
CAt.rt.O_"', • po_' l*Ailado
A conv811vão do P. S- D. 4s 8esIGe!.· Marcha para 8 vitória. Oradoras e apoteose D8 sessão de encerramento.
A Convenção Regional do disse, trazia ao seu Partido Essa Comissão, veiificando I de anunciou que as demar- seu partido, ° candidato, já do CIN� RITZ dava ao a111- los Gomes de Olíveíra, repre-

Partido Social Democrático, a. c.ontribuição de vê-lo .d�- os po�eres dos. �e�egados; I ches para ':1l11 .e�tendime�t,o proclamad�, ocupou a tríbu- biênte íll� aspecto brilhante sentantes do P. T. B., deputa
realírada no sábado e do- (;1(111' o problema sucessorro concluíu pela Iegítímídade e com o prestigioso Partido na para atírmar a sua devo- e confortaveL Na sala de .e5- do Clodorico Moreira, da U.

estadual por unânlmidade de r�gularida?e, da repre�e:�t.R� I T.rabal�ista Brasileiro ha- ção � terra na tal, ao. pov� P?ra e co�redore3 co:nprimi- ; D. N., dr. Oswaldo Roctrig�es
votos. Recebeu o deputado çao d.e mais ue 60 rnumcijucs .

�I�m SIdo coroada.s de p�eno catartnense e ao Partído so- ,a01�s� .assístentes e a �:ente i Cabral, do P. R., academíco
Leoberto Leal aplausos de- catarmenses. êxito e que os doís partidos cial Democrático, bem como do Cíne grande multidão :.1- : Fernando Bastos, do P. D. C.,
rnoradíssimos e os abraços de Pelas 30 horas, realizou-se outra vez unídos.marcharram a sua rídelídade aos com- eompanhava a sessão pelos I

. /T' % i ;:;;:;{@i<:" �

,

odos os prescnt�s. O sr. Ivo 'i_sessão �l�nária da Conve�- ,para as urnas_ de outubro, prorníssos assumido:- alto-falãntes.
.. . ..�. ,

{t;1@JF11b.Ie AGL:lnc-, tambem �ob pal- çao, presidida pel? sr. Nerell; se a co��ençao aprovasse
i , Encerrand,o a sessao, o seu A's 20,30 horas, o sr. Nerêu, '::>'�':",{:"'*'�:::" ;

.nas Vibrantes, congratulou- ..Ramos, que convidou para: essa decisão. ! Ilustre Presidente congratu- Ramos, sob aplausos ensur- t�·,
;e com a solução que aea- �e_cre-tá:rios 'Os, s�'s. deputados I

. Por proposta, aprovada, do. leu-se com o Partido e com decedores, dava entrada no ':1;,
.

lava de ser tomada, l'eaJir-. :Ant.ou1o AI�n�ida ', e .. pa�lo I
dr

...
IVQ ,�le Aquino as decisõ�s .

o ES�Hdo pelo êxito da con- recínto, ao lado dos secreta- im;"
mando a sua solídaríedade ?fels.,·. :. '_'...�.' _

seriam 'GOmadas por votaçao. vencao e pelas esperanças fios, deputados �ntonio AI". f�
ro preclaro chefe Nerêu Ra-

.

Q �a.lão �1:e

..festà.$.".dP ..q�.b.�.l·.sím:b.ogç,l:\. ..
,;
..
0

.... Ple.n..

árío, sob � que elela se irradiavam para meida tl. Paulo Preís. ;'í,,;
mos. -, l�-' dé üutU?tOf.'3.�h�V��"f j.�,�:::�p$.� yil;lj;fÍJã;._q;,rlTtific�u o: o povo.

.
_ _Cessadas as aclamações, i"

.A CONVENÇliO completamente .t€lmaâ0_pelg-s_'�aC01'90 com o. P. "I'. TI, Aínda ' APO'l'EOTICA SESSAO DE que se demoraram por vários
Pelas 15 horas, no Clube 15 representaeôes . do ,partici0' 'por �' �fhl'j.tdl'Íiidade- escolheu I ENCERRAMENTO minutos, o insigne chefe pes-

Ie outubro, gentilmente ce- enquanto que na rua frol1,- candidato do P. S. D. ao go- i A .sessão ele encerramento sedísta nomeou a primeira
lido per sua digna diretoria, teíra se reunia grande multí-. vemo do Estaelo o' dr. Fran- l realizou-se domingo último, comissão, composta dos srs .

.• Convenção pessedista rea- dão. cisco Benjamin Gallotti, OCU-
•
no Cine-Ritz. Waldemar Grubba e deputa

.ízou a sua sessão preparatn- Abrindo os trabalhos; o dr. sião em que o enjusíasmo da! Como na sessão anterior, dos Atílío Fontana e Bahia
da. OS 81'S. delegados dos Nerêu Ramos prorernr vi- assembléia chegou ao auge. já multo antes da nora mar- Bittencourt, para trazerem fi

numcipios apresen t a r á m orante discurso, no qual ana- Os -nomes de Nerêu, Gallotti, cada, o CINE RITZ sé acha- mesa os representantes dos

suas credenciais, sendo de-! lisou a vida política do Esta- Aderbal, Celso, Leoberto e va literalmente cheio, com partidos 'políticos que se a

:;ignacia,. pelo Presidente, I do, nestes últimos anos, e a Ivo de Aquino receberam exceção da mesa disposta chavam no hall elo Cine-Rítz. Alcibíades Pinheiro do P. S.

uma comissão para examiná- I atuaçã? OPosicio?ista. Várias consagr�d.oras manifestaçõe"1 no p_alco d�q�ela casa de di- Recebidos com calorosas pal- P. e Otacilio Nascimento, do

.as, composta dos srs, depu .. I vezes interrompido pela as- do plenário. versoes publicas. O palco mas, tornaram assento ao la- P. T. N. Segunda comissão,
tados Ivo .Silveir�, Le_noil' I si�tência .que o acla�lava de Visivelmente em�ci�nado i se achava florido .e engal�- do do Presidente os SI'S. Se- composta dos S1'S. Celso Ra

Vargas e HeItor GUllnaraes. pe, o emmente barnga .. ver- com a decisão llnamme do nado. A moderna mstalaçao nadares Saulo Ramos e Cal'. mos, dr. Aderbal R. ela SilvJ,
e dr. Ivo de Aquino, acom

panhou o candidato até a

Mesa. O dr. Fr�ncisco Ga11ot
ti recebeu do plenário, tOelD

de pé, interminável e consa

gradora aclamação. Também
vivamente aplaudíelos torí1a
ram lugar à Mesa, o dr.
Aderbal R. da Silva, os depu
tados Leoberto Leal, Sera

fim Bertaso, Joaquim Ramos

e Atílio Fàntana, o sr. Celso

Ramos, vice-presidente do

Partido, o sr. vereador João

Navegantes Pires, Prefeito da

Capital em: {ixel'cício, depu
tado EstiVÇl.I�t. Pires, líder ela

bancada pessedista na As ..

semb�éia, -e -dr.- Ivo de Aqui
no.' . ,.

/

Instalada a Mesa o seu

Presidente cieclal'ou aberta fi,
menores se rehelaram

sessão e concedeu a palavra
ao dr. Wilmar Dias, qLle sa:u-

Contlnúa iorran
Os primeiros testes em �ova OliD�a s. PAULO, 20 (v. A.) -- A

RIO, 20 (v. AJ - Telegra- pletaremos bem ou maIos, VIstoS. Quando tudo estIver pronta intervenção dos !'e�··

mas procedentes de Belem preparativos, pois nos tres' mais proximo da conclusão, ponsáveis pelo.. Abrigo de

falam com entusiasmo de. quilômetros de profundidade
I
assentaremos as providencias Menores, situado na Rua As- por causã do mau cheh',) ex0.

·primeiros testes em No"!;, podem ocótrer muitos impre-j indispensaveis". - . drúbal do Nascimento, [vi - lado dos canos rebentados de
, dou os convencionais em no-

Olinda, frisando 'que os téc· tau que tivesse maiores con- �sgoto e de outras irreguJa-
t b 't A CRIMINALIDADE EM SA-O PAULO sequências uma tentativa de ridades. me do Diretório Regional. O

nipos da Pe 1'0 ras mos ram-
.

.. seu extraordin?-rio discl1l'�o
se satisfeitos devido à qUán-

------

tidade de petroleo que vem S. PAULO, 20 (V .. AI -- Eú� tra 74 e 6, em abril. A media CASARA-O N.OVAMENTE vai publicado na íntegr:=!,
.

lt' I
..

1 ct·
.

t"d l'
.

como os elos clemais órador.�.),
jorrahdo nas provas inicLl.is. maIO u uuo, o rota (�C!\- a mgl a pe os cnmes con�ra

d I ' . -

t
. ,

I t' RIO 20 (V A) "1' -

fi" -em nossas próximas edições.
E acrescentam ainda 11.;e mes o osos coner:-. a VlCIfl" os cos umes e 19ua mEn ,() lln ..

·

., ..;-. "�- 'l'l'tro : e o caso, nao a mm:=:: come

clentro de poucos, dias será i.) em -São Paulo,. Co.rT�(l1'hl� cs �pl'es.§ionante: 122 -casos clu- Queáeil'o Tavares; e: Maria! cogitar-se de reviver o I11cctl'l- Falaram a seguir, o elepu

levados -a efeito dóü; teste;; inquéritos remetirtê.; ao. Fo· rante· o ;fies �cle maio, o que Isabel Fernandes, div()rci�- môlüo morto. A res;uÍ-reit;Cw tado Estivalet Pil'e"-tr saud�!1-
r�,' duplicou 'em rela�G.o, 'f"Õ r�pl'eseúta quátro -casos 'pór elos em POl'tugal, Tequel'ô"aln :e'hufuà'Yf.'1'Wente· impossi;'-cl do os'1:'cpre.senb.ntes dos par-

jefini_tivos, com a pl'esenqll. I tidos ali presentes,' o dr. Ingo)
de altas autoridades. Ouvin. mes anterior. Nada menos de dia. O numero total dos i'el- ,LO juiz da 2a, Vara de Fa- O que podem os requero.tes

29 casos foram regist,'ô,do.", h tos criminais distribuid::ls no milia, aqui no Brasil, fadli- fazer é habilitar-se para C8.· Renaux, agradecendo a sau

que dá uma media de qiw.se· Foro ela capital, em. maio. foi dades para a recon�llln,ç.âo samento no Brasil, anele "ão dação dirigiela aos srs. Con

um por dia. No mês de abril de 3.414, c0ntra 1.630,. em �onjugal. Juntaram ao pedi.. há divórcio. Pel.o exposto, in· vencionais; a Professora Au-

o numero destes C8,SC:S foi abril. Estes numeras reve- :lo a certidão de divorcio ex- def�ro o pedido".' rea Cruz, homenageando a

de 17. Os furtos e :'OUb(13 a-lIam.
uma excepcional eleva- 1eellda pela La Vára Ci'/el memória elos correligionários

tingiram, respec�ivamenti?, .. ção no nível da criminalíela- la Comarca de Porto e assi- LIBERTADO desaparecidos; o jovem Braz

203 e 23 casos, em maio, con· de em São Paulo. miram, à parte, um termo çi.e TOQUIO, 20 (U. P.l -- Foi Silva, pela Ala Moça do Pal'-

econciliação. libertado, ontem de manhã, tido; o dr. Armando Cali1,
O juiz Cristóvão Braume!', da prisão de Sugano, !) gene- saudando, em impressionãn·

�onsiderar'ldo impossivsl oral Sadão Aralü, antiqo mi- te improviso, a imprensa

;)edido na forma como foi nistro da Guerra do Japão, pessedista, falada e escrita;

feito, esclareceu no final do condenad9 à prisãp perpE:iu[l o deputado Lenoir Vargas,

despacho: pelo tribunal intel'nacional saudando o candidato esco·"

f'revisão do. tempo até às. QUITO, 20 (U. P.) - Os "tos de sabotagem contidos Ora, é indiscutível que o de Tóquio. lhido.

14 horas do dia 21. Ministérios do Interioi' e -tia na provincia Bananeira. ele :livorcio onde instituido peln.. FALA O CANDIDATO

Tempo - Instável, pas- Defesa Nacional. expecH:'am Esmeraldas,. onde os tr'aba.. '.ei, opera a destruição do REPA'fRIAMENTO
O dr. Francisco Gallotti,

sando a bom. _.omunicado cohjunto, em ihádores se declararam em vinculo conjugal. Transitada na tribuna, falou pelo espa-
R. Temperatura. _ Em de. -que denunciam movimentas greve e destruiram balsas de

L sentença em julgado como 'rOQUIO, 20 (U. P.) -- "O ço de mais de unia hora, re-

.

da Silva, em primoroso im- clinio. comunistas no país. O cómn- Qorracha carregadas de ba· imediato repatriamento dCE ,cebendo continuas aplausos,
.proviso, indicar, como suges- Ventos _ De Sul a Oeste, ,nicado diz. que, segundo :'1'0- nanas e assaltaram c'3.mi- 12.642 japoneses,. que aino::; às vezes demoradíssill1.os, às

tão do Diretório, o nome frescos. " vas em poder do gov'ernd, a ,nhões que transportavam ESCAPARAM se encontn'Lm nos te,T:tór:o, vezes do plenário em pé. Nio
ilustre do dr, Francisco Ben- Temperaturas _ Êxtre-. agitação comunista tem ori .. essa fruta para destruí-l8., ROMA, 20 (U. PJ - Milha- soviéticos, representa ccnc1i- escreveu seu discurso. Anotou

.1amim Galotti. Lembrou 9 mas de ontem: Máxima 14,7.1 gem internacionàl e destana 'além de ol,\trQs atos de forç3, res de viajantes que ut.iliza- Gão preliminar à normali:oa· pontos capitais e sôbre ele3

ex-governador catarinense, Mínima 12,6. � como uma dessas provas (Js para impedir' que os peq\.Ie- ram a linha ferroviária Ro- ção das relações . soviéUco discorreu, fluente, seguro,
no seu discurso, entnicorta·· . -:': �10S agricultores vendam mas ma-Turim depois dn guerra japonesas", afirmou o vice· eloquente, elispertando o en-

do de aplausos, quese sentia 1"................... qolheitas para a expOl cação. escaparam � 'morte pc�' aca· ministro do Exterior, sr. Su- tusíasmo da assistencia. I11t- .

autorizado a fazer a suges- TODOS BEM soo Realmente durante_mais nao Sonoda em declalhç5.c ciou 'declarando que 11,ão de":
tão, d'adas as provas ele aprê- RIO, 20 (V. A.) _ .. "O Mi- de dez anos, os comboios pas· oficial feita perant� a Dieta ra um passo para sei:: éandi-
ço e apôio que vinha t:S' nistro cLt;:; Relaç'>�., Bxtn:io� AFASTADOS saram sôbre uni. camp,) de Acrescentou o vice -,n.irüstrc dato. Não fizera sequer um�

bendo elo Estado. tOSS� res recebe,l cnmunieac:.fio ã:\. CAIRO, 20 (U. P.) -

.
Os minas, na_passagem ele

n�vell que
o governo japonês pedia.. insinuação. Não pedira um

.

O nome que lembrava, dis- � Embaixada do Bra.�jJ em I mem�ros �o go::_ern? su:an�s de Porta, localidade situada que essas pessoas f0.3s�m rc- voto. A responsabilidade que

se, trazia a vontade ela mals Buenos Aires informando I
favoravel a umao 0.0 Sucao ,las proxin.jdadés d3 1\�:as-1 patri à das, "iUl�rJndiciollal- lhe pesava sôbre os ombros

apreciável corrente da opi.. PASTI LHAS. que se enc�mtram bem todos, com o Egito ficariam ahstn- 3a, na TO'lcana. mente e :::em demora". era exclusiva do Pal'tido. Se

mao pessedista, conforme

Y'ILDA
Os brasileiw;:; residentes ou! dos do proxnno governo. que •••••••�••••"............-.....�.......... derrotado, a derrota nãa en,

pudera constatar ao cantata de pa.ssagem n'!.(iu�la e\da:':I�'llo primeiro m,inistro .Ismael O RI·so· da Cl·dade assim, pessoal, com� se vito·

contínuo com os líderes e
e em Rosário". el Azhary esta orga,nIZ8rl.:!(;. . ..,.

.

'riOSO, a vitoria seria da alían-
chefes do_interior. Entre ou- ça social trabalhista. Conscien

tros nomes que, legitima- ACALMAM- QUASlllNCHADO te elo posto a que fora levado

Inente, podiam aspirar e re- ATO-SSE" e ciente dos problemas que

ceber a indicação partidária, RIO, 20 (V. A.) _ Grs.ve

I
cidade de Jundiaí há dias, torturam o Estado, não usa-

. declarou parecer-lhe o elo ocorrencia
.

verificou-se na quando cerca de duzentos 0- ria de linguagení demagógi-
dr. Francisco Benjamim G(11- .perários da Fabrica ElelKf - ca e eleitol'elra. Falari� cla-

lotti aquele que cristalizaria Par".-do Tr.abalh.··s'A l'ez S. A. te�taram !i):,chJ.t \'0, com absoluta Úanqueza,
um denominador comum e I .... . um engenheIro, no que fo- para esboçar o que pretendia
levaria o P.S.D, a um pro-

. Bras·,I·e.-ro �'am imP.�diclOS .p.ela pront<,< fazer, se eleito, Ninguem, ali,
nunciamento unânime, para _

. mtervençao pohclal. declarou, lhe negaria a capa-

marchar fortalecido e revi-
.

Segundo apurou a polida., I cidade de escrever um dls-
gorado às urnas de outubro. CONVOCAÇÃO o engenheirQ de

nacinnfllidfL-l Curso de duas horas, rechea-
A sua sugestão foi recebi- De ordem do sr. Presidente fi<;am corívocados os srs. de italiana Domênico Alün- do de promessas impossiveis.

da com indiscritivel entusias- membros do diretório 'municipal do Partido Tra,balhista SO, há dias, depois de ligeira! Vinha pal'a outro propósito:
mo, que se redobrou quandO Brasileiro, em FlorianÓpolis, 'para uma reunião a reali-,�iscussão, agrediu o operaria inspirar confiança pela cer-

o deputado Leoberto Le8.l, zar-se no dia 22 do co'rrente (quarta-feira), às 20 horas,
•

Cincinato Oliveira, que foi teza ele que, no govêrno, sa-
com a palavr�, depois de di-Iem s.ua sede, à rua !elipe Schmidt 42, 20 andar, com a inter'na�o em estado gI'�ve beria cumprir seu dever pa-

zer que tambem o seu nome, segumte ordem do -dw:
�

no hospital local. Revolt.aL\os ra com Santa Catarina dan-

recebera solicitações para ser I' a) prestação de contas;
.

com o gesto do engenheiro, do-lhe· uma administração
indicado - vinha declarar b) preenchimento das vagas existentes na Comissão' os companheiros da vítirua, fundatnentada em quatro
que estava de perfeito acôr- Exeçutiva; na noite de 6a.-feira, r;e1'- pontos: ,Justiça, Altruismo,
do com" o do dr. Francisco c) assuntos gel'àis. caram seu automovel, tom.- Trabalho, Ordem. Discorreu

Benjamin Gallotti, seu velho Não havendo número, mei9- hora dep_<?is será reali- c baram-no e tentaram lin- GOVERNILDO Ainda bem que aqui na família sobre' essf2s pontos, analisan-

amigo, prestigioso correligio- zada com qualquer número.. chá-lo. A policia instaurou. da Ud-:nilda tud(. vai em paz e do-os e interpretando�os. A-
nário e conterrâneo, filho do 11 Florianópolis, 26 de junho de 1955. inquerito, já tendo prestado harmollia, enquanto na do Pesse- bordou, a seg'uir, outros. pro-
Céspede comum de Tijucas. Vit�rio, �echeto' depOimento cerca d-e

.

c1n- 'Uno todos brigam e ninguem se blemas urgentes do Estado,
Solida:rizando-se com êle, Secretano Quenta entende!! L ......__�I""......_ r,Ia Sa, ,l�__;;;,

"""',.,...,..,.,.,_.....:�""'...""i�"Or--�-----..._, ". c.�· >.

mingo últimos, constituiu o

grande episódio politico do
mês ..

D.ela o vitorioso partido da

oposição saiu mais fortaleci
do do que nunca. Várias cÍl'··

cunst!ncias se acumularam

para dar ii causa da oposição
catarinense as certezas de

que, no próximo pleito, tri
unfará inapelavelmente nas

urnas. e
A primeira delas está na

manutenção ela aliança com

o valoroso Partido Traba
lhista Brasileiro, levada "o

bom têrmo, após várias reu

niões e demarches.
A segunda, na esplendida

demonstração da unidade

pessedista, fruto da compre
ensão dos seus homens.

A terc�ira, na feliz esco

lha do seu candidato que,
além de reunil' em tôrno do

seu nome a unânimidade elo

Partido, logrou captar, de

todo o Estado, o mais calo

so entusiasmo e a mais de

cidida solidariedade entre os

quadros oposicionistas.
A receptividade da causa

pela qual nos batemos, o in

sopitável désejo popular ele

ver o Estado sub novo� ru

mos administrativos, a per
feita unidade de vistas entre

o-P. g, D. e o P... B., são
outras tantas marcas do tri

unfal episódio que foram os

ultimos acontecimentos po
líticos na Convenção pesse
dista e dela decorrentes,
NO DIRETORIO REGIONAL

Sábado, pelas 19,30 horas,
na sede' do Partido, reuniu-

I
se o Diretório Regional, sob

a presidência do sr. Nerêu

Ramos, para sugerir à Con

venção o nome de 'um candi
dato ao govêrno do Estado,
estabelecido que fôra caber
ao Pàl'tido Trabalhista a in-

dicação do cMldidato à Vice-
Presidência.
Coube ao elr. Aderbal

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

.......................,
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TENTATIVA DE REVOLTA·0 .Num abrigo de menores
revolta dos menores ali reco-

lhidos.
Os

do a respeito, disse o presi·
dente da Petrobrás, ceL Ar

tur Levy: "Tudo indica que
na semana vindoura, termi
nada a cimentação do segun
do poço, poderemos levar a

efeito a grande prova. To

davia, não sabemos se com-

•••••••••••••••••••••• D E NU N'C'I A DA
o TEMPO Acão comunista

,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



I o ESTADO 'IF�()fianópolis, Tef()a-feira, 21 de Junho de .i9�5
mm

Esta Repartlcão.cpela rêde de viveiros florestais, em

cooperação, que mantem no Estado, dispõe de mudas e se

mentes de espécies florestais e de ornamentação, para for
necimento aos agricultores em geral, interessados no reflo
restamento de suas terras, além de prestar toda orientação
técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob- M:B::S DE MAIO
tenção de empréstimos para reflorestamento no Banco do INFORMAÇOES c. S - Domingo - Farmácia Moderna - Rua Joãu Pinto.
Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos.

.

UTEIS I 14 - Sábado (tarde) - Farmãcia Santo Antônio -
Os interessados em assuntos florestais, para a obten- -o-- Rua Felipe Schmidt, 43.

ção de maiores selareelmentos e requ r torí
- O leitor encontrar', n<Jsta co- 15 D' F' S t A tôní R Fe erem au onzaçao tuna, informações que nec .itt.,.

-

.

omlngo - armacla an O n onlo - ua e-

de Iicençapara queimada e derrubadas de mato, devem diàriamente e de imediato: lípe schmídt, 48.
dirigir-se à.� Agências Florestais Municipais ou díretamen- .1ORNAIS Telefonl 19 - Dia Santo - Farmácia Catarinense - Rua Tra-
te a esta Repartição, situada à rua Santos Dumont nO. 6

O Estado................ 8.022
A Gazeta •.•••••••••••••• 2.656

em Florianóp"llis. Diário da Tude •••••••••• 3.679

Telefône� 2.470 --- Caixa P03tal, 395. I:A
Verdade............... 2.010

. , Imprensa Jficial •••••••• 2.688
Uma grande casa com terreno, em Santo Antônio. I

.

Enªereço telegráfico: Agl'isilva - Florianópolis, S. C.' HOSPITAIS

Preço Cr$ 150.000,00.
_,......-.....---......--------------- 'Caridade: '.

,(Provedor) •••••.••••-.... 2.114
(Portaria) .....�......... 2.036

.. N�r.êu Ramo••••.••• 1 •• , • • 11:811
..

__ ,!vhhtar ....•.•••••••• ', ,... 1.167
São Sebostião (Casa di
Saúde) ,

1.151
Maternidade Doutor Car-
los Corrêa ...•••• ,.... I.IU

OJ:IAMADOS UR
GENTES

Corpo de Bombeiro. •••• 1.111
Serviço Luz (Reclama-
ções) o. • • • • • • • • • • •• • •• 2.404

Florianópolis - Italaí - Joinville � Curitiba � polícia (Sala Comissário 2.038
Polícia (Gab. Delegado).... 2.594,
GOMP,ANJHAS DB

.

TRANSPORTIiIS
A -

• ,�
AÉREO

1.700 '_

�:��� "'parelhagem moderna e completa parà qua'quer exa••

2.125
<,

radiolólice.
'

2.40! Radlograllall e radioscoplM.
:::�� Pulmões e coração (torax),

Estomaro - intestinos e ligado (coleclstografla).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Bistero-salpingografia com insufla

ção das trompas para diagn6stico da esterihthde.
RadiográIias de ossos em geraL
Medidas exatas dos diametros da bacia para orlent�-

ção do parto (Rádio-pel'Vimatria).
'

D1àrlamente na Mat�rn1dade Dr. Carlos COrrêa. '

ic

INDICADOR PROFISSIONALI DR. RO���:ASTOS I
MÁRIO DE I:ARMO Dr. Vidaf- Dutra Filll'o

- ""

r-
. . I MÉDICO

' CANTIÇAO

I
ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS

ti
' Com. prática no Hospital 8lo 1\1 É D I C O CURSOS DE ESPECIAUZAÇAO NO RIO DR JANEIRODRA. WLADYSLAVA DR. 1. LOBATO DR WALMOR ZOMER Francisco de Assis e na "2nta I' CLÍNICA DE CRIANÇAS

vi MUSSI FILHO GARCIA Casa do Rio de Janeiro PEDIATRIA NEO-NATAL - DISTúRBIOS DO DelIR-
• ' CLINICA MÉDICA ADULTOS NASCIDO - ASSIST1':NCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AOS
• Doenç... do aparelho resplrat6rlo DIplomado 1)elll F&culdQ�e Na- CARDIOLOGIA PREMATUROS - TRATAMENTO DA INAPET�NCIA INFANTIL

DR. ANTONIO Dm
TUBERCULOSE cl(lnd de Medicina da Uni",",li- Contultório: Rua Vitor .ei- Doenças Internas (FALTA DE APETITE) - TRATAMENTO DA 1iNURES. NO-

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA sídade do Brasil reles, 22 Tel. 2675. CORAÇAO - FIGADO - TURNA EM CRIAi\fÇAS E ADOLESCENTES - DISTÚRBIOS
MUSSI DOS PULMOES Ex-Interno por concurso ü Ma· Horários: Segundas, Qu"rtal e RINS _ INTESTINOS PSICOLóGICOS DA INFANCIA - ENFERMIDADilS DA INF,lN.

_ MJ!:DICOS _ Cirurgia do Torax ternldade-Escola Sexta feiras:. elA DE MANEIRA GERAL
CIRURGIA-'JLíNICA Formado pela Faculdade Nado- (Serviço do Prof. Oct'7!O Ko· Das 16 às 18 horas. Tratamento moderno da CONSULTóRIO - FELIPE SCHMIDT, 18.
GERAL-PARTOS nal de Medicina, TI.lolorl.ta e drigues Lima) Residência: Rua Felipe Sch- SIFILIS CONSULTAS - DAS 2 AS lí -HORAS.

Serviço complete e elpeciali- Tilliocirur&,ião do Hospital Ne- Ex-lnt2rno do Serviço de Clrur- midt, 23 - 20 andar, apto 1 _ CONSULL\.S Cf HORA MARCA .... ••· FON. 116"
....do das DOJl,NQAS DR S!ilNHO-· rêu :aamoa gla do H08pit:J� L A. P. liL T C. Te!. 3.002. _

Consultório _. Rua Victc.r RESIDÊNCIA - TENENTE SILVÊIRA, 110 iFO·N" 11111)
• Curso de especiclizaçlo ..ala do Rio de Janeiro'

��___ M')' 22
\ ...

RAS, com moderno. método.
,
I R o "'�

Méd
erre ses, • ATENDE CHAMADOS A DOMICíLIO

diagn6sticoI e tratamanto. S. N. T. Ex-Interno e lb:-alll!l!· IcoCdoidHdOlilllital III DR. HENRIQUE PRISCO HORARIO·.
SULPOSCOPIA, _ HISTB:RO - tente de Cinrgla do Prof Ueo ar a e DR. ANtONIO BATISTA
SALPINGOGRAFIA _ .B'!A'" o. Gulmarãea (Rio),' DOENÇAS DB SENHORAS PARAISO Das 13 às 16 horas.. JUNIOR

LISMO BASAL Cons: Felipe Sehmidt, 18:" PARTOS - OPERAÇOJilS MliiDICO T 1 f C I
.. ltacUote:!apll, por on.... cllrUi.. Fone 1801 Cona: Rua João Pinto n. 16, Operações _ Doença. de Se-

e e one: onsu tÓriO

-,CLlNICA
ESPECIALIZADA DE

E1etrocoarulaçio _ 1ta10l Ultra Atende em hora m.rcada. das 16,00 às 18,00 h,,"as. nhoras - Clínica de Adlllto.., ,3.415 CRIANCAS .

Violeta e Infra V�rmelllo. Res.: - Rua Estevel Junior, Pela manhã atende dià- Cu�so de Esp�cialização no Rsidência: Rua José do Consultai dai 9 is. 11 hora•.

Consultório: Rua Trajano, n. 1, 80 - Fone: 239lí riamente no Ho.pital de HospItal dOI Sel'Vldor81 do 111-
V 1 P

._ . 'I Res. I O;,n•• Padro IUrueUuo.
-l0 andar _ Edif[cio do Iontepio. Caridade, tado. ' a e erelra 158 - PraIa: 12, '

Horário: Da. 9 à. 12 hora!) - DR. YLMAR CORR:itA Residência: (Serviço do Prof. MariaDo 4e; da Saudade - Coqueiros. I ADVOGADOS
Dr. MUBSI. CLINICA MÉDICA Rua: General, Bittencourt n. Andrade) R

DR. ANTONIO GOMES DE
Das 15 à. 18 horall - Dra. CONSULTAS das 10 - 11 ho-l10TL I f � 2692

Consultas - Pela manlll no DR MA'RIO WEN'
D . JOS� MEDEIROS_

. ALMEIDA
BUSSI ras.

' e e one. . • Hospital de Caridade, •
- VIEIRA ADVOGADO

ResidêncIa. �vlnida Trom- Rua TiradelÍtc :i - Fone 34.1lí
-

DR
A tarde das 11í10 h. em dlan- DHAUSEN - ADVOGADO - Eserit6rio e Re.idêncial

powsky, 84. •
NEWTON te no consultório 'Rua Nun•• CLíNICA MÉDICA Da ADULTOS' Caixa Postal 150 - Itajal Av. Hercilio Luz, 11

DR. JOS� TAVAP.J:S D'AVILA Machado 17 maquina II. 'lira- E CRIANÇAS Santa Catarina. TeleIone: 1346.

IRACEMA CIRURGIA GBRAL
' dente�. Tel: 2766 Consultório - Rua Joio Pln- ------------------------

MOLE'STIAS NERVOSAS .ii Doenças de Senhoras - Procto- Ic R���en�: - na !'ruiilante. to, 10 - Tel. M. 769. Dr" Laura Daura-MENTAIS _ CLINICA GERAL logia - Eletricidade &Iédlca
ou 1 o

CLINICA Consultas: Dal' àa • Iloras;
J[J!:DIOO DI' Serviço Nacional d. Do.n� Consultório: Rua Vitor Mei-l d

Residência: Rua ••teVII Jt-

ESPECIALISTA .I OLHOS, çaa Ment!li..
"eles n. 28 - Telefone: 1307. OLHOS _ OUV�DOS _ NA.BlZ nior, 4lí. Tel. 2.81Z. Clinica Geral

�gX��iN�Ii·O������ Chefe do Amoulat
..
o �,Hlii�'. di:;t��ultas: Dae 16 hora. em • GARGANTA DR. NEY PERRONE

I'
Especialista em moléstias de Senhoras e vias urinã·

Infra-Vermelho _ Nebllllucle -
ne Mental Resi<Jência: Fone, 3.4!1l DO

MUND rias
Ultra-So... Psiquiatra do HOlpltal -

Rua: Blumenau n. 71. DR. GUERREIRC? DA FONSECA.
•

(Trata.eato de IlaoU. M.
Colônia Sant'Ana

DOENÇAS DO APARELHO DI- Chefe do ServIço de OTORI- Formado pel,:,.Faculdadl �aci': ,Cura réldical das infecções agudas e cronicas,
.

do
operaçi.) ConvulBo"terapia pilo �IQtro- GESTIVÓ _ ULCERAS DO ES-

NO do Host:ital de Florian6poU. ::1aol dê MedlClna Univer'ldade aparelho genito-uriIl'ário em ambos os' sexos.
AD&I.-retiaoleopla _ aecelta lIe choque e cardiazol. InCltllin !1lra-'

TOMAGO E DUODENO, ALBR- Possue a
_

CLINICA o' APAR.- do Brasil • •

Ocol•• _ Moderno " ·'ameat. pia. Malarioterapia. P.icoterap!o. GIA-DER1.iATOLOGIA • CLI- ,LHOS MAlS MODERNOS P�RA RIO DB ,JANBIRO

)
Doenças do aparelho DIgestIvo e do sistema :aVVOl".

II. Oto-JUa.larlarol.t;' (éIlIc:e ta.codNa.su1�TASà. :lEMe,:oÇraa§1I IS��"� NICA .GJílRAL TRATAMEN'rO dali DOBNNQAS Aperfeiçoamente n� "Ca.a di Horário! 1072 ás 12 e 2� ás 5.
•• Eata4.)'

.. .. " �", da ESPECIALIDAD.
.

Saude São IIlhruel" , • '.
'

Horirio da•• à. 11 ,Á9ral I (manhi) DR. JULIO PAUPI'l'Z Consultas - pela manlll _o Prof. Fernando Paulino ConsultorlO: R. TIradentes, 12 - 1°. Andar - Fone:

da. 18 à. 18 hora..
Rua Anita <?aribaldi, aSlC!m..� FILHO HOSPITAL. Interno por I ""10S do aenico 3246 - •

C lt6rio' Rua Vitor ali
de General BIttencourt. .'

-I
E

.

t
.

d 20" t ri Ã TARDE - da. I a. I de Cirurgia R'd
.

R L r7d C t' h (Chon.u •
- -

RESIDENCIAl BUG. BOIlIlll'i'l'll,
S
x I? ern� II en ern:a ,. no CONSULTORIO Prof. Pedro de .oura eSl enCla: . acer a ou m o, IS - ãcara

re�:.�Il_- :::ls��75.iorll II _ 1:!, Te1.2901 ,

:
.. '

,'�a �:��o Cas: ::s��-ed�te;:n�f�: CONSULTORIO - KlUI lo. !Estagio por 1 ano na ".ater- qo·Espanha) - Fone: 3248.
Fone ll4l1. ARMAN V A .... .. (P f W B d' IIi) ILHEOS nO II

'1
nidade - Jilscola" I

DR. - DO 4W.III- .

ro. . erar me
.

•

RE<'IDENCIA 'Prof. Ot'vio Rodri ..uel LI'ma
. Curso de neurologlil (Prof. ,

.., - FelipI Sch- ..

DR. SAM1;1EL FONSIICA RIO .DE ASSIS· l1\ustregeailo). mldt nO n3 Tel. 2166
.

Interno por! "no do Pr nto -, :JIljl
CIRURGIÃO-DENTISTA DOI Serviçol de Clínica WalltU. ' Ex interno do HOlpit2! mater- -

Socorro

R
I _..,.f',.

..

Clinica - Ciruriia - Proteal elA Assistência Municipal e :&9!l- nidade V. Amaral. DR. ANTON�O MONIZ OPERAÓOES

esta'u rante Nap o II�Dentária pital de C.rldade DOENÇAS INTERNAS DE ARAGAO
CLINICA DE ADULT '1

Ral.l X I Infr..Verve!ll. CLINICA MÉDICA DI! C:aUN- ,:Coração. Estômallo, int..üno, DOENÇAS D1iI J:mNHOR.\.S·

Consult6rio I Re.idlncial lI.ua OAB. ADULTOS fígado e viaa biliares. Rin., OTa- CIRURGIA TREUMATOLOGIA CONSULTAS: �o Hospital M
.

.

'.
,

Fernando Iacll..d. I. - Alarria - rios e útero. .Ortope_dia •

Caridade, diariamen�1 da. 8 ã.

Telefone: Zn5 Conlult6rio: Ru. Nun.. lill- Conlultõrior Vitor :R.1lrel.. ConsultórIO:, JOliQ Pinto, 18. 10. .'
. . RUA Marechal Deodoro 10.

Consultas: da. S,OO ia 11,10 chado,7 - Consultaa ja. 11 AJ, .Z2.
.

DIIS 1lí às 17 diariamente. 20. 3"' 49. das 14 'às 16 horas, Em Lages, no 'sul do Braa1l, O melhor I
e das 1400 ,. la. horal 18 hora.

'

.
Da.s 16 às 18 hor... Me.nos aos. Sábado. no Consultório à Rua João Pinto D to dal nb naj te&.

Exclusivamente com lI.ora mar- Residência: Rua Iarecha'i (ful- Residência: Eaa Bocaluva lO. Res: Bocaluva 185. nr. 16 (lo andar).
escon espe para OI se ore. an

..... , 1\l,rm�, i - Fone: 17811 'Fone: 11458. Fone: - Si.7U. RESIDENCIA: - Rl.a Duarto

�'�" �

'Shutel, 129 - Florian6poH••

ik"'c·...,
_. ,-

Ã--iMOBllIARIA "MIGUEL DAUX�"

(INICIANDO AS SUAS 'VENDAS OFERECE

MIN1STÉRIO D"- AGRICULTURA.: - O ESTADOSERVIÇO FLORESTAL
DELEGACIA }"LORESTAL

REGIONAL ,

"l\CôRDO" COM O ESTADO D�'
�4.NTA CATARINA

AVISO
A Delegacia. Florestal. Regional,

no sentido de coibir, ao máximo pos
sível, as quefmadas- e derrubadas de mato, afim de Impe
pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos -que
acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção
de todos os propl'ietários de terras e lavradores em geral,
para a exigência do cumprimento do Código Florestal
(Decr, 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

QU_EIMADAS E DERRUBADAS DE MATO
Nenhum proprietário de terras ou lavrador poderà

proceder queimada ou derrubada. de mato sem solicitar,
com antecedência, �� necessáría licença da autoridade flo
restal competente, eontorme dispõe o Código Florestal em
seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores

sujeitos a penalidades,
REFLORESTAl\lmNTO

VENDE

-o-
ADMINISTRAÇÃO .

Redação e Oficinas, à rua Con
selheiro Mafra, n. 160 T\ll. 8022
- ex. Postal' 139.
Diretor: RUBENl lo. RAMOS.

Gerente: DOMINGOS F. D.
AQUINO

. '

Kepresentallte. :
Representações A. S. Lnr�.

Ltda.
Rua Senador Dnntal, 40 - 60

andar.
Tel.: 22-5924 -- Rio d, Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 6°

andar eala 611 - São Paulo.

Uma casa ampla, construída em um terreno de

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

nanciada, entregando-se a casa desocupada. Preço ....

Cr$ 800.000,00. Negócio urgente.
-0-

Duas caias, localizadas em um terreno de 9x53, sito
no Estreito, sendo uma de alvenaria e outra de madeira.

Preço �r$ 300.000,00. ASSINATURAS
Na Capital

-0-

Duas casas situadas em um terreno de 10x65, sito

no Estreito, sendo uma de madeira e outra de material.

Preço Cr$ 220.000,00.
-0-

Uma casa de madeira recem-construida, pintada a

óleo, localizada em um terreno de 20x25. Negócio urgen
te. Preço Cr$ 95.000,00. Estreito.

-0-

"Uma casa de material, localizada num terreno de

10x500 sito a rua 14 de Julho, Estreito. Negócio urgente.
Preço Cr$ 140.000,00.

-0-

Uma casa de madeira recem-construida ainda não

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

Coqueiros. Preço Cr$ 180.000,00.
-D-

Uma casa a Rua Conselheiro Mafra.
-0-

Uma casa 'a ,R�a Fernando Machado.
-0-

Ano •••••••••••• , •• Cr$ 170,00
Semestre •.......•.• Cr$ UO,OO

No Interior
Ano ••••••••• •••••• Or$ 2')0,00
Semestre ••••..•••.••• Cr$UO,OO
Anúncio mediante -ontrêtc.
Os origin'lis, mesmo não pu

blicados, não serão de olvidos.
A direção nãg se responsal iliza

pelos conceitos emitidQ' nOI a'�
tií:0B assinado••

-0-

Duas casas de madeira, localizadas em um terreno

de 20x28, de tamanhos diferentes, situadas junto a Es
cola de Escrita e Fazenda da Marinha, no Estreito, Acei
ta oferta. Negócio urgente.

-0-

Três magnificos lotes na praia do Bom. Abrigo. P re

�o Cr$ 170.000,00.

Viagem com segurança
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS, DO

RAPiDO ,<SUL-BRASILEIRO)
-0-

Quatro lotes no centro da cidade. Preço
Cr$ 550.000,00.

-0-

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

-

,

-0-

Um lote de 10x34, a rua 'I'upinamhá, Estreito. Aceita
oferta.

rfAC _ ••••••••••••••••••��
Cruzeiro do Sul ••••••• '�
Panaír ...•.•••••••••••••

Varig •••.••••••••.••••••

Lóide Aére" ••••••••••••

Real ...•...' •••....••••••
Scandinavas 4 •• ' •••••••••

HOTÉIS-D-

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

2.021
2.276
1.147
3.321
1.44U
.e.694
1.371
1.8611

011

.Lux , ••••••••

Magestic •••..•••••••••••

Metropol ••••••••••••••• ,

La Porta ••..•••••..••••

Cacique .

Central ••••••.••••••••••

Estrela ...•.....•..•••.•

1·���kÉiTO .' .

Disque ••..•••••.••••••••

-0-

'Duas casas. de material, situadas no Morro

raldo, tendo cada casa seis peças. Preço das duas
Cr$ 150.:000;00. Facilita-se pagamento.
�_.--------------,--------------------��----��-----------------------�------------,_�----------

I

do Ge-

DR. JúLIO DOm
VIEIRA

INavio-Motor «Carl Hoepcke)l
RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

Víàgens entre FLORIANOPOLIS • RIO DE JANEIRO
Escalas intermediárias em Itaja!, Santos, Sio Se.

bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo neste. quatro últi
mos apenes pana movimento d. passageiro••

As escalas em S. Sebastião, Ilha B.Ia, UbatublJ nao
prejudic(i;';ão o horário de chegada no -RIO (IM) •

ITINERARlO DO NJN "CARL HOF.PCKE"

ITINER.i).RIO PARA O l\'US DE JUNHO
I D A

Florianópolis
25-5
6-6-

.18-6
30-6

Itajaí
27-5
8-6
20-6

VOLTA
Rio de Janeiro

1-6
13-6
25-6

Santos
2-6
14-6
26-6

FARMACIA DE PLANTA0

jano.
21 - Sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua

Trajano.
22 - Dom:i.ngo -- FarmG.cia Noturna - Rua Trajano.

.

'28 - Sábado (tarde) - Farmã:cia Esperança - Rua
Conselheiro Mafra.

29 - Domingo - Farmácia Esperança - Rua ccnse
lheiro

. �afra.
'O serviço noturno será efetuado pelas farmácias Santo

Antônio e Noturna, situadas. as ruas Felipe Schmidt 43 e

Trajano. I

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

Raios X

DR. CLARNO G.
GALLETTI

- ADVOGADO-
Rua Vitor lIeirele., fiO.
fONa: 1.468 - Florian6poH.

Lavando com Sabão

�. irg·em E.shec. ia lida,de'.f' ')��2 ylRCtÃ,
da Cla. IEIZEL INDUSTBIAL--Jololllle. (marca registrada) ESPEciÃlmADE

_,,_eJ:;o��Dli�,����. fe��po��'e_·_d�iD__".b_e_i_ro---===��-:-- ---

't.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO
3Flortanúpalís, 'I'erça-feí ra, 21 de Junho de 1!l55

fi=;;
....

�::;:;�···�··
__....···..

·······l Na Assembliia �
I ACONTECIMI=NTOS SOC.IAIS I p:í�CS����l�{��.��I�O�O ;�l: ��SP�1���:g:�i�:�s� ��p=:

L
.. I COLODKI'.., em SEElSAO DE tunl regime, face ás leis vi-

13 DE JUI-.JHO DE 1955. gentes .

••••••.................,...... Além de-salário bem razoá- \'--.... )
vel, mantém a Empresa Gar-

'1S l� 4�'cía uma cooperativa para"
_: d--4 _' ---

fornecimento dos gêneros rte ��.�
A Empresa Industrial Gar- primeira necessidade, forne-

•

>� -;.: I
cín S/A, sediada no Bairro I cendo aos empregados, por. '�._._ .._/

(SNA) - "A Coréia foi "Garcia", da cidade de BIU'" prêços. congelados há vários

iara mim uma experiência menau fez um honroso con- anos já as seguintes merca-'

.ríste, mas ao mesmo tempo vite a diversos Deputados ,Es- darias:
.

tnímadora", disse o Dr. Joel taduais para visitarem suas a) - Farinha 'de trigo 3,01)

30renson, Secretário do De- organizações. b) - Banha ",. .... 8,00

iartamento de Mocidade da, Eu t:llnbém fui distinguido c) - Açucar branco "

iliança Batista Mundial. entre os convidados. Assim, d) - Arroz ... ,., ... '

'Triste," disse ôle, "por ver o em companhia dos Ilustres e) - Fubá .,.. , .. , ..

.ofrímento do povo causada deputados osní Regis, Alfr '- f) - Farinha mandío

leia guerra. Realmente ani- elo Cherern, Mário Orestes Cu. , . , ., .. ' .. , 1,50

nadara, por encontrar am- Bruza e Geraldo Mariano g) - Carne sêca "... 12,00

Jla aceitação da fé em nosso Cunther, no dia 4 elo corren- 11) - Feijão " .. ,.. 2,00

:lenhar". te mês, ás 8 horas chegámos i) - Araruta ,'.', 3,00

"Não poderei esquecer fá- ao local ela Fábrica. No tocante a habitação
cílmente do primelro culto Em nossa chegada fomos fornece a Emprêsa casa de

Ie que participei na Coréia, recebidos pelos sr. Ernesto moradia, na Vila Operária, a

la Primeira Igreja Batista Stocliek Jr., Direttor Gerente Cr$ 45,00. mensal de aluguel
-Ie Seoul", acrescentou o· dr. .da Empresa, juntamente com habitação relativanente con-

.

30renson. "Os trabalhos fo- diversos outros sócios e altos fortável, composta de 3 com

·am realizados num antigo funcionários, ela mesma sorte partimentos, pintada' a cal,

amplo budista, adaptado a que fomos apresentados a di- casas idênticas, no mesmo

um santuário evangélico. versos outros ilustres indus- local, são alugadas a Cr$
tsse templo, que fôra cons-

; triais Blumenauenses, e aín- ôOO,oo mensais,

.ruído pelos japoneses du- da ao Sr. Prefeito Municipal
guardas e mari- .

t 1 Rádi I I 1)cante o longo domínio no e Díre 01' ca �L 10 oca. a- Dispõe o operário para si e

.raís, está agora nas mãos do ra a 'visita programada ha- sua família, gratuitamente:
..Jovêrno. Como a casa de viam sido convidados ainda Médico, dentista, enferma-

.' .ultos da Igre] a Batista f'ôra os alunos do curso cíentitíco fia com enfermeiro, Creche

.onstruída no período da do Ginásio local, os quais, com alimentação para as

�uerra, o Govêrno deu per- com seu Diretor lá se encon- crtanças Seguro de vida. 21 DE JUNHO

nissão à Igreja para usá-lo travam. Para uso dos operários A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE:

ité que ela possa construir Após essas apresentações, existe um completo campo
_:_ em 1.640, com 74 dias de viagem, chegou a Bahia

.1111 novo templo. o Sr. Ernesto Stodiek Jr. nos 'ele esport-e, um amplo salão a Esquadra. comandada pelo Marquês de Montalvão, prí-

"Os Batistas tiraram fora .ranqueou tôda a fábrica e ele Festas, Contam ainda eles meiro Vice-rei do Brasil :

J dragão esculpido e outras 10 percorrermos suas díver- �om auxílios para hospital. I - e:n 1.645: partiu de Recife com O intuito de c?m
nsignías budistas, tornando .as dependências e seções fo- Podem cultivar sua horta.] batel' a msurreiçao pernambucana o General Hendrick

, templo um verdadeiro

lU-I �nos or�el:tados P?r :liretores criar porcos, galinhas, e ta- van Haus, comandante dos holandeses;

jar de culto ao Deus vivo!" índustrlaís e técnicos, os zer outras plantações. Pro- - em 1.817, no Rio de Janeiro, faleceu Antonio de
.

quais nos esclareciam o fun- move ainda a Empresa Fes- Azevedo, Conde da Baeea, nascido em Ponte de Lima li

cíonamentos e a rínalidade tas Operárias nas principais '.14 de Maio de 1.754;
de cada uma das máquinas datas, cívicas, com o lntúit.Q I .

- em 1.839, no Rio de Janeiro, nasceu o romancista

daquela indústria, de distrair e elevar o nível' Joaquim Maria Machado de Assis, que veiu a falecer na

Essa organização industrial mental dos trabalhadores!
j
mesma cidade em 29 de Setembro de 1.908;

que em sua origem foi 1110- Enfim, de tudo isso verifi-! - em 1.844 ,os republicanos do Rio Grande do Sul

desta, fundada por um casal ca-se que essa Empresa cuida comandados pelo Coronel Antônio Manuel do Amaral

de colonos, há mais ele 70 do elemento humano que es-.latacaram a Vila do Jnguarão, sendo r�pel.idos; .

anos, compreende hoje três tá concorrendo para o en -
- em 1.8'15, faleceu Bernardo JaCll1to da VeIga,

grandes divisões ou conjun- gl'andecimento e progl'ess'J que fôra Presidente de Minas Gerais durante a revolu-

tos, daquela organ.ização, .. -r.- _o. .ção de 1842 e éra irmão de Evaristo da VBlgl1';
- �

--

.

aí - Fiação '- em 1.864, faleceu C!letano Maria Lopes Gama,
b) Tecelagem Tive a grata satisffU}ão ele Visconde de Maranguape; ANDRÉ NILO TADASCO

c) - Inturaria s[\])e1' que existem em Blu-
Dotada das mais modernas menau e outros municípios. (

-

B -b I
�

M
N

máquinas necessárias ao ra- ! pro�ressistas de Nosso Est::.· ". orn' a I Ia na 'ao
mo e num cl'escimento COl1S- 'do, empresas industriais e

tante, contra a indústria com comerciais que adotam o

geradores de enel'gia elétrica, mesmo sistema, que tem' a

próprios, para ocasiões even- -:J1t.'i;ll1a preocupacão pela vi- TERÇA-FEIRA 21 DE JUNHO.
tuais, na falt.a da enenl.·Í' d] ..' f 'I' Quando Jesus percebeu Que a hora haVIa cheg'ado

�
'" a c o operarlO e sua· amI l�.

d �l d
.

d'
A

t
--

1
. "p .

que lhes fornece a Empl'cs'l P
, t· . guau o r. e eVIa elX�ll' es 'e mlllH o para Ir para o ai,

,

ara no� oUt'lr�s quej pper- !como Unha ,amado os seus, que estavam no mundo, amou-
de Eletricidade, pois, existem �encemos as 1 en'as (O ar- I • ." � : • '7

seções na fábrica que não po- tido Trabalhista Brasileil'o
os ate o fIm. (Joao 13-1). Ler Lucas 6.2, -36.

.

clem parnl' o seu funciona- l' - .. • '

. ..' I O amor pode começar por um ato de boa vontade,
({ue oel110" em nosso plogru- d t

. -

d f
.

t'
'..

d
'

mento, lHa pUl'tic1ario objetivos de
uma e ermmaçao e "azer JUs 'l�a ao proxl1Uo a espe.Ito

Possui a Empresa lima r Cal seguir o bem estar para
do fato. que nem se�p�'e o· a pl'eCle,mo,s ou c�mpreendamos

Vila Operária, com duzcnt:lS as classes trabalhadoras, sem ,sua.s at�tudes. O obJ�tJvo do am?l. e a fusao_da vontade

REPR. NO PARANÁ ;íéEiIi;sIlilTA�.lIiCIll'lAiàTtIliAilRIIliNIIIA.II. e tantas càsas que são alug'l- : atentar contra os princípios ieom .

o .Impu Iso e1110clOnal e �sPIntual. que n_ao pode ser

Enio Rosas & Cia. Lida. das aos trabalhadores ele sua! aue c!eyem conduzir a uma ?epnmHlo, mas transborda .. E a mal1lfestaçao da graça

Praça Barão do Ga'duna, 67 fá?rica, mediante um ,duguel
!

l�al'monifl entre capital e tl'a-I'
d� Deus, opera�?o na nat:ll'eza humal:a. ,_

o

C. P. 320. Te!. 208. Ponta Grossa modico. I balho foi com a mais viva
A von tade 80, pode ser desalmada, a emoçao so pode

Estado do Paraná Trabalham nessa Empresa J,utisf'ação de pudemos nos
ser puro sentimentali!3l11o. O ,amor _de Cr�sto é uma união

de essên- cêrca de 1.300 operários C<lm certificar da realidade exis- durad?u.ra da vOl;taode .com a emoçao. FOI o pode: que le-
\ .

',' I salários variáveis de acôrdo tente naquela gTancte e 110tá-
vou LIVll1gstone a Afnca, Grenfel ou Labrador, E a com-

JVo e mIsture a massa, tor-' pr I
-

"ttld f·" É ',·t f t I
2 bananas ,lando à levá-la ao fogo até, com a capacidade e tempo -le vel Empl esa qi.le é a Indús-' er:ef��ao dque � o ,�o I�. o esPS·111 h'o que .�oSd

01' � ece

Creme ele chantilly '., , I serviço. Vel'ificanmos que tria Garcia SIA. .

• e e qua quel COIsa que o en 01' eXIJa e nos a

Ilcal cle�losa. , ,'� " ,. . .

. . fIm de mostrarmos' nossa lealdade a Éle.
Frutas cristalizadas, 5 _ Deixe ficar quase frio; ,nessa 01",a"11zaçuo lema mu Como brasllell'o, como ca- I

.'
...

MANEIRA DE FAZER: junte a baunilha e bata du- perfeito entendimento entl'i( tal'inense, tenho aqui de pú-t .. .

O R A ç A O .

1 _ ArI'ull1e as 20 bola.chaQ
•

, .' empl'eg'aclo" e el11pl'eo'a-lo'" blico a minha adml'['aca-o o·
Nosso PaI, InspIra nossas vontades para que se tnr-

v rante 3 mmutos. I � _ b" .
• , •

I t .' - 1 I· 1
-

:10 fundo e dos lados de uma '6 _ Ponha esse recheío na
oferecendo aquela fábrica, meu entusiásmo e porque não �m canaIs (a ua gr·aça, (o. por eI e (a tua .compreensao.

.

d' I
um ambiente sallltar de t"a- rl·l'Zel' a nl1'nlla n'ratl'da-o, aos ,IAJuda.-nos a perseverar. AAJuda-nos a lmmIlhar-nog aos

;orma e ,plrex,. .
.

forma forrada com as. bola-
' '_" '" �_

2 - Plepale a segumte chas e arrume por CIma as bal�o com �Tande produtivi- organizadores da firma Gar-jPg, �a cruz
..Co�cede-�os for.ça pa�a que tenham�s cora-

�nassa: misture o leite com o I duas bananas cortadas em d�Qe e proIU�da compl'een·· cia, e aos seus empregados ,rem de amaI ate ao fnno Por amor de Jesus. Ame�_._
melado, meia xícara de açu- rodelas e cubra com creme

sao entre as forças que c:ms- todos, que, de inaneira tão'

cal' e saL I de chantilly,
troem o progresso da inclús·, eficaz, e num exemplo que

3 - Leve para cozinhar 7 _ .Enfeite com fl'utas
tria com reflexos marcante:; dig'nifica o trabalho e o ca-

mexenclo sempl'e,_até engros- cristalizadas e deixe gelai' para a própria localidade. pital estão construindo desta.·

saro até a hora çle servir.
Tanto isso é verdade que os forma, a grandeza de um

4 - Bata ligeiramente um (APLA) operários da Indústria Gar- município, onde só da Em-

------ � ,_______ ,�ia, tem orgulho ele Bua Otg:l-' presa Garcia concorre, p,al'a
nização e defendem seu tra- os cofres públicos com 38 mi

balho, seu moela de vida e lhôes de cruzeiros anuais!
seus chefes com verdadeiro Não escondemos, assifu o

entusiasmo e afeição. nosso reconhecimento a \m-
Em matéria ele assistência preendedores dessa natureza,

ao trabalhador podernos que estão construindo a n08-

constatar com alegria, que sa pátria,
essa Empresa atingiu o má- ,

ximo, ou foi mesmo aléll (ia 1

CANARIO
Ernesto Xavier de Souza

O canto .do cana rio é mavioso;
Há momentos, infindos de alegrias,
Tão cheio de dulçor e de harmonias

Que o engrandece e se mostra primoroso!

Quando canta sutil e magestoso
Suaves endechas, ternas elegrias,
Supremo e grande ser em melodias,
Faz alegrar o seu trinar saudoso!

Nessas manhãs de prlmavêra, quando
Pela floresta êle nôs vem saudando,
Parece senil' tôda a natureza.

E, desde então, seu canto se transmuda,
E, pelo espaço em fóra êle saúda

Num constan te delírio de beleza!

SAUDADE ..•

o paquete está para largar.
Uma atrapalhação anda pelo caís.

Màlas, volumes, passageiros, crianças,
tlmos.

Uma mulher despede-se de um .homem.
:!tle. Jovem, formoso. Ela, dezoito anos, linda na

.sua sedutora. mocidade. E os dois estão de mãos dadas,

pálidos, olhos fitos um no outro, elhos urnidos de lágri-

mas.

"Não te esqueças de mim", disse êla

"Levo o teu coracão", disse êle.
A sineta de bord� dá o sinal de partida.
Há um longo abraço do casal.
E êle .ern seguida,

-

embarca, muito 'emocionado,
Lá em cima está êle, angustiado e nervoso.

Cá em baixo está ela, linda, pálida e lacrimosa.

E o vapor afasta-se lentamente.

ll:le ainda vê o vulto dela, no meio da multidão no

cais, na agitação dos adeuses,
Depois, ..
Um lenço branco' que se agita e que desaparece".
Um nuvem de fumo no horizonte e uma saudade tor-

turante que mata e que suf�ca'...
Saudade.. , .

ANIVERSÁRIOS

JQllN..LlÚZ= OSWAÍ;l}O
..

�.' ::_'''JJF; MlYLLO _' .

Transcorre, na data de

hoje, o aniversário natalí
cio do nosso mui prezado
,conterrâneo e distinto co

léga de-impTensa J 01'11 Luiz

Oswaldo Ferreira de Mello,
Diretor da Secretária da As

sembléia Constituinte, em

gozo de merecida aposenta
doria.
Figura de realce na im

prensa escrita da terra cata

rinense o ilustre aniversá

riante g'oza de merecido des

taque nos meios intelectu

ais, sendo ainda muito esti

mado pelas qualidaâes de

coração e caratel'.
Nesta oportunidade o

grande número de amigos e

admiradores pl'estar-Ihe-ão
significativas homenagens
de apreço, ás quais, prazei
rosamente, nos associamos,
formulando os melhores vo

tos de felicidades.

FAZEM ANOS· HOJE:

- Prof. Antenal' Cidade
_:_ Jovem Aloizio .Toão Ri

cardo, filho do sr. Aldo Ne

\es'
- sra. Sônia Moellmann
- sra. Bernardina.· Filipi
,- Jovem Aloisio Leon da

Luz Silva
sta. Helena-Maria

Schaeffer
,- menino João

, Boabaid dos Reis,
Ricardo
filhinho

A. Sbissa

elo sr. Aldo Neves dos Reis,
sócio gerente -ela "Sociedade

F. Distrihu-idora de Rádios Lt

Ilda", e sua exma. esposa d,

Sada. Boabaid dos Reis.
- Jovem Oswaldo Carpes,

b�charelando em ciencias
ecônomicas

- sr. Cid Valentin Fer-
reira

- sr. Valdomiro Mattos,
comercian te

- sr. Lauro Vieira, ha
bil linotipista

TORTA DE BANANAS

Ing-l'edientes:
20 bolachas quaisquer
2 xícaras de leite quente
3 colheres de sopa de me-

lado grosso

Y2 xícara de açucar
1 pitada ele sal
lavo

1 colher de chá
Jia de baunilha

NUM ANTIGO
TEMPLO BUDISTA

Sr. Presidente

81'S. Deputados.

2,50
3,00
2,00

rai'Ja

queira.
bouba aviária
suina • paratifo dos

bezerros _ cólera e

tifo das aves. pneumo

enterite dos bezerros.

BRIM
GABARDINE

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

Jnão' Colodel

.

,

PRolONGUE A VIl)A OE

SUA (ANIET,f;\�iINTEiRO!

Parker

Ci únh:c tin�a que contém

'fintas de .qualidade in

ferior podem estragar
uma boa caneta. É acon-

se lhável usar sempre
Parker Q'uink. 'SCimente
Quink contém so!v-x, que
elimina os sedimentos

prejudiciais, previne a

corrosão e mantém a sua

caneta limpa e livre para
o fluxo da tinta. Seis

lindas côres.

Preços:
2 on,"" CrS 19,00

'32 onç"" Cri 120,00

Representantes exclusivos para todo o Brasil

COSTA, PORTELA & era,

AV. P1'esidente Vargas, 435-8.· anda', • Rio de Janeiro

SiilflUi CCit:irii!Q � M..:;:.-;h:'.H:fÇ � (1,;'1. 5 A. f om,' r.:..lo :i: A zr.clul
RUA Se:I_.;nha Marlnhol i � ricra .. cp ctls

.

6 O i '!.:!'J

HOJ E NO PASSt�DO

Particjpàção
.JACY JOÃO DAUSSEN

e

IOLANDA MARIA RIBAS DAUSSEN
pal'ticipan) aos parentes e pessôas amiga.s o nas

cimento de sua filha MARÍCI, ocorrido na Mater11idade
"Dr, Carlos Corrên".

Florianópolis, 12 ·de junho de 1955.

Aulomovel.. Compra-se
PAGA-SE A VISTA. TllATAR À RUA ARACY

VAZ C�LLADO 242 NO BI\lJERO DE FÁTIMA
(ESTREITO).

'"

._---------------------�--

Um produto da
Cia. Nado"". II. Tecidos Nova América

o melhor tipo ("britado no Brasil

AVliNTURAS DO ZE-MUTRETA ..e

• Usado pelas principais corporações
militares do país

• Para uso civil e uniformes colegiais
• Em branco .10 côres firmes( IndanthrenJ

À vencia nas ke. casa.

Distribuidores· poro todo o Brasil

JOSÉ SILVA· TECIDOS S.Ã.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Ana Maria 8ncaõfoüTÁlãõre!c,--�,�-,-
ExpreSSIvas homenagens polenta, chicória e vinho da chave simbólica de Porto' I.'ma s o melhor da festa
prestadas à mais bela CiiL"- colônia.

:'!. L;jj;1!i I1,ÍIiiJ. Alegre. Gilda, cronista. de

rinense
- De parabens o À tarde: No campo ao "A Hora", fez a derradeí

Centro Acadêmico da Fa- Cruzeiro, Ana Maria, sob ra saudação a Miss Santa
culdade de Ciências Econô- ruidosa ovação, deu o pon- Catarina. Ana Maria, viva- ,

micas e Politicas ta-pé inicial do jogo Cru- mente emocionada, ofertou 1
Eram 15 horas quando. o zeiro x Grêmio. Um extraor- uma flâmula da bandeira

avião da "TAC" partiu de dinário "petardo", que le-
.

do nosso Estado, aos rapa
Florianópolis rumo a Porto vou, inclusive, para o ar, o

i
zes da' Faculdade de Ciên

j\.legre, conduzindo Ana Ma- sapato de Ana Maria, qual I cias Econômicas e Politicas.
ria Heusi Siqueira, Miss uma advertência para os I Abraços' de despedida que
Santa Catarina 1955. A dele- dois goleiros. Resultado' do I talvez significassem" ... sin
g!1ção chefiada pelo sr, Luiz prélio : ° x O. É o caso de I to saudades antes mesmo de

Fiuza Lima, contava, ainda, se dizer: "Yo no creo em I te deixar". .

com a presença das

RC.
guin- 'bruxerias, pero que las hay, I Ana Maria com sua sim-

tes pessoas: sra. Julieta Si- tIas hay ... " patia, simplicidade, graça,
.

.

queira, srta .. Alvina Moel- I Chá na sede do Rener, elegâng ia e beleza encantou

jman, dr. Dib Cherem, dr. com
-

a presença de altas I Porto Alegre e saiu, verda
Ciro Marques' Nunes, sr." personalidades (\0 mundo so- : deiramente, encantada, tais
Manoel de Menezes e o fo- cial gaucho; I as expressões de apreço e de
tógrafo sr. Waldemar Ana-; À noite: Cocktail na resi- , admiração que lhe foram)
cleto. Às 17 horas, Miss San- dência da. sra. deputado Ar- tributadas.
ta Catarina, com seu gra- no Arnt. Um último aceno da esca

cioso porte e seu maravilho-, Visita ao Clube Leopoldi- da do avião, uma última fo
so sorriso, já estava ria Ca-

.

na Juvenil. Uma sede mag-! tografia e rumo a Santa Ca

pital gancha, recebendo, no nifica.
_

.

� tarina, i Iaeroporto, entusiásticos a-I Baile no TerezóPolis,"cêr�'1 GENTE INESQUECIVEL ,

plausos de quantos a espe- ca das 23 horas. Eram duas, A turma do Centro Acadê- '

ravarn. Miss Porto Alegre, I
e meia quando Ana Maria! mico da Faculdade de Ciên

srta. Léa Penna, ofertou a 'sempre acompanhada da de- i cias Econômicas e Politicas
Ana Maria, a chave simbó- � legação catarinense, regres-' da Pontificia Universidade
Iíca da Capital dos Pampas. i sou ao City Hotel. I' CatóI. ica do Rio Grande do
Seguiu-se então o desfile do Sul, foi incansavel em aten-
aeroporto até o City Hotel. SEGUNDA-FEIRA l ções a Ana Maria. Dentre
Ana Maria, ao lado de Miss Pela manhã: Visita aos tantos, que sempre estive-
Porto Alegre, em carro aber- jornais "Correio do Povo", ram ao lado de lVIiss Santa
to do govêrno do Estado, I "Folha da Tarde", Diário de Catarina, destacamos os se

sorria e acenava para os mi- Noticias" e a "HORA". Ês- guintes acadêmicos: Clau
lhares e milhares de gau-Ite último é o "cacula" da dio Culau, José Bordini Ci
chos que se localizavam nas imprensa gaucha. "A Hora", nel, Alcides João Guide, Eu
principais ruas de Porto com apenas seis meses de rico Carvalho Nogueira,
Alegre, para aplaudir a em- circulação, possue uma. ti-. João José Silva Junior, Jor
baíxatriz da beleza do vi- ragem diária de quarenta- e

.

ge EstreUa Wolpintesta e

zinho Estado. Pelo que vi- cinco mil exemplares, sendo I ainda Pedro Jorge Simão da
mos e ouvimos, Ana-Maria impresso em máquinas mo-! Faculdade de Direito. Sras.
recebeu dos portoalegrenses, dernissimas. Lá estava a cro- ! Maria Culau, Edir Barbela

provavelmente, a maior con- nista Gilda Marinho que,! Nogueira e Zilda Arnt, Srta.

sagração de quantas já te- com sua caracteristica sim- I Norma, Helena e Magda.
nham sido proporcionados à patia, nos mostrou todas as I Cronista Gildá Marinho
mulher braaileíra, fato êste I dependências do prédio on- do jornal liA HORA". Uma

que, para nós catarínenses, de está instalado o jornal criatura interessante que,
é motivo de justo orgulho e

I
"A HORA",. que, no mo- na imprensa, é "doublé" de

alegria, porqu�nto �entimos mento, ocupa, sem favor al- cro�ista so�ial e de comen

que, a cada dia, alicerça-se ] gurn, o segundo lugar entre tarista. É figura de proa no

mais a'<tradicíonal amizade os orgãos da imprensa gau- jornal "A Hora".
entre gauchos e barriga- cha.·

'$:;;,
'Cronista Ligia do "Cor-

verdes. ADEUS PORTO ALEGRE reio do Povo", e o jovem jor-
AS REUNIõES

.. --

Ao meio-dia no aeroporto. nalista Francisco Caldas,
O Centro

-

Acadêmic._o �is- Muita .gente ao "bota-fora" tambem do tradicional orgão
conde de Mauá, da Faculdà- de Ana Maria-. Devoh{cão aa' da-Imprensa gaucha. _

��ram ohgad�e p�siit6 v���,r�·A�C--.--r--��·��n--�-p-�-rf-e-S--A�êr-e-o-s�-'-A-os�s-er�dorES lS�dU��
J\legrei organizou esplên-, PH..���A�01J:H����!t:OS8 CajarloenSe S. A.
dída prograrnaçaodedlcada.

.

M" S t ó tari I
" As vertigens, rosto quente, falta 4e ar, ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

a lSS an a a arma. m-
, . .

d
- á

.

�

.

1 t li
.

d vomuos, touterras e dores e cabeça, a 2 Convocação .

posslve nes e a igeira o re- -

- .

d
. .

'f maior parte das vezes sao devídae &(1 São convidados os senhores acionistas esta SOCle-
lato, descrever o que or�m mau funcionamento do aparelho dlges- dade para a assembléia geral ordinária, a realizar-se em

a� festas: Vamos resumir,
nvo e consequente Prísao de Ventre. sua séde social, à rua Felipe Schmidt n? 14, nesta Cida-

dia por dia :
As PÜUlas do Abbade Moss são inlilca· de de Florianópolis, no dia 20 de junho de 1955, às 15,00

- S.EXTA-FEI.RA _. das no tratamento da Prrsão .de Vea· horas para deliberarem o seguinte:-
AA �olte: Cocktail na-reei- ...."."':" tre e suas manifestações e as ÁUglOCO- 10 Leitura, discussão e aprovação do balanço, conta

denc.la da sr�. Norma Me- ;;.;,,� ';"'.I.:t:ucladas pela Saúde Publica, as Pítulas do Ab- de lucros e perdas, relatório da diretoria e pare-
da$l:a,. madl'l�h� d.os adca- bade .Moss não usadas por milhares de pessoas. Fr.ça � ceI' do ,conselho fiscal, relativo ao exerCício de
dêmlcos de duelÍo. Pe 1'0 - ---.-- - ----.- . 1954
Jorge Simão,' nosso velho DIRETO'RIO ACADE�MICO DA 2° Eleição do ,conselho fiscal e seus suplentes.
conhecido, em belo improvi�

_ _

.

3a As�untos de interesse social.,'

���:.a��Un��:S :aa:�b���:� FACULDADE DE CIENelAS ECONO- Flor'ianópolis, 1��: ���� ���!55
da catarinense, fez o agra� ,

NA
Diretor Superintendente

decimento o ldr.-Dib Cherem, MICAS DE SANTA CATARI -----, .. - ,-

que representava a Prefei- SERVIÇO DE PROFILAXIA RURAL, REALIZADQ PELA
tura de Florianópolis. Recebemos a comunicação abaixo que agradecemos: PREFEITURA ATK-AVÊS DA ASSISTÊNCIA

SABADO Temos a satisfação de levar ao conhecimento de V. .

. MU�ICIPAL
. ",,7".'

Pela manhã: Visitas ao Exa. que, eleita em 13 de maio corrente, tomou posse,

Palácio do Govêrno do Esta- nesta ,data, a nova Diretoria do D. A. da Faculdade de

do, Assembléia Legislativa Ciências Econômicas -de Santa Catarina, que governará
e Prefeitura Municipal no exercício 1955/56, ficando assim constit,pida:

.

A tardinha: Cocktail na Presidente - Edgard Fortkamp.
residência do sr. Capitão dos Vice-Presidente - Aldo Belarmino da Silva.

Portos 1° Secretário - Maurity Borges,
A noite: Baile no Terezó- 2° ·Se.cretário - Adílio Bertocini.

polis. Saudação a Ana Ma- 1° Tesoureiro - Nilton José Andrade.

ria por Pedro Jorge Simão, 2° Tesoureiro - Laudares CapeIla.
Na mesma oportunidade, Bibliotecári,o -: Antônio. �pal'ício Mafra.

Miss Santa Catarina ,coroou O�'ador - Flonsvaldo· DIlllZ.

a Rainha dos Calouros. Es- 'DIretor Departamento Cultural - Francisco Hegí-

tava presente Miss Cachoei� ',diO AI?ante.
DIretor Departamento Social e Desportivo·-:- Dino

.�aEm seguida Ana Maria ,FUlViO. Bortoluzzi.foi recepcionada no Petl'ó-. ,DIretor Departamento de Assistência - Walter

pole, uma das melhores so- Chma�o. -. . DESENHISTAS.

d d d P ·t Alegrê' Dlretor Departamento de Propaganda - Alfredo .

,Cle a es ,e 01 o .

'Müller Jr.
.

fl. _r.i::>l;v'LA lJ.c. .h:SL1\.1TA b FAl;ENDA NECES"
DOMINGO Contando com a distinção de que sempre foi alvo o SITA DOS SERVIÇOS DE DESENHISTAS PARA CO-

A0 Meio-Dia: Galeta em nosso Diretório, por parte de V. Exa. reiteramos-lhe, nes- FECÇÃO DE CARTAZES E QUADROS MURAIS DES-

Petrópolis. Galeto, para co-Ita oportunidade as nossas TINADOS A ENSINO. INFORMAÇÕES NA ESCOLA
nhecimento dos leitores, é a

I
Saudações Acadêmicas. OU PELO TELEFONE 6289. AOS DESENHISTAS JÁ

comida da moda em Porto Maurity Borges Edgard Fortkamp lNSGRITQS SOLICITA-SE ENTREM EM COMUNICA-
Alegre: frango (la grelha, 19 Secretário Presidente çÃO COM A ESCOLA.

-------------- -------------------------------------

�:f�:e����.�
.. e ....

,-��� �.
.,.....#;'. _4
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é O aromático e puríssimo

Para o seu paladar apurado,
-

não resta a menor dúvida que
o saborosíssimo Brahrna Chopp
é mesmo uma festa! Ê fico".·
saudável .. porque contém o melhor
malte! É aromático ... aperitivo ...
porque possui o melhor lúpulol .

Ê puro ... saboroso". porque .�. feito
com o melhor e mais selecionado'
fermento I Eis porque Bràhma Chopp
é cada vez mais desejado por você, ..

'

e por seus amigos também!

OUÇA pela RADIO GUARUJA
"Momento Esportivo Brahma"
de segunda a sábado às 19 no
Tas aos domingos às 19,30 ho

ras: com o mais amplo serviço
tnformat!vo'de todos os esportes.

.. nao pode haver melhor:
.

I
PRODUTO DA COMPAI{,HÍA CE:iWEJAR!A nnAHM.<\ s. A.

Movimento dos me�es de; Abril e Maio
Foram visitados os seguintes distritos: Rio Verme

lho, Inglêses, Lagoa, Trindade, Ratones, Santo Antônio,
Ribeirão, Alto Ribeirão, Rio Tavares, Canasvieiras, Ca

choeiras, Ponta das Canas, Vargem Pt:lquena, Pântano do

Sul, que apresentaram o movimento abaixo discriminado:
Visitas ,'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Clínica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867
Pedeatria ',' . . . . . 867
Atendidos na residência . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
For. Aviadas· .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.272
Doentes transportados para o Hospital ..... 5

Idem, para a residência . . . . . . . .. 1

Idem, para a Maternidade
_

1
Visto: Manuel Ferreira d� Melo - Secretário�Gera1.

No caso do Abono de Eme:'-, uma perpesctíva dé maior
gêncía dos Servidores Públi - .brevídade.

cos, reivindicação essa que I. Dentro das possibilidades
vem rompendo certas díft- regimentais, . o Presidente
culdades devido a ação de- contríbuíu para acelerar :1

cisiva da Comissão Pró Abo- solução, influindo com o seu

no de Êmel'gência, cabe re- -prestígío e ponderação na

saltar, não só para esclareci- redução dos prazos de tra
mento como devei' de justiça, mitação, do projeto chave
que a Comissão vem contan- (Plano de óbras e EquiJ)a�
do com a máxima boa vonta- .

l11entos).
de da parte dos membros do O Abono de EmergênCia
Legislativo. está, pois, na dependência da
O Sr. Deputado Braz Joa.. viabilidade dess'a alteraçãó:

quim Alves como Presidente transformação. do aumento
da . Assembléia Legislativa do imposto de vendas e con

vem atuando de forma impe- slgnações já proposto em ta
;:ável como elemento mode- xa.

rador e capaz de contribuir, Com êste fim dev€irá l'U ..

assim, para uma solução feliz nir-se amanhã, dia 15, � co ..

e imediata. missão de finanças da
.

As�
AÍl:lda agora, por ocasião sembléia Legislativa para. a.

do envio do Plano de Óbras e preciar o parecer ao relator
Equipamentos a Comissão de. daqUiE11a \comissão onde es�

Finanças onde, segundo se tá incluida a referida emen�

>abe, receberá uma emenda da.
modificativa, transformando,
) aumento de impostos, em' (Ass.)
;axa, o Chefe do Poder Le
;islativo, colocou-se em' posi-
]ão equidistante dos polos, e

favorável aos s.ervidores pú-
.bUcos possibilitando-lhes

HeHádio O. Veiga
Roberval Silva, An ...

tO,nio ·M. Krüge!';
Eliany M. Souza
Hélio C. Caldeira;
Alcino T. da Silva.

I

MAGROS E FRACOS
VANADIOL

. E indicado nos casos de fra.que
"a, palidez, magreza e fastio, porque
!!m sua fórmula entram .substancias
taiS como Vanadato de sódio, L1cl-
üa" Gllcerofosfatos, pepsma, noz

le cola, etc., de ação proilta e ef1cal
tIOS casos de fraqueza e neuraste
(Has. Vanadiol é indicado para b,o.

mens, mulheres, crianças, sendo fór
mula conhecida pelos grandes roé.
11C05 e está licenciado pela Saude Publica.

•

·0 Segúro de Vida
nõo é um emprêgo
de capital, mas a

cobertura de um

r,i S c o,. a proteção
essencial e insubs
tituível do futuro

econômico da fa·
milio.

Sul AlDeriea (I�i��� ,

---Í>Ii:LAURÕ CALDEIRA DÉANDRAD�
Cirurgião Dentista

Consultório: Rua D. Jaime Camara, 9
Horário: Segunda Quarta e Sexta feiras das 8 às

11 haras
Terça e Quinta feira, das 14 às 17 horas
Atenae à noite exclusivamente com hora marCada.
Capoeiras � Terça e Quinta feira, das 8 às 11 horal

SabadQ, da, 14 às 17 horas,

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA

FUNDADA
EM 1895

NO 60.0 ANO
DE SUA

FUNDAÇÃO

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A DIRETORIA DO f?1° DE MAIO FUTEBOL CLUBE", CONVIDA AO POVO EM GERAL, PARA ASSISTIR 'ÁS FESTAS
"JUNINAS", QUE FARÁ REALIZAR NOS DIAS 14,25 E 261 EM SEU BENEFICIO, APRESENTANDO - FOGUEIRA NO ESTia
to CAIPIRA, COM MELADO, PINHÃO, QUENTÃO, BATATA DOCE, AIPIM ETC. E MAIS BARRAOUINHAS E OUTRAS
ATRAÇÕES. ,- APRES'ENTARA'TAMBEM COMO PRINCIPAL ATRAÇ.ÃO O FAMOSO E CONHECIDíSSIMO "T R I O B R E�
J fi R O". -LOCAL: VI�A BALNEA�RIA, AO LADO DA CHURRASCARIA COPACABANA. - (NO ESTREITO)
...........4tN "••••••fil••••6•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••".�••Q)c .

"O Estado Espor-tivo"
.............................................................�����M_..........·.·....· ....�v_,i••••C1•••• fiJ•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

A violeneia e a deslealdade dominaram a peleja
MURROS EPONTAS-PESA VALER COM A COMPLACÊNCIA DO ARBITRO, ,PRINCIPAL CULPADO DOS ACONTECI
MENTOS DE DOMINGO ,NESTA CAPITAl- MUITO POUCO DE FUTEBOL S.E VIU - - VOLTOU A SER BATIDO O AVAl: .5X7,
FRENTE AO OLlMPICO, DE BlUMENAU - GOLS, PELA ORDEM: RENE. BOLÃO PERCY (PENAlTY), AINO; VICO (PE
NALTY), AINO E

-

PERCY.- ANULADO UM GOL lEGITIMO DOS VISITANTES ,'- PERCY, O MELHOR DOS 22 - EXPULSOS
JACÓ; TESTA, HERCllIO, DUARTE E NICOLAU - PÉSSIMA ARBITRAGEM DE OSWALDO MEIRA - RESISTIU BEM O
'FIGUEIRENSE AO PODERIO DO CAXIAS QUE VENCEU POR 3 X 2 - DEMAIS RESUllADOS - ISOLADO NA lIDERANCA

,

.: o CAMPEÃO CATARINENSE - A PRÓXIMA RODADA
'

o campo da F. C. F. na 1 tendo Aino cabeceado, per-I defes-a. Logo depois, Renê,
I
çada, o primeiro tento, pró IAodUCCi Vidal, Testa,. Nico- gueirense, apesar de ven

tarde de domingo foi tea- mitindo a Jaime estupenda obtem mediante bela cabe- Olimpico. Falhou neste lan- lau e Renê convincentes, no cido fez uma grande parti-
tro de cenas que não con- � M·.·J".g a ..- _ .........,....,. I ce o g u a r d i ã o Jaime Olímpico. No c o n j u n t o da, resistindo bem diante da
dizem de forma alguma Com

FIGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE que saiu do arco quando avaiano apenas Bolão jo- poderosa esquadra caxiense.
as bôas normas do esporti-·

.

' nele devia ter permanecido. �ou o que sabe, apesar de PALMEIRAS X CARLOS
vismo sadio. O gol, a nosso ver, foi obti- não. contar com o apoio dos RENAUX - Local: Blume-

O público, que foi ao es- GlÓR1A DO ESPORTE- DE do, com o seu 'autor em gri- zompanhelros. Vico, Wal- nau. Saiu vitorioso o pelo-
tádio da Praia de Fóra ver tante impedimento. dir, Danda, Joaquim e tão palmeirista pelo escore

bom futebol, saiu iludido, SANTA CATARINA! Um gol é anulado pelo Wallace-esf'orcados e os de- minimo, rehabilitando-se as-

pois de 'futebol pouco ou "bandeirinha" depois de ter nais fracos.
"

sim de seus dois' anteriores

quasi nada se viu. Há 34 anos, no dia 12 último, era fundado em nossa sido confirmado pelo árbi- Os quadros insucessos.
Não vimos futebol porque :::apital, no lugar denominado Figueira, o Pígueirense Fifl.,

I
troo Marcou-o Nicolau, com G. E. OLIMPICO - Tatú, HERCILIO LUZ X FER-

não o quizeram dez players, .lube humilde, a principio, e .hoje uma das grandes f'or- i um "Shoot" possante e ras- Aduccí Vidal e Rubens; ROVIÁRIO - O Clássico,
elementos que, pela brutalí- ças do esporte catarinense. Sua primeira Diretoria esta-

I feiro, desferido de fóra de �ilson, Brandão e Testa; do futebol sulino terminou

dade e covardia com que se va assim formada: Presidente: JOÃO DOS PASSOS

I'
área perigosa. Na nossa' api- Ain o, Nicolau, Ninha, Re- sem vencedor, com lxl no

houveram na liça, bem lhes XAVIER - Vice Presidente: HELEODORO VENTURA n ião, não houve impedimen- .iê (Jalmo) e Percy. Renê marcador.
ficaria melhor a palavra ,_ 10 Secretário: RAIMUNDO NASCIMENTO - 2° Se- to, como entendeu o "Iin es- ceve que deixar o gramado AMÉRICA X PAYSAN

"Cangaceiros" do futebol, cretárió - 'DOMINGOS FILISBINO DA SILVA - 1° man". Foi um gol legitimo. na segunda fase, ��tingido Dú - Rehabilita-se o Amé

Queremos nos referir a Vi- Tesoureiro - JORGE' RAMOS - 2° Tesoureiro - JOR- Aos 30 minutos, após ter lio_lênta e propos.itadamen- rica, derrotando seu cposi-
co, Joaquim, Hercílio, Jacó, GE FIGUEIREDO _.:_ Procurador - HIGINO LUDOVICO Percy chutado na trave, Bo- se por Joaquim.' "':

tor em Brusque : lxO.

Du:il;te, Testa, Renê, Nico- DA SILVA - Orador - TRAJANO MARGARIDA. Ião de maneira sensacional. AVAí - Jaime, Waldir Como se verifica sómen-

Iau, Percy e Nilson, reco- Brilha, ainda hoje, o clube alvi-negro como nos tem- e espetacular consigna o (Joaquim e novamente Wal- te os
.

blumenauenses e os

rnendando-os ao Tribunal de oos passados, arrastando 'para os nossos campos de fu- empate.' IiI') e Danda : Fausto (Wal- joinvilenses foram felizes

Justiça Desportiva, bem 'c,o- teból, multidões incálculáveis que o viram brilhar tantas Dai até o final da fase dir e Joaquim), Vico e Jair na 3a rodada.
mo o árbitro Oswáldo r Mei- é! tantas vezes, engrandecendo o f'utebolde Santa Catari- suplementar cresceram na (Wallace); Duarte, Alípio, Com os resultados da 3a

ra, principal responsável na. Entre as suas mais consagradoras jornadas podere- cancha os visisantes que fo- Bolão, Amorim (Hercílio) e rodada, faltando o jogo
pelos acontecimentos de do- mos citar os oito Campeonatos da Cidade, sendo seis ve- ram ao ataque várias vezes, Jacó.

, América x Olimpico (2a '1'0-

,...-.-, "'f(\\1?lgo. zes CAMPEÃO DO ESTADO, as inúmeras vitórias in- tendo conseguido seu inten- Arbitragem" dada), ficou' sendo a se-

r
De fato, o "refferée" de- !;erés�aduais, i.nclusive� 1\- ex�u.rsãQ � cidade de Parana� I to, qual �eja o des:1npate, PéJsimo o trabalho do ár- guinte a classificação dos

1011.
strou uma inépcia e in- cfagua, onde disputando 6"partldas, nao conheceu o sabor aos 40 minutos, graças a nitro Oswaldo Meira. concorrentes, por pontos

apacidade de assombrar. Ie uma derrota. Inúmeros são os feitos do alvi-negro, e
I
uma p�nalidade máxima. Vi- Silêncio por um minuto perdidos:

Errou muito e permitiu que Inln;-erosos foram os craques qu� se reve]-ar�n; em su�s I
co �o interceptar um chl�te Antes do início do encon- 10 Caxias, O

violencia e a deslealdade squipes e que foram os grandes ídolos da tor cida sempre i?e r,�s.ta, o fez com muita .ro, foi concedido um minu- 20 Olímpico e Ferroviá-
tomassem conta da tarde mtusiasta que o acompanhou em todos os momentos, se- infelicidade, cometendo to- to de silêncio, em sinal de rio, 1
futebolistica. E' certo que não vejamos: Procópio, Diamantino, Paraná, Bsck, Fred, que. Percy cobrou o penal- pesar pelo falecimento re- 30 Carlos Renaux, Pay-
expulsou cinco elementos, Ivo Montenegro, Tião, Ca lico, Chocolate, Pé de Ferro, ty com muita segurança e cente do genitor do goleiro saridú e América, 2

porém se sua energia se fi- Nerí, Sidney, Decio, Minela, Caldeira, Vadico, Biguá, For- I violência, no "schoot". Ter- ivaiano Brognoli.
I

40 Figueirense e Hercílio
zesse sentir de início, me- rerull i, Dolly, Enguiça, Ned e t�nto� outros, qu.e foram al�- I

minou o primeiro per-iodo Prelímínar
-

Luz, 3
'

diante \advertências, o pré- tenticos "cracks" do nOsso peb91. CItamos abaIXO as

eqUl-1com
os blumenauenses veu- ,Saiu o Bangú com os lou- 50 Palmeiras,-4

lio teria, é evidente, tomado pes campeãs pelo Figueirense F. C.:
. , cend� por 2xL, ['os da preliminar, ao der- 60 Avaí, 6

outro 'aspécto e os expecta- 1932 - Carvalho - Anú � Zequmha - Peru - Pro- VelO o segundo tempo e l'Otar o Postal Telegráfico A 4a rodada
dores não teriam a lamen- copio _ Diamantino - P�lVan - Paraná - Caldeira -: ,logo no primeiro minut? por 2 x O.

' -

Figueirense ,x Paysandú,
tar o espetáculo deprimen- Beck _ Calico. ,surgiu o terceiro ponto dos Demais resultados nesta Capital
te que ofereceu a luta Avaí 1935 - Pereira - Arnaldo - Fred, - Carlos - Ca- visitantes,' marcado p o r Pelo Torneio dos Clás- América x Avaí, em Join-
"versus" OlímpiCQ, pelo Tor- riQca _ Haroldo - Pijon - Paraná - Beck - Tião - Aiuo. 'sicos foram efetuadas màis ville As 7 - 9 hOl'ás'

.

A
.

A
.

d "Sessão Das Mo�as",,",
'

ne10 dos Clássicos "Nelson Calico. segmr monm, esper- ,1,S seguintes partidas: Carlos Renaux x Caxias, '"

Maia Machado". 1936 - Pereira - Fred - Carioca - Carlos - Pl'O- diçou boa. ocasião e Tatú as- CAXIAS IX FIGUEIREN- em Brusque Libertad LAMARQUE ..__

Cotoveladas, pontas-pés" copio _ Berreta - Chocolate - Paraná - Ivo Monte- sombro� depois C?í� uma i�- SE - Jogo efetuado em Hercílio Luz x Palmeiras, ,Ruben ..
ROJO em:

socos, ameaças de agressão, negro _ Antenol' - Calico. tervençao magmflCa,' deI- Joinville e favorável ao em Tubarão A LOUCA

assim como palavras de_bai- 1937 - Renato - Fred - Antenor - Carlos - Beck xando patente sua classe ,;ampeão catarinense por Ainda nüo foi marcada a
No Programa:

xo ooião, tudo isto nos pro- _ Godinho - Sabino - Oscar - Ivo lVlontenegro - de grande guarda-valas. :3x2. segundo notícias che- data do encontro América x
Bahia Am Foco. Nac,

porcionaram aqueles rapa.- Dico � Calíco. '
Aos 19 minutos, Aducci g,adas daquE;)la cidade, o Fi- Olímpico, em Blumenau. Preços: 1,00, 2,00, 3,50:

zes" sob as vistas compla- 1939 _ Sila _ Damiani - Decio - Godinho - Beck Vidal comete toque dentro Censura até 14 anos.

cerites do apitador Oswaldo - Sidnei - Ivan - Azevedo � Ivo Montenegro - Ca- da área perigosa do mesmo JOSÉ TELE DA CONCEICAO O MELHOR
Meira, que, domingo, se não Ueo --Nerí - Minela - Eurico Hosterno - Bicudo modo que Vico. Êste é quem

,

..
. .,., .•

estamos enganadQs, teve a 1941 - Vadico - Pé de Ferro - Decio - Biguá.,-- se encarrega da cobrança, ATLETA DO CONTINENTEpior atuação de sua vida de Chocolate - Sidnei - Secura - Calico - Wilson Abra- fazendo-a muito bem: 3 x 2. ..

árbitro. han - -Fornerolli - Neri --. -Gatinho - Godinho - Ce- Jacó, Hercílio e Testa, Na séde da Confederação ltemplados de cada Conti-
Avaí e Olimpico, .clubes ceu - Azevedo., por agressão e jQ,go brusco Brasileira de

'.

Desportos, nente, que são os seguin-
famosos, com um passado 1950 - Dolly - Garcia - Chinês - Romeu - Ri'au- e desleal, são' expulsos do realizou-se, recentemente, ates:
glorioso, pelas suas direto- tio - Geraldo - Moraci - Ned - Gil- �nguiça - gramado e poucos minutos solenidade da entrega ao América do Sul - JoM
rias, devem agir, punindo Meireles - Urubú - MarcQs - Betinho.

.
'

depois Bolã'õ atira fóra, la- atleta brasileiro José Teles Teles da Conceição.
os seus jogadores faltosos, 1954 - Mafra - Heléio - Laudares - Trilha - Ju- mentavel e infantilmente da' Conceição do troféu África - Emanuel Ifea-
de maneira que jamais a tinho - Anibal - Placido - Betinho - j)anyr - Meire- uma ocasiãõ de ouro para "Helms", concernente ao ti- juna.

, indisciplina volte a reinar les -:- Pacheco -'Alemão - Justino - Orlando - Ney - igualar novamente o marca- tulo de melhor atleta. do Asia - Sha.zo Sasahara.
em suas hostes. Airton - Bona - Teodoro - Araujo :- Asdrubal.

'

dor. A seguir Nicolau des-' Continente Sul-americano Austrália - Jon Henri-
Nova derrota do Avaí Atualmente o FIGUEIRENSE F. C., dirigido por lim ;fere forte pelotaço na trá- de 1954 .. Trata-se de um prê- cks.
Continua desfavorável pa- gTUpO de valorosos desportistas, está mais do que nunca I ve. mio em forma de linda pla- Europa, - Roge Bannis-

ra o Avaí o torne,io em refe- empenhado afim de fazer construir no Estreito, o sel� mo- Acha-se qua.si no seu fi-
ca fun,dida em prata e que ter.

rên-cia. Três vezes já inter- numental Estádio, que será o orgulho da gente flo}lano-, nal o match. Amo, escapan- contem alem de inscrições América do Norte -; Wes
viu e três vezes caiu ao politana. Formam a ,atual ,diretoria do alvi-negro os se- do pela direita consi�na com

alusivas, as dos atletas con- Santel.
solo, derrotado, sendo que guintes desportistas:

'

"um chute. vi�lento o 4° ten-

dua-s vezes teve a seu favor Presidente - HUMBERTO MACHADO to do OhmpIco.
,

os fatores campo e "torci-, Vice Presido - WALDIR ALBANI
I

I Nicolau e Duarte se em-

da". Na tarde de doming'o, 10 Seáetário - ARNO LIPPEL I'H·wd.roJ 'Btn I ma LU'B.T'Bquad
o esquadrão "azzurra" fra- 20 Secretário - UMBELU�'O" MEIRELES provocada pelo primeiro, I
cassou técnica e disciplinar- 10 Tesoureiro - NICOLAU HAVIARAS

! send'o ambos expulsQs da
h Colombo Faraco e Senhora, participam IJ nascimento

mente não encontrando o 20 Tesoureiro - CARLOS GEVAERD .

canc a .
.

, I E f' l' d P de sua filha Sueli ocorrido dia 19 em sua �'esidência à
seu .J·ogo em nenhum instan- 'Diretor de Patrimonio - JOSÉ MEIRELES ma IZan o, ercy con-

, .

t
.

b 1 d rua Osvaldo Cruz 271, Estreito.
t� da l'efréga.. Seu adversá- Diretor de Esportes Terrestres' - MARCELINO qms a o maIS e o tento a -

' ,

f�:�:�:�:�:',::�d::i:��!'� V(EIg�f;L�,O��te;�kLA:�tTO;AL��:r�U;�A"TES '�:I:�,'H:i.:e:�6ia�:�;t· 1111$"' ii�'seíiõo'�ülâ�'"
as falhas da retaguarda ad- Conselho Fiscal - HELCIO BIACHINI CóES - ,x Avaí F. C. 2. A familia Rovere, ainda profundamente consterna-

versária as causas da sua LAUDARES CAPELLA - NY,HUBENER' I Os melhores da com o falecimento de

vitória. Neste dia, em que estão sendo tributadas as mais ,Íus- Percy merece figurar co- Clêmente Luis Rovel'e,
5 x 2, o escore tas' homenagens aos adeptos alvi-negros, levamos aos seus mo o melhor dos 22 litigan- convida seus parentes e pessoas das suas' relações, a

Aos 10 minutos, Da.nda dirigentes e simpatizantes oS? nossos votos' 'para que se teso O jovem extrema ca- assistirem a missa que, pelo descanso:-de sua alma, mau

impede um avanço de Ni- mantenham unidos, como sempte o foram, n:o tra.balho em nhoto do bardo visitante dam celebrar na Catedral - Altar _do Sagrado Coração
nha, mandando a corner, prói do esporte de nossa ter�.à;" ,"comeu a. bola", COn;? se Ide Jesus.- ,às �,30 horas,. do dia: 22 do corrente.

que é cobrado muito bem,
' . costuma dIzer. Tatu, Nl.!son,.r FlonanopolIs, 20 de Junho de 1955.

<
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PA R T I,ClP,A C A'O

t
'..li>

o ESTADO

CINE SAO JOSE
As 3-- 8 horas

NA TÉLA PANORÂMICA
Robert STACK - Barba

ra BRITTON em:

BUANA,'O DEMONIO
Technicolor

N o Programa:
Vida Carioca'. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos .

(pl-lar1
As 5 - 8 horas

Por Motivos Contratuais
apresentamos hoje em Ulti
ma Exibição.
CANÇÃO INESQUECIV.EL

Technicolor
Com: Gary GRANT

Alexis SMITH - Carlos
RAMIREZ - Jane WYMAN
No Programa:
Noticias Da Semana. Nac.
Preços: 1'0,00 - 5,00;
Censura. até 5 anos,

As 8,30 horas
"Sessão Das Moças"

'l'om, EWELL - Mar i
BLANCHARD em:

DOIS HEROIS NA
OFENSIVA

No Programa:
Paisa.gens Do Brasil. Nac.
Preços: 1,50, 2,00 3,50.

As 5 - 8 horas
"Sessão Das Moças"

Tom EWEEL - Marí
BLANCHARD em:

DOIS,HEROIS NA
OFENSIVA

No Prog-rama:'
Paisagens Do Brasil. Nac.
Preços: 1,50, 2,00 3,50.
Censura até 1,4 anos.

,- "·f
.

,";.:�.
As 8 horas, : ':,�;
A PEDIDQ:'''�r::

Jorge MISTRAL em:,:,�::
O CONDE DE MON?rE

CRISTO
"-

No Programa:
Vida Carioca. Nac: �..

,

Preços: 9,00' - 4,50.'"-
-

,

Censura até i4 anos."-

Tupã
Desa.pareceu tlm cachorro

perdigueiro "POEUTER".
Quem o encontra� será

bem gratificado.
Informações nesta Reda

ção, ou·a Rua Trajano 30.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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.Êles sabem o que querem
E quem sabe ... sabe
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Joddy é o alime"tc de con- �
I fiança para tôda a família. I'�

�I Toddy é único. Toddy não �
� � ��

C
pode ter Sjmif:.�:S. �

�,\�' �""

:���;(�

É naturaL Êsse delicioso sabor característico de Toddy

é inconfundível. As crianças o cclorncm e querem

sempre maís. Em todo o mundo Toddv é o alimento mais

completo, mais perfeito e mais puro, Toddycontém

tu-do o que o organismo necessita para aumentar

a resistêncirr física. produzir novas energías

e conservar a saúde durante o crescimento.

Toddy contém cálcio; ferro, fosfatos, pro
t,einas e carboidratos, científicamente de
sados, para render o máximo de outriçéio.

Dr. E. Moennich REAL
,INF{)�MÊS. ,ESTATíS'l'lCOS REFER.ENTES 1\ 1954

São os seguintes os dados estatísticos da REAL' duo'
rante o ano de 1954, que bem demonstra o movimento e a

capacidade daquela Cia. de Aviação Comercial, que sem

favor algum orgulha-se de ser a maior da América La-
tina.

'

," - CirtÍ·rir. _.,.::Dent. -

_

(com vários e recentes cursos de especialização)
Operações da bôca, gengivas e maxilares e extrações difí
ceis - dentes inclúsos Tratamento atual da Piorréia,

por operação 2em dôr

Pesquizas e tratamento dos fócos de infecção na raiz do
dente, pelo método "BADAN" - (curso com o próprio
autor Vrod:. Badan) - tratamento eficiente rá�ido e com

teste bateriológico e contrôle radiodóntico
Dentaduras: Magnetizadas e sem abóbada palatina,
" quando anatomícamente indicadas.

Pontes: móveis e fixas
RADIODONTIA - DIATERMIA _:. FISIOTERAPIA

Atende só em hora previamente' marcada
,

'

CUniea:
Rua Nerêu Ramos, n. 38 - Fone 2.834
FLORIANóPOLIS - Pela manhã áomente

DR. I N 6l E T T O
Diagnóstico-Trato. Clínico e Cirúrgico das Doenças e

Afecções de Adultos e Crianças.
Pediatria - Ortopedia - Tmurnatologia - Tisiologia
Ginecologia - Obstetricia. - Urologia - Endocrinologia.

Curas de emagrecimento e engord_,_
Doenças da. 'Velhice.
ALTA CIRURGIA

CIRURGIA PL�TICA: Estética e ReDaradora.. 1Consultório: Rua Fernando Machado, n. 6 - 1° anda,".
Telefone 22-27

Horário: Das 14 às 18 horas (exceto aos Sábados).
Pela Manhã e aos Sábados' atenderá somente com hora

ano.

Florianópolis, 12 de junho .de �955
José Tolentino de Souza

Secretário

CURSO GRATUITO DE TAQUIGRAFIA

a::

DIVIDAS DOS---
JUROS D,AS

PECUARISTAS ::,",',di

1 - 100 cidades servidas, assim distribuídas:
Agências ,' .' •••....•.•, 80.
Sucursais ,_

'

...'. • . . .. . . 12

Sub-agências ,' . • • • . . . .. • 6
Escritórios no exterior ...'.... 2

2 .� Extensão quilométrica atual das
linhas ,',' •.. ' ;,' ..•.. " •... " •...•

3 - Número de horas voa<las ,.�,."

4 - Quilometros voados .•........

5 - Passageiros transportados
6 - Número de aviões: 65 - (6 Super

Convair-34O., 3 DC-4 e 56 De-3)
7 - Números de técnicos: 1.293, a sa

ber -:- 8 engenheiros, 1.200. técni
cos, de manutenção, 55 técnicos
de r�dio e 3D técnicos de contro-
le de vôo.

S - Número de Comandantes e Pilo
tos: 30.0.

9 - Número de comissários/as - 140.
lO. - Número de rádio-operadores de

bôrdo :' 130..
11 - Número de tripulações comple-

tas: 140..
'

12 _ Número total de funcionários
(empregados em geral: 3.10.0.).

, 13 - Montante aproximado de ordena
dos e salários pagos em, 1954:
Cr$ 165.0.0.0..0.0.0.,00.

14 - Montante das, contribuições das
empl'êsas à Previdência Social'
Cr$ 47.80.7.857,20.

14 _ Número de litros de combustível
c'ónsumidos: g&zolina, 43.876.673

,

litros - óleo, 839.738 litros.
15·_ Número de estaçõés de .rádio

i,nstaladas - 99.
16 - Número de vôos efetuados'! 67.812 'OPORTUNIDADE - por
17· - Número de rádio·operadores de falta de espaçp no aparta.

terra: 293�
,

mento, velldé-se móveis em
18 - Área construída - 30':0.0.0. m2. estado de novo: dormitório
19 - N'úmero de motores - 423 (insta- de casal, estilo Chippendale,

lados n,os aviões, em estoque, em de louro maciço, trabalhado
revisão etc.). 'a.mão; dois dor.mit6rios de

20. - Total gasto em fornecimento de solteiro, de louro, estilo Rús-
lanches: Cr$ 4.333.313,50�, tico; cama de :cria�ça, pa-

<:i\���'t�{', tente';,nióveis' de varanda,
-------�-......_-----_•.- estilo Rústico, jôgo estofa-

A Escola Modêlo de Taquigrafia, dirigida pelo Prof. do funcional, máquina de
Sérgio Thomaz, abriu matriculas ao novo ,curso ,de taqui- ! OPERÁRIO A VOSSA' '1\ISROSIÇÃO coser e bordar alemã
grafia por correspondência que terá a duração decinco!. LI r. Adler, e algumas peças avul-
meses, após o que serão conferidos diplomas aos alu- f CONSERTA:-SE 'FOGôES ECONôMICOS. SERVIÇO" sas; Ver e tratar somente
nos apl'ovados em exame final. Para maiores informa-l RAPIDO E GARANTIDO. ATENDE-SE OHAMADO .� das 18 às 21 horas no Edi.
ções escrever à Escola lVIodêlo >de Taquigrafia, Rua Ba-

[DOMICILIO.. fício Liege, rua D,orval Mel
rão ,rtapetinin�a, 275� 9.0 andar, sala 93, Caixa Postal,

,

,

Operi.rio: VALDEMAR FOSSAS _ Rua "8 de Maio", q�fl\des Souza, andar têr-
S600j fone 3G"7�º91 Si\,Ó PI.Hllo. , c "

' (8�oo)� DO IS'mIITO.
..""__��_�.�,' l'eQ. �"to, 102.

.

im�iÃNDADÊDOSENHõRJESUS'DÕS'- P'ASSOS
E

H0SPITAL DE CARIDADE
, EDITAL DE FORNECIMENTO

'

De ordem da Mesa Administrativa da Irmandade do I
,

,Senhor Jesus dos Passos e Hospital de Caridáde, "desta I
RS"; ES MIRIM DA ILHA Capital, previno aos interessados que, até dia 27 deste ':

CLUBE DE EXCU O'. mês, às 12, I�oras, recebe esta Irmandade e Hospital, 1\a (
sua SecretarIa, proposta, em cartas fechadas, para o for
necimento de todos os artigos necessários ao seu consu

mo, durante o "semestre de julho a dezembro do corrente

'�-�����+=��

�,)
.

"Il�::_� ��O ""

'8' r.,'. <' � �o;'S�N�A�ARN�I�()
"

�;
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110"BANHO DO BEBt" Com o esfregão, ensaboe-o

:Muito pouca novidade há ràpidamente e com cuidado.

ste assunto; Mas, cada Muitas mães preferem lavar
e

o _ cada mês - surgem, a cabeça, carinha
�
e olhos

uãezinhas recentes, que têm antes de tirar a roupa do

ue enfrentar e,sta questão bebê e coloca-lo na banhei

que estão cheias de- dUVI- ra.

as; temores e perguntas. Uma vez na água, segure o

arecia tão simples quando bebê com firmeza. Em geral,
,

competente e experimenta- o melhor método é deixá-lo
'

a enfermeira, lá na mater- se encostar contra o seu

idade, demonstrou como se ante-braço esquerdo o qual,
deve banhar ? pequenino envolvendo as, costas do ne-

'ríncipe herdeiro. Agora, nê, permite segurar o seu

�m ,casa, a mãe inexperien- bracinho esquerdo com a

te sente-se tão. desajeitada mão livre. Ao lavar as 'cos

e no seu nervosismo, imagi- tas, simplesmente deite o

na que a mínima tragédia bebê para a frente, susten-

que poderá acontecer será tando-o na palma da sua

de encher os olhos do coita- mão direita, deixando a es

diuho de sabonete. '

querda livre para esta tare-

Na verdade, dar banho no fa. Enxague o bebê muito

ebê é tão simples como a 'bem antes de deitá-lo sõbre

enfermeira o .explicou. A re- a toalha, que deve cobri-lo I
gra de ouro é ter tudo à completamente. Isto facilita

mão,antes de tocar no bebê. enxugar o bebê com leves

Uma bandeja - ou mesa - batidinhas. Nunca .esfregue
especial, .para se colocar to- seu corpinho delicado. De

dos os artigos necessários pois de bem enxuto, polvi
ii toalete do bebê uma boa lhe-o generosamente com um

idéia. Você precisará de : sa- talco especial para crian·lbonete especial para crian- ças, insistindo bem nas do

Ças, dentro de saboneteira brinhas da pele, onde "bro

com tampa; um vidro de bô- toejas e irritações se for

ca larga para' o algodão; al- mam com maior facilidade.

finetes de segurança espe- Quando a "área das f'ral
tados ... sim - num pedaço das", sugeita às dolorosas

de sabão ou rôolha grande; 1 assaduras causadas pela
uma lata de talco especial Ul''', .",... o seguinte, pín
para crianças, fino e suave; gue algumas gotas de _oleo

, uma tijela com água fervida para crianças num pires,

para lavar os olhinhos do absorva-as com um pedaço
bebê; álcool ; um vidro de, de algodão e distribua uma

óleo para crianças e um pi- fina e uniforme camada pro

res especial para derramar tetora sõbre tôda a "área

o óleo quando usá-lo; tesou- das fraldas". Esta fina ca

rinha para as unhas (de mada protetora evita que a

preferência uma sem pon- urina entre em contato com

tas); escõva macia para os a pele do bebê e provoque
cabelos; palitos com pon- assaduras.
tas de algodão (que agora Mesmo que o garotinho
já podem ser adquiridos ainda esteja muito pequeno

prontos, em higiênica cai- para se movimentar, NUN

xínha) para limpar ()S ouvi- CA o deixe sozinho, mesmo
, dos, nariz e entre os dedi- por uma fração. de segundo,
nhos do pé; um esfregão mi- quando estiver deitado sô

cio para \o rosto;' uma toalha obre uma mesa ou ç__ama. Um�,
grande e felpuda. Coloque pequena sacudida na mesa,

ainda, bem à mão, a roupi- uma esperneada do bebê, po
nha limpa e arranje um lu- dem fazer com que êle role

gar para 'jogar a roupa usa- para o chão.
.

da. O banho do bebê, aSSIm

Uma lista realmente imen- dizem os pediatras, é um

sa, você pensará, mas uma dos _pontos altos do �eu dia.

vez que todos êstes artigos Ou, pelo menos, aSSIm o se

estejam no seu lugar, tudo o rá se você o considerar co

que você tem a fazer é dar mo tal. Planeje seu traba

olhada de vez
'....

em quanto lho diário de tal modo que

para se certificar de que você tenha bastante tempo
ii' nada falta ou está se aca- disponível. Brinque um pou

bando. Agora vem a água - co com seu filhinho. Faça
quedeve ser morna, confor- com que êle perce.�a que. o

tável à sensibilidade do seu banho é uma ocaSIao muito

próprio cotovelo. Lave bem especial - ale�re e ,diverti
as mãos, remova 'qualquer da. E logo voAce vera que o

anelou pulseira que possa banho do �ebe, longe, de ser

ferir o ,bebê, coloque num apenas maIS uma tarefa, se

avental limpo, e pronto. Cer- tornou uma ocupação agra

tifique-se de que o quarto, dável, ansiosamente agua.r

está livre de correntezas, I dada, tanto pelamãe como

antes de despir seu filhinho.
I pelo filhinho.

'

o Sangue' é a Vida
. ELIXIR tu.

INOFENSIVO ÀV ORGANISMQ.
AGRADAVEL COMO W4 LICOR

'REUMATISMO I SIFILIS!
Tofue 'o 'popular depurativo composto de

,

'Uermofenil e plantas medicinais dE alto

lalor depurativo. Aprovado pelo D. N. S

-,. como medicação auxiliar 110 tratameu

30 d aSifi1is e Reumatumo da, me,m.
,

origem.

Eleita e empossada a nova Diretoria
Venho com a presente co- 1.0 Tesoureiro -:- Artur

.

V S que em'data ItHUmberto
FerraresI

munlCar a .., "

'

.

'

d 27-5-1955, foi eleita e em,- ,2.0 Tesourelro - Ivan Be
e,

.

d Silva
possada a Diretoria que re- larmmo a

,

gerá o "Clube de

Excursõe31
Orador -:-

Artur Humber-

Mirim da Ilha, durante o pe· to FerrareSl
.

•

do 1955-56 e que por 01'- CONSELHO FISCAL.
no,

1 D 'el Camacho de
dem do sr. Presidente, segue - am '

abaixo: Moraes

Presidente - Antonio Vi- 2 - Ivan Belarmino da

tor de Melo Lubi Silva

Vice-d..ito - Oscai: Sergio 3 - Sandro Mascarenhas.

de Figueiredo e Silva Saudações Excursionistas

1.0 Secretário - Sandro Antônio Vitor de Melo Lubi

Mascarenhas Presidente

2.0 ".
Secretário' -- Daniel Sandro Mascal'enha$

,�acb.Q
,

de' 'M91'�eii secretp,do. ,
'

Dr. Eduardo Corrêa

.Advogado, Professor, ex

magistrado
O fim dêste 1955 marcará

o recrudescimento do bel
lum bancarium contra os

crtadores, isto é, os ainda
presos ao reajuste após a li
beração individual de dois

, e meio milhões de cruzeiros
determinada pela Lei 2282.
E .por questão vultosa a

cobrança, .ou não, dos Iuros
de-juros, dos ágios contra
tuais ultrapassantes do li·
mite .fíxado pelo artigo 20
da Lei 209, e. mais, das ta
xas de' fiscalização e que
jandas, -- ante a dita Lei
2282.
Não, cremos, entretanto,

possa hav.er razões ,de optar
pela afirmativa. Como e

xaustívamente demonstra
mos em nosso "Moratórias e

Reajustamentos (Pecuaris
tas e Agrícultores) ", a ne

gativa .ezige-se em ma-téria
[ulgada no regime das Leis
2.09, 1002 e 1728, que, não
modificada, implícita ou ex-

plicitamente pela lei nova, e
referentes exatamente a dé
bitos descritos em reajustes
já perfeitos e acabados, se

firma em uma jurisprudên
da iterativa como raras dos
nossos altos tribunais, figu
rante ' em caús apenso do
"Diário da Justiça" que lhes
estampe as decisões. Os
poucos 'acórdãos pela afir
mativa (um da Relação (lo
Estado do Rio, 'Outro do Tri
bunal Federal de Recursos)
não potrerão mudar o curso

de torrencial massa de ares

tos a bel prazer dos credo
res dos pecuaristas.

Se. nesse e noutros pon
tos, somos chamados advo
gado dos criadores", certe
za nos fica de' que, neles e

em todo o nosso livro, nos

harmonizamos com o verda- ,
deiro sentido e finalidade
dos Díplomas da pecuária:
primacialmente adrnírrícular
os criadores para que con

tinuem em seu místér 'de al-\-_ .__.>�� ,,-._. .....-;.. _.-.�.

to interesse no regime vi.
gente, salvandóo que, de
desastrosa matança' de fê
meas e_ bezerros, e da crise
de 194'Õ, resta dos outrora
pujantes rebanhos nacío-
nais.

NOTA - Sôbl'e O as.

sunto, consultas gratis
aos leitores que nos ens
viarem enderêço e esta
página para a Rua Uru
guai, 449, ap. 201·Rio.
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, Florianópolis, Terça-feira, 21 de .Junho de 1955
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Atenção
.

Atendendo à vârios pedidos a direção do Bairro Bom
Abrigo resolveu por à venda mais uma quadra naquele
futuroso Bairro.

Serão atendidos apenas os 20 primeiros pretenden
tes, de vez que novo loteamento só será realizado alguns
anos após.

Assim sendo solicitamos aos interessados nos Pl:O
curarem a partir de domingo dia 5 do corrente para a es-

colha e reserva do seu lote.
-

.

Vendas à vista ou à prazo.

(Alvarus de Oliveira)
Na semana que passou dois

fatos tomaram conta - das

manchetes, deixando um

pouco de lago as novas - ve

lhas já. - da política cada

vez mais intrincada e. cada

vez tornando mais difícil a

escolha do comandante'- do

barco "Brasil" que navega

em mar encapelado preci
sando de um timoneiro se

guro e enérgico, ..
Um deles foi a luta do

"vale tudo" entre o professor
de Jiu-Jitsu, Hélio Gracie e

seu ex-aluno, Waldemar

Santana. Luta que empolgou
os adpetos, que também le

vantou celeuma não só por

que o antigo campeão perdeu
para seu discípulo, como pela
barbárie que representou pa

recendo até as lutas que ve

mos nos filmes dos tempos JOSÉ PEREIRA, casado, com tres filhos (3 anos, 2
de Nero, na velha Roma anos e 1 e meio anos), doente, não podendo prover os

quando os gladiadores pro- meios de subsistência, tendo procurado todos os recur

curavam matar para salvar sos de Lei e não o conseguindo, apela para os corações
sua vida, sob os gritos dos cristãs de Povo no sentido de o socorrer, minorando as

espectadores delirando de a- sim as privações por que vem passéàdo, juntamente com

legria com o ardor das pele-e sua-esposa e filhos.
[as, E' lamentável que isso Mora no tunel existente nos terrenos do antigo' Forte'

. ainda aconteça em pleno sé- "São João", no Estreito.
Do "Estandarte Cristão" a Deus, já servem até para culo XX! E sobretudo no I Qualquer auxilio poderá ser 'entregue na Gerência

periódico da Igreja Episcopal' SALVAR a vida do Papa, Brasil um país latino, de cO-ldeste Jornal.
Brasileira, que se edita em Apreciamos e louvamos a I ração considerado mole... Eis o apelo-que transmitimos aos nosso leitores
Porto Alegre, transcrevemos sinceridade do orgão católí-

O outro fato foi a aventu-
de sua edição nr. 1.376, sob tólicos-romanos que o atual

ra vivida por dois garotos

P
.. 4

•

o título acima, a seguinte no- chefe da Igreja ca,tólica R�- que fugiram dé suas casas artícípacaOtícia: mana - Sua Santidade PlO
em Santos, num barco pe- y

-;- "O órgão católico XII - deve sua vida a um queno e descoberto, um "cai- x

.

Jornal do Dia :__ em sua edí- notável médico protestante que" simples em que, ocea- sõnta-Mana, Vânia-Maria, Luiz-Carlos e Paulo Ra-
ção de 14 de Abril do COl'- - o Dr. P.aul Níehans.

no afora, e navegando como berto, participam aos amigos e parentes de seus Pais,
rente ano, sob o título: "O (as.) M. B. Weber".

gente grande, vieram parar; Aurino Albino .e Néd Garcia Albino, o nascimento de sua
Homem Que Salvou a Vida

numa das formosas praias-de irmãzinha TANIA-MARIA, ocorrido na Maternidade "Dr.
do Papa", publicou muito in- ._--

Niterói. E quando as famí- Carlos Correa".
teressante artigo, assinado lias já haviam recebido no- Florianópolis, 12 de Junho' de 1955.
por P. E, Plácido Jordan O.

Ven'-de .a:.a tícia da polícia fluminense
S. B. dando a conhecer o no- .,.- que os prendera, e já con-

me do médico suíço que tra- tavam com o retôrno dos dois
S tíd d P Uma propriedade com Re-

tou de Sua an 1 a e o a- meninos para Santos, êstes
sidêncía e Fabrica de mo-

pa Pio XII e o curou de sua .

aproveitando-se do descuido
veis no começo de Capoeirasenfermidade. dos seus guardas, fugíram
medindo 35 metros de fren-

O famoso cientista é o dou- te por 558 de fundos. Ver e
mais uma vez para lugar

tor Paul Niehans e o trata- I 1 ignorado.tratar no oca com o sr.
Cremos na aventura dos

mento aplicado foi o da te- Roberto Russi.
rapêutíca glandular.

'

garotos porque há meninos

Diz o articulista que o 'po-

A I
com imaginação prodigiosa e

vo, agora, chama o doutor uga-se que tem vontade de concre-

Paul de: "O homem que sal- tízar os seus sonhos de arrõ-

vou' a vida---d'o Papa". I
Boa residência pré-fabrica- jo. Se os dois meninos Fran-

O artigo que estamos apre- da na pra.i� Bom Abrigo �om cisco e André de 15 e 16 anos

D �

d tO 150 §
n d E t t t cíando e' verdadeiramente sala de vlsítas, sala de jan- forem recambiados aos seus

e acor o com o ar
-

e seus S,' os s a u 9S,
ficam convocados os sócios 'quites, para a Assembléia sensacional, porque o doutor tal', copa, cozinha, instala- pais, êstes deverão procurar

Geral a realizar-se no dia 27 do corrente, às 19,30 horas,' . Niehans é PROTESTANTE e cões sanitárias com W.C, se- aproveitar a sua tendência,

d d Cl b 15 d N b 'P 15 f' d o jornal que publica a notí - p-arado, três dormitórios e

l'
pondo-os na Marinha ou em

na se e o· u e e ovem 1'0, a raça ,a' im e
eleger a nova Diretoria, que administrará a sociedade no cía

é católico-romano. varanda; água encanada com preríssão que se coadume

período de julho de 1955 a julho de 1957. ; Diz o articulista que o ra- bomba. Aluguel mil cruzei- com suas inclinações. Quem

Não havendo número legal de sócios, f'ar-se-á uma cultatívo, que já tem 72 anos ros com
-

contrato e fiador. sabe não estarão aí bons

d
-

di 1 I h de Idade, poderia ter sido. em Tratar à Rua castro Alves n. navegadores, pesquisadores
segun a convocaçao, no mesmo la e ceai, uma ora

após, d�liberando com qualquer número de sócios pre- vez de médico, pastor pro- 9 - Estreito.
.

ou cientistas? .

s.ente. testante, pois, para satisfa-

Florianópolis, 12 de junho de 1955 zer à vontade de seu pai, ti-
Aníbal Clímaco Filho rára um curso de teologia,

Presidente declarando, afinal, que dese

java ser médico .

Um médico protestante,
com curso de teologia de um

seminário protestante, SAL
VOU a vida do Papa; assim
afirma o conhecido jornal
católico.
Quem convidou o notável

cientista para ir até o VaU
cano e tratar da saúde do
Papa, foi o próprio . médico
assistente de Sua Santidade
- Dr. Ricardo Ga,leazzi Lisi.
A era atômfca está trazen

co "O Jornal do Dia", publi
cando a sensacional notícia.
Saibam, pois, todos os ca

,t\? e��a�ionais. r:ev.elaçóes
munôo.; antIgamente

tes.
.

.ooereges,
qa

OS "POllCIAS" PERCAVAM ...
S. SURI direis, uma tal anomalia? É

Furtar-nos a escrever es- porque, 110SS0 caro observa-
te, não nos foi possível, dor, é nas costas do amorda
quando nos contaram que çado policial que o erario
um cidadão c o m e n to u, publico faz, fazendo-o do
achando atê bonito," o qua- brar no serviço, um pouco
dro que observára num pas- da sua economia, embora
aei8 que fez, quando, ao pas- contrariando todos os prín
sar por uma praia, viu vá- cípios, concepção e leis so

rios policiais tarrafeando. ciais dêste século. Isso por
Pensou o nosso amigo, e é. que, embora a "dobra" do
natural, que eles o fizes- policial vá mais além das
sem por esporte. Filhos de simples horas extraordíná
pescadores, pescadores eles, rias e se estende aos dias,
desde a infância, alí esta- não tem ele nenhum paga
v��mpregando as suas ho- menta dêsse tempo que dá a

ras ''de folga, num sadio e vi- mais, nem mesmo, não vos

rfl passatempo. Isso é belo! espanteis, uma simples re

Seria 'humano e seria justo. feição que seja.
Assim deveria ser, mas la- Haveis de compreender
mentavelmente não o é, que é perigoso confiar à ho-
Desconhecido observador, mens mal remunerados, mal

'podeis estar certo de uma .arnparados, mal nutr-idos e

coisa: se ali algo de belo ainda mal considerados, a

existe, é o estoicismo, a abe- guarda das riquezas públi
negação e a tragédia de um cas e particulares: Inconce
"guarda dos bens alheios" bivel até que em elementos

que de seu não tem nada, de nível cultural inferior
nem tempo, nem a considera- subsista, como têm eles so

ção que lhe é devida pela bejamente demonstrado, um

nobre e exaustiva natureza tal sentimento de responsa-
do seu trabalho; e ele em- bilidade, de- dedicação ao

prega, para matar a fome cumprimento do dever, que
própria e a dos seus, não os faça, para completar a

horas. de folga 9U lazer, quilo que a sociedade lhe
como 'pensastes, mas as ho- sonega dos seus serviços,
ras que deveriam ser de RE· que vão 'pescar p'ra minorar

POUSO, minguadas horas a fome.
do pouco repouso que dis- Coisas como essas de-

as

põe um soldado de polícia, vem ser conhecidas, sim pois
numa polícia como a nossa elas credenciam à confiança
de reduzidíssimo efetivo an- e à estima pública o calunia-
te as necessidades do servi- do "meganha", em tais cir-

ço que deve ser dado à nos- "cunstâncias um exemplo e

sa população. Mas porque,
I
um modelo de honestidade.

�OêRtal Santa Apolonia
-'lf

ARTHUR ANTONÍO MENEGOTTO
Rua: Tiradentes, n.? 20

FLORIANóPOLIS

ESPJ.<.:CIAlIZADA EM ARTIGOS DENTARIOS
Estoque permanente de todos e quaisquer artigos

concernentes 110 ramo

.
EQUIPÓS, CADEIRAS E MOTORES �1EVONI te

mos para pronta entrega
Aceitamos encomendas de PLACAS E"'lvIALTADAS

para diversos fins

ATENÇÃO; Atendemos os senhores Dentistas. e

Protêtices de Interior pelo Serviço de REEMBOLSO

AÉREO e POSTAL

Centro de Criado_res de CaDario�
de Santa Catarina

.

CONVOCAÇÃO

.Serviço Floreslal
A V I S O

A Delegada FIOl'estal Regional do Ministério da

A�ricultura em Santa Catarina, avisa que entrou em en

tendimento com a "Delegacia de Policia e a Secção de
Armas e Explosivos, ficando terminantemente proibiàa a

fabricação, venda e soltura de balões, por ocasião qos
festejos juninos, na forma do Art. 22 § 10 do Código Flo-
re8tnl.

'

Os contraventol'es serão rigorosamente punidos. de
aeõrdo com a-lei.

Delegacia Florestal Regional em Florianópolis. .
.

(x,resso Florianópolis LIda.
ff:S�'f."��;..;. .. __ ,_

.

'---�.'� Transporte de caraes em geral entre
�;� �_.,-.: ...,�� :x� 'lo' v- ......J4...��".. "

,
.

"�.,
. .f.i�..iSY_ •

FlORIANÓPOUS1 CURITIBA E SÃO PAULO,
éOM VIAGENS DIR:f:TAlS i: PERM.4. �ENTES El'tl CARROS PROPRIOS

FILIA�: CURITIBA FILIAL: SAO PAULOMATRIZ: FLORIANOPOLIS
Escritório:

.

Rua Padre Roma 50 - Terreo

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n. 1:1'>

Fones: 2534 - 2.535

Caixa Postl\�, 435
End. Telegrátlco:

Sandrade e Transpolis

Visconde do Rio Branco
(P32/3fJ)

Avenída do Estado 1666/78

Telefone: 37-30-91
TeleIOne 1230

Endereço Telegrá.tlc:l
Santidra e Transpol1s

-'J-

São Paulo - Capitel - BP.
Endereço TelegráfiCO:
Sandrade e Transpol18

-o-

(Agência ne. Rio de laneU'o e em Belo Horizonte com tr_áfego mMuo alj

8io Paulo com a Emprê!la de Transportes Minu Gerail SIA.)

Diretoria de Produção Animal Diario da
XIla. EXPOSIÇÃO NACIONAL UE ANIMAIS E IMetropote

PRODUTOS DERIVADOS. . DOIlS FATOS

10
5

10

Devendo realizar-se no mês de julho do corrente ano,

na cidade de Belo Horizonte (Minas Gerais), à XIIa. Ex-'

posição Nacional de Animais e Produtos de Origem Ani

mal, cuja inauguração está prevista para o dia 24 do

mencionado mês, a Diretoria da Produção Animal leva

ao conhecimento dos criadores interessados em participar
daquele certame que, a êste Estado, foram distribuídas

seguintes côtas :

BOVINOS , .

EQUINOS ...............•.....

COELHOS E AVES .

TOTAL 25
As inscricões serão encerradas em data de 24 de ju

nho vindouro,' devendo os respectivos pedidos, serem fei
CDS por intermédio da Diretoria da Produção Animal em

Florianópolis (caixa postal, 184), em tempo suficiente
para que os mesmos possam ser recebidos,· na Comissão
Executiva daquela Exposição, caixa postal 1523, em Belo
Horizonte até o dia 24 de junho do corrente ano,

Os interessados poderão dirigir-se a Diretoria da

Produção Animal do Estado de Santa Catarina, Praça
Etelvina Luz 2, em Florianópolis, pessoalmente ou por

carta, aos quais serão prestados todos os esclarecimentos

indispensáveis.

----�-------- . __,---_._"-

Um protestante salveu
.vida do Pap-a

Ensin - se,

o ESTADO �

O proprietário

CLUBf DOlf Df AGOSTO
PROGRAMA DO MtS DE JUNHO

SÁBADO - 'DIA 18 - NOITE DEMONIACA,
COM OS "DEMONIOS DO RITMO" E "CACAU E
SUA ORQUESTRA". "SHOW" E ATRAÇÕES VA
RIADAS. , !�,;��

ATENÇÃO: ,;_ Por motivo de fôrça maior, a

grandiosa "FESTA DE SÃO PEDRO", será realiza
da na noite de sábado, 2 de Julho entrante, podendo
as reservas de mesas serem feitas na Secretaria do
Clube, a partir do <lia 10 do corrente.

LIRA TEMIS CLUBE
PROGRAMA DE FESTAS PARA O MtS DE JUNHO

"'-" .,��t,�
Dia 25 - Sábado - Tradicion-al Festa de São

João - Farta distribuição
de Queimada - pinhão
amendoim - laranjas -
Dança da Quadrilha e Ra
toeira - Casamento na roça
e muitas outras diversões -
Reserva de Mesas na Joa-

- lheria Müller a partir do dia
13 - Preço Cr$ 100,00.

Apelando para a

pública
caridade

PARTICIPAÇAO
LAURO BATTISTOTI

E
SENHORA

Participam aos parentes e pessôas amigas o nasci
mento de sua filha LENITA, ocorrido dia 5 do corrente
na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

V E N D E,aS E
Vanguar 1950 Com rádio. Facilita-se parte do paga-

mento .....r.' 'i\'�• � il.;.J:,,!·�li·:e'\�:'.!'�';:�'h�..
Tratar na E. A. V. Catarinense S. A. � Agência. _

Participação
OSWALDO DAMASCENO DA SILVA

e sua esposa d. ZELITA LAUS DA SILVA participam ás
pessôas de sua Família e amigas, o nascimento de seu fi,.
lho LUOIO, ocorrido na Maternida.de "Dr. Carlos Correia",
no dia 1° do corrente.

PERDEU-SE
Perdeu-se no trajéto dos Correios à Praça Getulio

Vargas, uma pasta contendo livros comerciais e docti�
mentos que só interessam a quem perdeu.

Gratifica-se a quem entregar na Caixa Postal nO 239.

Para deposito
Precisa·se comprar ou alugar terreno ou casa velha

(gÍ'ande) próximo de centro comerciaL
Informações na "A MODELAR"

'Quartos
. .,,-...J

para moç ..,. Aluga-$e ,doi.� quartos, de preferência
Combinar à l'ua Feliciano I ou senhoras, em casa de família.·'

Rua. Til'aQentes, H

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Na Convenção do P. S. D.I
Salldacão BOS conveuclonais.' Brilhante dlacnr_o

d d W· ·1
.

D· Alli\QU \lU Willy JU11[; --- Jayme Matzen,O r. I mar las Itamarcor�ei:'O·- Bedol- bacher _. Antonio Maciel deLegítimo é o orgulho e in- sagrastes a escôlha do nos- ra 110 comum, documentada do Fernandes de Oliveira Araújo e Alfredo Netzlercontída a satisfação do Di- so candidato, é a prova ir- [pela brilhante e eficiente ARARANGUA PRESIDENTE GETULiOretôrio Regional do PSD ca- refutável de qué somos to- solução que deu ao maior Aittcímo Tournier _ Apo- F'rancisco Ax Joãotarinense, em agradecer a dos um só pensamento quan- problema de tráfico econõ- lonio Irllno Cardoso Francisco Boerkenbrocktodos vós, ardorosos compa-
'

do está em jôgo o destino da mico nacional, que é o des- BIGUÁÇU RIO DO SUL
nheiros e eminentes conven- 'nossa terra; e de que as congestionametno do porto Orlando RomãQ de Faria Raymundo Mayr Sobrinho.clonais, de todo o Estado, do Rio de Janeiro, o' nosso

_ David crtspím correta _ Antonio Naschenweng<Continuação da la página) . ma, foi recebida com o maior pela. vossa presença em a candidato, o candidato dá BLUMENAU ,/ RIO NEGRINHOsom prometer milagres, mas agrado pelo plenário. Inter- noite de hoje, quando, ufa- vossa escôlha, há de enca- Carlos Heinz Buechler Pericles Farto Vii:mondarirrnando o seu 'empenho de calando-a de spísódíos ínte- nos e confiantes, vamos co- minhar Santa Catar-ina .por Alfredo Campos �:l1clidcs Ribeiroatacá-los resolutamente, em ressantes, as vezes chistosos, roar os resultados do vosso um roteiro de trabalho e de CAÇADOR RODEIO
c o I a b o r a ç â o com os o dr. Francisco Gallotti ta- trabalho, apresentando ao progresso, rea lizàndo,- com Manoel Siqueira Bello Joaquim '(1,igo _ Hermíniodemais poderes e com o au- lou com a simplicidade -que povo catarinense o candída- o concurso de todos nós, um Jandyr Formighiel'i lip,,"ran- Gaelottixílio da Uníâo. Assim, o pro- tanto agrada a nossa

-

gente. to que a vossa sabedoría po- govêrno fecundo, honesto, ça SAO BENTO SULhlema magno dos transportes Daí por Que as manifesta- lítica ,o vosso acentuado empreendedor, que situará CAMPO ALEGRE Ernesto Jorge Díenere doensíno, da habitação, do ções respeito ao seu discurso amor à nossa terra e o vos- o nosso Estado entre os mais osnv Ribeiro _ Odorico Henrique Scharzcusto de. vida, ela ganância, ,3.0 unânimes em aplaudí-Io 30 clarividente espírito- de bem administrados da fede- Gomes Munhoz SÃO FRANCISCOSaudou a mulher catarínen- sem reservas. A rranqueza, brasilidade selecionaram pa- ração brasileâra. CANOINHAS Olivio Nobrega _ Osvaldose, a mocidade estudiosa e os aliada a simplicidade, fez da ra receber, a 3 de outubro Sua larga. projeção nas a1- Tarcisio Schaefer _ Age, Zattar
/'

esportistas. Det=ve-se na as- sua ornção a sua primeira vindouro, a ratificação de tas esferas econômicas do
nor Vieira Corte SAO JOSE'sístêncla à infancia abanão- vitória na campanha. uma escôlha, já, de há mui- país; seus contactos com CAPINZAL João Paulo Ferreiranada, lembrando o .Abrlgo Assim concluiu: to, inscrita no coração da grandes circulos'administra- Aparteio de Oliveira Ríbeí- Artur Manoel Mariano

..que mantem na Capital 1!'e- "Não desejo o govêrno por nossa gente. nossas diferenças internas, Uvas da "Capital da Repúbli- 1'0 _ Silvio Corte SOMBRIOderal, sendo, então, aplaudi- ambição. Quero-o para servir Magnífico e edificante, o sinal de vitalidade da nossa ca; seu crédito entre as . CRICIUMA Santelmo Borba - Nata-do par um aparte do.êenador minha terra. Se a mim estí- exemplo que nos ofereces- grei, jámais se constituirão massas operárias, conquis-! Paulo Preíss _ Addo Cal- lio VignaliCarlos Gomes. Evocou a sua ver reservado tazer por San- tes; magistral, a página de
em obstáculo à unidade do tado graças à harmonia que dos Faracovida de administrador e 03 ta Catarina e pelo seu nobre civismo que escrevestes, a-
nosso Partido, tantas vezes soube imprimir às relações CURITIBANOS Hermanl1 Huscher � Emí-seus trabalhos à frente da povo, mais e melhor do que correndo, com entusiasmo e já posta à prova. Sempre entre os operários e a ad-' Salomão Carneiro de Al- lia LarguraAdministração do Porto do o meu ilustre competidor, o dedi�a�ã.o, ao chamamento
que Santa Catar-ina estiver ministra7�0 do .porto, do Rio

I

meida _ Oricimbo Caetano TANGARA'Rio, onde estabeleceu ordem dr. Jorge Lacerda, peço a partidárto, nesta hora em, em jôgo sabemos nós os de Janeiro, CUjas greves e da Silva Alberto Garcia Nelsoe a harmonia com os traba- Deus a minha vitória. Mas que, �omo' cidadãos livres e pessedistas que os seus in- fil�s, comuns e corriqueira,s I
GASPAR Písanílhadores e operários. Reme- se a êle fôr destinado, pelos conscientes, �o� aprestam�: !terêsses' não serão aacr ifi- ate a sua pos�e.no, alto, car- Edmundo dos Santos TIJUCASmorou episódios da sua vida desígnios da Providência, para o exerCICI? .do �aI�. cados de nossa parte em de- ,go de Ad�I�:strador do

I
Bertholdo Bornhausen Valeria Gomes _ Zeferinopolitica, para exaltar a rígu- melhor govêrno, o meu ar- grave e do mais ImperIOSO trimento de ambições pes- Porto do RIO ja pertenceI? GUARAMIRIM Carvalho Neto e Luiz Santyra, do; seu chefe, dr. Nerêu dente desejo é que seja êle dos nossos deveres polítí- soais ou de grupos. às coisas do passado, consti- Geraldo Meyer _ Gustavo TellesRamos, sob delirantes aplau- o eleito". cos : - a escôlha do Gover- O desinterêsse e o grande tuem a melhor certeza de
Jensen TVBARliOsos dos assístentes. Abordou A seguir, em longo e subs- nador que, no próximo quin- espírito público demonstra- que o se�l. nome há de mere- IBIRAMA Idalino Frettaaspectos da administração, tancíoso discurso, o dr, Ne- quênio, venha promover o dos pelos nossos eminentes cer o ap?lO cerrado do v?lo- Ivo Muller _ Iba ooítaca- Chaves Cabraladiantando que sempre tra- rêu Ramos encerrou a sessão. r�-encontro de Santa ?a:a- companheiros Aderbal Ra- rosa �leItorado trabalhista
zes dos Reis TIMBO'balhou com o· concurso de A sua palavra, escutada com rma com as suas tradições mos da Silva Ivo d'Aquino catarmense que, cansado de IIVIARUI Theodolindo Pereiraequipes. Poderia, assim, dírí- o maior acatamento e se- de independência, altanería

e Leoberto Leal, nas sessões promessas enganosas, pro- Pedro Bittencourt _ Gus- Mario LuizBchustergir o Estado sem p.referen- guidamente aplaudida, foi e inteligência, restabelecen- realizadas por esta Conven- cura um Homem que, no Go- tavo Custodio de Oliveira TURVOcias locais ou regionalistas. uma aula doutrinária, abor- do, no trato da� c�usa� do ção, serãO" mais um motivo vêrno do Estado, lhe inau- INDAIA� Abel Esteves de AguiarSaudou a imprensa falada dando pontos administrati· Estado, o respeito as hber- de coesão para as nossas gure uma éra de novas es- Gel:niano (Brandes Junior Luiz Mal'agnoe escrita, não apenas a par- vos e políticos. Criticou fir-: dades cívicas, o estímulo ao hostes e um exemplo a ser peranças e de novas oportu-
_ Gustavo Lauth URUSSANGAtidária, mas também a ad- memente os processos posto.> trabalho honesto e ordeiro, i

apontado aos catarinenses, nidades econômicas. ITAIOPOLIS" Victorio Burigo _ Rosalinaversa, da qual estimària a em prática no Estado, no. �o- e a co�fi�nça n_a ação do P�-I particularmente às novas Sua formação cristã, cató- Alexandre Ricard(j WoreU Damianicritica construtiva, para re- mento, COr:10. as persegUIç�es der Pubhco, tao desacredI-1 gerações, que mais uma vez lica, em consonância com os
_ Eduardo Kolross VIDEIRAcebe-Ia como apreciável co- aos adversarIas, o desrespeIto tada na hora prese11te. viram nas hostes pessedistas sentimentos do nosso povo; ITAJAI Silvestre Doré _ Orei;>teslaboração. Garantiu o seu às leis, o abandono' dos Vivendo e partilhando e�- prevalecer o espírito parti- sua grande sociabilidade, 'Arno Bauer _ Francisco Formighieriamor às liberdades publicas. transportes, o crescimento ta hora convosCo, pode o DI- dário em harmonía com· o decorrente da sua ancestra- de Almeida ITUPORANGAAsseverou que a FOl'ça Mili- de superfície elo Ensino. Rea- re�ório Regional pessedista ,. bem estar e as �spirações da !idade, descendente que é de JAGUARUNA Hoyec1o Linstal' necessitava ser olhada firmou o seu júbilo pela ali- aflrmar, com festa na alma, coletivida,de catarinense. bravos e indómitos povoado- Luiz Pereira Lapolll _ Jo- BRUSQUEcom maiores cuidados e con- ança estabelecida entre o que Santa Catarina está to-I O apôio e as. incontestá- res da. nossa terra, serão,' ão Mendonca Sobrinho Ingo Arlindo Renauxsideracões. Disse não ignorar P.S.D. e o P.T.B., partidos da aquí: -:-. presen�e pelas

I
veis derponstrações de fide,- outros tantos méritos a re- JARA-GUA' DO St'J. Rolland Renauxa situ�ção do funcionalismo, I oi'iginários da m.esma fonte .. forças pohbcas malS ponde- !idade e de aprovação, a comenda r o vosso escolhido: Waldemar Grubba _ José

. aflitiva, desesperadora. - Se Lembrou o respelto e a gr�),- ráveis·e mais salientes das orientação e à conduta do ao sufrágio de todos quan-! Pasquàlini BOM RETIROeleito não prometia
-

reso�ver, ticlão que os catarinenses suas unidades administrati- nosso grande líder NERÊU ,tos, radicados ou nascidos .

.

JOINVILLE ,Arno Oscar Meyer _ 0 .. -

num só dia os seus proble- "'devem à memória do saudo- vas; pelo mais valioso e mais RAMOS, a quem 'nunca fal- nesta Santa Catarina, an- Adhemar Garcia _ José lando Filippimas. Era mister, antes de tu- so Presidente Getútiº Var- expressivo da sua pujança tastes nas horas de luta e seiam por entregar os nos- Américo Dias Barreto e Aste- � CAMPOS NOVOSdo diminuir o número de gas, pela atenção que deu econômica; pelo mais repre- nas horas de dôr, significa sos destinos ao contrôle de roide Arantes Augusto Bresola _, Ansel-no�eações e reduzir' o qua- aos nossos problemas. Pregoa sentativo das suas forças de que chegámos, na vida polí- um governante de bem, pl'U- LAGUNA mo Nino Gral1zottodro para dar aos servidores uma campanha alta e demo- t'rab�lho e de' ação e, final- tica catarinense, a um alto dente, sereno, justo, equili- Paulo Carnei'ro _ i).rman- FLORIANO'POLISvencimentos melhores, Não cratica e concluiu concla- mente, pelos. valores mais gráu de maturidade que ra- brado e humano, qU'e condu- do Calil Bulas \ Adalberto T. Carv�ho eadotaria, por isso,' a política mando todos ao caminho pa- alev'anlados da sua cultura tifica o grande respeito e o za a nave do Estado, sob a LAJES João Bonassis Ivo Reisdo empreguismo, mas 'a opos- ea a vitória, pela redenção'e da sua inteligência. largo prestígio que a nossa
! i�spiração da nossa.Padro-: VidaJ Ramos Junior e I Montenegro e Joaquim M.ta, que faz justiça e d� me- de Santa Catarina. ·E', ém veI'da,de, uma hOl1- Secção conquistou, através a eIra, a mares tranql1llos on-

I Waldo da, Costa Avila _ Os- Neveslhor conforto e mais alto teor A sessão foi encerrada sob ra e· um confôrto para a di- atuação dos seus represen- de o nosso povo possa en-'
ny· de Medeiros Regis e João CONCORDIAda vida ao verdadeiro funcio- vivas entusiásticos. recãQ partidária, a cuja tantes federais, nos altos contrar a seg'urança contra. Dias Brascher Dr. Julio c.. Ribeiro Nevesnalismo, excluido de para-

.APOIARÁ fr�nte se destaca, austéra e circulas da vida pública na- as. incertezas da vida econô-I MAFRA - Dr. João Estivalet Piressitas e de aproveitadores. ativa, a figura, do nosso pre- cional. I mlCa.. ,.. Pedro Kuss _ Protogenes I
PORTO BELLOE perorou reafirmando seu MONTEWIDEO, ·20 (U. P.) clal'o' companhejro CELSO Aliás, a desambição pes- O D�retorI� �eglOnal, por Vieira . Antonio F�ancisco Peixotopronunciamento de vespera, _ O Conselho de Govemo ,10 'RAMOS, exemp\o de desin- soaI já é, entre os pessedis- meu mtermedI.o, e a quem . ORLEÃES _ Luíz José Batistacom o juramento de fidelida- Uruguai resolveu· apoiar a terêsse pes.soal e ,de verda- tas, uma. constante e uma agTadef.0' cOl�trüo pela ?on- 'NilsoÍl Carioni - Edgard I XANXER�de à Santa Catarina, ao seu candidatura de Cubil' ao·car- deira dedicaçãõ à cl_?usa pú- herança, de que se faz exem- ra da m�estldura, envia

�

a Mattos
'

Adilio Fontes _ João Bro-povo e aos pal'tidos aliados go de membro não- penna- blica, consignar o encontr.o, pIo vivo o sacrifício e a ele- todos vos a s�la saudaçao ·PALIIOÇA . ! tona causa oposicionista. nente do Conselho de Segu- nesta noite memoráv:ql, dos vação ,de princípios .do com- fraterna � amlga, .de par. Ivo Silveira e Jacob ManoelA sua palavra, fluentíssi- rança das NaC}ões Unidas. melhores valores da ,n_ossU;: portamento das valorosas e com. os seus agradeclmelüos, Knaben _. Enis Lu/chi e Cae-
..,..._ .........,. .... ----w.-....�----..--..........- gente: - dos pioneir0.É! e. cultas representações parti- aqUi reAno�ados, pela vossa tano Silveira de Souza

fronteiriços do . OESTE,- dárias no Parlamento Na-
I
comparenCIa; e a todos con- PAPANDUVA

construtóres do nosso futu-' cional nos Executivos e Le-
I cita, mais uma vez, para o Julio Mendes de Souza

1'0 econômic,? e vanguardei: gislativus Municipais e, par- : trabalho das urnas afim de Jair Damasco da Silveira
ros da nossa cultura e da jticularmente, na Assembléia: que, a 3 de ou.tubro,_ le�e:n�s PORTO UNIÃO
nossa soberanía' dos indus- Legislativa do Estado onde o nosso candldato a vItorla Lauro Muller Soares. 'I '

.

dtriais e agricultores do VA- 15 novos heróis, resistindo. para a maIOr gran eza da
LE DO ITAJAí e do NORTE a um cêrco econômico feroz,

I nossa querida terra.
DO ESTADO, em cuja ope- somam os seus esforços e a I --------'
rosidade e em cllja capaci-l sua superioridade moral a, 51dade técnica tanto confia a intimoratos e nobres tra'ba
nossa terra, que êles tanto

I lhis�as e cumprem a glorio- I LONDRES, 20 iU. P) -" A

engrandecem. e projetam, I
sa tarefa de evitar que o po- : espediçã� conjunt,;},. 'l� BBC

pelo d�staque que lhe dão vo catarinense seja reduzi-
I
e da SOCiedade ZoologJC.a .en

no cónserto federativo; dos do à e'scraviàão econômica e .

controu aves de :_'!U")3 ÍllJOS
ativos e industriosos campo- agrilhoado a uma orienta-! na Guiana Britâi.li.c:t e o c1('f;
neses e ruralistas do SUL ção ad_,ministrativa e finan-' cob.rimen.';é) representam �mDO ESTADO que, no ama-' ceira que visa a subol'dinar .

valloso m:;remento na CO.ie

nho da terra ou no trato do os altos e perenes interêsses ção do J:lrdim 7.o,)légico de

sub-solo, tanto contribuem da coletividade a um grupo Londres.

para o nosso engran,deci- econômi�o ambicioso e vo-
I

ANTARTICA
-- -

menta e para a nossa r�den- raz. ;.
cão econômica; dos briosos A inteligência e o grande 'CHILENAé austeros criadores do 4L- tirocínio demonstrados por
TIPLANO, artífices da n08- vós no encaminhamento do
sa grandeza econômica, pe- problema sucessório catari
III sua contribuição técnica- nense, mais uma vez deixa
mente apurada, atl'avés um à mostra a superioridade
trabalho em que a in te li- dos sentimentos ponticos
gência e a coragem se igua- dos pessedistas, pois o can

Iam e se irma.nam; e, final- didato consagrado, pelas
mente,. pela brava, altaneira suas qualidades de caráter,
e operosa gente da FAIXA civismo e de trabalho, sou

LITORANEA, cuja dedica- be, já nas últimas eleições,
ção à grandeza e .ao amor a conquistar as pl:eferências,
Santa Catarina só conhece não só dos pessedistas, co

paralelo no devotamento e mo das mais representativas ANTI-CANCEROSA
na idolatría de todos nós pe- parcelas do eleitorado cata- PARIS, 20 l rr. P.) -- Um�
la grande terra do Brasil. rinense. O seú sufrágamen- substância ant.i-c:uw2rosa.

O compareCimel}to maciço
I
to maciço, por parte do glo- cuja eficácia" afirma-se seria

de todos vós traz ao Diretó- rioso PTB; constitue penhor incontestávd, foi ]Jrcparada
rio Regional a certeza de seguro de vitória certa. pelo professor \�hevallier. de

que o seu trabalho e a sua I, Aliando, com efeito, a um Estrasbu�go, de�)ois oe fi anos

�onduta traduzem o pensa-· congestionamento ,do porto I
de pesqUIsas: o radwfosfato

mento e os anseios. dos cor- � nossos mais angustiosos pro- i
de cromo. Essa notícia foi.

religionários do interior; e. blemas, um� capacidade de, dada
.

ontem à noite, em

a unanitnidac:le com que con-
I
trabalho e de realização fó- Estrasburgo.

�lornmõpoli§,' Terça-lei ra, 21 de Junho de 1955
_._--

OALiOll1 - por unanimidade

NOTICIAS DA CIDADE

AVES RARAS

.
Ns 10,30 horas _ Recepçào

no Aeroporto
A's 11,00 horas - Recepção

no Palácio do Governo
A's 13 horas _ Almoço no

Palácio, com a presença de

autoridades.
A's 19,30 horas _ Jantar

na Residência Oficial - do

O Secretário Geral das

Alianças Francêsas do Bra

sil, Professor Philippe Gref
fet, passou por Florianópo
lis, de passagem para o Rio

de Janeiro. Regressando 4c
uma viagem a Pôrto Alegre,
o Professor Greffet, no mes

mo dia, às 20 horas e 30 mi

nutos, no Salão Nobre da

Faculdade de Direito, fez

uma conferência, em fra.n

cês, subordinada aO título
"L'ESPRIT DE PARIS". Os

intelectuais e os que se inte
ressam pela 'cultura francêsa
estão convidados a assisti
rem à palestra de um de seus

grandes expoentes.

Governador.
INSPEÇAO A FRONTEIRA
Afim de inspecionar os

�)ostos de fr.onteira situados
no sul do país, seguiu, para
.f'ôrto .Alegre, o Almirante
Paulo Bosísio" Comandante
do 5.0 Distrito Naval.

S. Excia. deverá permane
cer no vizinho Estado até o

dia 25 do corrente, quandO
regressará à esta Capital. .SANTIAGO, 20 (U. P.)

O Presidente da Republica
a>,sinou a lei aprovada pelo
Congresso e que in'�:)':pora à
província de Ma�al!an�" o

território rla Antártlea (;hile
na. O território antál·tica c1e
penderá admique o Presi
dimte, com o auxHio d� uma

comissão t;-specia! 0!;lbore um

estatuto defintivo.

VISITA DE GOVERNA
DORES

Visita ,no Legislativo
Florianópolis recebeu visi

ta de dois eminentes gover
nadores de unidades da nos

sa Federação. Jânio Quadros
e Adolfo de Oliveira Franco,
respectivaménte, governado
res de São Paulo e Paraná.

Estiveram,' sexta-feira, na

Assembléia Legislativa, man
tendo-se em

r demorada pa
lestra com o Presidente Braz
Joaquim Alves, no Gabinete
da Presidência, a portas fe
chadas, os seguintes . políti-

Os dois il)lstres visitante,>, cos:

a convite do Chefe do Exe- Drs. Adolfo Konder, ex

cutivo catarinense, tecebe-I Governador do Estado: ':'i�tor
ram as homenagens do povo Tietzmann, ex-Secretano da

florianopolitano muito jus� Fazenda e ex-deputado, a

tas, aliás, elr: se tratando tual Presidente do. PTB de

de personalidades de relêvo Brusque, Ingo Al'lmdo Re
do mundo administrativo do MUX, ilustre Presidente da

país. O programa elaborado Câmara Municipal de Brus

para a permanência dos dois que, e Roland Renaux, pres
distintos visitantes foi o se- tigioso e destacado líder da ...

'guinte: classes pI:odutoras,

As represenlaçõe_
na

'

Convenção

TAlO

Dilney

SÃO CARLOS
Fredolino Zimer

SEARA
Antonio Possan - Artenio

Paludo
CAM1JORIU

Antonio Fadel Filho
. Grei Angelin Vieira.

:. �"

FpeGl}anõo
�'IW....-,.-

-

Para que a ·convenç.ão da U.D.N., na sua sessão
de encerramen_to, tivesse público, algumas providên
cias foram tomadas. Funcionários receberam o con
vite, gentil e amável, de espontaneamente compare
cerem, não faltarem ou aguentarem as consequên
cias, O voluntariado, apesar disso, falhou. Outra me
dida foi a pi'esença, à porta do Ritz, da banda mu�
sical da Polícia Militar. Pela primeira usaram-na
para fins político-partidários, obrigando e exploran
do QS músicos a trabalhar para a U.D.N, num domin
go. Além disso, o foguetório comeu solto durante vá
rias horas, enchendo todos, menos o Ritz.

A convenção do P.S.D., de domingo, transbor
dou a tradicional casa de diversões. Nenhum lugar
vazio. Corredores repletos. Portas atulhadas. Na rua,
à frente, gente que-era mato! Isso, antes das 20 ho
ras, quando a sessão seria às 20,30. Da porta, in
transponível,' daí por frente, todos voltavam apres
sados para casa, para ouvirem a memorável sessão
pelo r&dio.

.

Para acontecer isso, ilão foi preciso um boletim
na rua! Não expluiu um só foguete! Não hnuve mis
ter de musiquinha!

xxx

Comentei essa diferença com um ilustre membr'o
da dissidência udenista. Ele concordou, em princí
pio, que levamos a melhor em tudo, Mas discordoli:

Vocês tiveram o que nós não tivemos!
! ?
O govêrno do Irineu!!!

GUILHERME . TAL

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


