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U Palácio Primeiro
° SeI'viço de Luz e Força, a noite, o consumo de ener

désta capital, acaba de di-! gla.
vulgar uma nota estabele- ° Govêrno, porém- deve
cendo novo racionamento de dar o exemplo, mandando a

emergia elétrica, no horário pagar a Ilumínação de todo

.de
18 ás 21 horas,

diáriamen-1o
Palácio das Secretarias,

"'. i te. .

.

pois não se compreende -que
i

1iIBE••••••••••••••••••••••••_ No mesmo aviso, aquele um prédio vazio, em pleno

As'se'unbléla Legislativa UM EXEMPLO
serViço'apélaparatodos e, �:�:��:�::�i�ml�:�Ose�o��

.

'. -

-

�

especialmente aos senhores está sendo feito noite após

��:�TC�ê��i;�-���;5JoaqUim I �U��ECRO;:I���'��� ���� II m:::o f:n����:�:l:e:totr.a��� Ha � �no;,' '�oão Linhares exercia'o cargo de ��m:�'�����e�e eqU�n������i:� no���os dar o exemplo, se-
Alves .

'

VER MENSAGJ�!\f NA AS- doentes pobres, pertencentes, ao mínimo possível, durante' nhores do. Oovêrno.vigia dc .caminl�,�es na Praça da Bandeira. Não é
Secretaria - Heitor Gui- SEMBLÉIA, VISANDO CON- ao Município. ,

cargo público. ânhava tanto por 'veículo eon-
mnrâes - Estanislau Roma- CEDER AUMEN'rO AOS Cabe ao Estado, nos têrmos

fiado à sua guarda. Passadas as eleições, umriowískí. FUNCIONA'RIO:� Pl;j�LWUS do art. 165, da oonstituícão individuo qualquer, desejou o cargo de João Li-
do Estado, a assistência mé-

nhares. Correu a Capitão Miltinho e �deilllnciou _Após ter falado o líder do díco-scctal em todos os .seus· ,

, "O João Linhares não era governista".PSD - Deputado osní Regis aspectos. E o Município de
- E o João Línhares. não foi demítfdo porquefalou o deputado Laert Jaguaruna carece dessa as-

nunca fôra nomeado, mas foi proibido de conti-
Ramos, lider da UDN, que sístêncía, até o presente,

nuar a' exercer suas funções de vigia. Proibido e
confi -mou não ter o Oover- Essas razões nos levam, a Sem as múltiplas atrações das praias, desportos, cíne-até ameaçado pela- Policia, se teimasse em ganhar .

,

na dof Irineu Bornhausen, solicitar a essa Egrégia Pre- ma o desterrense se reduzia, em diversões, aos saraus dan-honestamente '0 pão para os seus 9 (nove) filhosremetido até esta data, ne- sidência que encaminhe ao 1 cantes, raros espetáculos circenses, audições de canto e
t' menores. "

nhuma mensagem sobre o Senhor Governador es a In- musica e teatro,
aumento. dicação:

x x
No gênero teatral pululavam as sociedades dramáticas

Usando, da velha arenga, 1.0 - para que o Poder ,x oarticulares, de viela geralmente efemêra, flue sunriam emEsse episódio, por certo, inspirará a alguns t

procurou o lider udenísta Executivo. conceda, pelos boas noitadas de arte com amadores da nossa melhor so-jornalistas algumas páginas de louvor ao democrá- .

meros ao seu alcance, um au- cíedade. Nem mesmo nos faltaram dramaturgos como essetico govêrno do sr. Iríneu Bornhausen, às í'ran- .

xilic de Cr$ 150.000,00, destí- Alvaro de Carvalho, marujo de raça que bem cedo a guer-quias e liberdades de que usufruem todos os cata-
fiado ao prosseguimento das ra paraguáía fazia morrer num hospital portenho.rinenses,' como êsse humilde João Linhares, paíobras do edifício do Hospíta' Teatro 'só um havia, o de São Pedro d'Alcantara, nade 9 filh-os,
de Caridade de Jaguaruna: .ua do Governador, hoje Ten. Silveira, com cerca ele se-
2,0 - para �e o Poder

__ �ecenJos .lugares, e de propriedade da sociedade dramátíca
Executivo assegure ao mesmo

- � particular de mesmo nome, de vida mais duradoura. -Du-
Hõspital uma subvenção a-

CQ'MP,lETA"RA' SUA MISSA-O EM. BUE i rante a guerra guarani esteve alugado por c-s 200,00 men-
nual no valor de Cr$ ", .. ., .' -' sais para alojamento de tropas em trânsito.
100.000,00, para que o citado .' As demais c-asas de espetáculos eram arranjos apressa-
estabelecimento possa pro- NOS AIRES O GEN. MAUREll =. de �rédios na rua do P�indpe (?ons. Ma!ra), Augustapiciar. amparo aos que ne- -

I �J.?o PInto) e Senado (Felipe SchmIdt)_;,..e tao apressados
�EGA-SE O SECRETARIO cessítam, naquêle Município, RIO,. 13, (y. A.) .� o '.i;al. res da ralstrícação -::;�� rG�eri-�,e_. os, assistentes faziam levar pelos escravos suas pró-
DE SEGt.JRANÇA PUBLICA, de assíssênoía, méçliclL,te-,gos- Ma.u[ell ..Eilho está sendo-..;s- d��ta, ambos argentinos, prías 'cadeiras.

_,.

'PRESTAR INFORMAÇÕEÍ" pitalar; perado dc volta dr. sua via- �ncô�'a;m-se, ainda �)::esos, I' De eier:nent�s de Sã:) Pedro d'Alcantara veio a 'idéia de
A' ASSEMBLÉIA 3.0 .:._ O Hospital de Carl- gem à Al'pntina e à .Il'ontri- Incom�mCaveIs, no pri.neiro se construir uma casa ele espetáculos condigna .. Em 11554

LEGISLATIVA dade de- Jagtiaruna é uma ra do Brasil, anele foi fazer batalhão da- policía elo�ér- com 32 âcionistas, fui instalada a "Sociedade empreende�
Domo terceiro orador do entidade civil com personali- investigaç[>es·· em torno da cito, à disposição do ?;ener3.1 dora do novo teatro de S, Isabel", com uma diretoria ele

expediente, falou o deputado dade definida em lei, cujos "carta de Brandi", Ma,urell. gente de prol no comércio e na politica: diretor, João Pin-
Esti'valet Pires, da hancada estatut03 estão registrados No gabinet�' do minlsti'O ela

, . to da Luz, magnata e chefe politico agitado que ldgou no-
dÔ Partido Social Den�0cráti- no Oficial do Registro cf- Guerra informou·se que· o Ao meio dia de llOjf', in- me à rua; secretario, Antonio 'Justiniano Este\Te'i, IhDCió-
co, afim de reclamar cO!ltra vil, do Distrito séde da Co-_ general MaureH deverá che- formava-se tio Mini;;téri0 ela nái'io 'provincial e metidissimo em caixas de teatro: Ma-

O segunda orador do expe... a falta de atenção j" Senhor marca de Tubarão.· gm: ao Rio hoje ou amanha; Guerra que o general Mam(:)l noel IVloreira da' Silva, negociante e politico foi tesoureiro'
die'nte, foi o deputado Osni Secretário de Segur.ln�:ü Pú- Sala das Sessões, 10 ele ou- para concluir a. SU�I J11i�l'àc, partira ele Ul'uguaiana para vogaj,s, Manoel Marques Guimarães do alto com<"l'(;io e al�'
Regis, iíder da Bancada do blica,que em flagrant,e des- tubro de 1955. I

Francisco Fernand€.> Mal- Buenos Aires" a fi�n de f:0r:r- ta ptilítica, e Amaro José Pereil'a, chefe liberal que cleu à
Partido Social Democrático, respeito a Lei Federal Nr, OÍice Caldas fussi e Alberto :Mcstre Cor- pletar" a sua r:!:x:umentar;ao_ �úa clan' política o apelido de "partido da botic:'t·'.
que após vanas �onsider8.- 1.074 (arts, 13, nr. 4 e 74) Deputada deiro, apontados C0mo auto-· sobr.e'a carta. Era de se crer que' com tanta gente "bem" na finan-
cões endereçou apêlo aO Che- vem se neg'ando a prestar "� •• � a � ....... � � � _� .........� Q Q a u �_""••_"",Q_"_._�-"""",,,,,_,,,,.��_._UA.;.w.-_•••,........_....._�&...� ....._..� ._-�

I
ça e na mofina política, a ob)'a se concluis.se em DJ'eve tern-

fe do Poder Executivo Esta- informações ao Poder Legis-
.,..,.,. - _
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D'
po. Tal não aconteceu, sendo ültr�j:>assada por S, José e

dual, no sentido <le t-Jn�Lr as lativo de Santa Catarina. ES..

oe a,
-

O'
� Laguna,' que .tiveram logo suas boas casas· de. e.3p;;_tácuios.

necessárias pl'ovidénciat;,
.

a.- :;lareceu o d-eputacio" Esti '1a-

I' -, :
-

,
. .

"

. ! � Ais dit,etg'rias se 's\!cederam or.a cJjnáW!icâs 01'::>. l�pábica8-
fim de e,'itar o\r'LClowán.en- let. Pires, qüe 'e�n' d�ta_ qe 24,

j ,- I, ' '''',
.

, �. 'I,
..., • '''" ,� •

I e' o tempo foi darú:lo,â"õbl'a um ã3veél,0 de cO.ll�ell 'romanoto"de J-uz--no Bstr�o e em ,te àgôstQ p. passado, por .in- .

� ,',
.

• • sem maIs magestade. ,l........_ ..

determinadas zonaS ela Capi- termédi"o ela Presid..êncé'a'da·' I De início foram muitos os lug!J,l�es escolhido:, e reCllsa-

tal, fato qu�,. extl'v.nhavd- Gasa. encaminb,8ú aO referi- ruo, 13 (V, AJ '- Õ ves::-�êio"n�tT' �n;P8sto ebs forças g'etulisll1o, e ainda o PDC, dos, mas, finalmente a 29 de junho de 1857 foi lan'cacla a

mente, vem oCOlól:endo após b do Secretál"ione E3tado: um pertino "A Noite", .'lubordina- politicas que clel'::l.lll cober-. o PSB, a dissidencia pessedis- ! pedra fundamental.
.

pleito de 3 de out'lbco.· O peelido de informação, sôbre elo ao titHlo escreve �ue ele- tura ao gen.el'al JtWWZ Távo-
..

ta e elementos de3contentes ,. Em lei provincial de número 507 de 23-4-61-foi o go
parlamentar pessêcli"tf1., t�m· J paradeiro do Jepp da De- mentos de dest:.tqlile que a- ra na última camp:mha elei- doPTB. -

verno autorizado a emprestar à emprêsa a quan�la de seis

bJn1 reclamou contra Jalta 'legacia de Policia do muni- poia:'am a candidatura· do toraI. Apesar da cautela com que' mil cruzeiros que ela avolumou com emissão de acões de
(�é leite que :;e vem verifi· qípio de

.

Concórdia. Pedido general J,uarez Távora de- E.::sas forças
..

seriam a vem se,ndo conduzidos esses: cir:quenta cruzeir�..

s. Isso não impediu que em 1862- os jor--

c'ândo nesta 'capital \; no Es- êste, que já decorridoS:- mai" senvolvem intensa ativida- UDN, que renuncJal'Ja a sua entendimentos, sabe-se' que I
naIS clamassem Ja terem a.3 obras consumido vinte mil�ejLo. 'Termi ando sua ora- de 4:8 elias, ainda não ..._foi de

.

objetivandO a formação �egenda, por considerar fin- n,lS, ultimas horas as "de- cruzeiros, sendo 'cloze mil do governo, e não terem passa
h-!o; o de uado' Osni' l1egis, respondido pela referida au.. de um grande partido na- da a missão de combate aO march'es" prosseguiram" do de simples esqueletos onde se faziam "rende�� ·vous". os

��;EaI;n�c:o:rarieUnld�o�e�n:l�C�I�I.nn�l�e�d�r:e�s�rp-r-l�n-c�e-s-a�M-a�r·u-a-r-e�t�.e�o�cWa-p�I�I-a�oV�E�����=Legislativa, 'a mensag'em fP- v H continuava tal modo estagnada a obra que a lei 576 de
.ferente ao aumento d� v�m- r:l�:a:!l���pd��ta,e�����o �=�,� low'nsend querem casar.

.

!���;6�ea�t��;.���,ap�'ógp'Or�eornnoacPI·OronVailn.cia1 a adquh'ir o teatro
cimento elO3- funcionúrios pú-
blicos, que lamentavelmentl' gem a que a oposiçã-o, consi- Em 1868 continuava inácabaelo e exposto ao tempo,
até esta data, não deu en- derasse a retirada do veícu- não havendo quem quisesse aceitar a diretoria e em 1870
-t I '1 C

,. lo em .apreço, da Delegacia LONDRES, 13 (U. P.) - O "Daily Sketch",_ -que indaga: dizêr aos jomalistl!J ondE; 1"e-
'os J'ornais clamavam contra aquela inércia de onze longos

'.

�ac a naq.ue a asa, ..mUlto .
.

I'? 'r 1 t Ide Concórdia, para ser utili- capitão da RAF, Peter Town- "Será agora. o c Imax ". 0- sidiria' na Ing,a ,erru e qua anos, conl um teto ameacand" cal'r, Nova telltatI'va fezer:\.)Jora 'Os jornaIs (' l'iciosos,
.

v

ar}\es do pleito de tres_ d� zadó na campanha poÍítica send, voltou, esta noite, para wnselfcl', que e3tá' lic'�n"ia::lo o objet,ivo de sua viagem, Araujo Lima, presidente da provincia para executai' a

-6tl�.0, ti'ves . .;.r;rll. e;,paJha _
da Fl'ent.e Democrá�ica. a Inglat_erra, entre �'umores elo seu cal'go cL�. ndlrlo ela Margare.t te,rá um coqll'�tel, emprêsa,

" - "_." --

C 1 '0 ",,,,,�,nnlentaI' de que em breve será acer- R.A.F, em Bruxelas, chega na proxima terça .. feil·ü, ofe- D' d t b' ddo por toelo D EstadlJ, a notí- , on� UlU '!".,....,.. .

epOlS e er a nga o, por algum tempo"as tropas em
cia de que o Governador Iri.. pessedlsta: sua exposlçao, tado o seu casamento com a esta noite, viu aérea. A pl:in- recido por uma tJ.nJ.dade da trânsito na guerra paraguáia, apereceu uma "Associacão
neu Bornhausen, havia en- envIando a ,Mesa nOY:9 reque- princesa Margaret. Ele che- ces:l chegará amanhã, de RAF, da qual é ma�lrinha. Boemía Dramática Paulistana" que corajosamc:nte ali deu

,"-�iaQo' q:rensagem, visando o r:imento, com o qual: reitf!ra ga para q.uase um mê.� de fé- trem, procedente do castelo Nos meioS' ofkiais se diz espetáculos, após uma prévia vistoria do tenente coronel
\. ·'�l.tment� dos funcionários resposta ao seu pedido de rias do cargo que ocup::t na de Balmoral, na Escóeb, on- que Towsend, com.) l1'lroi ao de engenheiró/1 Sebastião de Souza e Melo. Estreou com

./ >'públicos� informação. Embaixada da Bélgica, de

I
de passou às férias c:e ve.dio. Ar, na ultima gUe'.Ta tem \li� o drama "Diana de Rione", em três vastos atos e a come-OU,lnml no IHA adido de. A�roIÍáutica. "P�'e,- ? ca,pitão, ao. che,�ar.'

mlté!IYl reito a convite. Mfl'l, mio se dia em um "A mulher se embriag'a".
; <!{ Como unico projeto, figu- tende aVIstar-se com a pnn- a nOIte, a Pans, rllogou-se a sabe se receb�u, Seguiu-se-lhe o elenco circense de Palmira Brags.lzi"--III!IÍ��""''''IIiI!!!'IIIÍiIIJ!IIfIII!!I.ll'OU na ordém do dia da pre- cesa Margaret", alguém'lhe; em 1873 e a Assem.bléia autoriza o governo a concluii: a

sente sessão, a Resolução da perguntQu. "Não respondo a
_
.." _ �-.;-.rliõi.-..-..r..-.r..-J-_�._ _._ - �.•._--"

obra.
Câmara Municipal de Tuba- perguntas como esta" .- de- Em 1874, por lei 736 de 16 de: maio, a mesma Assem-
l'ão, visando a criação do mu- clarou. Disse o mesmo quan- ADEMAR E O PSP ACATARÃO OS bléia autoriza o gasto de Cr$ 24.000,00 na conclusã� do
nic.ípio de Braço do Nerte, já elo lhe perguntaram se espe- teatro que o g'overno entrega ao negociante J03é 11'eliciano
aprovada em primeira dis- rava alguma comunicação RESULTADOS DAS URNAS Alves de Brito, de 2nomada atividade e elegânCia.cussão. surpreendente dentro de uma Com o acab�lento do têto em 10 de abril de 75, estavió\.

I

-

SObl��Ulfu:rfah7n o de- ou duas semanas. A princesa RIO, 13 (V. A.) ._- A l'e- forem proclama(10s pela Jus- o teatro concluiélo na maior parte. Contava C'om vinte ca-
putaoo Lauro Locks, da ban- chega da Escócia, a!11anhã de portagem ouVi_u, hoje, o sr. tiça Eleitoral, e C!1I'� O!i (-'lei- mal'otes e duas ordens de galerias, sendo o pano de boca: cada do Partido Social De- manhã, Afonso A�sunçao Vmna, qUr! tos devem ser empo,sadêls,. e muitos trabalhos de pintura feitos pelo habil Manoel das

II mocrático, que após" vária3 SEMANA DECISIV:\ nos informou que. ao c:mtrá- como um elemr.ntaT princi- !Silveiras. ".
considerações e depois de, LONDR�S, 13 (U, P.) - rio do que se propalou, o sr, I pio democrátic'), I) PSP é, No dia 7 de setembro de 1875 era finalmente inaugumanifestar seu apoio á pro- Q, cap,' da Real l!;()�ç1L Aérea Ademar de Barro.3 (,i;tá go- assim, radicalmente contrá- rado o teatro de S, IsabeÍ, depois de longos e árduos vinteposição, encaminhou á Mesa P�ter Townsend, deverá (�he- zando perfeita sam!', Adian- .rio a todas as manübms g',11- e seis anos de lúta.
uma emenda, afim de melhor gar esta noite .a. Londres e a tau-nos ainda 'o conhecido pistas. 'Com a presença das autoridades, abrilh�mtajo porAGUÀ-MARINfJA aperfeiçoar o projeto. p_rincesa Margaret, amanhã político rio-gl'ancl.ense q.w o duas-bandas de' música - a S. Cecilia e a Filarmônica CQ-

ITi'DO Em virtude da emenda a- de manhã. Isto foi bastante chefe social-pro''1Tessí�ta Jrá

Imerdal,
- foi cantado por Meme Hassani, soprano italia-DE QUAu,,, '> presentada, :toi o projeto, re-I' pari'l.

mais espec,ulações. Re- muito breve ao n0SSO -Estado 'na retido na terra pelo naufrágio 'do vapo�' "Itajai" queQUILOS �1:,c1� da ordem do dia. rá esta a semana deci,lva a fim de agradec'�,' a c'llabu- FALCONIERI: batera nos Guarás, o hino da independência. ° vate Hor:1-
RIO 13 (V. A.) ""':"\NO 111U- Livre a pala'vra em expU- para a jovem e encar.t·,,".iora ração que os gaucho:; lhe de- "CUMPRA SEA' .

, \to

I'
- CIO Nunes PIres recitou sua poesia "Liberdade" e deitaramnicípio ele Teófilo Ot�ni, Mi- càções pesso-ais e não haven- 1 irmã da soberana? Final- ram na ultima pleição e nes- °

-

J b d G
. ,

.

do oradores, foi a sessão eu-
I
mente sa\)erá o mur:clO ago- sa oportunidade, procederá à CONSTI'fUIÇAO" ver J 03 rs. en�Ino �Ida,l Capistrano e.Barbosa da Sil-

nas, foi encontradi umd.
I h

va. Meme Hassam tornou a cena com a "Filha do Ré"'l-
água marinha de quat.r·o qlli- cerrada,- convocando o Pre-' ra, se a prince'la que�' ou reorganização cto sei! péntidJ RIO, 13 ·(V. A.) -- C egou to'

.

f'
'"

I 'd S 1 't d d t R'
men' e por aI ICOU, por se sentir doente. Finalmente,los, cUJ'o valol' se c<'lcula em sidente, nova sessão para não casar com um aviador no Rio Grande ú u. a ar e e on em ao 10, en- . '"'"' t

. .. , .

. , I
t Af t di' f

. como era .uesmo um eatro, a SOCIedade dramatlc.'l. partI-q'.uatr'o lnI'lllo"es e s,od,�,"'ento-s· amanhã á "hora regimental J' pobre, ma.:; simp,1tico? 1)e- Acresceno u o sr, / .onso ran o ogo em con erenem '.� c.
.

_ -'-- . _ I . " cular RecreIO Catannense fez "acontecer" () drama "Amor
mi.1 cruzeiros. Essa lerlr.:\, é Senhor Presidente

I pois
d� 3 anos, se!OÓ q:w vão Assunçao VIan'1. lue ;'e1'ao com o mInIstro da. Guerra, o '"

"

' .

.

..
.

- ,

I I' t
.. · , PSP I FI'

. -e InfancIa. , naturalmente algum terremoto emOCIOnal .tao
uma das

.

maiores :;.êhi"�ébs Indic�çao estar juntos l)ela jJ!ime!ra Ol'gamzac os c lre 0':\0 lIO genera a comcl'l. cum::il1-
a gosto ela época,'

.

naquela região. E' seu 1)1'0- Há, na cidade de Jaguaru- i vez em publico?
.

em todos os n11il1lCIp\OS do clante da Zona CentI\o. -A'

prietário, o senhor A1irio Ve- na um Ho.:;pital çe Caridade, Nos .meios mais intÍl!lJ3 li>l Estado, 'Em resp')�tu à pf'l'-
I saida do Palácio d'], GU2IT3., Havia, no fundo, qualquer coisa ele cOl1"ervador na

loso. A á],ua marinha rece- entidade civil e filantróPica,! família real nada se sd.be. Os gunta da nossa reportn.ç�eJ11,Jinterpelado pelos jomali.:;tas, noitada, pois "A Regeneração", orgão liberal, l'J,chou exe-

À)erá o nome, de �al'la Ana-I E' uma instituição consir jornais l11Jltutinos, me.srrlO· .1S concluÍli afirmawl:) que t1n- ! declarou: "A questão 0:1. 1])S- cessivamente rengiosos os verbos dos orad6res "ta:lvez em

rccida Benz, em nomcnn�em d2rada, pelo decreto n, 26, de mais informados l'mit:ul1-se to o seu partido como o sr, �de I se dos eleitos, não é conusco,

I
homenagem aos· sentimentos religiosos do dr. Bandeira de

a missi Minas Gera':3. de .. ",124, �e noveI�b�o d� 1952, de a in,terrogaç��s:�;n e�el11- ma�' d: Barr03 �,�s,>,��",.;·.1L.nte·1 �as cumpr�-s.e a Cl.'l1stitui-
·

..

Melo, presidente da Pl'ovincià", a quem se dev,.�, afinal, o

1955. . utlhclac.le pUbllc'a, , pIo e o cabeçalho (1.0 trlblOld':: acelt::lrll,0 03. resuIrJJos 9}l,e çao da R�gubllCa"., ." .t.eat.r:o. "

.
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: DIRETOR ;
.. :
§ Rubens de e

g Arruda Ramos i
= GERENTE !I Domingos F. I'I de Aquino ;
.....................

Edição de hoje - 8 páginas Crl.1"

HORA DO EXPEDI�NTE
DIA DA CRIANÇA

. TEATRO ALVARO DE CARVALHO

..

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

Como primeiro orador elo

expediente, falou o deputado
Bahia Bitencoul't, da' banca

da do Partido Social Demo

crático, que prestou uma ho

menagem em nome do povo
catarinense, pela passagem
do dia da criança, O orador,
extendeu-se 'em considera

ções sobre a importância da

datar ressaltando o valor da

criança, para o futuro .de
!J'J3,�.a Pátria, Concluiu o par
lamentar pessedista, reque

rendo a consignação em. ata

de um voto de congratulação
pelo transcurso de tão sígní
rícatrva efemeride, solitando

que 'da homenagem se _desce
ciência ao Senhor Diretor do

Departamento Nacional da
Criança, Dr. Raymundo Mar

tagão Gesteira.

cluiu suas explicações, afir ..

mando que o Governador do

Estado,� dentro �Ie doIs. ou

tres dias, enviarú á "Assem'
bléia Legislativa, a tao ,es
perada !).lr);"l,-':,3g,:)l11, re.ativa

ao aumento de vencímentcs.

justificar a falta ele ,e.1.112S3a

do aumento, em vírtude : da

falta de deliberacão a res

peito do Plano de Obras. Con-

l�ALTA DE LUZ E LEITE, NO
ESTREITO E NA CAPITAl,.

. AUMENTO Do' FUNCIONA
USMO PUBLICO DO

ESTADO.

Tratamento Racional das VER,
MINOSES INTESTINAIS e suas

ANEMIAS (Amarelão, Opila-
-

cão). SEM VERMICIDAS.
-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



.2 Flortnnópolís, Sexta-Ieíraç-H �e Outubro de 1955 o ESTADO
'-.---�------

� '_

MINIST2RIO DA AGRICULTUkA O ESTADOSERVIÇO FLORÉS'rAL '1.

DELEGACIA.-.'J,ORESTA.{.' 'I .......
.

REGIONAL _ -:,.' A.oIIINISTIU,Ç4U_�
." ,,_c'ORDO" COM.!O· ES'l'ADO'_�)r. \:��!f:: '�Ii�:!�I:�·i6� T��. �:;z

Si\.N'l'A UATARINA
-r •

'- Cx. Pu_ta'!.' UD.
t. V I S O Diretor; RtJnlilN� J. _,AMOS

A- Deiegacla Florestál < Regional,
no sentíd« je coibir,-aó --m'áximo II0S- _�erent.: �fu-H'1'gos '." DII

srvei, Ai! queimadas e derrubadas de mato, 'áflm de ímpe-
pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que
acarretam tais práttcas.ttezna público e chama a atenção
de todos os proprietários de terras e Iavradores em geral,
para a exigência do cumprimento do Código Ftoresta l
(Deer. 23.7�3 de 23-1-J.9�4) em todo o Estado.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO .

,

8enhum proprietário de:"terras ou lavrador poderá
proceder queimada ou derrubada de mato sem §.olicitar,
com antecedência. li oe�essá�ia licença da autoridade no
restal competente, conforme dispõe: o CqÍiigo Florestal em

seus artigos 22 c 23, respeçtiv-a,mente, estando os infratores
s1Jjeitos a penalíôades;

B.EFLO�ESTAMENTO

\8R 'N A T URA:<
Ns Ci;::-It"l

FARMÀCIA DE PLANTA0

,jano.
.

Ano ,., Cr. 170,00 ,. 23 domingo - Farmácia Noturna �Rua 'I'rajano,
Sem�Stl·& . Cr$. �O.OO 29, sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua-

. Nr Interior
C Ih' M f /'Ano . Cr' 0,00' onse erro ara.

Seme�tTe, �.: Cr,�10,OO I 30 domingo -. Farmácia Esperança - Rua Conse-
Anunc., '. n;.echante "on_trato. Ih' 'o Mafra

-

Os OnICln'llS, mesmo nao pu- eu •

, .

blícadca, não serão de 'Jlvidoa. I O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias
A direção não se. reaponaal ili:r.a Santo Antônio e Noturna situadas às ruas Felipe Schmidt,peles f:OilcCltoa emi t: d ..u 1101 ."-

3 T
.

"
. ..

t;�OI u.inedol:. 4 e raJan9. _

I'
A presente tabela "não poderá ser alterada sem pré-

via autorização dêste Departamento.INFDRMAÇúES .tenção t�e empréstimos para reflorestamento no Banco do Departamento de Saúde Pública; em setembro de 1,9�5.Brastl.; cvm [urus de 1% e prazo de 15 anos.. UTEIS � .

Luiz Osvaldo D'Acâmpora _ Inspetor de Farmácia.o� Interessados em "assuntos florestais, para a ôbten-· '-0-..'
, .

'�ão de maiores sclarectmervtos e

requ.erilremailtorizàçã�).IOJe.:toTl!nc�ntrllf..nlls.a C?'y -

luna m1vrmaçoel QU. nsc .1t:a.de Iícençapara queimada e derrubadas de mato, devem diàriamente e d. imediato:

(dirigir-se às Agênciafl' Florestais Municipais ou diretamen- JORNAIS Tal.fun. VENDE-SE AS SEGUINTES PROPRIEDADES
. �

R t'
-

't d
'.

S t DtO 6 O Estado............. .. 1.02Z A Casa n. 12 na Rua dos Ilhéus (antiga Visconde-� � " te.a esta epar Iça0, SI ua a Il rua !ln 03 . umon n. A Gazeta _. . 1I.6�6

p�18'\
-

OJI
m. FlonanóJ)f\lis. Diário da Tarde 8.�79 Ouro Preto).' �..... •.

�
'. Telefone' 2.4711 - - Caixa Po�tàl. 395 A Verdade

�.::....
2.010 A Casa n. 13 na Ruá Silveira de Souza"

,$ lHlnUPS)panI�IlAIoJsfICI4J . !l.688
C o 3 R S t d S t bEndereço, telegráfico: Agrieilv& _. Florianópolis, S. C. .: As asas n a, 1 e . na' ua e e e e em ro.

Caridadn ; Uma casa de estuque na rua Servidão Moritz, (Morro)-l"7;.t'� f'A'
.

-".r>,!i�'" ��
--

��:��:�iW .:: � : : :
'

: : : : : : : �:�i: corri o terreno 6 x 'lA, preço Cr$ 18.000,00"
..

7dff V'
.

g
. 811 Uma casa de material com o terreno 10 x 30 no inicio:1'/.� -

llIIIIAfn'E. TODO� _"
_ lagem com se uraoça ��i�:::;;: ic;;;:;: ;111 da eslrada do Pantanal (lado da T';ndade). p",o Cr$...

7f''''-�h'' nos VAReJO_j -

e rapidez .

M�,���:l.d;··b;;i;� c;,
lU' 4o.oo1·��atar eom o Sr. Doral'cio Soare' ou o Sr. sn,io

M�·Dft�'-- 'I/�i?t'
.{.- 80

NR08APlC.°DNFOO��SAnVEL:S8MBIACRS�ioENIIBBOU�'DO !�i"?�d?:·':::��· •..• _:::: Son,ini

�
,

� :." � ..... ltM "'

I SerVIço
LUl< (Recl .. :na-'::: � i6.... � �

çõe&) - U04

R'· X
•

.'
� ]f/}

. .,.
.

FiôriaDÓpoUs - .ltl;l'ja.f .� Joinville � Curitiba Policiá· (Sala Comiss'r�(, 2.0li8 -

.

..' .'
'

;. 'I' 1< ......J. 'I
Policia (Gab. Delégado) ..

' IU94' -

alOS
._. '<, COMPANHIAS DJi ,

.,

Age
A

nCI"a .... Kua De'odoro eBq:oina�da I' TRANSPOR'rJlS -
'

Rua Tenente Silveira. AtREO'
, .'

.

: ---_; 'TAC " '.700
Cruz.. iro do Sul , . 2.1100

--. �� - • -�-

.,:
P"unlr 1.11"

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

Varig 1.125
Lóide Aére..:> 1.40Z

I
Real ,. Z.11i8
candinavaa I.liOO
HOTÉIS :
Lux .....•........••.•••• 1.021
IMagestie ,...... 2.276
i MetropoC"'O. . . . . . . • . . . . . • • I.U7

.

La Portá , ,. 8.321
Cacique .' . . . . . . . . . . . . . . 1.4411
Central .. . . . . . . . . . . . . . . . "'.694
6:Rtrela . . . . . . 1.171
Ideal ...........••....... '.e••
ESTREI1'O '.

l DisQu. . < 0.° ••••••••••••••

a Imobiliária Miguel Daux
� �

I

Tem a venda
Uma casa a Avenida Mauro Ramos

-ÓÓ, __..�
-, Uma casa a rua Visconde de OU1'O Preto, _--
Uma casa a rua-Deodoro c/13,50 de frente e 46,60

de fundo.
'

Uma casa e um 'lote a Avenida Santa Catarina -

Estreito
Uma casa a rua 14 de Julho
Uma casa de madeira em Barrelros'
Duas casas no-Morro do Geraldo-Estreito,
Duas casas e eum terreno para loteamento no Morro

do Geraldo
..

Um lote na rua' José Candido da Silva - Estreito
Dois lotes a rua Moura - Estreito

, .

Dois Lotes no Bairro de Fátima - Estreit2.,_
Quatro 'lotes' no centro da cidade

Quatro;:lotes em Londrina - Paraná. , .'"
Tem 'f0m�p�e8 pa�·a. casa� em Flonanopohs des-

oe cem a q�atroc-entos mil cruzeiros,

Nf1teió .�. dinheiro. .

InJl.'í''m��S na IMOBILIARIA "MIGUEL DA(:JX"
.Rua. C�!. Pedro Demoro 1541 :- 1Q andar Estreito ou

Ed'ificio Ipase andar térreo -:- Fone 3376 - Florianópolis
Uma confortável casa à Rua Presidente Coutinho,
Um terreno de 15x27 110 Estreito, junto à Rua prin

r-lpal.
16 lotes no Bairro Butiá.
-Uma confortável Casa na Avenida Hercílio Luz.:
Dois apartamentos (parte financiada).

Mês de Outubro
1 sábado (tarde) - Farmácia Nelson - R,ua Felipe

Schmidt; .

.

2 domingo - Farmácia Nelson - Rua Felipe Sch-
-'

Esta �epartição, pela i'ê.íe de viveiros flnresf.als, em
cooperaçâo, que mantem no Estado, dispõe de munas e se

mentes de espécies n�restais e de ornamentação, para ror
necímento aos :"grii!ultores .ern geral, interessados no reflo
rest�mento de suas terras, além de prestar toda orfentaçâo
técnica necessária. Lembra, aínda., a possibilidade da ob�

Il.flpre.entat.lte!!: , ,-,�_
Representaçôes A. 8 .. {.- fll.

I.tda.
Rua .3enalor Clllnt.u, 40 -- fiO

andar.
Tel.: l!2-õ924 -- Rio d. Jan.lro.
�ua J5 de N(;'lpm� r" Z2S fi"

andar laIa 1111 - 3io P.uIG.

midt. ,

3 segunda-feira (feriado) - Farmácia Moderna -

Rua João Pinto.
'

8 sábado (tarde) - Farmácia Santo Antônio - Rua
Felipe Schmidt, 43.

9 domingo - Farmácia Santo Antônio � Rua Fe

lipe Schmidt, 43.
15 sábado (tarde) - Farmácia Catarínense - Rua

Trajano.
16 domingo - Farmácia Catardnense - Rua Trajano.
22 sábado (tarde) -:- Farmácia Noturna :- RuaTra-

, ,

,

PRE' -VfSJl8ULaRES
.._/ .._)

-

PARA AS FACÚLDADE8' DE DIREITO, FILOSOFIa,
MEDIe'I'N'A'; FARMACIA E ODONTOLOGIA.

.� CURSO:BOSCO
·Í\laÜ'ícula: Livraria Lider, até 31 de agôsto.
Informações: Local acima ou pelos telefones 2316 e

3661.. ,

Início das aulas: f de setembr6;

18AHCOdeG�f�ITO POPULAR

I-

. � AGR1COLA ' I J

Rv.o:d�,16
.. ,

f'LOnlANOPOlIS - 5rÔ..e�.r6rln6,

.Ilparelh.,em moderna fi compl�ta pt!.r� 1iI��\.uer eXAmo

r�Joló!t1etlo,
RadlogTartaa e radioscoplM.
Pulmõ� fi coração (torill::) .

.

Estomaro - Intestinos e figadD (coleclstografla).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e an�xos: Hist6ro-sálpiniogràfia com Insufla

ção
....

das trompas para dÜl.g.n&lilco da ester1hdlAde:
Radiografias de ossos em ger.aL
Medidas exa"as dos diametros da bacia- parm orienta

ção do parto (Rádiô-pelrlmetria).
D1àrlamente ne. Matern.ldáde Dr. Carlo!S Corre...

I;.
r

,
-

ORA. WLABYSLA"A
. W.IlUSSI

'"

DR. VIDAL DUTRA FILHO
MÉDICO DE CRIANÇAS

Conslllt6rio: Felipe Schmidt,
38 ('das 14 às 17 horas)
Residência: Tenente Silveira,

130 (FI>ne �165)
.

. .:;:.

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

'�I'''-N-'O" 'ICADO' Ia PR'OFISSIONA-[.i- .DR��:ASTOSI I MARIO DE LARMÓ· BR·G�!l·n. .

, MEDICO . I CANTIÇÃO _ ADVOGADO _

,Com prátle. no HO.PItAI SIc., M & D I C O Ru.. Vitor I.ire!.I, flO.
I DR. 1. r,O:RATO DR. WALMOR ZOKJ:R Frat.d.co de ABal. e n1I ":anta

CLtNICA DE CRIANÇAS
iON.I� IA,38 - FIorianÓllOlb

,1 ...-n- 'LlI'O ') GARCIA' Cas'l do Rio de J.nelre \
� .'DR. MARIO WEN---::-, III.LL..&D.

CLINICA MÉDICA ADULTOS?"
I

Doe.e•••0 .pareUlo l'e••lrll,tMlo DIJ!!o.a.. pela r.e\ll•••• Na· CARDIOLOGIA DHAUSEN
. ., I TUBlIIRCULQSJI .

eI....�1 cio Ifetlidu .. Ullh'..l'. Contultório: Rua Vitor 11.1_ Doenças Internas-UR,' ANTONIO DIB �RADIOGRAFIA JI[ ·RA.DIO�00PI.h I sfdade do Br••1I reles, 22 Tal. 2675. CORAÇAO '-�FrGADO _ CLlNIéA MtDICA D:& ADULTOS
.MUSSI. !. DOS PULMõES, ,�x.ll!terno Jlor coneano is. ··-1 Horários:

.

Segunda •• Qu",rtsa e tUNS _ INTESTINOS I Consult:ri;R2.AJ.it�;SJ<)lo Pin-
:- � .". Clru:r�!a do Torilll: r ternld.te-E.col. Sexta feiraI:- ME_!)IC,?8 -=- <,,�.; -'rFormado 'pela Faculdad" ·-lw,.d6<_ ..($u;�. tio Prof. oetAno ....

1
Das 16 àá 18' hora.. Tratam�nto moderno da.

I
to, 10 - Tel. H. 769. .CIRURGJA JUNtOA 'I I i! ... I I "'tlil .....i"I' " tlrl ..ne. Um.) -R d- .

.

, . SIF'ILIS Consultas: Dal 4 b • !to�o \.
• GDRAL-PARTOS >;��. el ""edl,e Bda, ,;"��=�.'!" Xx-I.terno· tio Set:.viço df, Clrar- 'dtaS123t>nCla :20RI!Md FdIP. Sell- .'. Residência', Rua JlltSV'la j,.,3ttrviço eomplet..> • espe..,la_!i· ••oe ru!'&, r@� �::'!;' ,,;,11>- ela '.' lio.pit:.l t ;Ã, P. Ii. '1'. C.I ��J. '8,002

- an Iir. "pt. 1 -

Consultório _ Rua Victor nior, "fi. 'l'el. II SIZ.udo da. DG.lNQAS D1I SI."l"HO- ICuuo .e ·e.pecl.USiIl;le peIto
. tio Rio de J••elro

__ ..

o

__ MeireJ1es, 22. I .

.

R.AS. co� modernos m6todo� .:0 IS. N. 1). Ex-f.tern. '" Jlx-lIJItlle- Médi,co do Ho�pital de Caridade, DR. HENRIQUE PRISCO HORAIUO: . _,hagn6.tico. • trat.m��tc. (fé.t. lIe Ctrarl!.1a liIo P:r""'- Vir'" e da Matermdade Dr. Carlos

I P RAI '

I
SULPOSCOPIA - H_SlI!O.. � , Guimarica (lt1<!!;.:' " Corrêa.. A, 80 Das 13 às 16 horas.

DR,
.

ANTONIO BA'rISTA
SALPINGOGR,U'IA - B:l!Ll:"

Cone' Felip. Scllluhi-k iii! --. DOJilNÇAS DB SDNHO.A! - M.I>l�ICO
"e- Telefone: Consultório - J'UNIOR IUSJlO- U.�SAL .

FÓtl...e 18U1
. .,

; PARTOS - OPBRAOO.S I Operações _ Doençae de"

I
.. Radlote"afJl" ."'11' 1$1U!U

e���u'l Ate'lid'lI' .m' lIon m.�eac!. Cona: RUA João Pinto n. 111, I nhora. - Clínica de Adttlto.. 3.415
i CLINICA I:SPECIALI:t.o\lM Dl!!,J.:let\'ocoa"DIAçi� - l!lal<>!lI ,JUrli

Rei.: - Rua ll.tev�1 J�n!or, i . dAlI 16.00 �. 18,00, h('''�8'1' Curso de EBp�cj"li'taç!ío no' Rsidência.: Rua Jo86 do I CBIANÇA8 . !,
Violeta e Infra Vn'l!eD:5.

: 80 - Fone: 2191· I Pela mlluha atenâ. dl&-, qospitsl doa 8ervidorea. do..
I d II' ' J h

Cc'lIiult6rlo: .�u. Trajano, n. 1,

[
. ' riamentlf no H(J .....jt&l ·d. tado. ,

-

Vale Pereira 158 _ Praia CODsultao lU
'. S;' ?rros.,d Bd f- i d • t. i __ ..I"

I .

Ree .• C.ml. P;lIt:!r. 11l�c"br,lIrü.
1° .n I!� � I �c I) I) 0'l1' P o,

DR YLMAR COR� I Caridad.. : (Serviço do Prol.•ui"'h) .(t da Saudade _ Coqueir08.,!�Hor�rlo: D.. II �. �a lI'Vu -

r .: ('_
-�

..., Residênciil: . IAndrade) ,

'I ADVOGADOS
Dr. "OSSI.

I
CLí1i;[CA M�DJ ,.f,. I Ruat .General Bltt,neouri D. I Consultae __ Pela tU.nl1a 130!D.. li li 18 )lor... - Dr'"

i
CONSULTAS du 10 - U l!.o- � 101. Telefone: 1.691. 'Hospital di! Cuidado, i�-----<,-------

� DR. JOSÉ MEDEIB.OSMUSSI
.
ral..

, ,.
------�--- ..._--::;:-:_._ \ A tarde dila 11110 h. �m dhlll- ,

VIEIRA I
Reald6ncIA' Â:I'IIsiill Tr...m· Ru. Tludentê , - Fone 3'16 i DR NEWTON te no eoneultório á RnlA Nun.� : DR. ANTONIO GOMES nE _"'powcl!:7, 8'.

.--- II DR JOS1! TAVA.F..J:S -!. b'AVILA I Machndo 17 ::.Quil'" •• Tira-I ALMEIDA :_a!�:-- P.j��i01��D� tUjal _..'
'.

.

CIRURGIA GJloRAL '.-jentes. 'fel. 2766 I ADVOGADO SlÍnta ·C.Àtarina. !DR J'OLIO Bom l . IRACEMA ,. '. Resiqencia - J"u Pruidêllt. Bseritõrio e R ..!j!}endii.l � _

•

; MOU'STIAS NlIRVOSA.S 11 ID
..

oenç.:&8 de senllO.r..
- .Proeb- 'Coutinho 4.. �,

I Av. HerciHo Lus. li

D' L D
VIEIRA

--- MJiNTAIS '_ CLlNldA G'�R_"J,?!lia - Eletrlel.ad� lKUlca '.

CLINICA TaleI,me: IU6.· • r/. auroc:. a�'ra.
flDICO " �.' ,.-. .. _" (]On8�!tórjo: Bna Vlwr ••1, 1

. de' ..

' •
, Dr Sar�ço NIiIClond de érl '''eles ti. -l\lS' - -Telefone: &:107.: "

'1.SPi1CIALISTA III OLHOS, çal ifentall. I C t. D
.' ,OLHOS OUVIDOS MÁJtIlI - ........-__

fOOVmOi), NARIZ. GAROAN'!'''; Ch.1 d A bIt .

Hi"- I onsuL�•• · aa li 1101'111 11m

I I GARGA'IT'N. I '. Clínica Geral .fRATA.....NTO • OPl!!ltA""'�.3
e 8 <) m u li .", -( .... 'diante. .

-

DO
i

'. . ,
.

.r..

.,. v ne Mental

I' li 'd'fi-' '" • ,;oI DR NEY PERRONE Espec. ialista em m_oléstias de "Se.ijJ}oras e vias urm ...
'nfra-V.l'talellao - N.b""UiUi�. - p'

.

t d '�, '� ... ' - �eSI" Cla; �one,..... "

DR. GUERREIRO DA. rON8J:C.ol,. ,
• SHlUl8 ra o "'O"'IIi",,'" Rua' Blum-enau n '71 I . , MUND 'Ultra_-So.." Colônia Sant'An,a DOENÇAS DO APARBl;lIO DI-. Chefe dQ �erVJço d. OTOltI- '

,

,

nas.(Tr.g•••te -, ....II!IUII� C31i11l
Convul.ot.,r�pla pelo 3!eno-·! GESTIVO _ ULCERAS DO IIS- : �O do Hos�ltal de Florlll.nópoll. F"rmada p",l�. FaeuIda�. Nact' Cura r'ldical (ias infecções aiudas e 'cronicas, dee"l:.çlo) cltoQue • _cardluol. Inadln ,ra- TOM A GO B DUODBNO . Ar...- I .083ue a CUtUCA OI APARa- i .18ol d • .r.ed.cm8 Uni' enldad.

Ih 't
.,.

b 1:1 XO.
Aa.lo-retl.OIIe9ll1• - Ii>.c.lho •• pia. Xaiariot8l'api•. r.ic<>'ersI::::. eIÁ bERMATOL0GIA·. CU LHOS MAIS MOD.lIlRNOS PARA I do Bras;] ap.are O i'elll o-urmarlO em J\m 08 os e ...Oeul_ - !iOilerllle, �••e.t. CONSULTAS: "'cr.;a lO ':JWI" 7"

.

-

.'

-

TRATAMENT" dai DOllNNOÁS,' RIO DB Jl.NIIIIR() D<:>enças do aparelho Dillestivo e do ·Iistem.. l18lrVOIO.�II üt...-at.olad....i.. (jlbi!" ta. dai 16 ... 11 laO!'A. , •. :.,. ! n'
NICA GJl1lAL

"da ESPECIÁLIDADJi I Allerfeiçoamente na "C... 4.
Horári.o I 1011", ás 12 e 2l;í ás 6 •

•• ,l:ata".) (manlai) i D ;' JULIO PAtJPI1'Z o ! Consultas- _ V�l. 'tllllnU ao I Saude São .i.uel"� "

71o
•

_

Horário daa • to. lI·aor.e ., ,Rua Anita Garlb.l<li, .�QllI.__ ,FILHO ,HOSPITAL., '! Prof. Fernando Paulmo ConsultorlO; R. Tiradentes, 12 _ la, A!ldar _ F01lo.d". 111 b 18 lIor.lI. de General Bitt.ncour.i. .

•. I A TARDl!l _ d... a. I' _, Interno por I '''IOS do SuYico

13246 ..:.... .

Con.ult6rlo: - )llla Vl&or ••!- Ri:SIDJIlNCUI Jta. EO<l 1(T&.1 Ex I�t.erno da �O ínt.rmariQ
no CONSULTOIUO -,.

de Cirurgia
.

'reI.. II - I'on. 111'1'. -139 Tel.2901
' - "ServICO d. lI'alt�o-etJtel'ologJa I CONS!lLTORlO _ Ihra '0.' Prof. Peà,:to d� I!'�n,ra Residencia: R. Lacerda Coutinno, 18, _ (Chácax&R... - ·Ru. 810 .J�rl'. •• -

-

.

_. I da Santa Casa do �IO d" Jano!"". ILHEOS' nO Z E8ta�io
. por :. .no ua ".atu- d. E a h ) _ Fon ': 8248;

.Fon. 1421.
.

DR. ARMANDO VAL:I- I (Prof.
W. B3ra_:dmelJl). .

- � RE8IDENCL\ _ ".Up. sell-l
n-idáde _ ]lscola" O Sp n a _ �

----------:-.=-=-:= .'
RIO DE ASSIS I

Curso
.

de II .. uololl. (Prof..
midt nO na Tel. 11166 . P�of, Otávio Roórill'uel' Lim.DR. SAMUJ:L FONS.CA, Austr�ge.91lo).,

'I
IDt·e.�·o por I "110 do P nto ,..,.....,...,.-...............- .......'-__......-..:'V'-.w.-.-..-.;...........-,;a��J"W"'W

.

IRU IlGIAO-DENTISTA . Doa SerVlçol lIe ClinlclI 1.ta:JttIl
.

Ex Interno do _Holpita_
.

mater-
1: MONIZ', "".' SocorroC.

Ci
.

- Prot....da AaÍlIMtêncla Mnnlclpal e Ii_- nJd!lde_�· Amaral. . DR. ANTON.O

I OPERAÇCIIlS 1 d S'l
.CliDl�a -

rugIa. I 'pJtal de C.rldad, . DO�NçAS INTERNAI. DE ARAGÃO CLINICA' DlI ADULT '1. Dr. Cesar Bata ha a I veuaDen��la 'X • lafr.-V.n'.lJIe

IC.LiN1CA
)(�DICA DH

..
CJUAN", Curaçao. Illt�ma..o, !lItelt1110.

CIRU.
RGIA TRI!lUIA'.l·OLOGIA DOENÇAS Ii. J.m:-,t1R....S f , Cirurgião. Dentista� 0.16 I • ilhei., &.. . OAB • ADULT08. 1�gado e v1.. blllaru. I!l.u., "....-.

O t di 'CONSULTAS: Nó Ho.pital d. Clinica de Adultos e Crianças
Con.o t r o e, e.

) - ..u.r,ia '=r;:;;- rio. o 6.tero.
1

r opa •
.

d 'd'á" t I _)'un.pdo ••cJu:•• '.'
,

,

C ltóri' Ku. Nllne. l�(.- �n.ult6'" �r :"lreI.s Consultório: J�ão. Pinto, 18. Cn:lda e I namen e pe.a ma
Raio X,..I.fo11.: 1111·, .

o-nlu o.

• 1 ,�- II
". .

I
DRI Ui à. 1"1 diArIamente. nha, ..' ,Con.ult•• : d•• ','1 ii 11," ,ehado, ., - Oon..lu. •• 1 -

D�. 16 àl 18 !lar... r..fenos aos Sábado. RESIDENCIA: - a·. Da.rt., Atende cem Hora Marcada• dll8 14!OO ii 18 lIor� ••r- t18a!�f;:ncl.: Eua ••recllai GIII- Residêncl.: RlI!. Bocal ..... 10, Re!!.: BocaiuV& lU. ��u�.el ,l��
- Telef. 8.288 -

Felipe Schm'ldt-39 A Salas 3 e 4.{�Ezclu.lvam.nt. eom .ora
n. • r.1 nu.. Fon.' 1:4.11 Fana: _ 1:.71.4. olJanopo IS.

..... .....rm�. - on. . .
-

-�.-- �<Is<" ,

·1 H

-

Lavando com· Sabão

\?irgem E1sJ=)-ecialidade S�eÁ�yIRCtAf/

da T Cla. IIIIIL _INOOSIBIIL-Jololllle. (líIarcaEreglstrada) [sPEciÀhoADE. ,

ecoDo�iza"8e ,jempo�� , diDbeit;�__�_.n' �.____

. f

I
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o ESTADO
-- ._-_._--_ ----

Florfanêpolís, Sexta-feira, 14 de Outubro de 1955
-----_._----�-�--------_.--------- ---_ ------------------------------

SI

SONETO
JOSÉ ALBANO

Amar é ter no peito uma esperança,
Uma ilusão dulcíssima e um desejo,
Dalgum sonho ditoso e benfazejo,
O' qual, por ser um sonho, não se alcança.

.'

.. �·<tt�
.

É sentir uma dor suave e mansa

Que não se acaba, um gozo tão sobejo,
, Que desatina, uma ousadia .e um pejo,
Um descuido e um cuidado sem mudança.

Amar é bendizer o sofrimento
Que cresce dentro da alma e se dilata,
Sem nunca lamentar' o mel cruento.

É bendizer a sorte dura e ingrata,
É bendizer o dia, hora e momento
Em que nasceu a mágoa que nos mata.

,.
O ESTADo felicita-o prn'

zerosamen te.
I - sr. Antonio Pantino
'funcionário do. INCO� _ .,- sta.. Antonieta Gomes.

- sr. João Gaspar de l
Ba rros Saldanha ;

:���::'�o�:.t;���:t���;;: União Catarinense de Estudantes ----��-�':�w��-����_
>

Bilva;::'P�:il;::eF�:,���'�� .

.

Secundários Vende:..s"e
!:>;::!:�::����u:: Lia' Teresloba . Capella, eleita Raíoba dos Is todaotes . '�";;J.�t�:H�::l ?p;:"ft�:�':'· ,T:a:,. ". &:ia _ r:n'

Carvalho; .Realizou-se sábado na se-
,

1J Srta. Lia. Capela, Foi eleitaportanto a Srta. m�!J",' "'� 41 fi." � 'c. '1""" .•.. .'� '.'-'
.

'

_ sr. feliz Lerizer, foto- de da' União Catarinense de com 2.778 votos Lia 'I'erezínha Capela candi- .

•

f�o;i��O �aJ�:�t���ria do In- �l�:l�����esde �o;�� ed�Jlg:1� ,

2) Srta. 1ná Machado
i �:�:1'��:���"��0��I��'j�06�;;�

I CDS'lurel-ra' s- Preel·S8 se-- sra. Alcíomar Maria curso Rainha dos Estudan- c�m 1.078 votos ',i tÇ'�I�a' does_ JeestsuUdSaqnltlees ls·eePcIlolensdela:J,
.

�

- �.
da Rosa esposa do sr. Fri- tes Secundãrios de' Floria- : c _.

Idolino Rosa' nópolis que obteve o seguin- 3) Srta. Mariza Ligocky rios de Florianópolis, no !- Escol� .de Aprendizes Marinheiros precisa de, cos-
-

_ sta, HÚda de Oliveira te resultado: I com 903 votos. i Concurso Ipara escolha da ! urelras. habil itadas para �'ecorte de un iformes.
_ sta. Lubella Dutra, fj-: •••••••••••••••••••••e•••••••••••••••••••�.(1 i Hain�a. dos Estudantes S:-I As mte,ressadas �evel'ao procu�oa.r, na .Escola, o Che-

lha do sr. Antonio Dutrá. 'I cuudár ios de Santa Catarí-" fe do Depar tamsnto Escolar, no próximo (lia 17, 2a. f'éira,
_ menino Haroldo filho ! na que se realizará em Join- entre,14 e 15 horas.

, COLCHõES DIVINO I 1 ---'----------
rio sr. Haroldo SoaresGla-,. I ville nos próximos dras 22 e i
van, do alto comércio lo-I· .

. o 'f'o d
.

da ti
.

da e-' 23. . I1',
. Em VIl tude da enorme CI Ia e ven s a mgr p. I Comparecerão represen-

JOUN. J,AIRO CAL'LADO ca,
. Ed- d

. los colchões DIVINO, f.abricados pela=Prcbel, do Braail, tantes das cidades de Lajes..,- Jovem � uar o filho , . -' f' t
<.,

,J
'

('
,.

L'
_', esta previsto um racionamento no orriecrmen o aos seus

Blumenau Rio Ido Sul .

--. . (O sr. ,eneslO 1I1S diretor- . . -
. .

I
.

d d 10 31 'd '

j " 'Transf�re-se nesta pIoaça bem t· ti.J: Festeja na data de hoje o _ ... -

-�"
" distrtbuidcres especta mente no perro o e a e

Bo' J' '11' I
c J .', no cen 10, :) Imo pon-

"-' .

o to" ,,' ,I gerente do TNGv. /_
.

br
"I ,

'-

... ",
srusque e om�1 e.

. -

: to para-qualquer ramo eomercial. .

! seu nJ�lVelS,lIl? natalício o'J aezem 1.0, ,.:!I' . "

-'
.�_ '.� " Entre as eoneorrentes se- , .'

r ,.- '.' o', o'. '0 no ê, o ,,, .'

�

Jornalista Jairo Callaclo,
�

'AS!'\1111, e elo máximo mteresse das pessoas que pIO- rá escolhida a mais bela I N?r.\.. aluguel b,alahs"lmo. Tln1.11 com o ·SI. ,�:l\ 10,

djretor-pt-opr ietár!o. d'A Ga- jétam adquirir colchões dessa renomada marca, naquele'. . -

de? l
das 9 as l2 e das 14 as 17 horas.

, ..' • ,
,

.

I paI uma comlssao e mem- Rua 7 de Setembro '11' 21ZETA, que se edita nesta

P e e"l d' o·
peI'lOdo"que o façam agora. .

1lf.1'os, pessoas de destaque I .
,.. .

Capital. r c I o A 18 Como todos sabem, a venda
....
dos produtos Pr?b.el em nos meios sociais e artisti- _.

_

Nome sobejamente vincu- V- Florianópolis foi confiada, em caráter de excluslvldade, I

Cos de Joinvile.
.

I --------

�ae�ose�o .�o���a��l:oa :�!al�i� i NUTRIÇÃ�:'':>EENTE� DE :lOS esblbelecimentos "A Modelar". I Sr�es�{:m�:p:l�i�it�a�O��l'e�
I

a'prenda a Ganhar DI'nhealro.vêm dediêando desde' a me� O apa:'eciment� dos den- ,.•••••••• sen't�l'á'os estudantes Se-' • -

�!niG�:' l�a�t�Vo�:��:nt:nf;�J�:s dl:e��\�l'i�a:d;�' c�:d:el� ENIR'EGI IMEDIaTa ��ng!I����rs�e�:�!�: d��d���
I

'(Ambos os 'sexos)
.

seus ',c()légas de impreüsa sexto mes de ,Vida, compl�- . ,;. . ; >
•

tudantes
-

Secundários de Ganhe de Cr$ 2.000,00 a Cr$ 3.000,ôo. men<\ahnen'te,
porque conta : com amigos I

tando-se em torn� dos dOIS ' .. :
". _ I Santa Catarina. vendendo artigos dé grande aceitação a seus atl1igos' e

dilétos e que o apreciam pe- anos. A perturbaçoes da nu .. TRILHOS DECAUVILLE - 8kgs. c/ talas de Junçao I colegas. ·Os livros "COMO GANHAR D.ÍNHEIRO SEM
las elevadas qualidades- 'e trição

.

podem
A

retardar o e Fish-plates ,i PREJUDICAR SUAS' OCUPAÇõÉS" e "MAGNETÍSMO
<o.ultura geral. I aparecimento �esses dent:s. TUBOS GALVANIZADOS sem costura - Díametros: i . PESSOAL" além de lhe eJisinar como iniciar nó comér-
Nesta oportunidade. mui-

. Se, aos seIS meses: nao 1" - 1.1/4" - 1.1/2"

'*
cio mesmo sem Capital, ensina todos os segredos da pra-

tas serão" as homenagens começam a surgir os 2" - 2.1/2" - 3" e 4" (S�Jf�l�nn fissão d� ven·dedQres. Segue também junto aos livros
que'serão tributad·as ao pre- d�l1tes de se� filho,! Oferecemos as mercadorias acima'á preços abaixo dQ. J uma relação de impo''rtantes firmas que' desejam agen-
zado confrade, às quais nos consulte o de?tJsta e o

I
mercado - Material importado e garantido. em perfeita tes-Vendedores. em todas as' .cidades do Brasil para Te-

aS'sociamos com jubilo pelo inédic!l de crIanças. - Icondição.· -

cidos, Joias, Novidades, etc. Para você começar ganhar
transcurso_ela data, levan�o- SNES. Consultar -:- CIMETAL S/A - Av. Graça Aranha 1.82 J dinheiro peJ,a imediatamente os 2 livros por apenas
lhe � noSso abraço cordl�l - 4° ando - RlO - Teleg. - CI��.__ �_��!1e I Cr$ 100',00 pelo Ree�rbolso Postal. �ão ma�de dÍl:heiro,e fOIm�il.ando votos. de mUl- MOTOR ALBIN 10 1I- p ��_�,.;_

.
.

I pague, s_omente depOIS de. r�ceber no correIo. Pedidos; a
tas felICidades. Vende-se um nov.o ainda

., '"

• I
ORG. EDITORA LTDA., Caixa Postal, 105 - Copaca-

.-_ encaixotado. Entrega ime- ;" I" ,'I II:' ,
. bana -,- Rio de Janeiro. ,/ -

:FAZEM ANOS, HOJE, diata. "Cartas - Caixa Postal.
.

GUJU,....
DR. ANTEOR MORAIS 226

, Ocorre hoje ,o aniversário Florianópolis
do nosso distinto patricia,
sr. dr. Antenal' Morais, hon"
1 atIa Inspetor Fccleral j un-
'tr ao' Colegio .Catarinense, e

nosso brilhante colega de

imprensa e poeta ·primoroso.
Este jornal, que se honra 'P�r41-cipa�a-Oda _sua colaboração, apre- U I Y

Rcnta-Ihe afetuosos votos de JOÃO MEDEIROS VIEIRA

f"licidades, nesta auspicio- E SRA. ORNILDA SCHARF

,3a data..I M. VIEIRA

ANIVERSÁRIOS

DR. ANTENOR MORAIS
Aniversaria-se, hoje, o sr.

.

dr. Bin.'se Agnesino' Faraco,
humanitário clinico e pres
tigioso prócel' democráü',
cristào.

,

CASA ,MISC.UNIA diaU'l

�lI'\dor. d..
_

RádJ.. 1L(�lA.
Vitor, Val'flll... DIK...

.-

IDJTI
•

I
,

a seu DISpoR

"O BARRIGA VEROl"
".

Diariamen te
Fone - 23-77.

-�----..."""""'-�-�--=�--------------.__._"._._._.

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

DR. tAU·RO CALDEIRA DE ANDRADA
CIRURGIÃO-DENTISTA

CONSULTóRIO - Edificio Paternon
sala 203 - Rua Tenente Silveira, 15

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

. . -

��:J��1f'jf�_�

Esfude
Por,juguês
Inscreva-se no Curso de

Português por CorrespO'ndên
I cia (da Revisora Gramati

cal), dirigido pelo Prof. Er

., nar{i Calbucci. Essencialmen

I, te prático. Considerado o)

melhor pelos ilustre;: gramá
ticos Silveira BuerÍc e José

I'
de S{l,

Nun.
es. Aulas se.11anais

. (impressas). Duração: 14
.

. meses. Mens.: Cr$ 100,00 -

I Rua Anita Garibaldi, 231 - atende

I
6° anêl. - Tel. 32-9361 - S,

I Paulo. Inscreva-se hoje ou ENDER,EÇÓ:
peça prospetos. I 'te!. 3113.

.

VENDE-.SE -

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

�AVENTURAS' DO ZE-MUTRETA
\... �:!1

Pal'lIt-cipam aos parentes e

pessôas de suas relações o Uma c}tima propriedade em Córrego Grande em dis

nascimento de seu primoge� : trito de ,Trindade com ótima pastagem, bastante lenha,
nito Humberto Francisco, I café, tenoas para plftl1tio; e uma casa na mesma, e a luz

ocorriQo dia 4 de ...outubro, I
passa. na port"a: _'

na Maternidade Dr. Carlos I Tratar na mesma com Eduardo L. Cardoso ou á rua

Correia.
,

Curitibanos nO 52.
/ .

20 andar'

O· Centro de Irradiaçã<J
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se.
gundas' feitas, às 20,30 à rua

Conselheiro _ Mafra, 33 .;... 2°
andar.
I ENTRADA FRANCA

i Imprensa Protestante
I 309' Delegados: oum Hoogresso

CSNA) - Pela primeira bre assuntos de atualidade,
vez desde 1928, reuniu-se e ficou evidenca.ido que há
em Cas'sel, ria Alemanha, numerosos problemas novos

: uma Conferência de Im- a enfrentar. Ainda êste ano,
. prensa Protestante, com o haverá nova Conferência, .

comparecimento de cêrca de para examinar _
as conse-

300 representantes. Na reu- qüências práticas desta pr i
n ião, efetuada em junho, fa- meira, informa o perioctico
la.ram vários oradores sô- "Cristianísmo".

Cultos r bordo
Eotusiastlca . repercussão -:

CSNA) - A Companhia 1'OS eram bem-vindos aos
de Navegação Wísconsín- trabalhos. Para certa' S\Jr
Michigan, que liga êsses prêsa geral, o recinto ficou
dois estados da América' do repleto de pessoas.
Narte, descobriu' que os

cultos que realiza a bordo
rorn aram-se muito popula
I'('S.

Há algumas semanas atrás,
os cultos foram inaugura
dos nó salão de cinema do
navio, visando ospecia.lmen
! e o benefício da tripula
-;ào. No domingo seguinte
:111 unciou-sa que-os passageí-

. Durlmte a semana subse
qÜ�nte; a diretoria da Com

panhia recebeu numerosas

cartas de passageiros, que
aprovavam a idéia. Diante
de tão grande repercussão,
decidiram não' só .dar um
caráter permanente ao pla-.,
no, como também am'pliâ�
lo.

O'imo Pou.o Comercial

Vende-se
,

Uma casa confortável em Coqueiros.
Hedação.

'lratal' nesta

•
•
•

Com ês�e valol" V:·S.
4b ..i ..õ. Ilma cont4. que'
lhe ..endel'ó. juro com·

pens�or'
.

e
- I eva..� p<lorô. suo) res,dên-

"

-

cia um lindo' e útil. presente:
um BELlS$IMCJ eOFREde A�p ef<OMADO.

AP;oocure hOje <' NOVO
NCO GRiCOL,A

. .

� .:r�,K)o; 16 -

.... n.OR!ANOPOLIS .

_. :;SANTA CATAFUI'IA �HD..,.

.
CURSO "SANeTOS SARAIVA"

(REGl�RADO )
DACTTLOGRAFIA E'TkQUIGRAFIA

.

PROF'. LIGIA DOS SANCTOS SARAIVA
aos interessados diàriamente- das 9 às 12 e das

14 às 18 horas
Rua Felicia�o Nunes Pires;' 13

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



- AsInscrições das guar

.uçoes para a sensacional
disputa deverão ser en cer

radas no dia 24 do, correu-

Adema;r
.

FI' da, Silva, nestã Capital dia 29 ;i;���:rij:�f:�ri����
MAR FERREIRA' DA SIL- virá à nossa Capital J1(.r' to de Atletismo, dos VIII' Estádio do 140 Batalhão d��

_. citado barco deverá seguir

Convidado' pela Federa- VA, grande atleta univer- próximo dia 29 do corrente. Jogôs Universitários Cata-jCacadores, uma demonstra- qual se consagrou em tau-
para esta Capital no dia 20

- do corrente.
ção Catarínense de Despor- sitário, campeão mundial e, afim ide abrilhantar com r inense. O grande atleta pa- ção de sua especialidade, t.fls competições internacíu-
tos Uníversitártos, ADE- olímpico de salto trfplice, I sua presença, o Campeona- trício na ocasião fará no 10U seja o salto tríplice, no nars, -

'":órÂVAiANõfPEDÊMAVõiTAfj�·�GRA·MA�6ôrviiTToGorlINiVERSTfÁRTôrcAfARíNfNSEs�N""
ANT'ONIO SALUM' II Dia 15 - sábado - 14 horas - local: Lira Tenis Basqueteból � FARlVIACIA-ODONTOLOGIA x

"

CI-
,

' . �

I
C:lube ,- �;:\lliP('on�to de 'I'enis -, singles e duplas i

ÊI�CIAS ECONOMICAS'

Os atlétas avaíauos sentíndo a necessidade porque I DI!'! lG - domingo - 8,30 horas .- De.sflle dos atle ..

I Dia 19 - 4a, feira - 19,30 horas :_ Estádio da FAC

passa o Clube- ele contar em suas tíleíras CO'ln um treina- tas pelas Runs Centrais da' cidade, em direção ao Está- ,

" 2a. Rodada
,

dor competente e correto com compruvâdamente o é V. Sia, dio da FÀC .... Voleiból - 'DIl1ÊITO x CIÊNCIAS ECON'ôMTCAS
vem por tntermédío destevsoücítar ao grande avalano que Às 9 --horas - Juramento do Atleta e Solene \'Abei:- Basquetebol - DIREITO x CIÊNCIAS ECONô ..

é Antônio Salum, que assuma a direção técníea dasequt- tura. dos VlIf Jogos Urííversitá rios Catarinenses. MICAS

pes do Avaí F. C. ,sob cuja direção tantas glorias obteve Às 9,30 horas - ta. Rodada.
'

Dia 21 - 6a. feira - Estádio da FAC - 19,30 horas

o pavilhão azul e branco.
'

Voleibol - DIREITO x FARMÁCIA-OD01)ITO- 3a. Rodada
,

Florianópolis, 12 de Outubro ele 1955. LOGIA Vo.leiból - FARMÁCIA-ODONTOLOGIA x C. ECO-
, NôMICAS

TORNEIO POPULAR DE BASQUETEBOL LÕG�1squetebo.l-� P�!REITO -x- F�RMÁCIA-DDONTO-

{ÀMp·EONATO AM,ADORISTA Por Pascoal Apóstolo' ,Dia 23 - domingo - 9 horas - Raia da Fed'eração
Aquática de Santa Catarina CAMPEO:NATO DE

.

P-E' FUT�B"Dl
-, É grande o interesse dos inscrever no' máximo, oito �EMO r} 'c

'

'.' ','

,

dirigentes da -F.A.C., em a- atletas, afim de que possa ]A horas - Clube 12 de Agosto - XADREZ
.

''-' � -,�' I provar a hr ilhante idéia do haver maior número pos- DÜl 24 - 19,30 horas - Estádio da FCF

,Ati!lg.e O -C:mp�onp�to Amadorista a sua fase' de bons: cronista Rezende Vascon-ce-I sivel dos clubes inscr-itos. Futeból - DIREITO x FARMÁCIÁ-O'DONTOLOGlA

espetáéulos., Ainda q6nJt.�ígo tivemos dois prél.ios que los Lima em Instituir. nesta b) As inscrições para o Dia 26 - 19,30 horas ;_ Estádio da FCF

transcorreram repléto <de em()�()i's deixando os, àssistcn- capital o Torneio Aberto de

I
Torneio anexo de Lance- Futeból _:_ DIREITO x CIÊNCIAS ECONôMICAS

tú.; otimistas; (âzendo com 1<; i,) vo.tarern ao est ádro para Basquetebol, semelhante ao livre, serao no máximo CI')1- Dia 28 � 19,30 horas _: Estádio da FCF

pl':esenciàrem nóvçs jógos o que cel'tanw!1t!! só 'o,'r{o a lu- da Antástica, ,em São Paulo. .co atletas dos oitos inseri- Futebol - FARMACIA-ODONTOLOGIA x C. ·ECO-

crar o=f'utebol Ãn1i'l'cluI'.
'

'"",' '_, O Campeonato receberá o tos por clube, - conforme o NôMIéAS V'

QUEBRADA A INVE7"CIBlLII1A.1'J'; DO lRis. nome de "Torneio Popular", reg'ulamento oficial p�ra Dia 29 _:_ sábado - Estádio do 14° Batalhão dé Ca·

. Apontando'a tabela nesta rodac1,l O) eneor:tl''l Treze! em virtude de não serem ne- torneios desta categoria. cadores' ,

As 5 -'- 8hs.
I

..
'

,
' "C' INEMASCOPE"

de Maio e h'is, justamente os doi:; ,pOJ:(:eieo,.; do 'Certame' cessárias inscl'iões n;: F.A.C. '--'e) As inscrições, tanto pa-
. .,Câmp�6hato de" i\TLETISMO _(1a: 'pa�'te),

corri 1 p. p., esperavamos um verciad",iro espel;{J.(::�I"el rois I Vários clubes .de nossa. ci- I'a -o t.or:neio "Popul�r", co- Dia 30 - 9 horas � Estádio do 140 Ba.talão de Ca.-, ,victor MATURE - Jean i_
"

d d
" '. �-' '� l' S]MNIGNE\ - GenQ TIRNEY ,/..J

i1.lCliscutivelme.rü� a�nbos os conjL�ntos, ('.,;tavr.m ,�apü-, &� e;}a l?,e
_

regI
..t;�n�am, �\P- n?f :p('l_r,�" ��.J:r;tfe Ivre ,d�- çad?res, _

_
..

. ' . ..,-

c�t�dos pa.r� aS��I� ,procetl:r., Ent�etanto: Isto n_ãü' 3e ye-I tre, e-l�s o Atl��, -, '�asq�ete v�l�,a�r�m: felta:s em OflClb I C�mpéo�'to de Atle�ismo (2a• parte)
. ;�ll�a�\,��; e!�jRTON

'

nflCou pOIS as 'eqUl:pes dêlxaram- a d�iW):lI', (,.zendo �,om Clube, a Galena Suo Flan- dirigIdo a FAC, nele cons- Dia 5 de novembro - 22-horas. LIRA TENIS CLUBE .rx

que o match fôsse denóminado '''como nOl'll1;tl. Dada a cisco, o Clube Doze dividido tando, dactilografadus, os Entrega de PrêmioS e Soirée
,O E G I'P C I O

atuação dos preliantes a nosso vêr' f) empate seria ó jus- em duas agremiaçõe�. Espe,- l�mes (los atletas
.
partici� Apuração final Concurso "RAINHJ\ DOS JOGOS T�chnicolor de Luxo

t I
' b

.. - . ' No' Pro2:rama '.
o p acard pOIS os. quadros ,se equi,,;,derHm dI rant0 iodo !'a-se para reve, a mscrlça0 pantes, ,corri as respectIvas 'UNIVERSITÁRIOS" -

o desenrohu- do�match. Q Iris diga-se de passng'em e:;te,e dos quadros do Iate Clube, assinaturas. o

Desenho Colorido.

� bem mais .perto _(:la vitória pois tivé'ra,Pl seus dacantes o Ianqtte,a;-ale e os VeteraIÍos. ,(1) Os oficios, quanao ,O BOCAIUVA TREIN-ARA" HOJE Preços: 18,00 - 10,00.,

gool a disposição umas,3 ou 4 vêzes' falhfmdo todavia na Segundo nos disse Rozen- oriundos de clubes ou as- _
Censura até'18 anos.'

hora decisiva. '''Contudo, vitoriou-se o Treze mercê de .lIDa 'do; poderá inscrever-se atle- sociácões organizadas, deve
falha do novato Carlos 'que não tendo ,a expé'l'iên'Cin �)e- tas de qualquer ida;de. rã� s�r assinadós pelos .seus
cessária para um, prélio de tamanha l'esnonsabilidade Têm sido bem numerosas Presideu'tes e em' caso de

deixou de co�tar um centro da direita, do qual resultou as ofertas de taças para o grupo� organizados para t�l
no tento da vitói'Ía Trezista. No Treze de ;V[ai(; <l,Jarece- Torneio, fiçando assim des- fim, por �ml responsável por
ram'com·"d�stª,que Flavio, Natalino, �rHgãt) e JltH�f;)]lS0; ,t,inada: sua organização.

'\

�••••
:
•••�•••••••G••CD•••o••••ea·••••sVllh$.��.�'

enqúanto que Magalhães, 'KatíCips, Renê e Lili pontifica- pára o prÍ'meil'o e o segun- e) A FAC, comO não fará ,-

ram no clube da Avenida 'l'rompowsky. Ont'['()s detàlhes: :10 colocados: taças com me .. outras exigências' quais 'A
·

-d'1°. tempo: Empate lxl. Final: Treze,de Mftio'3 x Iris 2. dalhas para os atletas. �uel:,� tiiS como" r�gistro �
, VISO aos consumi ores

TenJos 'de Çabelo, Re11ê, Tito, Maurity e MáriG, (-!,;adros: Para o Lance-Livre, have- lliscnçno dos clubes, e atle-
.

'Tréze de Maio:' Ernani, Flav�ct e Natalino; Ze)�irlh(l ,Ilde- l'á distribuição ,d� taças. '.
.. tas não inscritos, quer íla Em virt.ude çle ter sido, a Sub--Estação d,� Capoeiras,

lOnsO. e' Ât:âgã0; 'Sabal�á, Cnbelo, Valdir, Tito _,� R'Ia.rio. A F.A.C., por' intCÍ'médio ,FAC, qUer na CBB, unifor- (,tingida por u'ma descarga litmosférica na tarde do dia S

nps: éa:dc?s,� ,yadínho ,
e, M�'g�í1hães; �Çàtjt'ip.3:. -Rene e ,do seu departaplento de Bà:s- 'rnes. conforme os exigidos do corrente, os Serviços 'de Luz e Fôrça dest::) '_;,ipital se

I1tH.;-, MáU'rity, Sapinho, Rid, Caliinério ,e Tazinno. quetebol, na· pessoa dé seu
I
p01' l�i, apre�entação de bo- 'v'êm obrigado ao racionamento da energia .elétric'a no pe

_

' �

Na',direção �a' pai'tida, ,cste�e
o seilhor p�:m) �'3,ar- Dir.et?r:, Profess()l� OSV�ldo'111a.,s e outros, apetrechos ex�-

riodo das 18 as 21 horas e a stlspensão da iluminadio pú-

to!ome,u com fillltO bam desempenho. Repl'llnlll o J(Jg'o Melra,\Ja deu a palavra fmál,' gldos pelas regras e' consl-
blica obedecendo o seguin te prograrna:

"

yiole{!to e esteve sempre atento aos lances mais compli- I ,;obre o assunto: Aprovou. () derando ser o torneio popu-' ,211,. Feira: Linha 1 e Unha 3

eados. _Foi' u,m fator decis;ivo para o bom u](lamente da t'egulamento para o Torneio, : lar, cobral':á apenas Cr$10,:)(1 3a. Feira: Continente São José e -l'alhoça,
t',artida. que ficou sendo o seguinte:

I
por in!,crição individual e

4a. Feira: Linha 2 e Lin.ha 4

MAIS UMA VEZ CAIU_O FLAMENGO "A F€deração Atlética' Cr$-"20,00 por insçrição do 5a. Feira: Continente São José e Palhoça
Este foi mais um,duelo em que se conf.il'mOll que 1:0' Catârinense, visando difun-'Clube. ' 6a. Feira: Linha 1 e Linha 4.

futebol não há l�gica pois o Flamengo fazendo sua 'me- dir a prática do Basquetebol/DA FORMA DE DISPUTA Sábado: Linha 2 São José e Palhoça
-lhor ,apresentação nesta ten')porada tombou ante a equipe entre .as diversas agremia- a) Até dez equipes in", Domingo: Li11ha 3 e continente.

do Postal Telegráfico pelo placard de 2xO qlle em hipóte� ções esportivas da Capital, áitas, rlisputar�,se-á peia A fim de não tomar mais severo' o racionamento de'

se alg'uma foi justo. O Postal apresentou-se normalmente promovérá um torneio Aber� forma de rodíziQ, em unI energia, os Serviços de Luz"e Fôrç� solicitam a cooperação
embora desfalcado de doi� players titulares que entre- to que se denominÚá "Tor-' ,turno. / de todos os consumidores no sentido de reduzir toclo e

,t:;u1to encontral:am em seus subs9tuto bons. ,�lementos. 'neio Popular"
"

il).iciativa, e
• b): Com mais de dez equi- qualquer consumo de ellel'gia, e solicita ao comércio em

Não queremos desfazer a vitória dos pupHos de Olavo T)atrocínio da Rádio Diário pes pelo sistema de dupía' geral a suspensão de iluminação dos anuncias luminosos

Schimidt mas sim relatar para 'aqueles que acompanham Ia Manhã. Nele poderão ins- eliminátória. I e das vitrines.
/'

este Campeonato'através da imprensa eSC'.l'lta.olJ faiada, rever-se, 'quaisquer asso- CONTAGEM DOS PONTOS
I Obs. As ligações dos fogões ficúão suspensas até

o que realmente 110'üve dentro dos 90m. O ,?lamengt) apre- �iações, ou grupos esporti-' . a)' O torneio será dispu- se restabelecer o 'funcionameento nórmal do s.isterr.a.
,

sentou ell1 sua defesa um trabalho deveras clo:;,iavel fal- TOS, independentes de fi lia- tado por -pontos ganhos cre-I' Obs, Não é permitido. sob pena de corte sem aviso

tando sómente para ÇL.presentar uma exibição de gala, me- ções a F.A.C. quer dos atlé- ditando-se 2" pontos 'por v�i-' prévio, o funcionamento das indústrias durante o período
lho1' entedimento em seu quiútetó aVánç,:tdo lJú'js est.e\'e tas participantes. F(averá tÓ,ria, I' por derrQta e, zero noturno �om exceção das padarias ..

apenas regular. O 'Posta\ apresentou-se re��'ltlai-rn(�I)te em também um torneio anexo ele ponto por desclassificaçf;to As lmhas. comP.l'eendem aproxImadamente a.s seguin-

sua_defesa o qüe bastou para apagar ,11 dianteira do Lance-livre, devendo' p_ara o ou atlsencia.
.

tes nIa? e adJacencIas,

mengo. Em seu ataque depositamos <> mél:ito da vitória, mesmo, inscreverem"-se to- b) No caso de empatt), LINHA 1_ RJla_ 7 de Sete�bro; ·Rua Padre Roma;
Outros detalhes: 10. tempo OxO. Final: Postal :� x, FIa- das as associa�Õês Olí grupós para a pl'imeil;a ch'Ssifica- Av. �dolfo Konder; C�es Raulino Rorn e Rua ,silva

mengo O. Marcaram Ailton le Laerte, - Quadros: Postál participantes do Torneio Po- ção,' disptitar-se-á uma par-
JardIm.

,

Telegráfjco: Anú, Pedro e Erio; Marinhe Kllabem e Do- p\�lar. 'tida, para verificação, do ,LINHA 2 -, Rua Felipe Schmidt'; Rua Tenente Sil-

mar; LaeTte, Ailton, Lauro, Pereréca e Ivani. Flamengo:
•

c�.mpeão; para as demitiR veil'a; Rua Pl1dl'e Miguel.inho; Rua Visconde de Ouro

Walmor, PIntado e Ernani; Ari, Osní e Mario: Elmo, DAS INSCRIÇõES classificaçõ�s;' verificar-8e- Preto; Rua Uruguai; Rua Anita Gal�ibaldi; Rua: Nlmes

E;vandir, 'Sabará, Dorval e Galego. a) Cada equipe poderá á -saído' de POll'tOfÍ. Machado; Rua Major Cesta_ e Av,. M�ur9 Ramos.

Juiz:, Diamantino Alves foi �uem esteve'TI,_o ci.'mando LINH� 3 - Rua Ter1ent� Silveira; Rua lVIal. Gui-
� �""""""''-.,,'''''''''''''·.iFIa'''·'''''''''-.·r<V''''''_''''''�'''��� Ihda partida cumprindo bom desempenho. erme; Rua Nereu Ramos; RL1a DUl'val M. Souza; Rua

,_
, SELEÇÃO DA RODADA Perder,·ão OS pontos Im_bifuba (aspiran .. Presidente Coutinho; Av. Tron1powsky: Rua Alveo; 18

Anú (PT), Pintado (F) e Nat�lino (TM); �t2riê (1)
- Brito e A,/. Mauro Ramos.

Ildefonso (TM) e Lili (1); Sabuá (F), Ailt.on (PT). tot') � V�nd.':lv-ai ('�madores)l"
'

LINHA 4 ---o Rua Esteves Júnior; Av. Rio Bl'atc:':o;

Calimérib (1), Tazinho (I) e Galego (F). G,), ti
_

;,_. :ti ' '9 _

Rua Almirante Lamego; Rua Duarte Schutel; Rua Bo·

O CRACK DA RODADA J A nOSBR

rCPol'tageri1":p�-I!P?J1('OS ,�s,co�ji:l1l�0�,; de as- cainva; Rua Frei Caneca; Ru� São,Vi?ente ,de 'gaula;
O cel1tro médio do Treze de Maio com sua btnha�Le lestrando com o sr. Juho j)Jl'iln.tr,S do ImlJ1tuba e de Rua Ruy Barbosa; Rua Delmll1da SIlveIra.; Rua Lauro

atuação fi'ente �o Ids fonci'egou para sí às-atenções do Cesal:ino ela �OC;:1, pres'iden- ;l�o"1'-t,(cl(I:!:'TIells dl')�,",lvllel'dnodsnval, vis- I
Linhares;' Trindade' ,e Pantanal.

público e' nós justam.ente o colocamos Msta Rec(:ão pl'e- ce do Departamen to de Fu- � " jogado�_1 CONTINENTE - RU:1 .2/1 de Maio; Rua Pedro De·

miando portanto o seu trabalho, Não restfl, 'dúvida ljlie tebol qa F. C. F., foi infor· res sem condição de jógo';mol'o; Rua Cástl'o Alves; Rua Aracy Vaz Calado; Av.

Ildefonso mereClle ser olhado pelos mentol'l2s de nossos

I
mada .que o Tribunal de nas pele.ias recentes contra ,-Santa CnLl1; i na ;' Escolri.' Apren'di� Marinheiros; Bar·

___"" p�'Íl).çip{l;is clubes�, Para,bens, Ildefonso. Justiça Desportiva deverá o Av'aí e o"Alvim Ba'rl5çlSa,; l'erros; Rua gautos Saraiva; Rua Presidente Dutra e Ca-

M.' BOUfiC;'; ptillir hoje com berda efé 2 i'2SJ:r�é;tivamént8.
'

'lPceir'ls,
"

• Flnrlanôpuljz, Sexta-feira, 14 de, Outubro ele 1955
,----,-, .-'---- ._----,-'

A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL ,ESTA' -CHAMANDO A ,ATENCl\O DOS CLUBES A ELA FILIADOS PARA O
CAMPEONATO CITADINO DE FUTEBOL JUVENIL, MARCADO PARA TER INICIO DIA 23 DO CORRENTE. AS INSCRICÕES

I

JA' FORAM ABERTAS. �

,

,.".,*._.�_.�"_".;a"''''_'''••••iiJ8.IiI1I• .,w''''''''''-'''''�••",�f1I.-=..w..w.�--.....m,.• .rwõJi..Di.�",,_r:·\a�.II..-...••a."'':'''''•••lIIiI'''''-".''�''''''�A�••_''''IM''.''W' '•••••••••••••er.......",_...!õiF�_.M..f1'......r�• ._,....I6j......�••�••�..W;IiIIU.U....iII�DufMJ"'r/j��..·.c..iM...�..W"w• ..-�.ra..�!"••-:.--_.....Ii.l......w�..a.....r ......... '

"O -Estado Esportivo'"
.Ae_ .,E»••••GClI»O -•••••- e.e 'JII é•••CIi.eIt>;@•••a"lifII�

\
-,-

,'0
- nóca{uva encerrará espera�se, seja dos mais pro,

seus preparativos' na tarde veitosos e capacite o alíl"i·
de hoje no estádio da F,C.F., celeste a derrotar domin
rea.lizando um ensaio que, go' o Figueirense.

o _HTADO

-,

"

R ,E M O
A regata do dia 6 de

Novembro, quando estava
em jogo a' hegemôn ia do eg-

'

,Jorfe 'remístico Catnr in ens»,
1;_111 polarizando as aten-.

�ões dos aficionados, deveu
Jo constituir num sucess»

retumbante, -Para' isso, a

Federação Aquática de San-
'

;21 Cata:rina trabalha inces
santernente, tudo indicando
que teremos uma manhã
.iá u tica de extraordin ári.i

movimentação e. entusias-
mo

......
.)10 ,* *

•

In�ml�
CINE SAO JOSE \

As 3 - 8hs.'

Cornell WILDE - Betty
HUT'l'ON Dorothhy
LAl\'IOUR - Charlton
[-IESTON em:

O MAIOR ESPETACULO
DA TERRA,

Technicolor Com: James
Stewart _:_ (o palhaço)
No Programa:

,

Esporte 11:.1. Tela, Nac.

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

mGI-�_'ín7
As - 8,30hs.

Frank_LEWEJOY em:

NóDOA INFAMANTE·
No Programa:
Noticias da Semana. Nac.

Preços: 9,00 4,50: ' -'

-Cep.sura até 1:1 anos.

As 8hs.
Bob ROPE - Jane RUS ..

SELL - 'Roy IWGERS em:

O FILHO DO
'rREME 'fREME
Technicolor

No Programa: .

Atual. Atlantida. Nac,

Preços: 7,00 - 3,50.
Censui'a até 14 anos,�'

As - 8hs.

Marrilyn MONROE
Betty GLABE - Robert
WAGNER em:

JOGUEI MINHA MULlH.:R
Tec-hl1icolor

No Programa:
'Cine Nqticiario. Nac,

, Preços: 9,00 .:._ 4,50.

censul'\_até 14 anos,

,
As 8hs,

1°) ReporteI' Na Tf)a.
Nac.
20) UMA

AVENTURA - Com:; Mi-

"

TRAGiCA,

chael Renu'ie
30) - EMBOSCADA SA .....'_

GRENTA:""_ Com :Rex Allen

40) O HOlVIEM DE AÇO
9/10 Eps.
Preços: 7;00 -:- 3,50.
Cens'ura' até 1..1 anos.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



u ESTADO •

Acontece no
M. Ruiz Elízegui

• Fforfanôpolfs, Sexta-Jeíra, 14 de Outubro de 1955

Bras' ·,1 •• .;' Bol�O�PR�!��!D��res!Com a. Biblía na Mão
«No tendeuIo»

',lan te elevou-se. no primeiro A arrecadação geral do

A Cooperativ A' i semestre de 1955, de 2.6291 impôsto de consumo, segun-

M' t· d T ,'ia. gncola milhões, contra 1.6-93 mi- do o último relatório da
•

IS a. � ome-�çu, no Para' lhões' em 1954. Contadoria da República,constituída de Japonêses 'I. , e vem apresentando sensíveisa maior no gênero em tod O BNorte do Paí L .

o o rasil foi .incluido, jun- elevações de ano para ano.

Q t BIS. ocahzada to com a Espanha e a Argen- Feitos os confrontos respee-em ua 1'0 ocas congr tl .--

f T " � �' ega ma, entr-a os países que for- tivos, nota-se que os aUf11en-�ml Ias 11!POnIcas da Colô- necerão sal ao mercado' uru- tos foram de 43,7% entre oma Estadual de Tomé-Acú guaío. período de 1950-52 e de qua-que cultiva de"preferên�l'a� se 60% no de1952-54, quan-
, �::��t�inlc]°a�::�10, b�mt como. _O milho, o �afé e o. algo- do atingiu a importância de

, z e JU a. Em dão ocupam em conjunto ,14.541.579 cruzeiros.1954, os colonos j'aponeses 54 N d 'fr .

ltí da
.• " "

, ';0 e super ICle cu Iva a

el:tr egar am a cooperativa elo Brasil, seguidos de perto O novo diretor do Teatro

�Imenta � r�no_ por valor pelo arroz, feijão e mandio-l Municipal do Rio, Miranda,
e, quase mIlhoes. de cru- ca, os quais representam prometeu uma atitude iné-

zerros. 28% do total. Ent�e 1948 e
I
dita entre Q,'! admiradores do

1955 observou-se aumento excelente local: "Vou' abril
,

das .áreas cultivadas com as portas do teatro ao povo'"
cinco dêsses produtos.

J _:_ declarou há pouco.

.

Pela. aoão de seus eomponentes !'J1!llge-
'

alna - Beladona - Pl.scldia e Hama

mells. a PLUXO-Sl!DATINA alivia pron

tamente as collcas uterínas. Combate as

1rrCiularldad�s das funç6e.s periodica$
das senhoras.

._calmante e relula.dor i1esslll tunç6e.s.'

São Paulo, que _ com-
ta com 12 fábricas de moto
res indrustriais, contribui
com 50% das máquinas ope
ratrizes usadas pela indus-'
tria nacional. A indústria
paõ lista do ramo na qual
se destaca a General Elec
tr ic S.A., produz 200.000 u
nidades de todas classes
deal inadas n acionar as má
quinas industriais.

FLUXO - SEDATINA
. Alivia as colicas uterinas.

..:._._-
.

Troca-se ou vende-se
'Dr. CODstan,Uno " ."

.

'

.

'
\

D·· t
LINCON de luxo, motor novo, rádio de seis "faixasl de.

. Ima OS ondas de alcance mundial, Jogo de Capas sobré'sa�entes,
MÉDICO CIRURGIAO ,)neus sem câmaras, tudo como novo. A qualquer prova.

Emília Correia Lima, Miss
Brasil ]Ç)55, no chegar a
'Fortaleza de regresso dos
Estados Unidos, onde repre
sentou ótimameilte a beleza
da ,mulh.er brasileira, disse
referindo-se aos atores do
cinema norte-americano:
"Na verdade, fiquei um tan
to desapontada: os atores de
cinema não são, ao natural,
o que se pensa deles",

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

A (�espeito dos esforços
para conter o impacto do
'processo inflacionário, não
foi possível, no primeiro se

mestre ·dêste ano evitar que
as e.rnissões de papel-moeda
atingissem níveis somente
ultrapassados em igual pe
ríodo de 1953., O meio circu-

,

Doenças de'Senhoras
.

Partos - Operações - Vias
Urinárias

Curso de aperfeiçoamento
� longa prática nos Hospitais

de Buenos Aires
.

CONSULTO'RIO: Rua Fe-

Troca-se por carro m'ênor ou vende-se. Rua Bulção
Viana "5".

Galvanlca CBtarineAse LIda.
Aceitamos serviços de cromagem e niquelagem

18 de Pal'achoques e damais peças e acessórios de auto
I moveis e' demais objetos concernete aó Ramo.

RiQ ,. RIO DO SUL - PRóXIMO. A FÁFRICA DEI
CAIXA S. A.

.

I Caixa Postal 200 _ Tel. 262.

-Ilpe .sehmidt, m. 18 (sobra-
do). - FONE 3512. ,

!iORA'RIO: das 15 ás.
,horas.
Residência: Avenida

Branco, n. 42.
.

Atende chamados

CERTO moço encontrou o caminho de Cristo e sentiu
se muito' feliz. Uma semana mais tarde, êle voltou pro
fundamente desapontado e' (!isse a um pre.bítero corno s

sentia. O presbítero lhe perguntou: ."Q,ue andaste fa�[,n-

C Ih I
do?"

,

oose O,S pi,ra, O_ ar sou �rf����}eSPOndeu: "Nada; e ninguém descobrlu que

NOVA YORK _ Nem todo

I
condições de criar suas pró-: O presbítero .tomou uma vela e lhe perguntou: "Para

o mundo nasceu para ser Pi- prias naturezas mortas, des- que foi feita esta vela?

casso, mas qualquer pessoa, de delicadas bandeílas, para.
"Para alumiar", disse o moço.

pode ser um artista de natu- o café da manhá atê lautas "Pois- foi para isto que você foi salvo", acrescentou o

reza morta à hora das rereí- I mesas de "buffet",
ancião. "Agora vai e dize-o a outros.

ções, criando arrumações pa- Conquanto a tendêncía se-
No domingo seguinte o rapaz, voltou; ele novo, rudían-

te 'de alegria. "Oh - disse' êle - eu preciso continuar ara mesa imaginativos e pito- ja para 'menos cerimônia,
rescos. Atualmente, I',SO e',

.

t t
falar a outros a respeito de Cristo, isto me faz tão feliz".

<> exis em cer as regras sagra-
d

- -

d
Devemos "deixar nossa luz brilhar perante os hOD.1t'nSparticularmente fácil, em -- as para, a arr,umacao a me- A

'
,

• "

vista 'ele terem "e a, f'rouxado
.

- 1· .

I •
para que vendo eles as nossas boas obras glorifiquem nosso

., _ '-' . sa, que nao poc em ser VIO.a·
:l' ts '" ,. .

d 't 1
i-ai que es a nos ceus , e assim 02 ajudamos a achar o cu-muito as regras outrora de- as e ou ras que poc em 8('1' .

masiadamente rigid as sôhre discutidas ;11l11ho que conduz das trevas e da sombra ela morte para,'.
a sua maravilhosa luz.

1. arrumação de mesa. Deve se reservar semj.re 1

O segredo consista em f'l- espaço para os pratos e ta

zer experiências c�m estilos teres com cerca (�e 18 a �O

'e côr, do mesmo modo nue polegadas de largura, por 12

procede um artista. Faça um a. 15�de' profundidade .

inventário de tudo que pos-
'

Os t"alheres devem ser co':
sul, em toalhas de' mesa e - locados de forma a serem -

louça e comece a primeira H- usados, cio lado· 'de rora pu

cão de arte experimentando ra o prato. Todos o,; garfos,
várias comblnações.: Não é com exceção os para ostra" c

apenas divertido" como tum- de "cocktail", devem S'�: co

bérn faz desenvolver o gÔ3tO locados à garfo. Uma ten
da pessoa' em todas ::.\;' outras iência acha que a faca para
formas ele arte. As toalhas a manteiga deve ser t�oloca-,
coloridas constituem a base da em linha reta, ao passo
de cativantes composições que outra escola acha O:.!P.'

ornamentais das mesas, 1'10[1- de ve ser colocada obliqua
do .sempre base digna de -'- mente, mas ambas concor

confiança, quando se tem o dam que a lamlna jamais de,·
.;uidado de examinar-st} mui- deve ficar no meio do p:·ato.
�o antes de comprar, só aC�I': I O cepo de aguá de"e ficar
Lando teciclos com corantes em frente da ponta da facá e

que n5.o despotem, como os lo vinho á direita. Se rj <oa!',_;
fabricados 'pela Genel'nl

'-',
servido com a 'refeição, a xí

Dyestuff Comp::my. ('O ,H U1r. cará e o pires devem l'er co

pouco de prática, em pouco ,)cados à direita' à altura elo
GPll1pO a pessoa e3tará e�l I neio prato.

.

,l;eilão n. 407, de 3 de Outubro de 1955 _ Entrega Pronta
,.--

US$ Espanha .. 3.000 3.000 5.000 1.000 ' 12..000-
US$ Hungria .. 1:000 1.QOO ::w,oO 5.000
US$ ':Cchecoslová-' -;:-- -

quia. . ..... ". 1.000 2.000 5.000 1.000 9.000
US$ Turquia ... 1.000 3.000 1.000 5.000
Coroas Dinarnar-
quesas 7.006 28.000 7.000 42.000

· VIRA�AO BRASIL
Majoffgenéral-Réuben C. Hood.

'

ASSUNÇÃO, 12 (U. P.) - O S�roessner, entregou ao g'e
ri1ajor-,general Reuben C, neral Hood a "Gran Cruz de

Hood, comandante da Força la Orden' Nacional dei Meri
Aérea dos. Estados Unidos to" e lhe' fez entrega do di
na Zona do Canal do 'Pana- ploma e respectivo brevet de
má, foi condecorado pelo piloto aviador militar das

governo do Paraguài" em Forças Armadas do Para
reconhecimento por sua pro-

'

guai.
fícua tarefa de aproxima-: O general Hood e sua ca

ção" e pel03 "sensíveis bene- 'mitiva .partirão hoje com

fícioliJ que proporcio�10u a� ,I destino ao' Uruguai, para
país e, em especial, à Força continuar ali Sua inspeção de
Aérea".

I
nlissões aéreas norte-ameri-

O presidente. �a_ Repúbli- cana. Do �ruguai, seguirá
;a, general de dIvIsa0 Alfredo )ara o BrasIl.

"

�'.'.\-

ECONOMiAabsolutà-'
Grande CONFORTO

--.-...
....

AQUECEDOR

ELÉTRICO

.��4-
�IMERSÃO e C'HUVEIRO.-==_..........
Capacidade 30 LITROS

• Construido in.teiramente de

·cobre.

• Aqu�c:imento ultra rápido.

• Játo abundante n, tempe·

ratura de�iada.

DÁKO, de ''-'s"·

CONFORTO àbsoluto
Grande ECONOMIA

AQUECEDOR ELtTRICO CENTRAL

, CapaCidade:
100 , 1.000 litros

,:�'::
. �

:$f����

\ SEXTA-FEIRA, 14DE OUTUBRO

�obticGdOl fIOI ti,,"
t\QriZélntGl • '("'leoa. '

,._
-

• ConsrruCio s6lidJ. sendo a calx. intem. d. COBRE, •
revestida de material ,It.mente ISOLANTE. (li de '(Í�

• Resistén� do ·figo rublllar. intcirimllUe blinda.. ;tt

.

., ;:t����������T�_
cÇ .,1),AQ '""�-��( ',,__ .. -_ """:", ,_,. ,..,.��

_" __ ... 'I........... 9!! ...r''''''''---''-'-IIiIlIIi_�
/ . �

,

'it/!:i;�;� C. R n1
..

08 �• .A. Comél.cio e jgênci.8s ' ���::��Xi::/::���:.t��
-" '. RUI JOIO 'Into, 'FpohS.ÍI ',.. ta. .ta"na ;;",4':"""

.

Com o coração o homem (\1'(; para ju;tiÇai e eom a hô
cu. confessa para asalvação. (ROlll.10:1il). Ler MaL 5:U-1Il

,O'R A ç li O

Nosso Pai Celestial, .damns-te graças por Cristo e as

maravilhas de seu amor. Que 'de tal maneira manifestemos
'nossa alegria pelo perdão de nossos pecados que auxilie
mos outros a, acharem o seu caminho }lara o teu bendito
� único i:ilIlO, nosso Salvador.. Em nome dêle. Améru.

, PENSAMENTO PARA O DIA
SOIUr.S salvos' para servir,

FRED PF.EIFER (SUÉCIA)

�

'CENTRO E)(CURSIÓNISTA ':t\RNOLDO RAULINO"
-WED'C'ONÁR1o-

FUNDADO EM '6-9-54

JOVEM CATARINDJSE I
-

� .••.,:...z:;..:::;_-"" •

AGORA, QUE SURGIU A TUA SOCIEDAOE1 TERÁS
MAIORES OPORTUNIDADES DE CONHECER A

TERRA CATAR'NENSE. NÃO "PERCA TEMPO. EN

VíA- NOS HOJE MESMO, TEU NOME E tNDERE

CO A CAIXA POSTAL 489- FLORIANÓPOLlS-S.C.
I

� -

"W:."_ '.";•••

"SÃLUDOS'; À ARGEN.;
TINA

pé e quando. parecia haver
atravessado outra crise,

(Alvar1.1s de Oliveira) caiu- de vez.

Se a queda de Peron ti- E o povo se libertando do
vesse sido bem antes, teria, jugo � terá livre imprensa,
havido impacto na' Opll1lao. rádio. e televisão'livres tam
Mas as sucessivas revoltas bém _ e esperará pelo mo-I
I que êle cons'eguia sufocar, mento de votar, de influir
vieram mostrar aquilo que decididamente nos destinos
alguns diziam: _ Que o da república amiga.
,Java argentino já estava Devemos levar pois ao po
farto de viver emJnLi.\co de vo argentino as felicitClI;,'íes
:egime incompatível com o pela mudança de sistema e

\

�lima de quase tôda !l Amé- de govêrno: Agora sim a

dca, onde se respira a li- Argentina está reposta no

berdade, onde a vontade do seu devido lugar, no concer
;er humano é respeitada. to das nações americanas,
E mal sai de uma revolu- de· cuja política estava di

Gão que deixou cicatrizes ;vorciada. O tempo dos dità
bem prolun?as, outra i�-rom-, I dores,

do facislllo, já se foi.
pe desta feIta bem m�ls �e- I Restam poucos ainda no

çrura e com consequenclas mundo. .Mas ficaram lá
finais: _ A _deposição do

I
atrás, como si,nais de' uma

Ditado�' que se refugiou nu- 'era que passou.
ma fragata paraguaia onde

_ Que _se processem eleições
encontrou e tem dii'eito a dentro do país rioplatense e

:lsilo. que o povo argentino, côns-
Assim a queda se foi dan� cio dos seus deveres, saiba

:lo aos poucos, o edifício do ,escolher "um govêl;no à altu
]lel'oni;;;mo se' foi desmoro- ra de suas tradicões de mo

nandü- lentamente. Quando, ral, de religião � de 'cultu-
pare-e-ia cair,' mantinha-se de ra.

'

- CASA ..VENDE-SE
'"'

C2N'l'RALVEND.�-SE RESIDtNCIA EM PONTO
DA CIDADE.

LOCAL ._ AVENIDA RIO BRANCO 185
'l'RA'l'AR COM O SNR. ALVARO VEIGA
TELEFONES 2933 e 3501

�l:_
< , ."

...,..;;)

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



COMISSÃO EXECUTIVA DA Rf..:DE NACI'oNAL" DE
I .

ARMAZENS E SILOS

:'V d ICLUBr DOZE Df AGOSTO sPoe,�;,id�;"'�t��ir��}t�,:2�d:' na

I en e -ae Festas de terceiros
.

Imbntà�'em ou nos fornecimentos especializado's para 'Ar-

i Um Prefect ano 1950 a
A Diretoria decidiu, em reuníào de 28-9-55, não mais mazens e Silos, a promoverem, com urgência, sua inscr]-

� ;� ,I] 91::1 m 't' t d d
ceder os �lões para festividades, dansantes .de terceiros, ção no "Registro de Fornecedores" desta Comissão, se-

S UMA R I O «ão de leite c derivados da! D, ,e a _o Imo es a ,o e
salvo as de formaturas ou as de angariação de fundos ex- diada á Rua Sete de Setembro, 48 _ sobreloja - 110 Rio

Uma vitórta da iniciativa Jxposiçã-o de Gado. Leiteiro
conserv çao,

iclusivan1ente para instituições de benerícíencla. Outrossim, de Janeiro, Solicita-sê a apresentação de documentos sõ-
particular. '1 Exposição Fei- - o encerramento do certa-I Vê!' e tratar com 'o sr,

1
o mesmo acontecendo para bingos ou outras modalidades bre sua. idoneidade ·técnica' e filianceira, relação dos

ra de Gado Leiteiro _ A ne _ relação de taças. Tem' Antonio José Campos a rua' de festas. Os salões do Dôze, todavíà, serão sempre cedidos empreendimentos similares' onde houverem atuado e

inauguração. revestiu-se de rova séde a'A.B,C.KR.H'.'j:24 de Maio, 930. i para
fins culturais.

.

dois jogos completos de catálogos e informes técnic�s
grande brilho _. Os feste- O Gil' na região de Franca

I
Estreito. i A Diretoria sôbre seu material.

jos populares contribuiram - II a origem e a formacão
, I

pa� o exi� do ceHame _ do a���ebanho. III

atuall'-�������������������������������������������������������������)ario Freire Meirelles, Oli- conjuntura _ Economia �

vo Gomes e· Luéiano V. de o Brasil na união europeia
Carvalho, c_onquistaram me- de pag'amentos. Avicultura
da'lha sde Oliro _ entidades -' Terramicina no trata-'

promotoras _ relação de menta da coriza das aves.

expositores _ julgamento Os suinos.11a Sllééia. Secç-ão
_ campeões e prJmeiros Juridica _ Penhor agrico
premias _ os concursos e O la sobre imó�el hipotecado.·
ensiho _ o leilão' de gado O composto 'e seu pl'epal'o.
leiteÍ1� _, o resultado do ProfeSSai' Nicolau Athanas
leilão em pról da séde pro- sof. Mercàdo -de-Laticinios e

pria da'A. P. ç. B.·O estlÍdo de carnes. C,ãlel1Clário agri
e a pecuaria _ principio cola. Setem·Jjr'o em-São Pau
salutar que se irradia -=- no- lo _ RelatóF10 n. 127 do
vo campo de negócios, que Serviço, de Controle Leitei

,promete ampliar-se _ a sec- 1'0 da A.P.C:B.
� . ��,�.

...._._._-_/ilj_.._._• .r-_.w..- ...-.....-...-.-_-.-.-......-.:....."t ........_.....:�.,:b;�;.......- ..- ......" __""_.......;...._.Q�.....
P<
..�......... '
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f t d B -,I REABRE�SE. O BA1NEAR�O

e e laS
-

e 1-eH 0-ao u ur o ra-sl .. 'Um dos PD·�t::>S lJredi�étos de veraneio, em nossa ca-
• pítal, sempre fala Balneário da Ponta do L�ai-.

•
.

De há muito vínha se notando um certo desíntere.se -

po/qu,e não havia quem' dirlgisse aquele P:)111:o de re-

�reação; tão' concorrido na estação quente.
Agora vem o Clube Atlético Caí.armense, seu 'proprie

tário, çle arrendá-lo ao sr. Gentil Marcelino Gil, que está
empenhado em dctá-Io com um bem montado restauran

te, iniciando desde já suas atividades naquele pitoresco re

canto, com um moderno serviço ele "baar", com bebidas
nacionais e estrangeiras.

,1'en:os qu� ela é ,dedicad,a

[dar.
o seu ap�io e &lHI. soli- pelo seu'�ilhinho e �OI: tÔ-11\ara com seus, �rõblema�,

mais ao' futuro do Brasil dar iedade a esse nobre mo-' das as crianças hras ileiras. ele modo a que nao venham

do que à- própria ', crtança. vimento. Daí poder se dizer
I

Tôdas a� pessoa�, desejam 'I � se tornaI:' cri�nças des�
E' um futuro que ja a pre- qu podemos zelar pelo fu- que seus filhos sejam gran- justadas e infelizes.
sente. Por isto todos devem turo dO_�I'asi1 desde4fora, .?es .homens.. Que, êles. �e-I É

A indispensável, ai�da,
..

" "-�,_. •. - c',·:;,_�.p��: (.r, Jam algum dIa, ate, mll11S- que eles seJam prcteg idos
------,_'_.. tros ou -presi'dentes d-a repú- fisicamente, sendo leva os

blica _: quem' sabe? Como é, lJeriõdicamente ao pediatra,
porém, que .se faz um gran- o qual-recomendará alirnen
'de homem? Não é tão difí- -tação adequada e' os, vacina
cil. O que importa é que se rá contra tôdas as perigosas
proteja e respeite o bebe co-. moléstia-s infantis. '

01.0 sendo o cidadão mais As crianças não devem

importante do 'país. 'E esta. ser nem mimadas nem es'·
,

proteção exije que você dís- corraçadas, devem ser tra

p�nse todo .o cAuidado m�te-I' tada.� c?mo seres humanos
ria l de que ele necessita. razoaveis,

0"'1' Êle precisa ser um bebê sa-
,

'

Lembrem-se de que todo o

dio e feliz, tanto física como futuro das ciiauens depende
mentalmente. É indispensá- i do que seu sub-consciente
vel que, êles cresçam num .u-mazenár durante os' im- I

ambiente cheio de harmonia portantisslmos pr-imeiros
também de compreensão anos. de vida!

6
l--'--��_.-..r"-_

-

--.1=- ��-.,

-

,. 7

Se bem aoatentarmos
sentido mais profundo da
Semana da Criança, que se

comemora todos os anos en

tre 10 a 17 de Outubro, ve-

•,

Florian�p;)l:�, Sexl.:l.-feira, J4 de Oiltllbro de 1955
,_._�-----........-

o ESTAQO

•

Seciedade Beneficente
Guardas da Alfândega _ de

Flcrianepelís
Recebemos e agradecemos Vice-dito _ Antonio' Pe-'

a. seguinte comunicação:
_ "Florianópolis, 30 de

Setembro 'de 1!)55
Exmo. Snr. Diretor do

jornal "O ESTADO" eira M.afra
Cumpro o grato dever de 10. Tesoureiro _ Ito Sch-

cómunical;il·-V. Exa. que, em midt (Reeleito)
sessão de Ãssembléia Geral 20. dito _ Heitor Veiga
ordinária hoje realizada foi de Faria

•

'eleita e empossada a dire-
tori.a que deverá reger os- COMISSÃO FISCAL
destin os . desta. ·Sociedade Herodiano da Silva Bra-
durante o ano social de HY55 zinha, Herrnin io

-

Berto da
a 1956, a qual está corrsti-, Silveira, Sebastião de Car-·
tu ida da maneira que

se-,
valho Lima .' -

g'ue:
• '

Cordiais Saudações
Presidente _ Nal'bal Sil-/ ,Halo Paladino, 10 Secre-
(reeleito). tário"

dos

dro Pereira
10. 'Secretário - Its lo Pa

ladino (Reeleito)
2.0 dito _ Euclides

..
Vi-

Distr-ibuidor

C RAM.:.1S S/A

J
Comercio
ttUg; João

Tr�nsp"rt'lf
Pu.to. 9 Fpolt

,

uaçuIta,------��--�----�.�.�-

ENDE-SE EXCELENTE MORADiA, FRENTE PA

RA' PRAIA. INSTALACõES COMPLETAS. TRATAR Ã.
RUA CONSEL;HEIRO lVÍAFRA, 56.

A L U·G A .. 'S E
---�:-ARA FA-MILlA. GRANDE OU CHURRASCAHIA

Casa -espaçosa. Local pitoresco�',] 'Bem ao hrdo do
p'alácio da Aaroúômíca, Informações na "A Modelar",

q � •

--------'i--..---- ...

----"--�---�- ------f--

Revista dos Cria'dores

Grande Descob�ría· Cientifica I
. '

Depois de 'longos. estudos . e pesquisas, foi final
mente encontrada a fórmula base do produto TESTO��US
empregado contra a AS'I'ENIAS FíSICA E MENTAL,
IMPOTÊNCIA E' ESGOTAMENTO FíSICO. TESTONUS
é -um produto à base de Hormônio cientificamenté' dosa
do e rigorosarm,ente m,anipuhi'dó, que produz uma: ação
renovadora e vitalizadora de tôdas as' células orgânicas,
principalmente das glândulas sexuais. TESTONUS não
é um produto de aç'ão passageira.

Literaturfl e pedidos a

Frederico da ·Silva Neves I'
I

por Re-ICaixa Postal, na 2308 -- RIO _ Atende-se
. embolso Postal.
-------------_.__._.

TERRENO NO EStREITO I
V..eiÍtle-se um telTbd) plano, ), ópl'io para C011Stl'uçãQ, I

medindo 1GJ,A4 metros e localizado à rua CeI. Pedro De- I
moro, esquina da rU:L Antonieta de Barros, em frente ao

Cine Glória.
Informações c(Jm () fimJ' proprietário Olh'io AI\'es

Torres, à rua Cel. Pedro Demol'o,.1522 -"... Estl'eito.

Um
",

pro-guto' digno
do mundo

..

Apre/le!ltando o Novo Modêlo "120"

A qualidade do DUPLICADOR GESTETNER - modêló
120 � se faz notar em todcis os se.rviços que êle

realiza. Desenhado com o objetivo de reunir. numá só

'"' "mâqui�a"eficiência e, presteza - à altura das' cres·

c;..entes exigências ,dos trabalhos, qe escritório - e a

famosa .tradição GESTETNER, 'o Du.plicador 120

produz cópias perfeitas, oferece. grande SimpliCidade
no seu .manejo. apresenta uma aparência sAbria
e elegante e é protegido por uma garantia ql,le, inclue �)".
visita mecânica mensal por 12 meses. Peça uma r[

. demonstração, sem 'qualquer comprómisso' 'de 'suá pa'l'�

te, no momento que lhe seja mais'" (.'ónveni,ente
'

,
.'

..

RUA DA QUITANDA. 46·1' AND.- H;I.. 5X,Zon

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



..

o ESTADO Elorfanêpolis, Scxta-feírn, 14 de Outubro de 1!}55
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• A .data de hoje recorda-nos que:

\. em 1630, o Capitão Manuel Ribeiro repeliu, em..

)
" Salinas (Recife), um destacamento holandês;

em 1801, tomou posse do cargo de Vice-rei do

Brasil, D. Fernando José de Portugal e Castro,
mais tarde Marquês de Aguiar. Exerceu o man

dato até 21 de Agõsto de 1806. Nascera em Lis

boa a 4 de Dezembro de 1752' e faleceu a 24 de

Janeiro de 1817;
em 1818, em São Bernardo do Breho, no Mara

nhão,
-

nasceu Cândido Mendes de Almeida, a.d

.vogado, [ut-isconsulto, geógrufo, historiador,

jornal ista e parlamentar notável, fa lecenâo no

Rio, de Jalleiro de 10 de',Março de 1881;
-' em 185,0, a guarda brasileira do Pão de Açucar

(FeclÍõ de Morros, Matto Grosso), composta de

25 Sol dadostcomandados pelo Tenente Prancísco

Bueno da Silva foi atacada por 800 paraguaios,
tendo o Ditador Carlos Lopes prestado explica
ções ao nosso Govêrno, que as aceitou;
em 1864, uma Brigada Brasileira, comandada pe

lo General José Luiz Menna Barreto entrou em

Vila 'de Melo (Serro-Largo), tendo a respectiva
'guarnição fugido;
em 1870, chegaram a Pôrto Alegre os restos
'mortais do General João Manuel Menna Barre-:

to, morto no .ataque de Piribebuí;
em 1890, nesta Plorianópolts, faleceu o dr. Fre-

._

derico Rolla, humanitário clínico e, espírito ca

tivante, coração cheio de amôr pela humanida

de, segundo os jor-nais da época e o conceito do

Povo. Era filho de José. Rolla e d. Maria Luiza
Devoto Rolla, tendo nascido em 29 de Novembro

de 1860 na cidade de Salvador, na, Bahia;
em 1915, foram concluídas as obras do Asilo de

Mendicidade "Irmão Joaquim", em -Florianópo
lis, 'as quais tiveram' início em 1° de Dezembro
de 1909'

. '

em 1944, �s inglêses libertaram, durante a se

gunda grande guerrn, a formosa cidade de Athe
nas, na Grécia.

André N\lo Tadasco ,

-, SOIRtt-INFANIO-JUVENll-
.

' ,

Domingo, dia 16, fiSoirée lntenío-Iuvenil, das 16 às 20 horas para os Jnfantís e das 20,30 às, 23 hores, pa ra os Juvenis,
Convites na Secretaria do Clube, das ·14 às 17 horas. Fóra dêste .h_orário, não serão dados -convites, sem excepção.

h�--�-H·-õTr::N���:·!��rAoO�l(xpressõF_OiiST�l�w�������Ã;��w--�
AMAN'I'i\ NO CLUBE DOZE'- MAGNIFICA HORA DE

ARTE COM A CONSAGRADA PROF. GILDA L. L(.tJ·J�S

Clube 15 de Outubro
,.. - t.._·· __,... -..

•

-

CONVITE

A Diretoria do Clube '15 de Outubro tem 11 grata S3-
I

tísfação de convidar as gentis senhoritas, í'requentadoras i

do mesmo, para fazer o seu "Debut" em a noite de 15 de i
10�lt.ubro }1r�ximo vindouro, quando. será re3liza�o o �r?- IdklOnal Bade oe Gala, comemoratIvo do 34° amversarlO I

�de fu�dação, , i
As intereRsndas pod�riio inscrever-se até o dia 10 de I

. ,.{JlItul�l'o na Secretaria do Clube, no horário das 19 às 2] !

.I 1101"a8. _IANTENOR RORGES - Diretor Social

;

í .�

Diva Maria Carvalho

STREABBOG - Lunes
Cátia Walesca Wiethorn

SCHUMANN - O Alegre Campànez
Mariza Prado

STREABBOG - Estrelas de Ouro

Carmen-Silvia Meyer Amaral.
SCHMOLL - Le Petit Postillori

Helena Simões Conêa -c.

KLEINMICHEL - HungariaÍl Dance .

Vera Lúcia Regueira
HENRY VAN GAEL - Chanson Tyrolienne;'lA 6 MãOS

Vera Bonassís
; .-

.

Marina "Líguek!
Márcia Jacy S. Santos

DEAUMàNT - Plaísus du Bal "

.

'"" S�ra Re.g:ina Rínp,a��� Silva
LUDOVIC - Galop du Diable,

'--,

Lêda Maria de-M01ll'a Ferrô

BOCCHERINI - Celebre Minueto
Thais Helena Goeldner ,..

HENRY VAN GAEL - Echos des Montagnes A 6 M,1\OS
Regina Yara R:égis ..

'

<..

Marilc1a -P, Machado

(REGISTRADO) _·-Joyce D, Pietro

. 'DAC'1'ILOGRAFI'A E TAQUtGRAFIA G, LEMAIRE - Gavotte eles Màt}1ur,ins-'
, PROF. LíGIA DOS SANCTOS SARAlfA

.

.

,
" Márcia Mal'ia Elias

j ","de ao, interesaados diàdam,nte .das 9 ia 12 e dO:4 LUDOVIC - Soavenj, de ·1.!nq,jd
'. ., ..,

. . H às 18 horas : '."
"

'- Anna MarIa Sehmidt .' "

_

-

," -ENDERÉÇO;
'-

r�iia
_. Feiféj���·'·�utitf'Pj'reS;""TI''::'_ . c>=�. 'BEETlrÔ'VEN"'z:.. -Pmrr->Eii�:"",::---�_"_" ....c�'.-:_ •• '�, � ,

'('el. 3113, Walma Bm'ges
SAINT-SAENS - O Cisne

Ione Vaida Cruz

BEETHOVEN - L'Adien au Piano

,,,,,,.,'
,,'o Amélia Teixeira

,1 ransporte de cargas 'em geral entre,
,

.

flORIANOPOUS, CURITIBA E SAO PAULO
COM VL-\GENS DlRt'rA� II.: "ERMA NENTES EM CARROS PKOPEJOS

I
.. ,.

MATRIZ: f'LORIANOPOLIS
J Escrlt6:1o:

.

Rua Padre Rdma 50 - Terrec

DeposIto:
.

, Rua Conselheiro Marr� n. 1'31\
,

Fones: 2534 _ 2.531>

oafxa Postd.l, 435
End, Telegráfico: .

Sandrade e Transpoliá
...-o-

I'lLIAL: �AO PAULO

\

Aven1l1. do ":Btado 11l83/7t.vísconde de Rio Branco

(_»�2!.1I)
Telefone: 37-30-91

�

São Paulo _ capital "'- S},
Endereço Telegrátlco'
Sandrade e Transpolts

-o-

'relerone 1210

,

Ef!dereço TelegrA.!!cJ
Santldra e Transpol18

'�- .

J

(a:,�DcI. D. Rio de J.DeU'o • em Belo Hori.onte f!l)m tráfe�o mtlltuo aU

� 8le ra". Mm " Emprl.!la d. tianllPGrtro ....n.. G....II·81.&.)
,

MAQUINAS DE
ESCREVER

colaboração com a Soeledac',e

SANTIAGO, 1" (U. P,\ -

•

Tal como acontece em rcta-.

cão ao Brasil, a Ialtu ele di-Ivisas para importações raz.
I

com que c: J,'t,,,::: companhias

Iestrangeiras procurem se es

tabelecer 110 Chile p.ira a

produção ,i� .mercadortas que
antes lhes vendiam.

Agora é f, Smlth-L'orona

que constroí no Chila, em'

eo� iste "Alo� V:S.

, � c7�0'10, 1.6
.' '.

Ellm & :':iJ., di.s ',:�i;),li 101''1 ele j .....__-- FLORIANÓPOLis _, SANTA CATARINA

seus pro.í 11"03, uma rabrrca

Ide máquinas ,'c escrever. A

nova ern ,» esa, que se (I','PO

mina "Sijp:·,,;;.', já (",.t,l ini

ciando �t mcntvgem de má-

qui'�1as.

CURSO "SANeTOS SARAIVA"

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

�

-

fi -t J I E
Agência

de

Pu bllcidilde
............ ü
f'lerid'...
............

Precisa-Jse'
'; ,
.i: _ I

, RAPAZ OU MOÇA ,COM PRÁTICA DE'ipATILO- i

GRAFIA E SERVIÇOS GERAIS DE ESCRITÓl\lQ.�" .. _. I
nua Tenente Silveira., 15 - ,sa,]a 202, i

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

,
,

"

.'

/

Amanhã, no suntuoso salão do tradicional Clube Doze

de AgÔ3tO, � sociedade florianópolitana terá, mais uma vez,
o prazer' de assistir a uma audição de piano pelos alunos da

'consagrada pianista Prof, Gilda Lfgocki Lopes.
Teremos assim uma hora de arte e cujo programa está

assim organizado:
F. RUSSO - Os Anõesínhos \

Jorge Guilherme M. de Souza

F, RUSSO - O .Gato de Botas
,

Carmen Lúcia F, Cruz Lima

S, CALLIA-:_- DQce Alegrta
, -

Regina Pereira Oliveira
,

SCHMOLL - Blanche
Jeanine Di Pietro

,

!

SCHMOLL - Rose

"

·Vera Cardoso

STREABBOG' _: Le Miosottis
Heloisa Helena Carvalho

A 4 MãOS

.1

PIBICH - Poem
Míriám Queluz

LEO DELIBES - Pizzicati
Elisabeth Mendes

A 4 M.ÃOS

;,
Iêda Maia Barbosa

MASSENET � Aragonaise
Maria Eunice'Neves

P: WACHS - Les My}'tes
Vera Lúcia Lopes Furtado

CZIBULKA - Gavotte Srephanie
.

Maria ,Nazareth Müller

FH. LACK - Valse Arabesque
Eunice Rodrigues
Vera Nocetti de Araújo

W. GANZ - Qui Vive! A 4 'MAOS
Maria Helena Kersten
Lia Ca-pela

P. WACHS - Madl'ilena'
Lia Dalva Araújo

DEBUSSy - La plus que lente
�

Herculano Farias Jr,

BEETHOVEN - Sonata Patética

/

A 4.MAOS

Maria Amélia S, Thiago Fernandes
A. NAPOLEãO - Romance

Iêda Souza
R. ADDINSELL - Concerto de Warsóvia

Rita de Cássia Ligoc.ki Lopes

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

COMPRO 'casa até C1'l!' 200,OOO,ou de preferência no

Centro ou imediações (Ilha)'
PINlJEIRO À VISTA
CAUTAS para a PORTARIA dêste JORNAL
Negócio dil'éto, sem Intermediários.

Cartas com informações e pretensões pará R. Tenente

ParticÍnàçào
���:

....

JOSÉ KRUGER E SENHORA E
VICTOR ALDEMAR GEVAERD

'Têm o pra�er de participar a seus pal�entes e pes·
"ôas' ele suas relações; o contrato de Casaniento de ieus

filhos
NOEMY e CÀRLOS JOSÉ

SETEMBRO/55
SÃO FRANCISCO rTAJAI

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Uma Iesta de conlr,aternização
Com !1 presença elo Sr, :f'::ilizou-se no p;1;'8a(\0 elo- num b:-walbau à Gomes ele

___

Professor Dr. Serafim ela Síl- mingo. dia 9. na sede da Fa- I Sá. com arroz doce por 30-
, ,

'

va Neto. catedrácíco de Filo- culdade, "úm almôço de con- bremesa também à moela lu-
Florianopolis, Sexta-feira, 14 de Outubro de 1955

logia Românica da Pontifí- fraternização dos seus pro- sitana, tudo preparado e di- A Hélade, mitológica por excelência. vivendo suas

cia Universidade Católica do fessôres e alunos e de alunos rigido por uma lisboeta. a gentes sob a tutela de algumas elezenas ele deoses em mi

Rio ele Janeiro, que se en- elos cursos do Professor Sil- exma. Sra. Da. Maria Luísa tos-suficientes. além ele centenares ele elemónios 'particula
contra atualmente entre nós va Neto. bem como de várias t&acieira de Sousa. que foi res-Indí viduais, conjunto político de clãs. cidades e .tíra
como Professor visitante da outras personalidades que auxiliada rios. serviços de co- natos independentes e autónomos, quando muito em sim

Faculdade de Filosofia e honraram a Faculdade com zinha e de mesa por gentis pies relações por alianças guerreiras. portanto. posse e

cujos cursos de Dialectologia a sua presença, alunas da Faculdade. eden dos filómitas da Civilização moderna ocidental-euro-
ILDEFONSO JpVENAL e de Latim Vulgar têm des- I Consistiu numa autêntica O almôco, sob a presidên- péía, ou, melhor. norte-mediterrânea, não podia sujeitar-

I ..
.

Terra de marinheiros. de cantada por Vergilio Varzea que pertado o maior ínterêsse, bacalhoada à portuguêsa, cia .do homenageado. do seu se e resistir. por muito tempo, à idéias filosóficas de gran-
foi um Pierre Lotti catarinense. Santa Catarina há le- ,} sogro Sr. David Pereira de -de amplitude. Os filósofos podiam estabelecer, à custo, po-
gado á Marinha Nacional" tanto do Imperio como cL1 Re- Carvalho e do Diretor da rérn, -' e o rízeram demoradamente, - suas escolas

.

de

pública, não apenas grandes soldados do mar, como os ASSOCIAÇ,A-O DE CULTURA Faculdade, Sr. Professor Hen- exposição e explicação de causas primeiras das verdades
almlrantea.Jesuíno Lamego Costa. Barão de Laguna, José rique da Silva Fontes, d'ecor- necessárias aceitas e vigorantes, tentando alargá-la, por
Pinto da Luz e João Justi-no Prcença, que foram "magníftco,

FRANCO BRASILEIRA reu numa atmosfera de gran- avanços brilhantes do pensamento-raciocinado, atravez

ínegualavel exemplo de lídlmas virtudes c�vicas e milita- �

de cordialidade. pondo mais da multidão de ídolos e do combate sem trégua dos filó-

res", mas. outros ainda. que aliaram a essas modelares viJ'-
uma vez em evidência o am- mítas, sempre atentos à não perderem a direção civil dos j:r

tudes, extraordinaria cultura, como abalisados escritores, Um concurso literário' ciente, o "clima" de traterní- negócios tribais sob a direção convencionada de mítos-su-

quer de feitos ou assuntos militares e técnicos, quer ce ou- dade, de, amistosa colabora- ficientes-ao-povo e à Intelígêncía vulgar,
tros importantes ramos elo saber. notadamente das belas Acaba a Revue Française IrotelPlaza Athénée, em Pa-

cão, de trabalho em. comum No meu entender. assim. não existe. verdadeiramente.
de organizar um concurso ris, \ .

d fil f' d I t'artes,
. ,.

b d que tem distinguido aquela uma o1'1gem, a I oso Ia grega, - ou e qua quer ou ra na-

O erudito e saudoso General Liberato Btttencourt, emé- llter�l'I,o a erto a to os os (,lualquer esclarecimento
escola. Não houve discursos: cionalida:de ampla. no sentido moderno de nação. pátria

rito professor de Literatura Comparada, autor eoriaagrauo I'
brasileiros ��,me,nos �le ,4,0 necessário pôde ser pedido

mas, no correr de palestras, ou estado, - Irias simples escolas gregas de aplicação filo

d'à "Nova História da Literatura Brasileira"; regista em o. anos, OS,OnglilalS, redigi- ao Prof, George A, da Silva,
o Sr, Professor Silva Neto. sófica. Escolas que revelam sempre o pensamento d'um in

volume VI de tão importante obra, dois conceituados mm�i-I dos �m. l ingua portuguesa e na Faculdade, Catarinense
com a autoridade que lhe dá I

dlvíduo excepcional dentro d'uma cidade ou d'uma tríbu..
nheíros-escrttores, filhos ele Santa Catarina, que tanto hao I :onSlstl�do n:lm,a novela o� ���:!.�.:................_............... o conhecimento dbs grandes I

Assim é que percebo as três grandes correntes de pensa-

engrandecido as letras pátrias com preciosos trabalhos so- I eportagem sob I e assunto, a
centros científicos da Euro- menta-raciocinado ou filosófico, colhidos pelos filósofos

bre cíencías, história e outros ramos, das belas artes: Teó- esc�lha do concorrente, de-

DAURO DE LA'RA, pa e: da América, teve oca-: 'das variadas cidades helénicas e da Asia Próxima, dentro
filo Nolasco de Almeida e Henrique Boiteux, olvidando. la- verao ser de, 3 a 4,000 pala- siào de dizer que a Faculda- de. u'a mentalidade muito anterior: A corrente astrológi-
<mentavel mas involuntarian}ente. a importante atuaçâc Vl�a�. em mal,s ou menos 10 Encontra-se entre nós, à de de Filo30fia, pela maneira cc-astrónomo matemátíca, provinda de idades 'mais anti-
Iíteraria do Almirante Lucas Alexandre Boíteux, não dei- paginas dact.ilografadas em, serviço .de importante Orga- por que decorrem os seus gas, dêsde os filósofos cáldáicos, disfarçada de astrolatria
xando entretanto. de se referir a esse abalísado hlstoríó- espaço duplo, / nização, de cujo Escritório trabalhos, está lançando os para manter sobrevívêncía dentro do círculo mitológico e

. • . - Os originais, assinados '

,

grafo. ao considerar Teófilo Nolasco "gemeo irrnao em
, , no Rio de Janeiro, é dínâmi- fundamentos de uma expe- não ser destruida por filómitas. A êste grupo de pensa-

lida e luz dos três-Boiteux: o José, o Henrique e o Lupas", CO�)1 pseudón imo e acompa- co Gerentê;--.o sr, Da uro de Iriência nova. cujos resulta-c menta pertencem os ensinamentos de Tales, de Mileto, de
adiantando: "soltam os quatro as rédeas aos patriotismo e· nhados de envelope fechado

Lara, das Representações I dos poderão ser de incalcu- origem fenícia. que .predisse o eclipse solar de 22 de maio
nunca ácham obstáculos. na carreira luminosa". 17,ar�fldo com

tO �esmo pseu- A, S, Lara Ltda. e filho do lável valor para o progresso de 585. (data gregoríana) A.C, '

) Registando a: atuação Iiteraria de Teófilo Nolasco de I (0!11,�0 e con en o. � nome e
sr, Alexandre Silveira Lara, intelectual do Brasil. i' Mas. verdade é, Tales não calculou precisamente tal

AI 'da nascido em 1868 e falecido em 1947 lembra que I endueço
do concorrente, de- Chefe Geral. Uma das, notas mais in- eclipse, porém cuidando do tempo Sar03. dos caldêus.mel • '_

iad t' d' '

o saudoso e infatigavel Presídente "perpetuo" do C�n.tro I ;'�rao ser envia ,�s a :' o,' Ia Disi.inguindo-nos com sua teressantes da festa. que se quando, os eclipses solares e lunares se repetem em 18
Catarinense do Rio de Janeiro. fôra professor emento. io de NOV��rp.J:iIO próximo, amável visita. durante a prolongou até às 18 horas, ano e 11 dias. em calendário juliano. sempre' na mesma or

prosador e escritor consagrado de "O Almirante Barroso", 11l::tJ'u ? Serviço Cultural dao'" qual manteve apreciada pa- foi a dada por um grupo de dem. Anaximandro, de Mileto, que tratou de compôr um

trabalho serío de, técnico e ele profundo observador social. 'li �,,�b�lxada ,de França� Rl�a lestra I'!m nossa Redação; o alunos e de visitantes da Fa- mapa da Terra, pela primeira vez na Civilização nascente.
"obra pela qual se firmou de, vês o escritor catarlnense, "uv;:no ,Alvlm. 21, 17

'_ R)o ilustre visitante disse-nos da culdade que tOCO�l e canto,l!" �rotágoas, de Samos. Pitág01:as e sua escola ,que ensina' a
,

gloria do magisterio. da oratoria academica. da mai'illh3. de: de Janeiro, com a mençao de satisfação de 'visitnr nossa algumas canções. principal- ,4'elaçào dos números, a relação. das formas especiais e o'
guerra, elo Estado natal. das belas letras. enfim". não OIVi-1 "�onco�rs" de la Revue C�pitai mostrando-se mara- mente de motivos regionais., movimento �� Terra e dos planetas ao red:Jr do Sol. Par
dando.a sua '�importante obra prima de ciencias fisicas: F'Iançal�e, , vilhado com as belezas__Jla- tanto do Brasil como de

por-rrl1,énióes.
defensor da e3fericidade da Tena. Esses e seus

em 3 'volumes: O NADA, com luminoso Parecer elo Almi- Apreciados por um .1un turais de nossa Ilha e àrl-e- tuga�, _e fez recitativos de d�sêí�ul�s formam l�m� série ele p.ens�me!1to définidamen-
rantack> em 1945",

'

composto dos Snrs, Herbel:t dores. poesHls de cunho acentuada- te clê'nt-:t1'teo--astronomlcos nJS p1'1melros dlas das escolas
• ' 'B ·t 'd 1"6" Moses Alceu Amoroso LI- ,Sobre o Almll'ante Hen1'1que OI eux, nascI o '3m o v ' ,

,
_ Formulamos aol prezado a- mente nacional. Em face do de filosofia mediterrânea. A segunda gnmd2 corrente é a

e falecido em 1947. o qual fôra jornalista e eserito/. tra- i�l�:Augt1sto Fred,enco S�h- migo os melhores votos de que se ouviu. podemos ter dos fisicos da matéria, certamente renascendo 'pensamen
dutor de inumeras importantes obras técnica_:;, 'lembra ter I rm�; ..�oberto �lvlm COrl':a, feliz estada em 'nossa Capi- quase co,mo certo que. den- tos mais antigos, provindos, tambem; atravez da qaldéia
sido êle autor consagrado de "Santa Catarina na Mari-, Af,auo Cou�mho, Alfled tal. tro em pouco, a Faculdade dêsde a India. adotando um naturalismo-matemático de-
nha" "Madeiras de constrUl:ão catarinenses", "Anita Ga- BOllzon, e, Lucle� �ouessel" ,. "•• poderá' dar o devido re�vo finido na busca do, Cosmo e as suas relações com o ser-vi-

, r�bal�li;·.'''sânta Catarina no Exército". � ?s "_N?SSOS Al� ü:r-�f'-a �lma pnm?ll'a _selec-,I O TEUPO' não só a estudos regionais, vente-no-plano-da-vida-hunrana.,-'vivente: Anaxágoras que
mirantes''', em 8 volumes; que passando a matlvldade eril çao ,de C1l1CO ,c�ndldatos aos, 1...

,em que se incltÚ natural- est�lda a física dos céus e da Terra. usando como elemen-
1921. continuo,U Henrique· Boiteux a prOduzir excelentes q�Ja18 se pedlra uma tradu-

,

'I <;mpo: Bom passando á
mente 9 folclore. que,de res- to de investigação um aerólito caído em Egas Pótamos,

trabalhos de paciente pesq�Jiza e pr,of4!iente estudo. prin-· Çl�O francesa de s'eu texto, lI1stavel.
to entrou desde o início co- Epêndocles. atomista-corpuscular. Demócrito, de Abdera,

cipalmente referentes á Santa Catarina e seus vultos ex- CJ" textos franceses ;serão" Temperatura: Estável.
mo ponto fundamental na p_ropôs as determinações qualitativas cõm base nos áto-,

d rosteriormente cblssific�- ,I' Ventos: Do quadrante Sul I,traordinários do Exército e da Marinha. e a03 80 anos e .... orientação que lhe está �én- I
mos. usando, parece, duma teoria da, percepção fundada

sua idade, ainda contribuiu para o desenvolvimento da dos por uma comiss�o fran- frescos, do impressa, mas podeTá por Protágoras. de Abdera fundador da escola dos sofista
t ti' casa. em Paris,

, Temperatui'as de hoje: '

História Patria e orgulho de sua err� nal a, com a ImpO!'-
O autor laureado pelo .J·ú- Maxima '. 24.9 MinÍl!na', 18,3'

constituir como que um ar�
I
Terceira grande corrente: A �spiritualista-t('ológica: Xe-

tante- obra "O Marquês de Tamandaré". que.
' ante a quivo vivo de nossos cantos nófanes. que deu Cf)meçO à ideia arqtncada ao Egito da:...

. ,.

I L't t l'i parisiense terá o seu ar i-
I'opinião abalisada do autor d!1 ';Nova HIstOria c a

'

1 em �1-
ABOLIDO e poesia folclórica, metempsicose ou trasmigração de ahnas, mais tarde cul-

t" 1 t b lh h' t'
" gini11 publicado pela Revuera Brasileira. é o seu mais no ave ra a o Is'onco. Por o,utI,',o la,do, o almôço,)tu.ada por ou.tros fi,lós.ofos. Convém,'. en,tretanto., .·colocar,1 d B·t

-

f' b li' ran çaise no irú l'b dedi- BUENOS AIRElS 12 (V A)O Almirante Lucas- A exan ,re 'Ül eux, nao Ica a so- 'I , ..

de dommg'O, reforçando a

I
n um ponto 111termedlO entl'e os fISICO,') da, matel'1a e os,

'c1 cado ao' Brasil; receberá' - O presidente Lonardi pro-luta-mente aquém do seu, ilustre irmão' como histona ar. experiência das festas que, ,físicos do espírito o' nome de Zenon de Eléa, o funeladqr
pois vasto lhe é 6 saber e pl'eciossisima a pi'odução. que

ema passagem de ida e vol-j mulgou uma lei. tornando
na, sede da Faculd,ade se

re-I
da dialética. aut.or. de inv.estigações icl�ias no tempo�e n,o� ,

Ih t· f
- ta a Paris pela Air France', >

sem efeito- o segundo plano 'continúa. il'limerrupta. para 11"ooso orgu o e sa IS açao (J

I a]Jzaram a 28 de .lllllho, com espaço, um relatiVIsta antlgo que prop0s o paJ:l!do:\'!o nota-
engrandecimento de nossas letras históricas. ;; goz�rá de l�ma e,stadia, quin.quenal arg'entino, do ex-

uma f�Ueil'a de tipo ü:adi- 'vel de Aquiles e a tartaruga�
-

't d d' t t b ",..Totas ,gratuIta ,de qUll1ze dIas no' preSIdente Peron, '

I I E t
.

·t· '1'Ele e o au 01' consagra o a Impor 'an 'e o ri], 1_ , clOna. a 8 de setembro.,' s ,es os p1'1ml IVOS flosofos, de escolas gregas, que
para � HistÓria Catarinense"; objétõ de con�tante consul-

AUDICA-O Df PIANO'
com uma· recepção comemo- buscaram en3inamentos estrangeiros para suas exp:Jsiçõ'es

ta pelos que algo' desejam saber, com referençia ao nOSSQ rativa da .fundação da es- de verdades.-necessárias, contradizendo a suficiê'ncia e es-

passado. e da "Pequena História Catarinehse". adotada ofi- '. cola, vem mostrar a possi- tabilidade dos mitos aceitos.
cialmente pelo Estado, para .0 es�udo pelos nossos escofa- Hoje no CIube Dote de -Agôsto ���id.flde dé ,os, alunos ,dos.. P?ster.iorl1l,ente, o rumo do pensamento solidificou cer-
res,

C .
' ,

,_ ,_, t. � ,-,
CUl';;OS supenores orgal1lza- \ �as dlretnzes da ord�m do C?smo. Mas já havia sofrido',

"A Marinha de Guerra nos 'reinados de D. João VI e. onforme notlcJa11l0S lea JJlome .. C exJto, satisfazendo, rem festas suas alegres or-I'alguma mudanca o tu'anato fllómita. abalado lJ la n _

r
"

h
. , ,,'

t d t I' I
.. . , ' C ,I aso

D. Pedro I". "A toponomástica ,do litoral catar�nense no se- ?Izar-S,e-a oJe, com.ll:lclO as � o os q�an os, a, � compa- <'l?iras. ,distintas � pouco fia. Os mitos ainda unificavam os clãs mas a sua revogação'
cuIa XVI", "Poranduba cataÚriense", "A tatica nas cam.. �� hOI as. nos magn lÍlCOS .�a- I cçam �al a asslstll em uma dIspendIOsas, E taIs festas. estava em princípio.
panhas nava1s nacionais". "A pesca em Santa Catarina". ioes do ;-Clube D,oze de A?,os- 'Ve�'dadelra �ora d� arte, 1',!OnfOrme ,insistentemente"Ministros da Marinha" em' 2 volullies. "As façanhas de to, a tao espelada.JU.� p01S que sao sobe,JUmente lembra o Du'etor da Facul- -;'
João das Botas", "A ConquiSta de Cayena". "A Marinha n"l. de Pi&BQ pelos alunos· da (�ollhecidos os métodos da dade, se estão tornando ne- /

,�

guerra dos Farrapos". "A Marinha de guerra versus Ca- c�ns�gradyProfessol:a Gil� lwtá::l Professorá, _, I c�ssárias, pois é fato notó-

F li tiba-nadas';. são valiosas obras de sua aut,oria. às quais pO-lda Llgockl Lopes, cUJO pro- Agradecemos o convIte 'rJO Que as nossas sociedades t10G an a(leremos acrescentar ma�s algumas dezenas de outras pu- grama publicamos em outrq 'c01,n que fomos distinguido I re�r�ativas, em que. até fiá' _., a' _

.

•••
_

.•

blica,das ou inéditas. inclusive tr�duções mui judiciosas de

1
local.

.

e forplUlamos ?S, melhores 1 pOt!(O, dava a nota a classe "

conceituadas obras estrangeiras. cientificas ou de ficção. O çapnchoso programa a \'otos de pleno exJto a espe- 'méflia. estão passando por
Por ocasião dõ, 1° Congresso de Historia Catarinense. o ser executado pelos alunos rada audição, prdunda modificação. já

,Almirante Lucas Boiteux que fôra aclamaelo s_eu presiden-I
-,' ,.',"-'�- ,

.

nits altas contribuições exi-
te' de ?om'a. apresentou diversos ,trabalhos de real valor SEMANA DA CRIANCA g:d:'ls dos associados, já na
muitos d�s quais eD:?ontram-se Impressos no 2° vaiumc

I " "�'
, invenção da venda de mesas

dos "AnaiS" do refendo certame culturaL 1 ,'nstltul O SESC Interess-ante concurso I
e principalmente nos custo-

Vem o ilustrad.e. ilustr� e digno coestaduano de enri- i
" " 'sos trajes femininos, .

quecer o já ,valiosb patrimônio das letrrul naciÇ.,':1ais. com

d b t 'f t'l f'lh d NEste andar, em breve, só'
importan�e trabf:l.-l'ho sobre história militar e o,utros assun- e- ro us ez ln an I para I o e CON os :'icos, ou os que ricos pre-
tos, subordinan&b a sua obra ao título: "A Marinha Im- ",

I
. - "

d h
' tendam' parecer, poderão

perial e outl'oscC'éneSaios", -. trabalho de fôl�g�. �ue eviden- merclano - nscncoes a partir e oJe I fl't�quéntar reuniões ele-
cia muito cuidadosa pesqmza, elevado raClOCl11lO e arte. c,

C I b
,_

d
' '[' d I f�

,

"M 'I 'gl1il1eS, Preciso é, pois que
_, .' .

, 1 b t' 'o a oran o para o maIOr I ( up e n ancla url o , ,:,poe mais uma ves em relevo a sua admnave • 8U S anclO-
'... d S d C· E '" AI" t AI

(\:, estudantes ulllversJtanos
sa e peregrina cultura como historiador e beletrísta. eXht '; �tm�na SEaSCl'lança I'

.raga • 1a4rua d mII1�a;4n ,e 18-.1 qi.'E em nosso meio já estã�
Trabalho-volumoso. pois contem quatrocentas e cin- tnCS,at apl aI' o •

", �es- \h'lm, n, ,ed, as ,as :col1slituindo classe conside-
,.' . "

'

, t. ;, na a reso vcu organizar c'; ti'\, 110 en ereço aCima, I, ,coenta pa;gl11as, e ,o mesmo dlVldldo em quatlO par es. A ,

j- t 'e d s,' d' _ ,

'

l'a veJ, orgamzem recreacões
Marinha na Independencia; A Marinha na Cisplatina; A lR,:1 ,�restsan e1 f ,0�lcUld'sO el :

o po erfa,olh mdscrever-se: f:UE',:; e' abertas a- famíÍias
. ,

.

"lt·, ,()OUS ez n antI o qua cnan ças I os e comer- ,_ ,,'Marl11ha no ParaguaI; e Outros EnsaIOS. Nessa u lma paI- _

f'lh
'

d
",,'

2
reUfdoes em que a dIstinção'-. "

'
. , concorrerao I os e co- (,lanos. de 6 meses a atlas .' _te, encontram-'se: apl'eclacao-homenagem_ ao Marl11helrO .,.',

d 'd d N f' I d" pSleJa nao nas roupas mag-
'I" f' C' 't: d F t A t' h A t meJ'cml'lOs, ('- I a e, o ma. em la I

'f'"de esco • que OI o apl ao e raga a gos 111 o r uro
A'

"_ 'd
"

,

'

d' I11Llcentes nem nas bebidas
, ,.'

'I
. _' b' r' s mscnçoes que po em preVIamente marca' o os , ,Pratt. grande herOl chi ena; apreclaçao so re a persona 1-

I' d
'

t' d' d
_.', ('f'(jlllsltas ,e caras mas nas

dade de quatro grandes, almirantes da Grande Guerra'; !"tP1' ,reta I�a Aas a'dParHlr ,el�- ve.!1ce ores f�rado, .lÚ�ba ydre- ! rm;nei-ras corteses' e nil ale
traducão da bela página de Wilbur Hall: "Cheiro de Mar";

,a (,a_ a. a vem ,a ercI lO mlO:� que-s?ra.o Isb'l UI os,
g'l'ia dos convidados,

e do,Úndo poemá dé Jacques d'1\vray: "A ilha encantada". L�lZ. D7. �nde funclO�a � Se�'� ,_

Essa mais uma colabora-

Na terceira parte. os estudio;os, da História Catarinense �:ço Soclal do ?o�erclO.' �a �ao q�e o S,ESC ve_:n pre�- _

encontram. com satisfa�ão. a biografia de dois grandes
' �ncontram a dlSPOSIÇ�o t.,�n,do a camp;anha tao merl- A'��A�Evultos de nossa Marinha de Guerra. herois do Paraguai, d?S 111ter�ssados, nos hora, tona

�ua,l seja
a da Semana

I
�flH

filhos ilmtres de sànta Catarina: os almirantes José PiJ;_lto
nos de 9 as 12 horas. no Jar- ela cnan

.•
ça, _. -

P DIDOSda Luz e João Justino de Proença. O valioso trabalho ao
................--.c .festejado autor das "Notas para a História Catarinense"

é ilustrado com inumeras fotografias e nítidos desenhos,
Ac> Almirante Lucas A. Boiteux que é. na atualidade. o

Sacerd�te Magno do culto e pregação sábia. proficiente ·-e
patriótica da, Hist.ória Catarinense, tal como outro ilustre
filho de Silnta Catarina: 'o imortal Afons,Q Taunay o é ela

História Nacional, nOS2'.',S efusivas felicitações por mais
esta valiosissima contribuição. para a História de nossa

gloriosa Marjnha de Gp.erra, pela qual demonstí'Qu mais
uma, vês o seu acendrado .amôr á terra natal, evidenciando

t-;;;o Y!1liOllP� "� pa,__tr�QticOl� sel:vi.ço,q Pl'!;stac;!oli.._á, Marinha� de,
aúerra e à Pátria por ilu,stres filhos.. de Sg,nta Catarina,

;"

'Faculdade Calarinens.e de Filosofia
(

MARINHEIROS ESCRITORES, GLORIA
DE SANTA CATARINA

Roga-se à t>essoa que en-

controu, uma caneta tintei-

Iro.
marca Oxford. tendo gra

vado o nome do proprietário

I
sr, Onildo Ouriques. perdi
da entre o Grupo Escolar e

I a rua Oliveira Ramos, no

Estreito, a fineza de entre-
I 'I

'

h' d' R 'tga- a no gUlc e e egls ra-

dos do Departamento dos

l-........�·',..,..-I-Gorreibs' ne�ta cllpj!al, qUf",'
será gratificada,

Loteria, do Estado'
RE�ULTADOS DE ONTEM

4,071 Cr$
4,998 7'" Cr$
8,585 Cr$

.. 6,091, -,-.. r$
9,813 - Cí'$

250,000,00 Florianópolis
25,000,00 Lajes'

, 20,000,00 FlorianópdJ'is
,15.000,00 --Ghapecó '

10.000.00 .- Florfa'nópoiis -:� .

FILOSOFIA OU FILOMITIA?-
QUARTO DE U.MA SÉRIE DE 10 ARTIGOS ETC ... ,

A. SEIXAS NETTO

-IV

Durante dois meses. quase diáriamente. apontandQ
os veículos e os números de Chapa. denunci3.11lOs o uso

elos carl'OS oficiais, com mostranças deíJarticularos, na
campanha dos candidatos palacianos.

D\}rante �s$e tempo, o Martinho elos Governado
res não tugiu n�m mugiu.

Agora que as' chapas já voltaram a ser branca,s, °
• homenzinho virou valente e quer provas!

Não. Não é preciso prova! Tudo era nlentira. Tu-
do invenção.

O Govêrno honesto e austero do sr. BOl'llL18.usen
- não permitiu sequer flue uma unidade rodante do Es
tado rodasse em benefício dos candidato.> oficiai:>.

Nem mesmo aquele c:;.rl'inho de mão ela Imprensa
Oficial!

'.

\

x x

x

Se me afirmarem que o meu colegâ Fa!'aeo. Car
melo Mário. não � democrata nem d:istão. tu cliscor
darei com veemência, Nunca. em nossas dis(�u"sõe,s
sempre um tanto calorosas, lhe ouvi c:JnceitLls CJn�
afetassem concientemente a verdade ,ou feris_'2m a

dignidade alheia,
Nesse caso dos chapas brancas travestidos d& pal'

ticulares, êle não usafia o expediente�e esperar que
a malandnvgem acabassé, para vir negá-la. como' fez

,

o Martinho dos' GoVel'na'd?r:s. �(iS, ele uma vez Ille

confessou: )�
T.udo errado! Uma' vOl'g«nha! Lá no P. D. C. fi

cará o meu p_rotesto!
x 'X

x

Ainda está: um g'uarda de trânsito foi susp2n30

p�alhou pelo P. S. D. Se isso é crime, trab�-:
lhar 'pela if;)D, N. seria mêrito. O Capitão Miltinho.
com a cami:qhonete verde da 1. V. T, P ,cheinha de re-'
tratos do 'Jo�ge. com chapa particular e com alto-fa-
,lante l1a tOld,a - já devia ser General.

<ilJILHER�1E T f\L

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


