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� G�1:·"�-:··:·_�·,··1.1 " A �m.lAçAO CAMBiAl ,DO 8RASIl
':j m:, s��:���; li : (}{omércio· e o lucre e�fr�ordiÍ'lário

"

-

.1 R�O, 5, (V. A:) - Ao as- vanos'llrgtlfH;n�s ,q+1� a!ll-
Ano XLII • i sumir, em solenidade na ÁS- gem o -comercio "hraSlleiro,

" '_" II sociação Comercial, a presí- dizendo de inicio que "o go-

-I N '-'1115 I· .dencia'' da Associacão Na- vemo tem sido intervencio-
-. ., " ,.1 cional de lV�aquina�, Veícu- �ist.� �ransf�rm�rido�n?s em

o"�
' li; 110s, Acessoríos e Peças, o sr. ineficientes e improvisado-

-�,�!.!!!!!!!....�!.!.!!!., José LO);lO Fernandes Brag'a res, pois:'gue á cada-medida
, '.1 ",," CrI, 1ut

. 1

proferiu alocução" sobre os somos forçados a mudar a
, .

, "nossa orlentacão e diretriz."
, ,\. Aduziu, del;oi�: "A situacão

Potencial' de Nova·,' Olinda.: COlprarão . o nIsso' carvãO' ;��:�':���i�:Eu!e;�:!!:
3,00 milhões 'de' :barri's de ,'pe�r.6Ieo Re�ol:�ção ... d� ',Viação'Ferrea do Rio Grande �;:s�e� ��:l�li�1�1�:C�:Si�;�

, para dia apresenta maior
RIO, 5 CV. A.) - Em e11-

I
A "Petr�brás" mal1te:'á,; notadamente "no Ma�eir� e PORTO, �LEGRE, � cy. f�l;mações da propri� Via-,I sivelmente se agravará pe- desgastes. Alarma-nos a in-

travista que concedeu ao na Amazon ia, uma equrpe: no Amazonas . E concluin- A,) -'- Continua a Viação çao Ferrea, tem havido um ; lo fato de estar fora de ser-
I

. . .
' .... ,da o projeto de lucros ex-

"Diario da Noite", em Be-
I
numerosa

.

e, tambem mais; do: '.!ara isto, a -Pêêrobrás F_err�a lutando �om a falta deficit de milhares . de to-; viço das maquinas de 'ex- tra ordínártos, colocado em
lém do Pará, o eng'enhei1'o

I dispendios�, pois as. perfu- I, pretende admitir mais de mil de
..combus.tivél, 'que. ainda é neladas,. deficit que pos-' trair' carvão do CADEM.

_ _. .

.
.

, regime de urgencia, com
Decio Odone .declarou que; raçoes serao intenaificadas l novos empregados." 'maIs sena em, Virtude da

deposita grandes esperanças
.

paralisação da maior parte
fins demagog icos. O concei-

-

N
to que se está emprestando

no ))0<;0 petrolifero tle Novt .,
das 10comot�Ya� 'dcliesel-hi- -;-,Ó tu- I a s aos lucros extraordínarjos

Olinda, Adiantou que ca -

·A' UNIFIG,'ACA-Q. D,A' AlEMA"NHA
draulícas ar qurri ias pela. retira-nos a possibilidade

cula a reserva do setor ama- ,.
. 'l rede. .

de formação de capitais,
zonico em trezentos milhões· ,. ,

-

J
'

I 'd'
<

I
-

I' d Visando amenizar os ef'ei- bem como a inversão de ca-

�7enbt:rr\�� Cl�:;;f�:enef!d�::� a cone UI o o 'p 'ano a la o tos da atrial' crise d� car-
" A RAIVA pobre, dos que o s�. Wanderley Júnior pitais astrarigedrós, de que

, Olinda. BONN, 5 CU. P.) - As das para aprovsição defini- i
vão" () diretor- ,'presidente definiu como à ala fresca da U, D_-N" surgiu na Câmara tanto necessita o país. Coii-

,

1 I d f 10\'1'" eng o Homero Federal, na voz do sr, Konder Reís, e na Assembléia Legls- cl 'lindo, 'disse o sr. José Lo-
Acrescenta, tfllmbem, que nutoridades aliadas conclui- tiva. Nos meios of'Icia is a ia-· a err h, -e , c

,

I ·t; D' 1 cid iu adquit-ir Cal' Iatíva, na palavra do, .sr. Paulo Bornhausen. Lá, na Câmara, 'bo Braga: "Preocupa-nos
a extensão do campo - trtn- ram, os seus trabalhos so- dos e alemães .mui o se tem·

1 ,las, (e ,:, t�...
-

-

t s que será não deram bola para o inefável .deputado udenísta, Aqui, tarnbern a desonestidade, o
ta quilcmetros - teria que bre o plano de unificação da ; trabalhados no projeto, nas. vao ca arrnens e· ,

t t d d na Assembléia, a bancada .pessedísta, aplicou tremenda se- I ímento -""00 costumes
ser trabalhada com um mi- Alemanha que será -apre- 'duas 'últimas semanas.· Ba- pago, e �cor o �Oq;l. um con- amo eCI 'lI.,�." '"

. .

as ínado com o va parlamentar no afoito raparigo. e elo trabalho, que gflo -hoje
n imo de quarenta sondas, sentado aos 'l"USSOS, na fl911- seia-se no "plano Eden" para vemo a ser <. si

.

_ "A Amazon ía está final- ferência dos 4 grande-s ,'em· unificação por meio-de elei- 'Banco do Brasil nos termos Quanto ao d-iscurso do sr: Konder Reis, é de obsél'var, calamidade, i1acion:d. De na-
,

.

IdI' o 24°<) d 16 de se que apenas dois jornais lhe deram atenção: o Diário de da. ·adiantam plane,jamentosmente se sincronizando como I Genebra. Nos meios diplo- cões para toda a Alemanha, a el n: . ih)
_
,e

>

. ,

b '1 d 1(\
- >: e a tOI'I'ZOlJ Notícias, com as módicas referêncÍfLS ontem transcritàs lJe- e"OI10IT1icos e administr'ati-

o resto do Brasil" - acen- máticos se disse qUe os téc- gob controle interna.cional.' a rI e "lh" SI,H u • v

,
"

.
'

,
..

I O ' PI 1:' 1- "f" 'T r Naf,l'ollal a pag'al' la Gazeta, e a Tribuna da Imlu'ellsa - 0 mesmo .i.ornal de vo.s. se não houvel' a neces-
tnou o engenheiro Decio nicos amerICanos, mg eses e

•
ano .",e en _OI apresen-

.

o esou o '" �. c· c , .

I .

t d'o do Bal1CO do Carlos Lacerda, que o sr. Konder Reis, na campanha pas- ,0 a' "l·a. base moral IJara rece-
Odone, para depois acres- franceses concordaram com tudo, pela primeira ve:<, na 'por 111 erme 1 .

'
,� • _

centar: o texto final do plano, ao ca- conferência das "4.' grandes" Brasil, os fOl'necimentos de sada, citava como ligado ao sr, Nerêu Ramos, cpara explol'fu bê-Jos."
, I

'I"
. 'f't a memória do sr. Getúlio'Varu'as, Ontros órg'ãos da únpren- -;__---.----

"'Dentro ele cinco anos po-' bo de ufua conferência de 5 potências, realizada em Bel'7
.

carvão, bras I ell'O elos a. '"

_ neremos fOl'l1ecer cinquenta horas. O plano será apre- lim, no ano passado. Os rus-
'
�mpresas ferl'oviarias de sa carioca omitiram a fala elo gentil representant-e catal'i-

1 U
,- nense. Outros ainda noticiarí::tm o seu cUscurso assim: "De·

lior �"€nto dos derivados d� '�.entado aos representantes 30S o rechaçaram então. ,:Um' 1 propl'iedade da {llao.
, ,

, pois ele falar o sr. Antônio Carlos", ou assim: O n'. AntÔl1lU
Peholeo necessarios ao cOli;- do góvêrno alemão, em C011- porta-voz dO.govêrno alemão!

,

'

'd d d caI':.' I Carlos falou sôbre a renúncia do sr. Etelvinci Lins".
sumo no Brasil. A essa epo- ferênciá marcada-'para ama- 'disse hoje não esperar que

I
As necessI. a e� "e I

'

cu tambem a Bahia estará nhã às 3 e meia da tarde. as conversações de Bonn vão da fe.rrovIa gancha são QuantQ ao discurso do' sr. Paulinho Bornh!1usen é d8,

fomecendo outro tanto, o Se os alemães o aprovarem, pOSRam determinar "modifi-I da ordem de qual�enta mil 'anotar-se que inauguróu nova praxe parlamentar: a de ia-
.

t f' pe"a' encaml'nllado aos 3 I
- .

t te I t ladas n1e'n�al's mas nos lal' sôlH'e assuntos políticos, fazendo .1C-llSaçõe.� e não ller·,
que ,Impor a em a lrma:r que '" , go- caçoes Impor an s no p a-I' one, •. '�" ..
o ,Brasil, dentro de cinco vêi'llOS das potências alia- no Eden". ultimos 1110Se$, �.�gundo '1n- mitindo apal't.es! O garote'lho apegou-se ao Regimento para,

nnos, se libertará por com- -_-_-..-., ..-..•••_ _Oc :..�..• •••� • ••M- a.�Q·a·.· _." _._ �..•••_�. .._..•�._..�...".�_• ."."', � �. escóndido nunl artigo que ten} finalielaJes outras, esquivar,·
••••• it•••••••••••••••.•••••••••tI�•••••••il�1::8_a "•••*e4J••• lÍI!••••••• �e de ser confundido no momen.to H"ebeu del-ois dos d",·

pletos da compra de proilu- • u'" ; Ç(;, , J, ,

tos extraiclos elo petroleo", .i,. - • putaelos Estivalet, Pires, João C010del e Osní Rég'is o trôco

O P'
·

1<'
" •• J eme merecia. E vái .eceber mais ainda,

Em seg'uida adiantou que 'I
' ,

'a
I

-

a Petl'.obás vai passai" ades-:' OVO JU ga r : , -
'" TRANSCRITO do Correio eh Manhã, o artigo

pender cerca de <,1uzentos •
" - - I I' que hoje oeu}}:! o nosso l'OllalJé vem da,' alguma,s luzes ao

mi.lhões de crlizeir'os anuais: '

"

"
,
-

"

c' • nm:sm; colegas da Gi\ZE'l'A, ag'ora tá.o sevei'OS com o SI' .Ne-

b Ih d lfi : Il'tü I{amos e tão i:iceis em :i,r,eital', cm1Í:1'a He, tudo quantosomen te com o tra a os e, • • ' .

perfuração do solo, qlJal1c1o I.
.

lJma._ vez que Úgãús de llubOcidaile, com a rfSjlOlls:tb;iliilade de A CiAZETc\ : ,1>or aí d.ig·!Un 0& de,:;frutávei" moç()� �aq1iela ala uilcnista, ENG. ADOLFO.
estiverem em :funcionamelh • � da l'átlío de lWO]u·iell".le do sr. ,Irj�leu EOFhltaUs6'. -etü-endel1l (Te �faZêl' ;exllío- :

bem _bat:zada pelo sr. Wandedey J�I�1l0r.<' • CARNEIRO
to oilo sondas no vale do I, racão jm)itira em tÔI'110 .Ie uma caso policial que, no l'tio, -e sem dr :doU1'o lia).':..

- AINDA est9: semana os SIS, FlancIsco GallottI e "

A
'

I f t '.
'

/
-

. .',

O II' t" ii ",rl'l<n,,,Jl� "'alI'los c�l'cll'clatoo VI'tOI'l'O�O�' da All'anc" "oCo]'';-1 RIO, 5 (V, AJ - Em sua
maZOllas, n ormou am- • ) seu nome foi envolvil1u o ilu.st.re catluinense dr. t'l'anCISCo nf,\l\J::rlUlfl a il li" ..

,.. ,,"ul," ." ,4< , ,> .. u < ., ... '-' L."

I
. , "

bem', q ue até"o 'fim do ano as' • ,'0(>\,\,,1;1 escÍ:nccer:}
- j,

,f Tr8,balhista, formada pG1l? P. s, �. e P. T. B. inichráo é\ �=�I,de�cla na. PraIa. ,de Bota-
, .,. � ,

" ., -, -<"11�"1' .' 1''''.r"r·al:t;r,'''I�)ol';tl·C'' (Inr"i'itlp""�C"o 1)'lOlal e l!late"I'''1 ela I}O� í W'fO, falecéu na nOIte de an-
1'e ferúlas sondas ,deverão es- '. l0 ''iii' o e!i�O i'di le,v:fdo a l)o1lCia l)eW di', li,'l':lJ'IiUS";Q nell'íi:ll')jlll�\Á:l u� ,'" """'y ,p" , • ,,", v. c", t, fi,�

,
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" • < � �-,,*- � 'w '. � ��'� ,'�

rj;e",0n�'t:m
·nest�'eapltil.}' O· ên-tal" arll1i. ,

", ar'", ,•. ,o, ':';,l<:l, "unic:!.)' .1m;, que'�:n..its iii:' ...n,v\it�ertm'l' 'J"e"rtt!('''e'I� ã,Mh'i'il1�(C"'J .,"'.' ".'
- ,-�,�',!,"�;'-:', 1'''' _-
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"RT'& ""'OCI".. ' 1 .. 't' l' d ]\i'l' B rrnnh&ll'D Adolro- ('·'tTl.lelro n�

,

1i••••� íUtóilô:),.. \!VIl�.��
-: ,', "

, .;ónw o sr: Mín.�Ü'o')�afá'le�e> de 'A!ld�-dt'. e.11\Tol. l'aín t:.ln1hê1'l1;;il ��.. ii ',' lli,'1' ,.... ".'1 Lt;i eu seu 'ti l[ o e' <IS, l'a.. ,,� '. '
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REGRE'S'SAN,D(�)
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, • "lI J\'hs tÜllo- indica "h" o S1' ,Pânlh:bn B�-'l'h�l-"�- .11"'0 n" :melo com a senhor8, l'·h�llrl '

.' • �l" '_" '1,,10 o SI" Fn'llcisco-DeuranÚll G:.l.otb, GJ!}Cnl de '�Jn que ,e, ,.'ali .. ",
•

_

.. '" , v: ru ui I '" 1,>�U, ...... L"", '."
,.', .

,
.

Nova Delhi, 5 (lf P,).. ln�" se uercebl'u Ví!Üh:< ele umu '('h.ii!!�lgé:l1, ;üo -pcl'ID1LlI 'r{n� í) es· t der::t I) SNI, de mascote do sr. NeHii Ramm:, mi í'âmi,anbJ Ableu CiUlle;lo V�lgl:(�, e I)i11
-.'

- , , 1
-

,

,

•

" " ,,' ,,' -, '" '

'. ! (',W se av'zinha
'

I
d:1 senh01'a Zulmira Carnel-Tl'es antigos priSIOneiros (.". • eaHeLio ross� abauLlõ m:u; tudo Sez lillí'a [,,]e as aUlül"ldãrtc; 1".1:" �, ••

_ .

. ,

t '. . ,,' '-' ,� ., t ',' ,. "f'" .. 1'0 NaSCImento Vargas Neto.gueuu no l' e-ame!'lC'-flno.'<
.fi ClalS âl)llraS�Nn o taso e entregassem ():; clta'l agrstas a .1II,,�iÇ!l., •

O A I I"
'

, .

I
,.. "

C'
.

A"
\

.. '1 t l'd t G A", 1" ,t'''. UDENlSTA (ie \'eI11a g'I''''cla COlne'ntanclo o sr. (O 10 CarneIro con-
que c eClClll'am Viver na. ül. A éS5e esclal'eClmeato, que Sltua o, I us ,t'e can( I :1, o 'ao OVi'nI._O I." �s :lu{\, •

' '

• :..-,
,

, ,

,

8
'

,

na vermelha, ma,:; agcra, qUi' •• 10 seu (levido ltl"':U' e mostra ó 'seu carátcl' de homem \'álidannmte moral, {le : e1i:cul'SO elo sr. Nel'eu Ramos, atinha-§e ao final: "Os pes- tava_: 1 _q.nos.de Idade, temLJ
•

1" '+"
." ,�, " • , "', "edl'st"'s co ta l'nenses "abeu'

'

I f' 'b nascIclo em Porto Aleo·l·e. Du-rem, vo,,;::,,[' a SUB, PUcl'19", cue : ,'il1::t limIla, escravo :l,llenas do seu dever, COl':lJOSO no :a1'OSlal' um �scal1da o llal·." :" <,:.. 'co.' r" I:i 1 que com e �s Icarel na oa oa
, t'

.'

"f
'

. ,:, .

garão a Hong Kong:, no pr6 .-
-

�()nSel'\I;',l' seu )ôOm� imune dc �xplOl'ações ...:.,. caberia I) aCl'é:;c'imo de outJ:o_ c'fli" • na má fortuna". E lamentava que o sr, Bornhausen, à pl'i� �a,n 'le �lUj ]0S �nos, f?l msp�-
"

'1' 7 A'
,

"

- • " . , ' ,
,'� ',.' ", ,

, ".',,- li 1''''1'''' suc'e'""a-o J'a' hOllve"se l'lrgado a U D N co' ·d· to,' E;üera Junto a Vl�tf;::LGXll1jp elR " comnl1lcaç'lI-:. ,:)lho, de Igual, ll:ltUí'ez:;, (leselH'olado aqul :em ,ilosso E"t:Hl0 e que, se os Jlei(�
" ••

",,. � ,$ik, ,. ,,' < . '.
• • 1. e 1'1'1 I)

F: ,," "1 d'
' "-, "

foiJeitn, hoje, pe}a Cn1z vC1.: mvolVidos tívessem tiilü :l corag'em dü ;n', Fl'anclsi:'ll GaÍlotti, tel'iâ ti;:10,.outn : Jara, o 81'- Lacerda, abandonando ,os cori'eligionál'ios à bei -'
b e��ea � c e lICo,ll-se_, aos tr:l.-

m.elh) ela In cti:l , 'C;s prisio • 'I 'f' '1'
,

.

. .' ':1. dR e,�traCta,: de :l llé!
,

a 'os c e co OlllZUÇilOi do Es-

nôil'OS sáo: LE;Wis Grl!l2.·;;' .:
I e" cc 10.

':,
A •

B h ,t. / tado (lo Rio Grande do Sp j

��. �üs lirimeiros ános do GQv\"rno· (10 SI'. h'meu Ol'fl ,'lJ.usen :llla,l:eeeu pOl' !tqUl, ",' ,

.. . ,

' ,

Otho Bell e William Cowart.
. ,

.
'

.... ,"
" . .... �'....;: .. , t'::

' � ,;, IHPOCRISI.4. é a.. de u)��'dos cohmistas da GAZE-; Entre, suas atlvIdades colo-
olií'l eS1Jel'to thantag'ista. Do PahclO l'eceb�u· exples:sl'\lO caTt ...o ll;e alJrl'"en -p,ç",j ... .

• .

1
...' . t t • .r�, qüc,também sê désp�éJ'a l}clo Semal1ál'io vizinho, vir �l'e, ,:; :nizadoras, conta-se Mariana

O
- • 105 S1'S, Prefeitús l\lunici,I}ais, do "lUf se valeu;para "eu{ fI' maqumas meXl_S;uen, ,�s • .'

I'. D AÇAO : 'A. vilrià.il 'I'I'efeÚuras. ll�Jldo",ll;l.es eUilrme,s pl'ejuizps. Os Sl'S. Prefeitos d!! ,Canoi- : .,.a1' mot�l 'e -querer dar, lições à lJrÓpag:and� -IJ?lítiea., Es-' ��l�'):e,ntel, por ê.le .fundadà e

WaShington, 5. (U. PJ : ilhas _ ::liuãI' deiml:Hlo estadual, �r. Ben,edito Tel�ezio de: C:lrvalho _ de rwhl, ': luecem�s,�, �lo Jado de l:i, que que�l, pela prunelra véz, le", dll�glc:a., por. l?n.g� ."tem�)�\
Joseph Davis, ex-embaixól" • .,. j' "S- B

' "I "r'as outl'a� 0omU1\lt� nodtw\10 }Ol'l1i'Cer., maiGí·C.1 ,l)s' • vanteu l1uvida,s quanto q� nome do !l.r. Lacerda foi o S1', ,I
De"cle .1.fl3:7. o ·éngenheno.

ct d • neüI'oi<te,ao ,,elu.o,e'(.�.va.t,:· :S,e ,,'. ,�J '

• < t" "�'r dI J" t
' I Adolfo Carneiro hav'a

,

're ..01' 0l' Estados Unid03 11:" • �l::l.l:ecimentos da e�croquerla de que foram V1Ílmas. . • ""ellU 'IHI& .\:ln' Cf ey llniOI', a l'aves de palestras na Rádio' '

,',i'
'

,

" 1.' se

Rússia, legou aei govemc ,. SI'.·, àquela ép�c:l, tJ3 que, 'no Govêrno do Estado, HVfii;�em tido a c,ira;eni t 'i:r,:t:1� Garibaldi. Teiúos essas palestras IP'avadas 'e' se a i colhida à yicla, 'privada
'.

america,no sua mansão si • 't' '1 • 1 ., GAZETA quis'el' �llvir, na voz {lo' CitlÚl�, deputado udenist�,· '--,----------'"",-_,_..:....-
ti Jo 'SI'. r.l'a.nci�co Gall6tti, o meliante que.os �}laIi ag'e0'1. � l'(lIlIHlilcu"a I f ,," ',fi, . ES.TATISTICA'tuada nas cercanias da Capi, ! OrSi SO,O.(loo,oá,dos cofl'es municipais estal'i�1 ho)e na ��,deia" cü�' o "eu colcg,a ::üí ! o nom� {,acêl'da transformado em LAKERDIS,',é não' faz·ef. .

taL A ,grande mansão, se· ., • cel'Ímônias". Iílteressante, àinda, seria ao Catão da-"Gi\- RIO:' 5 (V, A,) - Com unm
, ! f,ô;.;to

-

}leio ilustl'e ti,itHlup,nse. • .

,

. gÚ11do o lega.lo, será àcsti- .. '

f' "e"'t,o,
.

'·a'I·"t'I-,-lc�, e"l-l" f (�� "�.'i,n, ".'1"- • ZETA" de tão rabud:1 história, escutar o rádio de }}l'o'prie- I assembléia, geral' .elos me111'
• ,,,r.,,,ses {lois casos Ile, lllelll" pOl' �. duas' ., ,",,, '.' 'ace; """ HU ,.�.' •

naela 'a um centro de altc.i .. �' ilade, dQ sr. hineu BOl'uhausen e ouvir as misérüis cerebrais j'bros 'do: Instituto Interna-
t

,h $ ;unstância. '. 1 I ' ,

es udos internacionais, 'so:) ,.•
'

O 'J "O d'ra' "uem a?'iu certo. '

• (O Br. 17rancisco l\'Iasc!lrimhas, nas mais sujas e rasteil'a.s cion�..', oe Estatlstica, ence,
, ,

" • J 0\ 1...., ,
,,' , • _ .

'

o� auspICIaS ele varias tmiVé'l'l � .,..
.

.

"

.

" '

i'

"

" .," ;,'
• r

.: l1g'l'css�es aos, C;tnd.I��atos da Al�l!-nça, Social DemoCl'ática, ,', rarram-se, ante-ontem em

sldades. ; 'C1C.C6Hit ( As reS)lost�s vuao, a seu tempo. ',' Ql}i,táÍ1�cJ;inha os trabalhos
..,._._.� "".� '"'IIW II...,..,....l"..,...'ii!. ..�.JIj.IIII _- __.._.-. ,..,._;,. _ ,- _-_ -..rw-.-_-.-.-.:.-_ .. :..,.. � �.III "'_.._ ·_•.-_- -.·--: ._�.·'C • "'4,·.��._ .:. _.. �-'!' ":•••�.w.��._."..�..�� ,.._,;.,.._-,,' ..-�..�.--....�._w_Jiil�_�.aiií dás reu111ões mte.rnacionai� .

Ao contrário elo que cli'3�e, uma vez o sr, Oswaldo Aí'.1�
.

. -A
. ,<

d
•

d·
.

'1 I :speta�l�lo oe mdI,s�IPllna pal'tidaria, ele irresponsabilidade.· de estatIstica Que tiveram
nha, quanelo permaneceu desprestigiado no Ministério (h I Sac U I e a'

're lev!andade politICa! ' .
'

I' iníéio em � àe junho último,
F�zenda, nâo é mai;" difícil ficar do que sair, O sr. Etelvino J ... ' ',. '

.

, Nao, é r�'lUito, porém, p�l'a admirar ou espantar, A le- e no q�I::1J tomaram pal't�
Lms, por exemplo, retira-se r:om .dignidade e altiVeZ, Rctira-I

'"

';e.n�la ude,nlst�, chega a? f1l11' das 'l$ua3 contradições, hlpo,' inuis de trezentos técnico:; e
se bem, n�ora11llente, do qll3dro dos candidatos, sem encon - ela, pois como legenda- e c'omo partido se compl'Ometera na :rI�Ja� e CluplIcldade, Nmguem poelé manter uma a�it�lde ci-ent'istis "de todo o mundo.
trar elU SI me,smo ou nas SUJS ainbições qualquer .difiC111d:l- . ,sua últin1 aconvetição:" ,{. _" .

_

'"
_" �.',- '.

I
�

. ,arlsEuc� s�!nl desmascar;lr-se. COll1eçou pela sua política d�
,

ele para a renúncia, quando julgou necessário, ,de s'ua call' NãO nos importa o ,eplsódio,'lJelo,que signifique em si- 'uniâo I1ac:Ql1àl", qüe fraéa'�sou, antes de tudo porque nr,-::,1

.·p,".·'3' rá LUP'Ohdidatura à presidência ela Repúbi\ca,
'

!;uae,ões, pe3�,(i)ais;: �em- mesmo' êin " situaGõe� estritamente 'stava animada ele .sinceridade, nem de patriotismo. Com fc li tJ • U
1v!as será possível dizer a nlesma coisa do:; se'a; "torre-· partícl'árjas. :Na- crise visível"e na �pl:ôvável (Ü�coinposição di. : ��lniãO' pacional" o. que queriam os udenisats. era- a ll1anu-'

.
CURITIB!1., 5

_
(V. A.)

-

-.-

.

ligionários? A sua renúncia não traz o efeito ape'il:":'· df .
U, D. N.. :'_' o que vemos é um' sintoma aI a1' 111 a 11 t e d... ":ençã{{do pode�' sem 'ás ca!1Seiras' e os i'i3coS' dê uma campa7·. Por 40 votos contra 3 a Cou ..

abrir mais uma crise politic:1; é o €'�petác1,llo Ela, c1iltücào, rebaixari1ento da vida política brasileira.; com, partidos ,que '!na e}eitoral. A U, D, N, pretendia; na verdade, continua;: vendi� Regiomil do PDC, re
e decomposição da U. D. N" 'partido h:oje dilacerndo pe'la:,' apl'eSentaln e r�til'all'l,C!1-ndidatos, que lançam e traem os ',mante'!' a smi'à,parência catônica de "Umpeza': e "pureza" unida ,sábado úlÚlllo I�está
divisões internas, pelas. me'S(!uinharias ,pel'sonalis(as,' pela se\b$ pi'ópddS"éKndiclatos comó'se :eqtivessem a brincar/com lO mpsmó tempo que, instalada com o sr, Café Filho no go,: capital, homologou a cantU-
incapacidade de' colocar-se à altt!l'a elo. seu' prdgràín:a;·cd1f.�' ri:' bpinião públic�:

' ilêrno, e nM" ante-salas do Catete,
.

conbl1l1arüi a usufruir datl,.na do ,spnador·Miisé's
seu passado e do conteúdo com que impl'egl1amos fi sua le- '" * cargos, favores, benesses e cartórios, Lupion à Govef'nança elo Es-
gemIa, todos nó,s., os dois milho e,., ele brasileiros elo movi- .' 'A u. D, N. ,cleixou de apresentar>o SI', Juarez Távora co" " * tado ""

mento briga'deirista, mo seu' canclid�to mediante ·uma simples conversa telefô- Com a renúncia do sr, Etelvino Lins, a U, D. N_ como Os três votos contráríi't,
nica, permanecendo ainda. hoje, cOHlo ponto de controvél'- iue leva· uma sacudidela, Está com uma crise dentro elos eram no sentido dê" que a a-,

Para a renúncia do 'sr, Etelvino Lins a ·"tão discutida ati- sia, se o general clfl'ssificou a sua recusa como il'feg'O'v:lvd :eus quadros; terá de revelar-se e definir-se agora, sem gremià"ção .d'eclarásse' fi.
tude do sr. Nerêu R�mos entra prir'lcipalmente como um 0�1 como decisiva ....Em següida, Já com outro ca:ndida�o

'

,nais f-ingimentO,' nem duplicidade, E só lhe estão abertos "quesj;ão aberta" para seu,>

pretexto, uma saida ,honrosa encontrada pelo canàiclato escolhido. e homol'ogado em convenção, já com o sr. Etelvino ioi3 caminhos, ,e ficará. talvez cindida em qualqllCr elos doi:;, correligionárias, o caso d::l
para pÔr um fim a uma situação política que se vintià tOl" '"uns' OfiCializado C0l110 candidátq do partido, vários gl'llj)O'; )Oc1CT;Í marc�1ar, no primeiro caminho, com um candíl1atü aovêrno do Estado,
nando intolerável e insuportável. Cantasse ele com (l fide- e políticos da V, D, N, lançaram-se nos bracÇls do H1esm�J ,i'Új)l'lO, um novo ca11didato em acôrelo COril os pessedistas A' Convenção '

lidade, coesâo e firmeza da U. D. N.c_ e a defeccão do pes" general Juarez, qU!1ndo êste Ioi lanç�d) por outr03 parti- Jernambucanos e gaúchos, mantendo ii, autonomia ele sua A segund� Conv�n�.ão Re-
sedismo catarinense não seria motivo para Ull1� renúncb dos, Ninguém protestou ,que se ,houvesse -aceitado a sua re- egenda e garantindo a liderença do Brigadeiro, Nesta hi- giorial do' PDC reali�oú sua

penosa, passoálmente, e" polÍticamente, geradora de um:l cusa em convúsa telefôníca; mas foram muitos os que lhe 'ótese, porém, não evitará a(�esões e corridas para a can- 'sessão de encerramento : do
nova crise. Mas foi dentro ela p(Óllí:'ia U. n, N_ que o sr. EteJ- coiTeram ao encontro, e isto para aelerir com sOfreguidão e .llelatnra do general Juarez .. No segund0 caminho, substi- Pa.lácio Rio BJ;anco; sed€!

.

da
vino Lins começou, ,desele o primeiro dia, a ser sabotado; impudor, quando ,êle se

#

apresentou candidato pelo p, D. C, :.uincÍo a lideranÇ}a do Brig'adeiro pela 'elo general Juarez, po- Assembléia Legislativa. Sob
traído, Cl'istial1izado, A fiel e sempl'é igual soliclariedade do" e' pelo�,'P: S, B_ Não se empenharam, nem qu.i:;eran�)uta!' c\erá adotar, óficialmente, a candidatura Távora, fazendo, ª' presidência do,' pl'ofesso�'
pessecUstas pernambucanos e gaúchos núnca encontl'ou .co1''-' .p�rD., que o si" JUarez ,Távdra f6s::;e' o" c.andidato da U: b.,.N, meia volta e r!,vii'avolta, Mas nesta hipótese, isto não se elis- Glotárl0 Mácedo Portugal Fi
respondência n� disciplina e lealdade da U. D, N_ como -uni. 'Ao contrário: voltaraIn-se ,súpÚces Ptrrlt õ sr, Etelvii10 Lins, farça, a U, D. N, irá a reboque elo P. D. C, e do p, S, D" quo' lho, os convencionais homo-

_

p:lrti,clo e como um bloco, As traças que roem e desgastam, l'()�J:am-lhê. dUl'àhte' hOl�as l.ára ,quê, açeüãsso a can'did.a� Lêm por todos os. motivo!, a primazia na candidatura do ge- logaram o nOme do senador
- e, neste caso, ela;s têm nome: Jurací Magalhães, Dinúte t\lra, Lançado o g!'JierarJ�:lreZ, V1sta a possibilidade de SIl- (leral Juarez,)v.ftÚs exatamentc:, a lf. D. N, irá para a cam, Moisés Lupion, candidato cto
lVLHiz, Herbert Levi, Valdemar Rupp .etê. - sempre'

atua-,
cesso dessa "nO:v·a çan'ctid�Ul'a, eis que ml1itü'3 uelenistas/se panha da suee's�ão presidencial como uma ala do p, D, C, PSD, como candielato. tam-

ram na sombra com o derrotismo e a dupliclClade indic:ú:bs esbofam para' subtr no càrro' de 'triunfo" elo general' - des-· E é bem- feito. bém do Partido Democrata
para ferir, de rqo1'te a [J, D

..
N. como p.,ir!irto ít Co;.:lO letep" , pe o. !,rnll11l'\�o�::r/��")� <�o vei',b�:o sr. Ófúúiu. Br?�él, 9UB (Do Coneio da l\Iailhã, de 24 ele junho último), CrIstão,

. . ,:
�

�.I"" ,�'
. .,.,.T,� \. �. ,,',' ""Y.�'j; ,,�"�.,� .. :'��;�-;i::� :t;�:,,:����:,- _.;:::"r�j: '�':..

'
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o ESTA,O:O ""',',
�

I
.

,.0\ U�ll::;::.à�"'U .': I
If."d:acao .. Ol,,,·HUI... a fll.�·l ül'>' .

'db{,ú .. M ... fr';. o. ,:til r .. i, 'i.."t;:·
��."i'I'·A (;.-\·l·.UUN.1. _ ex. I'onal' Ui.

'

j

" V I S o I l)u.m'J·; HlJHIi:N·." �,U"O.lS.

Ao 1)�le� ..ci. 1"'lur�"taJ

Rt't'WWol.,ou sênUd., .1e t,oill'ir, l:iO m::llnllJI, pus- h",·ódi1. l"IMINi1U� j'. L"lt
. ;�l,jN.'sível, as: ·queimadl>.s e derrubadas de ma tu, afirn (1j' unpe- ...pt ...., ... t ...'te.'

pedit os desastroses ete 'tos económicos. e eeoJóg·im.ts que lte""�.",,t.Ià\,n.. • li.', r•.
aoarretamj.als práticas, torna púhlíco e chama a alefo(':.i.u . Lt�...

. , ."'11 3"lJl.l!ior ú ..ut•• ..&u .....
de todos os propdetáriol'l de terras e la\·radore:. em gf!l"'t. 1I(,d"r.

para a .exigência· do cumprunente do Códíí;1oi t'lu.r..f<�l,it,l1 TeJ.: Z2:�\i'!. � � ail) fi ��?ilil'''�
(D ')') 793 d ')3 1 193.1,) 1"

!:tu. II. d. .'t"YII'" ..". _"II i-
ecr. ,.,�. e �

_.. .,. eru tO( o o Lstaüo.· .Ioíld .. l· .11111 �ll .- sa .. Paul....
QÚEllUADAS E DEURUB."-OAS OE MilTO I

Nenhum pre ..rieládh de terras GU lavrador podera �. ��SfNA í'U,i!.A.:-

proceder queimada ou derrubada de mato sem SOhcitalr.1
�. L.lliild

com antecedência, II neeessár.a jj(,ença da llutOl'ídatlf' ni.- .

Ano ., �.r, l7U.OI! J
restal competente, coui'urme dispõe. o Código f'lüre;,.taJ Cth ·';,,"'e.n.. . ... Cr� 111).01) I'seus artigos 22 e 23, respectlvamente, estando os Jnr"àtur"" i

.

1'> .. lllt"�iU'". �

".,. ,

sujeitos a penaítcades. �:;il�t��·::::.::::::.�t<tl'$j Itgg ,

RE1�L()RES'1'i\lt.. :.."N;I'.o I AnÚIH:i,. ",edi",nti 'or..t.r�t.o I 2 Sábado (tarde) '...:_ Farmácia Noturna - Rua 'I'ra-
E R· t·" '. -d ... .. -. . Oli on.IIl'tIo. «>"*Ul(l na" JlIl' .sta epar 1Ç ..,O, pe a re e ue VIVô\H'fJS riorestaís eru blieadoi, nilo se râo d'.! Jlvídol. jano,

cecperaçâó, que. mantem liO .Estaâe, díSpÜ� de- I)HHla� e se .. I A ain:,ão uáu 101 rupllliul iii,," 3 domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.
mentes de espectes rlu.rt'-s-.liiüs e de um..metit�Fio "lil'a fuI'" ,1'1'10' "Jl,e�it". l!tiH:-:l(l1 " .... '-1 !) s.'bad (t 'd ) - F. ,. f, '. E'" Rlla'

,
' ...

. �l"..... ii.n"I�.�<l.. "

a o aI e anTIa,c la spel ança •

necimento aoS agritull..ol'es f':m geral, intl:H;ssados no tdlo- i C.;nselheii:o Mafra.
.

restamento de St.Úts tCI'l'ÜS, além de fU'estar tolla orkn.tli.í,'ái)" �.'----�._,.._,.-,- '-'-�._--_.. "�' 10 domingo - Farmácia Esperança - Rua Conse-
Lécnica Ilej�cs§átia. LefUIJfll, ainàa, a pO.;;síb.ikáade da .:-A,

.

lheiro Mafra,
[euçá.o de entllr:;stimos para "Poflorestamentn DO .bane,» aJ.i I. ;Nli'ORMAÇúES

.

16 sábado
8rasil, com juros de 7% e prazo de J5 anoiS.' ., .uTE:J.lS' Schmidt.

_

Os intereSlõados em tj!;!!.Il11tos I'wrest.ais, ..para a obteo-. .--,1)-
.

l 17 domingo - Farmácia' Nelson - Rua Felipe
o;ao de maiOl'eli sdat�eilnehto" .. tl'qui"I'í�I·ei'l .fI.õilIWl:tliiea:, I O t .. itOl f ,,,,ú.llttu'. 'hl'itl> CÚ Schmidt.

. .... . 111.n .. , Hd"cmJi>ç.úl<. tlih, Jlli� i.t.....
.de ll{�ellçapar. qUt:unada e ddtubadas de mato. ilHtUli (jIlHiia(""f1I� " ,t� imeJjialo:

.

I 23 sábado (tarde) - Farm:'icia Moderna -- Rua João

I dirig'ir-se às Ag'êuc1as Florestais !Uun.ldpa.is ou din tjJ·flI!:"l1 .. ",JU..:'tNAi;,l 'l·.lli!�". Pinto.'
'.

te a esta �t;IHlttj ..'iú, situa.ca il tua �arstús' U'lIfl'Ofll I)". ti I� ������ ':'::::::::::.:' t��"� I
.

24 don�i)]go - Farmácia :Moderna - Rua João Pin-

l em Florianops,UII. ; [lilÍflo dA T�"'d� i$.571' to.
'llelefô �< ;; -17"· ('1, -.' 'O...... .. �,... Ao. \Jirdad� � OU)' "

, .

11" ,'�'" u -,-,-- ,� "n..hll, .. iia .i'i<.l.. :�I',j,!, .jÚíÜ.1
...•.

Ú;ii� I 30 sabado (tarde) - Farmácia Santo Antônio
Endereço tdt'graflf"; Agflsih�� -- f'hirJéro-r'tl-'1ulis. �. e ..H\}�PI.A.b Rria Felipa Schmidt, 43. .

� + ._ ... .., ....-... jQlt'<_- .. _....�.............�_��_'__..-l� t (·�éJdfl ...dc I 31 domingo Fal-máci'-" S t A tA' R F.

I frU'ijh1or) ..•....•.•.. X.IH. . ...

- '.' "an' o - n OnlO - .Ua. I C-

, P ..,<'tuia) ... t Olt. lIpe Schnlldt, 43.
.....el'eu .1(a,!nO' ,........ .:.lill i O serviço noturno será efetuado pelas"lj!niir >.. '.li7 'Sant A t·�· N' t ..

d
.

';iio "."t,natií';-" (CII.;a 4. < o TI ODIO e o urna, SItua as as ruas

Saúde) , .. , ... ,..... .. '.1,'. midt, 43 e Tl;ajano.
.&hternidad .. ·t-"Hll'H Cllr·

. I A presente Tabela não poderá ser aiteraôa sem pré.
�� lu" Co .. ,' .... " . ",Uj,] '.

t'
- "

t D
'

.

'íLJ,MA-flo:'; UX<
.

.,::'ja.
UU orIzaçao des e epartamento.

';I';N'H;S
• üq)() d� 6o!!'lr'elriJ. . . 'JH i

.",����" Lu.. I�$r,'.!)la· HlJ,1
CuriUb." .I""iki" ,,,.. Iii C'>("'ilsár-lo 2.1!<l�

PnIi.C"I ,G"b. t.)el�J{,jd" I. i . .,Io ..
, O�j t'ANH1AS [lil
,'RANtií:'n.IiTii8
ü:.RIi:O

'AI:' ..... ' ....

.�----------------------------------------------���-------------------------------�------�----�-----------------

iII,IL'i.3ij'EHIU ua'. AGl:I.llJUL'l'UR..i

scuvrco .f'l.OHESTáL
Ulü,j�GAClA t:jJORt:Sl'Ai

VENDE

10,,:(.: 1,12':\}.
.. "('()lU: �IH ('UM U f!,;'f.\.lJU

A ·1MOBllIARIA IftvjJGUEl DAUXu

INICIÂNDO A.S SUAS VENDAS OFERECE

Uma l·a�a 1:1Il1pb, consti-uida em um terreno de

ZOxHl,50, loca.lizada no centro da cidade, sendo parte fi

n .. ,.!itbdit, 611Ü'égandú-se a casa desol:upada. Preço
('["$ gOO.flOO,oo. Negócio urgente.

-0-

Duas ca sa s, localizadas em um terreno de 9x53, sito

no E.�Lreito, sendo uma de alvenaria e outra de madeira.

Preço C;T;� 300.000,00.
-0-

Duas casas situadas em um terreno de 10x65, sito

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

Preço Cr$ 2::!ü,UOU,ol).
--0-

Uma casa de madeira recem-construida, pintada a

ól;w: Ioca lizada em um terreno de 20x25. Negócio urgen

te. 1'1·.?ÇO Cr$ 05.000,00. Estreito.
-0-

Uma tasa de material, lo(;alizada num terreno de

IOxM.iO sito a rua 14 de .Julho, Estrei'.o. Negócio urgente,'
J:'a,;,u Cr$ 140.nU(I,OO.

--·0-

Umü cnsa de tm,deira recem-constl'uida a'inL!a não

habitada, Jora![zada e:TI um terreno de 10x30, sito em

Coqueiros. Pt'eço Cr$ 180.000,00.
-0-

Urna ca:la a Rua Conselheiro Mafra.
-0-

Umá casa a Rua Fernando Machado.
_-0-

Uma granae casa �om terreno, 'em Santo Antônio,

f'rf'�o Cr$ 150.000,00.
-0-

Duas ea";"Ó,, de madeira, locàlizadas em um ten�el�o

de 20;-:2S, de turnanhos dif01'entes, situadas junto a Es

"ola de Escrita e Fa:.enda da Marinha, 110 Estreito. Arei-
Viagem

e

com segurança
rapidez .

80 NOS CONFORTAVEIS 'kICRO�ONIBUS DO.

8·IPIDO '((SUL-BRAS.ItIIBO)

Li, nfeTta. :Negócio urgeute.
-'-e-

letes TI·a pl-aia do Bom Abrigo, Pre-TrÊ'il n1agn ificos
,:0 Cr$ 170.000,00:-

-0-

Quatro lotes nu centro da cidade. Preço
Cr$ 550,000,00.

FlorhwópoUI - ItajaJ - Jol.nviUe
.......

nuS DeodOl'O esquma d6
RUA Tenerlt'e SiheiT'&Agência:-0-

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

-0-

Um lote de 10x34, a rua Tupinambá, Estreito. Aceita
oferta.
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El1NFlSTO XAVIER D.E SOUZA·

Eis -rne no seio em rlôr da terra dos pinhais,
Onde o Iguassú desfruta uma extensão imensa,
Onrle Perneta ergueu na lira a voz intensa

E anele brilham Veloso e tantos sabias mais.

Terra formosa e rica em risos virginais,
Onde- não mora o orgulho nem paira a descrença
Onele o progresso vai de braço dado a imprensa
Em busca dos lauréis das glórias. ideais.

'I'errn em que o visitante encontra sempre o amparo

Tito' chelo de dulçor, tão francamente raro,

Que sente o coração formoso e juvenil. ..

Talvez que me não creia alguém que ora me escu.

'Mas eu admiro tanto a essa terra ímpoluta
Por ser lindo torrão do meu grande Brai"i!!

IA.\iIvEI!§AnIOS ho do .S1'. Jorge Coelho, tun
nonárto da Imprensa Oficial'
lo Estado;

sts Almerínda 'I'rínds

nal ; menino Júlio Cesar, f'í
- sra. Edite Samp:lio Car- ho ([0 sr. Júlio Campos oon

doso, esposa do S1', JJlm'.' ,.�alve-_;, representante comer

Cardoso e genítcrn do 110.380 I cínl:
cnlega-de-Iruptensa sr. Job-I I - jovem João, filh. do sr

S;i,rnp::t.iO Curcloso;,
". ,I José Almeida �e Ol,iv:�lra; ..

- menmu MaH.a-Lncl:l, fi,· -- sra. Cora Lmha,l e:; Blan·

11,110119, do Si'. Gastüo de As-
.

c1y" eSlJosa do sr. Júlio 1318on

sis e de sua exma. C3púsa ',<. dy;
Iolamla Ramos Assis;

. I -- Preia, Norberta ele l\lIn
-- sta. Adelina Sonza, des· ruis.Curüu;

t:lcllela funci.onária da Dele -. sr· .. Serafim F'orneroUi.

gacía F'iscal do 'Tesouro' N" -I.
lo alto ('ombreio local;

clonai, neste Estado; -- sLa. W:üquiria; Venttll'l:l
-, sta. Doris Miri;'lm, dile- Jlh:;, do ',;r'. Geraldo Ventura

ta fiilm da IJÍ'oL Hei1i'lqw� - sr. Ary Sartol'ato;
r:i'iíggm::\l1l1; - sta. Anita Pizzani, pro,

.-- jUVêli1 M:ll'iO-In:ü:io, ti· i Íe3sora.

. FAZEM ANOS, HOJE::
- Coronel Nelson Detnaria

Iloiteux, do Exército Nacío 16;

Conselhos de" Bele�ZG

depois inicie a massagem
.com a máo direita que, colo-
c::ida horizontalmente sobre Passail testa efetua o movimento
d. baixo para cima, iqto é,
em dil;eção à ai'ea em que 03 .

..

Ieabelo'! se insel"l'nl:- Os mo- ;
vimehtos são feitos do lado I

.

4

esquerdo até o direito da CHARADAS
..

testa e, as mãos trabalham 1 �- Dos "três rapazes, �'dois voltariam à época: - 1 :_ 1 -

alternativámente, .pr·imeiro 2 _r1l:1e veio "de tráz" 'amarrado no "laço"; desde
a direita e, logo após a es- : a,quele rio europeu. - 1 - 1 --

Querda. :"1
. .

Olho§! e pa1lleb1'3s: O mo- E � I G'1\1 A
vimento é feito ao mesmo'!tempo com os dedos indica- ,

dor, media e anular das
duas mãos é que vão do can

to interno dos olhos, passam
pelas sobranceL <IS, voltam
por debaixo dos ,globos ocu

lares (sobre as olheiras) até
terminar no lagar. de origem. �

8 --., -- -- -- Puxa
Nariz: - Os demais es- 9 -- -- -- -- Nome feminino

I

tunda fechados, os dedos 10 -- --- -- ,-- Amassa
indicadores das ·,;:hia:s mãos

seI colocam sobre .os lados
do' nariz e exec:utam o'movi
mento indo de baixo (base)
pl}ra cima (ponta) e de ci
mal para baixo ..�
"Faces: - As duas mãos

d' ;'em se colocar sobre a

TUA1'AMENTO BAs1CO
DO ROSTO

Dr. Pires.

() objeÚvo de nOSSa. àoni

cc.. de hoje é en illar aos !ei
tores um meto·üo simples e

rapido para conservar a be

leza. Tem,muito mais val.or
poucos conselhos porem
feitos diariamente e com

persistencia; elo que uma se2

rie infin'davel de regeras só

l'ealizaveis um dia ou dois,

Um tratamento considerado
como }Jase só' reqqer na

realidade cinco minutos por

dia, tempo aliás insignifi
cante pelos bons resultados

que proporcionará,
E a chav-e princiil81 de um

trartamento dessa natureza

'X'eside no modo,' de como a

plicar cremes oU' loções. Es
ses proGutos devem ser em

pregftdos fazendo-se ao mes

mo tempo uma massagem do
rosto poi:>, assim, e1eS-pene
trarão melhor na pele, ga
nhando-se também tempo.
Vejamos qual deve ser a' 0-
rienbçã.o a seguir de acor

do com as varias partes do
rosto.
Testa: _:: Espalhe o pro

chita com as pontas dos
dedos das duas mãos e

fa@e executando ao mesmo
. "

I
tempo um mOVImento rota- "

..

tivo.
'. . I

Pescoço: � A mão duel-

ta .deve' estar colocada hóri-
.

zontalmente sobre o pesc.oÇ.Q ,

e fazer u-m' movimento déscte
o comt:jco do lado esquerdo. /

(no log�r 'onde os cahelos.'
se inserem) -até o fim do la�

;

do direito. Logo em seguida
a mão -esquerda. executará.
o movimento porem em Sen
tido inverso indo, portá.nto,
do inicio do lado ,di'reito ate·
o fim do 18,do esquerdo do

pescoço. i

Todos os movimentos aqui
citados são simples e fuceis
dé exêcução mas, em todo
caso, será enviado sem·ql1!.ll
quer compromisso um mapa
ilustrado ás pessoas .que nos,
solicitarem e es_ses mesmos

exercicios vem descritos com

gravuras elucidativas.
Nota: - Os nossos leito

res, poderão solicitar qual
quer conselho sobre o tra
tamento ·da pele e cabelos
ao medico especialista Dr.

Pires, à rua lVIexico, 31
Rio de Ja11eiro bastando en

viar o presente artigo deste
JornaI e o endereço comple
to para a resposta.

.-.....--._--_'�""-_._.. _'-----.....--.;,.._-:---.__ .• ,,_....-:...
-

Iallleurs.a CrS' 435, e CrS 635 M.aI vestidosVem obtendo a "A Modelar" com sua amplamente anua-

iada Venda Total para mudança, um dos maiores sucessos S. SUrtI
.icançades em sua longa existencia. . Nestes dias e noites que o

Na verdade trata-se de uma liquidação de prcporçôe ,

i
sueste soprou fl�io na chuva

,l'uncllosa", porquanto o seu objetivo é a .renovaçào compie- i fina e persístente.: depará
," (l.o. ,S2U enorme estoque, tendo, Pl'e.se�t,e

sua proxuna

llLI·1!
mos

po.r
a

í

c.Ol11!....
policiais en

lança para o novo prédio da Rua Tr:1plW, 'I: -orujados e tírttantes, na du-
DEVemO;), porém, salientar que este sucesso tão invulgar eu e caluniada {id-a das '1'011·

\ perreítamente lógico e natural, visto que os preços toram ' das. , L .. "

;x�r�Orclil1�r.h,melll;ê remar�ados e, sobr:tudo, em arttgos de I Quando um p��icial dá ser
naxima utrlidade para a rigorosa satacão .que estamos eu .. , viço, de patrulha, numa ma
.rentando. .' I drugada ele ínvertio batida

Verdadeiras avalanches de povo acorrem diàriamente ao de chuva e ven.to,·· sul, como

)opulaí: estabelecimento para aproveitar as excepcíonaís agora, já avaliou o leitor, o

oportunídades que estão sendo oferecidas. Isto vem corrobo- quanto é duro? Sabe lá o que
.ar a Iínha altamente criteriosa observada pela ";:\, Modelar' 'é um homem, no avançado
nas suas vendas extraordinárias. I da noite, andar de uin lado

Interessante é assinalar que do primeiro grupo de mer- para outro, tremendo e tlrr
.adortas que, presentemente está sendo liquidado, um d03 tando sob a inclemência do
ntigos que vem tendo uma intensa procura são os. tail- : tempo?

.. eurs, E' uma prerereucía perfeitamente natural, pois s::; Mesmo que o policial não
.rata de um traje remíníno, cuja utilidade prática para 01 seja compenetrn do, e em vez

'lasso clima, ninguem ignora e cujo preço é 'ele fato surpre- I ele andar .daquí para alí nu-
,

endentements baixo: crs 435,00 para tailleurs ele uso diá�'1 ,11:1 ronda efetiva, se encosre

.to e Cr$ 835,00 para taílleurs, pura lã e ele corte írrepre- num vão ele porta, assim
znslvelmente elegante.

'

mesmo, repito a pergunta:
-----,--.--------- --. --.__ . já avaltou o leitor quanto é

"NÃO QUERO INDUlTOi PRECISO Ê !)e:��1:�11�-��V���e? €le recebe

DE JUSTICA17 roupa elo Estado, e tem ca-

, pote que c abriga da chuva f-

RIO,4 (V. A.) - Sabedor sarnento a propósito daque- do frio. E' justamente êsse li

la iniciativa, disse o indigi- ponto fjlle queremos chegar, Nome , " " "" .

tado autor do crime de Sa- justlricando o título desta Rua , , , .

copã : "Não quero indulto, c:1espretenciosa exposícão. I Mãe , , , , .. , .

porque não preciso de per- Nr,Q n03 interessa qu,� os Pai , , , ""�

dão. Preciso 'isso sim, é de ,no"s08 policiais estejam me- Data nascimento , , , , ..

justiça, pois reitero sempre e !hor fardados do que alguns Estado civil
;a;; que o procuraram a Tes- sempre os mens pi'otestos de de outros Estados. O que nos

.•cito para saber o 'seu pel1- inocência". interessa é o fato de qué o

::leu udfonne MILITAR não

O'UT'Rn Arl'OENTE AE'rlEO supre, por inadequado, as, .

O'·\;., " -rç- cOl)diçõe3 de abrigo no ser- .

avariando súiamenfe os mo- I viço ele policiamento. ' I
tores. Os tripuIàntes, capi- Quem vê com, olhos de es

tão Walter 'Miranda, tenente tudioso, o fardamento do�
Renaux Buzie'ri e o sargento nossos poUciais, verifica qu�,

-

i na rigidez das linhas milita-
mecanico Seth nadÉ' sofre- Ires, eles são, em vel'c1n,rle,
ram, O aeroporto, esteve: inadf'quados para atender
interditado por c�·u:a de üin· : Cel't::ls

.

condiçõe3 do serviço
ta minutos. i d" ·policiamento.

ram subtraídas as peças de
Não diferem os unírormes baixo," que hoje ainda reco

le verão dos de inverno, tem os soldados do ·Exército

rlíús, não existem na polícia, e elas demais forças arma

fornecido aos, soldados unl- elas, Somos partidários de U,Ll

formes de inverno. As fardas boné tipo semelhante ao usa

dos policiais são de brim C,1.- elo pelos alemães, com prote
qui e toda fechada; dessa tores que descidos quando
forma se tornam quentes e necessários, protejam as ore

abafadas no verão, e por se· lhas e. a nuca, porque os ",.

rem ele brim não def'endeni l tuaís nada protejem.
contra o frio do inverno. O" I Todo mundo sabe que :1S

sapatos, borzequins de couro vezes chove vários dias se

:le inferior qualidade, obra: guídos. Deixámos ao leitor o

:le carregação, não são im'.j ímagmar a sltuaçào de um

.)ermeabllisado3, e, pesados, homem de POUCA ROUPA,
oouco se prestam para quem, i obrigado a permanecer na

nuítas vezes, tem ele correr i chuva; encharcados depois,
io encalço dos, infratores; o i os calçados, o capote, o cha

capote, feito ele pano grosso' péu e sem roupas de lá, vn!
� peça única ele nbrtgo, seco tando na noite seguinte ao

jefencle contra o frio, mas mesmo serviço, Iustígado pe
não é impermeável ii chuva los açoites molhados da chu-
, molhado nem contra o [tio va soprada por um, ven�;o'

te que um cidadão anônimo
.tirigira ao presidente da
República pedido de indulto
�m seu faval', o ex-tenente
Alberto Jorge Franco Ban
"eira dec !arou aos jornalis-

Pedimos n os [jO'150S ,d;�,tinto� leitores, o obséquio' de
preencher o COUPlJ], «bc,i"u e remete-lo à nossa Redação,
afim de completarmos quanto antes, o nosso Cadastro
:)oc ia L

ir!o ...

Emprego ou Cargo
Cargo do Pai (mne)

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

'TELEGRAFO INTERROMPI[)ORIO, 4 (V. A.) -:..: Cerca
,:10 meio dia, quando ater
:ava no aeroporto de Gon-
av::,. no aeroporto de Con·

Jesta capital, um avião bi
notor, pertencente ao Grupo
Ie Transportes da FAB sO

f,reu unl acidente,
'

partindo
) trem de, pouso ,uma asa. e

RIO, 4 (V. A.) - O ,tra- lançados, correspondentes a

fego te!egrafico de São Pa u- dez condutores numa' exten
lo para _o sul do país está 8ão de 800 metros. O roubo
interrompido desde a ma- se deu entre as cidades de

Jandira e Vila Nova, confor
drugada do dia 10 em face me comunicação do Depar
de terem sido roubados cer- tamento de Correios e Teie
Ca ·der oito mil metros de, fios grafos.

,--_._----�-_
..

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

______ . , � L __ .__ .�

F:sle homem é Wi1ly Franke. Há ,22 anos colabora

corrI' os plantadvres, aconselhando-os e instruindo-os

sôbre a maneira, de conseguir os melhores tipos
de fumó para a fabricação dó;, cigal'l'os Continental.

Esta experiência -é mais uma razão

entre as muitas que 'levanl

1 elU, .cada. 6 fumantes. a. preferir-
-

•

,

COlfinentol:
UM PR·ODUTO SOUZA 'CRUZ I' I

"o I SANTfAGO,�!��TA��,,,���!��,"'dP, ,h11,-
,

locaménto e rachElJ3 sensíveLs I ministro do Interiul', Osval- nos --ao Congresso c.ô'munis-·
das extremidades da fratura, ,do Kocn, declarou, que ha-. ta de Varsóvia passaram li
Provàvelmente o restabele-I viR. sido detido em.Mendoz,a, \'1'e;'1ente pela Anienfina.·
cImento poderá se verifiear

I
na Argentina, 0- depniado Uma emissora se· pÔ3 em

sem qüe· .se,ia 'neeessário re- ehileno Pedro Videla, o qu�ll
- , I foi devolvido ao Chile. Koch cOl-;ttato com a Polícia Fede-

correr a uma operação cirúr- aCl'eseentou que foram fla- rElI e1'n Méndoza, a qual 11e

gíca. De agora em diante, se· das ordens de investigação a gou a detenção de Vi-deIá,
rá' publreado apenas um bo· respeito, considerando que a depltado falangista, pa.rtido
letim mérllco pai: (Ha, 'detenção e "estran,ha" por- cnt61ico.

tempo

1----
2

o ,REI HAAKON MELHORA
PO� ORILDO . Oslo, 4 (U.P.) -'- O estado

,

do rei Haakon está em cons

tante melhora. O soberano
está muito bem, anuncia o

�101etim médico publicado à
l,arde._ Os exames radiográfi
cos revelaram uma fratura
na coxa. esquerda, nas ime-

dinções do ponto oe altictr1a
elo rf\ri1Ul", com um de., ..

3--'--

4 -- -- -- -- Cura
, 5 -- -- -- -- Parenta

Parte do corpo
Enfeite ,I

çao

I
Odiar, A,MEKT'U'RAS 0'0 ZE�MUTRETA· •.•

. J'Q I,de·IR·G .�'
. '

..... "_ .
- --6 -- __

o

__ -_ Ladrão do mar

7 .-- -'- -- --o Uma classe
..

CONCEITO: Serra que conhmu\' o Estado do Piauí.,
Rf:Sp03ta dêstes pas,,%l.tempo,'amanhã .

SOLUÇõES DO NÚMERO ANTERIOR (a):
Charadas invertida.s: aftnna·,amo:ça'; amor-rama;
oya:L !

"

Ana5ramas: rinoceronte; cangurú;
[. ':
(
�

í
II

lavo .'·l
!

àr�r�':;otango;. ti-
I,
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FÁLANDO SOBRE BASQUETEBOl i" Iederacãc Catarinense de Bochas Figueirense, ataque mais produtivo;
Salve, Clube Doze de Agôsto, bi- I

·

e Bolão ._

-

ferroviário, defesa menos vasada
I

campeão Juvenil 'RÉGUt.A:M�NTO ria, o grupo que obtiver o' Damos abaixo o movimen-

Por motivos de. 'ordem I De um modo geral, a do Maior numero de "vitórias", to de tentos do Torneio dos I
funcional, não pudêmos a- equipe marca bem, sendo TORNEIO INTER-GRUP6S �o,ntando-se, um ponto por, CláSSiC.OS "�elson Maia Ma-Ipreciar todo o desenrolar as v.ezes por zonas.Svâ, e ou- Jogo, ou -sejam, dOIS pontos chado", cuja 5a rodada te-

do Campeonato Juvenil. E tras, individualmente. Ata- 1° - A "F, C. B. B." de por pa.rtida. 'ye lugar domingo último:

Ifoi uma lástima, pois gos- ca sempre' com duplo pivô, conformidade. com o seu ca- 9° - O "campeão geral"
tariamos imenso que tal com três rapazes atraz, pro- lendár-io, já .aprovado, fará será apurado, com. uma par- Gols a favor

não tivesse acontecido. Sim, curando infiltrações pelo realizar no corrente ano, um tida em cancha neutra, en-

porque os juvenís são os centro e alas. Os seus pi- Torneio Inter-Grupos. tre os. c-ampeões das catego- 1° - Figueirense, 14

que mais merecem 'o nosso vôs são altos, possuindo a 2° .,- Poderão tomar par- das "A" e "B". 2° ,- América, 12

integral carinho, já que for- equipe, para estas posições, te nêste torneio, os grupos 10° - Os componentes 3° � Caxias, 11

marão o proprro basquete- 'quatro elementos, que são de Bolão Pertencentes aos dos grupos vencedores das 4° - Olimpico e Palmei-

hól de a.manhã. E precisam, RuJ, Tonico', Norberto e Zé clubes ff liados, quites com categorias "A e B" terão di- ras, 10

como é muito lógico, de todo Luiz, que assim se revesam, t tesouraria desta entidade. rei to a- medalhas de bron- 5° - Avaí e Carlos Re-

o nosso incentivo. Os que jogam atraz, são os 3° - As equipes serão ze. .! naux, 9

Entretanto, os jógos que restantes, onde espontam -onstituidns de (8) oito bo- .' ,11° - os componentes do:

assistimos nos encheram de Marreca e Osvaldo com in- (mistas, podendo haver duas ·grupo que sagrar-se ,"cam-l
júbilo e satisfação, porque filtrações insinuantes e bons substituições de um jogo peão geral" farão jús a me-Ivimos um progresso acentua- urremêssos de meia cancha. para outro. dalhas de prata.

� CLUBE' ATLETICO BAEPENDI
do em todas as equipes. Márcio é usado muito bem 4° - O torneio será rea- 12° - Os três maiores bo-

.

.

_.

(Duas foram as rodadas que i para o contra-ataque, e tem lizado em três turnos, sendo lonistas do torneio: serão! -er

perdemos de assistir - uma, : em . outras ocasiões feito o 1° denominado, Turno de contemplados com medalhas I
.

Do Clube Atlético Baepen-' .
Diretor E s p o r t i v o

quando da derrota do Clube hôas infiltrações pela ala Classificação, e no qual se-,
de prata. II di, de Jaraguá do Sul, rece- Heinz Mahnke

Doze frente ao Atlético, e a esquerda, Araujo, muito no- rão agrupados os quatro ,1;:0 - O "Campeão In di- bemos e agradecemos o of'í- I Diretor Social - Dr. Mu-

outra, lIuan6<J da derrota' vo ainda, mostrou. além dos primeiros colocados na cate-I vidual" de cada grupo rece- ! cio abaixo: Irillo B. de Azevedo

déste último para o Carava- 'predicados técnicos de que goda "A" e os restantes na berá uma medalha. I I Orador - Dr, José Anto-

na). O progresso a que nos é possuidor, ser um jogador catpgcrta "B". ! 14° - O clube a que per- . '''Bmo. Sn r, redator espor- 'nio de Santiago

referimos no encestar com inteligente. Jaime, que foi [ 5° - Os jogos corres- téncer o "campeão geral" re- n.ívo do "O Estado" DEPARTAMENTOS

precisão muito maior que g'rande revelação do 'I'or- ondentes ao Turno de Clas- eeberá um lindo Troféu ou Plorianópolis Dep. de Futebol Extra

nos anos anteriores. É sem nslo-In ícío .parece ter sido if icação
'

serão realizados Taça, Ary Litz

dúvida um grande progres- um meteoro que passou rá- m cancha neutra. 15° - Cada grupo poderá De ordem do SI'. Presiden- Dep. de Futebol Juvenil

soo A objetividade é neces- pido pela· constelação do GO - Procedida a Clas- inscrever números de bolo- te, tenho a grata satisfação. - Arnaldo Schultz

sária no basqueteból. E bas- nosso basqueteból juvenil ificação, será organizada a nistas ilimitados pagando a de levar ao conhecimento de Dep. de Ginastica - lIer-

tante. Foi êste o maior pro- 'rem recursos' que- pode (' abela dos jogos dentro de taxa de inscrtçãe de Cr$,. v, S., que em data de 26 de II1Hnll Schulze

gresso que vimos entre os deve aproveitar. Qu'anto a ada categoria, em turno e ZO,Oi) (vinte cruzeiros) e Cr$ março do corrente ano, foi Dep. de Tiro ao Alvo -

juvenis, principalmente nos, Tonico, pareceu-nos possui- eturno, Com uma partida 10,00 (déz cruzeiros) por eleita e empossada a nova, Willy Sonnenhohl, Raymun
do Clube Doze, O grande fa-I dor de pouca seriedade em -m cancha propria e a ou- bolon ista. Diretoria que deverá dirigir do Emmendoerfer e Rudol-

vorito do Campeonato, o 1 campo. E' um tanto disper-" ra na do adversário. í }60- Os jogos serão rea- os destinos deste Clube, no pho lIuffenuesler Filho

Clube Doze de Agôsto, foi s ivo. Sua melhor apresenta- 7° - Cada partida consta- lizados em dois (lias da se- decorrer do exerCICIO de Der. Wolley e Basquete -

novamente campeão. O que cão foi quando da partida do ·á de (2) dois jogos, de (5) mana e dois jogos �m cada 1955/1956 e que ficou assim Dr. Murtllo B. Azevedo e

prova que o favoritismo ti- 'returno, com o Caravana do inco bolas em cada cancha, 'dia,
• - "

constituida : Samir Mattar

nha razão de ser. Mesmo; Ar. Se sempre jogasse as- ada jogo,
.

I ·17° _:_ Os assuntos omis- Presidente de Honra - Dep. de Bolão - Eugenio

porque a conquista foi feita! sim ... Zé Luiz nos pareceu 8° - Será considerado sos, serão resolvidos pela Alfredo Krause .1. da Silva, Jorge Míelke e

com méritos indiscutíveis, I muito gordo, o que dificulta 'Campeão" em cada catego-. diretor-ia. . Presiderite - Eugenio Vi- Walter -Weller As 8 horas.

Melhor conjunto, melhores' seus movimentos, Ql1e tem tor Schmockel Comissãó 'de' porta - An- 10) - Paisagens 'Do Bra-

valores individuais, melhor" qualídades, lá isso tem.
.._ .. ,-_._-'--�---:--.:....-:---- -

-�--::r----'--'- . Vice Presideute - Willy tonío Quadros e Walter si!. Nac.

técnica, maior objetividade, Mahnke Horch I 2°) -= Só A MULHER

E apresentou ainda ,algo Assim passámos em revis- Detalhes do prél. ia Boca"uva fSeuetario Geral - João
.

Na expectativa de que os
! PECA - Com: Marilyn

muito interessante: .nãó deu t:l a equipe bi-campeã do J'_;.--'"
.

,. .' '. f
. ">\. BudaI. da Silva novos dirigentes continua-IMom:oe

o maior cestinha. o. que Clilbe Doze de Agôsto, legl- :'

I·t it' b :;:: i" '. , ')"1° S�cretario - W�lter I rão a merecer o mesmo 3°) - HONRA SEM

.a!i(ls é excelente, porque timo representante do bas- X
.

mUI U -a � Horch," :1poio e simpatia recebidos I FRONTEIRA - Com: Rory

prova que n? :;tm· equipe to- Cf üeteból juvenil da cidn de:' \ 1 2°. Secretario ,_:_ Guilh€c- por seus antecessores,' apro- R-alhol1n -' Technicolor

dos enCet�am, Sem dúvida, Sem dúvida é êle forte con- me NeitZel '
'

\'eitQ o ensejo para apresen- Preços: 7,00 - 3,50.

no entanto;'que a equipe po- correndo ao título ·máximo Normal o pré1io disputado certame com brilhantismo, Tesoureiro Geral - Ha-' tal' a segurança de nossa Censura até 18 anos.

de desenvolver mais. Para de Santa Catarina. Que. sai- �m Henrique Lage, domingo pilrquanto o resultado de 1'Oldo Ristow deva da estima e distinta

isso, porém, há absoluta ne- ba seI" brioso e leaJ como 'tltimo, entre Bocaiuva, des- zéro a zéro teve para os 1°. Tesoureiro - Lauro �onsideração.
cessidade de maior serieda- o tem sido até agora, Que a Capital e Imbituba, local,

.

auri-celestes o sabor de uma Braga p, Clube Atlético Baependí r

de. É preciso. É obrigató- "ellS jogadores e d'lrigenieF . ,m con�inu.ação ao Ca�p�o-; vitória. .

l 2°. Tesoureiro � Sebas- João Budal da Silva -

.

rio. Para que o título esta-, nào messam sacrifícios e '.ato Cltadmo de ProflSSlO- i O quadro metropohtano tüo Menott 'Nune!' Secretal'io Geral"

dual venha para a nossa ci- procurem trazer para a nos- lais. I jogou assim constituido:
I

.

dade. Para que no:v!lmente sa cidarle o galardão da vi- I Luiz, Dong'a e Chinês; Ro- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

possamos ter a hegemonia "ona, reabilitando· assim, O grande público presente
1

meu, Bráulio e Nenem; Car- !
.

5l..2-cestopól no âmbito esta- pelo menos em par,te, o nos- í luta deve ter saido satis- I riço, IvIa l'Í:1no, .Jair, Biscoi-I EDITAL PARA REGISTRO DE CHAPAS E

dual. so esporte em geral, tão po- �eito do estádio do Imbituba., ! to e Rodrigues. CONVOCAÇAO DE ELEIÇÕES

OS melhores valores fo- ore ultimamente, de títulos 1.ois o jol'to Convenceu plena-I Arbitro,:� Gérso.n,Demaria, Faço saber :i�3 que virem 9 presente ou dêle tivereli

ram Osvaldo, sem dúvida o Que seus componentes, des-.. !lente, havei1do d_a paI·te, dos; com atllaç�o �ceItave!. conhecimento que, no dia 15 de Julho de 1955, serão reaH·

seu melhor elemento" em- de o zelador até o ilustre 'onte:�o�'es mUlto ardor e I .

Na prelll1:mar. en.tre (lS- zadas l}êste Sindicato, em sua séde, social, á rua Trajam

bora, a nosso ver f)ossa jo- Presidente, General Vieira 'om.b· hVI,dade. I pll'a�1tes sam vltor103_0 o

Im. 14, 10 andar as eleições, para sua Diretoria, membros do

gar mais e melhor; Rui, que da Rosa, tenham certeza de Os pUpJ�OS do tenente Ma- ImbItuk. pela contagem de Conselho Fiscal, ficando o prazo de (5) cinco dias que cor-

vem melhorando cada vez que Florianópolis esportiva lOel Tounn ho iniciaram ° 1 a 1. rerá a' partir da primeira publicl!"�ão -clêste, para o registro
mais é sem dúvida o me- acompanhará de coração a de chapas na ,secretaria, de acôrdo com o disposto no Art

lhor pivô da cidade; Marie- luta pelo estadual, que é a

,,80•
nas instruções ,!l-prO\.'adas

na Portaria Ministerial nO. 11

ca, que se revelou nêste ano, noss.a própt'Ía reabilitação. ele 11 de Fevereiro de 1954.

'como ótimo finalizador, a- (�lle trabalhem em conjun- A popularidade da Esg'r,rna na Os requerimentos para o registro .de chapas deverão

presentando sempre um jô- to, com a sinceridade que Bel' apresentaQas na Secretaria em tres (3) vias, assinad:;>.,

!l'O sóbrio e brioso; Márcio, nunca lhes faltou, e teremos ,por tôdos os .candidatos pessoalmente, não sendo p-ermiti
sem dúvida alguma um dos eerteza, voltarão como cam- Gra- -Brefallha da, para tal fim, a outorga de procuração, devendo conta.

nossos bonS juv�ís. Os ou- !leÕeS do Estado.
'

os requisitos previstos nos Estaelos desta Entidade e na le

tros, como Tonico, Zé. Luiz,: Leve Cluhe Doze de Agôs, gislação Sindical vigente e instruielos com as provas �xlgi·

Filomeno (que nos S{ll'-' to, os nossos votos sinceros '�splH'te p:ttrocinado pela.' be)Jl melhor; tanto da parte das no Art. 11 § 1° das Instrucões.

preendeu agradavelme-nte), oe felicidades, -Temos con- �aínha F.lizal1eth - Cres- I dos esgrimistas como do pú- Florianópolis, 29 de junho "de 1955

Norberto (com atuações in- fiança de que elevarão bem ente iníerêsse - Novo sis- blico em geral e elas autori- 'Amâncio Pereira Filho - Presidente

feriores as do ano passado) ldto o bom nome do nosso tl'ma de treinaJllento dades, um interesse,crescente i,
Araujo e Jaime, mosh:aram bâsqueteból. Salve poi::!, Clll- Com 03 títulos e sub-títu- vem se manifestat:ldo em prol r -------�.,

bôas qualidades, porém se be Doze de Agôsto, legitimo elS acima 03 jomàis "Correio' dêsse desporto ele grandes e'
t------------__......--------_

apresentaram sempre com dono do basqueteból juvenil la Manhi" e "A Gazeta Es- indiscutíveis, qualidades. !irregularidade. da cidade. :1!'Í.ivrt'·, re.,:pEctivament,e dos Para comprovar a afirm9.-

telro. .. '.:� 'ias 17 e 18 de abril do ano ção que fazemos, basta citar!
'nr . curso, publicaram subs- as fontes onde novos núcleos I

ED ÇÃO T ETICA CATARINENSE
'[1.11(',0'[1 sr;I'2" revelando o estão se firmando 'para en-I Com is!e v�1c.. ,V.S.

F ERA " 'A l .

."

�rescel1,te interesse, na In,- g.randecer os de,sportos catoa-I' b
' , •

_

.
... .·1.... �m... Cilf)'<s. <jUi

tIaterra � em todo O Reino l'menses: Iher",d""ju!"ó·com.

Nota O"e"al n 11/55 Unido, pelo fidalgo desporto Joinville comunicou e,�tat' pl!l')$li.d""
. I ·1 .

i.' ja3 armas, bem como as 8S- em condições ele partiCipar
" II e

•
.

.__ _ .� IUd"';' p,,�� 5\j. rils;dên.

Re�olu�ão do Conselho , 20,30 - titulares lerança.' eie que 11 Grã-Di'e- qas provas dêste ano, inclu- ! I
.

1/'
� 11 iii Gi:1 um lindo � dil pf'eii;"ta:

Técni�o ,
. .Dia 23-7-,55 ttmha "poderá. veiO melhura- .sive femininps. I I umSCLíSSiMO eOFREde ,4"0 CROMADO.

10. Publicú _
a tàbe!a do','

-

Clt�be Doze de Agosto x ,lo O' estatus da esgrima, e Um oficial'e três sargentoF:
.

1'1
.

ca.mpeonato citadino de bas-' Caravana tIo Ar' ,10derá 'ofáecer um desa.fio da Fôrça Aérea, estão fazen ..

,
. .t"J l111i NCO A,",'GPt"°RcU"'I!chOJo'e"LNovAClqueteból da categoria de I 19,30 - aspirantes internacional muito mais do o curso de esgrima na Pó-

. t::J
_

adultos, titulares e aspiran- 20,30 - titulares forte".
'.'

lícia Militar e tudo promete! .1<,",", r./�.",>, 16

tes, eom fnicio no próximo Dia 30·7-55 . Animam-se os bl'itânicos que a esgrima terá mais Uill:1. i ----- f�Cj:(IA"OPOL.lS - 5,o1.Nr... ,c:"'TARlNA

cíi"!': 2 de Julho. 'Cara""vana x Clube Atlético porque, na esgrima, segundo base na. nossa' Base Aérea. . 1_
Dia 2-7-55 Catarinensé

' a.firmam, promi.ssores jovens A seção de esgrima do ve� I_'_� ___""_,

Caravana do Ar x Clube 19,30 - aspirantes são encontrados agm':i, em terano Doze, sob a direção rio .

-]C-

Doze de Agosto, 20,30 - titulares - númel'O crescente nas esco- Tenente Hugo, está em plell:l I YENDE-SE AS SEGUINTES PROPRIEDADES �EGUNDA

19,30 - aspI'rantes Dl'a 6-8-55 i·las Ull1'�er;;l'd"'d<�s e clubes atividade. " A C 12 R d Ilh'
'TJARTA

.

, .".., ,
,.' •

a.sa n. na .na os eus (antig;) Visconde

20,30 -=-: titulares I Clube Doze de Agosto x Como se �e a e<zgnma de lOuro Preto).
3EXTA

Dia 9·7-55 ,Clube Atlético Catarinense � POPt!I.AR,EI.\.DF. nA ES- Santa Catarma, pouco a

pou-,
A Casa n. 13 na Rua Silveira de Souza

SARADO

Clube Atlético Catarinen-! Mesmo horario das roda- ;�i!IIU.\ ·F)\T �.\Nrr.-\ C,\'I'.\- co, a custa de esforços, ma.q As Casas nOs. 1 e :� na RU3 Sete de Setembro
PARA

se x Caravana -do Ar

I
das anteriores.

" .: nní�,:\,'n ,se_mpre crescendo, j� .tran�- Pm� caRa de e�hl!Jue na rua Servidã.o Moritz, (Morco)
PORTO

19,30 ,- aspirantes 2°. - Solicitar aos clubes. A e.sgl U11., r., l", .. ,ense [lne pos os muros da PolíCIa Mi- ,com o terreno ti x 14 pI' .co CI'� 18000'
ALEGRE

20,30 - titulares
1 que regularizem os

.

docu- lesde os seus h�jCiO,'l em 10:11). ,litar e cresce .e, fi�ma-se f' I .UHl::t (',asa de mat�ria� 'c'om � te;ren�o�O x 30 .no inicio
RESERVAS:

Dia 16-7-55 I mentos redigidos po regula- �el_n sendop�'atlCado com m� l·g�nha ter�eno,Ja alem da Ca- .1'13. estrada do Panttlnal (lado da Trindade) lreco-C.
._-

Clube Doze de Agosto x mento do campeonato até li �lllICO longd mtervalo que fOl 'pItal, no mterlor do Estado, 40.000,00' ',I " r$.. . Dê Ull1 BOM ABRIGO á SUH

CI b A I" C t' I" d d .. 1941 1.945 t t'd I'
. -'. . saúde, construindo. sua casa

li e t ehco a armense pnmell'a 1'0 a a. ",e a., em 1 o nos I 't\ 'tratar cc::n o Ç>." Ilo"'al'éciõR ., ;:' S'" 8'1' 'd .

_ aSJlirantes I NUton Pe,'eira _ Secretário �titjm03' tempo", aceitf.ção· FAIXA BR.�NCA
I SOllsfríi

<

•

,-

.: :', "';::l..... 1.
.' \)ú,.ro;,'s ou o , r. 1 VIO, e prlllla, num local pitôlf:SeO

.,; ,

' '." ! e stdubre.
_"!""""_...___-......._._--...............__........�.._�.,.;,.,._..............�....1(" ',.'...,...

',4
� - _·.....".,_"4..,a.........,..�...f .. !!:!!.!I_m .. _.�._. � ..

5_._
."! t

• ,!!'"F_!.__ -_-__

f:'lol'lanõp!lHs, Q.\larth. .. Ielra, .. 6 de Julho de 1955
'. -.;o .

6° - Paysandú, 8
70 - Hercílio Luz, 7
8° - Ferroviár lo, 5

Gols contra.

1 ° - Ferroviário, 5
2° - Olímpico, 6
3° - Caxias e Améríea, 7
4° - Carlos Renaux, 8

,
5° - Hereílio Luz, 9
6° � Figueirense e Pay

saridú, 10
7° - Palmeir-as, 11
8° - Avaí, 22

---------,---_.--"...�-----_.

----.,------
•

•
•

o ESTADO

CINE SAO JOSE
As 3 - 8 horas.

Maureen O HARA
Alex NICOL em:

A RAINHA DOs..
RENEGADOS
'I'echin icolor

No Programa:
Cine Noticíarío.
Preços: 10,00 - 5,00,
Censura até 14 anos.

As 5 - 8 horas.
E O SUCESSO CONTINUA
Libertad LAMARQUE

Pedro INFANTE em:

ANSIEDADE
No Programa:
Cine Repórter. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 5 anos.

mlrlDJ
.

.

As 8 horas.
Libertad LAMARQUE

Ruben ROJO em:

A LOUCA
No Programa:
Noticias Da Semana. Nac.
Preços: 9,00 - 4.50.
Censura até 14 anos.

•
- :� �. - -< ,

·�·4),-X "

Sessãô Popular
As 8 horas.

Louis HAYWAlW - Pa
tricia MEDINA .em:

BANDEIRA. NEGRA
Technicolor

No Programa:
Fatos em Revista. Nac.
Preços: 3,50 - 2,00.
CensUra até 14 anos.

As 8 horas.
Cacilda BECKER - Jar

del FILHO - Illca Soares
em:

FLORADAS ,NA SERRA

'tERÇA
QUINTA.
SABADO'
DOMINGO

PARA
CURITIBA

SÃO PAULO
RIO

No Programa:
Vida Carioca. Nac.
Preços: 7,00 - 3,50.
Censura até 14 anos.

•••••o•••e••�••• iio•••• '

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Na Camara Municipal
Renuncia o vereador Julio' P. da Silva. 1 DON I

respeita o pedido. Fe liz iniciativa. DOiras Dutas.!
8üb a presldência do ve- diversas questões de ordem ções da Casa. Aprovado por

I

rna dor Genésío L. da Cunha baseadas no regimento in- unanimidade. Pelo vereador

e sacreta r ia do pelos verea- terno foram levantadas. Carmelo Mario Faraco ,.(�D
dores Jul io Paul ino da Sil-: O VEREADOR JULIO C) foi propost� uma vIsI!a
va e 'Valter de Otivei ra I PAULlNO DA SILVA E iao atual prefeito, Sr. Joao

.Cruz, esteve reunida sexta-I "A GAZETA" lN_avegantes :ires. Propôs
feira última, a Câmara Mu- Usando da palavra, o ve-

i ainda que, nao podendo o

nicipal de Florianópolis, em readcr acima do PTB, pro-
i projeto que' de_u orige:n. ti

IIsessão extraordinária convo- feriu palavras de louvor e presente sessao, sohc�t?u
,

- cada para apreciação do agradecimento ao Jornal que se procedesse a eleição
projeto de lei que traz a as- A gazeta, que �ranscreve- p:u·.a a esc?lha do 10. sAecr�
stnatura do lider do P. S. D., mos: Sr. Presidente, etc. tário. QUIZ a Presidência

vereador Antonio Apostolo, Desde os primeiros instantes fôsse feita 20 feira, mas .0'
com referência ao aluguel que nesta casa comecei a plenário não concordo;! Fel- i
(1;-\S bancas para a venda do participar, como seu repre- ta em seguida a votação, ve

peixe no mercado público. sentante, venho com simpá- rificou-se a vitória do ve-

Para início da sesão, o sr. tíca observação tomando fé reador HAROLDO VILELA

secretário procedeu a lei- da assistência digna, salu- da bancada da UDN que ob

turn da matéria constante do tal' e desinteressada que os teve 11 vótos e Walter �e
expediente. populares e acolhedores jOl:- Oliveira Cruz 2 vótos e 1 vo-

Livre a trlbuna, solicitou- nais: A GAZETA, sob a di-
to em branco. Como se vê, o

a o vereador Antônio Após- recão dêsse grande amigo PSD votou em HAROLDO',
tolo (PSD) que requereu a da Câmara, Jairo Callado e VILELA DA UDN. O PTB Ip-residência, fôsse Introdu- o "Diário .da Tarde" de pr�- votou: no candidato do PSP.

,

, zido na sala das sessões, o priedade .do honrado catart- Empossado em' seguida' o tisuplente de vereador sr. Má- nense Dr. Adolfo �{onder" IIOVO secretário, fez uso da
rio Couto. jornais êsses que muito hon-

palavra para agradecer a IAtendida a solicitação, ram a historia da imprensa sua eleição e prometeu cle-,
uma comissão composta dos Icatarinense, vêm prestal�d.o sempenhâ-la a contento. Q'
líderes dos vários partidos a esta câmara e a coletívi- ultimo orador da movimen
com assunto na Câmara 1 dáde 03 informes e reporta- cada sessão foi o lider da
convidou-o-a participar dos gens que os mesmos farta- UDN vereador Gercino Si1-
trabalhos. , ': mente têm publicado no que

va que apresentou projeto
HENUNCIA O VEREADOR: diz respeito aos trabalhos

de lei solicitando regime de
.JULIO P. DA SILVA ,'\'erificad�s nesta c�sa do

urgência para o projeto lei
(PTB) povo. MUlto especialmente.

que institui cobrança de dí-
Com .surpresa geral, fêz "A GAZETA" que em t,ôdas !

zimo. Aprovado. Nada mais
uso da palavra o entusiasta. as �casiões,. sempre vemos'

havendo a tratar, a sessão
vereador Julio Paulino da na tenda da imprensa, o seu

foi encerrada convocoda ou

Silva da bancada petebista, reponter, sel�1pre à
A

captai', tra para 2a feira na hora re

que, em breve alocução, a- para �el1.s leItor:s todas �s gimental.
gradeceu aos colegas a sua ocorrencias aqui passadas,
eleicão para o cargo que vi- Diante do exposto, requetro
nha 'desempenhando como 1° ,a V, Excia., após ouvido, o

secretário. Os motivos da' plenário, seja constado em
EM EXERCíCIO _ 'I'errni

renúncia não foram esclare- 'ata, um voto de congratula- Jlad� os trabalhos da Câma-I - h' tcidos. I
I coes e recon ecrmen o em

ra, os srs. vereadores foram
Em seguida, o jovem ve- favor dos jornais "A GAZE-

cumprimentar' o Sr. João
rea.dor Dib Cherem (PSD) TA" e "DIÁRIO DA TAR-

Navegantes Pires, atual pre
em nome da sua bancada DE", face a assistência jor- feito. 'Saudou-o na ocasião
ressaltou o eficiente traba- na.listica que os mesmos vêm

J vereador Carmelo Mario
lho do vereador Julio P. da dando a esta Câmara Muni-

Fa raco (PDC). Após; bas
Silva, e apelou para que o c ipa l. Ass : Julio Paulino

.ante comovido o Sr. João
mesmo continuasse no seu da Silva vereador pelo \Tavegantes Pires em subs-

N'" 8 il·r'
"-',

d
'

M
.

d'Pogo�Tere3dor Julio P. da ;t������ �e::I�vr:edO ���:'��� ���c�o��Si��P�'�:i�I�S�l�:�a�:� ,O,S aSi
:

ires
�

o '�. ,UD o Cirurgião Dentista

.' Silva, novamente na tribu- dor no PTB o 'Dr. Dib Che-
.resentantes do povo e so- .�>'" j� 'i'; Consultório: Rua D. Jaime Camara, 9

n n agrnelNeu 1}'l rrferências l'em (PSD) exp.ondo s.eu �icitou' cTe·t()d'3s; iri(TicasseÍ1i
,""

A'L NETO ,rellnlra �m Genebra' no dia Horário: Scgund"a QU!lrta e --Sexta feiras oa:; 8 às
feitfls a sua pessôa pelo ve- pr.nsnmento di�se que o tem-

I caminho certo a 1im de i 18 ele julho, será uma con- 11 horas
reador Dib Chel'cm e lamên- balho da imprensa é impres-

l\1e possa o município ser A proxima Conferencia fr:.reneia austéra. I Terça é Quinta feira, da", 14 às 17 horas�
tou não poder atender ao ;ndível. Assoeiava-se, jun· jirigido a. contento. dos Quatro Grandes, que se Rea,lmente, não serão rea-

,

Atende à noite exclusivamente com hora m!lrcada.'
apêlo dos pess<;;distas para amenté com os seus colegas

. Uz.:1flf:'"'s grandes festaR. I -Capoeiras: Terça e Quinta feira, das, 8 às 1 l' hora!!

�o��i�i�� n§i:,�Iet!lt��N) : j?',�;i�ii�s��Ov�l�e���i�leP�'e�� AUTOMOVE,l "eH- �
..VR,OlET" '19,50 I riC��11�,sl��e:��;:uol���t�,-:::;:: __ o _' • �::�_O,_d_H_f1 ,1 �_à_�_I:_:�:_aR,,__ , , _

RESPEITA O p,EDIDO DE lerem jUf1ta homenagem ao
,

' ições que em geral, marcam:RENüNCIA rabalho sadío da imprensa Perfeito estado _ Pintura a lJuco, preta - Pn�us estes acontecimentos, serão '

Ú lideI' da UDN, sr. Ger- '11 i10:'\;;;0 país ..Não f.ôsse a "aixá Bl'anca� _:__ ·R'ádio.
.'?, ' .. '

•

I eliminadas. 'Icino Silva disse: "Lamento mprensa e, mm partIcular-I' Tratar à rua -Amcí Vaz Calado, 698, EstreIto, das A conferencia de, Genebra,a atitude de renúncia do sr. 'l<:>n1-e o jornal "A Gazeta", 14 horas em diante. será úma conferência de'
.Julio P. da Silva. Respeito liz o lideI' da UDN vereador 'f"f�""_" trabalho. I
as r:tzões do seu pedido. A �el'cino Silva os trabalhos De uma forma gerai, €l

:
. ,

. Imi;lha bancada com pezal' 'o legislativo n1lmiClpal pa-s- prOg'l'ama da conferencia se-1_. . ,_,_

sente o seu afastamento, ,ariam desapercebidos.Poris V
"

b" que l'á o seg'uinte: IResta sómente ressaltar que, 40, sentia se á vontade para ,oce sc la
, ... No primeiro dia, os Che�

I 5 A L AS:a U. D. N. ficará devendo a r.poiar o requerimento e in- fes de Governo das Quatro

I
"

,

,

atenç:ão a éla sempre dIs- 'el'ção em ata de vóto de 1--- .;; ,.l' I i Gr:indes Potencia.';, terão Alugam-se diversas, IOCaljL,adas bem no centro ti" ::i ..
d " ollvor a "A GAZETA" e p. I t' tpen a a " I'II?, S I

d na s rC11l1lões, uma pe a ma-

'I
Cl:;,.:lé. próprias pal'a conSul,tOl'J03 médicos, den ,18 as Oll e3-

FE ,IZ INICIATIVA DO 'DIÁRIO DA TARDE".
P

<�.
, :nhã. e o�ltra pela tarde. ,:rit6rios, Tratar com.o Sr, HUllí!ton Platt, no Largo 1o'a-

VEREADOR ANTONIO O representante do PDC,
,Jt Ç). f, Nos (lias suqsequentes, os' gundes. 4, das 9.as 11,.30 e das :4 a_:; 17 nOl'�3,APOSTOLO (PSD) Carmelo Mario Fáraco refe- r ) E t· d�.... Ministros do x enol' as

Num gesto que milito o indo-se a imprensa assim se &. : Quatro Grande Potencias ,_� '. �. �

dignifica, 'll!erecedol' dos' �xpl'essou: "O meu partido, ./ reunir-se-ão de manhã. Os
maiores encÔmios, o lider ) PDC, sempre tem louv� �L Chefes

-

de Estado, reunir-
pessedist� sr. Antonio Apos- ;

", a imprensa livre e inde- \

), \"
se-ão a tarde.

tolo,' requereu à Câmara 'enctente, pelo trabalho pa- h ) I "As. co.nversações nã"o se-'
fossem prestadas homena- 'Tiótico ele civismo". O �'1 : ruo hmIt.ndas a uma agenda,
gens póstumas pelo faleci- DS'D na pessôa" do seu repre- 71":7 fixa, intransigente.mMto em nossa Car:ital do entante vereador Walter ! Na verdade, cada chefe de Ijornalista' Batista, Pereira, �ruz colocou-se ao lado dos

governo poderá talar sobre'
,

ex-diretor da Imprensa Ofi- lemnis.
áquilo que quizer. Poderá4- cial e Ex-Presidente do Le-

A RÁDIO GUARUJÁ f;
trazer à atcnc::ão dos outl'OS

.. gislàtivo
MuniCipal. - 'AMBEM TEVE O SEU

'I
quaisquer �ssuntos que jul-'

Ainda o autor do l�eqUeri- :�RABALHO LOUVADO. O ':!,ue de importancia para a
menta incluiu apê o para

'ereador Mario Couto soli- \ 'ljaZ internacional.
que fôsse inaugura�o naque- 'itou a casa, após dizer que A atitude que será toma-
la casa, o retrato do querido

h
A , " j l'la l)elos 'froes Gr'a,ndes,' do'

.

1 lcompan ara todas as atIvl-
extinto, ClljOS servlços re e-

Oeste foi cuidadosamente
vantes em. vida pre-stou a

estudada pelo Secretario de
eole,tividade de nossa ter-

�stados dos Estados Uni-
ra. '

dos _ sr. John Foster Dul�
O vereador GerCino Silvà

(UDN) após historiar a vida

pública do ex-presidente :Ba

tista Pereü'a, ressaltou o ca

valheirismo, fidalguia, alta

comp'reensão do seu adver

sário político que, acima de

tudo era seu amigo. Hipote
cou irrestrita solidariedade

di! bai1cada da U. D. N.

Os srs. vereados Walter
Oliveira Cruz (PSP) e Car

mélo Mario Fal'fiCO (PDC)
associaram-se as homena

gens. Em vista do pedido em ,

carater irrevogável do cargo"

de 10 secretario formulado
nelo vereador Julio Silva,
� presidente' Genésio L,

... da Cunha convidou o vere�-
7:

dor do PDC Carmelo Mano

Furaco para ocupar o cargo

l'ecem V[�go., _
Nesta ocasião

1€s, o Primem'o Ministro da, '

Grã-Bretanha Harold
Mnc MilIand - e o Ministro

.IPreCel·t,o do Ol·a' do Exterior da França -

-------1---:--
Antoine Pillay. , , ,

Os Chanceleres ,se encon- m,
o tema com 'Conrad Ade-, Sem duv,ida''- Aden�u,N, r

ti'aram opor ocasião da reu- nmler, o extraordinario Como qualquer OutTO bom
GRIPE E COMPLICAÇÕES' niiio detSão Fl'ancisco, come- Chanceler da Alemanha Oci- üiemã.o, é em 1':;.vor da Teu-

1 gripe, simples, não é do,
mora tiva do Al1iv�rsario da. dental. 11 ificacão. ,

",'nça grave, SUi1S compliea- Assinatura da Carta das Na- A nação de Adenau€r se- Mas- o Chanceler Alem'ã,
tônicos: Fósforos, Calcio Ar- ções é que aumentam a clu- �

U'd rá, seguramente um dos deixou bem claro a seus a-
-

d l' t' çoes
'

nl as.
,

1seniato e Vanadato de sódio, raçao., a mo es la e c1etermi-
PORteriormente, as con- pontos principais a serem migos do Oeste que 80 pOC Q_

OS PALIDOS DEPAUPE- '13.111 a morte, Tais cornplica-
versaeões entre os Tl'es discutidos em Genebra. rá aceitar qualquer propos-

, R A DOS. ESGOTADOS, (;ó,es, na grande maioria dos Chanéeleres do l1'iundo livre Adennuer fez notnr aos I ta de reunificação com base

� == MAES QUE CRIAM MA-, caSOl, são devic!RS à falta de
continuaram em Nova 101'" Chaneelel'es das potenci,as I e�. eleições li�res e sup�r-X= § GROS CRIANÇAS RÁQUI_IP�'ecauções e assistência mé-'
que, na luxuosa residencia amig'as que, com toda pl�O- I v:slOnadas, pOI un�& �onllg-

, � e TICAS, receberão a tonifica- dICa.
,do Representante Perma- -habilidade, os TUSSOS lrao sao das Nações Ullldas.

/ ção geral do organismo, com o I Evite as com.plicações da nente da Grã-lll(' nha rias' tent�r utilizar-se da Conff- De um� forma g'eral, �s
/.A gripe, fazendo-se as.sistir Nações Unida

"',"<
,renCIa de Genebra para fa- tres naçoes do �este estao

��1�I !t[� I;ta , � por um mé(lico e observan- DuIles, Mac' ",' and e !:_i- zer prop.a�·and_a em favor, 'pel'feit.amente l�:lldas para
\

'

I do os'cuidados que'lhe to- Inay tambem tive'ram ocaslao da
_

reumflCaçao da Alema- 'a proxlma .reu�llao com.o co-

A ri -; ;&0· . I::LC?f i��&- __ .6& rem i�dicados. - SNES. de conver.sar
..,�obre o mes- nha. losso totaIltarJO do Onente., ,

o ESTADO

VISITA AO PREFEITO

,,' 5

"
;": - _ .. _--

Hum! Isto, sim, é que
Como é deliciosol

\\

Quem sabe ... sabe

- é Toddyl
.�

Nas festas de aniversário, quando as crianças

.e 'reúnem, o delicioso Toddy (istá sempre presente,
T;;..:ldy iii o alimento de een-

porque tôdas as cricnccs o preferem e sabem que FianfCi pura fôda Q família,

foddy é único. Tpddy nãoToddy é o alimento mais completo. mais gostoso,

muís perfeito e mais puro.: Sobem que Toddy as
tem nem pode ,ter

similar•••
torna mais íortes.. mais ccníicntes, mais

viqorosas, mais íntellçentes,

Toddy contém cálc:io, ferro, fo�fQií)S, pro"
t.ínas, carboidraTOS !iii vitaminas, c:huliifi·
'camant. d,;,sadol, parei randllir " máximo
II. n,utriçie. E Toddy diz fi .., u d Q de, ,

..
'.!.

UMA LATA Df TODD'Y' EM CASA
.,IMANINfi Df SAÚDE, iNfliGIA

'\

DIt. I�AUIW CALDKIRA DE ANDRADA·

.

'.'_

ClIlIJTlM iUZG.k4J1C. ... lô"RQSi.gfU••
•

SANGUEN'OL'
rONICO DOS CONVALESCENTES
\'ovr,cn nos DESNUTRIDOS

�

..--

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Diaria da Metropole
AlNj)J\ O TÚNEL E O teróí que exerce atividades

"METRô" .io Rio. Lto ímphcaría em

) fluminense para vir ao Rio
.leio túnel, teria de sair na

.\vcnida Brasil e apanhar
.onduçâo para voltar ao cen

ro ela Cf1jjlL<t!. Nada prático.
" 11m tra�:l,io p.ua matar :1

Jura, para não realiza-la ja
.naís. Os poetac metidos a

.écnicos naturalmente estão
ichnndo que a realízaçâo
.ambérn deve ser "nossa". ��

rácíl fazer tudo ... no pa-.

(Alval'U,,> de Olívelra)
A nova diretriz que impri

miram ao caso do túnel Rio-
Niterói nos dá ensêjo a que
continuemos com o mesmo

assunto: E a junção dos dois

problemas é proposital por
que, a nosso vêr, êles deve
riam ser levados para um

mesmo caminho, deveriam
ser planejadas em conjunto.
Os nossos "técnicos" em )el .... F; não há pressa, pois

turismo - que não conse- iào?
guem tírnr do turismo o que A nosso entender as duas
êle poderia dar ao Brasil - ibras deveriam ter o mesm«

acharam .de considerar o tra- lestinc: - Entrega sob cori

çado do túnel Rio-Niterói, orrêncía fi emprêsas estran
com uma simples estrada pa- relras que ns explorassem
1'3. servir fi turistas. Em vez 101: tempo determinado. Tra
de uma linha reta ele 2.500 'iam essas eniprêsas .técnícos.
quilômetros como já haviam -apita), rnatertal, J.:,;stc é o ca
estudado e Interessado ás ulnho certo no qual estava
ernprêsas americanas r estica- I túnel que os entendidos Iriam o túnel até 'próxímo a .entam a rrutnar, aractando
Praça Mauá e num cotovelo .s intereSS:1_cto.s,cla obra. Além Iprolongando-se até a Áveni- IlS,;O o traç,:ldo deveria ser

ria Brasil. eito en. conjunto:
.

Um.i '"
Isto quer dizer que o pesso- .1Ih:1 do Mctl-ô vinda de Ni-

ni ele Niterói não desembar- sói pelo túnel levaria os I
carta no Centro da capital, lflssfli':eiros para qualquer,
pelo contrário essa obra ha- .onto cb cidade, saltando.
veria desapropríação e-cons-j las di ver S:J.S estacôes espe
trução muito complexa. O nando-se pelo centro. Êste o

túnel levaria o trânsito para I iíano ideal e prático. Êste o

as estradas Rio Petrópolis e único caminho a seguir na
Rio-São Paulo, quando a sua

I eonorctízação
das duas obras

principal razão é levar ao tão necessárias ao progressr.
centro (;i:t)'iüc:i a gente de N; .0 Rio e <li' Ni Ler.u:

Distribuidor

C RAMOS S/A

r{ll41 J não
TrwspOJil1

Pillto., 9 FpoU

H O J E NO PASSADO
6 DE JULHO

A da·ta de hoje recorda-nos que:
em 1369, na pequena cidade de Husinetz ao sul da

Bohemia nasceu J·oão Huss, que veiu a ser quei
mado vi�o em 6 de julho de 1415, em Constança;

.

em 1813 em Aracati n?sceu Eduardo José NogLleira
Angelm, um dos caudilhos d� insurreição ..�a.�n
se, :1 i'Guena lios cuuonos", e que fR,le�ee'll' t'Ui ,1',

de julho de 11l;lO; ç�
.r.,

eiil 182:3, foi apfisionr,(\o o transpor,te dé' gÍlelT�\
"Bizarria" pda Nú.u "i'edro 1" e a çl)f:ve-ta "Maria
da Glória";
erú 1836, na nlargem (lÍreita do·.Guamá, o 2° Te

nente Fernando Lazaro Ue Lima· derí<otou em Ca

rúparu, lUa Carpa L1e anarquistas do, para;
em Ü139, os fari'oupilldS (revoli.wion;í.l"Íos do Rlo

Oral1de do SUl) lúl:l:llll desalOjado::; cl;.( Barra e C��l

nic:a (un'edores \1e Lar: I'ma), por- contií.g<�I1té1:l ele h··

nha e de voilmtários;
em 1&71> na Bahia fâlt"céu o c,m;��.·ttr;:tclu po".t.a All"

tónio de Castro ANéf:, MU.lCiJo em 14 de m,lrço d,�
lti4'7_ Oontava pois; qU:tllllo fúleceu, 2,,i aL1O;:l ue ida·
de;
em 1866, como consequêücíü ti03 ffdHleuto,� 1'<'(·,,,b1·
.dos na BatsJha de 'I'\.úuti, travada a �-± dE: nulo
em viagem de Conl",iJtes pata BUblu':; Air",;;, lU

Rio Paraná, tuleeeu o Gentl'al A,ltuÔ.io de !::l!lW·

lJaio, liahlral elo Ceará, _onde n:.lscera a 24. tie l1b:ü

de 18i13. E;' hoje o Patrono dE1:,!rS1ua ü" Infúllt::lTiu
(la· Exército Bru.,ilt=lí'Ü; 'f'�;:�.
em Ul64, no CeaI'á, n,,;iCEli o insigne mucisista
compositor n:lcional Alberto NepOJi.1UCeIlO;
EIa 1902, no. Rio de J::meiro, f;:üeé'i'u o Compo.sit01·
Leopoldo Miguel.

Aí.Ül'é Nilo T"d�t,� ..'n
-------------_._--- ...._ ... -_----- --- ..

OPERÁRIO À VOSSA DISPOSIC.AO
CONiiiER'rA�SE FOGõES ECONôMICOS.- SERVlçn

.8AI"IDO E GA.ftANTlDo. aT6NDE-SE CHAMADO .'\

DOi'fnCU.10.

"CENTRO

co A CAIXA POSTAL. 489- FLOHlAUÓP0US-S.C.

PAA GASTA DOIS MILHõES
EM EQUIPAMENTO DE

RADAR

A Pan Amerícan won.

.írways acaba de fazer umr

aversão de dois mübões c1;

íólares na compra ele radn

)ara equipar toda sua trotn
de aviões DC-67. Êsse 'equi
lamento, que proporcions,r�
vôos mais suaves, rápidos s,

.eguros, mesmo sob condi

ções atmosféricas adversas,
começará a ser instalado na

Irota de 48 Clippers super-e
logo que seja entregue à

PAA, em Miami.

rOs sete DC-7B, que atual
mente estão sendo entr:egu.·
à emprêsa, serão tambtm .�

quipados com racial', ng, ba."',

de Mia-mi,' enquanto qliê ,.('1:,
33 DC-7C, a serem entn-gtl�:l
no próximo ano, já o 8i:'rti.d
con1 o equipar.(r{;nto instal3i1a

na própria fábrica. Douglr�.�.
A PAA decidiu COmpl";lr )

radar após numero;as exp,;
riências, sob todas as {�onr.E

ções atmosféricas. No decor
rer dos testes, seus pilot03 re

gistraram cêrca de 2.000 ho·

ras ele vôo através dos Est�,-

., dos Unidos, Europa e Amé:-ri
�a do Sul.
O si'stema a ser

jela Pan AmericâiH será í_

AVQ-IO, tão leve e serdlv2l
que permite aos p[oto;; "ver'
as condições atm03i'é:,1c-�<s
,240 klms d� . distância, po,'
'neío ela" tela situa(ia na c;,

bine dos pilotos.
Os Clippers equipaílüs rOIl,

radar poderão voa1: direta··
mente através de zonas tU!

bulentas, sem nece,�,ddall.' d,
diminuir a ve.Jo-ridacle Oli f;1.
zer voltas, o [dli� evibrá o.

atrazos ele horár!o.�. Ah�"

di,sso, qualqúel�' - montanh:l
torres elevaelas, ou outros (,

bstaculos poderã-o sei cti:'.scn
bei'tos pelo piloto a 48 k:m·
?te distância.
Â PitA é ÚiOfLPjí':l li:: m;

!iZ9.Ç'L� c�meH:i:tl do l':�d:l:
já que o vinha (·xp<�ri:nen.·
tanelo desde 1947, quandd um

Clippet r.argueiro foi equip:t·
do pela Wimpira vez.

Dê um BOM .ABRIGO á SUéI

�aude, construindo sua casa

..te pr�üa num local pitõresctI
e salu.t.re,

TERÇA
QurNl'A
SABADO
D01\UNQO

PARA
CURITIBA

SÃ() PAULO
RIO

-_x-

fo:EGUNnA
'TJART �

JEXTA
SABADO

"ARA
i-'GRl'O
ALEGRE

f:ESEHVAS;

I O Centro d� 'ln-:ldiaç:h
Menta] "Amor e Lm" (é'ali,-"
IeSsões' Esút6-icai, fUd�l" 1JS S�

gunda:; feitas, ilS 20,30 à rua
Ccmelheiro Mafm, 33 - 2ú
andar.
� ENTRADA FRANCA

DEU A LUZ 4

CRIANÇAS Pantícípaçao
LONDRES" 4 CU. P.) - J'.:"dU ]\'l.-1:,J'í..H�L KNABB:f:N A,l{)í.}IO mWüNOU

Menos de 48 horas depois de I
e e

haver da do a luz a quatro, DI ORAI-I TANCREDO CLi;JUA fHWGNOU
crianças, UH'W jovem senhora I .

"

KNABBii:N
faleceu. Os quatro bebes I Partrcipam aos parentes e Particlpam aos parentes e

hnviam falecido anterior- I pessoas de suas relações o peS!]023 02 ::mu; retaçôes o

contrato de- casamento de contrato lli� cn .amcnto -le
.iLia nlhn HAZAIlETH com o I seu filho ]'JjLTO!J corri a st-i.
sr. Nilton Brognoli I Nazareth .Ki-.JABbE>i

NILTON e NAZARETII
CONFHtIHA:\I

mente.

i Foi nUl11 hospital ele Ros
sett que a moça deu à 1 LlZ a.

duas criancas, e pela manhã
ele sexta-feira, .mais duas,
Os r.ecem-nascidos,' vindos
ao mundo dois mêses antes
do tempo, foram colocados
em incubadeiras, porém, em-
1101'11 os esforços dos médi
cos, todos faleceram à tar
de de ontem, e a jovem mãe,
algumas horas depois.

Frorianópolts, 25 de Junho de 1.955

o nosso: jornal' lambem coo

pera para o CODl!resso
Eucarístico

A nossa reportagem pro- q;ressisias de Sta, Catarina e

·urou a transportes aéreos I nulto parttcularmente ao,'!
�a tar lnonse SIA., A nossa de Plertanôpolís,
'cmpanhia, pura saber .o que
;üdel':i oterecer de serviço -

-Iicíente e rápido aos C011-

n e· r T E
Agência
de

P l bhcid'ade
..........» &a
I'l.rtu......
t.u.. c.........

EXCURSIONISTA ':ARNOl.DO
-W'EQIÇIOHÁBI'o�

FUNDADO EM 16-9a54

4QJlEii�V�E....M===--C�A�:rA�R�.. INENS.� !
AGORA. (JUE SURGIU A TUA SOCIEOAOt\ TERÁÇ
MAIORES OPORTUNIDADES DE CONHECEtl A

TERRA CATARINENSE. NÃO PEI1CA TEMPO, EN

ví'A- �OS HOJE MESMOj TEU t�CME E ENÚERf'

Vràg��:��i�tlfj:il'�TA s
Fi.QRIANÕfOÚS�·.·'��'::iúl)'O:-ÁS=· 3a'
FPOLlS,":'-S; ."AU"O�flIO .

"
4o,.

IIPOLlS,!. ÇU!iITIBIi.:;.RIO;.AOS·· SA8S
'. SERViÇOS AÉR�QS

CRU:zEIRO' DO :SUl

VlARCHA GREVISTA

LON'DRES, 4 CU. P.) -

Os estivadores grevistas de
-Iull anularam a marcha que
iretenciam fazer, sobre Li-

_

'erpoo!. Está prevista uma

reunião amanhã à noite pa
·a decidir se voltarão ou

ão ao trabalho, segunda-
'eira ele manhã, como lhes
ediram os dirigentes de seu

"indica to.

"Compra-se
.�1'erl'eno .

ou casa velha
g'l:ande) para depósito nas

11ediações do <}entro.
Informações na A Mode-·

4LUGA-SE
Residencia recém cons

ruída Com garagem, insta

.ação Sanitária completa e

.emais dependências. 'I'ra
.ar no Largo Benjamim
.onstant, 24.

Lavadeira· llV'1�aOIAl v 1?spa.ld
atUatadUI08

0p91!-1;:>sa ap .1'8!I!xnV
Oferece-se lavadeira efi

ciente, cuidadosa, rápida,
:,(;onômica e higiel1ica. l>ecl,
Lrabalhar 5 dias a �Jt,Llio ::

iõxperiéneia) sem pa,!;,"lllblt,
ou qualquer c()mpr.o11i:�of '"

Tratar a Rua Coilsen�'·i'
Mafra, 6 fone 23:;8, lU-Í 'l J

Pereira Oliveira & Cia" (;om

a Lavaroupa Prima, a mft

quina de lavar nlais vendida

Em rápida visita aos escrt
tórros ela Direção da TAO,
ouvímos o Sr. Diretor, Luiz
:<'iuZ:l Líura, que tendo estado
'\0 Rio, 1,:1 semana passada,
-onseguíu juntamente com o

31'. Jah-o Pereira, gerente ela
Sucursal da Cruzeiro elo Sul,
desta cidade, que aquela 01'·
ganízação fosse ele encontro
aos anseios dos católicos ca

tartnenses, facilitando a ida
cl'estes à Capi tal Federal, a.s

sístír a maior festa religiosa,
jamais realizada no Brasil.

A Direção elos Serviços
Aéreos Cruzeiros do Sul, bem
como a da TRANSPORTES
AÉREOS CATARINENSE SI
A., atendendo a ínumercs pe
dtdos, c não querendo deixar
:1 terra ele Sta. Catarina, sem
)3 transportes devidos vêm 0-

erecer ao nosso público n03

lias - 11, 12, 13, 14, 15, 16,
[7, e 13 do corrente mês� via··
;ens especiais, sainelo de Flo

":Hl;�p::Jli3 eni vôos diretos a

.:lã,) l';lUlo e Eio de Janeiro.
Assim nos!::a reportag.em

rem o p13Z _r de comunicar
;:, pu,o em ger;ji, e pd:nci
Ç.Hi.iillcni" ElO_' eongn:,;,;sÍlSt�IS
Je li iorian{Jpo!is, Que nào
eiJ{i'l11 de assistir e pal'tici-

l:U,' L10 COllgl"C.o:.'o Eucarístico
[jl.lP se ,,,alizará ná próxima
:bJ",na, na cidade elo Rio de

..

i3.neil u.

.'L!:<J"dCéUúOS a
. entrevista

1.1 '-.". Ladcll' da Tr-anspor-
,_'.� .i·L..... l'u:� Ca l�ltlnen�e S/A,
J;I),'; 1 t:Lll":Li.lO;'; (;On1 a n1uior

"t,;slf.t\i:O, poi.� erlContramo,
:lI.;Lk.C o;':1111Of, fl Inalor eom··
il"f.-t'Ib:O ," bO;.t vOi1tade, 8.-

'Il de i.,j udat" a dai" mais
Jl'lllu"A J LtL::;ÜJo ::.:1 23.�·it8 Con·
J.·,: .. ,,'.,U i.:ll.�...:.rí:-:tj:.u.

., ,"A lfISC1U.ANl A. .U.,,,,,
'l1,i-dOJ'a doa IUdlu a.C• .4.-,
vitor, Valmu • D�

..

Resfrlou··se 1
o "Satosin" é excelente

p1lra (Cumbatel' _., as con.Sé1-

4L:erld<ls dog' resfriado!!;
irritaçôes dos brOfHllli(Js,
to;;,;es, (:atarro8 Pt"a ao �eu

t'arm(ll·(.ut;,·" ·"'lIO.<ill '. in.
dic:... l!n, nas trüqueobron
quites e suas manifesta
ções. S-e(l:ltivo da tosse e

expectorante.
---_ .._ .. , .._-"�

LECIONA
GREGO' - LA. 'f IM

MA1'EMATICA E FlSICA
Dr. 01''1'0 FRIEDMAN
RIU Cl'istnvão NUl�es Pi

re;�, 21.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



I Oferl'ii8-Se l:lVfHleiT3. eíi.-

CO·QUEIROS !,jf'nt� .. CUjclah(IO�:1,. rà1p)jdj<", Vel"culo 'r'oubad-o
o Bairro que ressurge ��:��t?��\e�:�:l,�J\���JlO��I:1 �

,

D' ,-I f
•

,.l\.pP.lldl(Ja, .,.fi pa",,,lmentol GRATIFICA-SE a pessoa que fornecer informações a 1 og.ra o
Loteamentos na PraIa da Saudade 1- - -,' , ,_

.

. -
,

J I 7 d'd)
011 qua ljller COmplOlnlSSO. : a respeIto do Jeep Wlllys lf)a4, Placa DF-143888, Motor I Moço, com curso de Dactilografia, aprrsenta-se- C01110

Numero 1 (tota mente ,en 1 o Tratar a RII" C011"0111" ,"J '4 '6"7"3 C' B" 1 t d P
.

d <i'd ' E 't" -,,'
.

C
.,

1
.. . C'

'" ' __ ,. - .,,' -J à o 01' eI]e com para amas pre os e ropne a- can 1 ato a em1)1'e[0 em "'CflOrJO l>'lnna ,omercla ou

VejO a se. conhece os propnetanos: Dr. Gercy arooso \ '- •
.

'. I' "'0" l' j
" , ,

< - ,
"

,

_

-.'
"

,,'laJra. o I)nf' 2.):)0, aJa.: e ele da S/A BRASILEIRA DE COMÉRCIO e REPRESEN- out.ro ('ualquer da Esuecialic1fide.. '.
-

(]) - Sr J o f'! IVI:. lVIonra (2) - Dep. Alfredo CheI em PI' 'ei . O'·
"

& C' • _ ' ... I . 1, ,- - . .....

.

'S
.

F
.

d
.

-

B d (1) S N'lto 1 DI' O'l'a
1 ,Ia llvella ,la" com TACuES BRACOREP, roubado no RlO de Jane11'o _no' d1a ,

C:HlS�, para esta Redaçao rom as lnlC1a1.3 V. V. R. �

(3) - r re enco un gens - r. 1 1 '"
,-

a Lavrll'oupa PI'l'Ina lnr 13 d- J I
- . - .

.. ,

' ,

'. ".' 'I.
.• ,a i:l� , e un 10 de 1.950. Infol'm:l.çoes com a fIrma lVI.R. Bott VENINO VITAL RICAnDO -- Eua 'I'en Silveira, .25

tomo da SIlva (2) - SI. Alvaro ACClOly de Vasconcelos
:.:;uma de lavar mais' vendida & CI'a E I M t ,�o Ad' F' I "

,

I'
;

(1) _ Dr. Joaquim Madeiras Neves (6) - Dr. O"waldo
.

.
'- (. .on. u n. aI. - ollanopo IS. J. (para chamada)

Luiz do Rozario (1) - Dep. Romeu Sebastião Neves (2) :
- 'Dr. Antonio Santaella (2) - .Dr. Moac:"r de Oliveira!
(1) - Arq. Luiz Eduardo Santos (1) - Dr. Elias Man511r

Elias (2) �. Sr. Paulo TIi.1dy Schnor (2) - Dr. Aderbal

Ramos da Silva (1) - Sr. Aurelio Marques Monteiro da

Costa (1) � Sr. Carlos Buchele Junior (1)� Dr. Zulmar
,

Lins Neves (1) - Da. Saiah<-rga Noronha Mendes (1) -

'\e Dep ..Lecian Slovinski (1).
�

.

NUMERO 2 (AGORA A VENDA)
TERRENO .DE PROPRIED ...'\DE DO DR NEREU RAMOS

.

-

Apenas deZeJ10Ve lotes. I
Pl'oJetp, loteamento e vendas - EngO Rm Soares -

,

Rua De0doTo 7 -- Fone 2521. -,- i
,-.>-�" I

I

--------..:------ ..
-.-----------.------ __ ,- -- ..------- I

MORREU'ANTE 900 ESPECTADORES
I

HOLLYWOOD, 4 (U. F.) disse: "J;Ioje está muito me-
-

- A atríz teatral da Broad'- lhor, qU,el'Ído�', caiu morta

Wfly, Isabel Bonner, morreu sobre a cama.
re,pentinamenté dia 10, à Dana Clerk, afastando,·se

noite, ante os 900 esp�ctado- 40 que ,devel:i'a di7,er de a-

re� que ússistiam á repl'e- cordo cOll1
..

a, peça, pondo um

sentação da,. peça "'].1he braço sobr'e os ombros da

Shrikf",
'

de -autoria de seu atriz exclaplOu:' "Ana, fala,
esposo, Joseph Kramm. ; estás sentindo, alguma coi-

O primeiro ato da. peça sa? Que há, querid�l? Eu te

des�nrola-se 11um hospital. 'amo".
_

- \

Dana Clark, que representa-I Vend� qúe a"'út�sta :üio
va o papel de esposo de Isa.- respondia. Dana r8-Z sln,!.l

bel B01111er, 11'a peça., acha-'para que descessem o panô
vu-se de cama, enfermo. A ,; e a assistencia acreditou

atriz apareceu em cena e. que assim
.

terminava a ce

quando' sentada o seu lado
1

na.

li ESTADO .'\.

-------�---
..........-�-----

De tal Sanl·a' IpolaDia
. DE -'. �.

i1.RTHlfR ANTONJO MENEGOTTO
Klla: Tiradentes. D,o 20

FLORlANóPOLIS

·-·""'··ENDIGO RICO
Tinha 130 mil cruzeiros na mala!

regar uma mala, para todo
I

l.ado,
resolveu-se verificar o

'IcOJüeúdo da mesma, encon

trando-se ali, com surpresa

geral, a importância de Cr$ i
131.175,00.
O falso mendigo não ex

plicou a procedência do di
nheiro. Desta maneira, sus

peita-se esteja escondendo

sua verdadeira identidade e

tenha compartilhado do as

salto às Coletorias Estadu
ais da Rua da Bahia, em

RIO,4 (V. A. +: Notici�s I s� condoeram da sua histó-

rocedentes de Belo Hon-, na.
-

zorite informam que ern 1
Aconteceu, porém que se

«rá de �1�nas) um indivíduo 'I í1�)l'?v.eitando. do descuido do

desconhecido, com sotaque vigarro da CIdade, quando
de português e maltrapi-" se encontrava na residência

lho, apareceu ali angruían- I,' dêste, surrupiou-Ihe a quan-
tia de Cr$ 50,00, desapare

do donattvos, sob a alegação I cen do em seguida, Solicita

de que precisava fazer uma elas providencias da polícia,
peregrinação à Fátima, Por- em breves diligênéias foi

tugnl, a fim ele cumprir uma prêso o homem, que se iden

promessa que fizera à mila- tificou como sendo Pran

grosa santa. Conseguiu vá- cisco Ribeiro Brandão. Co

rias esmolas de pessoas que mo o detido costumasse car- Belo Horizon te.

I
-�-

fxpreSS8 Florianópalis LIda.
I 1 ranspor!e de cargas em geral entre

I

FLOPll\NOPOUS, .CURITIBA E SAO PAULO,
I<.:SP�CIAJ IZAD/\ EM ARTIGOS DENTARIOS
Estoque permanente de todos e quaisquer artigos

ccucernentes ao ramo

II. EQUIPOS, CADEIRAS E MOTORES . 'EVONI te-

I mos para pronta entrega
1 I Aceitamos encomendas de PLACAS E�J.\IALTADAS

I 'r,ara diversos fins

1.1 ATENÇÃO; Atendemos os senhores Dentistas e

I i Protéticos do Interior pelo Serviço de REEMBOLSq
. ! AÉREO e POSTAL

I
1----------------

(JOM V • .AOEiliS llHU:'l'Al!I r, PEI1IU D!JTES DI C..uu&08 PIlCtp.IUOS

'1
'�tAnn.l: I..LOi.U.!L�()i'O.LJS

Escritório:
H.ua p�re Roma. 5i) - 1'erretl

nencstto:
'FI,Ufl Consf.llwlro Marra n 1:f'1

Fones: 25:H - 2.535

Caixa post.l.l. 435

End Telegráfico:
Sanctr!l.de e Transpol1s

,nu (�: eV.:a.rr1JJ4 'IUAJ,,; 8&0 PAULO

Visconde do Rio Branco
o,a::.l/.).'

Aventá. do Ilitadó 1660/78

Te1e1on.: 17-30-IH

fi.:uclereço Telegrá.rlc·)
Santldre.. e Ttanspolis

São Paulo _;. capttal - Sf'.
Endereço TelegráfiCO:
Bandr!l.dee Transpolls

EDITAI. PARA REGISTRO DE CHAPAS E

CONVOCAÇÃO DE ELEIÇõES
PreÇO saber aos que virem o presente ou dêle tiverem

I ccnhecímento que, no ..

dia 15 de Julho de 1955, serão reall

I

I·<adas
nêste Sindicato, em Sua séde, social, á rua Trajano

(.'\lC'êlll'la f\(- Il.itl jjf" .I'lIlt'lnl e em 6.-:10 HIIM',unte ('(IIQ 'tr.í.fe,o m�t_u� a'U I .nr. 14, 1° andar as eleições para sua Diretoria, membros do
-

�.o "l'oQlo I'Om ,. F.rrJl...·;. ... <:til!' l.',"IUl'li!oOrtf':!l ltlif!olIi n"t&llt SI&J -
I Conselho Fiscal, ficando o prazo de (5) cinco dias que "cor-

_�

-----�- .. -----.- - -- _-- i rerá a partir da primeira publicação dêste, para o registro

I
de chapas na secretaria, de acôrdo com o disposto no Art.

fYNU.VEM' DE C.LO·RO" I-C I T' E 6°. nas instruções aprovadas na Portaria Ministerial nO. 11,
de 11 de Fevereiro de 1954.

.

C
c

62 't'
Os requerimentos para o registro de chapas deverão

alisa VI Imas I A
A. ser apresentadas na Secretaria em tres (3) vias, assinadas

FULDA (Hesse-Alema-, Easa nuvem de cloro ))1'0- 'I ·genc�a por todos os candidatos pessoalmente, não sendo permiti-

nha), 4 (U. P. - O nume- vém de um vagão-ci�ter)1a, i
da, para tal fim, a outorga de procuração, devendo contar

ro de pessoas intoxicadas, tendo escapado, (�evldo a' de os requisitos previstos nos Estados desta Entidade e na le-

pelas emanações provenien-
.

manobr�. ma.l. feita: uma

P bit .d
gislaçâo Sindical vigente e Instruídos com as provas exigi-

1-<:'5 de nuvem de cloro que locomotiva fOI hgada ao va- 'U Jel �.1 �.� D.. · ! das no Art. 11 � iO das Instruções,

deriva por sôbre a localída- gão, pondo-se em movimen- - l I: I Plorianól?oli�, 29 de. junl�O de 1955
.

de de Heringem -(Hesse), to quando ainda se prece- "_Ui'_' I
Amanmo Pereira .Fflho - Presidente

�lr\;:t-se ngol'f1 fi. sessenta e dia ao abastecimento de um ,.� ,.4..�",,*,,... ,-.. i ' - _

dll��. i bnque vizinho. Rompeu-se o' ....."v ,' ..�<:",tli. I'f\'o Hospital de. Bad Hers- tubo que ligava, I) v!l.gão ao '. D" O'" ·�C' 'E""
.

'S_,.reld, considera-se que quin-
.

tltnquc, e o gá� espalho�l-s.e � .

::d�a;,.���-' �,liw, �m ,,-

����:�mente_._p._,.I',..S._,...._p....
r

..

o�;;,ll1l�_I,' [-a''v..ade, Ir' r;" � ��ried:�:.i��\�:t:�C�:���:: :�i,V.��c;������osgl;��\:t��
_ _

_ Q '''Idos, casa.mentos e aniveÍ'sal'ios. j
Hu3. .Melo e Alvim 17 Wh::lCara Espa?ha) Tel. 3.416.

-0--

------------_._--�.

-'� -.._���._- ..... -. --_.--......_,-------_.__:::.�---�-

I
I
I

"

VENDE-SE AS SEGUINTES PROPRIEDADES
A Casa n. 12 na Rua dós Ilhéus (antiga Viscondé

0\11'0 Preto).
A Casa n. 13 na Rua�Silveira, d·e SOUZil!
As Casas nOs, 1 e 3 na Rua S'?te dI'!; Setembl'o'

Uma casa de estuque na rua Servidão l\iol'itz, (1I1oj'fo)
com o terreno 6 x 14, preço Cr$ 18.000,00 j

Um,t casa de material com o terreno 10 x 30 no in.icio
(la estrada do Pantanal (lado da Trindade), preço Cr$... ,
40.000,00 .

'

\. _. I
A tratar C0111 o Sr. Doralécio Soarfs ou o Sr, Sílvio

Sonsini

n
I

l·!
.

TERt�ORISMO EM ARGEL
Ví1,;nas - Prisioneiros

terrorísta, ferido e captura
do em Scuk Ahras; perto da
fronteira tunisina, revelou
ser membro de um grupo de
25 homens que abasteciam
os rebeldes.

ARGEL, 4 (U. P.) - Os
terroristas incendiaram, ri
cas terras cultivndns de

proprtedade dos franceses e

tiveram choques com :1 Polí
cia e o Exército em pon tos

isolados do territór!o. As,
informações recebidas, que A Polícia declarou ter
são contraditórias, indicam detido numerosas pessoas.

que cerca de 15 terroristas Em dias passados as prí
ficaram feridos, on tem à sões ultrapassaram de 15D

noite, e às primeiras horas e aumentaram dia a dia. Um
de hoje, principn lmente em grupo de terrortstas atacou

lutas com os guerrilheiros. as granjas situadas perto de
entre Argel e Constun tina. Philippevil le, queimando
A Polícia informou que um trigai.s e casas.

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

!I.....w;� _

TARADO
Vendeu a filha

Luao, 4- (U. 1".) -- Por 2,)0 za de d("�culpa: "Mas eu to

peseta, um molarlor. .r O�.!: 'mura as minhas prcea j(;: t'�
Garcia. vendeu urna de ."L1,ilS ::V1!ir�a' a-a com uma tatua

filhAS, de :l ano!'. rie ld':\de, a ger» fi fim de pc,l':]' enc.n-
um h{".l�j() de Ci�3.n0S tri . a'

1\ u.:lsa do pai itlliig'l(: 1-,'!

1"::, :-v i:;�·,el'iJ, ,:;!J.' ,:1" ohr i- ruem ao saber ,1' trc'T:��l(;;tG
'?:OU .;, lllfl separar de rni:ln�.;. 'lllJ .[o.f:";�, .. if'i.a avts v.» n,.;' �lLII.

�;11-,A., c'ipclal'ou 01.(' ,\ 1_1U,trdJ rldac't':: .

:i"\'j!. 11\) i110n'l3!.'\:I) L'lA' 1 a I ' '�J" e os "I f'f'"' nr- f" 1"1
" .

'".. "t �
......J.:I.

� ..... t�cI,. ... L.. :-. JI .u ...
·

. :'\";'10 E acreS';')I'\UII �, : 'I - 1[I'·t1rtlIS no XEI"j'('.',:

UH. LAIJHO CALDEm.-\. Dt: ANDtL-UTA

Cirurgião Denti8!a

Consu-ft{lrio: Rua D. Jaime C,mrãl'a, 9
Horá.l'io: Segunda Quarta' e Sexta feiras das 8 às

11 horas
-

..
• � 1.

Terça. ec Q,J.ún ta feirfL. da� H $s 1.7 horas
_ : -'''; .',::�:.\;:-.. '

Atende à noite éxc!usiv:-lm('nte com h�1l'a mnrcáda. >- ,.",.

Cap�eÍl'a;�-'r�rça.;'e:(Úiml'íí" . mI", llàil Jg- t,,, ���
Sabp:do.dasí4··Ásl'[hl)râs�'

'"
"�'f .�. ti::,...,

� �__._ft__�,�,�� � �__� __

VIDEIRA]

".:., '..... .. ....
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&ONYIJ[· AO
.

POVO• n.Ó$?,,,a4a�'ll,.���!�)'���!�d��)��I!!!,�,lde
:> r: . ; . .' "

"
"

RIO, 5 (V. A.) - O

PIeSl-1
pelo Banco Nacional de De- vmcu.aoos a expansao do '>c- Giovanni Guareschi, es- prisão, por ter rtdículartzadoRealizar-se-á dia 12 ele Julho (terça-Ieíra) no Clube 1.) dente 'da República autorí- "envolvimento Econômico de ), rque gerador de enersría i .

it
...

...

, .
_

'

�
,- . . "

"

,
, a. -

"

",' �. , Cf! 'OI' monarquista Italiano, o então presidente Elnaudí,de Outubro a",

20.horas
o ato da fundaçao do 1yIOVIMEN- zou ontem o financ.iamen"o mais três e.ffiPreendimentos elétrica O primeiro rínàncía I t

'

, ,
• �, • , c'

,

'. ,'-, que se ornou famoso em to- com uma caricatura política:'
,�O NAC,I�:>N�� POPlJ�A.R TRABAL�IS�A_ de sant� cat�- ·1

,••••••••••••*..................... mento será concedido à eis, do o mundo com seu livro Em seu semanário satírtco '

rma onde sera estruturada a sua Comtssao ExecutIva Es- O RAB'O E SEU MACACO de Eletricidade do Médio'Rio "Dom Carníllo",-

d
' recuperou "Cândido",'Guareschí acusoutadual, N2St.� l:lé511la ocasíâo será debatido e apro,�a o um ,

" "

'

',' , , Doce para a conclusão das hoje a líoerdade, depois de
r �rT""na mmimo a ser apresentado aos oandidatos fi .1 De Gl1speri de ter pedido aos
.)1'u,9",,1 c I i • J. i c a 1,

• '

III . .íbras do sistema elétrico que cumprír 13 meses e nove dias aliados que bombardeassemG.oVERNADOR DO ESTADO. Fügil',ldo ao entendimento de personalizações, está construindo, visando ao ele prisão em Parma, por' dí- bt bl 1 R
'

Convíd t b IhdI" os su ur lOS e e oma, para.onvi amos os ra a a-ores e o povo em gera. 'para evitarmos o trôco no mesmo níquel, quere- aproveitamento da cacnoeí- tamar ottnado ex-vpremíer" instigar a população contraA COI\USSAO PROVISÓRIA DO MNPT
mos, hoje, repisar a péssima memória do escreve- ra da Fumaça, no rio Tron,·· Alcide De Gasperi, e ridícula- os nazistas, que ocupavair. a
deíro ela GA.ZETA, de 2 do fluente. O seu desrosra- queiras. O segundo refere-sé rizar o ex-presidente 'Luigi Cidaele Eterna. Guareschi a-
tamento é alarmante. Senão isso, anda-lhe 'Sempre a um empréstimo adicional Einaudi.' poíou sua acusação publí.
em socôrro a esperança de levar a melhor, passan- de dois bilhões e quinhentos cando fotocópias ele duas
elo' !l'ato por lebre, milhões de cruzeiros à cía. Pálido, mas cheio de ener - I cartas supostamente escritas,

: Fbi surprezos e divertidos que lemes, no sá- Hidrelétrica São Patricio. Fi- gía, o incisivo escritor aban- por De Gasperi, do Vaticano,
bado último, as últimas novidades da GAZETA na nalniente o terceiro emprés- donou a prisão, às 17 horas onde êle era bibliotecário du-
história. ela nossa oposição:. ",imo foi concedido à Cia. de de hoje. Ouareschí ingressa- rante a guerra, a um oficial

"Os de ';A 'Gazeta" rísemo-Ia em 1934-35, ape- ,i1Ôl'Ç.l e Luz Norte Perlbe e ra na Penitenciária para da base aliado de Salerno.
nas por ideal, 'sem qualquer apóio financeiro, Baltazar, e totalízã 8 mllhões ,pumpl'1r a condenação a 26 De Gasperi negou que' tí-
ameaçados de empastelamento, pobres e honrados. :le cruzeiros, que se destinam de maio. do ano passado. vesse 'escrito essas cartas e

Erarnos, então, o único jornal em Santa Catarina 1, atender à demanda de e� A Hi de abri! de 1954, Gua- processou Guareschi, por di-
a fazer a dificil campanha, que elevou o sr. Nereu nergla elétríca na zona r�ral reschí foi condenado a um famação. O Tribunal de Mi-
Ramos ao Govêrno do Estado. norte-fluminense. ano ele prisão, pelo Tribunal Ião declarou que as cartas

Fizemo-la, éntão, na certeza de que estávamos

T
.

,- dê Milão, acusado de difamar eram apócríf'as e: condenou o
defendendo a autonomia de, Santa oatarína. 'E erlDl-DOIl I Ire. De Guasperi, quando êste era autor de "Don Camillo" a
uma coisa podemos afirmar alto e bom som: ne- primeiro míní t d Itálí

. -

lt d 300 '1' I

V.e em San' tOI '

" I IS 1'0 a a la. prisao e mu a e rnr i-
nhum dos atuais escribas de "O Estado" esteve ao Simultâneamente, foi conde- raso
nosso Iado, aqui dentro ela redação, quando nos

ameaçavam ele empastelamento e, o sr. Nereu Ra
mos. mandava Olívio Amorim pedir-nos que mode
rássemos os ataques".

Os anos de 1934 e 1935 não estão aihgti perdi
.dos na poeira dos tempos. Os' documentários para
revivê-los acham-se, a bem dizer, A mão de todos.

Vejamos, à sua'luz, QS doís .anos de oposíctenísm», ....
.alegn.dos pela nossa prezada conrreíra, No de 1934,
.há que ser 'feito um pequeno abatimento, por isso

que nele 1\ GAZETA não sofreu os 365 na trincheira

oposicionista, em luta aberta com o govêrno e em

vigília permanente contra os empasteladores. E'

que fi,. 'nossa querida colega, segundo o carnet social

daquele ano da graça de 1934, nasceu, feliz e tra

v.::ssa pimpolha, no dia 16 de agosto, pelas 8 horas.
Abatidos os 7 meses e 16 dias, ' nos quais não fez

oposição porque ainda ausente deste m�u�d,o ingra-
to e vil, escrituramos-lhe, por enquanto, no crédi-

to, 4 meses e 14 dias de lutas contra o situacionis-
mo. No ano seguinte, a l° de maio, o. sr: Nerêu Ra
mos elegia-se Gove'rnador do Estado e daí por fren-

te, até,31 de janeiro de 1951, A GAZE'l:'A não foi

mais, por sua causá, ameaçáêla peia selvageria dos

empastelamentos. Nunca mais' foi oposição! Cor

re-lhe a crédito, pois" em 1935" mais 4: meses. No

extrato de conta temm, �ssim, não, ,dois anos de ....

,oposição, ,mas, tão só, oito 'meses e catorze dias' de
vida .... Governava o Estado, à-época, o· sr. CeI.
Aristil1ano Ramos. O Partido Liberal, fundado pelo.
sr. Nerêu Rámos, 'tit1ha um órgão seu,' w3sim 'de,;,
clal'::;,do no cabeç,alh0: A REPUBLICA, dirigida por
Aderbal R. da Silva. A oposição a êsse partido, que,
era o do govêrno, e à este, fazia-u_o,jornal A PÁ

TH,IA, no quàl clouti-ihavam e a,tIl;pavam., àspera
mente, Bayer Filho, \Va,nclerley Júnior, -Gil Costa
e outros. As pólemica3 eram contínllas e os revide,g-

cli:id�.s entrê C?S dois jornais"
'

I,

'Isso de A ,GAZET.:; ser órgão de oposicão, àque
la �,pGca, é para' ;Xós todos jl mai'3 surpre�hdente e

. r. mais inédita' das ,novidaeles! Se foi, ninguem des

cobrnI!,Instl'anspirável ,segl:êdo, só agora ,\denun-
ciado!

'ço Jorge Lacerda. dato do P. S. D., que nos seu,"

E' realmente uma figura 50 e tantos an03 'de ,existên-

cia, tem dado ao Br::311 tod:... AndlLmos 'U falhar, ontem, os 8 Inçse'J e 14 dias

uma vida de trabalho profí- do ôJ}ô,;;;iciouismo da GAZETA. N:ada encontr:;tmos
cuo em pl'ól da g;randez:1, d:', nelés que definisse o 'jornal CO\110 jornal de oposi- ....
aátria comum. A exp21'ient;h C)ãl!. Topamos com algumas entrevista's políticas de I

de um velho' lidador, natl.J' adversários do goyêrno e tlo sr. Nerêu Ramos, como
ralmente vale muito mais os srs, Hupp '-.Júnior e Wanderley, Júnior. Mas, a11-

que ,a pouca experiencla de tes, encontramos também entr.evi'stas de amigos
JUtIóO cidadão que e,ntra ago- do sr. CeI. Aristiliano Ramos e advel'sirios (10 sr.

,'a na vida pública' bal'rlg:,;· N€f�u/como,{)s S1'S. Trindade Cruz e Fontoura Bor-

verele. ges ! De oposicionismo, propliamente d�to, não es-

O eleitcrado cataritlE'TlS!, b::uTumos com nada de nada!

,)reeisa escolher com filTUf:' .A.:egam os irriquietos e desmemoriados cole-

�a o seu candidato e nfto Je.. gn,:; que eram "o Úilico jGl'íl:ll a fa.zer a elificil cam-
ve se deixar arrastá!' 'peii; ,.- panha do sr.. Nerêu Hamm ao Govêrno elo Estado".
i'anatismo uelenista qUe se :v'C' I Fraca 111emól'ic.! E A REPÚBLICA, órgão do
J que está de :,eu lado, :3Íl"/,; i PaÜldo cl)efiado por N'erêu, �10 qual êle escrevia, e

:lU nã!] birva aos interesSé3
i

era dil'igidó"por Aderbal H. da�S!lv:1?-Seri q{H3 até
. I

f.:ef'ViçOS de l,'lrga responsabi- do Estado de Santa Ca tarina, ' Nel'éu éà conLfa Nerêu?
.

lidade,. encontrou o Partido que precisa \ Iyrosseguil' e.r. Se, não ficassern muito longos e§tes rabisco'3;
Social Democrático na pes- sua' jornada glol',iõl;;l e ni:io contarilimos que li. campanha que lev.ou o' sr, Nerêu ...
sóa do Dr: Francisco Gallot- estacionar ou retroceder para R:i,mus�ao Govfl'l�o, de que se g�,ba A GAZETA, foi
ti, que na direçüo do Porto satisfazer o apetite voraz e como a batalha de Itararé: não houve!
do Rio ele Janeiro, onde mou- insaciável da clã uelenista . I &»tá havendo agora, por artes do- rabo do ma- ...

rejam milhares e milhares Muito breve o Dr. Francis· i caco, (fue e!itiÍ na Clli· !

de funcionÚios e onde tam- co Gallotti, com aquela Sthl' ' � .

bém o movimento financeil'O ,impUcidade e afabilidade, t D'e-dro de An'rade 6a,",·a'atinge' a milhões e �nilhões. irá. levar sua .pa�avra d�,,; l� '. na�s �elho, mas caela .vez
de verbas ara () serVIço, tem 1 maIS remotos nncoes cata1'l"

,. .
'

'

,.' , 1 11:11S 1 emoçaclo na sua vüa- .

" b"d , .. ". . , .,

.

nenses OIld'" ell'r" a's gente'
No HOspItal ele CUl'ldade, onde fora recolhido na ves· idade ele velho (l'U" tem o co-:cU 1 o C011C1uZll-se com .algo .

, y ,"" �'. , ..,", �
,

de,3corLínio e honradez. De�t' ., do interior; o que pl:ecisainos per,:, Vltllll:l de mal SUblt_O, laleceu ontem, as 13,30 hora� � ração moço...
' "

',arte nüo se pode comparar o fazer, não enchendo porém' o, nosso .estImado cGn�erraneo, s�'. Pedro �e Andrad� ��r, I l�arabens aos, organizado·
eanelidato da U. D. N. moço, os ouvidos elas populações'det, C1":1, ,,�eell�:doc Inspetor de Fazencla e ex-DIretor do serv1ço res da brilhante Fest::l Juni-

sem nenhum passado admi- nosso "hinterland" de pro-
cle 1- lsc�lh.açao .do Estado.. ,', .

' ,la.

nistra:;lvo e que Surgi{l na mE'ssas irrealizáveIs' ... MUlto relaCIOnado e (;llH:ldo em uossa CapItal e entre ror nosso intermédio, a Di-
ar"n9. estadual há muito JO?-1ES. seu�eolegas e funcionários, Pedro Garcia desaparec� pre- retoria do Clube Doze agra-

maturamente, causando a sua morte ger�l consternação em dece ao consocio sr. Francis
nosso meio. :;0 Medeiros pela alta coope

O extinto deixa' viúva a exma. sr�. Iracema Zomel' ração que deu na fe3ta.
Garcia e os seguintes filhos: dr. Walmor Z,omer Garc.!_a,
médi(!o; sra. EH Garcia Rebelo, casada .com O,sr. Adil Re

belo, ,l?!Jlegado do IAPTEC; sra. Nelza Garcia Ribeiro, ca
sada com, o sr. Aldo Hermelino Ribei'ro, funcionário do
Banco do Brasil e sta-:- Madalena Zomei' Garcia, estudante,

Os restos mortais,do pranteado extinto ,serão levados

hoje, às 10 h01;as, ao cerrtitério da Irmandade dos Passos,
,saindo o féretro da Capela do HospitaL

À família' enlutada' apresent!Ul1os nossas homenagefis

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

..

__;.,..,

Florianópolis, Quarta-feira, 6 de Julho de 1955
---------------- ---------

REAlIIACÕES MUN'ICIPAIS
, '

.

j
Em prosseguimento ao elo um boeíro para que tão I

magnífico programa de obras logo esta fique pronto, ter
I

que a nossa Prefeitura vem início uma ponte no meSl1LJ,

realizando, co 11 tr a st a n do trecho. No 'canal da Avenida r
com o marasmo e a ímpro- na parte próxima ao mar, vai I
dutivídade da gestão ante- ter início tambem uma ponte;

ríor, o Prefeíto sr. João Na'" que ali se faz necessárta, A

vagantes Pires continua dan- pavimentação da Estrada da

do grande impulso aO que Base já' está concluída do I
-

-roí traçado pela Dr. Osmar Largo ,13 de Maio, até o De- !
Cunha que está transrorman pósíto ela Antártica e aberta I
do a nossa terra no que ela ao trânsito público. Assim

I!realmente deveria ser. Pela continuam as obras munící>

ação do Prefeito sr. João Na- pais seus ?rosseguimento"
vegantes Pires junto a Cia. sendo que tao logo regresse,'Telefônica foi instalado te-! da Europa o Dr. Osmar

lefone em'Capoeiras, serviÍl- Cunha, serão átacados outros;
do assim aos moradores dali, elllpreendimentos de vulto t·

.

à maioria composta, de famí-' já programado para e3te an',),

lia de veranistas desta Capi- As outras ruas da cidade

tarL E' realmente um grande tem tido tambem a atençãu
serviço que o sr. Navegantes dos encarregados dos servi

Pires presta à coletividade

I
ços gerais e en: toda pade

daquele bairro. a gente pode ver algo qn�' I
Sôbre o calçamento a pa-

I
está sendo feito. '

i'alelepípedos, contifiua a ser!

feito no. prolongamento da! Já Florianópolis não c

rua Major Costa até o LargO' mais o Paraiso da

mCh:nad:l.!General Osório. As ruas do com cabras ,cabritos, porco,>,

Estreito, Santos' Saraiva, ru- .
cavalos, como dantes, porqlE'

mo a São José e Pedro De- I agora a fiscalização clá clUl'�'j

moro, rumo a Barreiros, tal11 nestas irregularidades e o

bem tem o seu prosseguimen bichos não andam mais ao'

to acelerado. Na estrada da bandos pelas ruas da Capi
Lagoa está sendo concerta- tal

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

Nada tem.os contra o mo- pouco tempo, com o cancli,

l'iiH.pát.lca, agradável, cum

pi'imenLador de t Jda gente,
insinuante mesm:- M�s tudo
�s o é mUlto interessante

para fins de se compõr uma

pessoa ante os outros. No se ..

tor p-srém da administração
de nada valem os atributos
ele simpatia. O que necessi
t,:1.1i103 é de um homel�1 expe ..

rimentado :aa vida pública,
no comando de tarefas, que
impulsionem atividades, um

homem'n\:Hluro no labor in
cessante e no manejo dos di
nheiros pllblicos. 'Este ho
mem encanecido à testa de

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

:NOTICIAS DA CIDADE
Completou, sábado último,

() seu segul)dQ aniv�isário de

fundação oJarclim de Infân-

�ois maIS êste trabalho rea
lizado pelo sr. José N"I7.areno
Joelho.

cía MurUo' Brag'a,
-

mantido J. *' * *

pelo SESC; 'e ljelo SENAC, e

I
Já ije acha no prélo o Uno

(llle tão relevantes serviços "Olhava a Terra da Promis
vem prestancfo ,à infância' de �ão", de- autoria do nosso

nossa terra, através de sua conterrâneo Capitão Luiz Na":
boa organização e seus zelo- poleão .de Azambuja e prefa
:-;os dirigentes. -,

,'ciado
pelo jornaUsta Marti-

nho Calládo Júnior, diretor
xxx ele redação do matutino "A

,A Rá�il) CUi.U'ui.á _aprese�- i Gf.. z(j.ta�'. Aguardem�s a, �i
tou maB uma audlçao da se-

. vu1gaçao da obra hterai'la,
rie Rádk-Reportagem levan-

:

cuja história se baseia no en

do ao ar uma entrevista con-
.

tenelimento que existe entre
I

cedida pelo sr. Luís Trindade, 'os hom�ns de uma determi-
diretor do Jardim de Infân-,: nada terra com 'o objetivo do
da Murilo 'Braga. Ouçam,: belú comum.

de pezal'.

Clobs Doz8 de [CONFRATERNIZAÇÃO ESPIRITUALISTA
Agosto

FES,T1\ l).� SAO;', PEDRO ,:

RIO, 5 (v. A:.) - o Minis-
tro da Viação' anuncíou, on
tem, como prá1icalfiente' de-.
belada a greve dos trabalha
dóí'es no' pôrto' de Santos, in
formando que os trabalhado-.
res 'iniciaram a volta ao tra

balho, após - notificacão da
Cia. 'Docas de santos, sendo

que em sua quase totalidade
já regressaram os empreg'a-

I
dos nos escritórios. :

Declara mais a nota que o

Ministério se sente; agora,
desobrigado das concessões
qu:e propôs - ,aumento ele

25%, em lugar de- 30% - an
terionnente e assegurou qne

•

,25 navios, dos 47 nó yÔrto"
estão sendo ',operados nor

malmente, com o emprêgo de
800 homens que comparece
ram ao serviço.
, ..
f

REGRESSO
Anuncia-se para o dia 20

do 'corrente o regresso do de.
Osmai" Cunha a Florianópo
lis, quando reassumira as

,uas funções ele Prefeito do

Município.

Foi cor��da de. pleno êxito
L "Soil.'é.e';, rea)iz!tdá sábado
10 Clube Doze, com"brinca
jeiras ele salão e outras far-

NOTICIAS RELIGIOSAS
PROCISSÃO DE N, S. DE

FÁTIMA

si:g,has oí'ganizadas pelos ,nos
sos acadêmicos. 'À meia' nbi'
te houve a quadrilha que es

tava muito bem ensaiaela pe�
lo 110SS0 velho' amígó sr.

Francisco Meclei1;os, decor
l'endo esta brincadeira com

muita, animação,' havend,)
nO�:l1entos de hilarieelade in
liscritível. O salão ornam,eu-

tado a carater, com barra"
luinhas; balões, bandeiri- '

nhas e sôbre as mesas, ,,'pi
nhão, " ,amelidoim, . !aranj'a, '

'oscas de polvilho'e mais tar
de, canequinhas' de barre)
�om o forte e cheiroso quen
tão. Que estava bom, estava
mesmo. A -rapaziada brincou
a valer e já "o. sol desponta,
Va no horizonte", quando �l

l.'aita, o pandeiro o batuque
i3 os reco-recos cessaram de

I';ocar.

Alcançou ássim m:1is um

tento o veterano e aristocrá
tico Clube Doz�, cada vez

realmente um lindo ato de
fé cristã, o qUEt demonstra o

caráter religioso ele' nossa

Sábado houve a trasladação gente. Durante a estadia eh
da Imagem de N. S. de Fáti- Imagem na Catedral, foi re
ina da Capela elo Estreito pa- zado no sábado um terço fe;
ra esta Capital,' retornando Üvo, sendo que às 24 horas
domingo à tarde com g-rande houve a mi-ssa consagrada a

acompanhamento de veícu- : Santa Peregrina que percor
los, dando certa imponência I' re O' mundo, dando lenitivo
no percurso. A procissão foi aos corações cheios ele fé. , .

ALTERAÇÕES NO
PADRÃO MONE
TÃRIODOPAÍS

RIO� 5 (V.A') - O presi
delite Café Filho enviou

mensagem ao Congresso 'Na':
cional, acompanhado de pro-,
jeto de lei propondo a subs·
tituição das cedulas de um,
dois e cinco cruzeiros poe
moedas. Por outro lado, as

cédulas de papel-mo'eda CO'1'

respo.nderão aos valores da

dez, vinte, cinque.nta, 'cem,
'1uinhentos, mil e' cinco mil

�ruzeiros. Perni:�necem as

noedas divisiól\\ida13 rela ti·

'ALA MOCA DO P. S.· D.
, ,

'

Convite
O diretórfo regional da Ala Moça do Partido Social De

mocrático convida a todos os jovens de ambos os sexos u �'e

inscreverem e111 seus quadros. A secretaria da Ala Móça es

tará funcionancl,o a partir do dia a do corrente, cbs 17 às
18 horas, à' rua Arcipreste Paiva, 5.

OutrossÍlú, comurlica que está aguarclanclo 'autorização
oficial para determinar a data da instalação elo Seu Depftr-
tamento Feminino,

.

Prosseguiu ante-ontem, às
20 horas,_ no Lira 'Tenis Clu
be, a II Confraternização Es

piritualista, estando inscritos
entre os Çlradores o professor
Hubel'to Rollelen que discor
teu sob o tema "Os tempos
são chegados". Ontem, às 20

horas, no mesmo lbcal, dar
se-á a sessão de encerramen

to. A II Confraternização Ed'
piritualista do Brasil, sob é\

presidência do general A�l'
gusto Duque Estrad:t foi

inaugurada sábado, no Cinc
Ritz.

Foi no banquete elos médicos, oferecido ao MinisLl'�1
da Sáúde.· S. Exa., au (lessel't, como manda o estilo, re
cebeu a saudação da classe a que pertence e que ll'lt'
prestava a hómenàgem, sem cumplicidades com o si
tuacionismo. A hora do agradecimento, pigarr�ou, em
bolsou a sinistra e despejou o verbo. A certas altul'!.'l.s,
na certezà de que seria coberto de aplausos lascou unE

referência de boa educação e melhor saúde, se bem que
tanto acácialla, a re'speito elo sr. Irineu Bornhausen.

Esperou as ''Palmas e �elas não vieram!
O ilustre Miliistro desorientou-se, mas ripidamen-'

te recoPlPÔS as linhas' da sua oração. E voltou com no

va alusão de elogios ao nosso Governador, usando, cles-
'

ta feita, a técnica lacerdeana de avolt)mar a voz e er,

guer os braços, num como que comando de aplausos.
A sua generosa tentativa fracassou redondamente"

ninguém tug·iu. Silêncio sepulcral.
Velho lutador, o sr. Aramis de Atayde não desani

mou. Recordou-se, talvez, de antiga frase feita, tantas
vezes aclamada em outras ocasiões, e aplicou-a ao ,r.

Bornhausen, com a voz; os gestos, os olhos em desespe
rada súplica de algumas palminhas ao Go.verIT!ldor.

Nada! Todos ficaram como estavam.
O sr. Ministro, então, capitulou e levou para outro

rumo o' seu ,agradecimento, já desarroxeadél do esforço
gigantesco, ,

Um dos seus diretores, membro de sua comítiva, co-
mentou:

'

-Caramba! O Governador �qui é' deeididumente
inaplaudível! Nem à sacarrolha nem a fmJceps!

�,-----------------------------------------

'DIRETORIA DE ENGENHARIA DO
EXÉRCITO

"ais., O 110VO titular é IigurD
das maL., prestigiosas 110!;

meiós il1i1itares e tem' ocupa
do cargos de maior, relevã,n,

j vas aos cent\i.vos.

RIO, 5 (V. A.) _.- Tomara

posse, hoje nas h'mções de
diretor geral ele Engenl)aÍ'ia
do ExérGito, o general de di

vi3ão Eudoro B�rcelos de Mo

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


