2316 e

,3661. I

Início das aulas: 1 oe setembl.'o.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Domlngo, 4' de Setembro de 1955
- --------_'_--__""-----.----�-.- .._- -_ ----_"- ---------- - -----�---- ---------.

Não sabe o "sim" dizer? Cem. grande desventura,
Lancei-lhe esta pergunta" ti medo, com brandura,
'E indiferentemente, ela me disse: - NÃO!

.

,
,

Dia�:.r::Óle fi '

' ,',"

t'
I·,

e

·,""Â
.

O' L UTILIDADES 00, LAR I
CARMEM NÃO MORREU "omBD ano uO Ia I

COLCHõES DIVINO � TAPETES � PASSADEiRAS -cA notícia caiu sôbre o
.-r ,

Brasil como um. impacto: Não estamos longe do ças daqueles que somente TECIDOS PARA COnTINAS - TôALHAS DE ROSTO

� Morrera Carmem .Miran- lia em que, ao depositar o desejam o seu pronuncia- E BANHO NA GRANDE, VENDA DA "A MODELAR"

da. A embaixatriz do sam- .eu voto nas umas- o escla- menta em 'seu favor, para
Para quem deseja, economicamente, dar um melhor

. • . confôrto e tambem maior beleza ao seu lár, tem. agóra,ba, aque-la que levara ao recido eleitorado de Santa depois governarem sem. ne-

mundo inteiro a música bra- Catarina decidirá sõbre os nhurrr respeito aos sofri- no corrente mês, a melhor oportunidade .do �o mercê de
i

'1
.

I
.

'aqui no destinos do Estado, esco- t d o e às neces mais uma simpatica iniciativa do popular magaz in "A
'i SI eira, aque a que

.

men os ' o pov. -

Modelar" o'
! rádio recebera o nome de ihendo o seu futuro Gover- sidades das populações. Os

Oll1ci a minha amada, t]m dia, com ventura, i "garota notável", já não .iador. A campanha que ora- nobres candidatos da -Alian-
'E trêl11ulõ de .amor, vibJ1ando de emoção

.

I mais existia, já rião mais se processa. em todo o ter- ça Social Trabalhista; drs,
/P�cli-lhe'u111'beijo ... um só ... mas numa firme Jura, poderia cantar, já não revi- citório catarínenae já per- Francisco Benjamim' Gal-
sell1 pena, asperamente, ela me disse:, - NÃO. Iraria aquêles olhos vivos, mile fazer um exato prog- lottí

ê

José de Miranda Ra-
,

_'.

'

Ijá
não mais moveria. aque- .ióstico dos resultados do mos, não sabem falar senão

F'iteI Q seu. olhar t�o cheio de te:n�:a las mãos que pareciam dan- .ileito, O eminente engenhei- a linguagem da franqueza,
E pergunteI-lhe, tnste e com desilusão:

. çar um samba no ar. ,'0 Francisco Benjamim dà síncerídade, tal como o
--......-..-..•••..-..-.._����---_-......

Nào me consagra amor? (meu Deus! quanta amargura!) "

Conhecemos Carmem .no Gallotti, candidato dá Ali- povo a entende e utiliza nas

C'O)11 desprêzo e ironia ela me disse: :_ NÃO!
tempo da antiga • Mayrink .inça Social 'Trabalhista, co- suas relacões comuns. Co

Veiga, com aquela constela- mo, o..seu ilustre compa- nhecem a� dificuldades do
ção tôda que a PRA-9 man- nheiro de chapa, dr. José de presente, contra as quais
tinha em suas ondas e que Miranda Ramos, candidato lutam os que trabalham e

-

a fez a rnais ouvida àquela ao cargo de Vice-Governa- não são suficientemente pa- D' F TA' t R 1 T 1
.

.

.Iaura
-

onseCa avares, spu'an e au _.avares (a

época e a tornou a mais sim- dor, tem tido ocasião de ve- gos para' viver dignamente. Cunha Mello, Desembargador Francisco Tavares da Cunha
pática até hoje. Cesar La- .íficr,r por toda parte que Porisso, antes' de tudo, an- Mello Sobrinho, Renato ,Tavares dá Cunha Mello, Dr. Djal
deira a apresentava num se generalizou no Estado tes de "pensarem em co:r_:;:;- .ma Moellmann e senhora, Cel. Luiz Tavares da Cunha
velho microfone fixo, que um belo 'movimento, funda- truir edifícios portentosos Mello e senhora e filhas Mario Tavares da Cunha Mello
"ele' abraçava quando récita- do na dolorosa experiência e palácios . maravilhosos,

I senhora e filho; Dr, P'a�lo Tavares da' Cunh� Mello; se�
va os' anúncios ou quando destes últimos cinco anos de com a argamassa f éita do nhora e filhos, CeI. Decio Gorrensen de Oliveira, senhora c

lia as crônica da "cidade administração, e que s� pro- suor e da� lágrimas �o po-Ifilhos, Capitão de Fragata Carlos, Natividade, senhora e

maravilhosa". Carmem era pôs mudai' os rumos da po- vo, antes de CUIdarem de filhos Dr.: Arminio Tavares de Mello senhorae filhos Ca
simples, mas sempre saltí- lítica e dos negócios públ i- dar; mais a quem já possui pitão 'de Fragata George Cals de Olíveíra senhora-e filhos
tante, sempre • muito viva, cos de Santa Catar-ina, Pa- demais, os drs;. Francisco ,t\.delaide Dias Barreto, Arthur Fonseéa, Dr. Gilberto Guer
muito dinâmica.. Antes um [11<'1. isso, o apõio à carídida- Benjamim GaBotti e José reiro da Fonseca, senhora e filhos, Dr. Pedro "Alexandre
pouco; quando ainda 'est,u-- tura Francisco Benjamim de Miranda Ramos ,se pro- Lobo, senhora e filhos, Capitão, Tenente Rafael Guerreiro
dantes fMamas com um ami- .}allotti. é a que empolga a' põem a tudo. faz�r pelo da Fonseca, senhora e filhos, Dr. Rubem Nogueira de Fran
go do Rio· Grande do Sul, ipin iâo pública, apesar dos equilíbrio da economia po- ça, senhora e filhos, Dr. Lui� Nunes Ribeiro, senhora e fi
levar-lhe uma carta à, sua sxpedlentes lícitos e ilícitos pular, canalizando os recur- Ilho' esposa filho pai irmãos cunhados tia sogro so-
residencia que era um 80- postos em prática pelos seus sos orçamentários honesta- brinhos do'

,

'.
'. ,<, ,

brado na Travessa' do Co- desesperados adversários, mente para. obras de 'com-·I DESEM!,JARGADOR FLAVIO l.'AVARES·DA CUNHA l.\IELLO,
mércio, próximo à Praça que não hesitam em mentir, pensações imediatas, que de- orofundamente compungidos com o inesperado e prema"
15. \ .alun iar. e falsear, descendo saf'oguem o erário e ao mes- turo desaparecimento de seu querido Flávio, agradecem a

Tudo isso' nos passou pela lOS processos mais conde- mo tempo pavimentem a8_ todos quantos de qualquer forma marrifestaram o seu pe ..

mente, enquanto pensava- náveis de propaganda poli- atividades comuns" no 8en-
zar, e em especial aos', colegas do Tribuhal de' Justíca da

mos que tôda' aquela vivací- .ica. tido da melhor distribuição Ordem dos Advogados do Brasil e' do Ministério Público
dade que tanto elevaram Certo da sua vitória, o ,de trabalhei e de retribui- 31'S, Desembargador Fedeira Bastos e Drs, Edmundo Acá
Carmem na rirte cinemato- 'lustre engenheiro Francis- ção. ;io Moreira e lians Bundgens,. pelas confortad@ras palavras
gráfica mundial, havia se co Benjamim Gallotti não se O .eleitorado catarinense, H'onunciadas á beira túmulo, interpretando os sentimen
imob'rIízado para sempre. 'leixa perturbar vai pros- inteligente e honesto, ·sabe- 'os de tojos os seu_; colegas e amigos, convidando-os i1.

.A perda nos é grande. leg'uindQ a sua' pregação, Tá porisso escolher pelo vã- .1ssistira santa- Missa de,sétimo dia. que em intenção á SI1�t

Para nossa música, para lempre elevada pelas idéias to, a 3 de outubro próximo, llma boníssima, farão celebrar segunda-feira, dia 5 de Se ..

nossa propaganda. Perde- Iue expenCle, s.empre clara e os homens que estão a seu tembrq ás 8 horas; na Catedral Metropolitana.
mos realmente -uma embai- ;incera, cõmedida e cons- lado e que, galgando as es- "

'

xatriz nos 'Estados Unidos, truti'\l.a, dizendo do que peno' cadas do Palácio, ,não se

porque a casa 'de Carmem ,;�1 a respeito do' atual pa- distanciarão dele, mas per

Miranda estava 'sempre �o.rama catarinónse"Jalandõ �aneçerãoj a serviço dele;
àberta aos brasileiros que lo que falta fazer e do que elo povo, ,do 'Estado, dã Na

pa'ssavam pela terra de Tio !'ará, com 'o concu,rso dos dia. Em' Santa Cat-ªrina,
Sam. Lá se encontrava um Jell1ais poderes do Estado, Francisco Benjamim Gal

pedaço do pl:óprio Brasil. Je,la consolida cão das liber- lotti e José 'de Miranda.. Ra-
As homenag('ns que Car- dad:S 'públicás" e pela�-pl'os- mos,.-candidãtos respectiva

mem recebeu ao retornar. ao ,eridade .coletiva. mente � GovernadOl' e Vice

Si'asil, sem VIda, ' da part� Naeb (l� orató-da balofa; Goverrr:vdol', saberão portar
jo govêrno, da parte do po: {ada de discursos inaces- -se dessa fórma e ficarão

_1'0, foram as mais justas. ;íveis' ao bomem que não com o povo, nas boas e nas

Ela repousa agora a eterni- 'onslllta dicionários, mas más horas,
-

dade em nossa terra, de- 1abe discernir os caracte- (LIdo no Programa A

jois de tantas' satisfações ['es, não se,deixando ludi- voz da Aliança Social Tra-

-.Ao 'POY'O.' .Oa' ,1'8',fl·O'.ense-'nos ter dado; O Brasil co- 'H'iar peJa:s atitudes posti-: balhist_a) -

lócou sôbre a caixa mortuá-
.__ ____.__

_ _

da de Carmem a sua.lágri- 'p t'··
. -

O MOVIMENTO NACIONAL POPULAR TRABALHISTA
ma sentida, grata. Fbi o ,.ar leIpc,c;:ao (�NPT) pela sua _Comissão1<;xecutiva E.,;tadual, vem pres-.'deus si�cero do Brasil

I Waldemal' Fom!:l'olli tal' o m'ais irrsstrito apôio ao C. 'A. XI de Fevereiro çl;:t Fa-
it-quela que tantas alegrias Paula Z. FOl'nerolli cuIdade de Direito de 'Santa Catarina, pela sU,a iniciativa
lhe deu. elO realizar dia 5 do corrente, àS.20 horas, no Largo do Fa-
Mas Carmem não mor�eu I Pai'ticípam aos seu;:; paTentes e pessoas de suas rela- gundes u.m Comício "E.M DEFES.f\ J?A CONSTITUIÇÃO".

porque permanecerá viva·
ções, o nascimento dê' sua fill�a, no dia 1° d. e, sete,mbr? na I, AproveItamos o ensej'Ü para cOl1vIdar 03 tra,l:í.alh,adores e

no coracão do Brasil. I -

til ' E D-

�

. maternidade Dr. Carlos Correa, que na pIa Ba 'Isma -re- ,J povo em gera para comparecerem ao comlclO m e-

�'''''''N-A--P-O-L---I-C-I-A--- 'cebera o nome de Rmana Maria. .
fesa ela Con$tituição" que será mais uma trincheira em de-

1/9/1955. [esa· das liberdades democráticas ..

. --,- A COMISSAO EXECUTIVA ESTADUAL DO MNPT. '.

LUIZ HOMERO DE ALMEIDA

ULTIMA MODA

Valiósos e excepcionais descontos estão .sendó conce

didos no maravilhoso e varia-lo estoque das mais interes
santes 'utilidades do lár, cumprindo destacar alem dos
artigos que figuram no titulo desta nóta, os belissimos
grupos' estofados em sua nóva e arrojada linha.

DESEMBARGADOR FLÁVIO lAVARES<
DA CONHA MELLO

E� vou partir, ,. adeus, adeus rainha ilusão!

Mas nisto ela abraçou-me e, cheia de ternura,
Loucamente beijou-me, suplicando: - NÃO!

-

e
,

.

_ Excelente Conli'ssão - Mostruário Grátis·
Firma estabelecida há 28 anos admite Ag-en
tes no Interior para venda de Casimira e

"Linhos' pelo ,n,�.embolso Postal.
fe..:idos Lasco Cx. Postâl 83:05' "

S. Paulo '"

..

No livro de ocorrências po-
----�.------_j,--------

-.Jl'.....-...._,....,........-_.. '..-.".,a..."'.-.,....._..... .,,-.........�......... .",..............�u�·fiió".,................._.,..-_--_��- "'·

.

liciais, anotámos o soguinte:
DIFAMAÇõES CENTRO ACADEMICO XI DE FEVEREIRO

Izaura Silva, natural deste
Estado, de cor branca" soJ� C O t·1 V I T' E'teil'a, C'Jm 23 anos ele idade, , .

'

Ijome3tica, residente á Rml O Diretório Acadêmico do C. A. XI de fevereiro da
Duarte Schutel, n. 55, quei- Faculdade de Direito de Santa Catarina, convida os 81'S,

'(Ou-se na Delegacia de Po-, Magistrado�: Professores,' Profissionais liberais, Comerci-
, ANIVERSÁRIOS representante comercial em

[iei,a, de que está sendo di- antes, os Partidos Políticos, as Associações de Classe, as
FAZEM ANOS, HOJE: Laguna; famada' pelá individuo Pran- Entidades Estudantis, Patrióticas, Culturais, etc" e o PC;:>VO
- �,ra. Fernandina -San- - sr. Manoel Pedr,o Reis

C O EM DEFESA DA C01\JS.. �elmo Martins de Freitas, em- em geral, para o grande COMI I
_ ',' L-

.

tos AI'eào, esnosa do sr. I - S.I'. Newton Brugmaun t b
.

.• ,Jregado nos Melhoramentos TITUIÇÃO a se realizar no próximo dia 5, 'ele se em 1'0, a·,
João dos Santos Areão, al-! - m�nino Mario-Sergio, '

I dos Portos ,e residente à rua 120 horas, no Largo Fagundes. ,to funcionário publico apo- filho do Sr. ArÍ' Mafra, fU11-
Anita Garibaldi. Paulo Gonzaga Martins da Silva

Sentado;- I cionário da Caixa Economi- ROU,BO E PALAVREADO Presidente
- sra. Carmem Luz Col- ca Federal de,ste Estado

,

I
. ·Maria Lopes, casada, com

laço, viúva do saudoso con- - ,sra. Nadir Caminha 65 anos de idade, residente
terrftoneo df'. �JDe Collaço;. I Ferreira, espo�a do sr

..
J o�o . em Ribeirão, queixou-se con-.

- Capitão Sa:Iomão de da Luz FerreIra, ÍlmclOna-
tra suas visinhas Bicota, AniAl'l'uda Camara, da Policia

I
rio do' D. C. T. nesta Ca-

ta, Ondina e Ana, que alérn
Militar do Estado; ,

I pital - de lhe roubarem/todas as
- menina Heloisa, filhi- - Prof. Maria-Luiza- Ga- frutas de seu quintal, insul-

nha do sr. Joel . Mancellos i ma . , ,.. . taram-na com' palavras de
Mourl,'t, do alto comercio

I
- Prof. Dma d AVlla S�l- 'baixo �alão.

desta Praça; � va, espo�a �o.sr. Ada.:'r. SI�-, INVASÃO
- sra. Arlete Silva MuI-I v�, funclOn.arlO do lVIlmste-

_
Antenol' Augusto da Silva,ler, esposa dó sr. Mário Mul- I no dl,'t,.AgrJcult�ll·a _ residente à rua dr. -Carlosler, do Banco Nacional do j F'AZE� ANOS, AMANHA: Correa, si n., queixou-se na

Comércio, em Jaraguá;'
.

--

I
.

-,- sr. ;Heitor.Bitte,nc.ourt, DelegaCia de Policia, de que
- sta. Lllci .da Silvá, Iun- do alto come'ecio local sua . residência foi i.nvadida'<',ionária da Rá,dio Gual'u- - �l·. Roberto Ba-rzan pelo seu visinho Lindomarjá; - ST. Newton Brugmann� Silva, tendo este insultado

, menina M�ria Alice quimico industrial ·ma esposa e ameaçado de
Flores, filha -do sr. Alcides � sta. Solange, filha do_ matá-la, c que Dor este mo-
Flores, comei-ciante; sr: Waldemiro Orlando Sil- tivo, a mesma deu' um des-
- s.tà, Maria Amélia Pe- va -maia, tendo que chamar o dr,

drogo, filha do S1'•.Ro.berto - menina, Aracy Luz, fi- Faraco, para socorre-la.
Pedroso; Ih inJ-Ja do sr. 'Aldo Luz, _._ .

._ __.__

-_ sta. Fani Schmidt - -

I atuafmente resi-dindo em - sta. Ulda Maria FilO-
- 8ta. Leizete Boos Luz, ; São Panlo meno, filhá do sr. Francisco

filha do. sr. Artur Boas I
- sta. �aJ'ia do Car,mo .E. Roque' Filomeno·

- sta. Lizete Te'ive Luz Galliane - j.ovem Jorge' .José Ca-
- sra. Josefína SaBem, I -:- jovem' Nerci Silva; fi- bral. Faria, filho do sr. J01'-.

proprietária do Fõto Studio Ilho do sr'. João Horonio.qa ge do Amaral Faria e sua
, - sra. Marietta Mattos, Silva e sua esposa d. Heron--- exma. esposa Eloah lnah Ca-
s.Dosa do sr. ,Mário Mattos,,14i!la Silva bral Fada

".\"

I Um tectdo próprio para o verão num vestido da c_o

leção de Sacony. Em estilo clássico -com gola e�porte,
mangas curtas e abotoado na frente,-tem a saia ,um pou
co franzida dos lados. O cinto é multicor. (APLA)

"o
Por ORILDO

_ QUEBRE A C,ABEÇA: ,; .'
.

Descubra:os nOIl1es de 3- vias pÚbIfcas d'a/{jidade, e_ foro,
:lie com as restântes' o nome' de uma oi<;lade catarinense.
BRJTNLOAAU, EEOOODMRD. TRNDTNSAEEtTIA.

Resolva e veja as l"Cspostas no próx,imo Passatêmpo.·
. Soluções do Pas3atempo n. 42: $

.

O Tribunal de Justiça convida çolegas e amigos' . do METAMORFOSEADAS: a) falar =---:- calar; b) fazer _

saudoso Desembargador FLÁVIO TAVARES DA ,'CUNHA iazer.

MELL9 para a Missa que fará celebi'ar segunda-feira; 5

f
.

ENIGMA: J01'nal; afinco;- Zéfiro; inique; gineta; .obla-
do corrente, às oito) horas, no altar de Nossa Senhora, na, ta. __

Catedral Metropolitana. .

.' _
. DECIFRE SE PUDER: ,�uisso.

� � ..we ..

� Desembargador
� Flávio Tavares

da Cunha. Mello
Missa de 7°. dia

(43)
,

CHARADAS NOVISSIMAS
a) "Espiei" do "amlflzém" uma 'habitação;,
b) "Abate" o "cano de moinho"- que e'stá "ncima'

ENIGMA

'1-2.
2--1

Parente.
Correnteza.
Ação.
Novo ....

Existo.

Repetição d'o som.

CONCEITO; Momento críto:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO
-,

<Aval x Tamandaré boje à tarde pelo . Campeonato�
Prosseguirá 'hoje, à tar- Futebol Clube e do 'I'aman- ra" como, .0 team rubro do I A esquadra avaíana é favo- as ordens do técnicn Carlos. vaI ores : Danda, que se eh-

-:a, de f'orma que' o coachde, a disputa dó' Campeona- "daré Futebol Clube, aquele Estreito esperam atuar den- rita da pugna de logo mais .. de Campos Ramos (o Leléeo) . contra lesionado no joelho linda não fez a escalaçãoto Citadino 'de Futebol' co-leader invicto e êste "lan- I
tI'O . das suas 1·l_O.ssibi'idades Realmente, possui ° Avaí Esta tarde, lamentavelmen- e Bolão, que foi suspenso I

.

t

I
-

• o conjun o, ° que sucederáProfissional, sendo degla-: terninha". " reais' e vencer a sensacio- um bom' conjunto, que aos te não poderá contar com o por uma' partida pelo Tr�� nonientos antes do encon.diantes as equipes do Avaí Tanto ° conjunto "azzur-
I
nal batalha, poucos vai se firmando sob soncurso ,de seus dois bons I bunal de Justiça Desport í- troo-

.

. I.

- "

• ..

.' -Por sua vez· o "Daré"
".._._ - _ __.._ �.����••""' _--"' _

;; á ansioso para d,mons'::;

',"0·. EJ·1S·,,·t·a····do E"spo ·r·t·.I·.V''-·O ::��i:::!.::::o:';�;�:�t�
-, .e e o Imbítuba, quando so:

.
.

. .'. �

".
_ . Ireu duas goleadas bem.

,

,
." .

.. imargas, Hoje o' clube dõ
_ _••••••••••••..........................................� _..........•••••••••••• sr. ]3;uric.o. Hosterno, apesar

.

. .

Jo f'avorftísmo dó adversá.

INFORMACOES PARA AS CORRIDAS DE HOjE, NO HIPÓDROMO DA :��I::�.:ravit���aqUi��al�e;t��, -,
..

RESSACADA .:'.�;.:}.·.::.:�_S:�.�.>::�'�"": ��a�;��: t�:�G p��!��fi�:�
_<:..;_

J'U'NI'OF:'> 'les té'cllicas e físicas dos
•

Por AREÃO ..

I N F O R M A ç õ E S
-

:eU8 rapazes. O cGnjunto
iossivelmente será este: AI.
niro, Itamar e .Joquínha,
Vermelho, Zilton e Adão'

� .'

'h'mando, Oládio, Antnn],
lho, 'GeraldO' e Jair.
Todos ao campo da F. C •

.'1.

F.!
I

.

)'ir'

BASQUETEBOl E VOLEIBOl�
EM REVISTA

Sem sombras de duvidas }O'l n�s categorias dê adul-
,

podemos dizer que a. Fede- cos e juvenis a Federação DP. NR.
-

'ANIMAL
ração Atlética Catarínense Atlética Catarinense fará
lavrou um grande tento com realizar no proximo dia 1°

a realização sábado e do- de Setembro; o Torneio In i- 1

mingo ultimo dos campeo- cio de Voleibol congregan- �
natosestaduai& de basque- do os titulares e juvenis de

·

tebol nas catsgorlas de ju- I três equipes .a saber o Cru
venis e titulares. O máu zeiro do .Sul, o Cometa de

tempo reinante em nossa Barreiros e Caravana do Ar., l-I Loluana

capital. não foi impecilhO'I Este ultimos se apresenta � - 2 Asa Negra
para que a ecletica levasse com as honras de franco f'a- - 3.. DestrO'ier
a bom termo o desenrolar

.

vorito. ' .

/ 4 Princesa
dos jogos. Graças ao magni-' - Deu entrada na manhã /

•

fico auxilio Impetrado pelo de hoje na secretaria da / 5 Prateado S. Silveira 44 Estreante. Nada sabemos a respeito
comando da Base Aérea de ?edel'ação Atlética Catarí- 30 Páreo - 15,40 - 1.000 metros - Cr$ 3,000,00 ao 10 e Cr$ 600,00 ao 20.
Florianópolis

-

puderam O'S .ense o pedido de inscr-ição l-I Minuano
/

Capitão Seemann 45' Poderá. repetir, Melhor na dupla
jogos da primeira rodada lo Caravana do, Ar para o � - 2 Tio F'élix Hercílio Henrique 50 E: a nossa indicacão
serem levados ao exito fi- .ertáme de voleibol. Nota- �: - 3 Bugre José Santos 40 Continúa melhora{1do
nal na quadra co�rta, da- 3e que a equipe da Base I - 4 Bola de Ouro Noé Santos 45

.

Agora as coisas estão mais difíceis
quela unidade militar. Já Aérea vem formada por ex- 40 Páreo - 16,20 - 700 metros - Cr$ 3.000,00 ao 10 e Cr$ 600,00 ao 2q:
na manhã de sábado acha- .elente valores tais como 1 - 1 Sereno Noé Santos 45

.

Melhor para' a dupla
'( varri-se em nossa cidade as �'rico, Glen,o Osman, José 2 - 2, Belsoni Milton Souza 43 Disputará a dupla com Sereno

delegações go Interior do ':;arlos, Hamilton Lourenço 3 � 3 Cigano Capitão Seemann 45 Não acreditamos
Estado que iriam concorrer � Torrado. ! - 4 Paraná Hercílio Henrique 48 Fôrça absoluta Um motor de prôa "SCQTT
juntamente com o Caravana - Segunda í'eira próxima Ônibus' especiais, a partir das 12,30. Local de saída : MIRAMAR.

- ATWATER" de 7,5 HP, com-

do Ar e o Clube Doze' de cendo por local a quadra da pletamente novo.

Agosto de nossa capital ao :<'AC' assistiremos a real i- O AVAl EM' F'O'r.O IC
· Tratar à rua Almirante

·

-certame máximo de bola ao .ação do campeonato esco-
. � .

,1 rie III a� S Lamego, n. 27.

cesto do Estado, Estes dois .ar. de voleibol que leva 0-
,

.' ultímos arcando com a res- 13trocinio da InspetDria da DANDA O GRANDE

I
médio g'aúcho Olavo, vincu- VeR ':J

e -�eponsabilidad� de bem repI:e- �ducação Fisica sob a AUSE TE ,'. lado ao futeból de Criciuma.
ESTA NO�TE É_MINHA .,.U .,

sentar a capital-deram con-' oadjuvação .
da Federação O zagueiro Danda estará' O referido' jogador, já trei- CI N E SA-O JOSE-/

, . Com: Gina Lollobrigida �
ta do recado em toda a li- \tletica Catarinense. A je fó'ra do cotejo de hoje, nou com absoluto êxitO' no

nha.· A entidade da RU;l Joã'o �xemplo dO's :mos anterio- por se a-char fortemente le- clube cita,dino, jdntamente As - 10 horas.
Com� i:����fo�

Pinto abiscoitou O'S certa- '�s' espera-se um ·exito· to- üonado' no joelho direito. com Coca e o seu homônimo, SHORTS � DESENHOS
mes,. de >lance livr.e para ju- aI do campeonato em apre-' DéstâC formà, o�v-alorO'so jo- . meia-esqu�l'da,· tendo' assi- - CAME'DlA& No ProgI:ama: -

venis bem como as hO'nras 'o. 2'ador ccmNn'úa B.endO' perse- '-nado contrato na ocasi',ão.. Preço Unicb: 5,00. Preços:- 7,00 - 3,50.
. /

, C,' Lt· 5 Censura até -14 anos.
de campeão. Ao passO' que O' - É a seguinte a'provâ:' �uidb pel:;_t:má,_ 'soite, üma'l "',, -; .. -_" ,,],

.

enSl!l:,� ,<I e_ {lnos.
F

Clube da Base Aérea conse- -'el equipe do ,caraia.na.:üq:' \ii,�'q.ue- -s�, encflnb�a�a re�
'. MAIS"ÜM ANd'DE As 1,45 �-4.� 7 � 9 .horas.

gutu:'as honras de. campeão \_i"para o torneio dã .volei-", cupera'do de uma fratm'a no I EXIST�NCIA I .

�a Tela Panoramlc�
individual,'de lance livre por )OI de quinta fe.ira ,�l'fO ês- '·:criz. 'Ac'red.ita-se, que o a- '0 Avaí· óompletou ,quinta- Victor MARURE -:- Plper
intermédio dO' decano atle- :adio da FAC: Er�co- )"ldo fastamento de' Danda, seja I feirà última,

<

mais um ano <�AURIE - William BEN

ta Aldo Nun�s, bem como o 'l'uries, Dedéco, HaniÚton, deveras prolongado sabim- I de exi'stência em pról do en- DIX' - Vicente PRICE �

titulo de campeão catari-
<

osé Cl;rlos' e Gleho. S·em. do-se cta gravidade' da cou-l grandecimento do futeból :'echnicolor em:

nense do cO'rrente anO'. Deve- ombra de duvidas uma tusão.

I
da Cidade, do Estado e tam- TENHO SANGUE EM

mos salientár �qui O' traba- .rande equipe com seis cór- ALEMÃO NÃO VIRÁ bém -do País, pois o clube MINHAS MÃOS
lho dos técnicos Cintra'e .adores eUl boas condiçÕes . Como é do conhecimento. possue em seu carté1' de vi- No Programa:

'

Helio Lange; naturalmente :'isicas e técnicas. popular, o Avaí telegrafou.! tórias uma internacioml. Cine ReporteI". Nac.
, não podemO's esquecer tam- - Ensaiou na qU8l.dl'a 'da ao 'poIttej-fo ,gaúcho AlemãO', MISS FLAMENGO DARÁ O

I
Preços: 10,00 -"- 5,00.

bem o trabalho magnifico ?ederação Atlética Catari- récem sá'ído gas fileira:s do Censura até 10 anos.

dO' grande desportista Ru- lense a equipe de voleibol F'Iaméngo de Ca�tiag do Sul, PONTAPÉ INICIAL
bens Lange respO'nsaveJ di- io Abrigo de .Menores que por incompatibiclade com o Um espetáculo inédito es-

r€to pela excelente fáse có.m rá intervir no campeonatO' seu técnicp, no sentido do, tá pre'8sto para a tarde de

que atravessa ° juvenil do �scolar a ter- inicio segunda mesmo, 'junto cO,m o .seu cO'-1 hoje, com o chute inicial -da

Clube<poze de AgO'stO'. Ao 'eira próxima. Os rapazes lega Só�is, 'viajarefu até nos-' pele)a entre �vaí x Taman
RubinhO' atualmente nO' Rio 'o Abrigo são apont�clos sa Capital, para se subme·, dare, que sera dado pela
de Janeiro as nossas feli- omo os provaveis campeões terem a um, período de ex- srta. Elvira Wilberg, 'Miss
,citações fazendO' vótO's de lo cartaH;1e em referencia ..'. periências. Enqúanto Salis, Flamengo, que também é
um breve regresso para

.

- Clube Doze' de Agosto pe'rmanece em silêncio, Ale- Distrito Federal. A presen
juntO' dO's qtle lhe querem ) Clube Atletico Catarinen-

I mão, xespon-deu
'

negativa- ça da si�pática Miss, lidi
bem. Ele certamente lá na ;e provavelmente não irão mente, uma vez que recebeu ma representante da beleza
capital federal deve ter· ntervir no'campeonato ci- I convite da Portuguesa de n.ftcion�l fiesperta interêsse
vibrado de emoção aO' sa- ;adino de voleibol. Não sa-

I
Desportos, tendo rumado :ncomum na platéia esporti·

bel' do resultado do campeo- ')emos a que atribuir essa
I
para São Paulo. I va ilhôa.

.

nato pois. sempre fO'i sua nedida. dos -dirigentes des-I ESPERADO 'OLAVO
, .'.

grande preocupação o titulo ,as duas prestigiosas ag.re- O Avaí aguarda. breve- BOLA0 ESTARÁ DE FO�A
máximo 'do basquetebol ca- miações. meÍ1te a cheg�a do centro- O impetuoso centl'o-a-
tari�ense quasi sempre em

'.'

vante-- Bolão, por ter sido
põder de clubes do interior. ê.f5•••�••• '}.(;)"ê.e•••liuua•••••.•••••eil......... suspenso por uma partida
Portanto está realizado es- estará de fóra na partida de
te ano o seu sO'nho de mui- NOTICIAR lO DO' REMO 11O:io; 'abrindo um claro, já
tos anos de eSlJera. O Clu- ..', que nfLO existe substituto à.
be Doze de Agosto m,pstrou altura.
que de fato é a equipe que Foi eleita a diretoria da lreinando o out-riggers a
melhor podia- representar Federação Aquática do 'RiO' oito, o quatro e' dois com
Santa:'Catarina nO' 'Campeo- jrande do Sul que dirigirá dmoneiro do Riachuelo, o
nato Brasileiro de bola ao J "esporte dos fortes" do ;kiff, o oito, o double e o
Cesto realisado em Guara- rizinho Estado sulino.no pe- I quatro com patrão do Mar
tinguetá. DevemO's. dizer dodo de julho do corrente I tinelli, ç skiff, o dois com,
aqui' tambem Ida magnifica mo a julho de 1957: Presi- o oito e o quatl'o sem dó AI-
organização do ceréame. A Jente General Darcy' do Luz. _

' \

entidade presidida pelo dou- VignQli, _10 Vice-Presidente -o�

t�r João Batista.: Bonnassis - AugustO' "�C'hmidt, 2° Vi- Na próxima reg'ata o fa-,
está de .parabens. O certa- �e-Presidente - Edgar G. moso "quatro sem" do Amé
me todO' transcO'rreu dentro Eifler, SecretáriO' Técnico rica, de Blumenau, �campe- AINDA NÃO FOI ESCA-
de um clima verdadeiramen- - Túlio de Rose, 10 Secre- ão catai-inense �. vice-cam-!. LADO
te notavel tanto na parte di- tário -:- Airton D'orneles, 20 peão brasileiro, terá um for- Por depe·nder. ainda de
iü'i'�linar comO' técnica. No Secretário :_ Alberto Pi- te adversário, trata-se do vários elementO's, o técnico
Congresso de -en-cerramento nheiro, 10 Tesoureiro. _:_ Ge- conjunto do Clube de R.ega-

I
Carlos, de Gampos Ramos,

foi apontad'a a cidade de :11erO'so Alvl{s Ferreira, �o tas Aldo ·Luz, fO'rm'ado' por não escidou o quadro para
Blurnenàu como sendo.a sé- Tesoureiro - Arí Lanzer, Orildo, Alfaiate, Gleno e hoje, só o fazendo' na hora.
de do proximo certame ten- Arquivista·- José Martins Osman, sendo êstes dois úl- do cO'tejo.
do Joinvile ficado com.o dos S�ntos, Conselho Fi.scal timos tituiare� do �onsag-ra-

'

.C{lll.................. A'I - 2 hO�'as.
priméiro suplente em caso - Joao C. Wallau FIlho, do OITO aIdista, e os dois ":.-'.

"

I -

"
". _

10) Cine NotiCiadO'. Nac.
da desistencia daquela Li- Osmar Hin-dlein �. Guilher- ,primeiros ex-integnmtes do só prçtendem ley_anfar, o --_20) O MONSTRO. MAG-
,ga. Encerrando queremos ue Schwarz. OITO do Mal'tinelli que _

no C'fliTInéonato Estadual, como: NETICO '

mais uma: vez felicitar atle-, -0- ano- passado venceu O' Cam- também
-

i'epresentarerr( 9 30) AO COMPASSO DA
tas e dirigentes de todos A. medida que se aproxi- pebnato Estf\c1I1�1 e que a- n"O'Qn Estado no nál'eo- de DISCORDIA
quanto tomaram . parte no nia o Campeonato Estadual

í tualmel1te _estão
_ elivergando . "f<lV,tro sp.m" no Campeo�1a- AO) ALIAD,O MISTE-

· Certame que teve· O' patroci- de Reino, máior é o númúo a. camiseta' alvr-rubra. Sem to Brasileiro_de Remo a rea-: TERIOSO - 9/10 Eps ..nio da FAC. de embarcações que sin"
I

dúvida alguma será uni 'pá- lizHr-se em 18 de dezembr'o,' ; J;>reços: 7,00 :_ 3,50.
��...._"":;:;;-, Te1:mJnacto' O c,ª,:rnpe.o� 'qram nas nossfis dua.s paías. 'rflp djll:Íssimo, porqlla.nto na- LJag'ôa Rodl:igO' "d:e .Frej- ,Cen'sura at.é... ·1.0 anos.

nato ·estadual de basquetc- Assim é que ontem vimoi anlbos os 'adveI:sários nã.o j A 730 I;as, s -, lOras.

JÓQUEI PÊSO

. , 1° Páreo
Metralha

, '

Ve,nde·,e

14,20 - 500 mts.·- Cr$ 1.500,00 ao 10 e Cr$ 50b,oo ap 2°.
Noé Santos 40 E' a nossa indicação
Capitão Seemann 40· Mais pêso. Melhor .na dupla
José Santos 40 Estreante: Muito bem na turma
NJ:iJton Souza AO Estreante. Nãoiacreditàmos,

20 Páreo - 15,00 _:_ 600 metros - Cr$ 3.000,00 ao 10 e Cr$ 600,QO' ao 2°.
José Santos 32 Fôrça do páreo
Milton S�uza 36. Poderá formar a dupla
C.apitão Seemann 40 � Estreante. Artigo de.muita fé
Noé Santos,' 40 Ainda não encontrou sua melhor-forma

1
2
3

:1- 4

Espoleta
Brinquedo'
Gaúch9

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

Um bangalow situado à
rua 3 de Maio -n, 280 com

água encanada e instalação
sanitária.
Tratar

_

à rua Almirante
Lamego, n. 27.

Um sitio com 6' casas, com

água encanada, e luz, situa
lo à rua Lal:do. Linhares,'
L 27:

•

Tratar à rua Almirante

Lameg'o, 'no 27.<

CRITóRIOS.
Ver e tratar à Rua Vitor

Meireles, 42

As 5 - 8 horas.
Victor MATURE: � Piper

LAURIE em:

TENHO SANGUE EM

MIN!IAS MÃOS

'Preceito do -Dia
A MÁQl!f.1NA HUMANA

O organismo humano as·

semelha-se a uma máqüiua
que trabalha sem cessar.

Jane' Mesmo em repouso ou duo
orante õ sono, está, funcio.
nando, gastando-se e CO)1SU
mindo energia. E' preciso,
pois,' compensar o gasto e

reparar as perdas. O mate·
I. rial reparador -dos tecidos e

fornecedor de <energia é o

alimento.
Use alimentação adequa·
da para forne�er as subs,
tâncias indispensáveis ao

As � 2 horas.. bGm funcionaménto da

1°) Ahlal. Atlantida. Nac"1 m.áquina humana.-SNES
2°) AO COMPASSO DA

As - 2 horas. DICORDIA ',Par'"'-.cip'aça-o1°) Cine Reporter. Nac. .1 3d) ALIADO MISTE-I' �
,.

.

.

2°) A MARCHA 'rRIUN- 'RIOSO 9/10 Eps.· _
\ A�ton:l? RU�SI" e Neu:�F'AL

, 40) MONSTRO MAGNE., Schroedll �U.SSl, tem o pra _
..,..

Com: Robert Wagner 'rICO I zer de partIêIpar aos paren- /
echnicolol' Preços: 7,00 _ 3,50. t�s e pessôas amig:as o n�s,
3°) O PALHAÇO - Com:

Censu.ra até 10 anos. [cimento de seu pnmo�enl�o
Red Skelton As _ 8 horas. ROBERT� ocorrido no dia

Preços: 9,00 - 4,50. O MONSTRO MAGNÉTICO 31, de.' Agosto �a Casa ?e
Censura até 5 anos. Com: Richard CARLTON Saude ,: ,Matermdade Sao

As - 7,30 horas:
. ES'FA NOITE É-MINHA. SebastIao.

Vic;or MARURE - Piper Com:' Gina LOllobrigida
j

PEnDE'''U-'- .SE-�-"LAURIE, em: No Programa: : K ...

TENH� SANGl}E EM Atual. Atlantida. Nac. I CAUTELA N. 833, EM!·
MINHAS MAOS Preços: 7,00. -'- 3,50, I TIDA PELA CAIXA ECO-
Technico'lor Censura até 14 anos. ! MÓMICA.No Programa:,

Cine Reporter. Nac.
Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 14 anO's.

Technicolor

TechnicolO'r

N o Programa:
ReporteI' Na Tela Nac.
Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 10 anos. "',

As - 2 horas.
Red SKELTON

GREER""em :.

O pALHAÇO
N o Programa: ,

Cine Reporter. Nac.

Preços' 9,00 � 4,50.
Censura até 5 anos.'

rPl ••,
As 2 - 4 - 7 - 9 horas.
Esther WILLIANS

Fernando LAMAS - Jac,k.
CARSON em:

SALVE A' CAMPEÃ

No Programa:
Noticias da Semana. Nac.

Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 5 anps./

; NILTINHO TAMBÉM
O meia�esquer{la Niltf

nho, qiie vinha recuperando
sua melhor forma, depois de
Ima ausêricia de quasi 3 a

nos de nossós grama·dos, es-

tá mais uma vez afastadO' do
seu quadro pO'r motivo de
séria distensão 'muscular,

'r.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO Florianópolis, Domingo, 4 de Setembro de '1955 5
- -----�----------_._.,._------ -. ---------------------------_.-----

.. J Com a Biblía na Mão

*... I .

«No t.enaculo»
,I D01UINGO, 4 DE SET�MBRO

/
com ponta de metal duro

////; (carbureto de tUI1[jstênio e ccbaltc]

� Fabricação sueca

� TEMOS EM ESTOQUE
::::=_ P A R A P R O N T A E N·T R E G A

. Você sabia qu�

E, chegando a Nazaré, onde í'ôra criado, num dia de.
sábado, segundo o seu costume; entrou na sinagoga.

I: (Lucas '1:16) Leiam Mateus 12:9-13
Em muitas vilas da zona rural da Inglaterra, uma

1 velha Igreja 'fica situada defronte ao mercado. Alí, nas

; horas do bulício, quando a quadra está repleta de povo,
!
no vai-vem. ensurdecedor das compras e vendas, o sino
da Igreja começa a· repicar, e os can�ilhões mandam

I para
o ar uma'música' que parece não pertencer a êste

4t. mundo. .

.

:'!', ,.�".

..

·1 I Assim' deve ser, para nós, o dia do Senhor. Assim d�-

r/i?", -;;c •..• -3,. -:= til �,
•

� I
ve ser o Domingo. Nomeio do borburinho da vida, êle

,'.J .7 i « ,\,
,

�
<:;> .

nos' recorda as coisas celestiais, É-n'os dado para que

'. _ ....
"

<:;),"II dêle façamos um dia' de recolhimento e de descanso. Fe-
..\JlIT·iI'A._,.....

,�
.........

���� vllíTee (Jlro .' chando a porta para as ocupações diárias, temos o privi-
;§I __�úW p��CFBrO POS � 'égío de prestar culto a Deus e aprender as coisas que

� � o. --;;;-:;;.' f1(fj)BN7ESGNTR6
_

são de eternidade à eternidade.

L \

�""��;8." PePeST2es.. tAl/ro Os. holande:se� costumam chamaI: o Dia do Se�hor, BOLSA DE ESTUDOS NOS

�'\\\ "�7:':-:'::-; Md�/Ss.0NcW� ) Domingo, de 'DIque de Deus". ASSIm como os diques ESTADOS UNIDOS'

\\�
.. /)(JSl'et(}S l'eP8S luas cidades e lavouras, assim o Dia do Senhor, propria- -O COJ.\IIMITTEE ON STU-

I'\: --::==.. _ f:4?êS,,zSJ; PI5l0S nento usado, representa o grande dique entre nós e o DY AND TRAINING IN

I .:::..1 .::_
--_ IIVrt'M08/t/.!',r/lS nal que está sempre forçando uma entrada em nossas THE UNITED STATES, co-

, �-=1 _� I?;] B44,!; 1?GS7"ANTES 'idas." munica as interessados que

,
_

o o .J � POR liMAiS -

( .'�" ,'o

'�?:,d'�:��)1i(.� as inscrições para BOLSAS
i:: :!'!e):J ==- O RA ç Ã O

.. �r"'·�"""':"" DE ESTUDOS NOS ESTA-

-'
.

.

. ,
'. "1 '

DDS UNIDOS já se acham

HOJE E A·MA'NH Ã Nosso Pai Celeste. Nós te agradecemos a benção do aberta. São condições essen-

. � 'Dia do Senhor Ajuda-nos a usá-lo de tal modo que "Ch'e-
I

,c�ais á ins.cri.çã? ser o can-

I
guemos à perfeita compreensão d'Aquele que é o cami- didato ,brasllelro' nato ou

NO 'PASSADO "[nho, a verdade e a vida, para todos os homens. Roga- natural izado e ter um bom
,

I
mos-te em nome do bendito Jesus, nosso único ·e in con-

con. hecime�1to ?a. lingua in-

fundivel Salvador. Amém. ' glesa. Sera exigido o curso
4 DE SETEMBRO y ... -.,----.......-"".....• .......• ....W.l"...........• ..............•••............• ......•__••••........••__• superior completo para as

: Ipren'd'B
.

a Ganhar' O·,nhel'ro Bolsas de especialização e

i
.

.

.

r

. c ur'sos cla�sicos, e Científi-

I co ou equiva lentes para as

_: em 1.50,1, ,�n:é:'ico Vespúcci escreve� a So_derini I (Imbo� OS SfiXIlS) Bolsas' de nível un dergra-
_ em 1.871, InICIOU-Se no Senado a discussão pa- ,

� (J duate.
•

Brasil; I Ganhe eI� Cr$ 2.000,90 � Cr� 3.900,00 mensalr,nel1te, O COMMITTEE ON STU-
_ em 163!), o Conde da Torre assinou a Carta-pa-: vendendo artI.gos de grande' aceitação a seus amigos e DY AND TRAINING IN

.

tente nomeado Henrique Dias "para Cabo e Governador colegas. Os livros "COMO GANHAR DINHEIRO SEM THE UNITED ST'ATES .

d?s ciioulos, negros e mulatos que ,�ervem e adiante ser- : �REJUDI?.:R, SUAS OCUP.AÇ?ES�' e� ".MA�NETISl\�O recebe inscrições de c;n:i�
virem nesta guerra em. toelo o Brasil" "F ESSOAL além- de lhe ensinar como 111le-far. no comer- datas . id t S t,

, ••

c I es I en es em an a.

_ em 1788, na Bahia, nasceu o Visconde ele Monser- -cio mesmo sem Capital, ensm a todos os segredos da pro- Catarina
rate, Joaquim José Pinheiro de Vasconcellos; I fissão de ,_;ended?I'es. Segue t�mbém junto �os livros . Infor�ações poderão ser

_ em 1825, à frénte de LIma Brigada de Cavalaria, I
uma relaçao ele Importantes firmas que desejam agen- obtirlas com ó Sr. Eurico

Bento Manuel Ribeim destroçou na Banda Oriental do ·!tes-Vendedores em todas as cidades do' Brasil para Te- Hosterno pelo' telefone 2965,
Urug'llai as tropas 'de GeneLll P;:utuoso Rivera;

,

i �i,dos" Joias, N�vida�les, etc. Para voc� começar ganhar à rua. Trajano 12 _ sala
_: em 1843, desembarcou no Rio_de Janeiro,' onde Qlnhe�l'o peça Imedwtamente os 2 hvros por apenas 10, das 14 às 17-horas, em

chegara na véspera, a Impel'atríz D. Thereza Christina; Cr$ 100,00 pelo Ree!Ylbolso Postal. Não mande dinheiro, Florianópolis.
_ em 1.851, o éntão Conde de Caxias, entrou, no Es- pague somente de,pois de receber no correio. Pedit.')s a

tado Oriental, pela fronteira de Santana do Livramento, 10RG. EDI,TORA LT_DA., Caixa' P?stal: 105 _ Copaca-
com 16.000 homens; .• '

bana - 1llO de JaneIro.

_ em 1.867, em Recife, nasceu o -poéta, jornalista e
---- __--'-_o

contista Medeiros ele Albuquerque; T·'I d
.. n

_ em 1.871, iniciou-se no SenJlado a eliscussão pa- emp O· nu� a .tI.S ma lores>;
ra a abolição gradua da escl:avatura no Brasil';, Ih d O_ em 1.919, de sua viag'em a Capital,� da Rep(jblica, j' às a ceâoia
regressou à Florianó1Jolis o S1·. Augusto Lopes da Silvei·

ra, que então exercia .ás funções de Diretor, sendo pro.
... (SNA) _ Líderes ahgli- Sarawak, uma colônia �ri

prietário, deste jornal O ESTADO;
:anos anunciaram planos tânica de 50 milhas quadra-

_ em 1.!)39, a' Austria e a nova Zelandia declararam relativos à inauguração da: das de superfíoie, ,situada a

guerra .à Alemanha;
- nova catedral em Sarawak, 450 milhas ao nordeste de

_-O dia de hoje é consagrado à Juventude do Brasil. Kuching, por' ocasião dO' Bornéu, uma das maiores

próximo Natal, quando s'e ilhas da Oceania, foi a for

comemq,l'ará' o 100° aniver-. taleza, em tempos passados,
.3al'lO da implantação do dos temíveis "embalsamado
Cristianismo em Sarawak. res de càbeças" é dos famo

sos piratas até. que James
A estru"tura tôda de gra- Brooke, então capitão de um

Jito, com capaci'dade para navio da armada britânica,
lcomodar 750 pessoas as- subjugou o território 'a pe-

,entadas, será coberta corri dido do �ultão ele Brunei.
;elhas de êôr verde. Esse Em gratidão, nomeou-o,

importante templo _substi- mais 'tarde, como "raja" da
uirá a casa de' cultos de

I
região conquistada, a qual

nadeira levantada em 1855 lhe foi dada postericirmen-' '))

por Sir James Brooke,. pri- te. Br'ooke e seus herdeiros
.

neiro "rajá branco" ele Sa- a governaram na qualidade
·awak. O centenário prédio de "rajás brancos" até 194G,
;erá desmanchado e recons- quando a família renunciou

ruído num subúrbio de todo o govêrno, tornando-se
(uching, para servir a uma Sarawak posses,são britâni- Como vem fazendo em ·di·

'ongregação. ca. versos estados brasileiros, c

G;--'---d:---O-'" b t r'�· 1'1· �ig.a�eir� E�Ua;rd? t?,ome.s
rBnue esco er 8y(."len IICa Sit��S ��te�on::�1�arn���'el��·
D·
'. •

f' f"l
. damente, ° Destacamento :1

eI?O!s" de lon�os estudos e p�sqUlsas, 01 111a

men-, Base Aérea de Florianónolis
� encontrada a formula base do produto TESTONUS, enl vl'agem de' p

-"
N

,
.'

111S eçao. • (

�mpregado contra a ASTEN�A FISICA e MENTAL, I' me'm d' ..
..

I"
:,!:FOTÉNCIA E ESGOTAMENTO FíSICO. TES'I'ONUS de Ja�eirl: regressou ao 1.11

i um produto à base de Hormônio cientificamente dosa-

io e rigorosamente manipulado, que produz uma ação O Ctt-'cenovadora e vitalizadora de to'das as células orgânicas,
. r. ODS aD IDO

rincipalmente das glandulas sexuais .. TESTONUS, .

não l
um produto de ação passageira.

.

Literatura- e pedidos a
.

FREDERICO DA SILVA NEVES
Caixa Postal, nO 23!)8 - RIO
Atende-se por Re.embolso Postal

Ambos os sexos

=----��.!!.-.-_.
-

u��;;�_��j)
I
,

��,
MIl FOI li PtUMA R.oSA ',/

-

«(/ê M4SC80'W CO -

//IIfAó P$Ol/TRI1 L'OSI1,
SM 47lANrJl,

GSTAJOS (/AfIPOS �

SR'OCAS para pedrc.ro
'\

SECO

-.>,:

-:::--. em jogos de 0,80 a 4,00 e de 0,80 a

'" 4,80 m de comprimento, e brocas para

\ \\\:'
"" fogacho de 50 cms. de comprimento

I l \ \ .

·

.

C I A. C O M E R C I A L BR-ASILEIRA
D I V I SÃO D E. 'M ÁQUI NAS

Rua Alvares Penteado, 208 - 8." andar - Tele-fone 35-4101
End. Telegr. ,/TRADECO" - Caixa Postal, 238 - São Paulo

MAIS UM CENTENÁRIO
O Protestaníismo .na Colômbia

(SNA) _ O Rev. Fran- contatos pessoais e de lite
cisco Ordonez, presidente da ratura religiosa".

A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE:

Confederação Evangélica I "Estamos convidando des
Colombiana, anunciou que' tacades pregadores da Amé
estão sendo elaborados pla- rica Latina, esperando, as

os para a' celebração, em sim, alcançar multidões de
�956, do centenário do 'Pro- colombianos, com o Evan
estan tisrno na Çolômbia. gelho", disse ainda o sr,

Disse ê'le que em 1956 co- Ordonez,
nemorar-se-á o 100° aniver- Declarou finalmente que
.áiio da chegada à Colôm- um dos objetivos das f'es
)i, do Rev.. Henry B. Pratt, tividades do Centenário se

iioneiro missionário protes- rá a distribuição de 20.000
tante. exemplares do Novo Testa-

mento em uma encadernação
O sr. Ordonez informou comemorativa, acrescentan

que durante o ano centená- do que está sendo .prepara
do ênfase. especial será da- da, também, a publicação de
da às campanhas; evangelí- um livro sôb re a história
.as, "não só dos púlpitos, da- obra protestante hã Co
mas também por meio de lôrnbia.

ENTREGA IMEDIATa
TRILHOS, DECAUVILLE � 8kgs. cl talas de

..
.

'e Ffsh-plates
TUBOS, GALVANIZADOS - sem costura -

junçfio

Diametros:
1" :- 1.1/4" - 1.1/2"

---'_ .--

2" - 2,1/2" � 3" e 4"
OferecemQs as mercadorias acima á preços abaixo do

mercado - Material importado e garantido. em perfeita
condição. . . . , "

Con�ultar - C±METAL SIA - Av, Graça Aranha J82
- 40 and, - Rio - Teleg. - CIMETALLIC Fone

�2-3754.

o

t�cri.·ório -Confabil
Imobiliario Perrone

V. S. não precisa mais incomodar�se com a ,admi·
nistração de seus imóveis! O -Escritório Contábil-Im0-

Jiliário Perrone, recém-instalado nesta Capital está
lptO a prestar-lhe êste serviço, bem como servir de· in-
ermedi:irio na compnt e van.da de imóveis e hip<;>técas,
ncal'regando-se também da. legalização e registro de
.odos e quaisquer papeis ou documentos. Além de efe
_qar escriturações contábeis ou' fiscais, o E:lcritório acei
ta procupações para procedimento junto a repútições
>u estabelecimell tos, Para maiores esclarecimentos, di.'
,'ija-se ao ESCRITóRIO CONTÁBIL-IMOBILIARIO
'ERRONB.

5 DE SEtrEMBRQ

A DATA DE HOJE HECORDA-NOS QUE:

_ ·em 1.811, o Forte de Santa Tereza, na Banda
Oriental do Uruguai, foi ocupado pelo priineiro General
Ma n u el lVIarques de Souza;

_ em "1.850, foi criada a Provincia do Amazonas,
cujo tenitório. foi desmembrado d.a do Pará;

_ em 1.852, Luiz Alves de Uma e Silva recebeu o

Diplorna e a Medalha de Ouro, do Uruguai, pendente de
fita verde, no pescoço;

- em 1.8G5, no Hospital de Corrientes, na Argenti
na, faleceu o bravo catarincDsee, Tenente Alvaro AllgUS:
to de Carva lho, nascido em IOde Março de 1829;

_ em 1.880, em Tienstsini foi assinado o primein
tratado de amizade, comércio e navegação, .

entre a Chi
nft e o. Brasil. Foi substituido pelo de 3 de OUtubro de
18S1;

_ em 1.919, foi assinado na Pasta da Guerra um
I

Decl'éto tl'ansferindo o então COl'onél Felippe Schmidt,
cabl'illense de n:ulcimento, do Comando do 50 Regimen
to pura o do 4Go de Caçadores

_ em 1.054, em Buenos Aires, a Emb:tixadü do Bra·
sil c'ancelavn a ret:epção que 'teda lugar nb dia 7, em ho
mel1ngem fl Indepenelencia, considerando a morte do
Presidente Cetú!ic; V:\rg3s ü esbr a Nação BrasileÍl'3
de luto.

.

Rua. Deodoro, nO 11 _ Caixa Postal) 35.0
nópolis.

Floria-

--�----_._----_.

VISITA' DE
INSPEÇÃO CURSO "SANeTOS SARAIVA"

'(REGISTRADO)
, • DACTILOGRAFIA E TACÜJlGRAFlA

,
PROF. LíGIA DOS SANCTOS SARAiVA

atende aos interessados diàriámente das 9 às 12 e das
14 às 18 horas

ENDEREÇO: Rua Feliciano Nunes Pires, 13 _'
Tel. ;IU a,

COM�NTÁRIOS DE �UM JORNAL
Como é vista a campa�ha de

Billy . Graham
·

(SNA)
..

"Le Courrier", Iprecisam viver integralmen
Jornal catohco-romano de

I te sua fé e redescobrir a

Genebra, declarou que.? I quele espírito de conquista
sucesso da cruzada de aVl- e as qualidades dinâmicas

Curso de aperfeiçoamento Ivamento levada a efeito na- I dos primitivos cristãos" dI'-
e longa prática nos Hospitais '

de Buenos Àil'es quela capital pelo evange- zia o jornal.

CONSULTO'RIO: Rua Fé-
lista Billy Graham,' dos Es- I. "Se cada católico é uma

Jipe Schmidt, m. 18 (sobl'a-
tados Unidos, foi uma ad- imagem viva da doutrina de

20 andar do). _ FONE 3512. ver!ê�cia para. que tO?�S os sua Igreja, o povo 'ràpida-
HORA'RIO: das 15 ás 18

catollcos esteJam vlgllan- mente compreenderá de que'
teso modo poderá saciar sua sê-

·
A concentração, realizada de, de religião.

ALUGA SE
no "Palácio das Exposi-

• o

•

_

'

ções", foi assistid� por I "Se. Billy Graham, por
.-••.�-�.-""--�;;;;'f:..i!:.;;::::a"�ii",.j.��:fiii.·�íi1iaiii.ii;_i.i.. iii_iiij'kWliii.i··i_.fifI._j.lj·-..;;--:;�;, 30.000 pessoas MaiS de suas qualI'dacles dI'na�

,

'II!I ....... Garagem para 2 automo-
. <. mlcas

.

-r.RE' -VE�."TIBULa·RES veis.
.

1.0.00 foram à frente, deci- 'foi �apaz 'de fazer com qU�"'-
_

dindo-se ao la,dp de Cristo. 'os católicos compreel1des-Tratar Herci1io Luz, 157. I·

'''�s.so serviu para que os sem. isto, sua passagem por

PARA AS FACULDADES Dm DIREITO, FILOSOFIA, f,aminhooeje cato�os compreer�d:lm que Genebra não foi em vão".

MEDICINA. FARMACIA.E ODONTOLOGIA.
OPEL t Agradecimento 'e

-

Missa
-

cURSOBoSco '

Vende-se uma, capaci da- Felicíssimo ROdriguês Sobrinho e filhos, agradecem os
l\latrícula: Livrada Lider, até 31 de agôsto. ..!t;! 1.750 quilos, com pou- t d

"

V9� os .e pes,ar,. enviarlos pelo falecimento de-sua espôsa' e
'Informações: Local aC'Íma ou. pidos telefont>s 2:116 e' cos meses de úso. mae D E111111" ele Dl'

,

R!'
.

,. _, lvelra oe nguês e, convidam os_ pa-
3961. Tratar a ·rua Sào Jorge, rentes e pessoas amigas para a missa de mi's que será

Início dasaUJâs,:'1 de setembro. 14 ou pelo Telefone 301D, 'b dte Ia a no dia 15 de Setembro na Matriz de Urubidi.,

ANDRÉ NILO TADASCO

PARA Doenças de Senhoras
; Partos - Operações' - Via�

Urinárias

{
DJmatos

MÉDICO CIRURGIAO

[.

PRISÃO DE VENTRE

P,LUlAS Do ABBADE'Moss.
-------_.-

horas.

DR. LAURO CALDEIRA DE ANDRADA

tratamento com o

As vertigens, roslo quenle, falla de

ar" \'omitos. lonleiras e dores de
cabe�a. • maIOr parte das vezes

são devidas ao mau funrionamen,
to do aparelho digestivo t' conse-

quente Prisao dt' -Ventre As
.

J:'iJulas do Abhalle Moss sao mdi
cadas no tratamento da Prisão 0('

Ventre e SUllS manifestações ('

!las AlIgior-:';tes Licenciadas pe·
·'a :Sa ude ="'.. lIlica, as "ilulas :lo

Abbade Moss são usadas por ml
Ibares � peSsoas. Faça o seu

uso das pUuJas do Abbade Moss;

CIRURGIÃO-DENTISTA
CONSULTóRIO -=- Edificio Paternon

sala 203 - Rua Tenente''Silveira, 15 -

Atende diáriame'nte das 8 às 11 horas.'
3ai e 5as das 14 às 18 ho�as.
'Em Capoe-iras atende aos sábados á tarde

I

Vende-se
Um automovel NllSc;h 1049, em '-perfeito' esta'ao; i'iro�

tivo de deixn� a profissiío, Placa 230.037.'
Tratar no ponto da Praça 15. com Maneco.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Dental Santa Apolonia 1
, "DI:

ARTHUR ANTONIO MEN�GOTTO
Rua: Tiradentes, D.O 20

FLORIANóPOLIS

�iJNfSTÊRIO DÁ AGRICULTUIs'Á
SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA }<'LORESTAI.
REGIONAL

.• !\GORDO" COAI O ESTADO "01'.

S.4.NTA CA'l'ARINA
,AVISO

FARMACI/� DE l)LANTÃO;
PL�tNTÕES DE FARMÁCIAS

ESTADOo
---

üIlINI8TIUC.aU
aedaçio e OflciDaI, à rua COD'
selheíre- Mafra, D. UO 'hl. IU22
- C1. Postal' 119.-
Diretor: RUEi:N � lo _AMOS

Mês de Setembro <

,3 sábado (tarde) -:- Farmácia Moderna - Rua João
Pinto.

•

4 domingo - Farmácia Moderna - Rua João Pinto.
.� OelegaciA Florestal Regional, 7 quinta-feira (feriado) - Farmácia Santo Antônio

nu sentld« Je coibir, ao máximo {lOS- Gerente: ���mgos r. D.
- Rua Felipe Schmidt, 43.

sivel, as queimadas e derrubadas' de mato, afim de ímpe- 10 sábado (tarde) - Farmácia Catarinense - Rua
pedir os desastrosos ereítcs econômicos e ecologic;os que liepreaeDlauteil: Trajano.
acarretam tais prátícas, torna público, e chama a atenção Repr<!�entatõ.. A, 8. -L"r�: 11 domingo, - Farmácia, Catarinense - Rua 'I'ra-

Ltda.de todos os proprietários. de terras e Iavradores em geral, :. ):{ua/.3ena�or lJ%nt•• , �o __ '0 jano.
para a exigência do cumprimento do Código Ftorestal andar. 17 sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua 'I'ra-
(Deer. 23.7$)3 de 23-1-�.9�'*) em todo o Estado. Te!.: 22-6924 -- Rio d. Janetrc

..[ano,Rua 16 da Novemb ro 228 -fiO
QUEIMADAS F.. DERRUBADAS DE MA�'O andar aala 611 -r Slo Pauí», 18 domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.

rienhum proprietário de terras ou lavrador _podera
_
24 sábado (tarde) -' Farmácia Esperança - 'Rua

proceder queimada ou derrubada de mato sem solícitar, \SS'NA'TURAg Conselheiro Mafra.
dê fi Na Ca,ltal .

com antece encia, l\ neeessâria líeença da autoridade _0-

, .

25 domingo - Farmácia Esperança '- Rua Conse-
restal- competénte, conforme dispõe. o Código i'lorcstal cm Ano , . Cr' 170,00.' lheiro Mafra.
seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores Semestre., , .. ,. (]r$ 110,0'0'1 O serviço noturno será efetuado pelas farmácias
ieit

.

1'" 'd N, Interiorsurei os a penal..l'4 es.
Ano Cr' ��o,Oo'"Santo Antônio e Noturna situadas, às ruas Felipe Sch-

R.EFLORESTAMENTO Semestre Cr'UO,OO midt, 43 e Trajano.
•

Esta �epartição, pela rêde de viveiros floresta.ís, em Anúncio mediante -ontráto, I
Os or ig innia, mesmo nio pu-;cooperação, que mantem no Estado, dispõe de mudas e se- hllcados, não aerão de 'JI"idol. i

mentes de espécies tlorestaís e' de ornamentação, para ror- A direção não ae responlal ilisa
.

necimento aos agrtoultores em geral, interessados no reflo- l'el08 conceitoa emitido. 110. a-:,-
t\lI;OI auil1.dol_,

.

restamento de suas terras, além de prestar toda orien(,àção

rESPECIÁUZAD\ EM ARTIGOS DENTARIOS .
técnica necessária. Lembra, ainda, a póssibilidade da ob-

, •
.'

-
-

d
,- .

fI INFORMAÇOES llpatelha,em moderna e ,completa para .ua�Cluer exame!

Estoque permanente' de todos e quaisquer" artigos tenção e empréstímes para re orestamento no Banco 110
radlolópe•.

ta a'O 'ramo Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos. UTEIS .

concernen e.. . .

' l1adiograuas e radioscopla!l.
EQUIPOS, CADEIRAS E MOTORES TEVONI te-

_

Os mte.ressados em. assuntos flo�e$-ta�s, para a 6.bten_- I' . -0--"
. • çao de marores scíarecimentos e requererem autortsaçãa

I"
O le.ltor enc�ntra.'. nQsta co': Pulmões 'e éoraçâo (tora;,:).

mos para pronta entrega ..' ,. luna, Informaçol. que nec llta. Êstomago ,- intestinos e 'ligado (coleclstogra!l.a).
A it

- d: d PLACAS E"'1\1:ALTAD>A8 de hcençapara queimada 'e âerrubadasjde mato, devem diàriamente e de imadiatc : '

cei amos encomen as e

I�'
. . .

A'
.

FI tal M
"" JORNATS T I f Rins e bexiga (Pteloguatta).

. . ,.ulgu-se as geuclas ores aIS UIJlClpaIS ou díretamen _ '. e e vue

para diversos fms .

. t R t'
- 't' d' S O o G

O Estado •.......•.... .. 1.022 Utero e anexes: Hlstern-aalpfngografta com insufla-

ATENÇÃO', Atendemos os senhores . Dent.istns
'

e .e a
�

es a .e.pa.r 1.;;;ao, .SI ua a a rua antoa nmont n-.

IA. Ga.zeta 2.656 .
'

-

I �.. . çâo das. trompas para diagnb..'Ittco da estertlídade,
'" "

do Tnter ele Servo o de REE.:M.BOLSO 'IIi" loti21noll"bs. '
.. Díãrto da Tarde,.......... 8.579

Protêtícos O nterior p �ç •

Telerõne 2.470 __"_ Caixa Postal 395, A Verdade .. ::........... 2.010 Radiografias de ossos em geral.
AÉREO e POSTAL "

' . Imps ensa Jflclal 11.688 Medidas es acas dos diametros da bacia. pua ortenta-Endereço telegráfico: Agrisilva - Florianópolis" S. C. HOSPITAIS
.

Oartdadar çâo dO parto (Bádio-pelvlmetrta).
(Provedor)' .•............ !I,IU Díàrtamente na .Materrud.ade Dr. Ca.rlo� ocrres.
(Portaria) .,............. 2.016
Nerêu Ramos " . .- •.811
Militar •. 1.117

\SãO
Seboat ião (Clla de

Saúc'e) ••••••••••...••• I.lia
MateDllidade

.

Doutur Caro
los Corrêa '

.. , ... '" ... 1.111

I
CHAMADOS UR-
GENTES .

,

I
Corpo de Bombeiro. '.,. '.IU
Serviço, Lu (Rech.ma-

I cões) Z.�04

_Florianópolis - It8.ja' - Joinville - Curitiba ; Polícia (Sala Comissário 2,038
Policia (·Gab. Delegado).. 1I.1i9�
COMPANHIAS D.

I' TRANSPORTJla .

.

AÉREO
,TAC .

: Cruzp.iiõ do Sul .

-==================:::::::::::"...,--..--. 'Panalr .........•........
Varill' , .

Lóide Aére.() ............•
Real .

cnndinavae • .;.

HOTÉIS

rLur ................•....IMage5ti� .

Metropol ' ..

La POlj'ta .

Caciqué , .

Central , .

E�trela .

rdeal ........•..•.•..•••.
ESTREITO·
Oi&qu� ...............•••

Ráios x

VENDE-SE AS' SEGUINTES PROPRIEDADES
A Casa" n. 12 na Rua dos Ilhéus (antiga" Visconde

Ouro Preto).
A Casa n. 13 na Ruâ Silveira de Souza '

As 'Casas nOs, 1 e 3 na Rua Sete de Setembro
Uma casa de estuque na .rua Servidão Moritz, (Morro)

com o terreno 6 x 14, preço Cr$ '18.000,00
Uma casa de .material com o terreno 10 x 30 no inicio

da estrada do Pantanal (lado da Trindade), preço Cr$...
40.000,00

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

a Imobiliária Miguel' Daux "Viagem com sega,rança
e rapidez .

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO
�

RAPIDO . ,<SUL-BRASILEIRO) -',

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

de fundo.

e 46,60

Uma casa e um lote a Avenida Santa Catarina �-

Estreito
Uma casa a rua 14 de Julho
Uma casa de madeira em Barreiros
D�as� casas no Morro do Geraldo-Estí"eito
DuaS' casas e eum terreno para loteamento no Morro

do GeTaldo ,

Um lote na rua José Candido 'da Silva - Estreito
Dois lotes. a rua Moura - Esheito
Dois Lotes no Bairro de Fátima - Estreito
Quatro lotes> nO centro da cidade

.

Q�latro lotes 'em Londrina - P�r�ná
Tem' compradores para casas em Florianópolis des

de cem a quatrocentos mil cruzeiros.

Negócio' a dinheiro.
Informações na IMOBILlARIA "MIGUEL--DAUX"
'.'Rua CeI. Pedro DemGi'o 1541 - 10 andar Estreito ou

EdHicio Ipase andar 'tér'reo - Fone 3376 - Florianópolis

Kus Deodoro esquina�d8
Rua.Tenente SilveiraAgênCia,:· 1,700

2.600
1.6U

::!�: ...,
IUII8 •

1.400

Restaurante Napoli �
RUA Marecll&J.. Deodoro II.
Em {,age8. 00 iW do Brll.!11. o m�l.hot'
Dtesconto eeJ)ec1&J p.;l.l'l!. c...' lI�n.bt)rea Y1aja.D'Le.t,18ANCO

de CRffilTO POPULAR

I'
I

.

.

z AGRiC6LA' •. I

Rv.o;D'�,16
.. I

" ,f'LORlANOPOLIS - �Io..e�rórlnó, _ .

1.021.,2.276 '

I.U7 .

3.821
.

'.44.11
�.694
1.171
...11

H!
�--------------�-------------------------------------------------------

INDICAD9R�PROyISSIONAL\
DR

RO�:�;4Sl'OS MAR���:'ç��RMO
�:. . -- Com prática no Bo.pU .. 1 81" M É D I C O

ORA. WLÚYS.t.A.A DR. 1. LOBATO DR. WALMOR ZOIlXR Rranclaco de Anla e na °uta

W.�WSSI '1' FILHO GARCIA Cas'1 do Rio de JaDelre I CLINICA DE CRIANÇAS
CLINICA MÉDICA ADt.'{LTOS DR. MARIO WEN-

• I Ooe.n�.. 110 a'P.relho ro.lratórlo 01.10.... tiel. "aeal.a.. Na- CARDIOLOGIA

'"'R. ANTONIO Dm
TUBIIRCULOS. elo••1 ie Medld.. .a UIIJ"...,- Contultório: Rua Vitor .el. 'Doenças Internai DHAUSEN

v RJ.DIOGRAFIA • RADIOSCOPlJ� Ildade ,.0 Drall reles, 22 Tel. 2676. CORAÇAO - FIGADO - CLlNICA MÉDTCA D. ADULTO!'
MUSSI P05 PULMO.lS I1:I,I�ter!lo.lIo! concu.o ü 1Ia- Horários: Seiundaa, Qu·..rtll' 8 tUNS _ INTESTINOS l!l CRIANÇAS

_ JltDICOB _ ClrUJ'ila do Toras I
terDlaac!e-E.eula Sexta feiras' Consultório - Ru:& Joio Pi"

CIRURGlA JUNICA �'ortnado pela F'aeuldide Nad'" CS.r\"lç. do Prot. OctA:t1v.... Das 16 às' 18 hora Trat"mA!nto mod,erno da ! to. 10 - Tel. M. 769.

G_RAL PARTOS nal de Medlcl)!a, Tlelologlata e, IIrll'uea Lima) Resid�ncia: Ru. ;� i. Sell- SlFILIS I Consulta.:' Da. 4 is � 111,,-·
. ,

-1 .

eI li Tlsloc1l'ur{flilo do Boalllltal N.... l, JJx-lnterno lio Serviço dI'! CI,ar- rnr'dt, 23 _. 20 andr.r· � ·t. 1 _
Residênc'a Ru II t u.";.tviço eomp.to e .Ipe a. -

I .. H it I L .. P 111.,. C �p C"Jlsulto· ...t·o _ "'_ua Vlctr.�
I. a I "".�

.

rili 11 D. 1. .... oap � _. '"1 'I'el, 9.0.02.
•

. ., .... ,J,' '6 T 1 2 81"",do daa DC,.NQAS D. a.NBO· I C d
ti )I

I 110 IlIG de Janel,o"
•

."
mor••

.-
e.

.

_.

RAS COIJ, modernol m6todol tle •
,QUO' e ellpeclaUIi&(ie .ela

M'd' d H' . ----------, ... '--_. -

.

l\'IeireJles�. 22. -

diar�ó.tiCO' e tratamento. IS. �. T. Ex-llite,,,,., - !i1x-_I..
e

e dlcO MO t o�XI�al (� CaCrldalde
•

DR HENRIQUE PRISCO SOltAlUO' . _

SULPOSCÓPIA _ BISTI'l.O -Ite.ate
lie CIrar.la •• P.,...I. (1r. a a erm a _e I'. ar os I

• •• :

ilALPINGOGRAFlA _ .......
'

0- Gahnulell {Jll<tl'. I
Correa. I PARA1�O .

Das 13.,às 16 bor!ls. ,.
LlSIO DASAL" Cona: Felipe Seàmid'." - DUENÇAS D. SlINROIlAP - lfQr, (CO TeleIone: Consultório_'-'l DR. ANTONIO. BATISTA Ia.dlou·apl. JlGr ..... e.r&u- Fone &801'

I
PARTOS - OP.RAQO.S Operaçõe" - Ooeo(.. de Bó!-

I JUNIORÊietrocoaêalaçlo _ 1laIoa ")'JSr. A tende em Itou mares... Coai: "Rua. JoiO' Pinto D. III, nhoTa� - Clínlc. de Ad.ltoa. 3.416 .

.

.

!
Vlok!ta e Inlra Ver'"UelJa.. Rei.: - :<tua •• tev.. JUI11or, da. 1.6,00 �. 18,00 h('''�.. Cúrso de EspecializaçãO' no T -R'dê' R J . 'd

CLINIC'll I:SPECIALlZADã.

D:I,.Ccalultó.;o: Rua TrajenO', o. 1. 80 - Fone: U9' P.ela m.n�a .t.nd•. dl�- CfospitaJ' dOI Servidoul 40.' I SI nela: ua 08 o

I
CIUANCA!!

l0 andar _ .dlltclo do Iontapto. .-----

,
rlan.umt. DO BOlpltal de taco.

•

1
Vale Pereira 15.8 - Praia Gonaulta. d.. � àa ,11 bOTa •.

Hor_rio: D.. II la 11 }lora: - DR. YLMAR CORRBA

I
. C_II1"1?ad.. (S'lrviço do Prof.•arialio 4e da Sal:ldatle - Coqueiros •. 1_"

Re •. • C:"na. ;Padr. 1Il,uolinllo.
IDr. "OSSI, 'CLíNICA IftDTCA Resldencla:. Andrade) 1-Du lIi àI 11 Ilora. - Ora. CONSULTAS d.. 10 - li: Ilo. �l1a:- General BlttencoDn. n·l Consultai - Pela manU 1:10 �)R. ANTONIO GOM.ES -OElI ADVOGADOS -< I,.USBI ru. .

- 10.. ,Telefon.: 2.6111. Hospital de Cuidad.. 1 DR JOS1!': MEDEIROS
Re,idlnel., Anui." Trom- Rua' Til'adentc. .. _ J'GIiIt lIU5

-- ..---- A tarde du 1510 h. em dlau· ALM:1ilIDA . •

.,.powah. 84..
. DR. NEWTON te no consultório 'Kua Nan.. ADVOGADO VIEIRA

I

-......-- DR. JOS1: TAVAP..J:.S D'AVILA Machado 17 :J'QuiJr. ti.. ti".. Escritório. ReaÍ(!"nr!., - ADVOGADO - !
D·R J"I"r'ti' TO DOT'M .' lRACE1Ws.

.

CIRURGIA GJlRt.L "ente�. '1'el: 2766 Av. Hereilio Lu!:. U �uixa POltal 160' -- rtaja! ! ----.----. o'

. • ULU. .....

I" O d S .. p I Resldencla - 1'1UII 'f'r$i!!41iIüQ Tele/OIH!' IlI4f!, SAnta Catarin.a. '

VIÉlRA' MOLB'STIAS NJ!RVOSAS' II Oen(IlI e en.or•• - rllct�- CoutinllQ 4'. '
__�____ .----

]I1iN'!'.US - CLINICA Gllli:LAL logla - Eletrlcldlde Héilca
\ CLINlC� DR. NEY PERRONE· O' L'

.

DI.DIcn I D S
.

N 1 1 c1 D Con$ultório: :Rua Vitor .ei- d
;

r' auro a-ura.SPBCIALISTA •• OLHOS,
ças

r

Me:�:l�� . ae OIlA. II, (ltn·
•.elCea n. %8. -:. Telefon.: .

1S07. II OLHOS OUV�D08 N..Io.'�n: ' MUND I .
._

.

OUVIDOS. NARI� D GAllGA.'NTA Chale do Ar;;b\;�i o) �., 2:il."!o, ,onsulta•• Das 16 boia. em !il GARGA."ITTA

IFormndO
Tlpla Ff.culdad. Nae" I'

.

TRATJ.JI.NTO 11 OPJiliQ\)::-3 '1e Ment,,] - I diante:. '. '.... I . DO ""0; .de )�0dicina : Uni' :"Iidade Clinka Ge!'al
Illlra-VulIleltulr - Neb..,UllIt;;l.. -. Paiq'uiatu do .:iQc!),iéai -

I �esl�eBfla. FODe. '7""'· I DR. GUER!lElRO DA "O�SJ:C.i do Brasil

1
E"pe":laJlsta em moléstÍas de Senhoras e vian uriná-Ultra.a" ColônIa Sant'.4.!ls . ua. umenau D)- 1. I Chefe do Serviço de 01'01U- RIQ DlI 1.:�J.an.ao rias
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> II.. ütlll-IU.:!*''::::::i (�C!I't
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- 8�à- CLINICA DE ADULT '

." -

I
us r�ge81 o .

.

DOENÇAS DB .:iJBNr.ÜR.\S
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DR. CLARNO G.
GALLETTI

DR. VIDAL DUtRA FILHO

" MÉDICO DE CRIANÇAS
Consultório: Felipe Schmidt,

'38 (das 14 às 17 horas)

I Residência: Tenente Silveira,
130 (F,'ne �J65)

- ADVOGADO -

Ruo. Vitor lIeirllles, �t1.

iONJI.: 1.488 - l"lorianf.p(,H,

I Lavando com #Sabão

\?irgem ES1Jecialida�e
'da Cla. WIIZIL INDDSIIlIIL-Jolnlllle. ('lIlrca�r881Itradil)

.

economiza-se -fempo� ...�. dinb���_,o _
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Sessão elo dia 29/8/55
Presidência: Vereador Ar

mando Valério de Assis .

(PSP)
Ata .Aprovada

Nazareno Coelho·

Florianópolis, Domingo, 4 de Setembro de 1955 1
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NA CAMARA MUNICIPAL
,

.

NA C.ilVIARA MUNICIPAL Oi:l, o que contestou o verea.-I
.

dor Genésio Leocádto.

GEHCINO COMPLETA P
SEU PENSAMENTO

Ainda com a palavra, o li

der da UDN, vereador Ger

oino Silva deixou claro não

.er totalmente contrário ao

reatamento das relações co-

nnerciais Brasil-Rússia, no

Diversos entanto dado as diversas cír-

foram os oficios de comuní- cunstãncías e por vários mo

cações à casa, Inclusive do tivos, não daria o seu apôio.

vereador Carmelo Faraco , O BRASIL DEVE A

(PDC) solicitando licença AMERICA DO NORTE

até o término da presente O vereador Liberato Carío-

convocação ordinária. ni (UDN). em meio a acalo-

Para apresentar as home- rados debates, tornou conhe-

-nagens pelo transcurso de cida do plenário, a vultoso.

mais um aniversário natalí- divida do Brasil para com os

cio do líder do PDC, vereá- EE. UU.

dor Carmelo Mario Faraco, VITORIOSO EM 2!l

,'" ocupou a tribuna o dider do DISCUSSãO

PSD vereador Antonio Após- ,O projeto n? 13, de autoria

tolo, o qual requereu ínser- do Dr. Osmar Cunha, Pre

cão em ata de vótos congra- feito Municipal, para a In

tulatóríos 'ao ilustre colega' dustrialização do lixo, foi :1,

aniversáriante. (O repórter provado em 2!l discussão. A

credenciado na Câmara tum- bancadn da UDN votou con-

bem cumprimenta-o). tra.

Através dos seus líderes, O projéto ele resolução que

Gerc1no Silva, juliO Paulíuo aumenta a verbn da Câmara

da Silva e Walter Oliveir.et Municipal foi contrariado

Cruz, respectivamente da pelo vereador Ger�ino Silva

UIlN -PTB e PSP as bancadas por. achar que as suplemen

associaram-se às manifesta- tacões não podem ser maio

ções de amizade ao colega res do que a própria verba,

vereador aniversariante. Aprovado em la díssussâo,

O vereador Nereu do Vale Nada mais havendo a tra-:

Pereira, em virtude -da au- tar, foi a sessão encerrada.

sêncía do titular da banca

da do PDC, agradeceu em

seu nome as homenagens
prestadas ao vereador Car

melo Maria Faraco por todos

os partidos e' ainda pelo Dr.

Armando Valério de Assis,
DD. Presidente do Legislati
vo Municipal.
O vereador 'Genésio Leo

cádio da Cunha do PSP, após
_ ler uma nota publicada na

edição _de nomíngo de"A

GAZETA", em que o Sena

dor GuiJherme Malaquias no
seu discurso 'prorrnncíado '.no
Senado. Federal, havia soli

citado ao govêrno brasíleíro,
o reatamento das relações
comerciais com a Rússia.

.

O

vereador Haroldo vilila-
(UDN) em aparte, indagou se

as relações trarão algum be

narícío ao Brasil, êle estaria

de acôrdo e criticou os EE.

UU. quando a questão do pa
fé. O orador agradeceu o ;t

parte e requereu telegrama
de congratulações ao Sena

de congratulaçõesao Senador
Malaquías, pelo seu discurso

pronunciado na Câmara Al

ta, pedindo para o restabele

cimento elas relações comer

ciais com a Rússia.

Ocupou a tribuna em se

guida o vereador Liberato

Carioni o qual disse entre

outra�, coisas que na semana

passadá havia dita:do o sea I
pensamento de� ser total

mente_ 'contrário a tôda e

qualquer 'ditadura. Por ser a

Russia Ul11a nação onde a di

tadUl:a campeia os povos, é

contrário ao reatamento das

relações para evitar maiores
males.·

O lideI' udenista, vereadélr

Gercil10 Silva com a pala'vra,
relembrou uma das ses3ões

passadas, quando foi contrá

rio a expedição de telegram.l
ao Dep. José Maria Alquimi::J
contra o golpe. Na sua opi-·
nHio, .

a Câmara l\Iunicip:X'1
· de Fl'Ol'ianópolis, em assim' u

'gii1do, estaria servindo de

instrumento para propalar
segundos interêsses- que não

·

são elas suas atribuições, dei
xando de lado os seus inte

rêsses para dar vasão à 010-
•

tivos essencialment� ideoló
gico.'> e doutrinários. Assim

sendo, faz tran-sparecer que

a Câmara é partidária com a

idéia que, por sinal não .1e

coaduna com a nossa e po
derá dar mál:gem a interpre
tações diferentes.

Aparteando o orador,. ove,:
reador Genésio Leocádio da

Cunha frizou que não se tra

tava de interêsses· políticos,
mas o próprio Senador Ma-'

la.quias em seu discurso pro-
vara como as relações co

merciais não trariam' para o

nosso meio, o micróbio ver,·

melho.

EXPEDIENTE:

I

.. O vereador Libertlto

'o "Satosin" é ixciIe.te

para combater

quências dos

irritações dos

as eonse

regfriadas:

bronquíos,

lâminas . contra �rancà"tosses, catarros. Peça ao seu

farmacêutico "Satosin', in

dicado, nas traqueobron
quites e suas manifesta

ções. Sedativo da tosse e

expectorante.

DIVóRCIO E NOVO CASA·
MENTO I

sigiloso, no exterior. Con-'
sulte sem' compromisso, o

I

Escritótio Juridico e Admi-I
nistrativo. Caixa Postal - i

4231. Rio de Janeiro.

"

ta mor e
bel'at

'

. os, de transp'orte fácil
e �e colocação \:ápida. Apro
velt::lm-se os meses de verão
para "for&ificar" com estes
eJemen tos 'rolativamente
frágeis os pontos ameaca
dos, contribuindo assim l;a
ra a' maior. _segurança da
popuJaçi'í.o .e dos adeptos dos
desportos sle inverno.

.

Franz Fiel'lingel'

MUNIQUE - Muitos ha- .

a neve se acumular a- pon- estacas devidamente espa

bitantes e turistas viviam to de representar um peri- çadas, armando entre elas
nos Alpes sob a ameaça I go. Bm determinados pon- uma rede de arame, na qual
constante das a .alanches de

I tos,
escolhidos depois de se fixaram 'lâminas de aluo

neve que se formam ]lOS

I
longas observações, colo- .mín ío. A neve só se acumu

píncaros' das .montanhas e cam-se tablados semelhan- .la alguns metros atrás des
descem repentinamente pe-

j
tes aos quadros negros nas, ta barragem e forma uma

(SN"A) _ As autoridades e. os auspícíos do- "Gomitê- . de.' l�s. �"_co�,>ta: a?a!�?,....�l'���� esc�las .e ,q.u:_ �
des'_(,iam .

o ; espécie de trinchei ta sólida

oficiais do Governo e demais I Negociantes Cristãos" de _

tàndó tudo COl1SIgO e .so. 'vento' .{fue, atras deles, for- que o vento não consegue

pessoas que residem em
I

Washington. . terr�u1l10 casas, e. aldeias. I
mam pequenos montes rela, ! deslocar. É curioso que a

Washington podem- agora Quando o número 7-0410 AntIgamente, a umca pro- tivaniente sólidos e firmes. I grade fica livre de neve.

ouvir u.ma .mensagem bibli�a é discado, ouve-se, durante I tecçã.� erllm. muros de al- Id�a�·al11-se. métodos ain- Chapas- de folha de quatro
gravada, discando certo nu- 60 segundos, a leitura de ver-

venaria no. ,fIm, das en�os- dn mais eficazes. Crava- metr9s de altura .também

mero do telefone. I siculos da Bíblia. I tas que, aliás, :;0 defendIam ram-se no solo centenas de !I!t0 são soterradas, mas

O "serviço inspirativo" te-
, um ou outro viandante que 'tem o efeito de acumular

lerônícc-nutomáttco, que 'se I O patrocinadores infor.m.a-
seguia pe�a e�t�'�d�� Entr:·-j ,

- I pouco m�is atrás p�quenos
tem tornando popular em di ram que mais de 100 chama- tanto, a �nvesllgaç<lo �nvI- .. •

rion tes firmes que, ligando-

versas cidades foi inaugura- t
dás diárias têm sido feitas dou todos os esforços ima- Preceito do Ola ;e uns aos outros, formam

do na Capital 'americana sob depois de lançado o .serviço.' gináveis para, pelo seu tra-
.

rma espécie de crll1eia de
. 'bal�o nos postos de obser-

A LEITURA NA CAMA 1eve e gelo.

•••-_.-.. .-.. _ �.-_••_.. - ._..._ J' •••• vaçao, desenvolver uma de- .\ 1 't d' Todos estes disl)Ositivos
• i:1.;_ el lira na cama, el- '

fesa verdadeiramente efi- :liminuirail1 efecfivamente o
tado ou recostado, consti·

caz. Os' investigadores e
tui penoso Úabalho para o,

,crigo das avalanches. São

técnticos l'lprOveitamd just_l'l- o\hos, principalmente à boi _

men e OIS meses'l.
e �t:r�o te, com iluminacão 'artifi, Bordadel-ras'para co oca._r os (ISPOSI IVos , .

1 E t" d·
-

,

d I
cla. maIs con lçoes o

e seguranca.
'

1
.

"1
, ..

,.

repouso c o corpo e I lISOl'lC

Enqt1anto que a guarda',' _

' oOl'dadeiras para bor-

I d:is montanhas entra em el nao COI11:e;l.sa dde forma
dados à mão, poden-

ação C0111 helicópteros, pà-'la �'uma a aClga os .ol�os do trabalhai' na Fabri- ALUGA SEtruíhas de esquiadores e os P?IS esta. acarreta Irl'lb·
ca O�I em casa. Empl'e- ,�'

,eus cães, cal)azes de des-I' çao do sIstema. nervoso (
go g,·'I·,�)lj,·I·do. G

t fdi'
,� aragem para 2' automo·

cabril' pessoas soterradas consequen e a Ig.a gera. T t' S ld vel·s.
Q d t

ra ar a rua a a-

por uma camada d'e tres ,
d lIa�l � es lver cansa-

nh!!, Marinho 12Q. I . Tratar Heréilio Luz, 157.
metros e meio de neve o� I o e er, sentado, em

I
----'-- ------

investigadores pretendem" I }Josi.ção correta, prefi- '----.---
-------., ----

precaver. Os seus estudos: ra repousar um pouco
I

-
________:-.-_·e"e \

v.'"
.

��;�:: ���al:����S.qu��:· ��it�:.��iS, S�;i�iar' a

Refe'"�'M���'����s.1, das medidas ,de maior im-

'10rtância é o refloresta-
•••••••••••••••••••••�.

l1ento. No entanto" o ,plan-

41: I TE'
IIA5

cio de árvoJ:es -'não basta,
,.'

��."
10is esses obstáculos levam i7. """"--:::

",nos até l'epresen,tal'em uma

Jefesa eficien.te e, por ou- AgAnC'oa1'0 lado, não é possível t;,�

11antá-lns em todos os pon- deos.

Quando a neve ainda for-

rU ,bll'C' 1-_da'de·ma uma camada relativa-

nente fina, disparam-se
foguetões destina/dos a U

wientar a formação -de, pe- .., ...

1UenaE\ avalanches antes de cu..tIIa

TELEfONE A SERViÇO DO EVANGELHO

[I do Am'3zonas a planta
mais eficaz na. cura das

BROH·QUITES e

AFECÇÕES CATARRAIS
A Amazônia é umá das regiões
do Mundo de flórâ mais rica
em aplicações terapêuticas. For
nece. à Medicina uma poderosa
planta - a Dipterix odoráta -"'-

componente básico do remédio
ODORA'I'ON, arma de combate
às bronquites agudas, crônicas
e dos fumantes; g-ripes, asmas,
tosses�l'ebeldes e afecções ca�

tarrais. Tem ação .curativa pro
funda, graças

-

à energia medi
camentosa adquirida por um

processo científico empregado.
f.:

•
bem significativo saber-se

que Odoráton é um dos produ
tos moderilOs mais rectlmen<Ía
dos pelos que comprovaram o

seu vaIo,', inclusive membros da
ilustre classe médica, do que'
damos abaixo um exemplo:,

«Atesto que tenho empre·
gado na minha clínica o prépa
rado Odoráton, em casos de

bronquites sub-agudas e princi
palmente crônicas ,com real

sucesso, tais são as suas pro
priedades f1uídificantes e bal
sâmicas, 'aliadas ao seu valor
tônico, quiçá vitamínico.

DR. RICARDO A. WEBER»

Distribuidores nesta Esbdo:
CARt.OS HOEPCKE S. A.

Ca·

CURSO "SANCTOS SARAIVA"·
(REGISTRADO)

DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA
PROF. LíGIA DOS SANCTOS SÃRAIVA
aos interessados' d'iàriamente das·9 às 12

14 às 18 horas
'

.

Rua Feliciano Nunes Pires,

rioni (UDN) após ouvir as

pálavras do vereador do -- atende
P.S.D., criticou-o por não ha-

ver o lnesmo estudo há dias, ENDEREÇO:
projéto puramente comer·· TeL '3U3.

Dr:. Voos lanlino
Dimatos

MÉDICO CIRURGIãO
Doenças de Senhoras

Partos - Operações - Vias
.

Urinárias
Curso de aperfeiçoamefito

e longa prática nos Hospitais
de Buenos Aires

CONSULTO'RIO: Rua Fe

lipe Schmidt,. m. 18 (sobra
do). _:__ FONE 3512.
HORA'RIO: das 15 ás ia

horas.

NÃO BASTA' RESPEITAR A BIBlIA
(SNA) - Pessoas há que blicos.

respeitam a Bíblia, mas que Declarou o sr. Walter L.

a desconhecem frequente- Kin"g q'ue "muitas pessoas re

mente e, de uma maneira' solvem ler a Bíblia do princí
alarmante, declarou um' pro- pio ao fim, mas ali pela mc

fessor de ·religião em um� tade- do segundo livro - ll:xo":

entrevista concedida por 0- do - desanimam, e o plano
casião da' 17a sessão-da "Mid- ê aba,ndonado. Decidem, en

western Sectio.n of the Na-, tão, abvir a Bjblia para a:l-

e das tional Association of Bíblicall guma leitura inspirativa e

I Instructors", em conexão. não sabem onde encontrá-

13\ - . com a, lssa sessão da Chica-
I
la."· É necessário respeitá-la

I go Society" de Estudos Bí� � e cO'nhecê-la.

.�--.

, Distribllidor

C' ,RAMOS SIA
Corr,.ercio . Transp<:.rt.!
ttUII Jo,o Piuto. 9 FpoU
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-0 ;��;��J��: .. �IN�EIRAeMi9_J..Ernt ç,",! p,� I-p.'rog- ramSaEMdAasftAc.'oDm�e·"mPAo'TraRclo�es '/n'este
teírá ele Pírajubaé, como vá- >..

GO§TO
,

' I eando um principio dê íncén- j ,

Guilherme Freedrlco Ki-' dia.' 1
'

.,

rios outros, não se realizou CAPITAL'por falta de ouvintes. lian, natural dêste Estado, I '

ROUBO .

.

'.

I No dia seguinte a direcào
'com 36 anos, comerciário,. ge-, A pedido do sr. Delegado

metropolítana da 'eternal "vi- rente da Casa "A Soberana", de Polícia de Laguna, foi dê-I
gflance, andava furi�sa. E ju-I sita à .rua Felipe Schmidt, n. tld�L nesta Capital, a menor,
rava que aquele comício se- 2,. (��18lXOu-se. contra os en:-I Célia Filomen� Fernan?�s, 109,00
ria feito, custasse o que cus-

pr egados
.

dali, de .nomes O",� I
que naquela cld.a�le pratícá-

tasse. Como provídêncías pre-
mar Idalma da S�va, �aun ra um furto d� joias. � cita

liminares para evitar novo Coelh?! ._Carlos Joao Avila e· da m�nor fOI encammhada

fracasso, um' sobedelegado
Esperidião Nunes, por terem para "àquela é<i.dade:,

das vizinhanças foi mandado
botado uma ponta de cígar

para a Costeira, afim de intí-
1'0 acesso, dentro de um chi
nela de lona, com sola de

corda, pertencente a

DESAPARECIMENTO
I

Lídia Bernardina' Vieira,
separada do marido, com :J5

anos de idade, de cor branca. 09,00 horas '_ Parada Mílítar.

natural dêste Estado, resí- 11,00 horas _ Inauguração do Edifício das Secretarias elo
dente em Carvoeira do Sul" Estado de Santa Catarina.
-Sub-Distrito de Trindade, 15,00 horas _:_ Solenidade do 'Compromisso a Bandeira pe-

compareceu na Delegacia, los novos .grumetes da Marinha de- Guerra
. queixando-se que sua filha, I na Escola de Aprendizes Marinheiros.

.

Odeth Orácío Laurindo, me- 16,00 horas _ Inauguração do Parque Infantil- anexo ao

nor de 17 anos, desapareceu Pôsto de Puericultura da Legião Brasileira
de sua residência, no dia 2!) de Assistência, à Avenida Mamio Ramos.
de agôsto, até a presente rs- 19,00 horas _ Retreta no Jurdím Oliveira Belo pela Ban-

_nora 'Ü ,parádeiro dela. Algu- da de Música do.J4D B ..C..
'

mas.ínformaçôes toram obtí

das de algumas pessoas, ha
vendo noticias que a mesma

h�via .sído encontrada junto 09,00
com um senhor moreno e de

óculos, na rua Conselheírc
Mafra.

.,; ......

�

� Comunicação
• Comunicamos aos Estudantes Universitários, amigos e

.< admiradores dos Professores: Dl'3. Joaquim Madeira Neves,

� José do Patrocínío Gallotti;- Telmo Ribeiro, AlCides Abreu

�'
e �belardo Rupp, recentemente 'aprovados em Concurso

para Catedrático e Docência Livre da ;Faculdade de Direito
de Santa Catarina, que f'ícou transferido para o dia 10 do -

corrente mês o churrasco �que lhes será o-ferecido na Chur-

�
rascaria "Monte Castelo", às 12,30 hor';s.

"

' As Ilstas de adesões encontram-se na Facl;ldade de Di-
reito.

�"--------�----�--�-------

Ffortaríépolts, Domingo; 4 de Setembro ,d�!955_..

COM A RÁDIO SEM PREFIXO
Recebemos: metros. No entanto, ainda ti·

cÍe setem- nhamos o recurso das ondasFlorianópolis, 2

bro de 19;>5,
Senhor Diretor do -"O ES-

TADO"
\

EMBJUAGUÊS
Embriagada, promoveu de

seu co- sordem e foi recolhida à De-

legacia, onde ainda se en

contrava até o momento em
que recolhemos estas notas,
'n preta Izaltína Camilo do
Nazcímento.

LTRUI5MIl,
,I

{,

RRBRlH []

�RLLaTTI
..

DIA 5' DE SETEMBRO - 2a. Feira·

horas _ Abertura do 4° Campeonato .Escolar e 30

Campeonato Normal Regional- de Florianó

polis e Municípios vizinhos, no Estádio- San-
ta Catarina.

"

horas .a: Retreta no Jardim Oliveira Belo pela Banda
de Música da Penitenciáriâ do lEstada.

19,30

DIA 6 DE SETÉMBRO - 3a. Feira

09,00 ho�as _ Continua.ção dos Jog03 elo 4" Campeonato
Escolar e 30 Campeonato Normal Regional
de Florianópolis e Muníciplos vizinhos, no

,

Estádio Banta Catarina.
horas _ Retreta no Jardim Oliveira Belo pela Banda

de Música do Abrigo de Menores.
19,00

DIA 7 DE SETEIVIBRO - 4a. Feira

DIA 8 DE SE.TEMBRO - .ãa, Feira

horas _ Continuação dos Jogos do 40 Campeonato
. Escolar e 30 Campeonato Normal Regional
de Florianópolis e Municípios vizinhos, no

Estadia Santa Catarina.

DIA H: D� S�TEMBR(t- 6a. Feira

_ Provas atléticas
-

do 4<:>. Campeonato' Escolar
e 30 Campeonato Normal Regional de Flo

rianópolis e Municípios vizinhos, no Estadia
do 140 Batalhão de Caçadores.

horas _ Retreta no 'Jardim Oliveira Belo -pela flanela
de Música da Polícia Militar.

DIA II DE SE'fErvIBR� - Domingo

horas _ Continuação e' encerramento elos Jogos do
40 Campeonato Esçolar e' 3D Campeonato
Normal Regional de Florianópolis e Muni

,- cípios vizinhos, no Estádio 'do 140 Batalhão
de Caçadores.

- No ano passado, a Aliança Social Trabalhista

derrotou a UDN em 46 municípios.
"

Em CAÇADOR, por exemplo,":
-

N�rêu venceu

'Com 2345 vótos!
.

"

- O candidato mais "atado da, UDN conseguiu
2035 vótos!

RECH.ANDO
AS ORELHAS ARDEM!

Na edição de -ontem, aqui do nosso díárío, churras
quearam a gramática neste título: Churrasco à Pro

fessores.
Até parece

-

a sra. Diretora do Departamento de
Educação com as suas porta-rias doe remoção à pedido!

Ainda mais, aqui nesta mesma coluna, eu escrevi e

revisei o verbo puxar com eh!"
Nao .. me- suspendi 'a: mim mesmo, porque me corr

solei com estas, lidas pejo _Ghiquito ao microfone da
rádio sem prefixo, e. depois publicadas pelo Dlárfo da

-

Tarde, ante-ontem:
_ Veiculam fatos", cujo ínterêsse, não fôsse a cam

.

panha eleitoral, não dariam eles .a menor repercussão.
_ APrmam se o sr. Francisco Gallotti aquele ho

mem "puro, sensível às manírestações de dor dos seus

conterrâneos e de seus compatriotas.
-. E Investem contra o Governador. " menospre-

zando-o à estima e ao respeito, . .

-

_ Vem, nessa. caminhada inglória, circunscreven
do eles _ os escrevinhadores de café - ao, trajetória
que o povo lhes aponta _ a derrota .

.

'

..

As mancadas da rádio e do Diário causaram tal
desagrade, que a nota "As trombetas calarão" foi tôda
refundida, no Palácio,' e republícada na Gazeta .

Resta-nos, pois, o consôlo: quando erramos duas
vezes, eles e1'1'am quatro!

'

GUILHERME

...

TAL
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


