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RiO, 25 (Vi A.) ,_ AGUARDA�SE PARA A PRÓXIMA SEGUNDA�FEIRA n DISCURSO, JÁ A�UNCIADO, DO SENADOí< NER EU RAMOS, A RESPEI
TO DA SUCESSt\O PRESIDENCIAL E 'ESCLARECENDO TÚPICOS DO MANIFESTO DO SR� ETELVINO UNS, HOJE DIVUlGt\ DO. EMPRESTA-SE VI·
VO INTERESSE A ESSE DISCURSOI'OUE RESPONDERÁ AQUELE MANIFESTO E REVELARÁ FATOS INEDITOS NA LUTA -POlíTICA TRAVADA

PELA SUCESSÃO.

Novo �la.nifesto?
RIO, 25 (v.' A.) - A pro

pósito da nota ante-ontem

publicada pelo "Diário d:l

Noite" e que transmitimos no

nosso serviço rádío-telegrá ..

néo, de que estaria correndo
nas ríletras das Fôrças Arma
das um apêlo . ou manifesto

pró união nacional, declarou
hoje o ministro da Guerr:1..

general Teixeira Lott: "Des

conheço, completamente, r.

existência de qualquer maní
festa em preparo nos meios

militares.".
,__,------------------

REGRESSOU
RIO;,,25. (v. A.i - Regl'€::;'

'sou da Alemanha, onde 1ônl"

convidado para leclonar Iíte

ratura brastleíra , em Ham

burgo, o escritor riot;:nmderl'
se Augusto IVÍE,yer, que vai.
assim, reassurmr a clil (ê.ção d(

Ili'!tit:u'.f1 N,lc.1w�.;.�1 cl-J/Lii1r:j
tuncâo da qn:tl se �C;Ll"", li ,

cencíado, .:";:. <: \; .

.
._

Em consequêncía, o :;1'. A'

donías FIlho, que ocupava in

terínamente o cargo, voltará
a dlrIglr o Serviço .Nacional
de 'I'eatro, ° atual ocupante I
0:1 chería do Serviço )\r::l'[:io-

mil ele _:2,)'atJ:_o ·ó. o. sr. JuS;}
/ Cezar Barba, que jú foi no
meado pelo presidente Café

Filho para o escritório co

merciaL do Brasil em Paris.

CONG.RESSO DE
HOSPITAIS

RIO, 25' (il. A.) - Em tele
sl'uma Circular i1 todas as re

partições federais, o' presi
dente Café' Filho autorizou
fossem' dispensados dn "pon·
to" os servidores que venhari1

a partTcipat ativámente da:,;

sessões elo I Congresso Nacio
nal pe:Hospitais, a realizar

se nesta capital, de 27 de ju
nho a 2 ele julho, por inici'a
tiva cla':Divisão de Organiza
ção, Hospitalar' do Departa·
ment6 'Nacional de Saúde,
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- "DEPENDE 'unícarnente do sr. Gevernador e i'ün

etonattsmo receber o ahôlio", Quém o diz é a própria CG�

missão que a classe organísou para tratai' do caso. Com isso
os Fraíners que vinham exploeando o assunto terâe Ifiie
r�ih' a VhiÜt no s:'üf�fJ, 8� a h�:.n[:tda üpfJ·�iêiün:·!::;ta. apra..asse
o Piano, a ÜlIjl.le de <":lixa, eorun .im'ôl'ül1TI (JS lncondíctonaís,
o abôno íiildel'b ser clljeUvlHIO antes de lM6? Que respcu
dam os fiue tanto fi k\f.'liG'rtEl ü:; deputados pessedistau?

':'
-- O (fO\!:H;HJ-JfIJJCR deu o estrilo com a Comíssâo

de Funeíonártos que foi a Palácio pernr o envio da. Ivfellao. �

gern do P.JJGTi,J, Deela-CiTi] o 51:', f�crtnh:1usen �íi�� êle é o GQ
vernaãcr (síc) c (1U2 ·r:iia lB::li"id�i: Í\l2'iVJageül ai�üma!

*
" ........ NES§:"i. oC::.fi�f(Dj lün úô:; ifl1:eg:rrri1tr:-s da Comiss..â.D,

lembrou aa üm·tl'.t1:l(1{H' \fi;C a sua r.tau.ii! eontrs " fUilcio
nu;limHl em um iif1.>lllt'O trrmpni'!G 11a f·:,milidahH't. dói Si'. ,Jl6r
[e Lacerda. O sr. BnfllhrÜiSf,lí, aos berros, respcndeu que

'�""'ii,.''''.... ,. .• �'.-_� '$U
-

�"""�'''''�'''''·c,�", ':"v, __ � ,,, �."".,:: "

-

,_
"

'
".;. não queria saber de candidatura+de nínguem, que não ti-

A memorável Convençà-: te�,,;;,c,uja'/e1��o_Jªcpub!Lc!l;:., ,f.'d;JJJlli!:iO·t;;itj.�i,'l(l'Uj� 1:k.�,,�;,.ti�J:.':':i#!;+i'i'J;,�e.'Ihi,c}� ;.·lt:a�'D'" 1:du em'rdiclaLr:d'CM'fI(J se vê� �l·. 'GoVaTrmilUl' esfi 'teniáJt-�
:'l,(.;giol"Íal do l�ii'l'tido' Soda,l mos. Não. De toçlos os muili- 'clO 'Lapa, Laud',':Jino J'vbl'C03, A1Tlbm1i, ·I.U!Z Ostetto, Lmi' do etelvinizar o sr. JOl'g'e Lacerda!

'

Democrátic0� encerrou-se so- cípios vieram numerosas ca- Manoel Jorge Hoepel's, GalE,'- Burigo, HercÍlio Canella, 0- ."
-- FALARÁ amanllà, no Se'nado, o sr. Nerêu Ramos,'

lenemente, no Cine-Ritz, no ravana",. no Carl'�Lro. daria Fernal1'des- e Enedil' a respeito da sucessão presidencial e dos episódios relacio-

domingo último, Muito antes Vamo3 citar apenas' algu- SÃO FRANCISCO ·DO SUL MUllrrt?dtni. l1n,dos à atitude eh sr. Etelvina Lins. Sabidamente, o ge$to
Ja hora rllarcada para o iní- mas, que nossa report.agem Olivio Nóbrega, Colatino ORLEANS de renúncia do candidato pernambucáno não foi eOl1S'.'!-

eio da sessão, já, o Cine-Hitz apanhou completas: Belem, Leodorico Jacinto ela Samdél Sandrine, Manoel cluência da Convenção Regional dG P. S. D. catarinense, :

,se achava superlotado. O cli- SÃO JOAQUIM Silva, João Baptista I\hchu.- ,Pizzolatti, Edgard Mattos, I não tratou senão do caso estadual. Na Convenção da U.D.N.
(:hé acima oferecé mú aspec- Tomas Costa, Libel'aliE0 elo, Dr, António Cm'los Gner- i Lauro Claumann, Rafa.>l Silo ibanigrr-verc.le foi pl'oPQsta e engavetada moção de solida-
to ela vibrante assembléia Castelo Brancõ, Pedro Flor,:.s reiro de C:1rvalho, Adolpho, vestl'e, José Sandrine, Gavi- rieclacle ao sr. Etelvina Lins, cançUelato oficial do Partido.

pessedista. de Souza, Milton Jorge Bley- Ferreira, ,Alipio Cardoso,
I
nlo Sandrime, Jaques Silves- Essa cÍl'cul1E;tância nüo provocou nenhuma reacão do can-

x x cr, Clal'imundo José Custo· Carlos Borges, Berllf.\rc1o 8a1'-
:
tre, NlIton Pizzolatti, Rudy delato. Atribuir-se, depois, a renúncia .ao silênci� do sr. Ne-

x elio, Fulgentino Vieira BOI'- rnento. � Illvíattos, Eely Mattos, Pedro, rêu n<.lmos não será confessar Que essé silêncio vale'mais
A' frente do Cine-Ritz, es- ges, Nerêu Celeste Guizoni e CAMBORIU; f'reitas, Francisco Costa, I

do Cjue toda a U. D. N. aqui do Estado? .

cutanc10 os alto-falantes, du- Iria de Bona Sartor. Antonio FadeI Filho, GLL}! Nelson LimfÍS, Saul Zapelini,. ----:--.-----.. -._- .. -- --

-'0'- '--'.

rante a sessão, postou-se LAJES Angelin� Vieira, A�acio �it-IR�l11ariO Sllveira, Bejamim i TRIBUNAIS ELEITOR,AISgrande massa popular. Vidal �amos Junior Waldo tencoun, Eloy GarCla Jlll1101', I Barreto, Ivo Plmentel, Ba - I •

Ainda mais:. filas int�irai, Costa, ÂvilÍl" Des. Mal:io Tei- Pedro jVIotaes, Joaquim Nu· i tista Albeltan, Teodoro

Faus-I C-O'nfem" pl:::Jd'OS -.

om
.

bele pessoas que não puderam xeira darrilho, José Dias nei} Filho, Henriqu," B:rnaç-I to e JO�� Oliveira Souza. U C ver as
penetrar no Cine-Ritz, 1'e- Braescher, Osni Tolentino da des e Bento Eloy GarCla.

. C��lO .ess�s, ,todos os mu-
I RIO, 25 (V. ".) -,- O Tri· prefeitos e vlce-prefeitos, Os

gressaram às c.asas para a· Silva, Alfredo Floriani, Do!'- í1lClplOS 21Wli:U'am aO concla- bunal' Superior Eleitoral to- Tribunais regionais foram

companhar a magna sessão valino Furtado e Aureo Vi-' CRICIUMA ve luzidas e entllsiasticas' mau, em suà última sessão contemplados com verbas pa:"
pelo rádio. (la] Ran�os. Deputado Paulo Preis, Eliu�; eml?aixaClas. l medidas prepul'atórJas par" 1'a Os seus trabalhos, o que,

x x. URUSSANGA Sngeloni, Ado Faraco, Aqui- x x lo pleito de 3 ele outubro pró, somando com os materiais já .

-, ;X. Vitória Burigo, Ewalclo l'.no Cirírnbelli, Milto'1 Pa- "x xim,o, qtundo serão eleitos c renÍetidos, aparelhou' todo!!
O cliché acima desmente a Lasso, Torquato Tasso, cÍr. ladiYü, Angelo Lodetti,-Anto- Da Convenção da U. D. N, presideI:�e e o vice-rm;sident: I ?S Estados para a realização

I CRIVEl
Rádio Diári� (la Manhã, q�é Silvio Ferraro, Sta. Ida Bez nio Lima, Waldemar Bíten, é que nem a relação,dos de- da RcpuoLca, nove governa- I do pleito, mesmo nos locais,

, N. .

I..·. :legou houvesse ·CJ _Cine-Ritz Batti. Gourt, José M, Canto, Zefil'o legados-eleitores apa'receu.. dores de Estados e alguns" llui;" distantes.
RIO, 25. (V. A.) _ O juiz IicadQ r�p'letQ .. Por ,ê)e se DELEGAÇÃO DE BOM ,.--------------

ela Segünda Vara dbs.Feitos vê que até os corredores es- 'RETIRO .SG6e�êe4e.fij.e®®Ct&e.6H!I.,@$.*�$.$®��,fj,'itl.....
·

CONTRt\BANDO NQS PORTOS DO
ela Fnzenda' Pública, de Be- ttavatnCtaPtii1hadopsladt�. as�is- dOA;nh·�ll·PopsI�,aErrl�CheYMera'xoHrIOaen.l': t\CÜRDO lUSO�BRASllEIRO'·

NORTElén;, julgandO o mandado de en es, an o na ela 111-

segurança" interposto pelo feriar ·c01'l.w'na superior. ler, AÍfredo Wagner Junior, tl\;�.' O': htl,� e \!�ol""'ra-o '0 c
.

."
.

Sindicato dos Panificadores e A Ri{i,io,Diário da '"Jlanhã Osvaldo Urbano Nunes, Anto- HA �JdV": J! ,i 0'1 -' a. omercla 'RIO, 25 (V, A) -- O gen, ao chefe da nação e ouiras
t nio Porto Burda e Pu'b'll'O R-O ,,- ('T ') A' '1

- , d"1
-

dI'''' ,

Corifeiteiros 'dali, . contra o ,- a mesma que_para ra.ns-. 1 '. ,.� \. L1.. .-
. o COD- a0es ele o_ares - e nao 2 <\. Clllf-S E',c:hegoyf'l1 101 ::tc altas autoridades.

ato elo jjresidente .da COAP' mitir a, cpn,vençao udemsta Pahl1a. trário do que foi notic.iado, seis milhões, como se dis3'3 ,;atete entreg:u dii'elamel1V Procu'rado pelos reporteres
Que não'· permitiU: o d1õsem- lançou mão, ilegalmente, da I

.

IMARUI não existe pwtesto algum {le - mas o assunto está sendó que''dese.iavam obter maiores

bf\l'Cjue ,diüna partida ele fa- ela poIiCli Mi.iitàl' � e.st�í, . pe.dro . Bitten.cou.rt, .Ben- govêrno português junto 'lO objeto de conversações no!'- ao preddente Cl1.fé Filho c.
esclarecimentos, o general

�

E t tt t t'
., -. .

t
. 'relatório ela comissão que

rinha de trigo chegaela à ca·' nas sl:as melltrr�s, segum�o I
Jamm Bez, pl aclO Bl e,n- I amara 1 por VlOlaçaO (lO rnalS en re os do�s governes, Alcides Etchegoyen manteve-

Pital paraense com preço Scl- o cammho do paI - o' falecl- ,court, Walmor A. Correu, cláusulas do acôl'do comf;:.'- devendo o Brasil compensar presidiu e que teve por mi3-
se reservado, dizendo que só

[1eriol' 3,0 ela tabela, conceden do Diário daManhã. I David da Silva Gonçalves, elal luso-brasileiro. aquela diferença com adis '.10 o e,o,el::tl'eelmento de d,?
o presidente da República po-

I
'

C ' Pt·· C d D t t'·'b
.

a- I '1- d d" ll,'mcias sôhl'e contl'�<i)antl;) d
'

dlt medida liminar, autorizan,- Pensou e a que a onven·, a qclO ar aso uar e, .u UlÇ' o, em ei ao, e 1'11 era ar divulgação ao as-

cIo a DIretorIa ele Rendas des- cão elo P .. S. D. estivessem I Gustavo "C. Oliveira, Joio Exi.ste, realmente, em favor Sas destinadas à importaç;lO lOS' portos do norc1e;;Le cou sunto. E g,cl'escentou o antigo
Pachasse a i1icrcadoria, pago8 ]�l'esente� ...a?�nas os delega- j Ma?alena, �odol.fo cargn��� do nosso 'país, um saldo cr�

.. I' de produtos de ordem portll- : conivência de pesso,a� lig,l,. chefe de Po_lícia do Distrito
os impostos devidos. dos mUl1lClp�lS e seus suplen- 4lvlm Martms, Silvestre �ez,. elor de cerca de quatro ml.. g'uesa,

.

las por laGOS de pal entese'.! Federa-I: "Com toela a certe-

'<IiI••�.(f.6�'f!$8efile<33fij*.i!lI•••••••••�"••••••'�•••••••" �!Hte:*ft 'ee$,..�I1lI� 40••••i1Iltle�•••Cil.1Il0•••••••••••�••�iI•••••••8•••�...... za o éatet-e publicará o con-
V:ÍI';as razões ieriãi.U influiclo no espmto. do Ilustre .

COI'postura' do cand·'dato
hlem ... Sabendo t}ue o LelPslatIvo reflete a VOllL!Hle e {

teúclo do relatório, pois não
caiit1idaio da AEllne.,a Sodal-Trabalhista para que, ao dis- I ,'. llen:sam.ento. do Po�o, sober�no, governante r:U3 boas d,e., -

. �..
.. adianta esconder coisa algu-

cursar !lU Convenção ilHe o escolhell para futuro Governa- ".
" mocraClas, e com ele, harmorucamente com ele, fíH:! o f"

I . ma dos senhores da impren-
flor do Esüdo, êle se abstivesse de prometer e se ativesse

.. .

turo Governador Francisco Benjamin Gallotti 11l'OmO"cl':;

:lj>cnas à delTIonstl'ac:to lle que os problemas que afligem partido' em cujas ifleiras milita, e o 1'. T. B. pcnrlel'áveJ li grandeza de Santa Catarina, com os oB.us' sempre 110'l-
.'la".,.

o povo n-ão lhe ,são 'estranhos nem desconl1l3cidos, O dr.' conent.e de opinião partidária cujo programa coincide com' tos na. felicidade da 'sua laboriosa gente. O--R-"I-S""O�-D'-A--C-I-D-A-D-E-.-..
Francisco Ben;:amin GalloHi, exemlJlar varonil de uma, 'o illa:is elevado 'pensamento do candidato. Pelo qlle nít" Vai,ando, pór.tanto, no eminentü candir1a,to do P. S. II

_ .

d
'

l' ! lll"Ome'te. Pelo que não se dCrJ'uma a ellumer:n temerária,- ,,(1,0 I'. 'T. D., o a.!·tl'"O e l'U· t·e,ll·/een'te e1"cI'to'1'C!' ('O ,1,,> Sal1tr,família de tt:HUeãü 'e de renome, llilO qUIsera escer a 1- _.u �
- ,l < �

Ilha dos 'H'oinet;dores eleitoreiros, que engodam o votante � mente as realizações que so na própria imag-inacfto se fa - Catarina Íará cabal demonstração de sua repulsa aos pro

com as s�ducões de novos mundos e l'iquezas sem número, : zem exe�uíveis,' ao calor das ambições sem e'x;!'úllulo e metedores ilúinccl'os, inCal)UZeS de qualquer movimento

mas que, à s�melh'U1ça de um :nluito' nosso conhecido, con- ,s�b a irres�onsabilidade do desprêzo para com as aspira· mais vig'{)l'oSO para descer ao encontro das vel'dadeil'as ue-

qll'" '1' n í"'�l· pêl·� .01"1,' .. '( na{la fo"'em não só às obl'i"'a- "çoes do eleltol'adQ. cessi.dade;; do povo, nlaS sempre distlost,OS às mentirosa:.'
. iS tu,(!1 u, h,,:, ':;. u .. ., H;...IO ".,J J.. " e �

I
'

Çues assmniJas na cumpanha, mas até à convi,,�ncia po- I
S�m dúvida, teria sido fácil ao, dr..Francisco G�llotti plataformas, que, felizmente, já estão snficlentemente des·

Pular cí:nno se (} contado com o homem da rua lhes fe,- encher alg'umas �lezenas de laudas a gUltla de pbtarol'ma, moraEz:ulas lJara. jludir a ollinião púhlica e impedir (l

l'isse 'a deiicâtlez:t do olr'ato.·. . :
'

.
'

'. _ \ se lhe não estivesse bem presente .0 exemplo neg:ltivo de enérgico testcmunho que esta lhes 1Jl'est;uá no j}róximo (:

, O hOiWu'{},o'd.l'. Frai1CiscG Gallotti,'não é candidato de outrem, que nada realizou elo muito prometido c que me- l1.eciditlo pronunciamento das urnas.

prOl�essas: fará, cCl'tamente, (} melhor .qlle dado lhe sej,l, lallcólica'mente encenará o seu govênlO !Sem haver Seí[U61' Com (} dr. Francisco Benjamin GaIlotti não irem.os fi

Para {) bem coletivo e a llrOSllel'idade catarinense. Espírito I,sabido
conservar o patrimônio apreciável fiue os seus uu- penas pura a vitória, mas ltara a f.llSiarla l'est!:i.uração dos

'adve�tido das. !1ificulclades de uma administração bem teee/>sOl'es lhe transmitiram. Mas o nobre e honesto can- mais altos pl'Íncípios de res}Jeito e gal'alltia aO:3 desejos e

enciO.·l�a...d.a. ' não e.sco.nd.
e essa compl'eensão.das grave.s

res·

J.diC.lato..
da

..
,�h.·al1ça.

Social-Trabalhista

n. ã.O.
é c l1imc�, será sentimentos do povo catarinense.

Do ;bilid es em fiue importa um mandato popular
_

do �os que '8e ,Jactam. de govel'nar Cfrm !lU �em Assemblem OH Ài'1 urnas, 1101S, com Fl'anciseo Benjamin

? e o'·d.ê.§§c o p, ;0,. D., cünÍfa .úliPro te. .''''

I.'lorianoí'folis, Domingo, 26 de .Junho de 1955 Cr$. 101

Ecos da Convenção do

-

ATE Nt\S REVOLTAS INTERNAS
Pedido para que ti ONU possa

interferir
()J "E' preciso que o mecants-

i?) -- O .mmístro cbs EeI" mo de segurança seja aplica
côes Exteriores do,E]quadol' elo totalmente, com rapídezz E

Luiz Antônio Pena Herrera eficiência, recorrendo-se, sê
cedíu fossem 'adotados os fôr o caso, a uma fôrça ín
meios mais eficazes tanto pe- ternacional, a uma espécie
',,13 Nações Unidas como pe- de polícia internacional, pa
'as organizações regionais ra eliminar, antes ou Imedía

cara, deter as agressões e os tamente após estalar qual
agressores. quer ameaca ou ato de a-

Ressaltou, especialmente, o gressão",
.hanceler equatoriano a ne-I Disse ainda o ministro de
:essídacle ele um mecanismo Exterior do Equador que
"para evitar agressões, diS-, grande parte, da crise inter
.arçadas em revoluções inter- nacional do momento foi
1as", acentuando que até

a-I
provocada pelo fato de mui

;or� n.;:I� roí f�it�_ nes�e sen- tos pov�s �ão .porém de lado
".,,0 �;\jl; a aiegnçao de que : seus proprios Interesses ego
'jS[,O constituiria U111a viola- ístas e não usarem os meio'!
;::10 da soberania nacíonal do existentes para a solução pa-

I país envolvido". eíríca de suas dís; t .tas",
; ......r-_-,.r..,�...

'· ...,i·........�.._�...
jÁ

....�-.-..;....d'"-............�_""-.:A�...��·���.-�...JI'�

N61Dlal

- Por que que O Estad,')
diz que a Rádio Diário
da Manhã é filha

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópo!!5, Domingo, 26 de Junho de 1955
����������������������������_�__�_.�.. �.�.������ -- �� �.�������������������������==������..�__.__��u...
I o E8XADU

.."

,�._�ié\�·:§t

; ;'J:SOIIAM"
ti• ri::::>' A MÁQUINA DO 4.° CENTENÁRIO

Jh'l��< -
Com garantia de vide!

.

�" 1:1
.

Cose paro frente e pqra traz c 8o,dc; cem pedeiçê;,)
Móvel de 5 gavetcii, origl">11

J

Você sabia?

ÚNU.:QS, fÃ'RWAmu NO fiA6U:' .:

INeasrR IAS: ,RAJfKA6b ,M U!SfT::Et .. &lk �.,

Fáb,i�Q : . Rua Calorina 8rol1lo, 61 • Telefone::- ..9,711'c ::
. São Paulo

.naís antigo 1�0 gênero; eru-

10SS0 pais, é totalmente 'gréF
tuíto, fornecendo também aos

ú;': alunos, :indtlpendente�' de
:ualquer ônus, todo 'o mate
-íal didático, alojamento, alí
nentação e ainda um auxílio
financeiro de' 0$400;00, no

»rímeíro ano, e de CI'$'800,60;
ao segundo. A' conclusão do.
Jurso dá direito ao Certifica-
10 de Reservi;ta de aa. Ca:'e-'··�
;oria da FAB,- de acôrdo com=
l lei 2,3,36, de iil/11/54, 31ss1TIr""'�
.omo assegura" ao candidate'

.

uma colocação.na Varig,....com
.

vencímentos superiores �a ...

Cr$. 4.500,00 mensais. o iní
cio. das aulas :êstá prevísto-:
para o dia 1° de outubrorsen= ,

do esta a quinta turma --à ser
diplomada pela Escola- V'ari'g ... ,

de Aeronáutica.

Mais uma excelente opor-'
unidade está oferecendo .a

.�scola Varig de Aeronáutica
ios jóvens de 16 a�23 anos de

.dade que desej-em íngnessar>

.ia avíação comercíal.cás ins·_

Tições para os exames: de ad:-;
-níssâo ao Curso de F9rma ..

.ão de Técnicos ele Aeronáu

tica; mantido pela referida
W •

:l:scola, pernsrreceréo abertas�

'litté 31 de julho do corrente

jmo, devendo as provas de

iabílitaçâo serem realizadas

'�m Pôrto Alegre, Curítíba,
�;ão Paulo, Rio de Janeiro;'
:alvador e Recife, com o'que,
rretendern os diretores do
·Jurso facilitar aos. candídae,
.os de norte a sul do Brasil
1 escolha de uma profissão a-.

raente . e bem remunerado
�omo se sabe, o Curso de

6'ormação de Técnicos de Ae-

onáutica, da EVAER, oficial
mente reconhecido pelo Mi
ustérío da Aeronáutica e e

....
, AceitameiS Revendedores para este Estado
......... .

t "', FABRICANTE: MANOEL AMBROSIO FILHO S, A-
r FÁBRICA. Rua Faustolo, 1342

...1
ESCRIT, e LOJA. Rua 25 de Março, 270- 280

FILIAL •• Rio de Janeiro: Av. Preso Antonio Carlos, 2i 3-B

;:sww ----.-

confôrto e durabili

dade, o Colchão de Molas Epeda pro·
longa a. Vida e dura a Vida tôda. V€lJa e

Compre �p.eda nas boas Casas do Ramo.,

Lúcia Cerne Guimarães nhuns, em Pernambuco, es-

· ., que uma senhora de' tudou nas classes da Cam
sessenta anos' de idade, em' panha de Educação de Adul

Sergipe, recentemente alfa·. tos, alfabetizando-se ràpida-
betizada, ao ler, pela pri-'mente? I'meira vez, uma carta do fi-I * * *

lho, não se contendo de ale- , ... que um surdo-mudo,
'

gr ía, saiu a correr, gritan-
I

na Bahia, na classe da
do que era cega e, f inalmen- Profa. Nilde Teixeira de

te, conseguia "v�r? I Carvall:o, já
se acha meio,

I
* .' ""

. alfabetizado, graças ao pro-
· .. que uma menina da

!
cesso especial criado pela

. quarta série primária, no referida regente? .

, Amazonas, alfabetizou seu! * * * I
_ ! pai, já sexagenário?

. i que um aleija do de
* * * 36 anos de idade, não tendo

· .. que, em Pernambuco, mãos nem ante-braços, ca-

em Vitória de Santo Antão,

I
minhando com os joelhos,

.

I
alfabetizou-se um velho de frequenta a classe da Profa, '

93 anos de idade, obtendo Josefa Vieira, em Matínha,
o certificado da Campanha? 1 no Município do Livramen-

* * * to do Brumado, na Bahia,
I

· ., que uma senhora de 1 aprendendo a escrever e a

sessenta anos, de Gara- ler com relativo sucesso?

Ganhem dinheiro sem
SALDADO MAIS UM COMPROMISSO I ótimo ������I�,��!��So?��������ndo ganhar

COM O OE'ST'E CATARlr�'ENSE de Cr$ 2.000;00 a c-s 5.000,00 mensais. Para maiores de-
. '4

. !talhes, queira enviar nome e endereço e Cr$ 2,00 em sêlos
Escreve J. Benjamin dos �uando comunicamos que do correio para a Caixa Postal, 105 - Copacabana.

Santos 10 proximo dia 16, lá escala- �._._---_.•_-_•.__.��-_ _ �__
.

._

Quem há 10 anos atraz, ria, em seu vôo inaugural,
não sentiria pavor, repulsa, ) avião da TAC - TRANS- "PASSATEh,AP·O. O E.STADO"por uma transferência ali ?ORTES AÉREOS CATA. 1"', �

mesmo por uma nomeação �{INENSE S/A, todos nos I POR ORIIJDO
para ser lotado em qualquer .ercaram, todos queriam nos CHARADAS NOVÍSSIMAS

C' l� d 0'1)fdads re�artiçd�esd estadu��s o� 'Iuxili�r e prestar seus es- 1: Para a "vogal" basta que, "agora" a própria .O·O'S•.
'

.

'. ,�
, ·O.S' r·., .e.·. . :

'.' ·I'.c·�.·.a,·.'_',:,'.e erars se Ia as no mUl1l- ; arecímentos, afim de que "vogal" conheça a cidade catarínense. 1-1-1-1. . :tj. �,cipio de Xapecó (hoje já lOS fosse facilitada a mis- 2: - "Chega!" aos "aleijados" já deram os pares de
com CH), então, considerado .ão que leváramos a Cha- "calcados". 1-2 Ullst·I�& , DO \.DI·.8;_"da ., c":an&_.:.I!EI _·.à ....como q.egredo ou asilo para pecó, Para culminar, exa- "A U X I L I A U" n 'cO u ...Ui �

políticos? 11mente a hora. aprazada, 1: R Rezar calu4}�dil ..",.ca..lD,,Ialll_tMantínhamos esta imprns , sto é no dia 16 ás 17,30 mi- 2' Engana-se � B II -

"são, at..é. bem poucos dias, iutos, sobrevoava a cidade, :�: E Carimba
Dl'. PIREs:. -

f
O mecanismo. da produção

pois não nos rôra dado co- ) aVIa0 PP-CDI, que ater- 4: Em geral da calvícíe seria então posto
nhecer aquele Município. rizou ás 17,40, encontrando 5: C Cofre Cada vez mais aumenta o nos seguintes termos: uma

'I'ínhamos Chapecó, na cõn- seus ocupantes, grande nú- 6: _ _ Amansa numero de adeptos ao aban- 'cabeça seborreica em contac-

ta de uma cidade do in te- .nero de pessoas que esteve 7: _ A Tabas dono do uso dos chapeus. H:;1 to com a carneírac..faz com

rior, completamente isolada, no aeroporto de Chapecó, CONCEI'l'O: O mais lido na terra barriga-verde.
uns vinte -anos atraz raro era que esta se infecte com os

Di
• ..��

carecendo de transporte, di- 'Lfim de prestar suas h,ome- Respostas d'estes }laS5:l'tempos, em nossa edição de
o represent-ante do sexo for- bacilos da seborreia .que i1Í afiO ;,"':ii

-

I b d
.

te que.ousava sair á rua sem I têm, conf.ormeôá foi dito an-.versoes., c·u es e tu o mais lagens a TAC - TRANS- depois-de. ama.nhá. "

U,
.

I
.

que deleitasse a todos que ?ORTES AÉREOS CATA. .-.----- chape-u e hoje é muito dificil teriormente,' um exeeJ.el"l ... pae ro pO� �-:�./
lá residissem. Em suma: lINENSE S. A., dia da

\�I:.·.·"'·····"-"'-�""--P;-R"�I�S-'l�O""'''''D_'''''E·.�J',V�QE��N""'''''1�R'''',·""E·��"""""ku-
__�-."'-�JC_�... encontrar-se quem saía ,de meio 'ele' elesenvolvimento e, Coisas incríveis, que -.po;'._,Acredit:wamos ser Chapecó, nauguração de sua nova

• "\;. c:asa com a cabeça coberta.. apó-s, em contado de novo deriam ser colcicadas�naque":-
um r:e.rfeito degTedo na inha, lig'ando Chapecó a ES'fOMAGO _ FIGADO _ IN'tES'1'lNOS E o habito foi ele tal ma- com o couro cabeiuclo. ·faz la famosa série de "acred.ite,
acepção da palavra, /ideira, Joaçaba, Lajes, PIo,,: " PILULA_.S DO -ABBADE MOSS

neira' se generalizando que. com que·· os microbtos ata-
se quiser" ....

Quando recebemos da Di- 'ianópolis, Curitiba, São � , também á noite, :po_r ocasião quem a raiz destruindo-a e No terreno dos esportes.a
reção da Transportes A�l'eos �aulo e Rio de Janeiro, com t A"em directamente �Gqr. de-festas ou recepções de ce- com a ajuda, tamlJém dos já iniciativa particular realiza
Catarinense a missão de ; viagens semanais. Imedia" (. "o aparelho dilfestiv'o., evitAllu rim'onia, ninguem quer màis oxistentes na referida cabe- mil ®ezes mais que o.s &,0,. ,

viajar para aquela cidade, amente após pizarem em �
do. a prisão de ventre. Pro- usar chapeu. (1a seborreica., .

vêrnos. Há poucos dias no.s
afim ,cre providenciar tudo erra firme, os componentes�. porcionam bem estar tteral, Mesmo nos dias chuvosos é Embora. tudo 1SS0 seja. ').- referimos aos "Jogos lnfan-,
quanto se referisse a insta- la comitiva que participa- 'i,

facmtam a digestão, descoB-

!
comum que se encontrem ho· ,)enas mais uma das mmtas, tis" organizados peIQ,.�'Jor-

lação da nova Agência, as- .un d; vôo fnuugural, fo-' Ifes�ionam o. FIGADO, reru- mens COril guarda chuvas te?rias exi�tentes para .e�· nal'dos Spo.rts". Existe 'al2'o
sim como recepção do avião. am recebidos com g-range.e

.

f ·larizam as funções diiesti- mas sem chapeu na cabeça,. phcar a Ol'lgem da calv1cle, parecido não tão 'm on t

���a,i��g��ll��al;ao:s�: �l:t:� :��ol�'��a ':;���:d:i�./��I��� �' ;:.��������d:�a�;;����
�

����O�:I��d��iO�ha;��l" ���o� �::oSã:l���ig��SOS :di�!�U�� ���:�t����f�{laS �e POrg��i�
rinense ao Sul e Norte do Ião que se encontrava no -, GO. FIGADO e INTES'rI- difíçil obter-se explicação chapeu, como os militares por Os clubes despo.rtivos no
Brasil, preparamo-nos para .eroporto local e logo após � NOS.

'

dessa nova moda: todos sã.) exemplo, substituir a carnei· Brasil vivem;,' crescem e
enfrentar máus momentos. 'eceberam suas bagagens de

fe
.

·.M·_ ...._..:··.... ..v......."...._.........,. ....,.,,·· .._.__,......_ unanimes em dizer que não ra por pano. prosperam, rompem as frou.
Qual não foi nossa surpreza, ·mergências, foram trans- querem perder o resto dos ca- Nota: Os nossos leitores teiras, ganham taças' inter-'
qualldo o avião da Varig, ,ortados para o Clube Cha- Sul, ·Sr. Jairo Pereira, Ge- lis; Sr. Edgar Bonassis, re- belos .. , poderão solicitar qualquer nacionais, sem- ajuda gover-
que nps transportou até a- Jecoense, afim de participa- rente da Sucursal da Cru- presentante da Rádio Gua- Como corolario ainda mos- conselho sobre o tratamento l1amental. Colocam. a móci
quela cidade, tocou em ter- 'em de um coquetel, os zeiro do Sul em Florianópo- rujá, Sr. Humberto Men- tram que certos individuas da pele e cabelos ao medico dade no plano. de' 'desen'vol�
l'as chapecoenses. Nossas luais foram saudados pelo lis, Sr. Agamenon Nocetti,' dança, representante da Rá- que nunca usaram chapeus es�e?ialista Dr: Pires, a �ua vimento físico idêntico a ou- .'

suspeitas, nosso terror, nos· Jr. Cid Ribas, tendo na Representante junto ao DAC dia Diário da Manhã; Sr. como os· carregadores dos MexlCo, 31 - RIO de Jane1ro, tros centros. E quanto disto
sa precaução, foram dissipa· lportunidade, agradecido no Rio de Janeiro, Sr. Dr. Walclemar Alíacleto, foto- cais, por exemplo, possuem bas.tando e�viar o pre3ent;e se deve aos govêrno.s? Qua-
das, quando avistamos, dis- ',s palavras do orador, o Sr. Manoel Machwdo, Dr. Joel! grafo, Sr. Antonio Gaio, ex- vastissimas cabeleiras. artigo deste Jornal e o ende-

I se nada.
.

/

tante 2.600 metros, acida· '..uiz Fiuza Lima, Diretor- .souza Diretor Regianal dos Prefeito de Caçador, Sr. Mas os que pretendem pro; reço completo para a respos· p" b "I'>·.d Ja.�'
C

.

TI' f
' .

I
. , .

d t
OIS em, no filO e

de de Chapecó, com suas )llperintendente da TAC - arreios e e egra os estl- Gentil Ferrarozi, Gerente da vaI' que a ca VICI� reS1 e llG

I
!l, -

neiro .está, acontecendo uma
ruais 'muito bem traçadas e fRANSPORTES AÉREOS veram na Agência da. TAC Texado, Sr. Eduardo Rosa, liSO do chapeu afll'lnam �U2

• - .,_,

coisa interessante. O Clube
largas. Quando chegamos �ATARINEN'SE S/A. Às -- TRANSPORTES AÉREOS Sr. Narbal Vilela, , Sr. lVIa- a :h�ve do problema reSI?e, 'T'

..

V
de Regatas Vasco da Gama,.

na cidade e que fomos insta- �0,30 horas, no Restauran- CATARINENSE S/A., lo-'nuel Vilela, Sr. Manuel de prmclpalmente, na carneua rale daS3 ias.é grêmio tradicional. que
lados no Hotel Soprana, de· e do Hotel Soprana, foi ofe- calizada á Avenida Presi-' Menezes, Diretor de A Ver- ou melhor, na�uela part� d-e

tanto tem feito pelo espo.rte-
sapareceram todos nossos ecido á comitiva, um lauto dente Getulio Vargas, afim

i

da,de, Sr. Benedito Guia Ge- couro que ex�ste em TiO�, le'1.lra:f6rlas ' de todos os setores no Bra�
maus pensamentos. 'Um Ho- iantal;, tendo falado nesta de inaugurá-la, tendo nesta' rente elo Aeroporto da Cru- chape_u m�sculmo. As m�lh�- I p.,� -

'-

.

si!. Quando precisa cons-

teI, como bem poucos são .lportunida.c;le, as s.eguintes oportunidade, falado os Srs. I zeiro do Sul, no Rio de Ja- . res nao sao calva". dIzem, '. As BronqUite'.
,

.(Alm'U•.

truir algo para irandeza- eS
encontrados no interior do )essoas: Dr. Manoel Ma- Luiz Fiuza Lima, Dr. Fer- 'neiro; Sr, Danilo Thiago de pelo fato de q�e, embora cas. Crônicas -ou Aiudall)" portiva bras-ileira, ap.eIa pa.; �

Estado.,A Avenida Presiden- :hado, saudando os compo- l'eira Lima, Sr. Jairo Perei- 'Castro, Gerente da' Agência usem elas tambem chapeu3, catarros), assim como ai 1'a o patriotismo. dos lusita--
te Getulio Vargas, toda cal- lentes da comitiva,' Deputa- 1'a e Dr. Manoel Machado,! de Lajes ela TAC - TRANS- não possuem carneira ele

d·..J B'1'

.

as suas manifestaçães (Tos. \10S ra wa",os no
.

raSI e

çada, com 60 metros de lar- lo Miranda Ramos; Depu- considerando-se desta feita, PORTES AÉREOS CATA- como como nos·tipos ·usados
que têm orgulho do·· seu :clu-

gura, com dois sentidos, ado Lenoir Val�gas,. Deputa- inaugurada a Agência da: RINENSE S/A., Sr, Agame- pelos homens, mas, sim, pa� ses, Rouquidões, Re·sfria.do�,· be. E cóm isto vai .crescen,:,
um ótimo_, Clube, o Chape- lo João ColodeI, Jornalista TAC TRANSPORTES non Nocetti, Represeiltante no, gripes, são· moléstiall ·que d dI o, crescen o.'

trução, em o qual será adap- .\I[a11oel de Menezes e·Dr. AÉREOS CATARINENSE Ijunto ao DAC, da TAC - E a explicação vem logo at.acamo apar_eJh-o r�s-pira- A Prefeitura cedeu 'ao
tado

.

a' modernissl'ma tela 'v�aI'I'o Gonza!ra Co'sta, JUl'Z S/A. que foi batizada com 'I TRANSPORTES AÉREOS a seoo'uir: existe no couro do .

V
.

t d t s:1 •
� tório e devem' ser tratadas' asco em roca e erreno

panorâmica, 5 bons hoteis,' mplente da Comarca. E11- champanhe, erguendo cada' CATARINENSE S/A., no chapeu um microbio capaz t d d t ra'I com um 'medicamento 'r. ou 1'08, um pe ,a:ço ' e. er
-

um ótimo Clube,' o Cape- �errando o banquete, falou um dos p�'�sentes, suas ta-
I R�o de Janeiro, Sr. Pedro de destruir a raiz do pelo, FJ

• à margem da Lagôa Rourizo, .

coense,' dois bons Hospitais, �m brilhante improviso, o ças, regosl.)ando-se pela fe-
i Klloho, Padre Romero Ga- ess� germe é ° bacilo da se- glCO que combat: o mal, evi- de Freitas onde o Clube"

Agências do Banco Inca e Dr. João David Ferreirà Li- liz iniciativa da TAC -

i mslmeser, Sr. Guilherme borreia que encontra na car- tando com�licaçoes _,

graves'''construiu a mais- bela sede
.

Banco (lo Brasil, Estação na. DD Diretor-Presidente TRANSPORTES AÉREOS
I Henn, Sr. Ir. ia Zardo. No dia neira um otimo meio de cul-' Procure hOJe o seu vidro· de 't· d t' I E

/ OIS i\TO"'IN" b
nau !Ca .. a me ropo e. pas- .

Rod6vlária em estilo 'moder- la TAC - TRANSPORTES CATARINENSE S A, e ao seguinte, isto é, a 17, às 9 tura. • '" nas oa!!�r_' sados tempos, um funcioná..-
nissiino, com um movimento A]!�REOS CA'l'ARINENSE mesr�lO. tempo, aI1gUran,�0-: horas, dec�lou do._aeroporto - . do zeloso d.escobriu que a

espetácular e com uma pis- ')/A, dizen,do da satisfação lhe eXltó na sua emprClta- de Chapeco, o aVia0, levall- Fest·I·YI·.da'd.es· d'.e_-"'S·�·.a-'·'c, ",' ;.�,;.
_

tdraan1s0aOç!oo. nFãaOl·tfoollra;euga·al�'·Z'lea,r·-.:�-ta dê pouso, como poucas je q'ue estava possuido, por da. I do de retorná a comitiva. .,., tC .... 'i'_

�

poderão ser etlContradas no ter a TAC - TRANSPOR-
.

'

I
Está pois, de parabells o vírgula, qualquer selin,ho-de .'

Estado e noté-se que sua TES AÉREOS CATARI-
.. 'Fizera� parte da comiti-

I
povo de Ch,ap.{fh. Videira e

J
_ educação, qualquer senão. E

construção, foi providencia- NENSE' S/A, "SALDAÚO va que maugurou a nova iJoaçaba, com maIS este em-

oao sabem o que deseja. a Pre-
da pelo Ae1'o Clube Chape- :vIAIS UM COMPROMIS· linha da rAC - TRANS- llwee1ldimento, que somente 'f't ? D

.

eI
.

- -
. el Ul'a. esapr.o.prlar a s -

coense. 30", levando seus aVlOes, PORTES AÉREOS CATA-j virá trazer para aqueles de vascaina, tomar conta.
Quando chegamos a Cha- ao Oeste catarinense, há RINENSE S/A" as seguin-. três municípios do Oeste \ tambem, a sanfona, arran- dela!

pecó e espalhamos na cidade muito prometido e só agora te.s pessoas,:.
Dr. Ferreil:a,' catarinensé, _'pl'óg;'esso, de Hoje as crianças do Jarelim cando aquelas músicas pl'Ó- Por que estes funcio.ná�

a notícia. de. que mais uma �oncretizado este velho so- f.lma, PresIdente: Sr. LUlZ vez que estaY=!'.o cllretamen- de Infância "MURILO BRA- prias dessas festas. rios tão ciosos de seus deve-
Emprezá>tde ãviação comer- nho, por somente ter sido Fiuza Lima,. Diretor-Su- ,te ligados com Rio, São Pan- GA comemorarão, numa fes- i Nessa oportunidade, mais res, estes fiscais que não. to-
cial esci:lari�- naquela cida- homologada sua linha aque- perintendente; Sr. Otto 110, Curitiba, Florianópolis, ti,vi.dade ��gnifica�iva, � tra-' uma festividade ll_larcará o leram sem licença e sem.

-

de, nada�ii'uHs nos. faltou, la região, no in ício
.

do COl'- ...B<t�eyer, Diretor do Tráfego
I
Porto Alegre e Lajes, três. cl!clOnal (lia de. Sao Joao. I p.�'ogram� do

..

Jardlm de}l1- plantas, uma simples. p�nt?�-todos prphtificavam-se a nos rente mês, Terminada dâ� Cruzeiro do Sul; Sr. Jai-_· vezes por semana, isto gra- • fancla Munlo Braga, a ra de fachada de reSIdênCIa
auxiliar ".rio' que fosse pos- oração, foi o Dr. Ferreira ro Pereira 'Gerente' da su-', ças ['OS esforços dos Direto- No páteo, amplo e bem' serviço de uma coletividade;

.

o que embeleza a cidade e

sivel, �taclmdo-se entre Lima calorozamente aplau- cUl'�al da Cruzeiro do Sul res da TAC - TRANS· p:eparado, da�uêle esplên· sob os cuidados de dedkada�
.

dá-lhe aspecto de limpeza,
estas pesadas, os Senhores dido por todos quantos alí e.m.Florianópolis; Deputa- iPOHTES AÉREOS CATA; dld� educa�ndarlO, l�ma fo- edl�cadoras que o SESC alI por que êstes funcionárioS'
Manoel Machado, Ivo e Dino se encontravam, Após o jan;' Nbí, Lel10ir Vargas Ferrei-. RINENSE S/A,; que SAL" guen:a, sera. o motivo que mantem: repetimos, não fiscalizam' 3-
Patussi-, Gaspar Silveira, Di-. tar, os Diretores da TAC - rà, Miranda Ramos, João, DAM MAIS UM COl\1PRO- r���ll'a os f�lhos dos _come�-' ,Estarao presentes, t�m. construção das favelas- 'qU'e
retores da Associação Co- TRANSPORTES AÉREOS .. Colodel e José '\Valdomiro lVITSSO COM O OESTE.CA- c�arlOs. � -r:ao faltarao mu· bem, a essa.s.comemoraçoes, nascem da noite para''O dia"
meJ:q.ial, Dr. Aderbal Al-! CATARINENSE S/A., Sl'S.:' S'i'lva. 'Dr. Parigot ele Souza, TARINENSE. Parabéns pois Slca, caIpIradas, melado e exmas, famlhas e altos

fun'lem
terrenos alheios, aumerr.--·

cantara, Capitão Beck, AI- Dr. Ferreira Lima e Luiz Seáetário de Segurança' a Chapecó, Videira, Joaçaba batata dôce. E não faltará, cionál'ios daquele departa· tando o tormento de mn�
e tan- Fiuza Lima, acompanhados Pública; Sr. ,Manoel Ferrei- e aos Diretores eh TAC - mento regional do" Serviço re8 de seres que vivem""Co-I do Sr. OUo Br

..
,

'

de Melo, S cretário da TRAl\TSPO,BTES
.

,AÉ-REOE r):!.ocial. ?:o.Ç.omirçi(),. e7111 nos� J'.l9:0�..
nim.ai�.se!D higi.ene;--l:�'L, 'pO; (JA'l'%RINENSE S/A. sa Gapnal. '.

. sem c'Onfo.r.to?"<c J,< "-;:.-'
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Zury Machado, e... � :1 em ariigos de inver�fio'
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", : Dentro da firl1'�_ decisão de inaugurar o novo' e belo

'ACONTI=CIMI=N'TOS-
.

'SO' (IAIS � estabelecimento d� :'A MODELAR" (à rua Trajano, 7), c�m
"

.

. L L .' : I u�n e:toqu; completamente renovado será Inícraâa, já' ll()
.

.

.

/. � I lha _1 de .julho, a J1l'{jgl'am�da grande c tosar venda para
. mudança. .
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. . . • 1 li e (� {e ICIenCla (te eSIlaço, dcvído ao vólu-

lho do sr. José Soares Gla- moso estoque e a normal grande afluência de í'regnezes,

van e sua exma. esposa d. 'torna-se absolutamente ímpiatlcável uma venda extra t

Luci Nunes Glavan
simultânea de tôdas as mercadorias. '·e'

_ sta, Son ia Lehm_kuhl, Por essa razão a firma prcprtetáría da "A.'I\iODELAR"
dí léta filha do -sr, Oswaldo decidiu llare.elfl_r eSS:1 venda gigantesca em vários g'l'UI}OS

Lehmkuhl e sua exma ..espo- de, mercadorias. Na exclusiva e sincera preocupação de me

sa d. Ot'!cÜna Lehmkuhl
lhor atender os interesses de sua grande e tradícíonat fre-

� sta. Dalila Rosa, -filha g'ue�ia, o 1° grup�' de mercadorias a ser vendido. por preces
do S1'. Enedino Rosa, f'uncio-

notavelmente baIXOS compor-se-á dos principais artigos da

nário dos Correios' e Tele- rigorosa estação em curso, ou seja: Mariteanx de Pele -

graf'os :
Manteaux de lã - Casacos de lã 2/4 - Finíssimos TaUl'eUl'

_ sr. Ab il io Mafra de lã - Casaquinhos e vestídínhos para meninas e máú
_ sr. Eduardo Pedro Car- 2.0flO ternos de casimira para homens .

,í§c�ç�&@"J1
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A BICICLETA DE
QUALIDADE
BELEZA
E CLASSEEsquecim,ento'

;; -',

Ole�'arió Mariano

)

"F'ara quem pelo amor se mal'til:iza ,

. E perde pelo amor o último alento, .»,
.

Dizem que o bem 111el1101' é o;esquecimento,
Que se não cura o mal, a mal suaviza.

Como esquecer se há fixb pensamento
.

"lue à mulher que se amou' nos escraviza?

Éla está presa a nósa a nós pelo tormento,

'Eill tudn.até no chão que a gente pisa.

-------_._------_ '-"--.--'-----_.

neiro da Cunha Luz
- jovem Edú, filho do sr.

José Rosa e sua axma, es

posa d. Jupira Fernandes

Rosa, e aplicado aluno do

Colégio Catarinense;
- sr. Irê Ulisséa, ativo

l'epresentante comercial
.

- s ta, Norma Maria Ger

ber, residente no Estreito

fALECIMENTO
. ALDO .TEIXEIRA

GUT_IERREZ

o
A
CAMPO
INDÚSTRIA

PARA
E

Como esquecer rtlguem (IU8 está presente
Na nuvem que o crepúsculo escurece,

Numa í'ôlha que tomba na correrite? 61\'1 RI a:v I o'o R E S

�-I\II'O'LO COM PRAZER_ri e ••

�\..-aor!t�.�tt:::.,d·�
RIO JlE JANEIRO; Ruo Riochuelo, 243 - Tel. 42.372D
S. PAULO: Av. Gen. Olimpio do Silveira. 63/87 • Te!. 51·2 I � S _

o T O R E S
GASOLINA
DE 1 A 8 HP
4 TEMPOS

REFRIGERADOS À AR

M
A. corrw tugir á dôr de ouvi-la e vê

Maldito esquecimento que se .esquece

(�ue é mais iacil morrer do que esquecê-la.

ANIVÉRSÁRIOS
DR. LAÉRCIO CALDEIRA

I

Faleceu no dia 22 do cor

rente, na Escola de JJ;.spe·
eíalistas de Aeronáutica, em

?_Uaratinguetá.:. Estado de I'sao Paulo, o aiuno Aldo Tei-

{eira Gutierrez, filho do, Ar"es PIa'sticos
10Ó:SO distinto patrício 'prof. I F O N TE

.

1·· ..i lI<'

\ntonio Pereira Gutierrez,! DE P'or Sálvio de OLIVEIRA

ia Escola Industrial desta' P O TÊ H C I A Inaugurada na última sex-

:;a)Jital. O jovem Aldo, q1H:� I PREFERIDA
ta-feira, sob o alto patrocí-

;e' vinha .colocando em lu-I E M
aio 'do Monsenhor Librelotto,

, �ar destacado naquela Esco- 11' RIO DE' JANEIRO: RUA RIACHUELO. Ú:l 3ecÍ'etário da Dducação, a

- TODO MUNDO
'

a de Aeronáutica, por 111er1- i
SÃO PAULO: AV, GEN: OLIMPIO DA SILVEIRA, 63/77 'Primeira Exposição de Gra-

;05 mtelectuats.v roi vitim::l--; vuras Húngaras", organiza-

:lo por uma enrermídarle no! R ii "" ' .�.,o,.-.·T..-HU,C--.-�ON··A·.-:-.-R·- DEF�I·C',.I" "'t'NelAS.
da pelo Barão P. E. Gláu-

�erebro; após operação em I pt\��#� ..;";_ i .' 1 sluás, deverá encerrar-se no

lue foram empregados sem i ::1Ort1ingo próximo.

'!�Sl�lt:����n��dOS os recursos Mascarenhas de Morais pelo pe��asr:�.m��:�fa f�'����:
O corpo do inditoso jovem Parísmentsrsmo

�ô'rnhausen, Isolina Ramos

-hegcu a esta Capital, mi a, H) i C-ü 1 d I' . BTinco, Ondina Nunes Gon-

ioíte ele 22 do corrente, em RIO, 24 (V. A.) O

ma-,
enquanto o interesse pessoal zâga, e Srs. General Paulo

iviào da Força Aérea Brasi- rechal Mascarenhas rie Mo- prevalecesse nas campanhas Vieira da Rosa, Dr. Dante Trata-se de uma bela co-

I Aniversaria-se, hoje, o' eira, acompanhado de guar-I rais disse :J. 11m representao- eleitor ais, O marechal Mas _
de Patta, Professor Sálvio leção, apresentando motivos

.
nosso prezado e mui d is- la de honra da Escola ele Es- : te do vesperttno "A IToiV," I carenhas de Morais revelou- ,de ,Oliveira, presidida pelo húngaros e intêrnaciál1'a.is,

\ tinto conterrâneo dr. 'Laér- )eciali3tas composta dos se- 1 que o procurou, ser o p:1rla-
.

. "

SecI'etário da Educação, cld- através oe paisagens, tipo,;

cio Caldeira de An(1rnda, al- ohores Ten. Lydio Abraão
I

mentari.::mo o cfLE�nhó ind�. se· malS favol'avel a reforma doü da organização dessa populares, flores, naturezas

I
to fun cion ário dos Correios Bâssil, CO�m\l1dante ,da cC)l�l '; ca.clo para solu:;lQ�10r as c18.._ >e�,ei�o�'�\,: fe� vot�s. p,ara �ue _lllo"�t�'a de arte._

.

. mortas.

SEJA ELEGANTE i e· Telegrafos, .iá em goso de ,Janhm, 8.!unos Ol'eiiLeS Fer- fie:iencias da política brasl-
6" 11Llê�c:; da pohtica naclO-1 A mauguraçao compare- A técnica do autor, bem

Faz.enda acetinada com'
merecida aposentadoria. �'az de Araujo. representante leira, Ao l1'.esmo tempo, ma-

rial. '.'co:o�uem um dia acima ceu' o que o nosso 111l1l1do defii1ida pelo crítico de arte

enfeites "de veludo, num' .Advogado bri,lh�nte. mem- .elo c�l')')o de Alunos, Hilton nifestou sua descrença qu::m- dO: l�teresse� �r,�prios o in-I OfiC.;ial e so�ial tem de. m�lis I
uruguaio Hanty,. é das mais

d SOPHIE
bro da AcadeJTIla Catarinen- Bulhces, representante�

da to ao êxito do movimento en
teles�e d� Blasll . r�p}'esentahvo, constItUln- perfeitas no gênero.

moc\êlo e '
, pro-

se cie LetI'Q, � e do 111S'LI'tlltO
� h'

� r
(luz. um efeito totalmente

L'" :Jompan la, e lilais os C0111-' prol ela união nacionaL Isto

Histórico Geografico de ponen, tes da Gual.'da de Hon-II dificilmente seria COl13CíH1;c1.J,
'

novo mais festas e cocke-
�

Santa Catarina, além de ou- 1'a Funebre Ronaldo Aug'u.3Iei,
tails. Blusa. de ma11gas 3/L!,

�

. tras Instituições culturais, Manclar de'Carvalho Fraga,' _--.--_.... - .... --.-------.

uni poli,co franzidas, com
. I

1 t V d .' 1
o ilustre aniversariante, Leo Ely, Osni Ayres Martim,.Vc eco es em

.'

e go a pon- tnmbém emérito PI'of . Gu�tavo Ro T d
.

I

an .� l!IílI4:.etuda: Uma-prega tran-spas- I ..

eSSOl, " c
•

meu co OSIJ,! � �;;;. '.
d bl' t' )' sempre

fOI dos mtelectuais Claudio da Silva Penalber e
I

SR a' na usa ermll1a em . : I V d t

lt
.

d
que preshglaram este Jo1'- ) fU!1ci<mário da Escola etc' en e-se no cen 1'0 co-

preg'às" so as na saIa. 1'0 a-
1 1 b

_

.

E" 'I' t mercial, uma casa Sl·t'·la da

\da. '(APLÀ) . tnu ..c.om .co.a oraçoes, das 'specallS as Adolfo Genevi:'- • c.

.

. I quUls mUlto se ressente. ,i, Por motivo de ÍlTlpedln'len ..

em um terr.eno de 13,50 de
.

Membro de destacada e to do avião da Escola de Es- frente por 46,60 de fundos.

Exp.erimenfe ho.ie: �radicional família, o ani- )ecialistas, veio do· Rio, ce-
Otimo local para ser cons-

, vel'sari:1nte goza nesta Capi- li'do especialmente pelo Mi- tl'uido um edificio de apar-

BOLINHOS COM PASSAS "211, onde residiu por vários listério da Aeronáutica, um tamento, Hotel: casa comer

mo!>, e em Niterói, on'de 1'e. transporte militar que trans- cial etc. Negocio ul'gente -

r
.:;ide atualmente, de vasto po:tou o .corpo do aluno e 'a

. informações Caixa Postal nO

'irculo de amizades e de um GUflrda. O feretro saiu no dÚ1 322.

�ranc!e número de admirado· 23, ás 9 horas da manhã, ela

'es que, nesta oportunidade, l'esidencia do profes.3or . Gu

,ignificarão suas home11a- tierrez, á rua MOl1senhm'

goo, peneirada :;ens em inei:ecidas e sicrni· Topp, nesta Capital, para (1

1 colherinha de fermento ficativas provas dé apl�eço Cemitério d') Itacorobi,' corú !

en) pó ) consideracão. grande acompanhâm e n to.

1 colheriilha de sal O ESTADO, visitando-o, Naquele necropole a GUfU'cb

3 colheres de sopa de açu- 'eva-lhe, prazerosamente, o de Honra da Escola de B,�·pe
,eu' cordial e afetuoso abra- cialistas de Aeronáutica pres- !

I ovo :;0 com,oi'l melhores votos de tou as últimas homenag'en3 i
2 c01heres de sopa de man- felicidades, extensivos à ao. companheiro morto, em

Iteiga '2xma.'família. . tocante cerimônia, após re-

I p,ac.otinho de passas sem FAZBlVI ANOS, HOJE: 1 colher a bandeira nr,cional
- sr. Silvio Oliveira que cobria o esquife e ser

- sr, Paulo Huascal' Via- pregada sobre o mesmo ::t

, MANJ�IRA DE FAZER na bendeira da Escola,

I - S1'. Gervásio Nunes Pi- Sobre a sepultura viam ...cc

1 --:- Numa ti_gela� dissolva a res, alto funcionário do 'Mi- quatro grande coroas de flo'

hveia e ó leite. : I nif\tério da Fazenda, com res sendo, respectivamente,
2 - Peneii"e juntos, a

fari-I
exel'cjcio na Delegacia Fis- do Ministério da Aeronáutica,

. nha, o fermento e o sal e ea! deste Estado do Corpo .de Alunos da Es-

junte com a aveia e o leite, - Prof. Virginia Domino- cola, elo Comando da Esco'o

e depois as passas, o ovo e I ni de Especialistas e dos Of��
a mant�iga. 11 .

- sta. Zuleika 1\1a11sani ciais da mesma Escola.

3 - Misture Dpenas o sufi- - sr. João Paulo Fer- Ainda em vespera do fa1e-

ciente para ligar todos os! reira cimento do jovem Aldo, o

ingredientes. I - sr. Oswaldo Leon Sa- professor Gutierrez havia rc-

4 - Prepare uma assadeira Iles, funcionário publico fe- cebido o seguinte cabogranu:
untando-a com manteiga, e· deral "Brigadeiro Arquimedes, co

derrame nela a massa, mas I � sta. Sonia Beatriz Bri· mandante da Escolà ele E;;pe--:
apenas em 2/3 ,de sua capa- . sighelli cialistas de Guaratinguetá,
cidade.

� I --:- c:1'. José Feelipe Boa- pede avisar-lhe que o aluno

5 � Asse em fomo model'a- i b::nd, l!ustre advogado do Aldo, operado, e.3ta em esta

do, perto de meia hora, e de-
' forul-U da Capital do grave, Ass. Senhora Bri-

,poi!? corte em quadradinhos. FAZEM ANOS, AMANHÃ: gadeiro Arquimecles,
(APLA). 'j - jovem Luiz-Roberto, :Ei- Os elementos daquela or-

ganização militar foran1 des-

elo um público pródigo em

aplausos aos quadros ex

postos,
A sala de exposições, ar

mada-no salão do Clube Do
ze de Agôsto, por gentileza
de sua diretoria, abrigava
cinco gravuras or igina-is' de
Rembrandt, da. coleção par
ticular do Barão Glausiuss,
e mais de sessenta pontas
sêcas, coloridas a aquarela,
da-autor!a de CSILLAG, co

nhecido pintor húngaro:

AGEN<T&S� NO IN-r·ERIOFi--·
PRECiSAM-SE MESMO SEM CA-

.

PlTAL E NENHUMA PRÁTICA
Grande firma de Tecidos' de São

Paulo, p1'o('u1'a, em tôda.-'â� praças
do país, pessôas honestas e traba
lhadoras para l;enclerem'- CASIMI
EAS, LINHOS e TROPICAI"s, dire
tamente ao cO'-1sumidor ou' reven
dedor, pelo fácil sistema de' Reem-
bolso Postal. Paga-se ótimá comis
são e fornecem-se mostruários in
teiramente gratis, Cartas 'piÍ,ra TE··
emos MEHERO - Caixa' Postal,
4020 - S. Paulo.

'INGREDIENTES:

1 xícal'a de aveia.
1 xícal'a de leite
l' xícara de fal'inhR de tl'i-

Cfll'

Fabricamos imãs qualquer hlmanho e quantidade
caroço.

POLIAS, - l�ara Sellal'ação de material transportado em cOfleiàs - MICRO-SEPARADOlmS, para sepal'ação de
material em pó

'I'AMBOR,E'S, - para separação de material a granel - FILTROS, - para fluidos

. GHRLIHAS, - para filtr::.gem magliética (funil, mõega etc.) - PI,ACAS, - para tornos e fl'ezas

- VASSOURAS MAGNÉTICASNIESAS, BARRAS, - para aplicação em geral

Indústria de ligas Magnétkas Magnaflux do Brasil Uda. - S. Paulo
RUA ANA 'I'ENÓRIO, N. 5t� TEI.EFONE: 35-4921

.... ,.
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Mecanico Desenhista
prendidos e incansaveis par�'1,
salvar a v!da do companhei
ro tão .infaustamente desapa
recido antes de concluir D

curso, aos 18 anos de idade.
Ao professor Antonio Gu

tierrez e exma. .família élS

.1'l"'p�l""'-""""-""'''--,'''''

PARA TEARES DE BORDAR TIPO-SAURER E ZAHM
nos
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o "earnet' do Torneio dos PAYSANDú X .

I rapazes para sair da cancha

I
Os quadros prováveis: AVAí X AMÉRICA l X Hercílío Luz, a realizar-se

Clássicos ''Nelson Maia Ma- I FIGUEIRENSE com as honras de vencedo- PAYSANDú - Zanon, Em Joinville bater-se-ão nos domínios deste, em Tu-
ehado" �marca .para hoje

i
No estádio da F. C. F., res, O campeão da cidade, Afonsinho e Irineu; Guí- América, local e Avaí, desta barão, Um cotejo de difícil

quatro encontros de enver- Figueirense e Paysandú fa- atualmente em forma excep-
I

do, Vilaci e Wallace; Nilo, Capital, que deverão ofere- prognóstico.
'

gadura que terão por pal- rão as delicias do público cional espera confiante a Branco, Arani, Julinho e cer também uma luta fóra ----.----

cus as cidades de Brusque, flortanopolítano, com um luta, certo de que saberá Heinz. do comum. Os avalanos, a- FESTIVAL DOTubarão, Joinvile' e esta embate descomunal, no qual conquistar mais um estron-
. gora sob o controle técnico

Capital. deverão exigir tudo de seus doso triunfo, embora reco- I FIGUEIRENSE - Mafra, de Leléco estão animadfs- PAISSANDU' F, C..

nhecendo a alta potência do Trilha e Helcio; Walmor, símos com o feito espetacu-

Not'lc·las de Joinville pelotão brusquense que veio Ney e Laudares; Plácido, lar de 5° feira levantando o No Campo da Penitenciá-,

'.

.

disposto a tudo para levar a
!
Betinho, CarIito, E'rico e "Inltium" de 55 e seguiram ria, promoverá hoje õ Pai-

CAXIAS 3 X F�IGUEIR·ENSE 2 melhor. I Pacheco. confiantes nas suas pos- sandú o seu festival, Com o

síbilídades para vencer a seguinte programa:
Os dois bandos prelíantes LIRA TENIS CLUBE - CAMPEÃO! CATA u pugna com os rubros [oinví- 1° Jogo - 8,30 horas-

respondente) - Em prosse- :lSSiE1 formaram: lenses. Fala-se que Alcides TAMOIO F. C. X BOTAFO-
guimento ao Torneio dos CAXIAS: Pucmní: Lineu e R-INENSE DE TENIS DE 1955 guarnecerá o arco do con- GO F. C. (Juvenil) - 'faça
,Clássicos, denominado "Nel- Juea; Jael, Helio e Hopp; EH' ,.- _.' , junto "azzurra". Waldemar Vieira.
son Maia Machado" def'ron- zébío, Waltredo (Zélia), Didí. Brilhante foi a atuação disputará ainda com Itajaí CAXIAS X CARLOS I 20 Jogo - 9 horas -

taram-se, domingo, nesta ci- Cleusen e Gastão. dos raquetes do Lira Tênis o primeiro lugar na 4a Sin- RENAUX CRUZEIRO DA FIGUEIRA
dade, os pelotões titulares do FIGUEIRENSE: Wilson, Clube, dando para o Clube e gle, já que individualmente .. O encontro mais impor-

I

F. C.- X FLUMINENSE F.
'Caxias F.C .local e do Píguei- I'rrlha e Releio; Aníbal, Ney p'ara a cidade o Campeonato contra com 2 vitórias, núme- tante da rodada em disputa C. -,- Taça Nivaldo Macha
rense F.C, de Florianópolis,' (Walmor) e' Laudares: Plá- p'dr Equipe de Adultos, pa- 1'0 idêntico ao tenista de 1- do Torneio dos Clássicos I

do.

·presentemente ostentando os cído, Carlitos, Brico, Bétinho trocinado pela Federação tajaí. O mesmo a�ont.ece com

I "�elson Maia Ma�hado" te-13° Jogo - 9,30 horas -

títulos de Campeão Estadual � Pacheco. Catar inense de Tênis. a 2a Dupla do Lira formada ra lugar na CIdade de CORINTIANS F. C. X SER-
e Campeão da Capital res- Foram goleadores: Euzé- Iniciando o torneio em por Guerreiro da Fonseca e Brusque, entre C. A Carlos GE F. C. - Taça Zedar P.
pectivamente, bio àos 38 da fase inicial, Joínvile, marcaram os do Li- Wilson Elias, que terá de I Renaux, locar e Caxias de da Silvá.
A expectativa ante o con. sendo na etapa complemen- ra 3 pontos contra 4 de seus disputar em melhor de 5 se- Joínvílle, respectivamente 40 Jogo - 10,00 horas -

'�'fronto dos dois "alvi--négros" tal': Didl e Joel aos 9 e 23, oponentes. Isto é plenamen- ts, contra Blumenau, a. la co- campeões de 53 e' 54. Espe- AGRONOMICA F, C, X ES
era grande, tendo em vista ,'ftcheeo e Carlítos aos 40 e te justificavel ,')abendo-se locação, Êstes jogos- restan- ra-se uma .,' assístencía re- TIVA lVIARITIMA F, C. -

que os mesmos haviam trlun- 13 minutos. que Beck, o raquete número tes para a clâ�sificação in- corde no estádio do campeão Taça Aldo Rocha.
fado por grandes goleadas na Bôa foi a artítragem do sr '2 do Lira, não .tornou parte d ivi du a l, serão marcados 0- da Liga Blumenauense, 50 Jogo - 10,30 horas -

"redada') anterior, vencendo Francisco Líbio de Míra. naquele encontro, devido a portunamente pela F.C.T. PALMEIRAS X HERCILIO CRUZ DE SOUZA F. C. X
o Caxias por 6Xl o Heretlio contra tempo verificado. Be- que tambem designará o 10- LUZ CABO SUBM.4,RINO F. C,
Luz de Tubúão e o Figuei VITORIOSO O AMÉRICA ck adoeceu subitamente, não col onde devam ser realiza- A rodada será completa- � Taça Dr. Jorge Lacerda.
rense por 7 x 1 o Palmeira EM BRUSQUE p.9,dendo prestar' sua valiosa dos. da com o match Palmeiras 60 Jogo - 13 horas-
de Blumenau. conseguiu o América F.a" colaboração. 'I'ivésse jogado, A equipe campeã do Es- COMBATENTES DO FOGO
Embora o dia nublado de- local sua primeira vitória no o";vêterano Beck, o resultado tado formou com a seguinte

��:�']
F, C. X,MONTE ALEGRE

pois de chuvas, bem foi o pú- "Torneio dos Clássicos", ven- .seria outro, como poude constituição': va. pela F. C, - Taça Dr. Leoberto
blíco que afluiu ao estádio .cendo pelo escore minímo 1 comprovar por jôgo anteri- I Leal.
caxiense, proporcíonando a forte esquadâo do Pais�ndÚ Qrmen�e feito aqui em,F.lor�- la. �Íl�gle - José Santos 70 Jogo - 13,30 horas -

satisfatória arrecadação de E,C. de Brusque, domíngo anopohs, em que os joinvi- I (1 vitória) ____ CRUZEIROS DO SUL F. C.- As 2 - 4 -'- 7 - 9 horas

18.400 cruzeiros, último, em seus própríos do- lenses foram derrotados com 2a Single - Hubert Beck
TERÇA

-- X BOTAFOGO (Cam.) -: Burt LANCASTER
Infelizmente, o péssimo es- mínios, �om isso se reabílt- sobras, 1(1 vi,tória). / Taça Braz Joaquim Alves. ,Virginia MAyO em:

tado do gramado, mais pre- tando bnlhante do revez que No jôgo seguinte deúo.n- 33 Smgle - Carmelo Pl'lSCO QUINTA 80 Jogo - 14 hoi'as -
I FURACÃO DE EMOçõES

judicado por uma injustific:1,- sofreu no início do certame taram-se os tenistas do Lira,
.

(3 vitórias) SABADO ESPERANCA F. C. X ITA- Vida Carioca. Nac.
vel peleja preliminar, não ')- ante o C,A Carlos Renaux da com os de Itajaí marcando 4a SingIe - Flávio Hart- DOMINGO GUASSU i: c. - Taca Ca- Preços: 9,00 - 4,50.
fereceu margem para a exibi- mesma cidade, . ma�s;6 pontos Rara a sua e- rml11n (2 vitórias) PARA fé Mimi.

.

Censura até 10 anos.

ção de belo futebol, contu-I Conseguiu o único tento da quipe. Das 7 partidas con- 5,a Single - Wilson Elias \'
CURITIBA 9° Jogo - 14,39 horas -

'do havendo bonitas jog'adas, peleja o médio Gastão, a.o co·, ira. Itajaí, venceu o Lira 6. (3 vitórias) SÃO PAULO INDEPENDENTE F. C.
quandO passiveI, mas á base! bral' penalidade fóra da área,

.

Com esta retumbante vi- la Dupla - José e Beck (2 RIO SANTOS DUMONT F. C. -

dos recursos individuais da! aos 28 minutos de Jogo, tÓl'ia cresceu o favorltisri10 vitórias) I
- � - Taça Rádio Diário da Ma-

bôa classe dos preliantes. I Pelejou o esquadrão "ru- do. Lira; para a conquista do 2a Dupla - Guerreiro da SEGUNDA nhã.
\ Insistindo mais nos ata- bro" com a seguinte forma- Campeonato, o que se con- Fonseca e Wilson Elias (2 QUARTA 100 Jogo - 15 horas - As 2 horas

ques, aproveitando-se bem do' ção: Simões, Antoninho e Os- firmou .,a'o derrotarem em vitórias) SEXTA PARTIDA DE HONRA - 1°) Vida Bahiana. Nac.
sistêma de jogo recuado do cal' (Mazicol; Uruguaio,Gas- novo"'e�contro a equipe de Parabens pois, aos Cam- SABADO VOLANTE F. C. X NAGIBE 2°) TEMBO Com: Howard
seu adversário, o pelotão ca- i tão (Piazeral e Ibraim; Tite, Blumenau por 5 x 2. peões Estaduais de Tênis de PARA SALUM F. C. - Taça Go- Will.
xlense, depois de conseguir Euclides, Gaivota, Renê e Sa- Totalizou o Lira Tênis 1955, que tão bem souberam PORTO verno do Estado. 3°) TAMBORES FEITI-
um trabalhoso 1 x O na pri- guL Clube 14 pontos, contra 12

I
no campo da luta vencer se- ALEGRE TAÇAS DE SIMPATIAS CEIROS 1/2 Eps.

meir:t fase dada a forte re-, TORNEIO "EDGAR do Bôa Vista de Joinvile, 10 � us leaes adversários. RESERVAS: 10 Colócado - BRONZE 4°) INFERNO VERDE
slstêneia da retaguarda ViSi-1 SClIINEIDER" do Marcílio Dias de Itajaí I ,-- --,--- --,------- Aderbal Ramos da Silva Com: Jorge SaJlder
tante, chegou até a x o no

I
Em homenagem ao saudoso e 6 do Tabajara Tênis Clube PELO ESPORTE DA VELA 20. Colocado - COPA Preços:7,00 - 3,50.

"placard" aos 25 minut.os da desportista Edgar Sclíneider, ge �luml3nau. . Vereador WALTER CRUZ Censura até 10 anos.

etapa complementar, quando recentemente falecido, os de- "O Vice-Campeonato coube Posse da Nova Diretoria clllenta feijoada. Apôs o al- 30 Colocado - COPA Dr. - As 8 horas

g�nha a,partida, descuindan- mais clubes da la Divisão <t Joinvile, que teve o mérito do Iate Clube: Domingo últi !l1oço, falou o comodoro do Renato Ramos da Silva
I

SHORTS - DESENHOS
do-se na defensiva, permitiu da Liga Joinvilense de Fute- de não conhecer derrotas. mo, çlia 19, foi empossada a Clube, que fez um r,elato das EXTRAS - COMEDIAS
viva reação dos metropolita,� boI: C, A. Operária, São Luiz Venceu 8. todos os adversá_l,diretoria do Iate Clube que atividades que teve o Iate 10 Colocado - BRONGE Pedro ARMENDARIZ em:

nos que muito inferiorizados A, C" C. A. São Francisco G rios por escores apertados regerá os destinos daquela na gestão anterior e frizou pr. Osmar Cunha O BRUTO
nomarcadortrataramdeirá Ipiranga F.C. e mais o Flo- (4 x 3). agremiação, durante o exer- a situação otimista que se 2° Colocado TAÇA Vida Babiana. Nac.
ofensiva, então diminuindo a resta F. C. campeão da 2a Di- A contagem adotada pela cicio 1955/1956, , encontra, sendo muito aplau- Emídio Cardoso Junior Preços :7,00 - 3,50.
contagem em poucos minutos visão, .deverão iniciar, sába- Federação. Catarinense de Foi a seguinte a Diretoria. dido pelos presentes. O co- 30 Colocado - TAÇA Cap, Censura até 14 anos.

para 3x2 e mesmo ameaçan- do próximo, um atraente tor- Tênis, como é sistema idên- recem eleita e empossada: ,modoro reeleito, sendo uma Arruda
do o empate, o que não con- neio, com jogos aos sábados tido ao adotado por todas Presidente do Conselho das mais �rilhantes figuras DISCIPLINA '4 d· tcretizaram por ser tarde, nesta cidade e ao domingos as Federações do Brasil, Deliberativo: Dr, João Edu� do iatismo catarinensé, ao 10 Colo�ado - TAÇA ura eClmso O e
Aproveitou-se bem o qua- na vizinha cidade de São qual seja a contagem de ardo Moritz ' qual devemos na maior parte T02mOaz C. Cabral MI- rsadl,'o local das condicões da 11'l':ll1cisco cio Sul. pontos por partida jogada, Comodoro: Dr. Arnoldo a realização do Campeonato Colocado - TA� i1

cancha, em estado lamento, VI�róRIA DO T:fl:NIS ��4dQ �omados no final, pa- Suarez Cuneo Brasileiro de Vela em Flo- Cervejaria Antal'tica Os filhos de Sofia Chunt
para realizar um futebol maiS .TOINVILENSE 'í

ra dar um cômputo geral. Vice-Comodoro: Lauro rianópolis, demonstrou ser UNIFORME Souza agradecem a todos
objetivo, por isso não vistoso, Encerrando seus compro- O sistema de contagem ado- BaUistotti um dos grandes administra- 10 Colocado - TAÇA Dr. que atenderam durante sua

com o que poude lograr a al- 11:iS80S no ca_m?eonato cata-j t�dl.O.·' il�O. veio prejudicar o Secretário: Jocy Pereira
.

dores de que tanto neces- Dib Cherem enfermidade e tambem aque-
mejada vitória ante seu va- l'lnense ele Tems, a guapa re- Lu'a Tem!:; Clube, que mes- 2° Secretário: Osni Raffs sitam os clubes de "Vela". 20 Colocado - TAÇA Fa- les que a acompanharam até
loroso contendor, o qual, jul- presentaçào do Bôa Vista Tê- mo tendo -marcado somente Tesoureiro: Luiz Carlos Os demais membros que a- milia Tourlnho a última morada agradecem
gamos não foi mais positivo ais Clube desta cidade

en"l·
3 �p'�ntos contra Joinvile, de Oliveira companharam o dinamico MEDALHAS PARA OS tambem de todo o coração

dada a inaplicabilidade de frentou e venceu, domingo nuih total de 7, paude COl1- 2° Tesoureiro: Renato Dr. Cuneo, são merecedores ARTILHEIROS 1 ao Dr. Paulo Fontes pela
seu sistêma de jogo acadêmi- último, em Itajaí, a .f?l'te .

c- tl:a,:"os outros adversários se Pinto de Oliveira de aplausos, pois, coopera- Baldicero Filomeno � dediéação e carinho qué teve
co, à base de passes rasteiros, qmpe do C. N. MarClllo Dms

I re�pe1'al:, ,e vencer de for- Diretor Social: Cristiaco ram na magestosa adminis- Nilton Conceição - João durante a doença de nossa

naquele gramado que não local. ma categOl'lCa o Campeona- da Costa Pereira tração do Iate Clube, duran- dos Anjos - Miguel Pires
I

mãe. Aproveítamos a opor
permitia a firmeza de joga- Com esta vitória, o valoro- to .. :�' Diretor Galpão: João

pin-,te
o exercício findo. Deseja- - Dr. I-vo Montenegro. tunidade para convidar aos

das. Ainda assim, o esqua- so clube jOinvilense, que já I Trouxe o Lira para Flo- to de Oliveira. mos a Diretoria recem em- MEDALHAS PARA. OS GO- parentes amigos para assis
drão florianopolitano impres- vencera noutras rodadas do rr�Óp.olis} ainda o vice-cam- 'Diretor ele Esportes Ter- possada, muitas felicidades LEIROS MENOS VAZADOS tirem a Missa de 70 dia a

siono\1 bem, demonstrando certame as representações do pe&h-ato de la Dupl� com l'estres: Edco Stl'aetz Ju- e que procurem manter o Dep. Almeida Wener Ba- realizar-se ·dia 28 terça-feira'
ter bens valores, ainda jo- Lira Tênis Clube de Florianó- ·Jo�;ê Santos e Hubert Beck. nior Iate Clube no lugar de des- 1'on - Osvaldo Ramos - as 7 hs. na Igreja de Nossa
vens, de bons -recursos, aptos polis e Tabajara Tênis Clube C.�rrnelo Pl:isco sem uma ú- Diretor taque que atualmente ocupa, ! Walter Silva - Dr. J. J. Senhora de Fatima no Es-
a realizarem bôas "perfo- de Blumenau, conseguiu o tí- nfca derrota' conquistou a no cenário da Vela Brasilei-

I

Barreto - Osvaldo Meira treito, A todos que compa-
mances" nos futaTos compro - tujo máximo do tênis catari- 39. Single, assim como Wil- 1- João Gonçalves - iuza nw.ex__�m 11 e_s,t,e á.tQ de fé

fOF'I'l.-a __})�i]J:l:-!'1.1'*,,; :�9,Vt-lFJlja.s:� 5 Shlg!e. os vó os Sll1ceros elo Llmá�-- Osmar Bastos érls�ã, agradecemos
BARLAVENTO Dep, Caziani. padamente.

4 Florianópolis, Domingo, 26 de Junho de Í955

-:

Waldemar Thiago, outra vez vencedor
A CORRIDA DA FOGUEIRA, QUE A FEDERAÇAO ATLErlCA CATARINENSE FEZ REALIZAR NA NOITE DE SÃO JOÃO,
COM O CONCURSO DE ,VARIAS DEZENAS D'E ATLETAS DESTA CAPITAL É DO INTERIOR_DO ESTADO, CONSTITUINDO
UM RETUMBANTE EXITO, FOI VENCIDA, OUTRA VEZ, PELO RENOMADO FUNDISTA WAlDEMAR THIAGO DE sou
ZA, PERTENCENTE AO OllMPICO, DE BLUMENAU. EM NOSSA PRÓXIMA EDiÇÃO DAREMOS MAIORES· DETALHES

DA SENSACIONAL PROVA RUSTICA,
........................................................................................................................c •••••••••••••

"O Estado� .Esportivo'
......................................a _ ..,."a � D _ C �t•••••••••fj 01•••••

JOGO DE EMOCÕES NA TARDE DE HOJE
PAYSANDU' E FIGUEiRENSE MUITO TERÃO QUE lUTAR PELA VITÓRIA - SEGUIU CONFIANTE O AVAl PARA EN-
FRENTAR O AMÉRICA �,EM BRUSQUE O ENCÓNTRO DOS CAMPEOES DE 53 e 54 � EM TUBARAO: PALMEIRAS X

HERCllIO LUZ

JOINVILLE, 24 (Do Cor-

U l:�T U;';'

CINE SÃO JOSÉ
As 10 horas

SHORTS -;- DESENHOS
- COMEDIAS
Preço Unieo: 5,00.
Censura até 5 anos.

As 1,45 - 4 -7 - 9 horas
Cacilda BECKER - Jar

deI FILHO - Jlka SOARES
em:

FLORADAS NA SERRA
No Programa:
Noticiario Universal. J01'.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 10 anos .

r.JJ.íD
As 2 - 4 - 7 - 9 horas

CINEMASCOPE
Richard WIDMARK

Bella DARVI - Cameron
MITCHELL em:

TORMENTO SOB OS
MARES

Technicolor de Luxo -

Em CinemaScope
No Programa:
Danças Polovetzianas.

Short.
Preços: 18,00_ - 10,00.
Censura -até 14 anos.

As 2,15 - 8 horas
Cacilda BECKER - Jar

del FILHO - Ilka SOARES
FLORAD':\.S NA SERRA
No Programa:
Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 10 anos.

As 2 horas
Fatos em Revista.1)

Na,c.
2) ARCO IRIS Com:

F'rankie Layne
3) - TEMBO Com: Ho

ward,Will
4) - TAMBORES FEI

TICEIROS 1/:2 Eps.
Preços: 7,00 - 3,50.
Censura até 10 anos.

As 7,30 horas
Pedro ARMENDARIZ

Il) O BRUTO
Elza Aquírre em:

ESTÁTUA DE CARNE
No Programa:
Cine Noticiar-io. Nac.

Preços: 7,00 - 3,50.
Censura até 18 anos.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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.Inspetorias Seccionais
Secundárias I

Cuidará, por seu turno, a

I'Campanha de aperfeiçoa-
mento .e Difusão do Ensino; If

Secundário, seguindo os pla- '-------------
----_.-.�--.---

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

nos estabelecidos, de coope- e pesquisas, como, por. ou- estabelecimentos de ensino, I H O J r: N O P A S S A ·D O C
.

rar com estabelecimentos tro lado, a publicação de com os quais manterá acor-
!

l ODaarsO
de ensino visando à melho- documentários, inclusive um dos visando à melhoria do. 26 DE .JUNHO dante Pedro Ivo Veloso da

ria de su�s instalações e e- anuário. I apare.lhamento escolar; 0_a-: A data de hoje recorda- Silveira perseguia os insur- TRIBUNAL REGIONAL

quipamentos. 'I'ratará, igual- ; perfeiçoamento, elaboraçao, nos que: gentes do Pará, "o 2° Tenen- , ELEITORAL

mente, do aperfeiçoamento Expansão do Ensino I publicação e d!stl'ibuição de - em 1.620, no Rio de te da Marinha Filipe José, Torna-se público aos ínte-

1 t dmí Comercial I obras e matenal didático e J '.
-

A tô
.

d P . '. L I' I
.

do pessoa docen e e a ml-, ".

'
. .' . _

â.Il ê l I'O, nasceu n 01110 e elella ea, ressados que as provas pára

niati-at.ivo raa.lizando para Com o objetivo de premo- 11l1quentos; e a a rticulacão .Sá orador sacro falecendo - em 1933 no Rio de Ja- -

1
," :

.
,.

'

"
'

. , os concul',;o:: .srr::..o rea 1Z3- grafia e História, Matemátí- .' � j;

isso cursos e estágios du- ver o apnmoramento e a ex- "aperfeiçoamento do sistema a 10 de Janeiro de 1678; neiro, faleceu o historiador d
'

0··' ',' d· ,

,
.

- d'
.

1 de i
-

ient
-

d ,
as nos seauint ,s Ias. ca, Português e Serviéos DnO:'

_. ;'-,

rrmte as férias escolares. . pansao o ensino :on�el'cla I
e inspeçao e 01'1en açao as

I
- em 1.818, partiu do a-

I
José Francisco da Rocha ESCRITURÁRIO _ OcO- tilográficos, nos dias' 30 'de .;.

Dispondo de' recursos no no país, a CAEC, orgao da escolas, campamento do General Cu- Pombo, nascido em Mot-·,."·

'DEC izará CL I'C'O� de I C to' C 1 a pa 1 Iervid B
J

E 1 d P
• grana e História, Matemátt- junho, 1°, 6 e 7 de [ulho;. ".'-:

total de 15 milhões de cru- ',orgaJ1l I o '"

I
cm ara a ampa n 1<, •

-

rae o, em f ervi era, ento re tes, no stac o o aran a,
.

f di I SERVEN-:r:E - Matemáti···.· t··

zeiros para o corrente exer- aperfeiçoamento e armação Ira bem· clesincumbil'-se e;Manuel Ribeii'o, que foi SUl'- ,em 4 de dezembro de 1.857; -----
- I I I ca, Português e Prática' 'de "�

,

e

cício financeiro, a Campa- d� professôres, inspetores, e 'su� missão, com .re�ursos I preender o General Arti- i - em 1.865,. �lma coluna

nha, como órgão da Divisão dIretores de escolas; mls- eS';lmados em 12 ml1hoes e, gas no Queguaí no dia 4 de' paraguai de 500 ,homens sob PROVAS �:;���o, nos 'dias 2, 8,e 9 de .. ,.:.�'
do Ensino Secundá�'io, de- �ões �écn�cas,. s_eminários, 500 mil cruzeiros.

" .' I Julho; ,

o comando do, ";Major JQsé I Iniciar-se-ão, ho.ie, 24
.

do
,(

senvolverá atividades rela- ll1centIvo a cl'laçao de cen- Os planos do lVIlI1lsterlO - em 1.825, no Rio de Ja- Lópes foi atacà'cla vencida cOl'l'ente, as provas parcIais As provas serão realizadas

cionadas com o sistema es- tros ele estudos pedag'ógicos ,da Educ�fÇão e Cultura aci- ·neiro, nasceu o poéta Fl'an- e perseguida pelas Brigadas· do ·Curso Secundário dos

di-I
na Escola do Comércio, cOIl). "

colar e referentes, também, :oc�is e conCl�rS?S, de habili- 'ma exposto� serão executa-: cisco O,taviano de Almeida, 'da Guarda Nacional comaÍ1- ver�os estabeleci�1entos de�ta início às.9 _ho�'as, Os �andi-: "_i

à manutenção das inspeto- taçao ao maglsteno. I dos, como çlIssemos, no cor- Rosa, vmdo a falecer em 281 eladas pelos Coronel Anto-· capItal, transferIdas em Vll'- datas deverao comparecer .15

I-=....._cias seccionais. Dentre suas outras in�um- rente aI20' já tendo s!d? a�lo-II de M.
aio de 1.889.;, nio Fernandes Lima e Te- I

tude de pOI:taria 1:1inist,erial, I minutos a�1tes da hora m:;tr-

'Fará", "finalmente:a. pbl"lem
.

ser,
_ amd'a'l·tadas.to.cl..a.s.as pJ'.oy�clel).çl;lS

.

-

�ll1 1.8.Q8t lOI.fe..

nela 7.m
nente-coronel Sezefredo de q�.e.... d.e.t.e.. 1'11.1111a. .

U

..
ll.1

11m

..

lt8

....

i c.
a

.....
da

..

' mumdos de caneta tin-

lev8.litamento, a .cooperaçaQ com� para ISSO,. .

. Acara, quando com o AJ;l- :.' -nlH18 :de aulas ,'. ,,\te+rq,.
,::.;, '�.:' ":.' - -c'

•... .;-.' •

,- .: .' ,',:>
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Maior dissemina ..

ção do Ensino em
todo u Pah I

I
o aperfeiçoamento do ma-

gistério primário e o auxí

lio federal aos Estados

Manutenção de mais de 9

mil cursos de e�sino sup!e-I
tívo - Inspetorfas seccro-

I
naís para os cursos secun- I
dários - Aperfeiçoamento:
e expansão do ensino co- Imercial

, I
Grandes planos de disse-

minação do ensino vão ser

executados êste ano pelo Mi

nistério da Educação e Cul

tura,· em todo o território

nacional, de acôrdo com o

trabalho já elaborado pelos
órgãos técnicos daquela Se

cretaria de Estado e aprova

dos pela Comissão' In terde- ,

partamental instituida pelo IIministro Cândido Motta Fi

lho. Incluem tais projetos as (
diversas Camp:mh�! enc la-I
das pelo INEP, DNl!.;, DES e .

DEC, cujos eliretores opina-I
ram a respeito, na qualida-I
de de membros da referida i

comissão. I

Aperfeiçoamento do Magls !
téi-io Primário I° assunto foi ontem sub- I

metido à cons íd eração do
'

presidente da República pe- !
lo titular da pasta, discri-:
minando-se as diferentes'
verbas, as finalidades do seu

i

eml1re�o e a organizaçãc dos i
respectivos planos de traba- i

lho.· I
" 1 t'

I
ASSIm e que, re a ívamen- í

te ao Instituto Nacional de,
Estudos Pedagógicos, mais'
de ] 00 milhões, de cruzeiros'
serão distribuídos para am- i
plliação e melhoria da rêde'
escolar primária e normal.
do país. Consta, ainda) dos!

.

f
.

t
I

planos, o aper srçoarnen 'o

,do magistério primá:'io'A I
Para se eonsesuir esse

objetivo, serão distr-ibuidas, !
durante o corrente 11110, bel- i

sn s de estudo e re::tli,,3dos!
estágios e cursos nos ,en
tros regionais do INEP, es

tarido os gastos previstos
em mais ele seis milhões de I

cruzeiros. I
Noventa milhões de cru

zeiros estão reservados para
I

o auxílio federal aos Esta'ldos,' visando à ampliação e
I

melhoria da rêde escolar i
primária, além de mais 10 I
milhões para. o prossegui
mento da construção de es-

colas norma is.

Mais de nove mil cursos

Dentro da Campanha de

Educação de Adultos, have

rá novos auxílios aos Esta

dos, Territórios,. Distrito
Fede"ral e outras entidades,

pára manutenção de Cursos

de ensino supletivo. Esses

cursos serão, êste ano, em

número de 9.687. Serão man

tidos, também, 120 curso de

iniciacão profissional, pre

paran do-se, por outro lado,
a impressão e d istribu ição
do material destinaelo à a

prendizagem da leitura, tex-
'tos de educação popular e

educação a udio-visual, 11 um

-total de um milhão de exem

plares.
Os recursos para êsse fim

montam a, precisamente,
Cr$ 43.538.859,00,

'

(j/!!e�ef)f(Jm()g
as no

, ......

ti••

(MARCA REGISTRADA)

1,,·

Mais espaço, é o que distingue desde logo
os novos e belos modelos Frigidaire,
Fabricados corn matéria-prima e mão-de-obra

nacionais, dentro dos mesmos padrões
técnicos que distinguem o nome Frigidaire
no mundo inteiro, as novas Frigidaire
equiparam-se em -qualidade e luxo

aos melhores refrigeradores importados.
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NOVAS CARACTERíSTICAS
As novas Frigidaire oferecem a você maior

espa,ço interno para armazenamento. Dotadas

.

de três prateleiras na porta que permitem
guardar de uma só vez uma dúzia

e meia, de ov;s, garrafas, mamadeiras

etc., apresentam uma área útil muito

maior que a dos refrigeradores comuns.
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ODR 95 Luxo - Modêlo luxuosíssimo e de

grande beleza, provido de prateleiras
de urados e gavetas de gêlo em côres.

Aparência idêntica aos modelos lmportcdos.

NOVOSM DElOSÀ SUA ESCOLHA:
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OMR 97 Master - 9,7 pé,
,

cúbicos de espaço útil,
com dois h ldro to re s e

gaveta de carne. Ideal

para fomílias numerosas.

OMR 79 Master - 7,9 pés
cúbicos ce espaço útil,
com um hidrator e gave
ta de carne. Ideal para.
famílias de tipo méd.o,

"
.

A linha de refrigeradores Frigidaire, a maior já produzido no Brasil, oferece-lhe ampla
variedade de modelos à sua escolha. Em todos os modelos dessa belíssima linha você en

centro sempre a garclIltia de qualidade ·da famosa rnqrco Frigidaire, o maior nome na

indústria mundial de refriqeroçõo. ,

IIadttd/r4!�I�;;�;;;
OS Concessionários Ftigidaire lhe oferecem assistência técnica permanente através de

mecânicos em refrigeraçõo especialmente treinados nos Escolas mantidas .pelc General

Motors do Brasil.
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Produto da

GENERAL M TORS DO BRASIL S.A.
CONCESSION,ÁRIOS AUTORIZADOS EM TODO O PAís
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ca, Português e Direito, re1.'
pectivamente, nos dias 28 --

-e.
29 de junho, 5 é 6 de julho;
DAT1LOGRÁFO - Oeo- ,"

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Amanhã no

Passado" «No LeDftCulo))
sentar duas emendas à cons- Sul, a Itajaí, Florianópoli;>, classe a que estiverem vin- _' DOMINGO, 26, DE JUNHO
tttuição do Estado. etc. cularlos prorísslonalmente os i':em-aventur-at1ll a nação cujo Deus {, o Senhor (Sal- 27 DE JUNHO

Qisse que, as populações caneliclatos. IDW 33:12) Ler Mat, 6:5-13.
.

A (lata de hoje recorda-
Ponte' lígando Canoinhas a d;:tqi.leles municípios, face SI. Art. 30 - E' vedado o con-

j_ , GOJ(j�nte quando uma nação se volta para Deus pode l!.0s que:
São Mateus precariedade da estrada do trato ele pessoas que não P08-

ter esperança ele ser uma influência para a paz mundial.
•
- em 1499, segundo '0

"Inferninho" e a interdição suam CUl'S'O Superior. ,Eu me lembro do lindo e inspirador culto de abertura Visconde de Pôrto Seguro,
O deputado João Colodel, da estrada geral, (Santa Ca- Art. 4Q - Os atuais extra- �o Congresso americano na legislatura de 1953-1954. Rea- o navegador espanhol Alou-

lo PTB, 'ocupou a tribuna, tarína), até o quilometro 28, numerários, com mais de 5 lizou-se na Igreja Presblteríana, ele Washington D C 0 so de Hojeda avistou unla
como último orador, na hora são obrigadas, quan.io pre- (cinco) anos de exercício, se- Presidente e o vtce-prestdenta da República lá' estavam terra alagada: nas bocas dó
Io expediente, para dar .co- tendem viajar pai � rtah,i e rão considerados estáveis, com os membros de seu gabinete, mmbros ele ambas as C<I" Açú ou do Apodi, no Rio
�hecimento à Cá�l, do resul-- o sul do Estado, o fazerem desde que satisfaçam a con-

sas c�o Congresso e outros destacados 110111ens ele govêrno. Grande do Norte;
"ado' das conversações _ que ''Via .Jaia�uá' do Sul e Blu- diçào da primeira parte do Eles curvaram humildemente suas cabeças em orado - em 1633, os holandeses
.eve a comissão dos senhores'menau aumentando a via- parágrafo 20, do art. 10, eles - para ,(.):le o �aí� fôsse sempre guiado pela fé em Deus' e de Itamaracá foram rel)eli:.·.leputados com os governa- 'gém em mais de 100 quilo- ta lei. prmcipios cristãos sôbre os quais foi estabelecido. Oraram dos, junto do Araripe, pelos ,

Iores dos Estados ele Sant.'l: metros o que acontece igual- Art. 50 _ Esta lei entrará para que seus pensamentos e ações fôssem díriaidos nas Capitães Antônio de Ftgueí-
,

]atarina e Paraná, no senti- .mente com as populações em vigor na data da sua pu-
t vevedas r!'1 ue+icaçâo à PR? � :. traterntda-io, contor-ne ol'� redo Vasconcelos e Fernãri:.?

lo de ser construída -

uma do. distrito de Barra-Velha blicação, revogadas as dispo- dcns n0S,0 8en1101' J .su- Cristo.
.

do de La Riba Aguero; ,:ionte ligando Canoinhas e e localídades marginais as .sicões em contrário.
, .

Qua lq.ie,' n Içar que se as' enta na fé em D( us é .orta- - em 1637, foi repelido3ão Mateus, com recursos referidas estradas que, para Justtífcação Jec!d� pelo poder desta ré pela oração. O mundo precisa ele e ferido, quando atacava a
'ornecidos por êsses dois Es- atingirem Joinville, necessí- O Govêrno vem admitindo est.idtst as cristãos de espírito humilde e devoção, que oiem vila de São Jorge dos
.ados. Finalizando .sua

'

ora- tam dar a volta por Blume- e meSIl10 contratando pes808,1, pedln lo a sabedoria e o entendimento que só Deus pode Ilhéus, o Almirante holan-
.ão, disse que aqueles gover- nau, com grandes prejui- em quanl.ítlade - a nosso ver

dar.
dês Lichthardt· >

iantes prometeram. que iam zos, --;- assustadora .. Há. informes
p'"

O R A ç .ii O I -em 1835, e� Pai-Is, fale •

.leítear junto ao Govêrno Leu, para corroborar suas que nos adiantam ter Bielo ar _Ceie�tJal, concede-nos a nós, eõmo índívíduus e co" . ceu o General braslleiro
1"ederal, os recursos neces-

-

�irmaUvas uma nota pu- aumentado em cêrca de 6.000 �o naçao, força e a coragem de viver sempre de 'acôl'õo I Joaquim de Oliveira Al�a-'
.ários através uma emenda blicada no jornal "A Notí- o número de funcionários, com a tua v_ontade e teus mandamentos; pOI' Cristo, onsso res; " .

L Lei Orçamentária da Uni- ela", pela qual os srs, João apenas no curto período de 4 ,8e1l1101'. Amem. '

- em 1835, foram eleva- .,.'-;;',
.o. .Basílío Corrêa e Oswaldo anos a esta parte. Não pre-

é
PENSAMEN'l'O PARA O DIÃ das ii c"tegol:ia - de cidade r.

1Rosa lançam um repto ao tendemos verificar, aqui, das Cristo a esperança das nações. as vilas do Rio Grandê'e -.

sr. engenheiro chefe do causas determinantes dessa SiLO F'rancisco de Paula, ed- ,.:�'T.,do DER. em Joinville, para que,
.

t
-

E t t t
. Edward Martfn, Advogado (Pennsylvânía) .. �

orren açao. n re an o, esse ta com o nome de Pelotas; "; '-.-
se o mesmo lhes fornecer número significativo está a

--0--
- em 1889, no Récife fá- <. -

+ .

fi- um caminhão e pedra sufi- exigir um crttérro mais apu-
IGREJA PRESBI'l'ERIANA INDEPENDENTE I •

,-
I

Templo à Rua João Pinto nr. 37. �cell o ensaísta Tobias Bar- �\":.,,
.

ciente para carregar o vei- rado e mais disciplinador, no reto ele Menezes, nascidoem ;- <,

I d I·
ESCOLA DOMINICAL - Hoje, com' início ás 10 horascu o ez vezes, se compro- rue tange a uma seleção que E I

" Campos (Sergipe) a 7 de'
t I t 1

I sco a Dominical para todas as idades e sexos, estllclando,' "

me em a CQ ocar a eSTaca lorçosamente eleve ser feit.l. l'unho ,ele 18Q9,'
.

se lições oportunas. �

em condições de ttáfeg, 1cstes casos. Devemos explll'- 1\
- em 1947, foi inaug'.lira.,-. .dent d

.

d'
.

f
1:ENSAGEM REAL - Pela Rádio "Diário d a �. , -, -

1'0 e poucos las, sen' 'Sal', sejam quais' orem os go- manl1â da em São Paulo, I)eÍo- I'e·s·..i 1.--.-
E t d R t

. • será transmitido hoje, ás 18,15 horas, como em ·todas o.'.onus para o s a o. 1 ep o Ternos, es, e terrível m;tl cio D pectivo governador, ar.' Ade' ':;',"' .... _•

f
.

I d f omingos, O· Programa Evangélico "MENSAGEM REAL"
.

"

�sse que Dl ança o ace at �J'itétio pur::1mente políticn- . 11ar de BaITOR, \.]m sun·tuci�-·--_' '"
declarações anteriores til> :Jurticlário

.

1
uma palavra amiga para o coração do Rádio-ouvinte. l'f'

. -" ,,' -.;,:

f 'd
-

h
.

que pl'eSiC c, as

.

D_M.P,I. _ A partir das lIi,15 horas estar!' l'e'll·ll·cla. ,r
so ec I 'IC10, destinado à·- sé� ..�.,

re eu o engen e11'O que ao :11aic elas vezeR, fl. escolha ào _
". de do Banco do Estado d�' . Y;Y.

["lal' so'b.re a refel'l'da es'tr'a...·
. " r' - .(Jí.iH:1.O ela rv'loeídade presbiteriana Independente, e.otLld:Jl-.d: n -

P 1
.

.... .. unCi0;-':.;;smo t[ue Clever�.. ort. ,_ c, _ ,n., a P
.

1,DmflS de real interesse. �"" ... u o. asso li a ser o
O deputado Vicente Sch-- da disse não ser possível co mi�r e fazer funcionar o 01'- mais alto da América do

1eider, do partido Integra- 'locá-Ia em condições dr (:Lnismo governümc-ntal. CULTO NO'l'URNO - As 19,3()· horas haverá culto ilo- -São Pa ulo. Passou
ista, justificou e encaminhou tráfego. Não scrlÍ por outl'O motivo,

tUl'l10 C01l1 pregação da palavra de Deus. racteristicas:
a ser o

i. Mesa um Projeto de Lei, Concluindo seu discurs'), lue temOi> obsel'v:1cl0 ser de
l"::l,l'U todos os átos a entrada é franqueada Altura. - 161 metros.

lanelo nova redação ao arti- rei,terou o pedido ele provi- lÍvel assusL:tdol'élmen'te b�li· --0--
Andares - 3,1.

50 40, da Lei n. 369, de 15 de dências, solicitando .umn �o, o pessoal em servico em SEGUNDA-FEIRA, 27 DE JUNHO El.evadores - 16.
lUtubro de 1949. conserva permanente e efi- várias' reparticões elo E�tado'l •

Quem bebeI' da ág'ua que- eu lhe del', nunéa jamais íeJ',-, Janelas - 1.119.
Abono de Emergência ciente pam a estrada do �'uma V2rdarl� a que n:1o po-

sede. (João 4:14). LeI' João 6:35-40.
Telefoq.es· - 410..

O deputado João Colodel, "Infel'l1inho", bem como u- demos, de bom sonso, esca- VLsituntes numa grande fazenda admiram-se clft bt�le- Relóg'ios Elétricos - 85.
.íder do PTB, ocupou a trl- presentou sugestão no sen- D�l'; nem seria pmÍvel oeul .. 'I �<1. d.OS ,camp�s vereles .�scuros, O aelminislraclol' l�e� c1iss� Capacidade do Reservató-
mna, na hora do expediente, tido de que -fôsse o DEj1)) em ta ·la. Acresce, adel:fl:Lis, 8.

,uC ::l.4Llelas sementes tmham estado no solo por V::l.l'la;; se- !'io oe água - 50.000 litr�s.
Jara justificar e propô!' a ex- Joinville autol'iz'ado a eleso- multiplicação dos contl'ntG:.' I' !fl.amu;, .111[\S por cu.usa da tremenela sêc9; não tinh::l.m bro Potência total de 'luz -

Jedição de um telegrama ao bstruir a estrada Santa Ca·- para a eXecucr,o elo tnreLOi 1.,;1[10. Fmalmente, ele re301veu abrir as comportas d,l ini- lOO Teu..

.

.. ,.rA,
�xmo_ Sr. Governador do Es- tarina nos trechos em que )U" não siio m LI; I � n v'� 'ps ,-" g'l(:�l(') e deixar correr a água pelos canais P l'� c c, _ .•• ,,-_ • /," .,� • o .eneia tobl de fôrça -,ado, solicitando a remeSS�l esta rodovia ficou fechada nenhuma fórmu, 1.6enicú.s, Lego depoL, ela primeira irrigação, os brotinhos comc- 2GiJ HP.
ia Mensagem concedendo \) i�Lce aos cOi'tes. feitos (;0111 fi '11aS que Dod ,dam ser atel1" çaram a apontar e clepois da segunda,aquela abundante Núm@)'o médio diário dos
lbono de Emergência ao fUrl- construçiio da nova estrada 'lidas pel;s cunciras normaj�� vec;etação cresceu em tôda a' beieza com que se mosü.ava. passageiros dos elevadores
'ionalismo público, tendo elll federal, permitindo, assilY\ do serviq') público. A vida esteve contudo sempre contida na semente. 6.000.
lista que a emenda anterio�'- novamente o trânsito por Este projeto, além el ou- Quantas vêzes vemos personalidades infrutíferas, sem

nente apresentada pelo líder J.quela via. tras vantr.,gens ele ordem rr- desenvolvimento e fracassada.s no uso 'ele suas possibilida-
la UDN, transformando Ó Importante lll'ojeto de lei gorosamente técnica e prátl- eles. Suas vielas etéreis, torradas, só encontram express5.0
mpôsto em TAXA, foi_ apro,� a,:lu'esentado pel() d.(lríullado ca, poupa, antes do mais, ao 1..a de1'l'ota, na amargura e no desapontamento. Então o

'ada, na Comissão de Justi- Orlando Bel'toÜ próprio govêl'no, o ter de do· Í1lilagre se opera! Elas chegam a uma compreensão da pre- permitindos, vistorias, pe- ,

!a, para abril' caminho para Como último oraclor nrr hrar-se �1$ injunções politi·- i SCl1ç:1 elo Mestre. Partie-ipam da água refrescante elo Espí, ricias, testemunhos, docu-
. remessa daquela Mensagem hora do expediente, ocupou .as_ isto pOl'l[Ue, ;Ir arlmissões ! "tu Ebnto. SLlas vicIas são transformadas cm atividades mentos e depoimento pes
:oncedendo o Abono. a tribuna, o deputado Or-- sel'G.o sempre ijroccd�das dE" s:ulias e puras no uso de tôdas suas faculdades e poderes. soaI de quem esta constes-
O deputado Laert Ramos lando Bertoli, do PSD, par;, I prova pÚb;iC:fl uC habilitn.c:w O R A ç .ii O tal', sobre pena de confesso.

'Jieira, líder da UDN, di'Scu- 'justificar e apresentar o se- o mesmo vodendo pélra' o; Nosso Pai, (lue o refrig'él'io de tua lll'esença seja uma
Dando á presente, para efei-

.indo o telegrama proposto guinte: contratos. r�aljdade em nossas alma.s. Pernúte que haja em nós fmtos to de alçada o valor de Cr$
)e1o deputado João Colodel, Institui a prova de l1a- A. orientaç:lo que ora prc-/ e í-ealizaç5es ao ab,eberar-'nos da fonte de ág'ua do teu 2.100,00, p. deferime1üó:
jisse que primeiro deve ser Qilitação para o ingresso cOl1lzamos, no qne diz respCt, :Hl1úl'j lJ01' .Jesus Cl'lsto, nosso SenhOl', Amém. Biguaçu, 16 de abril de
Jiscutido e aprovado o au. no serviço público e regu- to à admissão ele pessoal p:1.- PENSAMEN'l'Q . PARA O DIA abril de 1955. (ass.) Acácio
nento do impôsto, em forrntt la o contrato de Pessoal. Ira atender às neces.qidade3 Nth:m esperança está ctU Dem que é capaz de sat.isfa ..

Zélnio da Silva. Relacão das
je Taxa, para atender-se o Art. P As funcõcs da Administracão não se il1':;-1

zer tôclas as nossas ·necessidades. testemunhas: 1 - Ántônio
Plano de Obras do Govêrno constantes das Tabelas Nu-. pira senão no; n�oderno; e ElIa F. Fondren ,te Casa ('l'exar;) Margarida da Luz. 2 - An-
� depois então o sr. Irineü méricas de Mensalistas das sadios princípios de uma vel'- i

.

I
tônio José Alves. 3 - Her-

Bornhausen mandaria a diversas repar�içõe� e serv!-: dadeira administração, quan-l E � I TA." mogenes Sebastião Alexan-
\1ensagem 'solicitando outro ços. do Estado serao pl'een- do entendemos esta comoór-""" ..;.. der. Estava devidamente se-

mmento _ ainda do vendas chidas mediante prova pú-' gão devotado exclusivamente
I JUIZO DE DIREITO DA ras de Arnaldo Bumm fun- lada. DESPACHO:· A. Como

� eonsignr.ções, para atender blica de habilitação. à satisfação elas necessidaelp.� 'COMARCA DE BIGUAÇÚ. dos com as de Hermo'genes requer. Designe-se dia e ho
as despesas com o AboIJ,o -de

.

§ 1° _ As provas serão' pÚblicas e cuja existênci:t

I;
Edital de citação com o pra- Sebastião Alexandre, leste r�, pa�'a a justificação pré- ___

O deputado Estanislau Emer��ncia. Finalizando, di�� /orgiUnizadas pela �omissão I tem �ua. compreçl1são :Ógi�U, zo �le trinta (30) dias. com as de Arnaldo Bumm vw, clel1te o Dr. Promotor

Romanowski, do PTB, ocupou se o llaer da UDN, deputado de, Estudos. dos Sel'VIÇOS Pu- nos dlre1tos que cabem a pro - O Doutor Abelardo· da e oeste com as de André P ú b I i C,O. Gig. 26/4/55
a tribuna, em seguida, para Laert R. Vieirn, que a e){l:),e;,,; ,�licos Estaduais, .qempl'e pl'b coletividade ele ser go .. CosUl Arantes, Juiz de Di- Joaquim de Campos. b) Ter- (Ass.) Abelardo da Costa

enc9.Dl1nhal' um pedido de dição daquele t:é1t!grama, ao.. que ocorre}' vaga Oll funções, vcrnacb e servida por pC,'j- feito da. Comarca de Bigua- reno de 60,5m de frente por
Arantes - .Juiz de Direito .

. 1nf,ormações, a9 Poder Exe- sr. Governador, '-pedinelo que forem Cl'iadas, na mesma
I "OolS C;Lp::l.Zes. çu, Estado de Santa Cata- 121m de fundos, área de SENTENÇA: Vistos etc.

cutll'O, p�ra saber qual a encaminhasse a: iVlensagenr à ,fôrma
como_ se processalll

.

Sala elas Sessões, em 23 de rina, na forma da Lei, etc. 7.320m2, confrontando na .Julgo por -sentença a .iusti-
área de terras públicas, per.,. Assembléi�, não ia ter ne- os c�ncursos.. Junl�o ele 1955:. I Faz s�ber a.os que.o pre- frente com a estrada geral ficação produzida pelo au

�ncentes ao Estado, bem �o::-I nhum efeIto, potqu�nto que
_

§ 2
-:-., Sempr.e. que� a fun- Or!amlo Eertolt - Deputad,) i sente e.d1tal vlre.m ou dele fundos com terras de André tal' João Joaquim de Cam-

.mo a respectiva localizaça0;, o sr. Governador nao aten- çao eXIgir hablhtaçao pro- conheclmento tlverem que, .J. Campos, leste com a� de pos, para que surta os seus

'� uso e a posse. deria, de forma alguma, sera fissional definida, além d�3- "por parte de João Joaquim Arnaldo Bumm e oest� com
devidos efeitos. Cite-se por

.,

lue fosse- pl'imeiro, aprovado ta prova de capaCitação, de Campos, por seu assis- as de Manoel Campos Filho. m�llc�ado o Dr. Promotor

»us iDi'úeações do deputadO ) Plano ele Obras. far-�e-á a de conhecimentos - A LUGA-SE ,tente Judiciário o Dr. Acá- 3 - Não possuindo titulos Pubhco e os confrontantes
_

,Orlando Bertoli O deputado Estivalet Pires, gerais. cio Zéln io da Si! va, lhe loi sô_bre os "I udidos tenenos, do imóvel. Para ciencia dos
& t 20 Residencia recém con >". t djo, PSD, ocupou também a ......r.

- No caso ele neces..
.

s- dirigida a petição do teor quer o Suplicante, de acôrdo 111 eressa ÇlS incertos, expe-
• sld d d t t t)'lIida Com garagem, Insta I d't I f'O deputado Orlando Ber- ,l'ibuna, para dizer que li a e e con ra os de pe.'-

< -

t seguinte: JOÃO JOAQUIM com a t 550 d D d C' '1 Ça-se e I a na orma do
, laçiw San itál'ia. com leta e

'
. .

o r.
,

o \JO. IVl

toU,
.

do PSD, ocupou a tri- bancada ao P.S.D. dava inte- soas com conhecimentos téc-
I

"

d d�'
p

I
DE CAMPOS, brasJlen'o, ca- e na conformJdade dos arts art. 455 § IOdo Cód. Civil,

1. t d nl'no cl''<>nt'[' ct·
c emal:; epen enclas Tra- dI'

'..
.

d' d C' d d P C'�Ulla, logo depois, para en _ i!:ra apolO a propos a do ep. "-." I lCOS, e 111vel su-
L"

-. . '. .

sa o ,avrador, reSidente e 454 e seguintes ,do Codigo .lgO, o o. e roc. 1-

d.
- J

-

C IdI' perl'oI' abrl'r
.

d'
br no argo Benjamim d

.

'1' d T
A

R'
.

VI'1 C t f' 1 B' 11/ca.m1nbar duas in lcaçoes: oao o o e ,. porque o cam1- , .-se-a me !Unte om1C1 la o em res 1a-. do Processo Civil, adquirl'l' o . us as a ma. 19.
d.t I COl�stant, 24 .l I /:uma. no sentido atender as nho está aberto e o 'Sr. Go- e 1 a , com prazo de 15 (qui!l-

. chos, neste Municipio, que- dominio dos mesmos. Assim, 6 55. (Ass.) Abelardo da

aspirações da população da 'lernador "deve mandar a ze) dias, inscrição pÚblic:J., rendo pron:over neste ��li- [p�de e requer a V. Exa., se
Costa Arantes ___: Juiz de

locàllda.de de Trombudo Al- Mensagem para a Assembléia citando-se a especialização, o 20, uma açao de usocaplao,: digne ouvir as testemunhas Direito. E para chegar ao

to: município de Rio do Sul, que a sua bancada dará os número de vag'as, a reparti- P
.

-( d D'�" ,vem, por seu assistente Ju- i adiante arroladas e que com-
conhecimento dos interes-

af1m- de que se instale ali meios para atender o Abono.' ção ou serviço a que se desci· recei 'o O· 'Ia I diciario i.nfra assinado, eX-I' parecerão em Juizo inden- sados, passa o presente edi-

1mia agencia postal-telegrá- Posto o requerimento em vo- nam, a remuneração, o 1'1'9.- .' _- t" por e requerer a V. Exa., pendentemente da intima- tal com o prazo de trinta
ficà;_ outra: para que fun- tação, o mesmo foi aprovado. zo do contrato e o loca) dél _,�

, _ _' :
- . -ramo segue: Possue o Su- ção, sendo feito a justifica- dias, que será publicado e

done..mais um trem .de pas- Realizações do g'ovêl'l1o do sr. -serviso ou exercício ela fun.. APARÊNCIA QUE.
.

. plicante, no logar Três Ria- ção "ab initio" e, julgada afixado na forma da lei. Da-

8aiel,ros. dilÍriamente entre

tIriueu
Bornhausen _ Foi ção. ENGANA chos, mansa, pacifica, e con- esta procedente, se pro-ssiga do e passado nesta Cidade

)iarra; do Trombúdo e Itajaí, i'ej)tado o engenl1eh'o Chefe § 10
_

___.!._ E' facultativa a pro.. Várias substâncias es�, tinnadamente, sem interrup- de acordo com os artig'os de Big'uaçu, aos treze dias

para atender a população da DER em .Toinvile va: es�ri.ta de conhecimentos tl'unhas alteram a colo1'a-
I ç,ão,

o com o "animus do- 454 e seguintes do Codigo do mês de .iunho do ano de

menosJfavorecida, devido ao O deputado Heitor de A. especlahzados, na hipótes<:! ção, o cheiro e o sabor da
I mini",

há mais de trinta .Processual, sendo de tudo mil novecentos e cinq'uoen-
alto .pl;eço das passagens 1'0- Guimarães Filho, na tribu- dê�te artigo. água. Não obst�n�eJ, a água, I imos, ?ois terrenos, dos ci:nte o .Dr. Promotor PÚ- ta e cinco. Eu, Orlando Ro

<loviárias. A segunda indica- na, sQ!.icitou providê�cias�'. � 2°
-: Os títulos elos can- s�m que se modlflquem sen-

I quaes
tIra o. �e.u sustento e bhco e Citados os Cônjugues mão de Fnia, Escrivão, o

ção, foi assinada, também, ao sr. Secretário da Viação el�c1atos mscl'itos serão apre- slvelmente seus caracteres, o de sua famrha, plantando I dos confrontantes, caso ca- datilografei e subscrevi.
-

pelo depút'ido Bahia Bitten- e Obras Pública's para que Clados por uma Comissão naturais, pode conter impu- ,e crümdo sôbre os mesmos, ,sados sejam, sendo após os Biguaçu, 13 de junho de

court:'
I

ponha um paradeiro ao comp.osta de três membros rezas prejudiciais à saúde: e onde tambem t� a sua' prazos legais, data vênia, 1955 ..

�péssimo estado em que S� espec�almente nomeados pe- Não se deixe levar pe- 'morada. 2) Medem e con-
I
julgada. esta procedente, Ass.) Abelardo da Costaencontram as estradas do lo Cl!efe do Poder Executivo, las aparências e, sem- frontam as referidas terras,

I

podendo o Suplicante ad- Atantes - Juiz de Direito ."Inferninho" e "Santa Ca- recrutados nos quadros das p�e que 110uver d�vida como segue: a) Terreno de � quirir o nec�ssarlO titulo Confére com o original afi-
E)'lieputado Mario Brusa, tarina", que ligam os mu- Escolas Superiores, na Ma- s?bre a pureza da agua, .7,7m de �rente por 250m de ,para a transcrição no Regis- xado no logar de costume.

t b' d trl' _ nicípios de JoinVI'lle, Al'a- gistra tura., no Ministe'l'}'o Pt'j- f lt f a f d
.

19 250 2 t D t t I .,..,_-am em,' ai • ) ore-a ou erva.- an-
_

-nn
..

os, a.rea
"

m
..

�
..

l .c_o.. n. -_I' �fO ...
LrÜ es a,�s(;l, per. tOE os os I O Eseri�'ãrl: Orlando RomaoI

F..rancis(w blico_ e. Ja"g erganizac� a õ f t d f t t d DlC�L�;..,t: .•-:;I,l<l.t:t}" _ •• -'1.��, .'. ._. .'. .�.. '.
. ,

,e§ e eoer.
.

,ron'-an o na ren ,e'com er-
. melO. e. prova em ü'eito de Faria;

#1/ �

Sess�.o do dia 20

Lida e aprovada a ata da
sessão anterior e lido o ex

pediente- tiveram início os

tra'balhos, na hora regimen
tal, sob a presidência do de

putado Antônio Gomes de
Almeida._

Apêl. 4<t députad'O .Paulo
I'r� em benefício de

Crieiuma

o deputado Paulo Pl'eis,·
do PSD, ocupou a 'tribuna, na
hora do expediente, para en

caminhar requerimento no

sentido de serem expedidos
ofícios aos srs. Diretor Ge
ral do Departamento de Cor

reios e Telegráfos, no Rio de

.;Janeiro e Diretor Regional
do mesmo Departamento.
nesta Capital, nos têrmos

seluintes:
Exmo .. Senhor Diretor:
1 - Revelam as estatísti

cas que CRICIUMA, neste
Estado, é uma das cidades
que vem apresentando dos

maiores índices de desenvol
mente e- progresso.
_ No. decênio 1940-1950

chegou quase a duplicar a

sua população, fato que �E

reprocluzirá, sem dúvida, no

atual decênio.
II -'- Por outro lado, ao

compulsar o movimento dt
tenda das diversas Agência�
dêste Etstado, verifica-se que
CRlCIUMA se coloca entre
as que mai� contribuem para
Q erário público.
III -:- Entretanto, não dis

põe_ aquela AgênCia ele ao

menos um carteiro, embora
cida.des muito menores já
os tenham em número de
dois ou três.
_ Com o- crescimento di-'

cida.de, novos bairros vão

surilndo, já distantes dr

centro, estimando-se. en,

qulllze mil os habitantes dai

zonas urbana e suburbanas.
IV - Ante o expôsto, to

ma a. Ass�mbléia Legislativ;\
-(}.e Sa.nta Oatarina a liberda
ele de, por proposta do De

puta.do Paulo Preis, dirigir a

V. Exa. o seu apêlo, no sen

tido de serem examinados a

situação e o movilnento da

Agência -'da cidade de CRI

CIUMA. para, então, consta
tada a inadiáv�l necessida
de, serem nomeados ao me-

110S dois.. carteiros, visando
melhor atender aos reclam0s
de tôda. sua população.
V _ A-ptesento, no ensêjo,

ao V. Exa, os mais cordiais
cumprimentos.
(a.) BrAZ Joaquim Alves

Presidente
Sala das Sessões, em 20 de

.junho d.e'·1955
Paulo Prei;!!

Deputado Estadual

Pe�lii�: de informações

....das à _.Constituição

Com a' 8iblía na Mão

ORDEM DO DIA
Discussão e votação

.l'r�jéto de Lei n. 46/55
Foi aprovado em redação
tal.

Sessão do dia 23
Lida e aprovada a ata d�
essão anterior e lido o ex

)ediente tiveram início os

rabalhos, na hora regime).1-
�al, sob a presidênCia do dep.
lraz Alves.

Projeto de Lei

André Nilo Tadasco

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

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o as'lADO
'7Plertanópol.s, Demmgo, 26 de Junho de 1955

tIIInies é o� exemplo
da InoJalerra

Costumamos dizer quando eleições para a presidência
damos exemplos bons a Eu- da Repúbli.ca. Bebamos so

rapa, repetindo frase caída fregamente os exemplos sa

em ríomínío público: - A dias da velha Albion ...
Europa curvou-se ante o cientlf ica do século. Nasci
Brasil. .. Mas agora. pode- Jo em Ulm, Wuerttemberg,
ríamos parafrasear esta in- Alemanha, a 24 de marco de
teligente afirmativa. A In- l879, naturalizado cicladão
glaterra fez curvar-se-lhe o americano em 1940, prêmio
mundo, mais uma v�.. Nobel de Física em 1921,

O resultado das recentes zonst.ituiu coluna mestra
eleieões são um exemplo de das ciênc ias em nosso sécu
-eduéaeão política e democrá- lo, trazendo, com a í'ôrca de

, Itica. Parece paradoxo: - sua capacidade e o esplen-
De um Império, de antigo Ior de seu gênio, uma das
reinado, vem o maior exem- nais úteis .contríbuições ao

plo democrático, .. Sim An- riundo científico.
thony Eden o substituto do Hoje, o mundo inteiro de
grande Churchill foi recon- piora o desaparecimento de
duz ido à Câmara dos Co- Lima personagem tão alta
muns com grande maioria, .nente credenciada nas es

Há úm século quase, não ha- feras da física e da matemá
via 'Paralelo na vida políti- .íca, ainda em vida alcan-

_ ea do Reino Unido. Jorado aos píncaros da g ló
•

. Há. um método que seria da mas lhe reconhece o mé
interessante, imitarmos: - rito de lídimo batalhador no

IOs candidatos a cargos ele- campo das pesquisas; valo- I
tivos depositam certa impor- riza-Ihe o gênio e reveren-I'tâncía em dinheiro, Se não temente lhe presta merecida.
alcançam o oitavo dos votos homenagem. 1
do competidor, perdem a Urge, entretanto, penetrar I
fiança em favor do Tesouro no mundo vivido por Albert'
Nacional. Por que não o fa- Einstein. Necessário se tor- )
zemos aqui também? Evita- na conhecer-lhe mais apro-

o ria pletora de e-andidatos e fundamente o valor de seu

daria renda para mover a .rabalho e ascucultar de
própria máquina eleitoral. perto suas teorias ,decisivas
Outro exemplo: - Como para a revolução cientifica
nos Estados Unidos, aliás dos últimos tempos. Para
ponto que deveria ser estu- canto, ao alcance de todos
dado ao falar-se em reforma os leitores, em linguagem
eleitoral entre nós: - A a- rcessível a qualquer nível
puração é imediata: - No .ultural, acaba de ser lan
mesmo dia os resultados são �ado em 2a ed. pela Melho
divulgados. Existe também -amentos O UNIVERSO E
rio citado casoem exemplo o DR. EINSTEIN, uma obra
de esclarecimento de eleitor .le autoria de Lincoln Bar
inglês; não foi eleito ne- iett, traduzida por José
nhum candidato comunista e Reis e que mereceu do pró
nem chegaram os cand ida- n'io Einstein um elogioso
tos do P. C. ao oitavo do lrefácio.
seus competidores, perdendo "O livro de Lincoln Bar- Acy Cabral 'I'eive A saudação aos convencío- ao povo com palavras simples
ôda a fiança. iett - diz o sábio - repre- Aconteceu a sessão solene nais foi feita pelo dr. Wilmar e sinceras.
Winston Churchíll, foi lenta valiosa contribuição de encerramento da Conven- Jias, em vibrante discurso Prometeu um governo jus-

reeleito para o Parlamento L literatura cieatifica po- Ç�LO H2gional elo Partido So que arrancou rartos aplausos to, equilibrado, humano e

e como chefe do Partido .iular. As idéias principais cíal Democrático - secção da ussístencia, popular,
"onservador _ traçou.um pro- da teoria da relatividade' de Santa Catarina. O deputado Estlvalet Pires O sr. Francisco Gallotti la-, .'"

grama "Paz no Mundo e 'lcham-se a.qui rea lmente I Mais de mil pessoas su- .saudou os representantes dos �TOU bélissimc tento, .ao .dí-
"

'

rosperidade na Ing late rru", nu ito expostas. Além disso, perlotaram as
'

dependencías c.)artic!os, zer, entre risos e apíausos-do
"

um binômio de respeito e g'e- ) livro caracteriza de modo do cinema Rítz, afim, ele - a- O dr. Ingo Renaux agra- iJúblico, que E::10 queria pro

eando simpatia ao universo 'úcido o estado atual de plaudírem os líderes elo pes- Jeceu em nome dos conven- meter coisas impossíveis,

,.,H'omenS .."de 'aç alllft; ,o: .t��I��·mos' às portas das i;i:;�S
�onhecimentos na fi- �:��S�1���:!��i��1::ueC�1��:� :!i�a��:ofessora Aurea Cruz ;�����1�:��05 �����ad�l�eo�:l:�'

••
dato ao GOVCl'J.l0 elo Estado, .eu mensagem de saudade ouvisse da bôca do povo,"

Quando o jovem Paul Si- de tal maneira na expedição, -
Os trabalhos foram presí- LOS correligionários desapa- quando êle passasse pela rua:

ple foi escolhido para acom-' que o Almirante Byrd o con- I
dídos pelo SenJ,dor Nerêu recídos, "Lá vai o Chico promessa ."."

��n;;:dOn!l���a�!��ii���r� :!�O�lc:s��:��e;::� ::P�'����� (�r,.8'D"la'smas-)x«('S- fi bras» �:����d��ta�l:;el���se:;:�b�� 21� J�;e:nd:l:l: �1�;�.falOU se:i�o�Jiil���O da a �:�!�l��iC�
Antártica, em 1929, todos se das idênticas. Nestes últi- I':· ,11 Ramos da SIlva, Leoberto O Dr. Armando Calil, em chefe pessedlsta de Sant.a

admiraram pela sua pouca I mos 25 anos, Paul Sipre rea-
Leal, Joaquim Ramos, Atíl:o :eliz impfOviso, saudou à im- Catarina, senador Nerêu fI,a-

idade'. O rapaz contava ape- ,lizou quatro viagens à An- Em disputa de 6 ricas medalhas estiveram em luta Fontana e Serafim Bertaso [)l'ensa e o rádio pessedistas mos,

nas 19 anos, e era ainda

e8-,' ta.'rt.ica
e vária! outr.as no ontem à ,noite nas canchas da .Sociedade 0ar,navulesca.

oi senaclores do Partido Tra� je Santa Catarina, O orador Como sempre sua palavr.1'
A t t d t , O

balhista Brasl'lel'l'o Saulo 'OI' aplalldl'sSl'l110 f
' ,

1
coteiro. l' lCO, en o ou rOSSlm, so- . Gl'anadelros da Ilha, os Quartetos dos "S BRAS" e

'. 01 OUVIC a com grande inte·-

Mas apesar de tão moço, bl'evoado diversas vezes sô- ,iFANTASMAS" inclusive os seus reservas, levando a
Ramos e Carlos Gomes de O deputado Lenoir Vargas l'esse,

já oeupava o posto de Esco- ,bl"e o Palo Norte. Além do melhor após uma disputa "negra" os Fantasmas, com Oliveira, Dr, Osvaldo Rodri- Ferreira, fez magnífica sau- Confiante na vitória de 3

teiro Aguia a mais alta pa- mais, formou-se em doutor uma diferença de 58 pontos.
gues Cabral, representante claçao ao candidato do Par- de Outubro, Nerêu congratu-

:',

tente no escotismo norte-a- de filosofia, especializou-se Os pontos 'da npitada foram assim distribuídos:
do Partido Republicano, Dr. tido ao Governo do Estado. lou-se com o seu partido, '10

mericano, e fora selecionado em geografia, ,e durante a Quart.et.o "Fant.asmas" Quarteto "Sobras"
Cloclol'Íco I\10::ei1'a, represen- Em seguida, sob calorosa mesmo tempo, que teve pala:--'

pelos
-

dirigentes da organi-, última Guerra Mundial

ser-,
Pontos Pontos

I tNan�e dr,t .uniao Democrática salva de palmas, falou de im- vras de carinho e aprêço' a

zaçãQ, ,como o mais qualifi-, vil� n? posto de n;ajor no
,

Melquia-
aClOl1::U, Alcebiades Candido proviso, o Dr, Francisco figura do grande bra/;,iíeiro

cada jovem para tomar par- , exercito norte-amencano. A� ,Eurico. 41 70 79 190 quiades 63 66 60 189 ,�in�1,eiro, r:presentante do Benjamin Gallotti. desaparecido Getúlio val'gãs.
te' na ardua expedição ao' tualmente, ,este autêntico Paúlo.. 54 63 79 196 Zigomar 70 52 49 171 : - ar lC o Socral Progressist'l: Não vamos i'alar elo suces- Assim foi a Convenção pes-:

Polo Sul. A razão pela qual I I Egon 60 69 71. 200 El'l1ani. 57 43 71 1711; :er�an�o Bastos, represen- 30 da sua oração, sedista prenuncio de vitória"

Siple foi o escolhido, entre. Homem de Ação é técnico, Môa 58 69 69 196 Dante.. 50 64 59 173 aI: 'e_ c o Partido Democrata O candidato não .fez pro- espetacular no dia 3 de Ou-

tantos escoteiros, foi a de
I
em experimentar equipamen-

:

Cados. 55 59 48 162 Zico ... 64 42 44 150 Cnstao, Ot:1cilio Nascimenb, I
méssas absurdas. Diriglu-!le t,ubro.

I' Tt
do Partido Trabalhista N'-

que, apesar de contar na tal' eqlllpamentos ml I ares Vado .. 59 60 58 ,177 Mário.. 76 73 60 209 I' 1
G .;,-

ocasião 19 anos de idade, já I nas mais variadas condições I'
cl_ona ,

.

Deputado Estivalet
'

havia ,recebido 60 distinti- t climatélicas,
tais como de- 327 390 404 1.121 380 340 343 1.063IPlr�s,

lldel' da bancada pes-

vos por acões de mérito, e sertos, "jungles", montanhas Os bolonistas que mais se destacaram em (5) bolas s,���s;.a na Assembléia ,Le,.
destacand�-se em 21 compe-

I
e reglOes urticas. Há quali- foram: Zigomar Eurico e Mário com 43 pontos seguidos �IS a, IVa, Celso Ramos, VICe,

•

I '1"
' 'PresIdente cio PSD cr'tal"

'

tições, das 23 que compu� I
dude de consultor civI jun- de Moa com 41 pontos e Paulo com 40 pontos.'

....

l-Inham a lista -de atividades to às Fôrças Armadas dos Em (10) bolas foram os maiores: Enrico e Paulo nense, Dl',_:IVO D'ilquino, Ve-

escoteiras. i Estados Unidos, o sr. Paul com 79 pontos - Mário com 76 e 73 pontos - EO'Ol1 Er-
reador Jo�o Navegante Pi-I. .' '

o,
res PrefelGO M

"

l' ,

Siple tomou parte, assim, Siple trabalha no Pentago- num com 71 pontos - ZIgomar e EurICO com 70 pontos.
"

,

UDlClpa em Sltunda entre o Para e o cançou, em 1953, um valor

no grupo de 50 homens que no, s,éde do Ministério da No computo gera.l das (30) bolas foram os melhores: �':el'CIClO e o candidl1.to Dl'. i Piauí, com um vasto reves- conjunto de 850 miÍhões de

l'ealizaràm a famosa viagem Defesa. norte-americana, em Mário com 209 pontos - Egon com 200 pontos - Paulo
l'anC1SCO Benjamin Gallotti. timento de cerrados 110 tri- cruzeiros. O arroz (354 mi-

à Antártica, e se salientou' Washington.
/ i e �ôa çom 196 pontos - E\Il'ico com 19Q pontos e Mel- I

,
'ângul� do s�l, na zona da lhões) e o algodão (133 mi-

�"_"_ _ _

_ ql11ades com 189 pontos., I � frontelra gOIana, o Estado lhões) são as 1'lrincipã1s cul�

DR, LAURQ CALDEIRA DE ANDRADA I Na próxima semana serão disputadas mais (5) me- i' elo Maranhão participa de tUl'as.

Cirurgião Dentista
dalhas desta feita, num Torneio entre todos os Quartetos: características fisiográficas A industria extrativa v'e--

_.:

telOS
Granadeiros; .ou seja, Quarteto Fantasmas, Tá Bom, : da Amazônica e do Centro- getal concentra-se na explo-

Consultório: Rua D. Ja ime Camara, 9
Sobras e Quarteto "Ford".

\ 'I Oeste, ao mesmo t�mpo que ração do babaçu, que tem si-

da.s 8',
As medalhas serão gentilmente oferecidas pelo gran- integra o Nordeste brasilei- do um dos esteios da econo':,·

Horário: Segunda Quarta e Sexta feiras " as Ide bolouista sr. WALDEMIRO MONGUILHOTT ,lNR. 1'0, de que é a maior Unida- mia mal'anhense. DoS 342' "," ,

11 horas Florianópolis, em 23 de junho de 1955. I de. Seus 332 174 km2 si- milhões de cruzeiros produ:-'
-

..

Terca e Quinta feira, das 14 às 17 horas El>'on Olingel' tuam-se completamente fOl'a '1
'

d'
" '

Atende à noite exclusivamente com hora marcada. 1"
ZIC os por essa 111 ustria em ,c

do quadro das sêcas; os ba- 1953, 306 milhões são d'evi-
Capoeiras: Terça e Quinta feira, das 8 às 11 horas baçuais recobrem um quar- dos ao babaçu. A indústria

Sabado, das �4 ��_ _1,��oras. to (25,95%) do território e da pesca se acha -bastante

BRA-SIC=-CAMPEAO LATINO.AMERI. DR. I N GH T T O �:��;:;��: �,;:���' riq ,,,,. ������:':;, f��r;��!o °IU�� :"
Diarnóstle.o ..Trato. Clinico ,e' Cirúrgico das Doenças e no País na produção de pes- .

,,-

,

CANO DE AEROPOSTOS Afecções de Adultu.e Crianças, A despeito da conhecida cado (31 mil tonel-adas e',�;
. Pediatria _ Ortopedia - T_umatologia -- 1'isíoi(l!(ia uberdade de suas terras e 133 mEhões de cruzeiros em" ','

A União' Panamericana, I e
vice campeão de aéropol'- ! Giniil"i�- ObsfetrJ,da ...,- Urólogia - EndllaÚHI!nl:'ia, de uma' privilegiada pota- 1953). O Estado possuÍ- efe- ,',- ,

em relatório especial sôbre tos, respectivamente, E' a. Curas:�de emagrecime.uto e engorde. mografia, o Maranhão ain- tivos pecuanos de cerh:{" 5

o degenvolvimento dos aéro- seguinte a relação dos nú- Doenças 4& nlhtce. da não possui uma agrieul- monta, notadamente e:m bo- -

portos na Ame'r'l'ca Latl'na, 'meros de aéroportos em ou- ·"TA CIarr»GIA t d I 'd S
.

....... �. UI': .esel1,vo
VI a; ua

pro-, vino; (1 milhão de cabeças)
informa que o Brasil está tros países la'tÍno-america- CIRTi1RGU:P.Li\STICA: Estética e ReoaradoTIl.. duçao agl'lcola e uma das e sumos (quase 2 milhões),
em primeiro lugar, com 63 nos: Argentina, 48; Pel'ú,' ConsultÓrj'O;�Rua ..Fernando Machado, D, 6 �- I'J andai' menores ,do Nordeste ,ape- manufatureira não chega.va

a�ro�()rto, s., seguido p'�l.a. Co- 30; Bolívia, 17, ; Uruguai, 8; I, Telefone 22-27 I nas superanclo a do PI·auI'· a 300 ml'lho� s d
'

.'

_
_ �

,_ "

,< , ,< e e CTuzeu'os

lombw, com 62, qua lÍlcanao -E uador, 7; Venezuela, 6; e Hº_*.ta: _ �W...às_,�8, �oraa (ex.ceto �os Sábados). i nos últimos anos, tem avan-

os dois países comocamp'eã6 1.
,_

; Pela naub'i e- sos�" a"�S4oi::t8f�.u.eTã'!,sv:m-e-!J,1ir .Aon; hp� !:-.,..............�.......__"'"""_ Içado ponderàvelmente e al-
���7F������

POR FALTA DE UM
EXAUSTOR

Examine o teta, :JS paredes, os armários.

Precisam ser pintados de novo!

E as cortinas! Tão caras e já estão outra

vez pretas de gordura! Evite êsses

prejuízos, instalando um exaustor Contacto
-c É de custo ccessfvel a toc/os e consome

apenlls 3 cruzeiros de energia por mês!

Novas curocterístlcns :

• (�r 'i'ême, mo•••Gbria, Combin� com qualquer ambient.,
• Uma Wõi1pcdo pilote, .ermelh", ÍI;dica quando e.tii lig�dll,
• Moiol cap-addmf2 da aspiração.
• Mei. facil ;lo limpo r I ao retirur-sa a grade Irontal com o

m�tor, dE.siigo se sh'UuJfDnec.l'ilent� a tGmilda de corrlnt8 •

• Pos5ui Hr;.}a�f��rr{.:;n;�ujs • úri�inais.
.,

!
Eletrotécuica Ind. Com. S./A,
Rua Tenente Silveira n. 24

•

Comece
pelo _telhado..��

Por paradoxal que pareço,. começar pelo telhado.
escolhendo os chapas ondulados ETERNIT
, afastar de inicio LImo série de problemos.
As chopes ondulados ETERNIT representam umo considerével
vconomio de môo-de-obro. e de modeiramento .. ,

reduzindo ao minimo o trabalho de cobertura dfi construções;
Conferem um belo aspecto, moderno e agradável
ao prédio qUI! " Snr. vai construir,
Portanto, eemsce bem � comece pelo telhado,

1_'

exigindo

• IHOllDÁVH
• IMP!RM!A�II

• IW(OMIUlTIVII

• IiRMO,IIOLANTI

ETERNIT DO BRASIL CIMENTO AMIANTO S.A ..
,

SÃO PAULO· RIO DE JANEIRO
OISTRI6UiDOF.ES LOCAIS

Tom T. Wildi & Cia. Ruy Soares Dorival da Silvalino
-------------------------

AooAteoeu

ASPECTOS ECONÔMICOS DO
MARANHÃO

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Enciclopédia de
Sanl'Q Calarina

Im Xaxim e Xancerê, reina
arande entusiasmo

Grande entusiasmo desper- ',i, João Winckler, Milton Re

tau a idéia da Enciclopédia onde, Inspetor Escolar, dr

nos municípios de xaxim f .íno Ereoli, dr. Lourenço Al

Xanxerê, sendo concorridis- 'eS de Deus, advogado, Ve-
I tIl' L' GaSIJar, junho de 1955. ! que percebem 3.000 mil cru-símas as reuniões presididas eudor Alber oMic ae m, m-

Senhor Diretor do JOfllal i �Cii'03 de vencimentos e maispelo Almirante Carlos da Bíl- tolro Stangler, Júlio Olímpio
I'I Ali' 1 S db k "0 Estado.". , . 1.2ÜO, ue diárias - 15 a 80veira Carneiro. .ortato, rec o u rac,

h 1 d G d D Tenelo lido no numero ClC I crucenos, enquanto o sr. Go-De Xaxim, do secretário da te Fac ina os ue es, a-

I 1 d mínta-reíra última, um artí- mes vai receber 30 a 100 cru-Prefeitura, Pedro da Silva iIo Zanel 1, de Fachina os
.

t" M' li
.. ;0 publicado nesse jornal, sob zeíros, como já foi dito, eMagalhães, recebeu o Almí- ,J-uedes, An .orno ig IOrUlI,

1· d
. -) título "PORQUE O FUN- mais 3,500 de vencimentos.rante ofício com data de 25 Ie Pachínal os Guedes, Joao

d
.

S'l d Ab 1 JrONALISMO GANHA POU- vão exonerar-se, em massa,de abril, enviando a ata da 'raxe es oa , 1 va, e e ar-
,)0", com referência a um para serem contratados, após,instalação dos trabalhos, as- lo Luz, dr. Levy Linhares,

sim redigida: reão Ramos Martins, Profes- JONTRATO celebrado entre. para gozarem tais prívilé-
-ora Glória Pompermayer, � Estado de Santa Catar ina .�ios .. , A atitude desses leais

_"i'oicssora Elsa Sampaio, 1- representado no ato pele .ervt.tores é muito pitoresca,
h'ofes.:'oTa Irene Stangler, .lr. De Pat.ta, Piesídente d:.' .m proceder dessa maneira,
;�rduino Antonioli, Aparício ':':ESPE, e o sr. João Gomes, n:IS ternos a impressão que
Júlio P:urapo, Vereador Mau- -x-delegado de polícia ela ci- .odos vão achar acertada,
rício Rodrigues ela Gosta, Pre- Jade ele Dlüi1wnau, devemos .endo 61Ll vista essa nova mo

�ictellte da Câmara, Aríoval- informar a V. S. que, além de la!Jthilc, posta em prática,
.ro Boss, odontólogo, Walde- não ser GUARDA-LIVROS, .rltímamente, em nosso Esta

mar Silveira, Delegado, Pro- vai receber 3.500 cruzeiros fi- Jo, Finalizanelo a presente,
.essora Daicír Paixão, Pro- xos e mais 3.000 ele diárias, a iedrnros a atenção ele V. S.

. ossora Carolina Martins, Al- razão de 100 cruzeiros (30), puni o seguinte: a dupla Ho

[l'e[10 Genuino Muskopf, fo- perfazendo a3sim a apreei:< norato Tomelim - João Go

�ógI'afo. vel soma de 6.300 ccuzelro. ,ne;::, vai defender suficiente-,
nensaiS, para filZ(,j' entre ou ,1fmtr' fi. r:andidatura do mi

ici::mo Dr. Jorge Lacerda, pe
'0 fRto de um ser Galinha�

"Ata ela instalação do Cur

so de Expansão cultural En

ciclopédia de Santa Catarina

AO.': vinte e três dias do mês

de abra d oano de 1955 (mil

novecentos e cinquenta e cin ..

co), reuniram-se nos salões

elo cinema Carlos Gomes

nesta cidade de Xaxim, sob

!1 presidência do Vice-Almi
rante Carlos da Sliveira Ca1'

iwiro, e com a presença do

fie:nhOl' Luis Lunardi, Prefeito

Municipal e, numerosa assis

tência, afim de ser instalada
ne;;te município, uma comis

são do Curso de Expansiio
ultural, que ifcou constituida

dos seguintes membros: Luis

Lunardi - Prefeito Munici

pal, André Lunardi - Pre.>i ..

dente da Camara Municipal,
Pedro da Silva Magalhães -:::

ContadOJ:, dr, Eurilice SOílres
Pinto _ Médico, Angelo Mel- .lêlnsen.

ía, Sigisfredo Dal BeBo, José

'fedesC'o, Domingos José Lu

nardi - Farmacêutico, Ar

mr.ndo José Spinatto, José

í3alagnol, José Luiz Zamb'l- De volta do cinema, liguei
nim, José Lazzari, Angelo ) rádio e sem intensão sin
'TestaI, Ruí Longhi - Conta- ;onizei a Rádio Diário da
dor, Antônio Zanella, F'::ede .vIanhã.

.. rico Emilio Kroner, Henrique Palava alguem. Não era o

Kroner Nena - Professor, locutor da estação. Era algu
U8 não fazem parte do parPaulo Seemund, Dime Mello, ma pessoa fazendo discur,�o
.ido do sr. Irineu.Bornhaudr. Getúlio Lunardi, Alda Ju- político, Percebi logo: trata-

lieta Lunareli - Professora, va-se da convenção da UDN.
Neusa Lunardi - Professora, Fiquei a escuta. Compreendi,
�rlCO Lunardi - Contador, sem demora, que o orador
Irmã Ma�'ia Carmen - Dire- era o candidato ao governo

nos conhecimento que os a·,
tora do Grupo Escolar "Go- do Estado pela "Frente D8-

',uais Fiscais da li'azélHla, (iLl'�mes Carneiro", Valentim Pia- mocrática' '. O Dr. Jorge La-
�êcm mais de 20 anos ele ser ..

na, Pedro Devirle Schiquet I cerda, bem "verdinho" e qU8
liços prestadOS ao Estado; r;Inês Lunal'di - Pl'ofessor8., faz propaganda em papel

'feresinha Buckmunn - Pro,: "vermelho".
fessora, Norma Dal Bello - Palavras bonitas; porém,
Professora, Lourdes ,Mella -- a mesma lengalenga,
Professora, Frêi GonçalO � Alguns aplausos. Ora eram

Vigário cl� Pal'óquia, Avio pela promessa ele maior in
Bittencourt RibaR, WaJclui�: cremento à agricultura, por
Ferrazzo, Joaquim Leôncio cl:\ meio ele auxílio direto ao a

Silva -. Telegrafista, Angelo gricultor, C0111 o fornecimen·
Petuco, Norberto José Lunar- to de inseticidas e revenda de
deli, IdeHonso Lopes da Silva material agrária. O critérÍJ
e Dante Lorenzoni. Em se.. será o mesmo aelotados pará
guida o Vice-Almirante Cal" os religiosos "jeeps"?
los da Silveira Carneiro, fez Ora as palmas eram em

uma longa exposição dos as- louvor à promessa de assis
suntos atinentes a Enciclo- tência ao funcionalismo pú
pédia atarinensJ) e sua fina- blico - sem abono é claro -'

lidade, cujas palavras mere- e, o oraelor ia levando. E foi
ceram de toelos os presentes :evanc!o até chegar a minha
a melhor repercussão. Fina- vez ele a pIa 11 d í-l o. A
lizando a conferência, o Vi- ()laudí sim!· O homem tocou
ce-Almirante e Presidente do no meu fraco. Sou bairrista.
Curso agradeceu a presença Êle falou no Estreito. Não!!!
de todos, e em 'seguida fez ') Estreito do Rio Uruguai,
uso. da palavra o snhor Luís não! O Estreito daqui, per
Lunardi, Prefeito MuniCipal, �inho d� capital.
congratulando-se com o Vi'- O Estreito tinha sido aban-
ce-Almirante Carlos da Sil- .lanudo. Estava eSÇluecido.
veira Carneiro, por esta ini- Êle o tomaria uma cidadt�,
ciativa e prometeu que tudo Atenderia aos apêlos dos
fará pelo desenvolvimento da seus moradores. Estenderia
referido Curso, nest .. muni- em tôdas as fuas a rêde d'a
cípio. Em seguida o senhor gua e a rêde de luz elétrica. Projeto de lei do dep-utudo
Presidente deu por encerrada Mudou ele assunto. O dis- Estanislau ROl'lunowski
a presente reunião, tendo eu curso continuou. Eu não ,::toO O deput:Ldo Estanislau Ro-
Pedro da Silva Magalhães, tentei maís nada. Só pensava r..c'1'lOwski, do PTB, ocupou a
servindo de Secretário, que no Estreito, não o atual, mas tribuna, na hora do expedi ..
lavrei a presente ata. Xaxim, o do futuro. O Estreito do sr. ente, para jusJificar e upre-
23 de abril de 1955". Lacerda. Enfim, apercebí- sentar fi, consideração do ple-

-0- me: estava sendo levado pe- nári'l de um .p!ojeto de Lei,
Em Xanxerê a Comissã,o Ia conversa do candidato. de grande importância, e que

organizada, após interessante

I
Não "seu" Lacerda! O senhor dispõe 8ôbre o pagamento de

debate esclarecedor dos pon- nunca! Nunquinha! auxílios e subvenções.
tos básicos expostos pelo AI- O meu voto será dado U,)

mirante Carla;; da Silveira ilustre candidato que saberã,
Carneiro, ficou assim consti- com dignidade e sem elema
tuida: gogia, governar Santa Cata-
Prefeito Adilio Fortes, Pa- rinu e condignamente auxi

dre Luís Heinen, vigáriO, Ro- liar ao benquisto Prefeito
meu Sciréa, escrivão, General Osmar Cunha a tornar o Es
Fidênc.io de Melo Filho, Pro- treito a sala de visitas da ca·

fessora Jandil;ã Winckler, 01- pital, ,tirando-lhe (suas pa·
retora do Grupo Escolar lavras sr. Lacerda) esta im

"Joaquim Nabuco", Irmã Ma- 'de 'FUNDOS DA CI-
ria Noely, Diretora do Edu ..

c

NO sábado, ilO ele alJril, com
) cinema locai repleto, pro-

trus coisft.'l, a [ll'Opagam1:t (L

,mnclou uma conferencia sô- 'anclidatura do doutor Jorge
bre Cultura, o Almirante Ca1.·. Lacet'da. Devemos confessar

nós que defendemo5 a can(]i·
elatura do eminente sr. dI'
1"ranc1;;co Benjamim G:111ott!.

'--

Florianópolis, Domingo, 26 de Junho de 1955

.wil'o, como início cie ativi·
.J",de" ele mn grêmio que '110

',10mento sel'ia fundado. Essa

ts.socl::tç[io recebeu a denomi
HlÇ§.O de "Grêmio Cultural
'.lmirante Carn6iro", sob a

)r�;;idénci3. do vigário LUIS

o candidato

_, .

Porque o Govêrno -nao PO�8 aumentar o funciopal�smo
O número oe processos, na. mente durante aperiaa 2 mc- clns ele torto cabíveís e justa», THÜ::l-:';c .10 projeto, que se suplente, um promotor, uru

Auditoria, é reduzidíssimo. ses por aDO - durante as re- El .. las: transfonnoll em lei, fixando (1 advogado, um escrivão e um

Na Vara Civel da caPitCll! rias elo Auditor - e atual' em "Art. 1° -e-e- E' fixado, a par- vencimento' do Auditor da oficial ele Justiça.
dão entrada diariamente 1 ou 2 processos, no maximo,

I
tír de primeiro de Janeiro. Justiça Militar. ! Art. 67 - O Suplente será

mais processos do que du- os cofres públicos, não pa- dêste ano o padrão ele venci- 'Esses vencimentos já esta-
.
bacharel em direito, com

rante um ano na Auditoria. gar, por ano, quase cem menta do cargo de suplente mm fixados claramente pe- ; mais de dois anos de pratica
PQís o sr. Governador, pelo míl cruzeiros. do Auditor da Justiça Míütar, .3. Lei de On>;anização Judí- ; forense, nomeado pelo �o--oficío n. 272, de 11 ele março O deputado João Colodel, criado pela Lei Nr. 634, de « cíárta _ nO 634, de 4 de ja· .

vernador do Estado, por in

do corrente ano, propôs para líder ela valorosa bancada. de Jrmeíro de 1952. .ieíro de 1952 - como se vê
.

dicação do Tribunal ele Jus-:
o Suplente os vencimentos, a petebistn na Assembléia, Art. 2° - O VENCIMENTO dos artigos seguintes: tíça em lista triplice.
partir de 1° de janeiro, no: quando da apreciação do DO SUPLENTE DO AUDI.. Art .105 _ E' criado o car- Parágrafo único - E' atrí-
oadrão Z, isto é, Cr$ 7.600,00 projeto. imoral do sr. Bor- TOR DA JUSTIÇA MILITAR., (O de suplente elo auditor d. buiçâo do suplente substituir
Para funcionar normal- ! nhausen, apresentou emen- SERA' DE UM TERÇO DOS Justiça Militar. o auditor, nas suas faltas ou

--------�_.- VENCII\IIENTOS DO SUBS- Art. 4]0 - A prtmeíra no ímpedímenttos.

U':MA CARTA TITUIDO, NA FORMA DO .neação para, os cargos erlf, Art. 290- OS VENCIMEN
AHTIGO 2!J3 DA LEI Nr.. 10s nesta lei, exceto os de TOS DAS AUTORIDADES
.33'1, ele 4 de Janeiro de i952. Juiz de Direito. e de· Jui: JUDICIARIAS, ADVOGADO
Art. 30 - O Suplente do substituto, será j'eita livre DO JUIZO DE MENORES E

Auditor da Justiça Militar, nente pelo Governador dr, FUNCIONA'RIOS DA JUS
perceberá os vencimentos, Estado. TIÇA REMUNERADOS PELO
quando em exercício, nas falo Art. 66 - O auditor ser", ESTADO, SERAO OS FIXA-'
as e impedimentos do títu- nomeaclo pelo Governador de DOS EM LEI, OBSERVADAS
lar da Auditoria em aprece' .stado, mediante concurse AS DISPISIÇÕES CONSTI-
As bancadas coligadas íe provas, realizado peran- TUCIONAIS A RESPEITO.

U.D.N., P.S.P., P.D.C. e P.R.P, �e o Tribunal de Justiça, ob Art. 293 - NAS SUBSTI·
- aproveitando-se ele even- .ervado o disposto para é TUIÇÕES, PERCEBERÃO OS
tual: maíoría na Assembléia, nomeação dos Juízes Substi, SUBSTITUTOS UM TE.RÇO
aprovaram o projeto gover- tutos. DOS VENCIMENTOS DO
namental e derrotaram 1.', Art. 63 - A Auditoria com SUBST I TUI D O, MESMO
emenda João Colodel, contra por-se-á ele um auditor, U�: QUANDO ÊSTE N}}.o PER-
os votos elas bancadas do -------...--�--...--- '--- DER.
_.l.S.D, e P.T.D.

"IMAGENS,
Diante desses artigos, res-

Está, assim, criada mais tava claro que o suplente,
uma sinecura. Mas um ato cuja atribuição é substituir O
de empreguísmo se consu- MILAGROSAS" Auditor, nas suas faltas e ím-
rnou. Enquanto isso, os tun- pedímentos, perceberia, como
cionáríós verdadeiros, anti- RIO, 25 (V. A.) - A Cúrir. substituto, um terço dos
gOB, zelosos, capazes, não Métropolítana de São Paulo vencimentos do substituído .

podem ser aumentados, por- distribuiu comunicado con- Trata-se, aliás, de simples
que o dinheiro se acaba com dennnllo o sensacionalismo prevenção, �omo o é a no
os protegidos. 'ílW, ultimamente, se vem ve- meação dos promotores ad
A te.3e do candidato Fl'an- rificando em tôrno (l9.8 cha- hoc. O suplente, pelo que se.

cisco Gallotti - selee10nar e :nadas "Imagens lVIllagro- I viu, só tinha vencimentos
[Teduzlr para pagar melhor sas". 'quando substituia o Auditor.
- tera inteira razão diante
de casos como o que hoje

.":.:"m mais receba um abra- denunciamos.
o dr: correligionário e ami- Cumprindo promessa ôn
;0. I: RL1NDO Y:/IOTA DA, te'm' feU,a, analisamos' hoje
\;IA'T'A. mais um caso de empreguis

mo do atual Govêrno.

Cjúe a f:andidatul'a

vi'.í'tle e o outro um Aguia ...
bi'al1Ca .

daquelt

ds, 'V!:!Í anga;c'i:1l' inúmcl'ü,c

:ideotos de.ssa e'specle, pOl'Cjlit' r�:1!. j d3.bé apo: ..cnts.tf o CO;,1

lS vRnt::.t15el1l3 8GO por dBmat�

.;'ompem,adOl'lJs. .. 2:1be Já .. _ .._---------

Convite
o C--'.NTRO ACADÊMICO

VW DE SETEMBRO tem a

máxima satis.t';-:ção em con

vidar os Professores, uni
versitários dema is �studan
tcs c cxmas. Faniílias, para
a festa' junina (Festa da
Coruja), que promoverá no

di" 28 do corrente na Facul
dade C,üarillense de Filoso- de li'ilosofia; aos quais em-

fia, sita à rua Esteve Júnior presta o brilh� d� seu ta·

nO 179, com início às 20,0.°
. lento. e-col1:.peten�la.

Sua

se-Ihoras. ·'·'�ifl'lli I
nhona frua, partmdo segun-

A Comissão Organizadora} cla-feil'� próxima, Uí�� via-.
solicitn aos estudantes que; 'sem

a Eur?l�a, Vlsltando
...

t' Portugal e !taha e demo-
COO'JC'l'cm com a 1111CUl lva, '. .

con�parecel1do "à caráter". r��do-se ,-na. Aleman�a, em'

__________________________
.

VISita aos seus pais, aos quais

Ma n·1 fes ta c·o- esespo n ta ne as �e��o�êL(���cl:p�o�!�ta�á �r6=
I portunidade para assistir

• prlame-Ira· de um trabalhador . conferência no Instituto
II ,J . Goethe em Munich, Instituto

SR. DR. FRANCISCO GALLOTTI êsse que organizou um Cur-
A0 eligníssimo candidato ao Govêrno do Es- so para professores que 1e-

,tado quero ser dos primeiros a hipotecar minha cionam rias Universidades de
solidariedade. Sou um humiíc1e trabalhador, mas vários países na Cadeira d�
disposto a apanhar a poeira das estradas para ver Ling'ua e Literatura Al�mãs.
V, Senhoria eleito, porque merece a confiança ela A êle, desejamos uma feliz
classe trabalhadora. Com o maior prazer, se Deus viagem e boa estada no Ve-
quizer, vou trabalhar ao lado do nosso grande ami- lho Mundo.
go, clr. Paulo Carneiro, nosso bondoso Prefeito e

tudo farei pára que V. Senhoria snba vitorioso as

escadarias do Palácio. Vamos lutar e triunfar.
Morro da Roseta, Laguna, 20 de junho de 1955.

Paulo Fernandes Neves.

. PROF. JOÃO BA·
rrISTA LUFT

lenhol' (lirei"qr) -o' q1i2 tepIl�
.ent:l, DestE:. éPOCéi, Ü 'iGO crn·

:ell'os mensaiS, para nau L-
Residindo no Brasil há

muítos anos, naturalizado
bU1E:i1eiro desde 1945, o pro
fessor Luft é nascido na Ale-

3r (lU:1si nada ... lJentro d:\�.
,llilS 9.trifmíçoe.s, propagandA
'o candill:l1.o da UDN e ou ..

'l'�'lS coisinhas mais, pOded.,
éu,mbém, ,'erificar ::t CONTA
.31LIDADE de comerciante,;

manha. Sua Senhor}a leciona
na Academia do Comércio,
no Instituto de Educaçào
Dias Velho e na Faculdade

Jen, na qualidade de g'ual'cla
ivros, com diploma da Esco
a da Vida. Segundo notícias
.�hegadas dessa Capital, tive-

LIBERADA
Entrada de

M A b I
jI>. automóveisna ssem- ela RIO,25 (V.A.)-Jáforarn

IndEcaçã.o do dell\itado Osní liberados os cento e sete car

ros "Ford" e "Chevrolet" e
i Régis - Apêlo

as três mil novecentas e no-Lida e aprovada a ata da
sessão anterior e lido o ex-: O deputad.o Osní Régis,
pediente tiveram início os sub .. líder do PSD, ocupou a

trabalhos, na hora regimen- Ü'_tuna,'em seguida, para en

tal, sob a presidência do dep.
I

caminhar à Con1issão Encar

Br;lz Alves. regada da Elaboração do An-
te-Projeto do Plano Rodoviá-

Sessão do dia 24

venta e nove latas de frutas I
e conservas importadOS pela
firma Cocozza, que estavam'
retidos na Alfândega sob a

acusação que haviam sido

utilizadas, na transação, li

cenças falsas.rio elo Estado, uma indicação
De acôrdo com a determi-

no �entic1o de.ser incluída na· �.

d
..

El C'quele Pl:1.no, a Estl'ada Muni- na�ao o JUIZ mano. ruz,

il 1
'

"�to d j' 'I'" 2"
os llnpol'tac1ores depOSItaramC_Pí1 que pa1 111 o cO "m. .... .

d t 'lh�d� DR-a (localidade de Cam- pouco m�ls e qua ro.ml 0:3
)

",

d L'

I
de cruzeIros e foram mcontl-

pos ndo mUl1lCsl�1O J
e aJ es: nenti ,retirar os veículos e as

pass" n o por ao orge vaI .

t' Ia d P I t A t mercadonas que, segundo a
a e o asso o e o as. n es . . .

l' d
-

d1l1lCla. a açao, evem valerde (�:ixar a tribuna, fez um

apêlo ao Secretário de Obras
uns d�zoito milhões de cru

zeiros.
Fúblic:1S, no sentido ele ser

pinbéj" a Maternidade de
Lajes. o TEMPOB:uragem 110 Rio Blumenau

O deputado João Colodel,
líder do PTB, ocupou, tam- Ordem do Dia Previsão do tempo, até 14
bém a tribuna, para fazer no- Licençfl. para o deputado horas do dia 26 .

vo apêlo ao sr. Ministro da PEdro Knss - Foi concedi.-, Tempo Bom. Gea.das nas
Viação, no sentido de ser' da. Para seu lugar foi con-

I

regiõees sujeitas.
providencIada, com urgência, vocado o �egunc10 suplente, I Temperatura: Estavel
a construção de uma barra- deputado Lauro Locks, pOI' Ventos: De sueste a nõr-
gem no Rio Biumenau, panl. motiv? de fôrça major, apl'e-

J

deste, frescos.
evitar-se os sérios problemas s"ntado peJo pnr..ell'O su- i Temperaturas estrem,as de

4vi�'.�g ,.oon !l-i �e,\1'l()Hl. ]:)Irn-te ., �put, do�d1 ,'undo. hoje: .' '.'t:f:"daqüelas. o.oras,.:, . R;: :aibeü:o, .' . ! IvI:axima 189 Minima. 11-2.C) ,,'

.";- _,.,,�\' >... �\Yi;:_�;'; -<·�0.·.i.f-;;� . ��_,'.--" ��"_--' �;. . �,. . '. '

"._

LINHA AÉREA
Nova Iorque e Buenos Aires

WASHINGTON,,25 (U., p, i Aires, com escaIas em Port:l
- A "Tl'9l1s Car�bbe,lí1 Air,' Rico, Panamá, Venezuela,
;vãys" informou que pedil'J Colombia e Brasil. Para ope-

raI' nes.sa linha a companhifl
:mtorjzaç��o ao Dep:u'tarqenl.r. aérea já adquiriu rtois aviões.
de Aeronáutica Civil par. de cSlrga nO-BA e pretende

iili�iar, lU� s�rviço ele cal'g8�'1 c�mprar, avi�es C.-46 F, da
entLe 1.10'1;1. Iorque e BUeno:: Força Aerea j',mel'icana.

.�------._,_ .. _ .... _----_ .._---
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Lá no Sul, um Prefeito elo P. S. D., atendendo e

apurando reclaml1ções ele pais ele alunos, dispensou uma
professora municipal, nomeacla por conhecido líder
udenista,

Contra êsse ato, um jornalzinho ele lá meteu a boc�
no mundo.

Vimos umas provas mensais ele aluno ela professo
ra dispensada.

Os comentários quanto à belezf1. das questões for
muladas, das respostas e elas 'notas conferidas, ficam
ao sabor dos leitor.;s:

PROVA DE GEOGRAFIA
la questão: Em que zona fica o nosso Estado.
R. - fica na zona urbanà.
Gráu: 60.
2Q questão: Quais são os poderes-elo Govêl'l1o?
R. - Os poderes do Govêrno sao Legislativo Judi·

siárias Executivo.
Gráu: 60.
3a questão: Deve-se fazer os esgotos perto de nossa.

casa?
'.

R. - perto de nOSSa casa não deve fazer esgoto
porque e dali que se cria o mosquito nosca que e causo
muito molestia.

Essa questão não recebeu nota. Mas a resposta foi
corrigida, em vermelho, para o seguinte, com um traç0
forte sôbre o não: R - Perto de nossas cas"s deve fa
zer esgoto porqúe é dali que se cria o mosquito moseR.
que e causa muito molestias.

PROVA DE HISTÓRIA
la questão: Quem era o imperador elo Brasil nessa

época?
R - O imperador do Brasil nessa época.
Gráu: 40.
2a questão: Quem fundou Florianópolis?
R. -- Quem a fundou florianópllis foi Afonso Guiso

e Varte Belisome.
Gráu: 60.

,

. ;1,(Pelo que se vê, o aluno, com essa professora., ainda', 'i. ',lo
é um herói, acertando alguma resposta.

.
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


