
e qualquer protelação em

busca de estudos mais com

pletos que ob,ietlvem uma

solução compatível' com as

necessidades, deve ser repeli
da, porque em prejuízn dos

próprios servidores,
CONSIDERANDO que esta

Assembléia ou alguns de seus

membros exorbitaria de suas

atribuicões se, antecipando
se a qualquer provídêxcía
governamental, oferecesse,
em Projeto de Lei, um au

mento ou melhoría aos ser

vídores dó Estado, estranha-
1110S que, até a presente da

ta, não haja .esta Assembléia
recebido nenhuma Mensagem
do Poder Executivo, propon
do uma solução condizente
com a gravidade do momen

to.
E' por essas razões que

submetemos à consideração
da Casa, para o envio ao ,Sr.
Chefe do Poder Executivo, o

texto de um tele�rama, soli
citando que S. Exa, envie a.

esta Assembléia, com a má

xima brevidade, uma, Men
sagem propondo ao coneessão
do Abôno de Emergência aos

ssrvídorea civis ou míütares,
do quadro ou extra, funcio
nários efetivos ou trabalha

dores de obras ou de outros

serviços dependentes do Es

tado,
O Texto do telegrama é o

seguinte:
CONSIDERANDO que já
foi apresentada a emen

da que transforma em

taxa o aumento do Im

pôsto de vendas e Con

signações e referente ao

Plano de' Obras e Equi
pamentos, emenda essa

cuja tramitação vem

sendo normal, sem en

contrar obstáculos e ja.
com parecer favorável dn
Comissão de Constitui

ção de Justiça, apelamos
para V, Exa. no sentido
de enviar, com :lo possivel
brevidade, a esta Assem

bléia a Mensagem pro
pondo a concessão do
'AbônU_® lI!meJ:i\ência.

.

àos -Ser.vidorés do �o,
cuja llit'uação aflitiva ,,'�.
por demais conheciqa,
Saudações,

AbôDO
aos

de emergênc.;la
funcionários.

res do Estado não garantem
u� minimo de conforto' e

.'
...

wt�P"��.-eOOil..a
'rempa ,_ Bom, drgilicfàae 'de ..pesso�)lumalh,
Temp�ratnra _ Em ·decH':' ',e em· corr.e8pon�ência com (I

nio. preceito constihrcional, o que, '

Ventos Do quadrante sem dávida, se reflete no

'3ul, frescos, ,própriO serviço público e f01;- j
Temperaturas _ ExtremDs ça os mais capazes a procü-

Je ontem: Máxima 18,5. Mi- rarem" em outras atividades, I "DON CASMURRO"
nimll. 11,6,

• naS. Repartições pÚblicas fe- RIO, 24 (V, A,) - O 1'0-
"- ,_ derais e nas autarquias, uma mance "Dom Casmurro", de

re�uneração comp&tíveI que I Machado de Assis, vai ser

li es é 'recusada pelo Estado.
I
trazido e publicado na .lu-

S. FRANCISCO, 24 (O, P.) "CONSIDERANDO que é i goslavia, foi o que informou
�-' O ministro das Relações urgente a providênCia qtB o embaixador do Brasil ..�

venha minorar as agrur::..ô �elgrado, sr. Ribeiro Couto,
de milhares de famílias d3 acresc�ntando que outras
nosso Estado, cujos chefes obras de autores brallileiros
percebem vencimentos defi- terão,também ali seu lança
cientes, e ql1e, por isso, tôch mento,

":diÇ�O d� hoje

Foram estas as palavras
do líder do P. T. B.:

A· situação na Argentina
Renuncteu o Gabinete de PeroD,· Apoio.. Reorgao.ização -

com predo·, ��o ed�:s::��;:!�:a �Ús��i���
elo E�tado, cujos vencimentos

minancla
,

militar. Ligeiro histórico do movimento. :s:�ru��:on:��:s%:d:SS re:�:
BUENOS AIRES, 24 (U, P.)

.

teclas as ,vezes s�iu, vencedo"'1 clel:o a usar trajes civi,s, e I tomou m_edidas pa:'a g�r�n.til' participado da-revolta, A meSD:lOS,
-A Secretaria de Imprensa com maior domínio e corno muitos sacerdotes residem 1 a proteção do clero e Igrejas Polícia reforçou sua vígtlãn- A nós, representantes do
do governo autorizou todos líder indiscutível das massas, com amigos depois de 16 elo, CO)1tr� os que possam acredí- cia para garantir a proteção povo, cumpre auscultar E:

os jornais argentinos a pu- Um grupo de chefes �1ilita- corrente. A Polida, ainda.! tal' que os padres tenham das propriedades da Igreja e julgar das- aspirações e pre
blícarern que todos os 1� res se rebelou, de maneira �_"""""."'�_·"""'J"_-.�_�....�.·...._·.·��w..........."""'''''''''''''-.-.-.-.'''' ordenou que se efetuassem tensões para, dentro das exa-
membros do gabinete do pre- mais bem organizada em 28 SI-

.

e·duz'l-
sem estorvos os serviços reli- tas possibilidades e no ãmbí-

stdente Percn rsnuncíarum de setembro de 1951, mas em e ec Ionar e r r giosos sempre que o sacerdo- to de nossas prerrogativas,
para permitir a sua reerga- tal ocasião não houve tiro- .. tes .evítem sermões políticos índlear as soluções que '36

����ç::·.t�r�� ��;�a�U:o���: ;:�o en�;t��;�'Of�l�a!u:�O\!�: Gaoba O EstadO e ganbam os �a°.sr::.��f���Ç:Sreu�!�i::'�� ac���������a��ad�ue .�

ela ele renúncia dos minis- xas, Os aviões, que sobrevoa- Peron declarou que pretende mesmo problema afeta tan-
tros. ram o centro da Capital, eru funcionários continuar avante com a eleí- to o servidor público civil ou
APOIO INTEGRAL - LEAL- 1951, deixaram cair folheto; O S1'. Fl'ancisco Gallotti, em seu discurso de eandtdato, cào de urna Assembléia que militar, ativo ou inativo, efe-

DADE D'" =XERCITO revolucl'ona'I'l'oS, mas na-o .jo- f '1' ,fará emendas à Constituição t·
-,

1 ld,�
, v E _ situou .com objetividade o problema do uneiona ismo pu- avo ou nao, me Ul os os ex-

BUENOS AIRBS, 24 CU. P.) garam bombas, Quando foi Mico, Reconheceu, óbvíameute, que os servidores catarí- e separará a Igreja do Esta- tranumerártos, pessoal de 0-

_ O presidente Peron res- dominado o pequeno grupo nenses não podem continuar na situação aflitiva e deses- do. Uma lei em tal,Sentido brase os demaís operártos -ío
1

-

j
.

d b 1 j
-

h'
, ,

t foi aprovada e assinada, n-ae E t dsurge da revo uçao c e quin- e re e ues, nao avia mais peradora em que se encontram. Mas, se há, no momen o, a s à o.

d t d' ld t d·
,

1 d' exige votação sôbre completa "-

ta-feira passa a sem que ·e- UVl as quan .o ao po ena (e imperiosa necessidade de p)'ovidências que venham e rme- CONSIDERANDO que, se
,

t
,. separação Peron declarounha sido alterado o seu con- Peron. Ou ra sena ameaça tiado ao encontro do funcionalismo, há medidas outras ,,' essas dificuldades atingem a

,

b A t' S f' l'
,

.

I b 'I que este é um plebiscito emtrole so re a rgen ma .. eus ·01 e immac a em a 1'1 e que, paulatínamente, devem ser adotadas para equauíonar tôdas as classes, porque con-

l't'
.

d 19�3 d d virtude 'dos processos demo- ..

partidários po 1 lCOS a maio e ::l, quan o os a ..

o problema e oferecer-lhe a solução racional. sequência da alta do custo
I ários d P I crátícos, Entretanto reiterou .

Confederação Gera do 'I'ra- versários e eron co cearam O atual Governador, em sua primeira Mensagem, la- de �ida, maiores proporções
balho, integrada por 6 mi- uma série de bombas n03 meutou que tivesse de exonerar grande número de servi- em discurso depois da rere-

assume no que toca aos que
Ih I t traí.é d

' luçâo, sua decisão de garan-lhões de traba ae ores, e o pon os es rategicos a capi- €1Ol'es porque os cofres públicos não suportavam a despesa, vívem dos vencimentos e sa-

parÚelo peronista _ anun- tal. A maioria explodiu sem til' a liberdade de todas as lártos.
cíaram oficialmente seu in- causar danos, havendo ape- Em vez dísso fez eoísa relígfões, come garante a CONSIDERANDO que ri.
varíável apoio ao presidente. nas tensão e ansiedade, Fi- (lifel'ente: demitiu os funcio- Constituição e repetiu ....mais própria LEI EXCELSA, <I

Mas _ talvez este sej a I) nalmente, na tarde de 15 de narres adversártos, }ll'een- uma vez que é eatólic8. Constituição Federal, no art.
mfLis importante em tais mo- abril de 1953, duas bomba� cheu as vag-fts com afilhados

I
Ainda não existe garantia de 145, �m. que considerou ",

méntos _ o Éxél'cito bmbem explodiram na praça de e correligionários e aumen- que. o governo continuará trabalho um cteve'r social
tou de mais ele 6,000 o nlÍme- ,'concedendo subvencões àsdeixou bem claro ::t sua leal· Muyo, repleta de tl'abalhado- . condicionou-o a remunera-

-{lade. A declatação ele lealda· res que ouviam, veemente )'0 de se·l'vÍllOl'es. Corn isso escolas particulares católi- ção dignJ. e compatível, co,.,

de proveio do gon, Franklin I mensagem pronunciada pela ag')'avou a siiuação d� Jorma i
cas, Com toda a segul'ancÍl. paz de propiciar uma exis.

t:lrrecedora a IJOnto de Q ,: terminarão as demais aJ'ud�sLucel'o, chefe das forças ar- presidente, na sacada da Ca· es' ,
.
tência sem sobressaltos e sem

,S", Ro�ael,', Nar.uela nOl'te, n., S Esta'do te}' ilue conservar sa- :inanceiras à Igreja se fm' prl'vaco-es,madas da nação, ela Policia � ., � �, . '1 "
_

ministro do Exército. Mesmo tmbas exaltadas incendin.- lirios e vencimentos de 3, a- aprovada a sepa.ração entr� CONSIDERANDO que, de-
'I" a a. e le (I t'd nos atrás - ho'e inteia'a- t:greja e Estado.

aS!\lill, aCL'eC I La-se qne o ga- ]' 111 S:l C. S os par 'IaS '0- J

binete St�l'á sulJmetitlo a uma posicIonistas e do Jockey mente insuficientes pira a- ---.-"--------

rcorgani�at;ão, Club, sim bolos ,da aristocrá- tendêI' às llfimeil':'s necessi-

"o próprio Pcron voltou ao tica opo.sl.ção áo presidente, datles da tlasse média, lHan

seu 1'.iÜl:IÔ 'nonnnJ '(li) tl'!l.ba-, Mas ll1\:T ye:l ' lTI'Jis, . Peron te ... (jo� all}c,i!lj!nte e ihinter-'

lho, jnicl:\Utlo-se o clirr ofieial ficou' no poçler, Sêl11 Cjue SU'1 rllrlto :'L1iíÍfêH�?(fu-·custó '(Te·

!1;'? 6,2tl' tia 'i11�nKt de oJi.tem posição JO!:jse ameaçada, vida. A g'raiule maioria <los

como dc costumc, Para a Des't::t vez, estalou a l'evo: _ novos nomeados nãó corres

noite programou uma tl'ans, ta depoiS ela tensio poiítk;� }londe à necessidade do ser

missfl.O pelo rádio para toda que se pl'olon[?:ava pelo' espa- vi.ço, })oi;; l·cl)!l.l'tiçõcs h�, q\le

a naç,ão, Esta foi a quarta ço de 7 meses, por f'fl;\lS:1 el') nem lug:;tt tísico eles êlIC(llI- '>

mensagen'Í. radiofônica, des· conflJto entre EsL1Jo t' Igre- trar. 1"ua il ttabal11G.

.de que sufocou a breve e já, Tal conflito teve seu JTIO- Há dias, como txemplo, denunciamos o contrato dt'

sangrenta· revolta, na tarde mento culminante, quando o um proteghlo para o cargo. inexistent'e de guarda-livl'os .10

de '16 Cie junho. A revolução Vaticano anunciou a exco· serviço de Fiscalização de Fa.zenda, com vencimentos su

de ,há uma semana foi a rnunhão àe Peron e seus co- pCl'iores aos elos funcionários desse setor,

major ani.eaça ao poderio (Ú� la�Ol'adores, por eausa da Contra esse empl'eguismo eleitoreiro e políÜco, contra
Peron" p.esde que ass,umiu � expulsão do monsenhor Ma. ê:;;se pal'aquedismo que fel'e direitos ele velhos servidores e

presidcncia a 4 de junho de nuel Tato, bispo a'uxiliar de ,;;ang·l·a o Tesouro, é (1Ue a fórmula do candidato oposicio-
1946, Durou menos de 6 ho·· Buenos Aires. Não se anun, nista - Selecionar e reduzir - atuará salvadoramente,

ras, mais foi a. mais san, claram os danos causados à" Selecionar i)elos meios legais; reduzil' pelo mesmo sistema,

grenta e encarniçada - na, igrejas católicas, nesta ('3 ..
gem fel'il' dil'citos, extinguindo cargos inúteis quando se

História moderna ela Ar- p�t2.1, depois dos incêndios a.. detem vag·as; abolir, os imol'alíssimos contratos dos'para··

gentina e talvez, ainda, nos tribuidos aos comunistas por quedistas, flue se atiram lá no fim da carreira, sem anti-

139 anos da existencia da na- Peron, mas acredita-se qUe :uillal1e 11em ll\.erecimento; asseg'urar bonestidade nos

ção como repúbli(;a, subam a muitos milhões E' concul'SOS e lll'omoções; }'estringil' a criação de funções ex

NÃO RET,ORNARAO QUA- ,pesos, Entre as propriedade, tranumel'árias, i medida das vagas, para destrancar as l'e·

TRO .l\UNISTROS
.

eclesiásticas incendiadas, na partições de encostados e inuteis; pôr CÔbl'O à eleslocação

MONTEVIDEU, 24 CU, PJ I quirita-feira última,' contam- de servidores da sua repartição, com finalidades políticas
_ Em fo�tes autorizadas se

I
se 7 templos e o Palácio Epis- e novas sangrias no erário,

disse que informações dipLJ- copal. Com seu quadro normal, selecionado, com direitos as-

máticas, procedentes de Eue. As autoridades eclesiásti. segurados, Une elos protegidos que passam os outros para
I

d' 11' trás, o funcionalismo }Joc1erá ser remunerado à altura do
nos Aires, anunciam que o, cas pe Iram que 1es seja
novo gabinete do preSidente I peri11itido voltar a ocupar as que mer�ce e produz.
Peron mostrará um ·predo- propriedades çl!mificadas pe-· Foi essa a promessa. do dr. Francisco 'Gallotti. Essa a

mínio· dos ·militares, Acres- lo fogo, fechadas· 'e .,vigiac],)s ·inteligência das suas· expressões: selecionar e reduzir, sob

centaram que 110 mínimo ,1 peh Policia. Entreinente:;, o império da Justiça - pl'imeira palavra da sua lJlatafol'
dos atuais ministros, que nota-se maior tolerância na. ma,

,

t 12 t t at;tdI· Amanhã dh'ulg·al'cmos outro doloroso exemplo de ca,r-Jun,9 com os res an es .. 'U e c o governo para. com
J!:O,. inútil, criado pelo .Govêl'no, com apóio das bancadasrenunciaram, não serão no- o clero. A Policia autor:,�oll o -

vamente nomeados, Seg'undo
as' mesmas· informâçÓes,· não
serjà. designad'o .. 'novanlente
púa: o seu cai'go 'Angel Ga·
bri�l! :.Eorlen,t?:hl, que, como

ministro do Interior, dirigia
todo

..
a Polícia a.rgentina. As

mesIlla's' informações dizem

que o contra-almirante Ani
bal

.

Qityr$�i, :1h\nistro
.

da 1I4a··
rinha quando estalou a re

volta'; conf�ssou estar com

prometido .na revolta e rece,·

bel'á pena de;.pl'isão por mui�
tos a l1'OS, mas não a de mor

te, que lhe poderia ser co
mutada em face- das atuais
leis argêritinas.

HI$T·Ô'n.WO
A . lista completa de víti- HOUSTON, Texas, 24 CU.

mas não foi publicada, mas P.) - A exploração petroli
o .pl'óprio p'�rori peelarou qUe fera em grande escala terá

houve centeruis t1e morto.;; e inicio em. breve na Bolívia,
milhares de f.erido!> �ni con· com In\1Cil.J.inaria avaliáda em

sequência dps bombardeios ma·is· de. quatro milhões de
ao centro da capital, pela a- d61al'es, segundo . npticion
viação naval'"' rebe)ç!e, Nos· 'i�resta: ,cidade· Glenn H, 'Me
meios fnfonnadbs de Buenos Carthy, ·que obteve uma con

Akes não se .�eu .crédito às. ·��'ssão do governo boliviano,

inl'ormaçõb.:. �l;lblicadas no: McCQ.rthy anunciou que eni
exterior de que hotiye:milhf1.� '.gói<i anos se poderá inichú� .1

res de mortos, Perciú' já pas::" '�xilloração dos ricos depósi
,

EDU· por ctífJcpl lli'l'Í.uctQ1t . e tos �eJr.pJjJGJos bQlivJa�p§.
"" -",

-

.

O 'alto custo da vida e as

dIficuldades sempre cres

.ientes vêm t.ornando afliti-

corrido mais de ano, os ven,.

cimentos e os salário., do::

servidores e dos trabalhado·

o TE�PO

o COMERCIO
CARIOCA

ACEITOU

---------------------.------------�

REVOLVIDO o BRASil A DAR o ' .

MÁXIMO AMPARO AO ACORDO
MUNDIAl DO CAFÉ

NOVA IORQUE, 23 ,CU. P,) parado pelos delegados em
- O Instituto Brasileiro do sua recente reunião em No-
Café "regulamentará cuida- va Iorque. O Brasil continua
dosl;tmente" a chegada dos rá cooperando estreitamente
estoques do pioduto aos por- com' outros países ,produtores
tos exportadores "para ga-I para que o seja. totallllellte
'rantir que a disponibilidadE; eficiente o programa!'.

.

�l1ensal do fornecimento O' l'epresentante braslleird
RIO, 24 (V.- A,) _ Falando coipcida com as necessidadf's fez notar que o ministro da.

ontem à impreri�a sôbre a lei do:mercado" _ segundo de- Fazenda José Maria Whita
que extinguiu a clausula de cla.rou, hoje, aqui, um porta- ker, pro�eteu, ontem,· "g�:..
assiduidade integral, decIa- voz da industria cafeeira do neroso financiamento" para
I'OU Ó sr. Rui Gomes Almej- Brasil) ,nos Estados Unidos. os produtos brasileiros e a

da, presidente da Associaçã.o' Horácio Citra Leite, re- nunciou sua aprovação . a.o�
Comercial: "Não quero eo- presentante nos Estados U- princípios do plano intern��
trar no mérito da questão, nidos, do Instituto Brasileiro cionaI do café, recomendado
Lamentamos apenaS a �o- do Café, declarou que a re- nas recentes conferencia ,de·
portunidade com que foi tra- gulamentação da chegada Nova Iorque, No Rio, o presi
tado o assuntó, logo agora. dos estoques aos portos "per.. dente do Instituto Brasileiro
que o país está atravessanct:) ntitirá ao Brasil aderir ri- do Café, A1kindar Junque)
a crise econômica de maior gor()samente aos acôrdos in· ra,. revelou ontem que o !ps
gravidade de tôda· a sua his'- ternacionais destinados à es- tituto já começou. a prepa�
tória, • " tabilização dos preços dentro rar os itinerários das remes':'t ;: '-;'.. ·i
Se o nosso�pr-oplema é de de um IÚvel satisfatório". sas que controlarão o rit6'9'Í-

produção, cofuô' �ogitar, ago-' Acrescentou mais adia.nte, ••ento do café nos _portUIJ."
ra, de extinguir. a clausul� que "e. regulamentação das

que, a incentiv:ít� Na hipotp,� remessas d� café das fazen-
se de que o trabalhador el;l- das p�ra os portos terá o e· O RISO DA CIDADE..·

tivesse sendo,,\;.,prejudicadi}; feito definitivo de manter em
seria o caso, 'ei\t�o, de com- estreita. correlação a oferta e

pensa-lo de;�(?<t�tra forma; a p�ocura, Tal regulamenta
nunca, porém,-wx>lindo � çio, d� lil�tituto dará maior

f�vor d: incenti!�.à, produ-I ,arantia. para a �stabilid�de
çao� NOS-do comermo con- dos preços de acordo com o

cluiu o sr, Rui GQmes de AI- programa. internacional". In
meida - não p�nsamos em' fórmou que "os produtores
recorrer a quallÍller medida ,btisileiros apoiam fortemen-

, '.ê( "",

que impeça ft ��a execução te OS esforços da Junta In-
Lamentamos "siril1>lesmente o ternacional do café e o pro
ocorrido", 'iirama de estabilização pre-

8xtel'iol'es russo, sr, Molotov,
aceitou as propostas ocid.n
tais para a conferencia dos
quatro chefes de Estado, no

dia 18 cle Julho vindouro, em
Genebl:a. O delegado russo

informou desta aceitaç�o O
sr, John Foster Dulles, titu
lar do Departamento de Es

t�do durante um almoço ho
je levado a efeito, Molotov
ainda· declarou aos ãliado&

I.·

!

I
\

que não mais se tornavam ,"

necessárias conversações até
'a conferência em: ciuestão,

coUgadas.
,

PAS.TILHAS

"VALDA

À NBORDO DO AVIÃO
Faleceu o Prof. Georges Shirras

RIO, 24 CV, A,) � Faleceu, \ dança de temperatura, sen

ante-ontem,· a bordo de um· tindo-se mal logo no início
aviã) da Pan!lir, pouco antes

I
da viagem,

de sua chegada-ao Galeão, o' Cerca de meia' hora, po,·

professor, Ge01:ges Shirras, I rém, antes da aterrissagem,
'integrante da comitiva brità-, entrou em agonia para mor

nica ao Congresso ele Estatís-
I
reI' logo depois, deixando

tica, que se vem realizando profundamente contristados
em Quitandinha. Já com ao' os passageiros e tripulantes
vançada idade o professor I do avião que faziá a linha

. Shirras não resistiu à mu- Londres-BuenosAires.

CALMANTES
E BALSÂMICAS-

; ,

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

PETROLEO Tambem em Belém do Pará
RIO, 24 (V, A.) _ Grande fixar residênéia em Belém,

contrabando de automóveis chegam êles com todos os

de luxo está em Belém do documentos visados pelo con

Pará no momento, Os falsos sul brasileiro em Paranaiba,
imigrantes, vindos da Ho- míJ.s retornam ao ponto de

landa, pelo seu' aspecto dei- origem depois de entregar os

xam logo a perceber que "não carros aos seus verdadeiro::;
têm onde cair mortos" e de- donos, que lhes custeiam in
sembarcaram na capital pa- clusive as despesas de via
raense trazendo cada qual gemo Tais automoveis dest.i
o seu automóvel

.

do último nam-se, na verdade, a nego
mode�o, -

'

.

I cio e são revendidos por pre

Ving9..s supostamente "para ço realmente exorbitantes,

Será que o EnediDt
ainda acha que o P.S.D.
está. dismilinf1lid4J?

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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o ESTADO

A IMOBIU,A,RI,A "MIGUEL DAUX"

INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE

Mn�!STÉRIO DA iltiltJCUL'l'UR.!

SERVIÇO FIJORESTAIJ
DELEGACIA f"LORESTAj,

REGlúNAL
""CORC�" COM O EST,\DO Dt

SI\.l'!TA CATARINA
"VII'lO

o ESTADO : Ilavio-MlIOf «Carl Hoepcke'�' :
; .Ó:»

--o-
ADMINIS'f�AÇAO

[Redação e Oficiliae, à 'ruI! Con
'sdheiro Mafra. n. 168 l"p)' .022
- Cx, Postal' 1311.
Diretor: RUBEN'� ;. RAàlOS.

Rt..PlDEZ - CONFOHTO - SEGURANÇA ,

Vi&gtm!! .ntre FLORJANOPOLlS • RIO DE JANEIJCOJ
Escalas lntermedlárias em It.jat, Santo•• Slo S_.:-'

bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo ·neste. quan 1U�.
mos apenes pau movimento d. passai.iro•.
_ A, escala. �m S. Seba::ttião,' Ilha B.la, Ub"'"b& .,.-:
prejudicG. .ão o horá;,"\o de chegada no RIO (lu); •

lTINERARJO DO N/N "CARL HOF.PCKE"

VENDE A lklpgacia Florestal Regional,
no sentidu je coibir, ao má xrmd pos- (ierente: DOMINGOS Jó. Da

sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de impe- litep�é�����te.:
pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecotógfcns que Reprasentaçõu .... So. Ln,r••
acarretam tais práticas, torna público e chama a atençã61 Lt�a. S d• '. rcu a ,ens or 1)lInt... , '9 -."
de todos os proprfetáríos de terras .e lavradores eru geral. andar.

para a exigência do cumprimeuto do Códi<"h Ftorestat Te!.: 22·ó1i24 -- :ltio de �aoilil'o.

(D "3793 d 23'1 ' ,,'" fILIa 16 de Novemb r» eas �u,

ecr.....".. e. - -1934) em todo o Estado. andar sala fil.i _. São Paulo,
QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO

Nenhum proprietário de terzas ou lavrador pudera ASSTNATUlt.-\S

proceder queimada ou derrubada de mato sem sottcítae, I N .. CallHal
-com antecedência; a necessár-a licença da autoridade f'lo- . , ,

t 1
.. ,Ano , .. (;1' 170,00

res a competente, confarrne dispõe o Código Florestal cm. I Semestre Cr' (10,00
seus artigos 22 e 23, rcsueettvamcnto, estando os ínr,.at(,res ! No Interter

n.

-0- sujeitos a peualidades.
l Ano Crf. - 10,00

I Semestre Cr$11U.OO Rio de Janeiro
. Uma casa de madeira recem-construida, pintada a REFJ,OIU1:S'l'Al'.:";"N·!'O Anúncio mediante -outr í.tO. 1-6

óleo, localizada em um terreno de 20x2,5. Negócio urgen- Esta Iceparüção, pela rêde de viveiros IIoresta ls em Ibl.Osdorilri� .. i •• �eimdo nlã�d pu·
-'

>, , 'lca os, nao serao e) VI os. 13-6 14-6
te. Preço Cr$ 95,000,00. Estreito; cooperaçao, que mantem no Estado, dispõe de mudas e se- A direção não ae tesponaahlii\iI '25-6 26-6

-0- mentes de espécies flurestais e de .ornamcniação pm-a J'or- p e los cou.ceito. emitido. no•• ·-

._ _ ..'

'. ". tl,OI aaar n IH! oa.
Uma casa de material. localizada num terreno de necímento aos agrtcultores em geral, h.teressudos no reflo- FARMACIA DE P' ANTAO'10x500 sito a rua 14 de Julho, Estreito. Negócio urgente. restamento de suas terras, além de prestar toda nríentacâo � . l .

Preço Cr$ 140.000,00. técnica neccssáría, Lembra, ainda, a po"sil.li!ida.d? da ob- -,

MÊS DE MAIO
-0- ,tenç�o de e�P1'5stimos para rdlorestamelltu no Banco lia I INFORMAÇOES 8 - Domingo - Farmácia Moderna _ Rua Joãu Pinto.

Uma casa de madeira recern-construida ainl!a não Brasil, �om Juros de 7% e prazo de 15 anos. ' UTEIS I 14 - Sábado "(tarde) _ Farmácia Santo Antônio _

habitada, localizada em um terreno ele 10x30, stto em Os ínteressados em assuntos ttorestaís, para a nhte.n- . -o- Rua Felipe Schrnidt, 43.

Coqueiros. Preço Cl'$ 180.00000. ção de maiores sclarecímentns e requer-erem a:linI'izaç<Lu O le.itor enco_ntrar', n�st. ,eo'l 15 - Domingo __ Farmácia Santo Antônio _ Rua Fe-'

dI· -" ., luna, IDformaçoe. QU" nsc IIt...
-0- e scençapara queunana e dennoauas de mato, (levem diàriamente e de ime,Jiato: Jipe Schmidt, 43.

Urna casa a Rua Conselheiro Mafra. I dirigir-se à" Ag'ências Fíorestais Municipais ou dire Lamen· ,TORNAIS l'elatuu. 19 - Dia Santo - Farrnácía Catarlnense __ 'Rua Tra-
-0- te a esta Re.partlçâo, sitlJaca à rua S;l ato. Dnmunt n" 6'

O Estado ....•. ,......... 1.022
jano.

I FJ i
-

. . A Gazeta 2.656
Uma casa a Rua Fernando Machado. em or ancp""lis. Diário da Tarde ,.. 3,679 21 - Sábado (tarde) _ Farmácia Noturna _' Rua

-0- Telefône' 2.470 --- Caixa Postal, :lH!>. IAI VerdadeJ·t·::··········· �'608180 Trajano.
.' Endereen telegrártco: Agrl'sl'lva _ Ftortanõpolrs, �'. C'IH'iloPsrpenI,s�"aAIS

IClaJ ,

Uma grande caBa wm terreno, em Santo Antônio. " • w v ",.' 22 - Domtngo - Farmb.cia. Noturna _ Rua Ttajano.
'

.

Preço Cr$ 150.000,00.
..

��-._-�- CarIdade: 28 - Sábado (tarde) - F'armácia Esperança _ Rua"(Provedor) Z.11'
C 11' M f-0-

V I(po:tària) 2.016 ·élnse lelro ara.

Duas casas de madeira, localizadas em um terrel�o iagem com Sftgur�fiç·;;� Nereu Ramo•......... '" •.811 29 - Domingo - Farmáda Espera.nça -'Rua 'Conse-
de 20x28, de tamanhos diferentes, situadas junto a ]:<Js· � ia lU1 U ;Militar ...............•. -'.117 lheiro Mafra.

I São Sebos! ião (Cala d.
cola de Escrita e Fazenda da Marinha, no EstreiLo. Acei·

e rapl-doz Saúde) '.15' O serviço noturno será efetuado pelas farmácias Santo
·ta oferta. Negócio Ul'gen te.

.

iii' Maternidade Doutor Caro Antônio e Noturna, situadas as ruas Felipe Schmidt' 43 e
-c- SO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO jCf��M����a vii."· 1.111

Trajano. ..,. ,.

'

'l'rês magnificos lotes na praia_ do Bom Abrigo. Pre-·

RAPIDO' I(SUL-'BRjSI.ij)jE'u�BO») I,' Co�pE:�!SBombeiro. A presente tabela não poderá Ber alterada sem préVIa.
.;0 Cr$ 170.000,00. • __

� 1.111 autorização dêste Departamento. ' "

I Serviço Luz IReclama·
-0- ! ções) 11.'04 --------- � __-:..__

Quatro lotes 110 centro da cidade. Preço.......... Florianópolis - Hajaf - Joinvilh, .. - Curitiba !l'ollc:ía (Sala Comis8Á"io 2.0�8

RO. )('.-

.

PolÍf'i� í Gab. Dele"ado).. 1I.'�'

a Io
.

Cr$ 550.000,00.

A
A

."",�
;COMI-'ANHIAS Olil S-0- gencia: nua Deodolo esquina da r�i�5PoR'ns '. ," ";,,:'Quatro lotes na cidade de Londrina, Estado do Pa- Rua Ten0uts Silveira
,'rAC , '.700

raná. Preço Cr$ 180.000,00_ ,Cruzeiro do Sul 2.600 4parelha,em moder a e 1 t \
-0- -_�::_:_:�::::::.:::__�_:::::=:��:_=::::___ , Pan!'ir U6I

D comp e a para CUI. ,.er , '

b
. .

--...

'Varlg.•.••••••....•••••• 1.121 radiolórle••
Um lote de 10x34, a rua Tupinam á, Estreito. A.celta .

Ló'd Aé I 'O. R di

I
j e rOi). . . . . . . . . . .. . .... a ufralllL.. r.adioscopta:-.

Real ·S.US Pulmõ" e, coração (tora][).

I
PA�r�od i?n-.�f;\!r�;U·�-Ul;;Ç;··=S=,.- Ir�}'�i��a.���.:::.::::::::: ::::: . Estornara - intestinos e figado (cofecistorratia).
I) Ilu. ,e Ul\tUi. tI, r· Hfi IMligestic 2.276

Rins e bexiga (PieJoguatia).

AG"lrf1l fi Metropol 1.147 (Jtero� e anexos: Histero�salpin&'orratl,a co..: Jas•.(la.
, � t' "1\ \JU ii La Porta �.321 . çao das trompas para dia,n��tlco Ida _tel'ittl"iI..-0- R""" .':i',--iítr>"n ,tIK� CaCique ., 1.4'11 R d' .. '

d
,..

'V",-" v'l.<.M '''V V Central _......... ",11114
a )Ograna::.: .t: ossos em, reraJ. :

Duas casas de material, situadas no Morro do Ge- * )1 d'd d di
' .

. .

eJ.. f'LORiANOPOlIS - Sr; . ('drúlno,
E_trelü i::��' e 1 as exa.as os ametros da bacia pari '811 &&.ral!lo; tendo cada ,c��a seis peças. Pr1'0 das duas ... : .. ,

__...__�_....,_..........._......._......_ g
.

...,,__"'""",= oi. r.���1�kÊi'rü····'·"···'··· .

ção ao parto <Rádio-pehi�etria). _

.'
.

Cr$ 150.000.00. Fac dita-se pagamento. ,

O D1àriamente na Maternld d D C I'
. �

"
..... .......... .....

..
. __ �D_i_Sq_l_Je__._._._.._._._._.._._._._.._._._. � �·

. . ,

__

.

__

a
__e�_r_.__a_r__o_a_c_�_o_rr_6&�;�.___:_

Un'la casa ampla, construída em um terreno de

20x1H,50, localizada no .centro da cidade, sendo p'arte fi

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

Cr$ 800.000.00. Negócio urgente.
-0- 1'l'tNEHatnO PiHtA O l\H:S DE JUNHO

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

Preço o-s 300.000,00.
Florianópolis
25-5

Itajaí
27-5
8-6
20-6

-0-

Duas casas situadas em um terreno de 10x65, sito

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

Preço c-s 220.000.00.

6-6
18-6
30-6

VOLTA

Santos
2-6

oferta.
-0-

Uma casa situada na Praia do Bom Abrigo, e um lo

te anexo, Com onibus na paleta. Preço' Cr$ 15G.000,00.
Vende-se a casa ou o terreno em separado.

INDICADOR PROFISSIONALI DR. HOl:iR�:ASTOS I MÃRIO,DE I:ARMO
, Dr. Vida) Dufra Filtio:

'
. I

.

MEDICO
.

CANTIÇAO

I
ESPECIALISTA EM DOENÇAS DK CRI"AN"" ..,a '

Com prática no Hospital Sio I 1\1 É D I C O ' �, � r.
. ,..... \

DRA. wl.ADYSLAVA DR. I. LOBATO DR. WALMOR ZOMER Francisco de Assia e na ·Q:aot� CURSOS DE ESPECIALIZAÇAO NO RIO D. JAN.mO
W. M-USSI FILHO GA$CIA Casa do Rio de JaneIro CLJNICA DE CRIANÇAS PEDIATRIA NItJO·NATAL - DIS'I'ORBIOS DO .,éu

• Doenç.. do aparelho reuplutól'lo Dlplomadu ,;;ela Faculdade NiI- c�r:it�10�O�I�A ADULTOS ��S�IrO - ASSISTJl:NCIA TÉCNICA IlSPBCIALIZ:ADA" A.O·S
ONIO DIa '

TUBERCULOS.I IClollal de Medicina ,d� UJiJv" - Contu1tól'io: Rua Vitor I Doer.ças Internas F �TlUROS - TRATAMENTO DA INAPli:TtNCIA UfF.L'JTlL
DR. ANT . RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA .Idade do Bra�11 ,reles 22 Tel ""75

Ilei·
rORACAO _ FIGrlDO _

(A
T

DE APET.ITE) - TRATAMENTO DA IINU:e.S." NO.
SSI

'
DOS ULM"ES

. Ex I t r .. bl
' . '-v . -. TURNA. EM CRIA,";ÇAS E ADOLESCENTilS _ DISTúDa'liO'SMU I c·'

P
d TV I

- II e �o p�: . co�c�rI8o ai a-i HOI'ários: Segundas. Qu .. rtlAa • RINS _ INTESTINOS PSICOLOGICOS DA INFANCI.\ - i:NFilRMIDADiS DA IN ;...,.. '

- 1I1!:DICOS - Jlrurgla () orax ernJ aoe· 8CO.a

I
Sexta feiras' elA DE MANEIRA GERAL ,.

CIRURGIA·'JLíNICA. ,Formado pe�a Fac!l!�ade Nado-' (Serviço do. Prof. Octt.-!o 20:>· Das Hl às']8 horss. Tratametlto moderno da CONSULToRIO _ fELIPE' SCHMIDT 18
G.RAL-PARTOS nal de Medicina. lIslololl'llita.

li:
dr1ll'nes LI.ma), Resif'lência: Rua !i'cli li S li- SIFILIS �ONSULTAS .- DAS 2 AS li HORAS:

.

.3ul'iço completo e ..pecil1l11- ri810cirur,,!�CI do BOillllti.l.1 N... 1�·I:t�Ho �o, .ServH;o de, C;I,rnr- 'miàt, 23 - 2" andar, :pt. 1 C-ConsultórIo _ Rua Victt.r ...,ONSU.LT.\S CI nORA MARCAl'e.: FONa al'�
,..do dál DO.NQAS D. SDHIO- .

C . d
reu llllrf.· ú I

& II "dooaftl� ··d!· tn�·r;;E. 1.

C'I
Te!. 3,002. R!-�I!,>�:NCIA .. TENENJ'E SILVEIRA. 1I1! r'ÔN:' 1111)RAS, com moderno. métod!>1 d. .urso., e espec a II:I1Ç " ,e a

Módl d H 'i"
- "- _., _. __ Meil'elles, 22. A rE.jIj llE CHA:I'IA VOS A [lOl:UC1LJO

diarn6.ticol e tratam.nt.o. .
iS. N. 1. Eli:-lnt�rl1o te Ix-ulIh.· co o. O!lp ta .. ", BIt HENnH�UE PHmCO

SOLPOSCOPIA - HISTII1W' - !tente de (''irl-.riia do Prof tJ ..e Caridade HORARIO: IHt. AN'J'ONIO BATltoITÃ"-'- D'R. CLARNO'. O..SALPINGOGRAFIA - 1l1l'�.A.: o-I Gulmarleli caiO;'. I DOENÇ�S q
Dlf SlilNHORAS -I PARAJSO Das .l3 às 16 horas.

JUNIORLISIO BAS.-\.L Cona: Felip. Schmldt. 58 -
PARrO •. -: OP�RAO(jllS Mli:íHCO GALLE'ITI � .

.. a.lllou:",apla por olulal C1U.tU. F�ne !l80} Cou.: Rua Joao PInto o. Iii" Opt>ra<:ôes _ Doen.ças de 3e.
Telefone: r Consultório -

.
CLI:NIC.l .8PJ:CIALI):AUA 1)'

tletrocuarnlaçio - Ralol Ultra At�nde em bora mne.da. da. 16.00 �& 18,00 h('<a�. I nh�"88 - Clínica de Adütt.OIi. 3.415 I CaLlNCA8 r V' ADVOGADO -

Vluleta • Inlra Vl!rmel1i.o. Res:-: - Rua lilitev.. JunJor; P.ela manba liten�1I dla- i' l.tll·so de Esy;ecial1�a�ão 110 Rsidência' Rua José do Con.olta. d.. II ... 11 li o r.... f'(;��: ��::i .�i��II::i,a::,·e..1.1'.''CoDlult6'rio: Rua Trajano. n. 1, 80 -:- Fone: 2Sg.� r:an:ente no Ho.vacl de: Hospital do� Servidm'u dG il- .' ." 11... CJo,..Pa4r. Iftru.línllo.
1° andar - idificio do liontepiG. .----.-----._

n·' C!,arJ�ade. itado. ,Vale Pereira 158 - Praia l�

Hor".rio: Da. II to. 12 boru - DR. YLMAR CORREA �e81�e3cla: I B' I (S�rviço do Prof. Mariallo de da Saudade _ Coqueiros I ADVOGADOS
Dr. liUSSI. CL1KfCA MÉDICA

ua. enera lttencourt o. Acdrade) I '1Dai 11 li 18 1I0rlll - Dra. . CONSULTAS dia io -, 11 110' }O!r' I t 2 '92 'I
Consultas - Peta man!.!!. 1110: DR MARIO WEN-- --: DR.·JOS� MEDEIROS

.usal - raso _e����..� .._ .... _. ,__

fios ,Ht3 ! de, Caritlarle, I .. .• VIEIRA
:a,.idlncial Av•.nlda '.cro!n- Rua 'I'iradent" :; - Fone IHIS DR

. A tame afia 15�(I ni (1m dian- I DHAUSEN _ ADVOGADO _

ADVOGA,.DO
pO"ltr, U. .

, !iEWTON t: no ('onsultÓ_�io i. Ruoll �on"•. CLlNICA MÉDICA D. ADtJL1'OS Caixa POltal 110 _ I�Jilf !:�riJ����li: t t::.idf:Ci.'DR. JOS:S; TAVAF� DAVILA I "JoRl'haf'lo 17, .c:".Ql:.in,' .-I" '!_'lTa; I .til CRIANÇAS jSuta Catarina. Telefona: "'6.
.

J'1"Tl. TO DOro.i' IRACEMA CIRURGIA GlARAL f·ti��tcs., Te!: 27Gh f Consultório -- Rua ôI'õlo 1'111-',DR. U� ,.,. I)oen" d S .

}' t
.•es'"enl'll1 - rUi! f'r... fd�nt.J t ri T I U 76'"

'. MOLE'STIAS NERVOSAS 11 �aM O! ennor.. - roc o· Coullr'lo 44.
. 0, --

e...... ".

VIEIRA
MENTAIS _ CLINICA GllRAL lugla -. �Ictrlcidllde Médica n' IN C I sH.ltaa. Das ..... ltO!:�.

�

IiltDlcn
. I D, SerViço N"ciollJll dI!. Do.n- • Consult,orlO: Rua VItor �ei-l I.L d'/ A

,
.

Resld"ncla: Rua ••t..... Ja-
li:S:t':lCIALlSTA .li( OLHOS, 'cae Mentaa.

eles n
..

<::8 - Telefone: 8307., nL]-IOS O'JV D � '. Itlor. "li. Te!. 2.8l!. CHoje. Geral .

'OUVIDOS, NARIZ. GARG.L.... '1'A, C t d A b 'I
"

II'. Consultas: Dai 16 hOk'.a ijm I
.'- ,l t (.). - N a"'IZ

. .

TRATA1UINTO .. OPllii�ÁÇ,\Il:S' �Ie e OI m ti. lIt o.

l�L'1
diarlte. I

Jij vARCAN'l'A I DR. NEY PERRONE

j
EspeCIalIsta em moléstias de Sen})ora.a. e vias uri."

t V N b 11 _,,_ ne.ll enta R .,. .

li'" DO'. ,

lu ra� .1IlleUao - • ii li•......, -, Psiquiatn do ÜOlp:t.sí _

eSH.cnCla: one, �.4",l! TlP ('lJERQEIRO " MUND nas. . .

Ultra-So:"lll I. .• Rua: Blumenau n, '11. t· •. ,

"," DA fiONSJ:CA
,

. . _

'

.-

(Trata•••,. •••1•••11e c•• , C060llll: lSant An.lI_, , DOENÇAS DO APARELHO DI. ! .

Chefe ,da �erviço d .. OTORI· I' OJ'TtlRdo pel�. Faculdad. Naci' Cura r:;dICal tias mfecçoes aludas e ero.leal,· io
.

foperaçlo)
,

h
onvu iC,tflJ:d6Vl"I IP.lo" �14�O- 'GESTIVO - ULCERAS DO JIlS. 1]';0 do l,osptlll de Florü;nópolil ,uo1 dOi MediCina Univulldad. aparelho ienito-urir,ápio em ambos os se"'oa'

.

Aa IIl.-r.tlaOIf!opl. - Kecelbl da c. oque e· �ar �U? �.( ..n ' •.�: I TOMAGO E DUODENO AL _; Possue n
_

CLINICA os APARIII. I do Bra.il
'.

.. • .

Oe!l•• - Hoderno f 'ame.te Plli,;O��l��,��e�!l1J��, PWJCQ!It;.:\ •. GlA·DEJtMATOLOGIA .� JL�- LHOS MA1S MODEHN08 PARA, RIO D. J:..N1UJW

I
Doenças do apat'elho Dliestlvo e do afatema .U'YOI"

.. o..-&J&óiI.rh'lll)lu� ('i»tc<j t
(.

d 1< I�, :lk �rçlàti ." "tY
�

I NICA G.I!IRAL 'I 'l'RA 'l'AMENTO oas nOlilNNQAS i Aperfeiçoamente na "Cu. d. Horário' 10lh ás 12 e 21LJ ás õ
' ,

.

&8 IlatallÍ.i
ft!i ai ... ..u .. "or!õa r"' ... ·

,dI< l<:S.PF;CLA..LTDAD:lJ I Sllllde São Miro.I" ." . f •

7l. .

B:orArl0 d••• àl 11 ...ora;; .1(manbA, . .

1
: DR. JULIO PAU:P11-Z ! ('onsllltas - v.,l" m!llllliol. no Prot. Fernando Paulíno ConsultorlO: R. fll'adentes, 12 -- l0. Audar - Fo•• :

II 1. à 18 L I Rua AmtM Gal'Jha di, .,.�qa,,__ FILHO ,HOSPITAL. lnte/no' por S P'OB do S.nlço R246 _
.

a. I .ora.. de General Blttencollrt. t
., I . .' .

'

Con'1lIt6rlo: - Rua VI$;lo!.'

.11401-1 RESIDENClA: ». .." BOil:tJJ ..... j Ex i!lterno da 20" enfermaria A c1'�/s�� -- dll� � U � -�
P f �e dClr�rg. Residencia: R. Lacerda Coutinho 18 _ (Chie_r.uUi, lIlI - Fon .. 11671. 139 Tel2IJOl ".. Serviço de gastro·enterolol!;'ill no, .TO !(lO

.

ro. e 10 • oura. I '"
'

Z... - :aIU S10 Jorr..._. __ ida Santll Csse do Rio di;> .J�Jl ..ilo! C�NSUL}ORlO - R"", 4.,. EstagIO .por 1 ano na .:·••ter. l?,l'.!!paryh.a_) -:- Fone: 3248.
1'011. UIi. DR ARMANDO VAL'" I(Pro.f. W. Berardmelli). ',ILHo!,OS n 2 ll1dad� - JI�cola ,
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�""""'''''.O···'''''''··''''''·'''''''''''''''''··-··'''''il CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE
Zury ttfacbado� -e.�.

_ II SA'NTA CATARINA F' r ,

E D I T A L cultura (I'ep,��'tlções que

ACONTECIMENTOS' SOCIAIS I' tu!:s�r:�::r:i��a �:'e�:�� ����i ��� :��������:�)� até

I signações. , 11° Grupo �.� �ia 10/7/55iii
De ordem do Senhor Dire - 6a feira �"�-dãs 13 às 17.................... •

-

i t ry .T. Antero de Carvalho gado com il atitude do pa-tor da Carteira de Consigna- horas. /1 c
, .

h-ão, verffícar-se-á, in iludí-ções e na cçnformida de do Professôres�eiGl'upos Es-
velmente, uma alteração uni-que decidiu o Conselho colares (capiÚJi1 te redonde- O esbulho - fundamen to
lateral do contrato

-

e, por'
, i' da ação possessória - SD·Administrativo desta CEF, zas). , '

mente tem lugar quando já via de consequência, um dís-em reunião de 10 do correu- 12° Grupo � Dia 4/7/55
b sidio entre empregador edesfeito o contrato de tra a·te, torno público que, a par- - 2U feira - :·d�s 13 às 17

.

t empregado, o qual pode serCosta Avila ti -l 16 d
'

h 5a f' h � lho, pois consiste justamen e �Ir ae e j un o, reira.. oras. ) A
"

nessa hipótese, dírImido na- 'sr. Eduardo Rosa, re- serão recebidas inscrlcoes Professôres e§taduais da na recusa de restituir os co-
-

d
.

a-' lhe .Iust.ica do Trabalho que, pa-aidente em Laguna de, interessados em empeés- ativa (municipio da Capital mo os, cuja ocupaçs o
"

fôra concedida por fôrça do' ra tanto, tem competência.- sta, Valeri, filha do sr. Cimos s/,(l.onsignação em f'ô- e Redondezas).
contrato de trabalho e du- Mas, competência _ convémH. W. Stellion, ex-consul in- lha de vencimentos, na for- 13° Grupo - Dia 5/7/55

esclarecer _:_ par'a decretarIA t C it I rante a sua vigência. Não c" "g es nes a apr a ; ma legal, observadas, rigo- - 3u feira - das 13 às 17
aRE'SCISA-O do contrato, seJ

-

Bantí t ' há, por conseguinte, nenhu-- sr.. oao ap IS a rosarnen te, as Instruções de

I
horas.

'o empregado denunciá-lo pe-G G ma questão entre empregado- sr, uilherme on çal- que trata o presente Edital. Aposentados e reforma-
d,' lo descumprimento das obrí-ves 2. De a�ôrdo com o Plano dos estaduais, com nomes'� e�p:ega 01', ma� o un�a VIO·

ga cões nele previstas,'
- sr. Jorge Nacif elaborado e aprovado, serão -omeca dos pelas letras A açao�, po�se, pra icac a por . ..

.

t' G" q1fem ja não era empregado. Se êle, porém, pref'erir asra. Virginia' Ribeiro admitidos à inscrição: 1 e

I t
-

c diI - Para efeitos de re- 140' Grupo _ Dia 6/7/55 A ação do ex-empregador, s�a m��n�l ��?-,ao na,� on ,I:4a' f'
.

° d 1'1.' 17 para reaver a posse de que çoes orrgmarras, tela de resra, Eli Konder Reis, f o r mas de empréstimos - eu a - as y as" 'J tí ,

"!spos·a do sr, Osvaldo R.eis tuaí I' nt '. s ''foi esbulhado, pela recusa correr a. us 'Iça comu�, por-o' ,a, uars, exc usrvame e: os ,101a.

, ,'do ex-empregado em resti- que, sofrendo ta.mbem u_m- dr. Ernani S. de Olivei- servidores lotados nas re- Aposentados e reformados
. ., _ .

e bulho possessór-io: questãora, médico residente em Ro- partições ou serviços abai- 'staduais com nomes come tuir o imóvel, nao tem mais s , ,
-

: d' 'I' I tr H té 'Z- fundamento num contrato de natureza civil, aí é queeleio
,

xo discriminados: �a os pe as e Ias. ae., I ' _ ooderá serr reintegrado na- menina Elizabeth Ma-
.. 1° Grupo - Dia 16/6/55 15° Grupo - DIas 7 e 8/ de t� abalho, m!s, pe o c�n, . "

h bit _ria, filhinha do sr. Newton - 5a feira - das 13 às 17 7/55 _ 5a 6a feiras _ das tráno, pressupoe sua ausen- posse �o imóvel qU,e,. a l.�_
. ,

r cia - contrato de trabalho va a título de salárto-utilíNocetti e de sua exma, espo- horas. 13 as 17 horas. I . I dir lt. . ',' 'o J' á extinto ou rescindido - dade e o qua, te.m 11 ei osa d. Sefora Caldeira Noce- Alfândega, Assembléia Mínistér io da Guerra em
d de continuar habitando portti L

.

I t' I B G E I P A )" I (U
.

j d d C
. sem o que a posse o ex-em- c

egls alva, " .. , ....,_. ,era. Il l C a es a apI- _.. . fôrca do me,;mo contrato- sta, 'I'erezinha de Jesus S. E., 1.A.P.C,_ tal). I' pregado nao selbolalhvlclosa, e

A' Wílson �de Souza 'Ca'm-o 'não haveria es u O' o seu oCI'dade, filha do Ten. Euge- 2° GI'UI10 -Dia 17/6/55 16.0 Grupo - DiaS 11, e "

B t Ih
-

d
-.

. fundamento está na posse pos a a a. nao passou es-A "CRUZ VERME,LHA nio L. Cidade e de sua exma. - 6a feira. - das 13 às 17 12/7/55 - 2a e 3a feIras - "b'd h' 't"

I,como decorre da própria. na· perce 1 a aIpo ese quan-'esposa d. Isaltii1a Cidade horas.
'

,!as 13 as 17 horas.
_. do à página 131 de suasANDRÉ NILO TADASCO _;; sra. Angela Conea Ma- Banco do Brasil, Banco Ministério da Marinha em tureza da açao, e no esbulho ': '

. . _ ..

P. '1,. '

ofr' do "InstItUlçoes de DIreIto 1'0-'Em 24 de Junho de 1859, travou-se a Batalha de

,chado, esposa do sr. Elpidio �acional do Comércio, Ins- �eral, (Umdades da CapI-
j
s ,1 .

. ,. 'cessual do Trabalho", opi-'SoUerinAl. enü'e Austl'iacos e Francezes, na qual o suiço 'Machado, Gerente da firma tituto do Pinho e Compa- :al). Por outro lado, ehsclplma-
nau, inequívocamente, nes-.�pr1i�t}lnt� Jé.an Henry Dunaut se sen�iu inspirado a

I
C. I. Germano Stein S/A, ,�hia �acional de Navegação 17° Grugo -Dias 13, 14 da a matéria pelo Código Ci·

tes têrmos: "A desocupaçãocriar uma associação de socorro aos feridos de guel'ra, nesta Capital vostem1-. � 15/7/55 - 4a, 5a e 6a fei- 1 vil, também não poderá ser
de imóveis ocupados em fun-"''nascendo assim a Cruz Vermelha. - sra. Alzira Gomes Men 3° Grullo - Dia 20/6/55 ;'as, das.13 às 17 ho�as.· I invocado. o .fi�al do art. 123
ção de contrato de trabalho,'; Naicera o benemérito fundador da "Cruz Verme- des Arantes, viúva do sau- - 2afeira - das 13 às 17 CorreIOs e Telegrafos. da ConstItUlçao Fe�eral: q,ue como uma das modalidades'Uta", em" G�nebra, na Suiça, em 1828. Durante a guerra doso conterrâneo Sr. Joa- 10ras.

, 'Capital, São José, Palhoça"
f
pi'evê- putros dissíehos (alem de salário CarL 458 da Con-.la Itá.lia; na Batalha de SOlfel'ino"ao contemplar de quim da Costa Arantese ge- LA.P.I., C.E.S.P.E., palá- BOI11 peti�'o, Ti,iucas e Bi- dos surgid�s entr.e :mprega-I solidação), deve s.e1' pleitea-�rto os feridos abandonados em pleno combate, sem nitor do noso conterrâneo :io do Govêrno, Cooperati- .rU-aç�I). •

I dos e �mpregadores), _desde da perante :1, JustIça 'comum:lIue houvesse alguém prel}arado para auxiliá-lo, com- Sr. Major Asteroide Ar811- vismo, Palácio Govêrno, De- 18 Grupo - DIas 18 e, que OrIundos de l'eJaçao d.e e não perante a Justic,a dopreendeu; na sua ,convicção 'l'eligiosa, que um simples tes, Presidente do Aéro Clu- �)artamento de Geografia e 19/7/55 - 2a e 38, feiras,' trabalho, mas sempre regl- Trabalho (decreto-lei 11 ....ücorro, desde que imediato, poderia )lOUpar a vida de de de Joinville, e do dr. '_jartografia. das 13 às 17 horas. - í dos p�r lei especia�. 9.669, de 29 de agôsto de
lOmuitos deles.' Abelardo Arantes; 4°, GrUIJO - Dia 21/6/55 Malária (para os que I Argllme�1tar-s�-� talve.z 19116, art. 18, IV; lei n .....

'

O seu grande e hoje considerado' suntuoso livro
- sta. Maria do Carmo - 3a feira - das 13 às 17 werbam e descontam direm- com a segumte hlpotese: VI-

1.300 de 28 de dezembro de��iJl\l SOUVENIR DE SOLFERINO", foi inspirado pelas Dutra, destacada funcioná- 'lOras. mente na repartição). gente ainda o contrato de 1950: art. 15, VI)".�,,-tiolêntas impressõe� que então recebera. Publicado' em da do Departamento Regio· Polícia Militar Cos que 190 Grupo _ 1)ias 20, 21 t�'abalho, o empregado:', �-I Prosseguirá.
'

1"2 tõntlnha as idéias fundamentais da' o!-,ganização nal dos Correios e Telegra- lescontam pelo Tesouro do e 22/7/55 _ 4a, 5:1. e 6a fei- proveitando-se da ausencIa., '

"ue mais tarde se converteria na, ()RUZYERlUELHA (os nesta Capital Sstado), Departamento Es- ['as, das 13 às 17 horas. temporária do empregado _

IN'l'El'NACIONAL, jncluída entre uma elas poucas hís- �- sta. Lig'ia Horn ;Ferro ':atística, Cia. Telefônica Ca- destinados aos que; discri- que habita um cômodo a tí-tituiçõe$ de que o Munelo llóde se orgulhar. filha do dr. Raulino Horn :ãi:jnens:e. -minades nos Grüpos_, de 10 tulo de salário-utilidade, re-
, Em 19t11, foi (listllibuido o primeiro pl:êmio,NOBEL -Ferro e, de sua exma. esposa 50 Grupo - Dia 22/6/55 10 180, não tivera'm oportu- solve entregá-lo a terceiro e,

DILPAZ, cabemlo' a JEAN HENRY DUNANT, que foi d: Alda Carneiro da Cunha --,4a feira - das 13 às 18 nidade ele se apresentar e na S�la volta, pagar-lhe, em
considerado um dos "Gi'alieles do Mundo". ,Feno horas. linda aos que, funcionários' compensação, certa impor- Fornece mal'mita no Lar-

'A sua obra formidável, essa inegualável CRUZ � sr. Linésio Laus Secretaria. da Fazenda, estaduais, não hajafu sido! tâl1C ia 'em dinheiro. ' gº Benjamin Const_a��e 11.
'VERMELHA, está esp:tlha(la por 72 nações, o que bem

- sgt. Ari Silveira, do E- .resouro elo Estado, Serviço irrcluidos em quaisquer dos Não concordando o empre-, 11.
a.testa. a. ,g'l'andiosidade de sua concepção humanitária, xército Nacional, servindo !"iscalização Fazenda, Jun- 'Sl'Upos.

--O H'ELIC,Op--:r-E�R-O- DO DUQ.UE DE
�-
: ,enero,sa. e: :l}r�f�!ld,amente ,cristã. , ..

no 140 B.C. :a Comercial, Montepio, Co- II _ Para efeitos de
_A terrível devastação causada pelas gue'rras sena,

� aniversariou-se, ontem, ',etoria da Capital, Coletoria NOVOS empréstimos: .

"por certo, muito m�is trágica, se não tivesse e�istido o nosso prezado conterrâneo Estreito, e Contadoria Ge- Oportunamente será or- EDIMBURGO'FOR',CADO A DESCER'l;'Wu lEAN HENRY DUNANT, nos sobrando, nos dla$ de
sr. 'Domar Rosa, alto funcio- ,ral. e Departamento de Es- �'anizada tabela especial, , ,

'

hoj'e ra.zões sobejas para Tender homenag'ens à sua im- n�rio dos Correios e Telé- tradas de Rodagem. I)bedecidos, os grupos aqui NUM CAMPO DE FOOT BAlL''pere�iTeI memória, proclIl'a'ndo apren(ler a .sublime �- grafos, e pessôa muito rela� 60 Grupo _ Dia 23/6/55 discriminados.
,.

,_'
çiio emana.da ele tão delicado coração, 'uma vez que nao. cionada nesta 'Capital. - 5a feira - das 13 às 17 2. Para organizaçã.o das

G-LASCOW, 23 (U. P.) _ .com sua esposa, em visita .::\lhe podemos seg'uil' ii exemplo tão altruista. Transcorreu ontem o ani- horas. tabelas ou grupos aqui re-
O helicopt.ero do duque de uma fabrica na cidade, dist1e',�' , Em sendo a Pátria, uma recordação dos dias glorio- versano natalicio da ele- Secretaria Justiça, Dire- feridos, tomou-se em consi-'
Edimburgo teve de fazer ho-, sorrinào: "Foi uma demorasos de Um país, o exemplo de seusho�ens do passado, O'ante menina Elena Tere- toda da Justiça, Tribunal deração a maior regularida- je, uma dE'scida forçada num inevitável, querida", A' jo-..

e um olhar retrospectivo que enéhe de, orgulho e nos ;inha d'Avila, filha do sau- de Justiça, Juizes de Direi· de no recolhimento das pres- campo de f(lo�-bllll, enquantc ,'em rainha, visivelmente ali-faz cOll,Sideral' ainda que é preciso, nos instantes que doso Francisco d'Ávila e de ,to, Bibliotéca Pública, L A. :acões pelas repartições a Rainha Elizabeth II e."teve lia da, ,perguntou impacien-cqrrelll sejam os seus responsáveis imbuídos de um ca-
sua exma. sra. Hilcla Gal- P. E. T. C.

.

1V'�rbadas e arrecadoras das e';PfH:tndo,.an :icsamente, áu- ,e: "Afins I, que aconteceu,".r;Wter �ondignO com a formação da nacionillidade, a- vão d'Ãvila. 70 Gl'lIpO - Dia 24/6/55 �onsignações, não sendo in- rant.: vinte lüinutos por um J aparelho do duque, saindofim de que se torne um desejo, um anceio, o seu futuro À Helena, sinceras feJici- - 6a _feira - das 13 às 17 "luidas as repartições que encontro marcado, _o ,duque ':las nuvens baixas, desceupromissor.
'

tacões de "O Estado". horas. lão recolheram as consigna- que está com 24 anos de id:;>".. "_um estádio em Bathgate, 'l,
,

f, É; po�s, li Pátria, uma recordação que educa, um NÁSCIl\'IENTO Ministério Público, Abri- �ões do mês de ABRIL fin- de e aprecia a aviação, en-- 50 quilômetrOs do local e'n
'

')resente que anima, um futuro que empolg'a, tanto mais '

Acha-se festivamente

en-,;o Menores, Imprensa Ofi- .:io. Caso se verifique os re- frentou o incidente com ca1-, 'Iue o esperava sua espos8., A(ue podemos depositar esperanças numa �nstituição de
galanado o lar do nosso pre- ;ial, Penitenciária, Institu· ;olhimentos, os funcioná-

ma e, quando se encontrou visibilid,ade era quase ze:'o.
'

caracter cristão, como a CRUZ VERMELHA. ..

zado amigo dr. José Bahia to de Educação Dias Velho, tios lotados ou que perce- '••••••�•••� �••� ..

Houremos a ,memória de seu idealizador, o Suíço Spindola Bittencourt e su.a Tribunal de -Justiça. :Sam por essas repartições das declarações, a InSCl'l- deIxaram. sem motIv_o JUs-
JEAN HENRY DUNANT.

exma. esposa, com o adven- 80 Grupo - Dia 27/6/55 Qúblicas em atrazo, serão! ção sel'á automatica'mente tificado e -do conheCImento
to de uma robusta menina, - 2a feira - das 13 às 17 :ncluidos em tabela a ser! cancelada. i desta CEF, de descontar ou"'UM'A AVIADORA AVO E OUTRA ocorrido na Maternidade horas. oportunamente baixada. I '5. Efetuadas as inscrições, 'p.aga: cliretament,e �s amor-

.

.,

"Dr. Carlos Correa" no dia Departamento Saúde PÚ, 3. As inscrições serão efe- pela, forma estabelecida no ,tJz�çoes de empres.tJmos, an-BISA'VQ' EM' SENS'ACIONAL, 23 do corrrente, e que na blica e Secretaria da Segu- tuadas pessoalmente pelo.s j �tem 2,. nO I, dêst: Edital, os

I'tenol'men�e co:1traIdos."pia batismal receberá o no- l'ança Pública. (repartições nteressados não se adml- . mteressados serao chama- 8, As Il1SCIlçOes e seus

IC
-

O A 'REA me de ANA-MARIA. em geral). ;indo, sob q:laisquer pretex-I' dos, segundo o número de efeitos são intrans�eríveis,COMPET A 'E O ESTADO formula os 90 Grupo _ Dia 28/6/55 tos, intermdeiários· paren- ,orelem de inscriçã.o, para 1/, sob quai�quer pret;x.,:tos."

'N melhores votos de telicida- - 3a fel'roa - das 13 a's 17 ',es alI não. I início do processaniento dos 9. Quals.'quer dUVIdas. s.e-Um. .1o,s aparel!tos ,que corrida na pista.' ão CQn-

1 Ad
' \I "

'

I b'" d' des a galante ANA-MARIA hOI·as. 4. A I'nscrl'ção o�ede.cerá I empréstimo
os (dia 14 de ju- I r�o �esolv.I�OS P, e a�,' �m.l�-�atticipai'am d'a coi'rida aé- sig'o fazê- o su 11' - Isse
',_ .

, ."re'a feminina Washington_' ela ao encarregado do ,a.éro- e a,os venturosos genitores. Secretaria Educação e nodêlo impresso proprlO da lho em dIante). I traça0. I?lIetOl d� CaI;eu.a'

'1" t W'l Wrl'ght que

I
'

'la,u'de (Gabl'nete e DI'Ioeto- CEF e uma das vias será en- 6. Nã.o serão efetuadas ou ,,' ou pelo tItular da ecre arlaHavana recentemente rea 1- por o, sr. 1 ey , PRECEITO DO DIA -J

7.ada, el:a pilotado pela. sra. examinou o aparelho e veri-
CAUSA DE REBELDIA l'Ía), Depto. de Educação, ·regue ao interessado; os concluidas operações de em-

I
Geral.

TA 1
:

d t
,' .. , ,

f' t a bagagem da Inspeto1'l'a Edllcaç,a-o FI'sica, mpressos contem um núme- préstimos .com _ ml�tuários'I' 10. oe.as as e ermJ�l,a-Bertha M. Meaná, que Ja e. ICOU e" ar
,

, Q:uando as adenóides estão . c
_ _ _

d t Ed t IavÓ, !rcoro,panhada da srt�.: I ga: Bunker travand,o ,�lguns muito aumentadas, à criança Escola Profissional Femini· :0 que se sucede normal- cujas amortIzaçoes nao-este- ,çoes contI as nes e 1 a
"

o 1t"0Ies de navega'cao Na
',la, Hospl·tal Ner'ell R,amos, n�nte, sendo êste o número

I
jam rigorosamente e.m dia, I serão rigorosamente obser-Marion Péterson, como co- c 1 •

.": le peito é obrigada a respirar "

dt b' egunda tentatIva a aVI'ado Colo'nia Sant'Ana, Colônia ie inscrição. - O interes- mesmo que o recolhnuento va as.
.

pileto., Houve' am em gran- s
. �

c' .
-

leIa bôca.-, fica quase impos-
'::'al1ta Te"esa. �'acjo assinará a sua ficha de das mesmas a esta CEF de- I Seeretal'la Ge.ral da CEFde sensação qllando a única ra.-bIsav6 alçou voo e p�ne- :ibil-itada de mamar e por is- J. "' .

C FI.bisav,ó a� participar do ce1'- tl'OU nas pesadas riuvens ,n.e- 30 recusa o pleito, irrequieta 100 Grulio � Dia 30/6/55 inscriçã.o e se responsabili- pendam das repartições em 'cl� S,antl�� at3arjll1a: em

h dO-,

,
-

- 5a fel'r'a - das 13 a's 17 zará p'elas declarações, ali 'que se a,cham lotados ou se- l'lànopO IS, 1 e e ,lun- o e'tame, sra.. Baddie Bunker, grí'l-S 'que, ameaçavam' ml}u
) nervosa. :E,' porque não BP. ,

'deteve seu avião, depois da tempo. , ...limenta, perde pêso, tornan- horas. �)l'estadas; caslt' se,verifique, .iam pagos o� fU11ci?l�ário�'11.955. .

"

Sec.retarias da Viação e em qualquer fase do proces- . 7. Não serao admItIdos a Ali, l\�afra,
DUAS,Mil PESSOAS SEM TETO DEVIDO

.io-se frj�,:a:';:'leãí::-l Obras Públicas e ela Agri- mmento, a não veracidade inscrição interess.fldos que
- Secretar,lO geral.

AUM'INCENDIO
.

,'AVENrURAS 00 ZE-MUTRETA ...

POR OF SPAIN, TrinidB/i, metros ao norte d� Trinided

<lr.'p.) - Mais de 2 mil pes� e Soufl'ier,{! se acha na. cost::\

�oas ficaram sem t(,!'o em: ocidental, a 24 quilômetros
consequencia de um incendio 'por via aérea de Castne�

:que destruiu-a metad'e,d� }Q- : que, é a' capital:
_ Souft'Je�e

calidade de- ,�oufriel·.e, na co- tem uma l�')PU�açao .

pOUl:O

lônia britânieá de Santa Lu- ! superior a 3 mIl habltant�f',.

ela" segundo se soube aqui'. i Desconhecem-se as caUSf,S

hoie. O ,incêndio ocÓ;rrell ..

US : do sinistro. Foi o
A se�undo

úÍtimas h<ii:ás da noitê.,' de incêndio de consequenCla de ..

'qUinta-feira,' mas devido ao I sastrosas em Santa LUCIa,

'péssimo estado de comunica-I num períOdO de 7 a�os. Cas
ções"a, notíçia somente hoJe I tries, a ?aPital, ,fOl quase

se torno,}l conhecida, Sa���a I �otalmente destrUlda e-m

Ll.léia fica a uns -iRO qUllÓ'· 1948.

.., .

JUSTICA DO TRABALHO
, ,

O DESPEJO DO EMPREGADO POR,
SENTENCA DA JUSTICA DO TRABALHO

j ,

(III)
SALDANHA DA GAMA

, (soneto)
A' 'memoria de Luiz Felipe

Saldanha da Gama. Pelo se

eenta aniversário de seu f!l
Ieeímento.

I ANIVERSARIOS
FAZEM ANOS, HOJE:

I-sra. Ormínda Silva Ni
colích, ,esposa do sr. Eduar
do Nicolich;
- sta. Mirta

Uma glória tombou nesse cruzeiro,
Que guiava ao futuro á mocidade,
Para lhe dar emfim a liberdade,
Dentro ou róra do sólo brasileiro.

-

Rola

Ernesto Xavier de Souza

Que acima do poder foi um querreíro .

Nobre e altivo com muita lealdade,
E rolando na. sombra da verdade,
Findou-se o grande heróe o timoneiro.

Mâe pátria tristei�ente hoje partilha
Da grande dôr que Impõe feróz quadrilha,
Envolve em negro crepe a tua fronte.

Mas ela morte ao Pantheon não abre a porta
Que a vesper que ruiu não .cahíu morta,
Foi com brilho surgir noutro horizonte!

MarIDila
,

'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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As 4,30 - 8 horas
CINEMASGO�E

O milagre moderno do
"CinemaScope" ,trará aos
seus olhos deslumbrados um
mundo desconhecido atra
vés de uma vertiginosa des
cida ao fabuloso mundo sub
marino ...
Richard WI'DMARK

Bella DARVI' - Cameron
MITCHELL em:

-

......... Assistimos na noite de nês e Victor; Aliatar, Car-.' raní, 10 tempo: O x O. Final: degladlaram-se Imbituba e
. AVAí X IMBITURA apesar dos seus 39 anos de

TORMENTO' SOBRE OSante-ôntem, à disputa do linhos e Filomeno; Sady, '1 x O, pró Avaí; goal de Ni- Atlético. saindo vencedor. o Finalmente Avaí e Imbi- idade..
MARES'I'orneío-In ício de prof'is- Miguel, Gastão, Mário e Ce-.' zeta. Juiz: João Sebastião" primeiro porT x O, gol con- tuba decidiram o torneio,! Coube a Lauro- San tos

Technicolor
.

de Luxo _sionais de 1955, conquistado ceu. PAULA RAMOS - Le- da Silva. Formou o Avaí signado no 20 tempo por numa pugna renhida, na (antigo árbitro da Liga
maravilhoso

com largos méritos pelo do, Leibnitz e Nery ; Mar- com Jaime, Waldir e Danda; Laudo. Q ua dro vencedor: qual o nosso alvi-azul foi' Serrana) dirigir o -encontro,
No Programa:"team" do Avaí, agora sob récov Valér!o e Jací ; Wilson,' Jair, Vico e Wallace; Fer- ,Tião, Paulo e Gonzales; sempre superior na cancha, :,escolhido que foi por sor-

, panças Polovetzianas.a direção do técnico Leléco, Sombra, Tainha, Amante e nando: Nizeta, Bolão, Alípio, Adir, Gers�n e Tião II; I p�ra vencer. pelo escor� m}- I
teio. Correta sua atuação.. Short.'cuja excelente orientação. Pitola! e Jaco. I Q:lesco, N e1'1, Os�ar, Cha-

i mm?,
tento de autoria de

I
UM MIN?TO DE SI-

Preços: 18,00 _ 10,00.muito influiu na sensacio- : Il\IBITUBA X I IMBITUBA X ATLÉTICO : deco Lando. JUIZ: Gerson Jaco. na fase complemen- L�NCIO
C' té 14 'I ----

F "GI
. " E

.

I d I ensura a e anosnal conquista. FIGUEIRENSE No penultimo encontro Dornaria. . tal'. o.rmou o. anoso. / � sina e pesar p� o
.

.o'
Mereceu o titulo o clube I A

segu.ir medira.m forças.
I

com .Ja.lme, 'Yaldn' e Dan- f�lec�mento .. de Altamiro

:lUO-:'-.•
·

<

�''''

.•• "-�'y -<o

."�.�
..

de Celso Ramos Filho, pois, ,os times do Imbituba e do: da;
_ JaIr,. VICO e �allace,; I

SIlveIra· (Mlrínho) todos o�- c;;.:II' PJ- E>Il·ll:\Jl1.!·.não há negar, foi a melhor' Figueirense. Nesta pelej.a· SALVE O JUBII EU "BAND�IRANTES" E.olao, Nl,zeta; Amorim, AII-, quadros �tuaram de ,luto, ) _ 'h' '-a._'.' &K •

equipe' no gramado. Na luta I
Julinho fez seu reapareci- o_

'
..

_

.. I.. i pio e Jaco. Nizeta esteve es-, sendo no gramado ante� dos
.

GLORIOSO I to.' 1 tr d -ápi I
• peta cular, sendo sempre ar- jogos concedido um minuto As 8 horas -final o conse- men o, (emol�q tau o I. -

I Reportagem de Maury

I
Negrinho e outras cIdades,. ,. .'. A .

_ Elza AQUIRE _ lYH uelgüiu suplantar o trme com- da recuperaçao 1° tempo' Bo
., .

t id de ·doroso, teCD1CO e combativo, de ailêncío,
.
g

. ',.' .

.

rges j a tiveram a opor UUl a
TORRUCO em:

" c

pleto do Imbituba, o. qual, O x O. F mal: Imbituba 1 xü, Recebemos ontem dos di- de conhecer ele perto o po- . - -- ��- - - _. - ESTÁTUA OE CARNEdesenvolveu ingentes eS,for-: gol de"Nery. quadros: IM- i-igentes do gloríoso clube dedo do a lví negro. Possue, No Programa: '.ços, ma� acabou _superado,BITUEA.- T��o, P:ulo e
Sociedade Desportiva "Ban- o clube uma moderna can-

M-. fRINHO (�.R·ÊMIC)J' BE·l[....OR.if'.l".·D·U,.A',ilT.:f:\" Atual. Atlantída.-Nao. :'pela notavel atuação ,do qua- Gonzales, Adir, Gel.son e deirantes" da cidade de São cha de basquetebol, que se-: tF ,. R� I: P 9 4"m' II Q N O reços: . ,00 � ,50.:dro "azzurra". '.l.Ião ; uesco, err, s- Bento do Sul, um atencioso rá inaugurada dentro dos·
Censura até 18 anos:

;.

AVAi X TAl\iANDARÉ car, Chadéco e Lando: FI- convite bem como o progra- festejos programados, um FAtECEUrNA MAD,R4UGADA DE _ ,O primeiro encontr? .da G�EIRENSE, .- WI�son, I
ma de comemorações, que prédio de três pavimentos,

noite teve como a�dvers�l:lO.S 'I'rilha e He!clO; Julinho, será levado a efeito por cancha de futeból e uma -A-NTEi O�'NTEMAvaí e 'I'aman dar
é

e fOI InI- Orlan�o e �V.almor;. Tu- ocasião da passagem do 250 grande extenção de terra.
.

r

ciado com um atrazo de 40 ca, Tomho, E rICO, Meireles aniversário de furidacão do É d ign a de elogios a cam- A cidade foi abalada, ante-êntem, com uma
minutos. J?isput�. �'enhida e Pac�eco. C�mo se vê, o

popular clube serrano, fi- panha que estão desenvol- notícia que a todos entristeceu. Altamiro Silvei-
entre o time dir ig ido por campeao da CIdade atuou liado a Lica Mafrense de vendo dos 400 sócios, Den- rá, o popular Mil'inho das canchas Iutebelístt-
Leléco e o conjunto treina- desfalcado de Mafra, Car-: Futeból. S�ntimo-nos bas- tro das comemorações deve- cus expirou na madrugada daquele dia no Hospí-
do por Francisco Prazeres: Hto, Plácido, Betinho e tante honrado pela atencão mos destacar o grande Shaw tal Militar, aonde se enéont-rava em tratament.os.'
Venceu o Avaí por 2 x 1, ! Laudares.

. ! dispensada a este Depal:ta- dirigido ]Tela prestigiosa O g'rande "ás". desapareceu aos 40, anos de
gols de Amorim (pel1alty) e I ATLÉTICO X BOCAIUVA mento esportivo e passamos. Sra. Zulma Grossl, estando I idade, pois nasceu no di'a 8 de setembro de 1914
Vico, para o alvi-celeste e. A quarta pugna teve por i

a levar ao conhecimento dos a musica a cargo do graJ1de l Iniciou sua carreira de futebolista' no ex-
Vermelho, para o alvi-rubro. confrontantes Bocaiuva e. esportistas em geral' prin- a famoso Jazz Yara. Lança':. tinto Barriga Verde, em: 1936,' com 16 anos de
Juiz: Gerson De m a r i a: Atlético. N� final do 1° �ipalmente aos daquela pro- mento da pedra fundamen- idade. Em 32 passou pata o Tamandaré, onde
(bom). Os quadros fora� I

tempo o goleiro boquense se ;ressista cidade serrana, tal e inauguração da ;nova jogou até 40. Em 41 passou para o Iris e .n-o ano
êstes: AVAí.- Jai�l1e, Faus- I c�ntundi�l �Tavemente, sen- '1lguns dados da trajetória praça de Bola ao cesto. Dia 'seguinte inscrev�u-se pelo Figueirense; -�m 43 e,
to e Bo�; VI�O, JaIr e D,�n-: do substl�llIdo por Romel�. luminósa deste popular clu- 26, serão encerrados os fes-I 44 atuou no Cl.'ispim Mira; de 1945 a- 4'1 defen.
da; Bola0, NI�eta, Amemm, 10 tempo.. ? xO. Na fase f1- be que nasceu para honrar tte.lOS com uma grande fes� deu as cores do' Atlético. Voltou ao Figueirell.lõje
Al,ípio e Jaco TAM�NDA- I

nal pe:slstll� ? esco.re, sen� .� dignificar o bom nome es: I
ta popular

.

o qual contara I em 48,mas já no anO·"seguint.e retornava ao: At.lé-
RE :- Amaury, �equmho e

I
do ent�o deCIdIdo o .lOgo, �Ol portivo de sua terra. Ha: com a al1lmad� b a n d.a , tico; onde permaneéeú"até a' sua morte. Era ele

SadI; Itamar, ZIlton e G�- . penaltIS. Venceu o Atl�tJco ',inte e cincj) anos pas�ac10s I TremI. A coroaçao da raI- I 20 Sargento n�úsico do Ex-ército, servindo no
raldo; Marinho, Telê, Ver- (Lauro). Para o Bocamva neste mesmo dia nascia na !.nha do Jubileu .Bandéiran- 140 Batalhão' de Ca'çadores.
melho, Joquinho e Jair. bateu Biscoito que falhou 'idade de São Bei1to -do Slil' tes, alem de barraquinhas, Jogador"discipHfiadó, combativo"e leal, che-
GUARANí X logo no l° chute. Juiz: Lá-· : S. D. Bandeirantes. Clube bingos e outras novidades. gou a itltégrar a seleção catarinense. A eonIe-

PAULA RAMOS: zaro "Bartolomeu: Quadros: humilde a/princípio mas que
I

Como vemos viverão os mo- demção Brasileira' de Desport.os havia há pouco
O segundo prélio r�uniu II AT,LETICO A,�lIlcar,. Teo- â.

o correr do tempo mercê; rador:,s de São Bento. do �u� ! contemplado o notável cl'ack com a "maior honra
Paula Ramos e Guaral1l, sob dOIa e WalmOl, OSDl, Ne- de seus brilhantes resulta- nos dws 25 e 25, reallzaçoes I já concedida a um jogador de futebol: 9 Prêmio
as o.l:dens d�. sr. João Se- r�u e �ey; ,Vitor, J�!r�, ios obtidos, concentrou �o-

\
que por ce�to marcar� épo-I "Belfort Duarte", o qual se encontra na F. C. F.

bastIao da Silva.
_

No
__

tempo I
GlOvaDl, Lamo e. Caleca� la a ate.nção doo de.sportJs- ca :l�S analS d�sport�vos e e deveria ser entregue ao player em solenidade

regulamentar nao houve BOCAIUVA - Helio, Bon
éas locaiS que aSSim pas- SOCJalS da referIda cldade., no estádio da '-rua - BOcáiuva tão logo o crack

gols, sendo a partida decidi· ga. e Chinê:); Romeu, Co-
saram a integra-lo. Neste Antes de encerrar-mos esta se l'estalTelece-sse, o que inf-elizmente -não suce-

da pelo sistema de penalts, bra e Raul; Carriço, Bis- tempo era a seguinte a sua repottagem queremos aqui deu: Seú' enterro 'deu.se as 17 horas' com enor-
veneendo o Guaraní por coito, Rodrigues, Mariano e Diretoria:' Presidente Ho-

I

enaltecer o nome do atual me acompanhamento.
3 x 2, graças aos chutes im- Jair. ........ lOrario - Adolfo Küenzer,

\
presidente do clube, Sr. "O Est.ado", que-sempl'e o' aplaudiu' pelos.pecáveis de Ceceu que der- AVAÍ X GUARANi Presidente _ Godofredo', Raulino Scharf, que sem du- seus grandes' dotes de coração e espirito, pesa_votou a Valério. Quadros: No prelio seguinte foram Torrens, Vic. Presidente _ vida é o maior batalhador, roso envia á sua família sentidas condolências.

GUARANi - Walter, Japo- \ protagonista., Avaí e Gua- Affonso Kaesemodel, 10 Se-! que vem incansavelmente' . - • _- - � - ,
p �--

•.

;retario - Francisco Ka- !trabalhando para o engran

mieissky, 20 Secretario -; decimento da agTemiação
Olympio Vidal Teixeira, lOque preside e que a partir
'fesoure1ro - Odolar Sch- de hoje estará em festas. E
way, 20 Tesoureiro - Luiz a seguinte a sua atual Di
Maum de Wascollcellos, Di- retoria: Presidente de Hon- Desde �"nte-ôntel11 que o I Não resta dúvida ql�e foi['etor Esportivo - Alvaro 1'a - Antonio Kaesemodel, técnico Carlos de Campos uma escolha acertada doDamos abaixo a tabela do 10 turno do Campeonato G. Knieger, Orador Oficial Wiegando Diener, Otavio Ramos (Leléco), responde presidente dTo Cels'o RamosCitadino de Profissionais, aprovadá na sessão de 15 do·
- 'Dr. Ivo Guilhon. Dai em Maia, Presidente - Raulino

[')elo plantel do Avaí, ton
corrente do Conselho Arbitral da. Federação Catarinei1se diante, contando em suas Scharf, VIce-Presidente - tratado que foi pelo grêmio Filho, pois Leléco é, inega-
de Futebol:

'-
hostes com os maiores espor- Hont )\laul, 1° Secretario "azzurra" enquanto durou velmente', um grande-'prepa-30/6 - Paula Ramos x Guaraní '

tistas, tomou o clube novo - Lindolfo Hastreiter (Re- a disputa do Torneio -dos rador e saberá conduzir' o
3/7 -:- Imbituba x Bocaitrva, 'em Imbituba rumo no cenário esportivo, eleito), 20 Secretario - Er- Clássicos "Nelson Maia lVIa� Avaí a retumbantes vitó- As provas pardais do ln8-
7/7 - Atlético x Panla Ramos atingindo hoje posição de vino TremI, 10 Tesoureiro - chado". ' rias. tituto de Educaçá'o Dias'Vi-
14/7 - Tamandaré x Fig<\}�irense destaque, como representan- Irineu Zimmel'mann, 20 Te- lho� foram 'marcàdas p#a o
21/7 - Avaí x Bocaiuv�' te maximo da cidade alta. soureirõ� - Alfredo Zip- •••••••••••••••••••••_ ' dia 25 do cOÍ'rente,'''em'vir-
28/7 - Atlé"tico x Gual;'a::hl Porem seus intentos não ti- percr, Orador - Dr. Gerva- �ude d.e i1ma portaria do'Mi-
31/7 - Imbituba x Tamandal'é, em Imbituba, -

nham chegado ao desejado; sio N. Pirfis,-D-iretol' Espor-
.

P,a'r'tI·C'l·-P·a'ca-'O' nistério da: Educd'çã6;'i:j_ue
7/8 - Figueirense x Paula Ramos para satisfaze-los teriam tivo - 1Vf,fltbn:Torres, Dire- _ estipula um" ce'rto' nú'ftiéio
14/8

.

- Avaí x Atlético que filiar o clube a Liga tor Sociál - Werner Grossl, de aulas le'ciona:das. Tal li-
. . JOSÉ BAHIA SPINDOLA BITTENCOURT' e H.ra. ·t

_.

Ad t' "'d21/8 - Tamandaré x 'Bocaiuva Mafrense de Futebol, e co- Diretor de Obras"- Paulo mI e nao po e ser 'a mgl' otêm a sati
..
sfação de participar aos parentes e 'pessôas' dàs I t' b 1''''

.

t28/8 - Figueirense x Guaraní- mo a força de vontade im- L. Zschoen'Jer, Dü''etor Tfc- naque e es a e ec!men o, em
b· f'uas r.elacões, o nascimento.' de sua filha ANA-MARIA, A .

d f
.

d
•4/9 - Paula Ramos x Imbi-tu a péra 'noaquela população, nico - Oswaldo' Zipperer, '

consequencla os· erla· os eocorrido hoje, na Maternidade Carlos Correa. .11/9 - Tamal1daré x Avaí ..suas as·pira.ções coroaram- Conselho Fiscal· - Paulo dias santificados.Florianópolis, 23-6-955.18/9 -- Figueirense x Atlético se· de êxito. Disputaram al- Kaesemodel, Ernesto J. Die- Ontem, à tarde, a direção
25/9 � Paula Ramos x Bocaiuva guns campeOllatos pela re- ner, Renato de Lacerda Cu- daquele educandário receoeu
2/10 - Guaraní x Imbituba fúida Liga, conseguindo bas Afonso Diener Su

A
.

. despacho tel'egl'áfico" dó sr.
9/10 - Avaí x Figueirense ., ,;_

" bons resUltados. Seus ide- pÍe?tes � Edmundo Torres� .. ten ç" a�..,e
Cândido Mota Filho,· com'u-

16/10 - Tamandaré x Paula Ramos ais é vê'r o clube subir ca- LUIZ Mauro de Wascol1- .
. + - 'nicando a 'imp'o'ssibifidade

23/10 - Imbituba x Atlético, em Imbituba da vez .. mais o tpedestal da cellos, Virgilio L. Pereira e . .. ,

.., H.. '0 das provas se inici-arem a-

23/10 - Bocaiuva x Guarani
.\.

glória � e desta. fórma que Alfredo Habowsky. A CO-. A '.Comissão Patrocinadora da 'Assembléia de Mães manhã..
� _, '"�30/10 - Paula Ramos x Avaí lançam-se constanteme'nte missão de festas do Jubileu ,av.isa a todos os interessados que o fogão a

..

querozen-e, 'f' ��.i..ln.".&,�<�di':m.6/11 - Figueirense x Imbituba em exô,urções procurando o os nossos agradecimentos e 'lllarca Heideinia, que correu dia 10 de junho, quar'ta- "A"L·IJ-ÜK-"a; ..

13/11 - Guaraní x Tamandaré intercâmbio o que significa desejamos os maiores e me-I feira, pela Loteria Fe.d�ral, sai� para o nO '334 perten- Residencia rec'ém' eoris�20/11 - Imbituba x Avaí, em Imbituba 'ser u�". bom e. pr�veito.so l�ores votos pal�a que .pros-I cente, ao Sr. Carlos VIell'a, alfaIate, morad�r _

no Morro 4:uida com garagem, insta.-
��;:: = ��:��:�,,":/v!�éti'o �

..
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.•.�O.l.".o.•.��.eOd

..l.�.'r.
s

....oráa.;t��
I �.)II�.�mde n.l.l�t�11e.j���.at�;,��: �.?�e.C.l��.�g�aJ��t��.e��?��Iec;��r::a;:;'<aa e��:�.:afoes��;:r�: 1.�ae�ã�iS. S:enp.i!,��i�1.�i.A�•.g;,.i.'�.�

.

4/12 - Bocaiuva x �igueirense Tll��9:t�, �Ol��lle, �a.�r ,_J�- de sua :t�Tra', que. por certo; p:::m]o que_será feIta. domingo,
_

dia 26, às 16 horas, na.\ar no. Largo .Êenjp.m�m'e ICO x l'amandal' ra�lJ� '�. SllI_l, CUrI:lba, lho se cobrira de glol'las. ! sede do Clube Cruz e Souza, no Morro (io Céu.· I,Oonstant, 24,.
.-

$'ay$aa4õ X .i8u�i�eG-
CONTINUARA' 1 AMANHÃ, O TORNEIO DOS CLÁSSICOS "NELSON MAIA MACHADO", C€lM'·OOAmtf) R�l,· A
SABER: PAYSANDO X FIGUEIREN,SE, N\fSTA CAPITAL; .AVAI X AMERICA, EMJOINVlllE, CAXIAS; X.CARlOS RENAUX

BRUSQUE E PAlMEIRAS X HERCIUO lUZ. EM TUBAR.ÃO
......................................................................................................................." .

",O tE·stado Esportivo'
.......................................................@I �,•••..••••··.N· l· ""••••••••••" ,

. -.�.

Conquista�o �Bro Avai O. Primeiró TilDfo '�8 55
.

LUTOU MUITO O IMBITUBA, MAS FOI VENCIDO PELA CLASSE E CATEGORIA DO f'GlORIOSO" - O DESENRO�AR�,DO
TORNEIO-INICIO:HOMENAGEM PÓSTUMA AO CRACK MIRINHO

-lELfCO, CON-tR�TADO REtO AVAl
PARA· O TORNEIO DOS ClA'SSICOSA TABELA DO CAMPEONATO CITADINO

DE PROFISSlONAIS DE 1955 .

CI.NE SÃO ·]OS6
As 3 - 7,30 .......:. 9,30 horas'
Elza AQUIRE - Miguel

TORRUCO em:

EST4.TUA DE CARNE
No Programa:
Atual. Atlautida, Nac, '

Preços: 10,00 - 5,00.
Censura. até 18 an08.--

I?ITZ

As 4 - 8 horas
:, 1) - Noticias Da: Sema
na. Nac.
2)0'- TE-MBO ---:- Com:

Howard Will.
. "

3) - ARCO IRIS - Com�:'_
Frankie Layne ;. .'.

4) - TAMBORES'FEITI�
CEIROS 1/2' Eps.

.

Preços: 7,00 - '3,50.
Censura até JO' anos.-.

. '

"

.

As 5 - 8,30 horas _

Elza AQUIRE - Mi&'uel
TORRUCO em:

ESTÁTUA DE CA'RNE'
No Programa:
Fatos em Revista:-Nac.
Preços: 9,00 ..:;_- 4,50.

.,

Censura até IS anos'..

As 8 horas
Pedro ARMÉND'AItfZ- _:_

Katy JURADO_ em:
O 'BRUTO

No Prográma:
Vida Carioca. Nae.

Preços'- 7,00 - 3,50.
Censura até 14 anos.

Ins'''I to'td·'�II
ca�io; (�Dlis:
Jelbl)))

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



RUA AlVAR-OllE CARVALHO, N, '12
DIA 1$ - (SABADO) GRANDIOSA FESTA JUNINA

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

ittltcato'
.

dos Arrumad'oN1s ,de Com ii Biblia na Mão
Florianópolis

Afim de que sejam cumpridas as designações legais
dos Estatutos, ficam convocados todos os associados

d�s-I
SARADO, 25 DE JUNHO

1 em 1.631, o Capitão Luiz Barbalho, por determinação
te Sindicato para a Assembléia Geral Ordinár-ia, em la. '

le ,'/bt!:-", de Albuquerque, atravessou o Beberibe e desalo-
convocação, que será realizada no próximo dia ,27 d? cor- ,CnllSide,l'eJ(lOS uns aos outros para estímularmos-nos

jOU os holandeses elo Perrexíl em Olinda'
rente., com início às 16 horas, e, caso não haja numero ao amor e as boas obras, (Heb. 10:24). Ler MaL 18:1-6.

legal, em 2'a:' 'colÍ)tócação na mesma data às 17 horas, pa-I '

ra delibel:arem' sôbre a se�uillte ordem do dia:
.

O fal�cido G:�rge W�ashington carv,er, o gr�nde cie�-
Julgamento e aprovaçao da PROPOSTA ORÇAMEN- tísta negro amertcano, estava em-copstal1te busca ela ver-

TARIA, para, o exercício de 1956. dade, Pelo simples processo de pesquisa, êle tomou o arnen ..

Florianópolis, 23 de Junho de 1955. 'doim comum e descobriu todas as suas propriedades e de-
..

Antônio de Oliveira. _.Presidente. "envolveu tôdas as suas possibilidades para o bem da 11u ..

manidade. Proclamou seu valor nutritivo e têz muitos pre

parados com êle, inclusive drogas medicinas.
. Ainda pesquisando, êle tomou o 'barro comum e des-

cobriu nêle muitas substâncias quimicas de valor. De tintas

que êle extraiu do barro pintou alguns quadros preciosos. E

do barro modelou algumas peças de cerâmica, reputadas
Consultório: Rua D. Jaime Camara, 9 maravilhosas,
Rotário: Segunda QuàHa. e Sexta feiras das 8 às Ensinou aos fazendeiros a cultivar o amendoim nos

11 horas solos cansados para readubar a terra para outras culturas,
Terça e Quinta feira, das 14 às ,17 horãs ITinha grande e incansável interêsse em ensinar as crían-

4tende ii; noite exclusivamente com hora marcada., ças e a mocidade. Via nedas a esperança de um futuro me

Ôapoeíras r Terça e Quinta feira, das 8 às 11 horas. lhor. Elas corresponderam á sua paciência, cuidado e COl11-

Sabado, das 14 às 17 horas. preensão - ao seu amor por elas.
Nós também devemos usar o simples processo do amor

. para moldar caracteres vigorosos e de sã moral cristã, qU8

I são a esperança de um futuro melhor.

ESPl!.:CIAI IZADA EM ARTIGOS DENTARIOS
Estoque permanente de todos e quaisque'r a!'tigos

cODcernentes "ao ramo
EQUIPOS,· CADEIRAS E MOTORES

.mos para pronJa eri trega
Aceitamos eueomendas de PLACAS E�l\1ALTADAS

para diversos fíns

ATENÇÃO; Atendemos os senhores Dentistas e

Protétieos do Interior pc\o Serviço de REEMBOLSO
AÉREO e POSTAL

-C'ub� _ae 4e Alo_to
SÁBADO � l'DE JULHO, ATE AMANHECER, GRANDIOSA

Festacde São Pedro

,

DR. LA'URO CALDEIRA DE ANDRADA
Cirurgião Dentista

;'" "t OR�.· I N'G-l E T T O
mi. trtlstiC!lI-'frato. Cliruço e Círúrgtco -das Doenças. _,

,
,

Afecções de Adultos e Crianças.
,

Pedia.tria - Ortopedia - Traumat.ologia - Tisiololia
GiD�cJiõ:ia ,.

� Obstetrícia, - Urologia - Endocrinolo&ia.
,

" CUras de emagrecimento e engorde.
- -r .

.

. .Doenças da nlhice.
ALTA CIRURGIA.

'(:lRURGIA PLASTICA: Éstétlca e ReDaradora. ..
cousultório: Rua Fernando Machado, n. 6 - l° anda.'.
>'. Telefone 22-27

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

;,' .o 'O'G,�E 5
�ce.it'ám-se encomendas de docinhos em grande, va

ried�et,·de .tortaa, bo!ps de noiva, salgadinhos para bati-

zaddp, casamentos e. aniversarl,ps. "

..

.-", "

Rua Melo e Alvim 17 (Chacara Espanha) Te!. 3.416.

DOtai Santa Apolonia
-I

-r
-

__

�ARTHUR ANioNIO MENEGOTTO
Ruá: Tiradentes, n.O 20

" FLORIANÓPOLIS

-� --.,

TEVONI te-

.' ... "Com minhas preces 'eu misturava meus esfôrços e ás ,
Têzes, Deus se dignava abençoar os resultados. George

I,Washington Carver. Crônica de Areão Júnior de, apesar do tempo íncer-
Para o primeiro domingo to que reinava na ocasião.

de julho, a diretoria do Jó- O elevado número de au

quei Clube de Santa Ca tari- .omóveís, cobrindo quase que
na, atravéz seu órgão técní- toda a área destinada ao es

co, está elaborando ínteres- '-"cionamento de veículos,
sante programa, composto de oi outro atestado ínconteste

quatro páreos; porém com .te que o turfe está devida
características de equilíbrio 'mente apoiado pelas classes
mais acentuadas, o que. por lltas, coisa aliás muito sig
certo redundará em disputas nificativa, uma vez que é voz

Gracas à acão human itá-SMIRNA, 23 (U. P.) - que a ave de rapina voava! mais acirradas e dará à pug- .orrents que o florianopoli- .. .

. ria de TI umerosos médicos,Uma grande águia quase carregando a sua presa. Mas na um colorido de maior in- tano não gosta de especíe al-
A

•

d
'

t 'el _, d t os doentes mentais pas-raptou uma criança de_ mes o pai teve a pl'esença e es- I
'ensl alie. ;'uma e espor e.

e meio. pirito de atirar na, águla, que Cnmpre-nos salientar que E isso em parte é verdade, saram a ser olhados como

O fato passou-se em Eu- já estava a mais de 1 metro: por ocuHião da primeira C01'- lorque enquanto o campo da doentes do cérebro, doentes.
I d 1 t f'

. . -

t' da razão. Para o tratamen-demiche, na região de 1zmi1' do ,solo, a pá com que traba- I ri 8" o e emen o emmmo i'ederaçao es ava as moscas,
(SmirnaL Os pais do bebê, ·lhava. Atingindo a /àve �le, compareceu em massa ao hi- ) hipódromo apresentava 1m: to de tais enfermos, existem
que trabalhavam no campo, rapiIJ.a caiu e o pai cons'')-I pódromo da Ressacada" re- !,spécto festhw, com milha- hoje serviços especializados,
correram aos gritos soltaelos guiu soltar o bebê, que se presentado por senhoras e 'es de espectadores a se corn- hospitais, sanatórios e ca

pela. criança, no momento em i encontra gravemente feridJ.
I
senhoritas da nOSSa socieda- )l'imirem er1). busca ele um sus de saúde.

ocal privilegiado, ele onéle Procure encaminhar os
nelhor pudessem observar o doentes mentais aos.

iesenrolar dos páreos,. hospitais e serviços cH-

Entrentanto, seria de bom nicos especializados, pa-
Jvitre, apesar do interesse 1'a que êles recebam
'lemonstrada por ocasião da tratamento convenien-
)l'imeira competição, que a te. - SNES.
)iretoria do Jóquei Clube
feduzisse o prêço da "poulc"
para dez cruzeiros, cobrandc
,entrada . no mesmo valor,
sendo que a mesma poderÍ3
3er trocada por uma "poule",
Quanto ao elemento femi,

nino, êste teria entrada fran-

Fteríanópoljs, Sábado, 25 de Junho de 1S55

'8\',.·····\'6 '.
, �.

...

H O J E NO, PASSADO
25 DE JUNHO

(,No t.enaeulo» A DATA DE HOJE RECORl)A-NOS QUE:

- em Ul22, na vila de Canhoeira, Bahia, deu-se uma

sublevação contra o General portugues Madeira, promovi
da pelos Corronés' de cavalaria JoJsé Garcia Pacheco e

Rodrtgo Antonio Falção Brandão, aderindo a Independen ..

era do Brasil; '.

- em 1.835, o General Manuel Jorge Rcdrigues, mais
tarde Barão de 'I'aquart, desembarcou em Belém do Pará;

- cm 1.850, foi promulgado o 'Código do Comércio;
- em Ul'74, 110 Rio Grande do Sul, teve início a revol-

ta do "Muckers" dirigidos por João Jorge Maurer, queTe
ram vencidos a 2 de agõsto;

- em 1.8'15, ficou organizado um novo Gabinente, pre
sidido pelo Marechal Luiz Alves de Lima e Silva; Duque do;

Caxias, sucedendo .ao d e7 de Março ele 1871 que érn presi
dido pelo Visconde do Rio Branco. Governou até 5 de [a
neíro ele wn,

ANDRi<�,. NILO TADASCO

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de
preen cher o coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação,
afim de completarmos quanto antes, o nosso Cadastro

I..�(("" .

O R A c Ã O :��c�ael. .

f Senhor Jesus, ensina-nos a amar as coisas simples da I' RL�a . , , , .. , , '.' .

I vida. diária. Ajuda-nos a amr os outros com o amor que a .
Mae , . , , .. , , .......•.. , .

lê crltã requer de nós. Guia-nos :para que possamos com-
I
Pai '

, ..

<,

partilhar com outros o amor e a verdade que nos foi envia- [Data nascimento .. " .

da da através de Jéesus Cristo. Amém. Estado civil ,." ,

PENSAMENTO PARA O DiA
Emp rcgo ou Cargo
Cargo do Pai (mãe)

o JÓQUEI EM REVISTA

Lcyd R. Casey, Educador (Illlnóís)

-.,UMA AGUIA COM UMA CRIANCA
,.,.\ ",

,�.,.
-, ��: .:

NCY BICO'
I

Expresso· Florianópolis Udt.
Transporte,de cargas em geral entre

FlORIANÚPOllt CURITIBA E SAO P f.\ULO
COM VIAGENS DIRE'l'A� ,t; PFRMA NEN'J.ES EM CARROS PRÓPIUOS

FRlAL: SAO PAULOMATRIZ: FLORIANóPOLIS
Escritório:

Rua Padre Roma 50 - Terreu

Deposito:
.

Rua ,CoI)selhelro Mafra n .. 1:tI)
Fones: 2534 - 2.535

C",ixa Pogt�l. 435

Eng, Telegrá1i�o:
Sandrade e TranspoUs

�a.
Avenida do Estado 1666/78Visconde do mo Branco Vamos aguarelar, pois; a

próxima reunião, quando c

Jóquei Clube ele Santa Ca

tarina, temos certeza, con;;e,

guirá lavrar l11nis um v�:1lioso
�ento. \

(982/M)
Telefone: 37-S0-�1

TalaIOne 1230
São Paulo - capital - S�.

Endereço Telegráfico:
Sandrade e Transpolli

-o--o-

Endereço Telegrátic�
Santldra e 'rranspolís

.�-
---....,....---_._--

Dê um BOM ABRIGO.á sua

c"rêncja oe. Rio de lanelro i! cm Belo Horizonte com tráfego m�tuo at.
SiQ I"aulo com II Emprêsa de Transportes Minas GeraiJI SIA.)

saúde, construindo sua casa

de praia num local pitôresco
e salubre.

CHURRASCO - QUEIMADA - BAND,INHA DE MÚSICA E UMA iMENSIDADE DE SURPRESAS
GRANDE APRESENTAÇAO DO RENOMADO CANTOR JACKSON DO PANDEIRO CONHECIDQ EM TODO BRASil ATRA�

VES SUAS GR-AVA{ÕES FAPRESENTACOES
, ' fi'

P�EMIOS AOS CASAIS MAIS ORIGINAIS
RESERVA, DE MESAS DESDE JA' NA SECRETARIADO CLUBF

AO PRECO DE CR$ 100,00
,

, �_� •
.o ••

Várias
O Brasil será uma gl'all:d�

nação no dia em tine pu
dermos colocar em cada 1'€-

sídência, fábrica, escrítérfn
ou' casa de comermo, UID:l

placa com os dízeres.. NES

TA CASA NÃO HA' ANAL

FABETOS.
xxx

A Oarnpanha de Educação
de Adultos é uma mtctattva

corajosa, de largo alean f' C

economico e político. Por

isso, deve receber o apôío de'

todos os b011s brasíleíros.
xxx

A luta contra o analfabe

tismo é glgantesca. A Cam
ranha de Educação de Adul

.os r.50 pode presctndír da

tjuda dos parttculares para

snfrentar, com maior. vigor,
�sse inimigo elo Brasil,

xxx

Já era tempo de serem al
/abettzados os adultos que
não o foram no período pró
prlo. A Campanha de Educa

ção de Adultos lhes oferece
agora essa oportunidade.

xxx
,

O homem iletrado, por ter

passado da idade escolar, nãe
(leHle a capacidade de apren
Jer a ler e escrever. A Cam

:Janha de Educação de Adul
os já alfabetizou mais de
dois milhões de brasileiros
Je maior idade.

xxx

Ao iletrado que deseja, mas
'lã,o tem ânimo para apren
ler a ler e escrever, devemos
mostrar-Ihe quão fácil ele ser

�ealizac1a é a sua vontade. A
Campanha de Educação de
Adultos mantém, para tanto,
cursos gratuitos de alfabeti
zaçâo.

xxx

Uma pessoa pode ser mui
to inteltgente, mas sendo ile
trada não consegue desen
volver suas aptidões, 'nem

progredir nos seus tl'ãbalhos.
A sua inteligência será como

11111 tesouro perdido no í'un-
10 do mar.

Preceito do Dia
DOENTES DA RAZÃO

TERÇA
QUINTA
SABADO
DOMINGO

PARA
CURITIBA

SÃO PAULO
RIO ..

-x-

SEGUNDA
QUARTA·
SEXTA
SABADO

PARA
PORTO
ALEGRE

RESERVAS:

.

I\LUGA-SE
Residencia recém cons

Tui da' Com garagem, insta
!açã.o Sanitária completa e

Jemnis dependências. Tra
tar no Largo Benjamim
Constant, 24,

Vende-se
Vende-se no centro co

merciaI, uma casa situa da
em um terreno de 13,50 de
ÍÍ'ente por 46,60 de fundos,
Otimo local pal�a ser cons

thtido um edificio de apar
tamento, Hotel, casa comer

cial atc. Negocio urgente -
informações Caixa Postal 110
322.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Ftortanépolts, Sábado, 25 de Junho de 1955
• __ •• ,,_I.

Convenção do p. S. D.
los queridos Amigos que parti·
raDl. Brilhante discorso da Pro-

fessora lurea Cruz

res. Queimaram os transtor
madores. Mas, Ó Deus do céu,
cinda não houve tempo de

sobra para corrigir esses de-

. Sessão do dia 2 1
I Mas, apesar do valioso con ... sará, naquele Município: a feitos de linha que constítu-

Lida e aprovada a ata da
I curso das quotas citadas, não I casa dos 10 milhões. E, de em verdadeiro crime de Im

sessão anterior e lido o lex- i díspôern os Municípios dos outro lado, temos expressa, previdência contra o progres

,pediente ttveram inicio os I meios nrçumentários índts- na Mensagem Governamen- so de Santa Catarina?

trabalhos, na hora regimen-! pensáveis à execuçáo das 0- Gal, a afirmativa, assás alvls- Quando funcionará essa

. tal, sob a presidência do' bras inatli<lveis,' que lhe re- sareíra, de que é ótima a si- linha? Só às vésperas de elel-

I deputado Braz Alves. clamam a utilidade e conve- tuação financeira do Estado. cões, como no ano passado?
Assuntos Municipais níêncía social e movimenta- VI - E, finalmente, tendo Se não é possível resolver

O deputado Mário BnlS9., ção e cuculncão ela riqueza em vista que existe saldo pro- definitivamente o problema
da UPN, "OCUPOU a tribuna, «to meio. vindo do exercício anterior, de energia elétrica em curte

na hora -do expediente, para Quanto maior o adensa- deseja o projeto Incluso con- espaço de tempo, é mais que

�nçamin·b.ar uma indicação menta demográfico, motiva- ceder diminuto auxílio para, possivel suspender o raciona

relacionada aos municípios do, quase sempre, pela. atívt- uma obra do mais elevado' menta fazendo funcionar

catarinenses. dade industrial, tanto maio- alcance social e econômico. conjuntamente as usinas hí

Campo de pouso Cresciuma res e mais prementes os pro- E aprovando, nesta casa, dro-elétricas com a linha de

O deputado Paulo Preis, do blemas sociais e econômico- a proposição que ora apre- captação da energia têrmo

PSD, ocupou
-

a tribuna, em administl'::ttivos que recaem sentamos à sua apreciação, elétrica que o sul está apto
seguida para justificar e a- sôbre a fraca capacidade "Fi. estaremos praticando um a fornecer.

cada não só ' por seu nome presentar o seguinte: nanceira do Município. pouco elo verdadeiro municio

mas, pelo trabalho grandlo- PROJE'1:0 DE LEI II - Místér se faz, p01' isso, palismo.
.,0 de seus filhos, sejam para Concede auxílio especial que, dentro do postulada � Sala das Sessões, em 21 de .,,�........

êles as nossas respeitosas à Pre#itura Municipal de aspiração municipalista, ve- junho de 1955.

nornenagens de grutídào e Oreschnna, para término nham a União e o Estado ao Paulo Preís - Deputado.
infinita saudade. do Campo de Pouso encontro das aspirações e ne- Plano ele Obras

Somos uma frágil reserva Artigo 1° - Fica o Poder eessídades do povo, empres- O deputado Geraldo Guin-

entre as hostes poderosas Executivo autorizado a con- tando a indispensável coope- ter, da DDN, ocupou-se, tam
.lo Partido que luta por Ne- ceder auxílio especial, no· racào ao Município. bérn, ela tribuna, para tecer

rêu Ramos mas animadas montante de duzentos mil Ê', aliás, preceito constttu- considerações em tõrno do

daquela fé que 'muitas cruzeiros (Cr$ 200.000,00), à cional que os Poderes Centréll

I
Plano de Obras.

vezes confunde os Gollas, Prefeitura ele Criciuma, para e Estaclu:ll devam estar pre- Foi aparteado pelos depu
.íerrubando-os. término das obras do campo sentes onde faltam ao Muni- I tados Osni Régis, João Colo-
E Santa Catarlna.. esta de pouso municipal. ciplo os necessários recursos dei, Pedro KU$S e Lenoir var-

iinda terra; em sua estrutu- Artigo 2° - Fará o Estado para fazei.' face aos seus gra- gas Ferreira.

ra física, ornada de mil ele-. �ntrega do auxílio a que se ves e inadiáveis problemas. Pl'ojeto de l.ei

calhes caprichosos eh Natu- i'efere o artigo anterior, atl':1' Itr - No caso em tela, te· O deputado Heitor Guima-
teaubriand, "vers ces rivages

L'eza, com suas emolduradas .vés da Coletoria Estadual, no mos o Ivfunicipio ele Criciu- rães, do PSD, ocupou a tri-
inconnus dont ou ne revient

)l'áias e baias de uma bele"j prazo
de sessent!_1 (60) dis,s ma, cuja população ora se Duna, logo depois, para jus-

�a fantástica, de ricas mon.. após a 'promulgaçi1o desta eleva a quase _
sessenta m.;! tificar e encaminhar Projeto

tanhú.s e flOl'csbs, exube'- Lei. habitante, COIOC!lClos numft de Lei, considerando de Uti

�·::tntes planaltos e campina'::; Artigo 3° -- Prestará a extensão tel'l'itoriul de poucO) lidaele Pública, o Centro Es

será mais bela, m::ds clinâmi.. Prefeitura de Criciuma con- mais de mll quilômetros qua- pirita "José ele Nazaré".

�a, mais brasileira, quando ts.s ao Estado da aplicação drados. Pedido de informações elo

governada pelo candidato, do auxilio especial, dentro do De eleduzir .. 'se que aquela deputaelo Orlando Bertoli

ilustre ele nosso Partido, ês- prazo de cento e oitenta (180) Comuna é das ele maior den-
.

O deputado Orlando Ber:o-I
te homem de fibra inflexível, dias, após o seu recebimento. sidade demográfica no Esta- 11, do PSD, ocupou, tambem, .

que jarnais adotou idiolo- Artig'o 4° - Para fiel exe- do e, quiçá, no Brasil,_ em a tribuna, na hora do expe-!
gias exóticas e estravagan- cução desta Lei, fica o Po- virtude de lá se localizar Q diente, para encaminhal:' U!U
teso der Executivo autorizado a maior centro da indústria ex- pedido de informações ao sr.

I'abrir o crédito especial, no trativa do carvão mineral. Secretário de Educação, nos

�_._ . _ montante de duzentos mil Entretanto, conta Criciu- seguintes têrmos:
duzeiros (Cr$ 200.000,00), ma com uma Receita anual 1 - Qual o montante do.,;'
por conta do saldo proveni- irrisória, que se aproxima da diversos auxílios recebidos
ente do exercício de 1954. �asa dos 4 milhões. (sob diversas formas) pelo
Artigo 5° - Esta Lei entra Por uma falha elo legisla- Govêrno do Estado por parte

em vigor na data da sua pu- jor, a indústria carbonífera, do Ministério da Educação, e

blicação. nadá deixa ao MunicípiO, destinados ao desenvolvimen- : . - ótimo! Os esportistas! Pl'éciso prometer um e3tá-

porque, até hoje, ainda i1ão to do ensino rural em Santa dia! Os esportistas votam!

Justificação .:;e reguhmentou a taxa sô- Catarina, isto desde 1951 Um pai, cheg'aildo à roda, com enorme embrulho,
I - Há ,Municípios que ')1'e o carvão exportado, que !inclusive) a esta parte? I satisfez a curiosidade de um perguntador, informando

crescem e se desenvolvem em o tributa em dois cruzeiro::; 2 - Em quais Municípios que o filhinho estava de aniversário e lhe pedira um

ritmo tão acentuado e célere, por tonelada.
"

e em que localidade dos mes- i trenzinho, que ali estava. Mais um;] vez f1. caderneta

que não é possível ao Poder Contando aquela Comun.,1 mos foram aplicados aqueIe3 do dr. Jorge funcionou:

Público local suprir as neces- com uma rêde rodoviária qW3 auxílios? I'
- Um trenzinho? IV(uito boa.! Preciso trazer uma

sidades e atender aos recla- vai muito além de mil quilô- 3 - Qual o montante apli.. .
estrada de ferro para Florianópolis! De Itajaí é difícil.

mos dos problemas que o rá- metros e suportando as suas cada em cada município be-
! . Lá vai: de Imbituba, que é mais perto!

pido progresso particular lhe ruas e estradas um tráfego I' neficiado? "'I E foi assim e foi por isso, que a sua plataforma vi-

vem .acarretar. intenso e de alta tonelagem, 4 - Q).lal o número ele es-
! rou colcha de retalhos, interminável, escapa à ordem

Para quantos se di'spõem a mesmo além de seu limite df) colas já construídas com êS-) e a sequência. Passaram-se os dias. Veio 'a convenção
analisar a distribuição das sua resistênc�a e capacidad<� ses auxílios federais? I

do P.S.D. O dT. Jorge vai para o rádio esperar o elis-

vendas públicas, não é segrê- e l'éclamando os demais ser- 5 - Das escolas já C0118-! curso do seu ilustre competidor. Já as primeiras pa-
elo, mas, antes, lhes fica pa- viços públicos constante am- truídas: quantas e quais es _

'

lavras do dr.' Gallotti mostlOu-se -indó(;il, censurando-

tent� � c�aro que as receit�s I Pliaç�o e aperfeiçoame�lto, I
tão em fl�ncionamento?

i se:

mumclpals representam

paI-I
de ver-se que o parco eral'io 6 - Ha escolas em con,3-

- Ninguem me, ajudou! Prometi demais e o Irineü

te mínima ela tributação. municipal não mais está em trução? Ontle? desmoralizou êsse processo de prometer tudo! Estou

const�tuindo"o Mu�icí.Pio o

,
condições' de atender a todo�; I 7.-. H:i importâncias dis- levando a pior!

verdad�ll'o e:tet� e �ltalldade os seLare;;. I pOl1lVelS para serem aplica- Quando o candidato social-trabalhista' aludiu à,

o funcioi1ft- 'da Naçao, nao ellspoe, contu- IV - Iniciou, contudo, o elas neste setor da edllcacão Policia Militar, o elr. Lacerda esverdeuu:

'do, dos meios precisos e in- Município, mediante empré,<;- pública? Opde se encontr�m - E eu? Não disse nada da Pollela! Que cabeça· a,

I ,dispensáveis ao atendimento timo, jmJto à Caixa Econô- depositadas? minha!

,de seus mais pl;ementes pro- mica Federal, o s'eu campo 8 - Foram prestadas C0�7' Quando o dr. Gallotti saudou a mulher catarinen-

piemas. de pouso, indispensável à tas pelos municípios. beI1eh- se, o candidato pel'repista pediu ágl;a:; ",. <"'
"', Ao conferir a própria Cons- inais rápida movimentação.. ciados.

" ,.

- Não falei nas mulheres, Deus elo· céu!Ú"'São elas

'titujção ao Município a 01'- Feitas as desapropriações, Estradas de BrlÍsque
.

que decidem os pleitos!!! Estou perdido!!!· E .jJodia fa-
ganização dos serviços públi- que montam em meio milhão O deputado Mário Olinge:: .� lar nelas sem fazer promessas!!! Fazer saudàções é o

cos locais, não lhe deu, con- de cruzeii'os, iniciaram-se as da UDN, ocupou a tríbun:1: mell forte!!!

tudo, os recursos amplos e in- obras, tendo a União, até o ainda, na hora do expedien... E, aos berros:

dispensáveIs ao seu conveni- momento, concorrido apenas te, para encaminhar uma in-
- Gufa! Senador! Tragam um microfone. Quero

ente desenvolvimento. com a quantia ele dicação pedindo a.Jnclusão fazer 'uma saudação!
Teve a Constituição de 46 Cr$ 150.000,00 e combustíveL de algumas do município de O Senallor olhou o relogio: 11 horas. Foi saindo:

em mira a revitalização elo Tratares ceelidos pela Cia. Brusque, no novo· Plaúo Ro-
� Não adianta, Jorge! Agora não pega mais! E,

Município, garantindo-lhe a Siderúl'gica Nacional e Es- doviário do Estado.
.

depois, para que êsse trabalha? Nós já estamos friti-
indispensável autonomia e trada ele Ferro Dona Teresa Ordem do Dia nhos mesmo! Você falou o impossivel e deixou o pos··
,'conferindo-lhe tributação Cristina tem contribuído, va;,- Projetos ns. 30-55 _ 51-5� sível! E, aqui para nós: o Gallotti será um bem 00-
própria. 1iosamente, nos serviços de e 67-55 - Aprovado.>. vernador!

O sr. Reinaldo Bher, dign:l I Será,
ao que fomos informa- Não fôra o preceito consti- terraplanngem.

delegado do SAPS em nosso dos, o mais bem instalado da tucional, que, através dos §� V - Não pode e não deve
Estado, vindo de encontro, Capital, atendendo à grande 2° e 4°, do artigo 15, e do ar- o E_,;lado f(cár alheio a obras PARA PREFEI'l'O
aos justos reclames d03 resi- I tigo 20 da Lei Magna, atri- ela conveniência e da neces·: RIO, 24 (V. AO) - Intelec�:
dentes nas imediações �la 1\-

I parte da nossa população.'Be· buJu ao Município quotas que sidade social e econômica co- tuais pernambucanos áca-
venida Mauro Ramo�, Insta- ',parabens o Serviço ele Ali- , lhe são eritreg'ues l)ela Uniã:l mo e' o cnmpo de pouso a',o b dI'

. .

'"
_ am e ançar um manifesto'

lará, através do órgão que i mentaçüo e Previdência So° e o Estado, já teríamos assis- C1'iciuma, o maio.r centro car- em Recife, indicando o es
preside, mais um posto de

I
cial que, assim, dirigido em tido ao colapso das Comunas bonífero brasileiro. critor Gilberto' Freire como

abast�cimento �ituado na �s- consonf,�cla com os interês.. economicamente fracas ou Temos a plena convicção candidato a prefeitó' daque
quina da· refenda Avemda

I
ses cole�lVos, .cuu:pre as suas I' de pequena denSidade demo- de que a Receita estadual, n0 la capital no proximo plei-

com a rua IV!onsenhol' Topp verdadeiras fmalIdades. gráficij'.; corrente ul,tr.ap.aso< to, ............._...........................;-

Na

Excelentíssimo Sn1'. Presi··

dente do Partido Social De

mocrático, Dr. Nerêu Ramos,
Excelentíssimo Dr. Francisco

Galotti, Exmo. Snr. Presi

dente do Diretório elo P.S.D.,
snr. Celso Ramos, Excelen

tíssimos Senhores Coneliglo
nárlos, Excelentíssimas Se

nhoras e meus senhores.

Longe de mim, qualidades
e merecimentos que justifi
quem tão honrosa incumbên
cia, qual a de exaltar dig·
namente, nesta solene Con

venção, o valor de saudosos

correligionárias, fiéis Amigos
do Partido Social Democrá

tico, que nessas paragens
terrenas, concretizaram, sa

biamente, altos objetivos
.

de

progresso e bem estar em

prol da coletividade catarí-

nense.

Amigos leais, em todos os

momentos decisivos da gran
de causa centralisa a figura
eminente do grande Chefe
Nerêu Ramos, o homem que
O' Brasil inteiro admira, re

conhecendo-lhe a integrida
de moral de seus prlncíptos
e uma predominante vitali
dade intelectual sempre
crescente, esses Amigos, re

pito, grandes Amigos de ou

tros tempos, deram ao Parti
do a força, vitalisante de sua

colaboração honesta e desin

teressada.
Queridos Amigos que par

I tiram! Mes chers Aruís qui
sont partis, deixai falur Cha,

jamais".
Entre a gloriosa legiào ele

correligionários intrépidos e

valorosos que impulsionaram
com vigor a granel e causa

partidária, destaca -se a pleí
ade cintilante que desde

1935, desfraldou com galhar
dia a bandeira liberal do seu

Partido.
Haroldo Calado, Olívio A

morim, Benjamin Galotti

Junior, Altamiro Guimarães,
NUa Sardá, Antoniéta ele

Barros, o expoente máximo
de inteligencia feminina em

nossa terra, sempl'e a postos
para bem servir humildes e

pequenos, o nosso inesquecí
vel e grande Amigo, Batista
Pereira, deixaram entre nós,
não sómente saudades, m"s

um monumento de realiza-
ções incomensurávei1:l.
Sejam para êles, neste mo

mento solene, em que se fir
ma mais uma etapa de gló
ria para o nosso Estado, o

nosso querido Estado de San
ta Cataiina, torrão santifi-

A Professora Áurea Cruz

quando pronunciava seu

aplaudido discurso,

DR. DIB CHEREM
Seguiu na tarde ele 3a.

feira, com destino à Capital
da República, o nosso preza ,

do amigo dr. Dib Cheren1;,
diretor de Resenha J -7. No
Rio de Janeiro o colega irá

assistir ao desfile final das
candidatas ao titulo de "Miss

Brasil", bem como às sole
nidades de coroação da ven

cedora. Na próxima semaml

apresentaremos um relato
fiel do que foram aS etapas
finais dêste sensacional cer
tame de beleza.

Ao funcionalismo Public'o
Com o pronunciamento favorável-do P. T. B., ao au

mento do inipôsto, conçlição exigida pelo sr. Governador,
conseguimos a maioria na Assembléia Legislativa, parfl,
aprovação dos meios de concessão elo abono de emergên
cia.

Depende unicamente do sr. Governador,
lismo receber o abono.

Florianópolis, 24· de junho de 1955.
Heiládio 018en Veiga

'

Antônio Matheus Krügel'
Roberval SHva
Hélio Callatlo Caldeil'a
Elyanni M. Souza Santos
Alcino Teodoro da Silva

lOUVAVEllNICIATIVA
Um posto do SAPS na Avenida

Mauro Ramos

I Até quando viveremos esmagadOS em nossos anseios de
progresso�'pelo racionamento- de energia elétrica 1

o sr. Irineu Bornhausen, A Empresul vinha de uma, Como medida de emergên- em reparos. Substituem-se os I Por que levar tanto tem-

quando candidato, prometeu Intervr-nçâo federal que só ei:t construiu-se a linha que isoladores ill.�j,alados e que ] po para corrigir as faJln�

solenemente ao povo que re- males lhe causara. A guerra de Jnraguú do Sul demanda não servem porque SúO de I da linha mal-construtda?
solveria o angustiante pro- mal terminada impedira li ligaçào com a usina têrrno qualidade ínrortor. For que Francamente isso é um ate.i
blema de energia elétrica, importação dr máqulnárlo e! elétrica da Cia. Siderúrgica não viram isso antes? Tl'ans- taelo ele incompetência de
mormente no norte elo Esta- matorlaís indispensáveis. Nacional situada em Capíva- formadores, inutilizados por um govêrno que por ctms-,a.

do onde situa-se sua parte ri Tubarão. Bôa medida de falta de proteção contr.i inda pretende dar orienta-
mais industrializada. Prome- Mesmo assim já estavam caráter transitório. Mas mes- raios. Por que não previram ção aos futuros governantas' .

ter é fácil, cumprir é que é compradas as máquinas que mo assim, os erros clamoro- também, uma causa dessas? com essa palhaçada que é o

a cousa r : ' especialmente ora funcionam em Braci· sos que distinguem quasí tô- E' que o govêrno tinha de plano de obras e equipamen
quando.se governa com o fa- nho... e grande plano co- elas as realizações dêste .go- pensar em perseguir' runcío- to, porquanto quem não sabe
cho da políttca partidária a meçavn a ser executado. vôrno eminentemente polítí- nários públicos c em empre- fazer, não sabe mandar, o

estabelecer diretrizes que se A demagogia. elos_vitorioso;; co partidário, nos trouxeram gar milhares de runcíonarãos muito menos ensinar aos

superpõem aos próprios inte- em 1950 impediu a continua- como consequência este de- com a condição de serem mais capazes!
resses coletivos, ao próprio ç�o d�s obras. E o resultado I sastre:. a linha. não funcio- udenístas de. quatro costado;

t bem comum. ai esta. na! Ha quase um ano está E isso ocupa tempo.
tIYYY_,,-���"'''w.''''''��''''�d'''.�_s.''''''�'''''''''''''��''''''''''.'�,.__...ra*J' �..... tnutütaararn-se os .ísolado-

Na Assembléia
A energia elétrica continua

racionada a não ser em ves

peras de eleições. O povo ele

ve meditar sôbre um fato co

mo êsse e julgar o governo

que tem. Se estiver satístet
to, deve votar com a UD�:� .

Mas se quízer dar melhor

destino a esta santa terra,
deve cerrar fileiras com a

oposição porque não adianta

eleger um bom homem pata

governar, se ele tiver que go
vernar, com a UDN que só
sabe perseguir adversários e

fazer política sem olhar as

consequências! O povo que

julgue, e que não vá mais
atrás de conversas dos des

pistadores, daqueles que pre
tendem encobrir- o sól com II

peneira de suas desmoraliza
das mentiras.
(Do Jornal de Marra)

----------�--------------_.-.-_ ...

r,�

Já' assinf1.1amos que o sr. Jorge Lacerda, ilustr·:;!

candidato ao Govêrno, no se discur.'o-plàtaforma, d'3

tanta promessa que fez, acaLou deix::lndo pessima im.

pressão.
Qua.ndo o santo é demais a esnmIa desconfia· ::.�-

diz lá o provérbio. "',

O dr. Lacerda, contam seus íntimos, antes' do'- d\$:-.·'
curso estava preocupadíssimo! A cada instante, mo��'
nolango em meio da conversa, interrogava-se:

- Será que não esqueci nada? Não terei deixaclo
de fora alg'o de importante?

Se a .conversa aludia à saida elo Carlos Hoe})!ce, o

dr, Jorge sacava de uma cadernetinha e anotava:
- Vejam! Ia me esquecendo da dragagem do

. pôrto! Foi bom você falar no Carlos Hoepclte!
Se falavam da última derrota do Avai, o-dr. Jor-

ge outra vez, de caderneta em punho, escrevi'a e expli
cava:

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


