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Governador compromete lodos' os excessos
.

de
.

ar'recadação
•• -- __ o

'....................... Na s,"s:':'io Li:: A: .. �';',ii):,�:·\, f'oc,:er Executivo, estava pro-
.. .'

• .Ie iJ do corrente, fd liú\':'t Jo positaclamente, comprorne-

iama.s enti.oDii-! ';xpediente, ocupou novarueu- : tendo tôdo o excesso de arre

I '
':e a tribuna, o depu tudo Ds-

'
cadação, afim de não conce-

IriO d�· �. Catarin,..: -ivu.let Pire�, ela bancad,a, do I der o abcno aos servídores
-urtído Socíal DemocratlCo,' do Estado, e com o propósito

Ano XLII : pâra demonstrar, mais uma I de forçar os deputados a con-

•

.

� 'e� Cjl:e pelo excesso de :ur,;- : cederem o aumento de írn-

: N 1
i cadaçao do corrente exerCl-' postos. Antes ele terminai'

"
• 2.217 ! elo, seria perfeitamente pos- sua oração, disse o parlamen-

I
. � sível a concessão elo abôno fi tal' pessedísta, que ccrtarnen-

, ._._._ ,.o.!.!!!!!.!! 'laboriosa classe dos servido-

CrI lU. res públicos do Estado. Co-
-, --,,�,-, meçou o parlamentar pesse

dista sua brilhante oração,

Nova Orien tação I Em,�, �E�!�'�i!�iYOm��, d��oY}�!�nclu'i" ��i,:::;!�;::�;:�::��;�;;;
NA li!PoL IT ICA CoMERC IAL ! �:�t�:�=:�,�� �;:':d!��;':� ;�;,�:'�,lt:";:;"�,��"nd" Po· :;��; P��,�::ut:,��.�;;;o �;

RIO 7 (V A) _ C
d.sxembléía Legtslatíva, de- I Santa Catarina, durante G UDN, no qual afirmou que Q

" ,. om a dispensar às exportações em norte-americano e à libra .

1
.

I t
.

putac o Braz Joaquím A ves, reinado do díver ido mora- excesao de arrecadação, se·

asslna tura dos ajustes co- dólares convenio, nos paga- esterlina. Esta segunda de- a Emenda à Constituição que dor do Palácio da Agronô- '5undo dados oficiais até 31

merc ia l
-

e ele pagamentos mentes com a Alemanha, o c isao é consequencia dos criou o caruo ele Více-Gover- mica não pavimentou ne- :le maio do corrente ano, ha-

entre o Brasil e a Alemanha mesmo tratamento previsto ultimas. entendimentos rea-
. nador.

'"

.... nhum palmo de estrada!.. 'lia atingido apenas à cifra
-,- afirma o vespertino of i- para as que se fizeram em lizados entre o nosso gover-' Portanto
c ín l "A Noite' -.,- iniciou-se "Deutsch Mark) pagando AI h A

. ti'
a 3 ele outubro Em Alagoas, um funcioná- .íe trinta milhões de eruzeí-

c: , , c -se 110 e a
,

�man a. s Il1S ru- I dêste ano o eleitorado ca ta- río do Estado, padrão "I" .os. Disse o orador, que não

uma nova orientação na 'po- as exportações naquela mo
- .

a d t
:

. . e- coes aCIn1' enumera as 0- i rmense terá cle votar, para " iercebe Cr$ 2.900,00. Em San .oncordava com tal, afirma-

Iitlca aconomica do nosso da bonificaçõ'es identicas àS maram os numeros 119 e. ��overnn,dól' no Engenheiro e a Catarina, percebe cão, pois que somente no te o vlce-Iíder da UON, rôra

p;( ís
.lna la

exterior. q ue são concedidas ao dolar ( 120. I :',dvogado Benjamin Francis- ,:1'5; 1,ÔOO,00,... Oiil'io Oficial de ri do corren- novamente traído pela asses-

Ass ina a aquele jornal que '. '1' 'o G", llott! admínístrador T' 1
-

AI'
.

té
.

d b 1
,<, '"' _ \ ej am os pac roes de •.a- .e mes, acham-se publicados seria ecmca e sua' ancac a,

:1 prtrneira consequencia •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .

t '1 Iiti d

Oc.4":1 medida veio à publi- I -xperrmen
ac o e po I lCO e goas:. Decretos do Governador '.b quando afirmou que o exces-

.

N'
,

.' aiga popularidacle, e para F - o-s 2.300,00. �stado, abrindo créditos por so de arrecadação do corren-

"Idade através da instrução

t Inumero 120 da SUMOC, que OU'a s
/bõ"Governador no advoga- G - o-s 2.500,00. .onta elo excesso da arrccs te ano atinge apenas a trin-

. munica a decisâo de dís-
.

' do José de Miranda Ramos, H - Cr$ 2.700,00. dacão na importância total ta milhões de cruzeiros, pois

file' . ar sxportações em do- ·.:x-:refeito dlO Cha?ecó, oni-
J - c-s 3.100,00. de c-s 31,626.294;00. Coritinu- que, os atos do próprio Che-

'c �

-,"

tr " t
.e fez uma c as mais prove - K - Cr$ 3.400,00. .ando na sua exposição, de, fe do Poder Executivo do Es-

j •• ] P .. o mc:smo .1a�amel1 o ...

QllAN'DO l�"O
'.. ,,' .. ' - . L C .' 3700 I t d bl' d

., '

.

t f'"
- ,1 ,em:la , (;om a Assemblela fechada pelo I

::o:oas aClmlmstl'acoef;. Mlran- - tO:> . ,00. c arou o deputado Estivalet a o, pu Ica os no DlarlO

r,l'eVIS 'o pal"aDí�,� qu(e, set 11- poder econômico do sr. Irint;u Bornhausen, que adquii'irfl. da Ramos é del;utado esb- M - Cr$ �.000,00. Ire;;, clue rlUJ'lI,l. [,;i(pfdfl "U11' Oficial do Estado, destroem

zel'em em ln c eu SC'i j" d t d
'

I . .
' . '"

. •
.

t"d
-

c .1 ) . (Y. d'
"

•

.res eIm a' os, o sr. Governador Adel'baJ R, lIa Silva, em iW;t! e preSIdente 'ela Conlls- N - Cl';jJ 4.300,00. ierencia que fez nos Dbrios o a a argumentaçao do dep.

m,tlt
(

� pab"tn o-se

1 a:deX-jlleslJ3cho aberto, com a l'espon,sabilidade ele seu nome e do ! 35.0 de Constituicão e Justi- O - Cr$ 4.600,00. Oficiais do corrente exel'cí ..
,

udenista Mário Brma e cla

r")}' ;Içoes nes 'a moee a I en- ." - '.

I
.

" b' 'f' .- 'd' I
seu cargo, determinou - a vista de D!W podei', sem amlien- fia, onele vem se revelando P - Cr$ 4.900,00. cio eneontrou ainda, créditos assessoria técnica de sua

!lcas onl Icacoes as lspen- ,

1
.

I t· f
. , -, ,

.

Q C $ 00 I t b d E t d

.c I dI'" ' ,

l'b' I ma egl!' alva, azer a uecessal'1a opCl'açao de credito .-:- .Im oatalhador em prol do . - r. 5.2 ,00. a )e1" os pelo Poder Executi- anca a. m apa.r·e o epu-

�.t( ns ao o ar e a I I a, '. I
- . . . �

E t·
. que se auçasse mao de deposIto para o llOl·to de Sao Fl'an- �)l'ogTesso do interior elo Es- R - Cr$ 5.500,00. VO, por conta elo excesso da tado Lecian Slowinslri, esela-

Jl Ta assim \0 marco a .

, •• .

d
'( CiSCO e com' ele fosse Ijag'a a mais necess:ll'ia. (le quantas, ,.aelo. 8 - CrS 5.800,00. arrecadação, que ascendem a receu que dentre :::IS (liveTSa3

concorrer no merca o mun- ,
. . . .

�

rl' I' _ 1. !
pubhcldad-es a Call1tal catal'mense esta,'a a exigi ... Efeth'u- Deputado João Colodel l' - Cr$ 6.200,00. elevada cUm Cr$ 19.351.549,S�) dotaçoes do orçamento, su-

ula nas mesmas uases (as t t
.

I
.. . .:

.

..

.

1 . .' I C' '" 6 6 t I t 1 t d t

1
"

1 t I meu c, a ·raves (a mais dlÍundl.la l'eVista bl'asIlell'a, O CRU- O vlgllante llder da ban- '- - 1'". . 00,00. )er 'azenc o o ataI de ..... , p emen a as, encon ram-"f!

moe( aS Ing.cs<1 e no!' e-aIUe- 'r.
.

_. ,

.'.� . J' d .IZEIRO, em ampla repol'iager.l, o eutao Governo anullciou '('::cda do P. T. B., na Assem- V _. C!'$; 7.000,00. Cl'$ 50,971.8'13,80. No decaU'r��
I
àquelas relativas a recepções

IH "n,l, amp!an. o-se, por I tI' 1 t FI'··'
. .' 1" 't

-

I
'

1
- h t

, t. 1. 1 < • d 'h' ta O( os os qual l'an.es qu� orlanopohs po;,sma o ma!:,

I
j.eia, o uepu aelo Joao Co o- x: -- Cr$ 7.400,0"0. c e sua exposiçao afirmou G

I
e omenagens pres adas pelJ

uU 10 ,1(0, a atea OS negO- . . ...
.

•

'
__ o I'

.

.t.. .

taNo abastecunento de a.gua e era uma cidade sUllel'ionnen- :el \'em :l2smalando sua atu[ Y -, Ct S 9.000,00. deputado Estivalet Pires CjlH' ,Govêrno, na parte 'a que <;0

(IO.� (e nnpOl .açao e expol- , '1
'

1 E bl' 'd'
- I •

l' I t· ti' Z C " 10000
I

., '.' I' d··e I (mlma':t. 'ssa 1m lCI ade, Imperativa, nao se destina- '.'ao no eg'ls a IVO es ac ual, '- 1'", . ;00. se os deputados com assento.

I'
refere a' banquetes, visitas 0-

lacao ,em malDI VO ume e 1-
, d

,.
, .

t· I O d "'1 L
.

I t· t
.

f'
.. .

l' 1 1

\'c:'�'sid;lde.
va alienas a esagl'aval' a nossa Capitt(l, a miude levada \ traves de m ranslgente de-. n e est:J.ra o mI agre, que no egls a IVO Es adual SE' IClals, mc uSlve c espesa. (e

"O l'i(licnlõ, })O1' estações de r:ldios, como cidade ele babi- esa do povo: especialmente! Santa Catarina, arreoadan-' dessem ao trabalho de exu- viagens; transportes, alimén-

FOI':lm, pOl't:llIto, 1:111çadas 't l'
. lf " t

-
- '.os a,gr'!'clllto'res, 1(10, 1)01' ", 1'10, 800' ml'lho-eo, nn,- A 1111'nar D'" Of' t

-

t
.

1 G b'

:.s ba,;es do no\'o sistema
lan es sem lIlpene e ana a üe os, que n:1O tomavam ba- .,

,. � V.v os larJOS 'ICi:t�3 açao, e even UaIS c 0"\ a t-

nho nem liam SUluel' jôrnais. Não foi tão só }l:ll'!l, anular Seus discursos, seU3 prll-,' acha jeito de pavimentar es- dêste ano, . i.riam verificar nete dó sr. Governador,

H111tti-hüeral do comercio e
'

'

.

es;;a tll'o:i;ag�mda llifamatól'in, lançada lá. lotá, ])ôi' conhe. étos e ii.CUS pai;,·f��el"e.s visa!.) I l1_::,das, e Alagoas, a�l'ecada.n- que o� créditos ji abertos no

d� pagftmentos, permitindo-
'

'
. ' ,

.

1
.

1 b
., cid!} e,n,,S·e,'I)·cl.1€",ií'l)., .d.,e.1'1'0.',ta(J�,_. JH,�, J"l.ti'l,ici,.iri.o; _llª� SUl!o,'t,.llf"el'en.. (tel1ct�r o� j)J:� i'.,i1t1;:; '�lt�- do, ;tOo. milhões", está ipav-i-' �?rrent�. exereício, par conh'

�a' a me lIsao (e ou' 'OS pal- _ ,

- '_' .. ',- _

-
.

' CATASTROFE
, "ÕC3. :tbSUHt!lS tll: cl11'1quecf.· !t custa 'fl .. Estado _ niio foi :ês�es êl6 h.omem· 'do camp;) ..

,11ei1tando-as?
I

do excesso de arrecadação, -

"

�:(,i:: no sistenu.' O progresso só l)�l'a nnul:lI: essa d'olôI'osa \"of'o}lat!'anda, I'el)etimos, que;; e'\inda hoje, (7 de hllho) o. E' que em Alagoas o Go- somam importância aproxi- PESHAWAR, 7 (U, P.)

(Ie fnnc-iünamcl1to dE:sse fi,-
l' =

Govfrno lluundoll a alU1rul:lllcia de luz e água em l"loria- :leputado Coladel apresentüJ vern�1dor náo oferece talvez, mada a setenta milhões (h� Várias dezenas ele pessoas te-

('ol'do cI�rá op.ortunidade a
.

11':'litilis. F'oi, :liiltln, lJara atrair para atlllí novo;;- ca}litais, ,mportante projeto de lei. Lu::1Í.as banquetes, recepções i!l'uzeiros - isto, frizou o ora- 'riam morrido, e centenas te-

[llt: os importadores e expor·
novas elil}ll'Csa!",. novos SeI','jçuS, novos, ba.ncos, novas iü. :egulando a vendn de má- lE\mdanus, regadas a uísque dor, apenas no primeiro se- riam ficado feridas, e1U con-

t;Hlol'c,; bl'asH-eiros p::1ssem a
'

I
'

I h d' t ",' t SI" t
dúsüias. A iinliül'tância.

.

em'nregada no pao"'amento dessa .uinas agnco :IS aos agricul- e c 1ampan a, on e maIS de mes l'e ues e ano. egundo sequencla de remoI' de telT9.

11!'! o m:1l'1:o alemãonas!' Idivulgação, se[:'undo o UCSlludlo g'overnalllent:ll, devel·ia. ores catal'inenses. :ÜO pessoas, horas a fio, co- declarações do deputado Es- que ocorreu a nordeste da

:';It' S compras e vendas com
ll'Hlepenuclltemente de oulem, ser restituida ao depósito dto Êsse projeto era esperado 'hicham anedota,s de papa tivalet Pires, com a impor- Afganistão, anuncia a emis-

:1 ol:1I1da e a Inglaterra, -qual fOl'a reth'ulla, tio log'u se llol'maliz:l.sse a situac.,ã.Q. >elos agricultore,'!, 1l fim d;J �ai03 e trocam lãn!;uidos ' tância total dos créditos já sora de Kabu!. A ilhl c!e Kai- ,

"�m breve cheg'al'ào no Rio Iquando, já sob, (I atual Gov�,rno, o então Diretol' do 'r.. -,t::lncar uma tor:fe explora- 2vil'::\c1os olhare;;. tbertos por conta do excesso zabad, na província ele B[(-

n'pl't'sen tações ing-lêsas, e
;;:OUl'O, fez essa dc\'olllÇão, foi e1emitido suma.riamente. , , :ão. As máquinas vêm seu -

,. . .

P"dl'c Est.:ln.isla u de arrecadação, daria perfei - dakhshan, teria sido destrui-,

holandegas, que virão com-
I

tine o sr. Irinell llornhausen e seus correligionúl'ios (íul'l'iilm, do entregues, atualment.�, VISILOU o preSIdente eh, tamente, para pagar o abono da" sendo ainela imposslvi';l

plemental' os ajustes iguais 1
uo caso, era arg'UlnCIllO' ll::it:a fxplOi'ação llolítica, como esL: em troca de apõio polític':) :\:semiJléia. mantendo long::l que merecidamente, vem -indicar-se o número de víti ..

ao fil'mado com os alemfLes.
mais (iue evidente. ,o atual govêl'no.· e cordial palestra o ilustre e I pleiteando os funcionários do mas que jazem sob as cente-

Segulldo conclui "A Noite",
() novo progl'üma 'Ílas rela-

'o'
-- O SITUACIONISMO, de fato, há quatro ano:; e seis O deputado Colodel COl'!' prestigioso Padre Estanislau Estado. Concluiu sua oração nas de eelificios e casas em

.11eses vem e��plol'an<lo o caso. Quando se lhes I)Cl'gunta ,lena isso e se rebelou. Cizenky, vigário de Cricium�. declarando que o Chefe do ruinas.

t;ÔCf.; economicas - libera-
'

.

quanto tem gasto o atual Govêlino com publicidaele, todos O projeto João Colodel Cjue se fazia 'acompanhar -10

(:flO do comercio mundial -
calam a boca. Quando não calam, se dão ao cinismo de:,;- aI)resenta do. is aS}Jecto!'.· ilustre deputado Lecien Slo-

entre o Brasil e 'outras na-
.,

nuncial', como lizeram quando foi inaugurada a linha inu- lU - maiores facilielades vinki.

til Ü:1 ener.g�a pam Jaraguá -- que tudo quanto os jornaió: I no pagamento aos pequenos
"Clube dos Duzentos"

cariocas publicam do sr. Irineu B::lrnhausen é de g'1'uça, ::til ... agricultores;
Até 1930, existia, em S\o

,o,u(:lmente de g'l'aça!!! . I. 2° - maiores facilidades Paulo, o Clube dos Duzen-

de capitais estrangeiros em tos, das Peixadas Cívicas.

nosso te,nitório.
':'
- PELO decl'eto II. 887, de 10 do cOl'l'ente, o .sr. Go- ,na aquisição àos que ainda

AS RESOLUÇõE,S 'vel'l�:.l(lol" &u�l:m�ntou de Cr$ 250.�OO,(lo a vel'ba de publi· i n�o põssuam máquin�s. e que
Tão frequentes e esca.nda-

RIO, 7 (V. A.) _ A su- caçoes: que J.t dlSIJllnha ele Ci'$ 2:>0,000,00 no orçamento! o::eJum chefes' de famIha nu- �os��i:�:�1 o�i:�,:i,ue������;�
lll'rintendencia ela Moeda e

Ar est:l. quantu' ('usta a graça (la pl'opaganda bOl'nhauseana: lero::::t.

rl C d't (SUMOC) b QUINHENTOS MIL CRUZElltOS. Deles sa,em os elog'ios ao
seus escândalos, derrubou '(I

"o ,re 1 o aca a .' ,Salve Alagoas govêrno de então. E o Chef�

de tomar as seguintes deci- grand� estacli;':t?! neles· esta sa.il�do o l)allel }l:tl'a a can.lpa.. O Estado ele Alagoas' tem
,,'1êS relativamente ao nosso

nha d.f:ul1<it.w.a }'fmÜ'a o candidato l?l'ancisco Renjani.im uma Recel·ta aIlual l'nfeI'l'Ol'
do Govêrno era um bocado

C '1 !t'
austero e respeitado.

comercio com o exterior:
!U o 'j, ao 200 milhões de cruzel·I'os. Aqui, essa Agronôm'ic:i.

A) revogou a disposição j:tnta Catarina, êsse ano, com as uíscadas, cha·nlpn,,"1'
.i)••••;j•••-..:a••�•••••a••.,.·.IlP•••••••••il••�..

. , •.

d:l instl'llção 114 que g'aran- ,
'om o excesso de arrecada-' 110tas e salgadinhos vai tirl"

tia compensações em moeda

CO'INV E'NCA":'O DA U'. D. N.
:ão� atingirá a Receita de muito voto elos seus atuài:

e.�tl'angeira· ao éomprador tlO mlihôes. inquilinos.
de mercadorias no exteriol'

. , Alago::1s, conforme sua lei
RIO, 7 (V. A.) - Tel'l11i- solução de acordo com a !i- ,

no caso' em que, no prazo ltç':lmenbria n. 1.745, ele 2

ele !15 dias da data da decla-
lada a reunião de hoje do nh:l ideologica dos partidos
DiretOl'io Nacional da UDN, e interesses do Brasil. ,de dezembro �l� 1953, arre�a-I' BUENOS AIRES, 7 (U. P.i

foi dislribnida à imprensa a 3.0 _ :Mal'car aproxima
:Iau, no exerClClO de 1954, 15!'. 1- Dizem que o sr. Raul A

.,eguinJe nota: "O Diretorio reunião de quarta-feira para
.l1ilhões �e crllzeiros., Al'l'e-I pald, secretário de Impren.';'.

éL, UDN, ao tomar conheci- 3ua manifestaçã.o referente
aclou 4 Ví.:zes meno:., ])01'ta11- I e Informação, renunciou ;:

""

mento da nota distribuida ü candidatura do partido à ;0, qt:2 o Est::1do ele sant.ll êsse cargo, sendo substituid:

)elo general Juarez Távora, presidencia da Ftcpublica, :atal:l,oa. .

•
,
pelo sr. Leon BOliche, que as-

,;ubmetendo às f01'(;as demo- nos t.ermos do al'tigo 53 dos
E Ja pav�mentou, de 1.9,�1 i sumiu as funçõés ao meio

:raticas o reexame da sua Estatutos.
L 1953, mms ele cem qUllo- elia de ontem.

c:andidatura, .considerando· 4.0 - Convocar uma con-
••••••••'•.•••••••,. ;.0 ' ...

que com esse gesto s. excia. ! venção extraordinaria a rea- Inaugurac,'ã.o da nova séde da Ponti
(!onfil'ma seus altos titulos Iliz:u-�se no dia 29 de julho
:):11'<1 mereCer a confiança do corrente, para. escolha de ticia Universidade Cato' Il'ca do
dessas forças, resolve, no :;eus candidatos às eleições
desejo ele corresponder à ie três de ontubl'Y. Rl'o de Ja.n·el'ro:ma elevação ele propositos, ,••••••••••••••••••••"

dois põn tos:
1.0 --c- Examinar, junta- qUIZERAM MAS ...

mente com a dissidencia do HONG KONG, 7 lU. P.) -

PSD, o apoio à sua candiela- J consulado geral dos Esta-

RIO, 7 (V. A,) - Entre
,IS solenidades marcantes do
próximo Congresso Eucaris
tico Internacional, destaca

.103 Unidos foi informado d'� ;;e a inauguração do primei-
-;ue a Cruz Vermelha Inc\ian:n 1:0 edificio da' nova sede da
:oube que os pr�sioneil'os ela Pontificia Univers{dade Ca
'�uei'ra da Coréia, que haviu:11 tóHca do Rio "de Janeiro uo

.

derido ao comunismo e r�- bairro da Gavea. Todo' o 'reito, Ciências 'Politicas e

�entemetlte desejaram í'et01'- -conju'nto, consfituido dE:, Econômicas, Filos'ofia Be- GOVERNILDO
l:ll' ao mun'clo'ociclental, ch!"· seis edificios e ,mais a Igre- : Ias Arte.s e, futuramen'te, a

I

:arão a Hong-Kong a 9 dI) .ia da Universidade, proje- Me'rlicina, além da bibIioté� IJi;:êl�te'""""""",.............."_...",_""",,..,t�dJ. em estilo uitramoderno, I ca e da admin�s�ração, .

��,��������,�

�"."".Gle.*.� .. ,,1i>.·'jOÇ§.IílI.

W •
- DIRETOR t
• •

: Rubens de :
: Arruda Ramos :

I GERENTE i
... Domingos F� ..

G cI I
! é Aquino l
............'.'lttl'lIt•••••• '

.... j Florianópolis, Sexta-Ieíra, 8 de julho de 1955l!::iJçao de hoje - 8 págmas
________________ ---_.__ .__.0..-_--------,-_._-----_._--------._---------

çõe,;, ínclui tambem a pos
�llbilidade de gl'andes inves
timentos e financiamentos

RENUNCIOU

raçiío de qualquer venda, se

l'egisü'asse aumento nas bo

nificaçõ-es e que resultasse

para o comprador uma di ..

ferença de preço com moeda
,'_"b'angeira;' b) passou a

CARDEAL
MASELLA

RIO, 7 (V. A.) -. "O povo
brasileiro, nascido e criado
f.t sombra da Cl'UZ, só pode
estreitar-se mais do que
llllncn em tôrno do altar,
;:os pés do sina! glorioso de
nos:;a fé, para entoar os hi
nos ela Divina Eucaristia,
Llzendo cair sôbre·o Brasil

só ficará pronto dentro de
mais alguns anos. Será um

total de novenül e tl'ês mil
meh'os quadrados de área
construida, oude ficarão se

diac1as as Faculctades"de'En
ganharia, Al'qlJi�etl1l;a, Di�

tura:

2.0 - Credenciar o pl'esi
l1cnte Milton Campos para

pl'osseguir os en tendimen.
tos com aq'UeleR nossos [(Iia
do:;- e forças politicas-que já
vinham apoiando 'õ ilustr�
homem publico, com o obje
Ci-;;o de sel f'l1contradJ. um;;�

:" maig copiosas qençãos do
cé:u" - este é um trecho da
mensag'em do cardeal, dom
Aloiso Masella, enviado pá:
ra o Brasil, pouco antes do
seu embarque no "Augus
tus", que é esperado no pró
YínlO dia 16 110 Rio,

r

--_..:.__-_. -._-_._'.-._._--'_ .. __ .. _-- ....

o Riso da Cidade
-

--

1M., !If/��"
Oi

°

tJ.

- Mas, querido, o 'Tesouro gfH;t!ll' qU!l$e
mais dois milhões'· com banquetes", .. H�·

cepções, passagens, cader'i0 'de al'mn

zem, gazolina' e propagandá, não SI'l'ft
abusal'?

UDENILDA

� Nada, filhinha! .. Sem pa.:;seios, ,festins,
uisque e cha:rnpanhota a vida não valf\
nada!!! Quem sabe se você q·uer qUê ê'U

dê tudo lS90 de abôno?

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Fioríanápelts, S:=xta·feil'a, 8 de ;iulho de 1955

________________
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......

o aTAl)(l

Uma casa ampl.i, construida em um terreno

id ..l do parte
2'í)xlfJ 5(} localizadil no centro da c i a.;e, sen

_

, •.•.• ' ,
, • • -l o Pl'eeú

nnnL:iada, antregando-se U casa Jt;-;Ú� llIM(AL�. -.

'Cr$ 800.1100,00. Negóciu ungeute,
-0-

r .. o .,.r"t.lO" J"t'."(>I�Hl, ... ;0 maX.Il;'" po,,- l'el'eut"· LHJMIN<.iI)�. ·i. ii. 3 domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.
de .i'.'N. a,f; ijudf....1·'i.." .. dt:rn.I"líhl,� 11·�' ma lu, ... fim i1c '1111""- o

!�!lJ.INO 9 sábado (tarde) - Farmácia Esperança Rua

fI' _
.' , . ".

-
. . ....

"�llre..,..lrItlhltNl ,-' .

.

f., .

'

1'.t"lur fI"'. '.'li:!",a,"iH
;"·_VS eff;Ho:; e('iI.l"�OIl'�"'í'�

e·

�t'él(j�'.I'U.'" '1.�t ReprAuutllçõe. A. S. 1..- rã
•. '!.c,mselhelro.,

Mafra.

acarretam till,.. {iratH:<ts .
.tI:llma� JIUh.tieo e cnarna a :HenC:.H: ILtdll. ,

-

10 domingo - Farmácia Esperança - Hua Conse-
..

'. .RUM _'eu ..d"f· aJ.lltc•..,,, .'- '�". .•

I
{iI: 10(lo$"'OS· j.lOl)PI«"t'iTIO", de. h..rr::l-!>·,é lavrad(lre� em t'er,;l,�'; andar. 'jlhell'O Mafra.

Ilara ,,,- f>logên(:ld do "ufIIJlrtml'flto 410 (;odl�" !"hrre�t.:t 'I'" t:..
: �:Hi92t -- Rio �.'. ·;,a�l�l'O. [ . 16' sába do

tel'I'eno de 9x53, sito Uel' r, 2�i .• !13 Il.-e 23·1- HlJ4)•• em lodo li I',:;1.,t.tlll. "fi ::1< IHi "d1!, oNo�tI.wt:" ��i!< ""j·SChmidt.Duas cilsas, localizadas emum, � t.�L' ia lI'o......_ '::'.0 ......" ••�{ ..
.

.

.

[venari e outra de madeira. I Q.u
..

�l�(l\'Il&f:MS g D{It:RUBADAS DE l\.L\'-rO
.

. ". 17 domingo - Farmácia Nelson

no Estreito, sendo uma de a vell1:'.l'la

I
. ""ellhuJn proprietario de terras ou lavrador - püd.en.' \S8fNAT'\.H�Ã.�

.

Schmídt.
Preço S1'$ 300.000,00. .

r N. i'J:iÚt • I 23 áb d (t d) F "�v.r d R J-
-0-

lortlcc;Ut:T qUei'''�iI.u ou ,.fl"n'Uhad::. ,Ic�, ' ....aro s •.�'la
.. -'oliCj�at,

", ti

•

. • sa a. G ·,i.lr. e - 'armt'(C:Hl .l o. erna - ',ua . oao

terreno de 1.0x65, sito vorn !lIitÓ'(,l!odi'.Jlda. 1\ nl!(;e31::a.r:� IH_eki;,'� <lã ailllll'Hht.h· tln.>
A ,Pmto.

Duas casas situadas em um I . -

C·' ,'. .,
nu ........•.. " .. t,r. l70,00 I 2 1 F'

. �,r d
..

R J'� P'
dei e outra de material. .<""'!I1I· curai,lete.n te, l·du.ifirme .llS11O(, (I ,{Hllgo 'lul'é'!St:U i.·ll' ::>emE:stftl , Cz" 111,00 -4 .: omingo - 'armacw N.10 erna - .ua. oao lU-

no Estreito, sendo uma de ma erra > .,

:·,eus arttgos 2:.? r :�iI, l'J:lspel�tiv�mente, estanco as iu:"�wce� I. No Iutel'lor to.
Pre ..·o Cr$ 220.000,00,. .. '" '. . :. j' ,'o d .

I Ano. _ .....•..••••. 01" !!·)O.OO 30' b d ( d) F "S tc Am
� .

'"
-0-

Mllt'_hn:s II p a 11'. •• es.
'.

I SeUl.Itr Cr;fllú,OU
' .. sa ti O tal' e - .umaCla !:Ln o ntorno

Uma .casa de mud e l ru recem-CoIlstruida, pintada a R li:.t'U,HUi;S 'rAL., !I. 'fó Anúudo m."iiaIlt. "onUãto. Rua Felipe Schmidt, 43 .

.. ,

20 2°C N' rgen i<:",ta Ue·p:li'.tí('ilô. jlda .• i-dt\' 'de '\'í\'",ii�s i)urestail<i, ell, Os. orll:it!·,ia. ��eirno nã,? PIl- 31 'domingo - Farmácia Santo Antônio - Rua Fe-
óleo localizada em mn terreno de x •.1•• egoclO li - -. bh"Ii<loa, r.lio .erao dó! ..AVldol.. •

... , " ('OOIIi'il·a.çãu, que rrldnt ...m .no tst:.:.du, ..diS�r.t"i·tle· IlHiíllt"-.:t\ �.. A ail't:ção uão III respcual ilin ,lIpe Schm:rdt-; 43.
'.

_

te. Preço Cr$ '\)5.000,00.Est.relCo.. ,- UicHLt,:; li.., i'Síl�d"" I·Jürt'!Sl..tis � df 'lfll .. i'1i,.'t1�,...:tlO. lmr .. hH, ...elo� ';oueeitali emitido. 1I0a ii'- O .servic.o noturrio será efetuado pelas }P"rmácb3
-0- t\II:OI ih1jjUIUiOl, � t A 't' �.

N t
.

t d'" "" I' S I
Uma casa de material. loe:ulizada num terreno de . IIl'i;iliU".HI ;.i.iIS n.g:·a�llftol·"S em ger .. !, ihh,l·i'1iSwJ .." no h11lo' - ",an .0 n onlO e ° urna, sJ.ua. as as ru:fS .i' e Ipe c 1·

j lh E t
., N .; '1'0 Irg�J 1"� restailu."nh. de �U:.t,' le,trils .. a.lt'i'l:i de rJl�l.;l.r 11.11� fir'rU�·'H·.a.. .-.-.------.--.---- _"._

midt.·43 e TraJ·ano.
.

.

lOx500 git() a rua 14 li',' . LI .0, S re!�o. l'egul' l � I ,�. I' --- - ._ ,

Il"elll�l1 n ..n··;;s:l.r-la. l.emuI''', �·jncia,. ii: po"sil:la:d�a� U� üto I A p-resente 'raheIa não J.i-oderá ser altel'ddd sem pré-
P·1'''1:0· Cr)lr 1.:!0.OllO,U0. . .

R""
,'. -

r I�" '" 1t"1.t?;:t1J di:· i:(llpl':;:o.t.�mos jlaril ti!fluresta.ro.;uto IH:' 601111.'" .h· IriFO. M.AçúE&'·' \'lil a UTOl'lZaçao (leste )epartamelJ [1).
-0"-

Uma cus.'t tle rl1adeira recem-construida "illlta nào i ltl'ió!lil, I:U!.t1 junls d� J% e r;r",zo {te 11; ,;a,j'W!i, U'l'l!]ll:::j

d '(lO Ql'tO eIll II C.h Íllll\r..,s�;a,l!}s (,m i'i.f".unto", l'h,tmH.ãif.i. para a IIt;l.�'l· ,

.

--0-
habitada, local izad:l e:n um terreTi,) e lUx:" , " -

Ió;ih .. u ... rnaiur',,!O sl:lar .. .:imenfos I- rl:'quc.i·t'I·f�"i a .H,W;;"<L,'i., I O t':ltü:r. onl:.ont.r.t;'t li"tfQ,Ic,,-

Coqueinli". Preçu Cr$ 180.000,00. .

.

..i t!UII- infoFln·'tÓn qu. ,a.' li,..

--0-
(le 1r,,�n\.'IJt)·'i< il"'·t'IHl,HI;;. '" d.::l'Luhl1tb:- úi! frl&fI}. de ...eo. ldiàa..menre .:. doi llJl"'J.Íilit�:

'

" • I.HftB:jf'�,�'" i.s Agúiclal.> .f'lilhsto",ís .MUll.idp!iis- úu d\tchU.it'tl·· JOItNAlS 'l'tl.!� ...

Uma €URh a Rua COllseH.eiro lvlaÍl'a. I
. <, d

�� ... 1':,1.1.1 R�il{\f'tÍl;.fwi !1H.i.HHill a rua flj" utos Üll';.IJlIlIl [1". ".:0 ..�ta o , " .. � ._. '.i)�2
-()-

[
'" I .. ". jA Gllzetll j,65i1

P.., 1 M 1 j eLIl I' ,O� liIllll}>"<US. 'i.Jjél'lo da 'l',udll ;., :;,&711
Uma caJ:\a a .• Ui'! 1.' 2I'lHi::( ti . aC.lal O. . .

.

, V d d o O'
'--0-

. Tdt-úwe 2.470 -_._- Üd'ilí l'U3tai., 395. IA e: a � ..

;,;
... "...... �. 111

E d' 'I
.
_. , ..

f
...- lo"p,_il.� Jf" .",1. "... i.tig�

U' �úm tE'l'l'tllO., em Santo AI1[ôniü. L ·h ;"'t"'I!() f :;gl';:Uldl; A_g"':'Slhll .. � '!(II't"UÚjW!I"', .>. C, •.tt.0i'lfl'!'A1S
'rua gl'ailoe cil;)Z'l

: .......__.-._,.,.. * '__......_._�,....,.__. ..... ·, ...� '''''b .............__,._ , '

(:al'idild .. �
� ,'"

Prel,;O Cr$ 150.000,00. I I l f'1'C'i"doc_) , •••.••• ",... Ul�

Duas ca�;llS de rn;tlit.i-;:��ú('ali:l.ad"S em um terre��o \! V'J'a�ge� com' 's.g·Ur'dOI'8· 1���,��Ii.lR:�ll;}�·:::::::::::: ::�:�
'f t

.

d
'. E I

-au· � � l)1íliJ,M:r .••••••••••••••• - '.117'

Je 20x28, de, tama_:!rJO,� dI cren es: Situa as J�n.to a
'.

�- 1.�ãO SehoaiiíiD {Cal. 4',�"

eob de ESCrita e F'f!�,enda da Ma1'lnha, nu Est.. eJt.o. Ad'I-. .

.era'Pl'dó"'- ...

S ..1idej :'., .•.. , .....• , -i.U"·
� 6,j- .lo1..ternldadil Ouutür Cin·

ta oferta. Negóe:io Ui'g"flte. 1 J(l� Günêll 1.111
-(:- 80 NOS CONFOR'l'AVEIS MIC3RO-ONH3US' DO kf.L-I.M.;DOS ujt:.

lote:> na pl,uia do Bom Abrigo. Pce·
.

Gh;N'l'l!;S

B I °IB8,)'
-

SOL 8R·@IL1IBO(\'J'PodeBombeiro." .• :a,ala
ac '" �. ,(, ... ao: D .. ) Serviço Ll.l1 (R.."llm.lli·

(Ôtos; •.••... , • • . • . • .• ll.4·0 ..
.t'olü:ill (8afll Comiuá'fío ·2,018,

... l'olfcia I Gab: Dalélilldu),. j,IV4-
..... . CO.MPANEHAS llli

Age'"nC,lWa ._. R.oa Oeot:lm'o 6squina d. '1'RAN8POi'I'liíiS
- Rma Tenenie fHlv6ir8 AÉRli:O

=-.::_��.=�:- . .I����;;� '::'���.::::::::.
i Lóide Aériló> .

IR"�I ....:
... , ..•.•... 0 ••••

�c�ndln.va. , ..•.....••.•

H01'E1S
LI(r .•...••..••••.•••••••
Maiestic .........•....•..

Metropúl ...•....•.••..••
L& Porta .•. , : .

Cacique .......•..•...••.

Gentrul .

g"trelli "" . , ....•. , .

Ideltol ..�, ..••••••••••.••••

1:;';�l'Rii:nO .

tf'.QUi:.'! .: ••. , •..••• � ••••

VENDE

, ,

A IMOBILlARIA If�ilGUEL DAUXn

INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE ncs.uu .JULHO
/

tl.e'!!'itlíla.I .•
'2 Sábado (tarde) - F'armácia Noturna -- Rua Tra

jano.'

Rua Felipe

Farmácia Nelson Rua Felipe

-(J-

Quatro lotes UI> cef;!;'O da (.)'iade. Preço .

Cr$ 550.000,00.

F�orianópolil - lt3jaf - Jo.invHle - ... Curitiba

�a'.rl· al�. 'S'·.'. ,'- '"��:
:).... (.: ,.; i

1
.. ,

• •
�

"'=:_ .. �.
oi>

n�

f'ulmõt.r.w #. ,··M'...·a." l'IOf.,l{ �

ESWlUal;,:'-D - íUlt:!1tiJl.ú� !'t!;:'i',l '(·;,I",-I,.t",,·u.Jl"l.

i(,üiS e bcJ:i(',h �ht'l ..�uo;,fíloi �'.

lJtero e all�XIIS: ftjst"')·U-�3.fpi (, �ill!Ta r '. L'Ul'U Ius-Ioítl.

�ào das H'Ulllllll.1f PJi.ht 11>1'1; 1I ...... i'·1> d;$ �krHjlh.d",

i:tadlo#,rafias iie ossos (eUA -gt'l';x.I.
l)l..,dida.!! e� a-�",s ao .. diam-e-tn." li,1. t;a.n� liar. loIt'I",tlloa

ção dO parto (itádio"pdviIJi,Hl'liot).,
'

Três magníficos
";0 Cr$ 170.000,00.

-0-

Quatrü lotes na Ciqilde de Londrina, Estado do Pa·

raná. Preço Cr$ 180.0uO,00.

_._'-�-----_._-----._--_.- ----._._�_._-_........... , •.�.

Uma casa sitllada rw Praia do Bom Abrigo, e um lo·

t.e anexo, com onibLl� na pOi·ta. Preço Cr$ 150,000,00 ..

Vende-se a casa ou o terreno em separado.
I
I

Duas Cagas de Tilai el'ial, situadas no Morro. do G .. ·

\t'a.ldo, tendo cada casa seis pe�ás. Preço das duas, .

r,'� 15H.OOO.oo. F·arili tr. .. se pagamentó.

-0-

1.7t;i�
l!.6<lo
1.561" .

'.IU A Casa n.. 12 na Rua dos llhéus (antigll Visconde
IUOi Ouro Preto).í.n� ,:

11.1(11)" A Casa n. 13 na Rua Silveira. de Souza
As Cüsas nas, 1 .e 0 na Rua Sete de Setembro

1.0:il1'· U·
.

.U�7C1. ma easa de estuque na rll�L Sel'vidão Moritz, (1\101'1'0)
•.�'7

. (Om o terreno G x 14, preço Cr$ 18.000,00
::!:: I Uma casa de material eom o terreno 10 x 30 no ínicio
".694 .

c:!a estrRdr. do Pantanal (lado da Trindade), j:Jreco Cl"�" .

...71 '140.000,00.
. �.

I.,n A tl?"tar com o Sr. Dorü:8eio Sones ou o Sr .. Sílvio
.. S;o:n:>ÍJlÍ

VENDE-SE AS SEGUINTES. PROPRIEDAD.tI;S

Um lote de 10:<3:1, a l'Ua Tupinamhá, Estreito. Aceita
oferta.

-(1-

i -

� __ . �-"'_L:._.__ .

�:.',.,-

'INDICADOR PROFISSIONALí

.11{ A."_lllj\;hl CO'\'''� :"t..
A U"':1::J1H
"'IYVfh'." 11('\

ilseritório • Ruii�'n,':";
Av. liercilio LUll, 16
TeleIoDl: IU6.

t
I
1
�-� .. _-- ---.:..:_---_ .. -

Lava:ndo COU1,. B.ab·ào

't:!��I��!�B8:!i:�I��!e'
·�0It0·m�8e[ tempo.:. e�. dlnbeir.íjr;·

______ ,-...--.-r>o-__.,_.___ --�!.---:.--�-. -.----- �- � -- .__._ .._.....

.

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

-----'-"C"._-' •. _'." ,_-.,._. _ ...
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Flor:Ul1Ólloli.r" Sexta-feira, -8 de julho de 1955 s
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Sociais
ULTIMAI MODA

Conselhos' de Belezc
"'UIDADOS COM A PELE nos que o calor possa oca-

NOS DlAS 'DE VERÃO sionar.
Não há inconveniente,

Dr. Pires tambem, em pôr uma pedr i-
Em outra cronica já ex- nha de gelo num copo co

.uzernps com todos os deta- mum, enche-lo com a agua
.hes os cuidados que a pele de toilete já referida, espe
.eve ter nos

o

dias frios e na ra r alguns minutos e 'in ici
te hoje iremos relatar os ar, �ntão, as compressas so

i-atamentos indicados para bre o rosto,
.ma cutis nas epocas de ve- Durante os intervalos das
ào. Antes de mais nada lem- compressas usa-se uma 10-
iramos que os produtos de ção _tonica refrescante e na·

ieleza, quer sejam cremes da melhor elo que as que
.u liquidas, precisam ser possuam-na formula um pou
jua rdados dentro da gela- co de mental.
le ira durante os dias de ca- Como exemplo simples de
01' pejo fato de- que, assim, LIma dessas aguas mentola
.e conservarão muito me- das, capazes de serem feitas
hor. em casa, basta colocar uma

Na hipotese
'

de não pos- pequenissima quantidade de
.uír um refrigerador ponha mentol.na formula de agua
.s em legar f'resco, ao abri- de sensação de frio no rosto.

�o do solpois quaisquer pre- muito agra da.vel aliás, e

,laradmrde toucador são sus- mesmo as peles muito sen-

eptivefs de sofrerem, modi-' siveis suportarão bem- o uso

:icação ou alteração com 0- la agua mentolada, d�sde
.alor, n�ismo os de fabrica- uma vez que, conforme já
�'i\o ,j,(l.Qll!}a. Aparece então... _?�pJjc!l!n-o.s anteIio�m,!-nte.
J xa)l,ç:o;(f,l�e estraga o produ- ªeja utilTzada umâ"'-porção
Ó é, titr.imcnie, também a mín ima de mentol l).aya a

rele. elabcracão da formula.
Durante os dias de verão Em l:esqrnQ_: Compl'eS,sa��

. cutis apresenta U111 aspecto I feias, ag:.uas de toilête,·loçãl
rouco atraente, o suor e o mentolada, um 'pouco de ge
.ebo saem pelos poros da e- [o, eis tudo que se necesssi

)iderÍne ,em' maior quantida- ta -par'a tratar conve:ni�me;l
'le e o rostO-ll10stra-se como te.a pele nos dias quentes dE

Representante
Firma. de representações estabelecida em Ihj aí deseja no o

,

mear agente nesta praça e sul do Estado a base de cornís

são. Ramo: Bebidas Finas (Aguardentes, Bítters, Aperítí-
os, Licores, Oocktails e Conhaques).

Cartas com 1?!êi'2ncias para: .., , ,

BALTIIAR MAHQUES PEREIRA FILHO

Represen tacões
Po_tal L;:; Hajaíex

_," ff�-
/� \O� �

__ "' ------=--

f\ --�

��2�tObebê,I \'
) P"f $lI�HA CARNEIRO

CONSULTORA DE HIGIENE INFANTil DA JOHNSON & JOHNSON

'PEQUENOS TRUQUES DA crosta dura e desagradável
.VIAEZINHA OCUPADA (IV)" em redor do seu biquinho,

Esta crosta é difícil de tirar
Toda mãezinha possue, e quando você, depois ela rE-

;uardados na sua gaveta feição, aparece com o esrre
nental que tem o rótulo de gão únido, o berreiro geral
Emergência", uma coleção mente já começa antes mes
le truques e recursos inveu- mo ele você inicial' a Ilmpezn
.a dos por ela mesma ou copi- Para evitar isto, passe umn

elos ele alguém. Seja qual fina camada de óleo pra crt-

_
r ShR origem, S:lO auxíliares anças em-redor -da boquinha
alíosos

'

para: aquelas' horr- do bebê antes de lhe dar a

has difíceis que só um bêbe refeicão. Assim, as migalhas
Jade causar. E aqui está uma não endurecem e não ráceís

'�(iuena- 'lista, -dos últimos de remover.
.nselhos e truques inven-

-

',�/" t
.ados pelas leitoras. E, falando de coísas melo-
Bem antes daquele rosa- sas, lá vai outra: � .cadeírt-

lo pedacinho de gente vir ao nha. Como a toitada fica' tô
.

l1undo, a geladeira já anch- da enl::mbuzact::\ com ,pedaços
;a tão cheia.:. não cabLo! de comida que seu príncipe
nada. .. E agora? Como é herdeiro espalha exnbemh

que se vai guardar tôdas a- te pelos ares! A manell':1,

qUf::las mamádeil:as prepara- mais simples de limpá-la é

.las dUl'<.tnte a manhã? Muito colocá-la debaixo do chl1vei

,imph�s em lugar de usar 1'0. As migalhas mais teirno
_uua porção de garrafas o'� sas vão amolecendo sob- a

iule " ponha o leite todo nu constante corrente de 'ági.ri,
na dac1uebs ganafas ele w· enquanto você pode se ti,:.:ll-
01'0 usadas pelo leiteiro,:':<: cal' a outras taretas. E, l1éJ

'latul'almente, esterelize êstE fim, sempl'e ,"xiste aíJ1elEl .Q

itl'O .imito ,,(lnl os oueros u- recurso da escova e Sabão. :,
ensillns l1ecf's�ário:; para (' Onde colocar a -orouPll1h:,
.reparo ela fórmulft. usada? Muitas mãeso atir-

Um �c.rotin]lo qu� e"tá co· I ma111-e com r�zão -:-- q�ll? 'l,

leçanoo a descobrlr Que c roupa do b�be deIXá um

tunda vai dém do sru bel' cheirinho desagradável na

o azul-ce:esLe, é um com; cesta de roupa suja e que,
,ante pl'ob:ema pa!'�1 a mãe portanto, deve ser' guardada
'inha ocup:1lLi.. Ul,jLt de nos separadamente.
�as leitora3 simplc-sn1.::nt, Uma m ã'e z i n h a f e z,
,enclurou Hm slninho :1E em 15 minutos, uma' Mi--

)rata 110 pescoço .:lo sele cu- ma sacola para êste fim: pe.
.m:o e atlvo rrb2nto. E ago gou uma fronha velha, GOS'-

ra, sempre que alegre tilm 'ourou algumas fitas coloridas
u-i:,ue, aliás tarnbé."l agra ,'m redor ela abert'Llra'- IX�I"j,

.

a· enorm&ment" ao pl'óprií )ocler feclü -ln, e rmmto.
;ebê- cessa de 5o.ar peLl casa úma sacola higiênica, lavi't'
, .mamãe já sabe (,ue ela vel, prática econômica.
luas uma está !:lcontecenc!c

I
E você, mãezinhá, que esL,

�u o pe�iueno tra,Cju:[iUS e."t2 lendo esta coluGa - quajs
quietinho, mllita quietinho são os seus pequenos' tl;n··
.lHuto lj\.1ÍetlnllO, fazendo al- ques? Centenas de outl'as
·.�lUi1R 1 elnação, 0\.1 eI1tào esta mãezinhas gostariam de ou,-

perambulando além elas vilos também, portanto não
fronteira3 permitidas. deixe de enviá-lo!? par Sinhá
, A papinha elo bebê t"ll: a C�\tnml o, Cn'xil. postal 3!}2:1,
tencléneiu ele fOl'ln::lf lIm:t SEio Pcuda.

Combinando fazenda es cura COI11 outra listrada,' Small. 'I'alk criou L]l1l,encan
tador vestido para mocinha, As mangas, fubantes e com olastico para prende-}as: a

barra da saia e o enfeite do decote são da fazenda lista da. O resto todo: e Iíso,

com abinhas em vez de mangas. (APLA)
-0-

ANIVERSARIOS

SONETO F_b.ZEM ANOS, HOJE:

(te,e eu seja como um Deus _ou como um Santo

A pai tünar contigo no meu leito
.

'I'odo o a[1101' que elenamo do meu peito,
T()l\9. a dôr (j1lc c]c]'lluno do meu pr�nto.

- sta, ApareeídaMaria
Caminha
- sta. Consuelo Capella
--'- sr. Edmundo Silveira

de Souza Junior
-'- sta Elsa Nunes

-:- sr. Procópio Ouriques,
- .destacado desportista

_:_ sta. Antonieta Maria dos
•

"''t..t
Passos

.

- sgt Romeu Ferreira de

Souza., &laMarinha .de Gl1.erra,
___:. joveni Jair Fontes-"

.

Do;:-te :1 Vê,ÜUiR, o gôsto, o desencanto,
Serei o esposo ou o amante mais perfeito;
l',iii.o encontres em rrüm nenhum defeito,

QlI{� meus nracos t.E abriguem como um Manto! -

-

Mi,3 não drix(; r,1.1e esta félicielade

ltúi.lbe-me da. exLtencia a liberdade

lN e�('o,;-hft';- e111 mil beijos,' o- teu- �JeLto_ ::-
- - ,

Dc.ixa C,Ll2 eu p, ove todo o bem que existe,
'Po·]"(. ue a f'ellcnlarle, cllilm, consiste

Nlín� �oiliy\ n,m, [\)"[1or (' num desejo

Menina Solange M. Furtado

I

I Aniversaria-se na data de
hoje a elegante menina, So
lange Maria Furt.ado, dileta
filhinha do sr. 'Sinésio José

(LU'BE 'D·-O----Z---(:'--I)--:-'i-- AGOSTO ���lr�;:l��'n��n�ieoni:��a�: D:�
,

L ; L, I n,o(�agem, e d.e sua.. exma.

D01vl1NGO, DIA 10 NOS SALõES DO VETERANO
i �.,..sposa d. MarIa de Lourdes

CH.ANDB FESTA JONINA PARÁ Á PE�'IZADA COM PRE ..

,'
1< l1.J'tad? :', .

""1
� o, A F'ANTAS(A 1.>.2 MATUTO MAIS ORIGINAL E OU- A al1lversanante, Sll1ceras

i> tu::; -

f l"t
-

d "O E t d "

T.!lAS SUHPHEZAS. .
e ICI açoes e s a o •

A FESTA TERÁ INICIO ÁS 16 HORAS ATÉ AS 20

lWHAS'. ESPERA ·SE GRANDE CONCURRENCIA DA GU

iit:1.t.[1A, EST,.vmO 0.9 SALõl';S ORNAMENTADOS A GEI

'1'U DE- AHHA1A'L, COM COQUEIROS, BANDEIRINHAS,

LALÕES, ETC, ..

NÁO lIA RESERVA DE MESAS ...

lue cansado.
Nada melhor para evitar

�ssa aparencia de fadiga do

lue umedecer um ou mai",

\Jedaços conven ien temen te

grandes de algodão ou ga

ze, numa agua. de toilete e

�oloca-Jos sobre o rosto. Es
,'ú oper;Íção poderá ser fei
r:, varias vezes ao dia. Um

tipo comum de agua de tOl1-

cador e que serve plena
mente para a finalidade que
acabamos de citar é obtido

verão.
Nota: - Os nossos leito

res poderão Rolicitar qual
quer conselho sobre o trata

mento da pele e cabelos ao

:l1edico especialista Dr. Pi

res, á rua México, 31 :-- Rio
,le Janeiro, bastando enviar
a presente artigo eles te Jor
nal e o endereço completo
,lar" a resposta. -

'}'oOi ::ujél'�J!:s, 3 de J "lho de 1955
ALDERACY MURICY

-_.,-------__"._.

JÁ É TOCARAuxiliar de escritório
Competente

Precisa A MODELAR
mistul'!'\ndo-;;c uma ou duas lAON1;;{EAL, � (U. i') �

! colheres ,das ele sopa de al- O pianista momre'aJense 1\.n

_______;� �__-_ coaI comuom hum litro de a- llré Mathiel1, que há quaren-

i gua de rosas ou de hamame- ta e oito horas toca pian.)

0'Pro.ep1e-l·t,o' do Ol·a liso Essa solucâo deve ser 11a :mb ele um café desta ci

b: I gl1rLrdaela em geladeira. ou ,dade, a.caba. de bater 0_ re
,

_

.

� �

IJogar
fresco pois eRse trata- 'corde mundJaI ele duraçao é

. U�ÇAO DOS ,DJ�NTE� DE
mento visa réüescar -a epi- (conseguir um título que j::

unTE
, , derme defendendo-a dos do-I h:wia cOnfjuistndo há mese"

Os dentes de leite auxllia;'l' _

crescimento harmonioso

CONVIT( �o �ovoloS ossos ela face e desel1l-'
,

lenham imlJOItante, papel na
., ".

o

-nastigação, Merecem, pois
., �: '.' 'o .

:anta atenção quanto os de
.

'

o

'initivos. ria perfeita conser

acão daqueles dependem as

;)o�s concliçõe.3 dêstes,

-

--CfnbeS15:tte Uutubro
RUA ALVARO DE CARVALHO, 12

PROaRAMA PARA O Mjj:S DE JULHO:

1);9. 10 (Domintp) - coquetél, com início às 9 horas

(,:1, manhã.
J);a 16 (8ábaclo) - Soirée, Festa da Gratielãd, em que

0,:'15.0 homenagtac1üs dois v.elhos associados. Início às 22

).01'",.
Dia :W... (Sábado) � So:rée, com jnício às 22 horas.

TIealizal'-:.-e-á dia 12 de julhO (terça-feira) no ClLÍbe 1;,

le Outubr� às 20'Ílol'2.S o ato ela fundação elo MOVIMEN

TO NACIONAL -POPULAR TRABALHISTA de Santa CabPor Orildo
""':"'6-

Charada no�íssima:
"Neste local", junt.o ao "riacho", partiu um

mal. - 1 - 2 -;

bJ - "1!pa! "amigo; "aqui".·não está a Francisca.

-01-1-

c) _ Nenhum "clarão" o !'acompanhava" à mulher:'"
-1-1--

,.

'fina onde será estruturada a sua Comi3são Executiva Es

taclual. Nesta mesma ocasião serú debatido e ,aprovado UllJ

)rograma mínimo a ser apresentado nos Canclicla tos it
10VEH.:'JADOR DO ESTADO.

Convidamos os trabalhadores e o povo em geraL
, �A COMISSÃo" PP.OVIsüRIA DO MNPT

Seja muito cui(latlosorCOfl'
os dentes' de leite de seu

.filho, para que, de futUl'O,
êle possa tel' o rosto -bem

cOnfOrfi\a,do e ótima denta

dma. - SNES,

ani-
a)

------------0-----

ZE ..MlJ-TRETACharadas auxiliares: '

a) _- TAR. Adicionar.
___ DElR. Pender, cair,
____ TAR. Enumerar,

Conceito: Questão .

b) --- - DE. Qúeima, assa�
_. __ PA. Carta fó'eográfica
-- No. Estrago

Conceito: Força miljtar

....

,

801n�Õe3
.

d€,stes plOgramas, no próximo número.
I

So]ucües ,elo numf:TO n.Iltarior: I

E1iie�'�� �íGi LiH;: Al ].Jal, MafrR, Erieo, Renato, Indio ICO$1a, Ademir
o

A Cr·l·c'I'l'·I-, ...,n, rre'l'vr'_l rl'03ste, ,:;3,0 Francisco �
ilügl'ama'1: _ � - - :::1 U,

Ido �u1.

"
,

"

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o Campeonato Carioca de c)lal'iJ x Vasco, Eotafogo x ,

Futebol de 1955, COnfOl"lil€ e Canto do Rio, São Cristovão PORTO ALEGRE, 6 (V. [1'€ 0;3 reserv",s, 'a,bsoluta
do cOTlhi'Cimento público, se- :( Marlul'eira, Portuguesa x A,) _ Cúnsrituida a equipe m':lit .. mancharia 8ml car

l'á inidado no dL1 7 do pl'Ó- BonsucEssO. tl'i.;oJor pUl'.l enfrentar o 1'eira de atleta", Falando à
,

"s de ago,,·,·to A' tabe ::>:; .. 9 - Olaria x Flamen-. F'jol'j·'.',no, c'!oml'ngo u·.l·tj·nlo, o '1'-,U!)'I't'n"3, o treinaa'or trico-XJniO me· :; .
-

-� ,
_ "

1:1 já foi elabOl'uda e aprova- ::;'0, América x Botafogo, Por- treinador Osvaldo Rola cha- '01' irdormou que o assunto

da., estando assim constitui- [Llg'Hesa x Eangu, Vasco x mou o vetpl'ano craque Te- .3el:á I'Esolvido pela direto
Fluminense, Canto do Rio x :'lourinha, para intervir na da do ciube, pois fará um

São Cristovão, Madurêira x representação de reservas fánido relBtorio do caso, en-

7-8 - Flamengo x Canto Bonsncesso. ,lma vez que o cotejo era tr�gando-o. aI) dr. Ary Del- FLORIANóPOLIS 4 X Universal F. C.: Chandi-
do Rio; Olaria x América; 2-10 - Vasco x Flamengo, dos mais importantes para gado, AVANTE 1 co; Saratoga e Jacó; Masi-
B:mgu x Bonsucesso, Madu- América x Madureira, Ban- o Gremio, poli! enfrentaria o . No campo da Praça Gene- nho, Célio e Cec:eu; Mário,

'I"f?_�"mdeira x Vasco, Fluminense x gu x Blltafogo; Fluminense 'ILl9.dro do Fiorinno, invicto O veterano '1'es0urinha. l'dl Osório pre'liaram as Odilon, l\:fógenes, Wanderley >!l.��;,.. ._.,Portuguesa, São Cristovão li São Cristovão, BonsLlcesso (Ia presente temporada, O também falou aos
-

jornais, "quipe3 ,do Florianópolis e. e João. __ • •••

);: BoHlÍogO. li: Canto do Rio, Portuguesa famoso ponteiro tricolor, no ontem, contando tudo o que· a,o Avante, vencendo o pri-IATLANTIC F. C. 3 X '

As 8 horas.14-8 - Madnreira x. Fla- x Ola.ria. (.óutanto,· alegando o seu flt.'onteeeu, inelÍlsive àS con- "moiro por 4 tentos a 1. 1_ A. D. TRINDADENSE 1 Maureen O 'HARA
mengo ; América x Canto do 9-1Ó - Flamengo x Amé- I13SS;ldo como jogador de fn- versações mantidas com o No primeiro tempo, a par- No rampo do Esperança, AJ NICOLV

' .

"'i ex em:Rio; São Cristovão x Bangu; l'i;;R, Bonsucesso x agco, tebol, negou-se a integrar a tl'eina.,dor. Nas suas decla- ciei" terminou com a vitó- na Penitenciária, defronta- A RAINHA DOSVaseo x Portuguesa; Olaria Botafogo � Portug��esa, �an-I equipe seclludf\ria, obrigan- r_aç5e�. 'J'eSO.\lrill?R a�,egou o da do Florianópoiis por 2 ram-se as equipes do Atlan- RENI�GADOSx Fluminense; Bonsucesso !l'U x FlumInense, Sao Cnsto- : do o tl'einador a. lançar mão "eH pas;l{ido� diz_e.9�� que.. tentos a O..... dc e .do 'I'rindadense, ven- 1'echllillolorx Bo.bfog'o. \'50 x Oluda., CH,nto. do Rio. de UIll centro medio - Roni ,üunea jog-ou_ E\ifl, QJ�itl.:os:,:lt:e-, Marcaram os tentos para "ei1lio o primeiro pelo mar- No Programa:21-8 - Flamengo x BOI1- x. MH�ureh·a., .' ,_ 1·'--:' !);�r::t fi ponta ,esquex'da,: éllll.��l-rios e llt,�. B.e'h"l.I.��l'a,;<I 1\ Fl?ri!,�ópolis F.,C�: OUo; cador de 3xl. Paisagen8 Do Briisii. Na..:.sucesso; Fluminense x Ma- �6-10 _

-- F l�n�engo x Sao
p�)8JçaO que deyena ser ocu- no fun de sua 'í[1d,��,;t'-f:lllva, l:�ll;l1lr, llto e: HagJl. .

.

, -J{fo:'tl d:€ � 1)Idà: Jacaré e
Preços: 7,00 _ 3,50.derf'i!'!}; Canto do Rio x Cl'ióitovao, Amel'lca x Vasco, 'of!(la por 'l'esDul'inha. A 1'e- qne iria fazê'-lo:. A verdJd,e D único goal' do Avante P�l1linh�' "para o Atlantic Censura até 14 anos.Bangu; Vasco x São Cristo- �\1adureil'a x Bangú, Fll!mi-, :'11�a ele Tesourinha eausoll ê que o cuso eSÚ1'criàdo e [o'ii marcado por Tair. F. C.

vão; Portuguesa x Améri- nense x Botafogo, Olaria x
=,Ul'pl'esa ao treinador 1"0- tPl'i qne ser, resolvido pela O á.rbitro da partida foi No segundo tempo, Osni,

('fi,; Botafogo x Olaria. i nonsucesso, Canto do Rio x guinho, que mais tarde dis- direção do Gremio, talvez t) Sr. \Vilson, com boa con- ,lU cobrança de uma penali-
28-8 - Po�'t�lguesa x Fl�- 1

E'ol·tuguesa. '

! ".e que "a, sua· escalação en- ainda. esta semana. ·'luta. d::,de máxima, . diminuiu o
mengo; Amerlca x FlulTll-' 23-10 - Bªngu x Flamen- I Os dois quadros: marcadell' para. 3 tentos a 1.
nen3e, Bangu x Olaria, Can- go, São Cristovão x América, ----- Fluminense F. C.: Mus- O juiz da partida foi o
to do Rio x Vasco, Botafogo Botnfogo x Vasco, Bonsu-

.1uito; Sílvio e Tata; Dico, ·on hecido Cardoso.
x Madureira, Bonsucesso x ;dõRSO X Fluminense, Purtu- TIRO NA TRAVE Walter para o Olavo e Bagé; Almir, Tito, A equipe vencedora esteve
:::ã8 Cristovão. I gllesa x Mad�ll'eil'a, Olaria Prtinhft, Otto e Roberto. assIm constituida: Chorão;

11-9 - Flamengo x Bota- IX Canto do RIO.

A'
p'. AVllnte F. c: Ellni; Arol- Vitor e' Jócio; Calíméra, Ha-

fogo, Bonsllcesso x América,
I

Foram marcadas tambem João Arí CO.sf? .menca do e Ari; Flexa, Hamilton e milton e Aroldo; Jacaré, Er-
Vasco x Bangu, Fluminense as datas para o segundo U

Deu entrada na F. C. F. (i::l,stão; Cuiz, Orides, Wal- nani, Didi, Paulinho e Má-
x Canto do Rio, São Cristo-,' turno, dependendo a ordem João Ari Costa um' pedido de informações 'dir, Clllica e 'rair. rio Eangá.
vão x Portuguesa, Madurei-lrlos jogos da colocação do Em prosseguimento ao da C. B. D, _sõbre a, situação 1(:rH_�� E SOUZA 1 X CO-
ta x Olaria.· I pí-'imeiro turnD. E' o terceiro torneio dos· clássicos, joga- do zagueir.o Walte.r, que no : lHN llANS DO PANTANAL _'-�_.-- -'":'--

18-9 - Flamengo x Flu- ,i urno terminará. fi 15 de fe- l'am domingo p. p.,.no "cam-
ano passa,do 'militou no Bo-I O

minense, Bangu x América, I n�reiro de 1956. pinho da praia", as equipes cfl.iuva, desta capital e' cuja
.

Outro j?g'o realizado, na Ido Avaí e do Cm'los Renaux, transferencia pretende o' Vilrze� fOI entre as eqUlpes :
de Bl'usque.

'

América F. C., do Rio. I da Ct'nz e Souza desta

caPi-,Partida que não vinha I tal nl'SUS li forte equipe do
4f.mdo ag-ll:::rdada com muito çào, para um futC'_bol me- 'CorintiHns do. Pnntanal.

,
Pelo certame promovido,nLeresse, dada a situftção lhor. As atividades de Le- O árbitro ela partida foi o pelo Atlântida ,defrontaramI)é::-,sima do Avaí no torneio leco já estão se fazendo no- Sr. Osmar Alv,ino, com uma se domingo Naeional e OJa

.o porque iria jogar contra o taro bo:l. atuação. \lO Dilac, líder e "lanterna",MELBOURNE - (De Ar- espera-se que, de 22 de no- famoso Carlos Renaux, dan- () C:1l'lo.s Ren::.ux mereceu I <) primeiro tempo de jôgo I'espectivamente.'mand Hoffer, da GLOBE vemhl'o a 8 de dezembro de do assim a imprassão de iL vitória, pois foi o quadro terminou com a éontagem de Venceu o Nacional porPRESS) - Já foram vendi- 1.956, cerCR de 40.000 visi- mais lima derrota. que apresentou fluis fllte-11XO para a equi.pe do Cruz e 6 x 4, sendo seus goleadoresdas mais de 250.000 entra- n:mtes cheguem à cidade, A chuva que aeompa.nhou boI, que comandou mnbl as Sousa, goal assinaladQ por Hugo (2), "Vilson I, Olímpio,d�is para as· OIÍl}1piadas, em- inclusive os 8.000 atletas- e' o desenrolar da pugna de ações. Tlenrique.

I
Cici e Pinga.bora falte ainda um ano e r membros das delegações I ('omeço a fim, estragou o O primeiro tempo termi- Os dois quadros: O quadro vencedor: Céser,meio para a reaHzação das IOlímPiea;1, que ficarão hos- seu ,bOI!] desempenho e llri- nou_ C�1�1 � vit�r�� do, onze - Cruz e S�u�� F'. C.:, J,o�o, Mau�'i e' J:,ouren �o; . �Vils?nmesmas, sendo de se notar, ppdndos em casas especial- I \'01.1 o Estádio de muitá: ·n8-. bnH;ql,enSé' ).lOl. tu3S a tlm. Nenen e PlpIt, Cahmerlo,

1
I, Ba e Wilson 11 i OlímpIO,que ainda não foi iniciada a I tlwnte eonstruida, na aldeia Isistência. .

,
. �ú 8egulJdo; vJrnos o Av�í lVIil.lél-a e H�l.io; lVIál:io, Ney, Hugo, Cecí, Mazieo e IranÍ.venda de entradas no es- 'Jiímpie!l. Os hoteis e pen-, Começ.:mdo a filIar do jo- agigantar-se em campo e o Emo, HenrIque e Ze Cuca. ,

trangeiro. Já foram impI'es- -lÕe.'l d3 cidade tem capadda-
.

gO, vimos logo de início a su- Carlo.s ,Renaux, apesar do Corintians F. C.: Aldo; ·1l•••a•••••�)•••••••••••a$"�il���Hi����a�••tl{j....R:LS 1.500.000 entradas para ile p:u'a 14.000 pessoas. O premficia do tricolor brus- seu bom desempenho, viu-se Pedro e Diog'o : AlcUnho,
satisfazer a procura interna- ,'cst:1i1te será distribuido por quens�. De começo ina.ugu-' atrapalhado ante a reação Alcino e Adércio; Sidney,
cional, e estão autorizadas �asas particulares, como a- ,'ou o marcador que foi sem-

'

do _Avaí que amea.ç!\va com Tico, Pedrinho, Anô e Dedu.
a vendê-las agências de tu- (;onteceu em Helsinki. ! pre subindo a seu favor. 'ataques perigosos, conse-

. Por Pascoal Apóstolo
rismo e companhias de As autoridades austral ia- Mostrou mais uma vez que, guindo empatar a peleja, por HURACAN F. C. 1 X
transportes, corno a Canadi- :las estão empenhadas em é possuidor de grandes vfi,- 'intermédio de Niltinho, que UNIVERSAL F. C. O
na Pacific Airlines, que :lssegurar êxito completo 101'es individuais e de um � foi um jogador tlpo chave. Defrontaram-se, do.mingo Faço saber aos que virem o presente ou flêle tiverem
mantém linhas' de navegação jJal'a os Jôgos Olímpieos de conjunto de muita coordena- O Avaí por pouco niio fi brere, as equipes do Uni- conhecimento que, no clia 15 de Julho de HJ55, serão rea1i
aérea entre a Austrália, o 1!}56 e a aldeia olímpica, si- çfio em suas linhas, com en- conseguiu avantajar-se no versaI e do Hurac�I11" saindo zactas nêste Sindicat.o, em SUa sécle, sÔdal, á rua TrajanoCanadá e a América do Sul. tua·da, c'm Heildelberg, su- tendimente durante todo o mnrcador, m3S quem o fez vencedor o Huracan pelo nr. 14, l° andar as eleiçõ!,s para sua Diretoria, membros elo

hurbio de Melbourne, a 10 decorrer da peleja, nunca foi o Carlos Renaux por in- apertado escore de 1 tento a Conselho Fiscal, ficando o prazo de (5) cinco di:ts que cor-,A comissão Olímpica tem Km, do estádio principal, es- perdendo. o seu - controle, termédio d� Otávio, após O.
.

rerá a partir ela primeira public;:lçii,o ci-�ste, pam o registro�conselhado os interessados tá orçada em 5.000.000 de mesmo quando era ameaça- um centro da, direita. Goal assinalado por Vir- ele chapas na secretaria, de aCQ!do com o disposto no Arij.
a reservar suas entradas I dólares. I do de derrota pela ânsia da O mesmo Otávio aprovei- gílio, na primeira etapa. 6°. nas instruções a.provadas na Portai'l3 Mi;1i:;terlal nO, 11.
eom antecedência, assim Ca(]!l nação terá, na al- vitória. ,que demonstrava' ° tando-se de uma falha la- O árbitro da partida foi, ele 11 de Fevereiro de 1954.
como providenciar aeomoda- deia, sua seção própria, mas Avaí. mentável d!'! defesa avaiuna, o Sr. Mário Escácio, com
ção, prob_lema. que-a comis- "S delegações pode,rão se' O Avaí mostrou impetuo- marca o último tento da ta1'- uma atuação satisfatória. I Os requerimentos para o registro de clupas deveJ'àosão considera, francamente, misturar livremente. Cada sirla,dc, "tanto é qUe quando de. O primeiro tempo termi-

.

ser apresentadas na Secretaria e111 tres (3) vias, assinads'3
como bastante séria, embora quarto alojará dois atletas perdi:l clt: :3 a 1. reag'iu valen� l<>L1Vll. decretada nova nau com a contagem de 1xO, I'por todos os candidatos pessoalmente, não s�ndo permitiesteja disposta a fazer 11m e será mobilia,do com simpli-' tern'eníe, t-én�eg'uindo o el11- derrota avaiana. Seus to1'- em pró Huracan. I dr., p::r!} t:1.l fim, a outorga ele proCl1"f1ç:lO, cleVC!lclo contarapêlo a todos os modaro- cidade, bom gôsto e confôr- p;tte, e se,n:i.o fôsse a inse- cedüres deixavam o Estádio .As duas equipes assim se' os requisitos previstos nos Estados desta EntirlAde e ln I,".
res da cidade, no sentido de to; cama, mesa, cadeiras e !!,'ural1ç,3!ij;{j;d !;ell a rqueiro, a. 'l1llÍ to desgostosos. alinharam: , ! <rislaçàci Siiidical vigente e instnüdoéO com RS provas exigi-que hospedem os forasteiros nrmários embutido. Todas as p;wtida'-teria um resultarlo O AV3} não os brindou Huracan F. C.: .João; Vi- das no Art. l� § 1° elas Instruções.
que venham assistir às ULSftS terão banheiro e se- 'que iria surpreender muita Com uma vitória sequer, tor' e Lnizinho; Ferreira'lOlimpiadas. rão aproveitadas, depois das gente. nÊste torneio que já deu vi- Hamilton e Juranda; Erna- iMelbourne é uma cidade Olimpiadas, pal'a residên- Deu sin3:1 de que está eR- tórias a todos os ·represen- ! ni, Jaearé, Mário, Virgíiio e
'de 1,600,000 habitantes e d::.s, minhando pan a i'eabilita- t�lItes. I Jócio. I

Plortanópolis, Sexta-Ieíra, 8 de julho de 1955

"O
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Desiste �a
·

�isputa a�. u. :� Colegial
·

d d
RIQ, 6 (V. A.) - Vinte e

Motivo alegado: estarão em férias durante os jogos finais _o� Joga ores o ����Ug�:;;i��S ex::��:��a�
d 53 TA d

· �

feita a' F C"" F mos apresentar os resulta-.

campeão' e
'

-, eor a comumçaçao
.

I
.

".
·

do,: assína lados : - Na "I'ur-
. ti .

•

de munícacão à F. C. F. dando .·1 contra gosto, vê·,se impos- o ano vindouro de 1956, a qura : Fenerbache 4 x Por-Os meJOs espor 1\'OS '.
•. . " ., -

D tí Clt '"

1 G 'I t 2.

'

rd d "c iencra de que de maneira sibil itado de disputar o Assocraçao espor iva a e-I uguesa ;. -a a assaraynOQsa Cidade na tal e e c 1..
•

'
.

t d 1 d -

P t
A. ,-" -

,. .' -.' _ alguma poderá se fazer re- zampeonato de futebol ama- gIat compos a e a unos· o x Portuguesa 1; OI' uguesaterça-felra foram surpreen
.

1" Catarí "2 B '1 O· B . P. 't" d que presentar. Perde, pOIS, o nos- dOI' do presente ano, rogan- Co egro " armense, ve-se x ezr ctas , urna. or-didos com a no reia e
. ibil id d d t

A

5 B 2. -

t
- '. parte so Amadorismo a brilhante do a finesa de uma nota pa- na imposst lia e ' e, par- .

uguesa x reza ; em
I) Coleglfll n ao domarIa dores "!'C "tiei'padio deste clube que ra a publicidade ticipa r do referido certame, Israel : Portuguêsa 3 x Ma-neste certame e ama ',.U,;- r'.

'

L_.
••

.

.,.,," alunos r e bí O'. P ·t 4'• • •
c h- devido m�1·sg·lol'EISC011�yUlstoU. Atenciosamente Llmd VeZ que seus a unos 'l,a I, _, or uguesa x

,- intcrar-se aman a l e,__l I ,I
- A

d f'
.

P
A

4a. .'

_ "

que Heber Lebarbenchon Poeta en trarão em gozo e. erras Happoel O; e ortuguesano longo transcurso em
., '.

D 'C
'.

H
-

1\/T A

4 Vitórt d S t
c-

, -, '[ •. A
• in- C"OMUNICACÃO DA A. D. Presidente em' exercício". a03 primeiros días de e- x Jombma.do appoel-Maca- uguesa x, lona e e u-

"era dísputac o pOIS S"U8 I
-

'I it dêl .

Pc tIl T itó f In
:; -' .

í-ia COLEGIAL Eis o oficio enviado à zernbro me o mm os e es bí O; na França.: . or .ugue- )fI • reze Vi Orlas oratagrantes sao na maio 1

'1" C'" d C it 1 1 S de Reí L: P ,
.

t d 'f' d'.
- d lo por= ] Recebemos: li'. C. F.: goza- ..s OI a a api a sa x > ta e eims , 01- .onqurs auas, veri Ican. o-seinter nos, nao po �n( se I I "f.'lori;jll ónolis 5 de julho onde residem .suas famílias. tliguêsaA x Moulhouse 1; cinco empates e quatro der-tanto permanecer em l r- J

.

1) tâ
-

li S· P tAl t U b ld..,' '.
1 t f' "as de .le 191"5 "F'lorianópolie 5 de Julho or es ao razao peço 1- na uiça : ar uguesa x. ro as, m om sa o por-Colegío (uran e as en·. u <),

I � ,
. "'" -

-

d!� - t· B-" '! Q.
- , '. • I >�. t

.

't" VI" �" RedJtcJ" Espoltivo de 1950
.

,:f'n�a. p�I.l nao ' n'Pll ar o ",sdela '-', em Luxemburgo. ""I! O.fim de nno, pOIS em que -

.... 1. ,_. l "...
_,o ,_ ,... _�

siL'.r seus familiares e o .Juntamos à presente eópi� ,'. Senhor :presidente da F. CI::i:cr::ne al[l;ldon?t� �e 1%3,
('1,0 01"1' rio envi. do ao Presl-' C. ,F. ' e;:ll..erando podeI faZe-lo em

,campeonato ultrapassa es-

te pedodo. Em virtude des- �tente da FCF 'expondo os l<:m vi-sLt do Campeonato 1\-)513,
, � ..

te c.ontra tempo a diretoria l:h)tiv0:3 porqlle a Associitção de Futebol Amador no pre- Heber Lebarbenchon Poeta

do Colegial enviou uma co- Del'portíva Colegial, muito :S211te aliO prolongar-se até Presiddde em exercício".

I Portuguesa Carioca: Treze vitórias no

exterior
Portuguesa 3 x Waker de
Viena 2; na França: Portu
guêsa 5 x Havre O; Portu

guêsa 2 x Racíng 1; Portu
guêsa 3 x Reims 2; Portu
guêsa 1 x Rouen 1; Portu

guêsa 3 x Valenclennes 3 ;

Portuguêsa 2 x Sudan O;
Portuguêsa O x Angers O;
Portuguêsa 2 x Besançon 1;
Portuguêsa" 1 x Toulouse 1
e em Portugal: Portuguêsa
2 x F. C. do Pôrto 4 e Por-

Carnpeonato Estadual de Ciclismo
.�--------- -- ----_.

-- -,------ -, _---------- --- ---,----------_-. De :.h:ôrdo com o s'eu ca- Estadual de Ciclismo (velo
',endário, a Federação Atlé- : cidade e resistência. Espera
derl Catariu?nse fará reali- L3e que um bom número de
zar, no pTóximo qia 16 e '171 pedaladores pLntieipe do
do corrente, o Campeonato certame.

.

'·Tesourinha iJegou�se a vestir a C�lnisa
dos reservas doGrênlio

Campeonato Carioca de Futebol

---_._-------------- ......-_._----_.- --,. ,_'o

- FUTEBOL NA VARZEA

Por Pascoal Apóstolülia :

Atlântida X Ola,vo
Bilac

�,-_._--_._-------�,---------------

.'

Já forarn vendidas 25.000 entradas
para as Olimpíadas

O ESTADO

C1NE SÃO JOSf
As 3 - S horas.

Dsle ROBER'rSON
mn e BAXTER - Cameron
,1'IlTCHELL em:

PARIAS DO VICIO
'No Programa:
Cine Reporter. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 18 anos.

As 5 - 8 horas,
Entre lances vingativos e

) fOEO devastador, você vi
.:el'§i o mais espetácula r f il
,le do a.no: surpreendente
"echnícolcr plasmado em

eusac ional CinemaScope l
Victor Mature - Michael
:Et'nnE - SUS3.TI HAY
N;\RD - Dr.bl'!l PAGE'I' -

iy ROBINSON em:

DEMETRIUS, O
GLADIAl)Ofl

Pl'eços: 18,00 - 10,00,
Censura até 14 anos.

As 8 horas.
Louis HAYWARD - Pa-

rio,L! IvlEDfNA eln:

1::ANDEIHA NEGRA
Te"hnicolor'

I\' o Progr:lma: -

F;:l.tos em Re,'í;;t3. Nac.

Preços: 9.00 - 4,50.
Censura até 14 anos.

As 8 Loras.
Tonny CURTIS - Piper

LAURIE em:

O "FILHO DE ALI BABA
Technicolor

No Programa.:
Vida Carioca ..Nac.
Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 14 anos.

As SI horas.
/10) - Átual. Atlantida.
Nac .

2°) - ALMA DE AVEN
TUREmo - Com: Chades
Starret

30) - TAIVmOfiES FEI
TICEIROS 5/6 Eps.
4°) - BANDEIRA NE

GRA Com: Louis Haywal'd
em Technicolor
Preços: 7,00 _:_ :5,50.
CellSL1l'3 até 14 anos.

EDITAL PARA REGISTRO DE CHiU'AS E

CONVOCAÇAO DE ELEIÇõES

FlorianópolLs, 29 de 'junho de 1955

Amâlldo flere!r:;:, F.lho - Prec,idente

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO

ÚNICA -

SOLUç,ã,r I·
BElVIENT (Illionois), 6;

(U. P.) - A sol.ução para os I
p�oblemas, Htbl�lS d,o mun0° I
nao se enconrrarn sen a o t

numa "ofensiva. moral", a:El�r-1
mou, hoje, o senador l'ep u- I

blícano do Vermont, sr. 1
Ralph F'lindr"s, fnzen.do uso

Ida palavra por motí vo da
o

.

.' I ..

0 I
festa nacional nolte-nmerl-,

cana. I.

O senador declarou nota-
,

'.

te i
I

damente : "E totalmen e irn- i
possível, no 110SS0 l'0lmdo I
moderno, encontrar uma so- iluçãõ para os problemas por
meio da. uma guerra. Uma

terceira guerra »iundial,
saúde, currstrutn do sua C:lS,�

com todo o horror que tra-

r ln, n ern mesmo poderi'a ser de praia num llll':il ríitórer;i,H
� satuhre.

MU.SEU DE ARTE
.MODERNA'

o Mnoeu de Arte Moi)erna.

contínúa r.bert G aos ínteres

sados e pei:l'.o::,S' qU3 de3êjam
tornar co:nl.{�cinH?'nto cor.. ,�a.ll

acervo, estudando as d.vei

S�S te1:�� d�" ctile<?�,j 1J' r: .:11;l,

nente ou da eX1-'m;;�ão come ..

moratíva, de sua reabertura,

composta das telas s2guintes:
PAINEL - Sante Roaa,

VELHOS PRÉDIOS -- Ibe

rê Camargo - Propried-ades
do sr, NevJton l)'Avila .

.

IWA DE PARIS - Emerj·,'

Marcier.
CATEDRAL - Vera Bo

caíuva.
I_.lLORIAl-lL':POLIS - Ro

bert Tatin _- Propriedades
do Palácio da Agronômic'1.
CABO FRIO - Atelier '1'::,

tín - Pú,prleda(le do sr

Mauricio dos Reis.

IVLA,RINHA - S:mta RO:Jà

_ Propriedade do sr. wtímsr

Dias.
EETR.ATO DA STA. L. A.

_ Martinho de Haro -- Pro

prredade do sr. ]):\ni! An.un.

IvIAHu',. Bf·�Al·tU� - Mea. ,·

tlnho de Earo - Propriedack
do "r. Tom T. Wildi.
Rf:TRATO DA SRA. N. C

O. _ lVLn-tlnlw de ttaro -

Propri e d:H1 i) do �;]'. VOi�h'.)'
Colaço de Oliveira.

R,i,)"uerLl;- que foi, com 0:;:,;

ptessivas sclenídaúés, contí ..

--gtl"1r.;(iâ�:...to-dc� ai; diéÍs <ln. so-"
. j;iana, fy.<:eto· segundas-fel
rRS, aberto ao público em ge

ral, no horárío de 14 à 17 ho

ras.

RESPOSTA AO
PRESIDENTE-
B. AmES, fi (lI.'P,y -- A.

Comissão Executiva do'Par
tido Radical emitiu um co

municado, em consequência
da posição assumida ontem

pelo presidente Peron em

seu discurso, anuuciando
ter sido resolvido: 1) -.Rei
terar a deelara ção formula
da no dia 29 de junho, dizen
do que não pode existir pa- •

cíficacão sem Iiberdade. 2)
- Dl;'tgi1--·i:,.V""�â6 Ministério
elas Comunicações, por ofí

cio, requerendo a. uii'}izição
da radio :elo_ Està-do e .da ca

deia a'rge11til�'a _de radio.difu-:
são, para que' o presidente
do partido responda ao dis
Curso do presidente, 3) -

Realiza l' um ato público pa
ra expl icar" fi conduta do ra

ríica lismo, que mantem inal
teravel sua deliberação de

r.ssegurar ca moral, fi liber
dade e a democracia no

país".

(() REGULAO-OR ',VlJmL�}
,.-- ... --.

a--_uibíir evitará duns

ALiViA AS CÚUCAS UTERlNAS

r:.mpreia-se com vantagem "III

combater ill Flores Brancal, CoU
ra. Uterinas: MenatruBês e Ip1' II

parto, e Deres nos ova.rü•.

It pcderuso calmante e Relda·
dor por excelência.

il'LLXO SEDAT1NA. pelu ,"na. com-

-"I'o"alta eücacía é receítads

wédicoll ilultrel.

5

...

:'\

seu carro merece o melhor / \,

MOTOROll
F.•

_.

-;. ,

ERG_NTE
ai

*ESTAVEL

ETOR

r

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

Dê um BOM !\BRIGO a SUB

Bolsa Oficial -de Valores ���!��A��Op) I i--------;�iJÀ�À��\7:f;--�.

,

_ o SenR.do aprovou a pror- ;:".,::c,
...-1. ;'

rogação Dor um ano cio "au -

•
•

(día 5-'/) -'

menta elo "teto" da divida

federal, de 275' para 281 bi
lhões ele dólares, ate 3D 'ele iu ..

. nho de 1956. Esta medida foi
enviada à Casa Branca para

EOLETIM PARA SER mRl1DIADO TERÇA-FEIRA
i

I
.....,...

' I Resultado elo pregão de cambiais realizada na terça
feil';l. assinatura.

Cr$100.00
\ I·

Bôlsa Oficial de Valores de Santa Catartna

Dolar sôbre a FinIânclla
:2a categoria - mínimo e máximo
3a. categoria - 'mínimo e máximo

Dólar sôbre a América

3Q,00
39,95

SECRETÁRIOla categoria mrmmo 66,10 máxil1�o 66,20
20. categoria - mínimo e máximo 97,70' NOVA IORQUE, .. CU. P.·,

;. 30. categoría - minímo e máximo 180;60 I..,.... A Comissão Executiva elo I .

Q-llOta elas clisl�oniôi1fdade3 cambiais Que Iorarn apre- Instituto rnternacíonut do

geadas ém leilão, quarta-feira: Café, designou para seu Se"

DoUr sôbre o Chile - Pronta entrega - Total 2.000 csetárío o sr. João Paulo do
Dolar sôbre o Japão - Pronta entrega - Total 10.001) I Río- Branco, membro do pes-
Dolar sôbre a t<roruega

-:--. Pl:O:.:t� el1t�eg:. - Tot�19ç- G.OO? I S,O�ln d�í)lo.n1:tilCO. d.a .�r�b81-___., }.;p8.n!i:.os, Fral1(l-ê,,�s. "_."'" BHhlta...e.nt.raga �ot-"l dOvllCd. Hl.J.", da '8la� ..J nn-s lil1,acli...... '

l'.;"aHLUs Belgas _. Pronta entrega - 'rotaI 10il.ÜJO j F,�jd1.ls.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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FIGÚlnÓl}üi:s, Sexta -fe,lra, 8 de ,íulhn de 1955

Na Assembléia Pronta Entre
o NOVO MODELO

li OJ E NO
�

,

8 ,UE .JULHO

I.

Grupo Escolar "Altamh'lo :\ DATA UE HOJ'� RECOi{.DA-I:-WS QiJE:
Sesl'lãO do dia 4 quela proposta do deputado

Lida e aprovada a ata da que o antece[le�1. .

f:essão anterior e lid? .0 ex-
I
o tlel)\lla.{�O Ji);1O �010 1.el d:

Dediente tiveram ímcto 03, tende Nerêu - .c<rmll�Hcaçao
trabalh03, n.·a hora regimen-I- Miranda ltanlOs ViCe-Go-

tal, sob a presidência do dopo vel'nac1o�
AI O depütado Joao Colodel,

Br�,z ve&. '

Setor Educacional líder do P'1'B, ocupou a trl- de mais, duas salas no Grupo

Como primeiro orador na buna, para dizer, inlcialmen- Escolar "Altamiro outma-

11 do ex})ediente -ocupou a te, que protestava veemente- râes", em Antônio Carlos.
ora' tO' , .

f'
trio '. Cl.<O:9:l,tado paulú mente contra a a .n.uce ln '8-' Deresa de.,·Nf�l'ên em seu no-

ri una. o .......
..' .

.'. 1 n 1 K
P.

_ PSD para justítt-. !IZ do deputar o 1 au o on- me pessoal - Quem traíu foí
reis, ao ,

h d UDN
. U

_ entar um requeri,· der Horn ausen, a , em a DN
C:1r e aptes .

f
..

t·
.

menta no sentido de ser envt- querer .azer lnJ.US Iças gra- Ainda em explicações pes-

d I·· Carlos Luz, Presi- ves a uui dos maiores homens soais, o deputado Estivalet
a o ao nr. '

'bl' 1 t ltd I
. -

d
1 t d: Câmara dos Depu- )1..1 ICOS c a a ua I ac a, que e Pires, o PSD, ocupou a tri
(en e . a . " I

.

b
t '. seguinte ofício: 1 pessoa vcneranc a e respei- una, para criticar com ve
anoS, o .

1 I c:: ,. N
A

R
Exmo. Sr. Presidente. .ave (O "".enaclol' .. ereu a- emência 8. atitude deselegan

I _ 1'ombu esta Assem- mos. Depoís de crtttcar, com te do deputado Paulo Bor

bléia conhBCif11ento, atruvez vigor,.o deputado Bornh�u- nhausen, pelos ataques pes

d xjJosido feit:;t pelo dep. sen, disse que o sr. Etelvmo soais ao Senador Nerêu Ra-
e e .

L' I 1
- .

t
Paulo Freis, (le uma mensa- ms, pe o que se por era 00 - 1110S. Disse en re outras coí-

'Hn
. oriuudn do Executivo servar, retirou sua candida- sas, que o Partido responde

�ra 'em estudo e n.pi'eciação tura à PresidÊ'ncia da Repú- ria aquele discursa, em outra

nessa Augusta Cnsa Legif;la- .blíca, porque contava apenas oportunidade, e que fi, UDlx

'Uva, e que visa e 'pedir no- .om o: votos da dissidênc�a de Sanb Catarina é que ti

vas normas relativas. ao en- ressedista de Santa oatan- nha traído o sr. Etelvin:>

sino primária e consequente 1a, para ser eleito Presiden- Lins, com moções de aplau

uplicaçào do F:undo Nacional �e. Antes de eleixar a t!'ibu- �os. ao General Juarez Távo- I A

(le EnsinD Primário; na, comunicou que o depu- l'a, Cju�mdo de sua Conven-

II _ Empenhada que se �l- ,ado José Mir:1.ll(1:l. Ramos, ção. Antr:s dI' dei :,1]' a tl'i

(:h3. esta Assembléia, e, ne ;l'U coleg:l cJe; üuncad!1; havia bunrt, leu conceitos em.itid0�

morlo especial, aquele depu'" _:i.10 esr?lhidO ell) COl1ven<:i'í,i) pelo 'd:'!JüLaclo. Artul'_ Santo;!.

t:tcto flcima citado, atra.vez do p"rtido Trrtlmlhista Um- GX-Pl:csldente da UiY."l- �'J::tcj0-

ela Comiss'âo de Educação e I ;ileiro, p::1.l'a compor a chap1 i
nal,- f:1voráveis com elogio.,

C 'lt\-r,

.em
revêr o atual sis- Ja Alianç!', .social Tl'fdHlhIS-, a.o Senador NErh.l llamos, e

te���1 d� ensino em nosso Es- �a, com o dr. Fi'ancl co Ben- disse que êle deputado Esti-
".,-�.....-.�.-,,_v_·_·�v'_-_"",-..-�·v_.·�-_-_·,�-·.�_....-_·....................;'..._.'--........ ,,�..-_.."""-.t'. "

tado, -tomo a lib�rdade de s,o- j�m�:1 �al,lotti, como Vice- va�et.Pire3
-- e"tava d� pleno I I·a nCO .dO ·8 r.a s"ll" . S. 8,.

}ii.;f,j••••S••••••õlI••••"�.�@e@�.��ai:íl.*aa.*•••• '

licitar que se dIgne v; eXCla. ,:WVl-'IlI::t"Ot., I acordo com o deplltado A (.. '"

-
"

determinar nos seja enviada ·ftaciomünellto de I.HZ - 1'0- ! tu!' Santos, e ('ontr:1, fro" . L IRA TE .... '5 CLUBEuma cópi!1. da rúensagem e do lítica .' salmcn�e. contra, a0.� conce:· "
respectivo projeto de Lei, a- O deputado Osní Régis, de os e!11ltlclos pelo c1Sjlutarl· CAR'i'I<:lRA DE COMÉRCIO EX'I':F.i1.10R

fim de melhor disciplinar- PSD, ocupou a tribuna, log:' ;Jaulo Bornhnusen. ,Festa de Be!lefl·cen�a para crl-aoças
nos e orientarmos a nossa ta- depois, para reclamar contra COj).grat.ul::u:õe; COl\IUNICA.DO r"o 4� .,.. \I .

.

Sabado prOXlmo, dIa 9, ha-J'ealizada sob o alto patl'o-
reIa legislativa em assuntos o racionamento de luz no Es- Como :lltímo ora�ior, eu

. .' .

t Ih S- J ''J 1
- A CAR' .....E,I'R.' D"i' COl\l,rE:.RCIO "i'"<TT'êR'IOR comun',·c.a aoo I

verá um.a. _esp.lêndida fest.a cinio da Senhora Da. Mari-
relativos .ao enSinO pnmano trei o, Pa oça e ao ase.' ,xp icaçocs pessoais, OeUp()l.l w. .... :. '-"" -"'.L'- -"- - � d B f

..

C
. . .

I
e ene lClenCJa para n- eta Bornhausen .. t·

e cursos de formação de pro- orador depois ele abordar () 1 tribuno"� o deputado Laert 'ili1portarlol'es em geral que a fim ele faCIlitar-se o curso ' ' que pIes 1-

• .'. A ancas da Catechese da Cate- giará 'com sua Pl'e
fessores; assunto de tal racionamento, R. Vieira, da UDN, para con- elos processos de licenciamento e evitar-se que, pela ausen- d' "1 . .

' sença a

. ., _.
.

la, constando a cll1tJlan- noitada artistica
III _ Na certeza de mere·- passou a analizar, rápidü- �ratular-se com a escolha rl0 Cla de mdlCacao dos mteressados OCOl'l'am em desacOl'do '

< ,

ceI' esta solicitação a melhor mente, e criticar o discurs8 deputada José Miranda R,,- com as suas �on�eniências as vi�culacões 'dos certificados t: reumao de numeras sele- Em se tratando de fim tão
. .

'

," _ ClOnados de canto desfile de' nobre é de se " A. • d
aeolhida, apresento a v. do deputado Paulo Kondel' mos para compor a chaIJa d·.t adqUIrIdos em bolsa aos pedle1.os que apresentem deverao,

'
.

pleveI glan e

,
' menores e outras novldad s fI

A

.' d 'd d
excia. antecipados agradeci- Bornhausen, da UDN. El'ltre Aliança Social Trabalhista' c1orav�nte ser consignadas pelo importador no verso da _

. e a uenCla e convl a os e

outras coisas, disse que .-;e r I d de ViCe-ífOVé'l" VI via de 'cada pedido de licenea de importa�ão as carar.- q�le Aen�antarao a. seleta as- associados eom suas famili-
mentos.

_

na qua Ie fi. e. D.
" A'"' slstencl3 que acorrerá ao as ao elegant c t· d '

Saudacões respeitosas. havia algum traidor na poli- -nador. tel'1sticas elas promessas ele vt:nda ele cambIO a ele corres- CI I dfi, C I'
c e en la e le-

(a) Bl:a'z Joaquim Alves tic-a catarirlense, êsse traic1c.! pondentes, a saber: �)� f ta ll1;:j t
..

creações soeiáis desta. Ca-

Fresidente. era o governador Irineu Bor.- _ llúmcl'o ela PVC;
-

s a es a I au ropIc� é pitaJ.

Sala elas Sessões, em 4 de nhausen, que c1eixClu de laclo ALUGA-SE -- "at.a dê ';ll·lisSllO (não con.l'undil< c'QlJl'-a 'Gata .do re-
.. -.-------.�,

julhO de 1955. todos os elementos vdho ,Residencia recém

cons-,
(·;bo de paf::lfllento elo úgio); '.<'

(a) Paulo 'PI'eis _ Deputa- desse Eartido, para ir busca;' .truida com garagem, insta- -- praça em ([ue foI emitida;

elo. em um Partido menor' o cal> lação Sanitária completa e
- valor- � ,

F.li':menÍos da já conhecida didato dt UDN. Terminand:-: demai" dependê-ncias. Trn- -- p8.rc�la do va1oi' cmH:�,]J�il;lei1te ao pedido (no CS3Ll I
Aia "Nova" da UDN, inau-1sua oração, disse, ainda, qu� tal' :10 LA.l'go Benjamim ele uma PVC',)U um gl·U.pO c1elas cobrir mais de um

I

gUl'am, a,ü'uvés da palavra do tinha certeza que Santa Ch- Constant. 24,
.

pedida ele licenç:l).
- .

deputado Paulo. Konder Bor- i tarina teria. como seus go - A Carteira solicik, elos interessados a m:1io1' cautela no

nhausell, filho do Governa- I vernantes os senhores Fran- -_ -- ._-- .._-_.-.__o
--_.- -- ,1anç:1mento elêsses daelos, a fim de que, por eventuais en-

dOI' Irinell.Bornhallsen, nova i cisco Gallottí e deputado Mi, EX'E'RCI-TO PRON.TO. g:'110S; não venha a sei' afeti,do o normal (tndaill:'Onlltl�o dol3

modalidade nos debates par": � ranela Ramos, com a vitóri:1 papéisJ e cl'iadas, em consequência, exigf\ncias, � a

lamentares

I
ela Alia.lli!a Social Trabalhi:i- ANTUERPIA, CU. P') _. do comparecimel1to pessoal ás suas clepemkl1cí:ls, P:ll'a e�-

O deputado �aulo Konder ta, em 3 rle outubro PI:ÓXi1110'j Dizem a.lue
o exército est;':, cbl'ecimentos que se fi�ere111 necessários.

Bornhausen, da chamada Ordem tIo Dia pronto para intervir, se n5.o Rio de Janeiro, 30 de junho ele 1955

ala "nova" da UDN, ocupou ' Foram votados 'e aprova- I se resolver, imecliat:1mentf, a (:1.) Ignacio T&sta Fiího - Diretor

a tribuna, na hora do expe- los divcLiOS projetos de leis.
'

greve portuária ele Antuél'pL't. (a.) Ail.{,li,w D€benediío - Gerente.

cliente, para atender a pes
sôa do Senador Nerêu Ra

mos, atual presidente do Se--

nado ela Repúbíica, tachan
do-o de traidor e indigno de

merecei' o voto do eleitol'adc

em 1706, uma ordem régiil mandou fechar pequena

I
.:ipograffia estabelecida em Recife, sequestrar os impressos

I
� admoestar os proprtetáríos e típogratos;

_ em 1785, nasceu no Rio ele Janeiro l'\'&ncisco de
[.i111a e Silva, que Joí oeneraí comandante das tropas ímpe-

. :iais na campanha de Pernambuco, em lB1-l, membro (Li

.tegencia do Império ele 7 de Abril de 1834 a 12 de Outubro

.Ie 1835 e Senador do Império. Faleceu fi 2 ele Dezembro d�

1853. Genital' do Duque de Caxíns ;
_ Em 1826, rio H.io ele Janeiro nasceu Laurmrto R::tbelo,

poéta mavioso e médico militar;
_ em lü2'1, na Ilha de São Seb:lstião, o l° Tenente' de

\.rtilharia, Antônio de Almeírla, repeliu e derrotou um des
.acamen to argen tino Que teve 10 mortos, na maioria in

:;lt':S8J e norte-americanos;
-- em 1869, o General Pnrtinho obrigou os soldados de

lolano Lopes .a abandonarem as margens elo rio Píraporú,
�ste mesmo güneral já havia '.'lido um dos melhores solda
los da revoluçào iepuuiícana elos Farrapos;

- em H175, no Rio Grande do Sul, faleceu o dr. Ma
.uel Pereira da Silva Uba.tuba :

- em 1916, torças anglo-francesas tomaram a peque
H cidade cte Hs rdecourt, di(':.1lüj,Hlilo os AI i'máes , após
.errtvel corpo fi corpo;

- em 1932, o Dr. Getúlio Val'�,\s, então Chefe do 00-
erno Provisório, solicitou ela A 81 a indicado ele mil

ornallsta para integrar à comíssào encarregada de ela
JOrar o ante-projeto da Constit1l1ç':\0 (la República;

- 1!J33, fundou-se ne&ta CapiL':l o Centl'O Social de A
;osenta 10.� e Rc-formaelos do :i!:st:1clo de Santa Catarina e

,ue Llnto.-i beneficias tem prê3taClo :103 11i'rdeiro,3 elos ��u,'
'-ssoejaLl03.

'li C'I"E lavadeira

Guimarães"
O deputado Lamo Locks

elo PSD, .ocupou a tríbuna
em explicações pessoais, 1)<1
ra encaminhar uma Indica

ção solicitando a construçào

4 OPERAÇÕES
n�áquina de calcular que mais se xporta no MUNOD

.

Distribuidores para Santa Catarina
CASA FEERNANDO, LTDA.

Rua Saldanha Marinho, 2 - ex. postal, 467
Fone: 3878

Teleg'rarllas: "Canan"
FLORIANOõPOLIS

Agência
de

ruihcj�d·alie
r· ..�"''''...I..

�>l!Iq Caliu-1aiJ:
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catarinense.
Disse o orador, entre Dlt

traE CQi:ifL3, que atitude iü€:n
tíC(L tev[: o c1epút:.ül0 AnVloic;
Konder ReLs, em outra opor

tunic\ade, na Cámai'a F'eLle

ral, qU[lm1o at.acou a perso
nalidade do Senador 1:.f;;réu

R.amo:;, em disem'so ali pru'
fei ido. O deputac1'o Ph-lÚO
Bornhausen, nüo cuncedeu
apartes, emi)ora tivcise �id(
RoJicitado v.áríú.s veie,-;,; tBlldt
deixado estanecidlL a AS:'lfil'l
bléia . Legislatlvfl, Wii1 L:!,'

pronundamen to, que Vél'J,
assim, atesülí' U SLifl lüá 1'0:'

mação 1l,olitiea. Qm.ül'J ",-,

registro cio elisel1l'so tio depu
tado Antônio Konder :K()i,�.
não teve, também, a me ..o!'

aprovação por pa rte dos Se

nhores deputados, porqUe II

fich:l daquele deputado t'

bem conhecida.
Plano Rodovi:üio

O deputado Rui Hulse, eia,
DDN, ocupou u trilJ-una, apó,),

.

para ,encaminhar uma indi-!
- ,

caça0, solicitando a illC!tI$j,) ;
cle variante ele uma e êtrai1a '

�o município de Laglina, no I
P.ano ftodoviário E!stadu:ll. !

()i:i.·...I"ambel'
O deputado Benedito Car-

\ valho, da UDN, ocupou-se
também, ela trihuna, P:tl':�
propor a expedição de it11e
gramas, solicitando apo;n
dos Padeí'es Públicos, afim
de ser incluído no Oreamen
to da União, uma vel:ba p'i ..

l'a pagamento da in(\eni��l
ção elos operários li" CU '

Lamber.• O deputado J();'!l1 I

Colodel, líder do P'1'B, da üi I
buna, deu integtal apoio .:1-

I

V·EZES POR
-S�EMANA

RIO
�SÃO'PÂULO
�U ITIBA

FLORIA�ÓPOLISI

ANDRÉ NiLO TADASCO.

Oferece-se lavadeira efl
ciente, cuicladj '''';> ,:ráp_ida.,
econômica e hi\,? 1ica. P()cl�
trabalhar 5 elias a �itulo de
experiência, sem paJan�ento
ou qualquer compromisso.
Tratar a Rua Conselhel�o

Mafra, 6 fone 2352, loja de
Pereira Oliveira & Cia,. com

a Lavaroupa Prima, a má

quina de lavar mais'ven'dicl:1
•

-----_._-----�--

ALUGA-SE

; l.Jl1ga-se 2 quartos para
c[,;;jal tratar à rua Tiraden
tes, n. 44.

TERÇA
QUlNTA
SABADO
DOMINGO

PARA

SURITlBA
SÃO PAULO

RIO
-:x;-

PEGUNDA
lJAR'fA
3EXTA
SARADO

.'ARA
PORTO
ALEGRE

'RESERVAS:

CASA MISC.LANIA ·4'-t"'.
b\ltdora doe "'di.. ]l,C.A.
Vitor. Valvvb. .....D\uH
-,.�---- ----_- --

LECION'.L--
GREGO - LATIM

MATEMATICA E fISICA
Dr. OTTO FRIEDlVIAN
TI Lia Cristovão NUl!eS Pi

res, 21.
._--

Compra-se-
Terreno ou casa velha

(grande) para depósito n.as

imediações do centro,
'

InfOTmações na A M,.de-
lar,

'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Segunda-feira, a Câmara

.1unicipal de Florianópolis
eunida extraol'diiüriamente
ncerrou 0:3 seus trabalhos.
Presidiet:! pelo ven;ador Oe-

,t>.,io L. lla Cünha e secreta

.ada palos verei.dores Ha

-oldo Vih·b IUD:�) e Walter

+o Oliveil'a Cruz (PSP) to

rnm inieiac\os os trabalhos.
Do cx,}ediente constaram

,:,1".0:; ofícia3.
O primeira 01'ac10r da noi

te foi I) líder elo PSD, verea

dor Antônio Apostolo que so

Iícltou à C"S:l, fosse transmi
tido t::;legl'amfL ele felicita

eôes :t S. RevlTlll. D. Jaime de

B:l!TOS Cfimar:l., C:uc1eal Ar

(:dJi.�po tio Rio de Jflnei�',)

1);,10 transcurso elo seu ant

v(· .. .;ár�o. AIJl'O'h,c1o.
O vereador M:í.rio Coute

(PSD) apelou ao sr. Prefeitc

Munieipal para que sele
l;om'Ü'lliLla umn latletra apto

prladn nos fumlo.' do merca

elo público para ff1cilitar

iJrepar::-lçio de peixes a se

rem Vi'ndj,-�n:3 nas bancas .. fI.

llrovado.
A resposta da COAP

O Vere.idor Haroldo Vilel;

(UDN) rtfel'ill--Sc' ao ca�(

ct�,3 Linh2s: Trind::tde, peni ..

Itnr:;iria e Capoeiras. Le11 (

ofleio respost:l ela Coap, as

.�irlfldo pela seu Presidente St.

El1ediQ.O Ribeiro que diz, .Re

gundo co�a fôÍ.tá a CO

FAP, a mesma deliberou qUi'
é da única e exchlsiva C0111·

petência do sr. Prefeito NIn·

nlcipai, .apre.;;entar' a COAP

a tabela dos prec;os do:! tramo

portes coletivos. Porisso, 1'0

que1'eu à Presidência que en·

viasse cópia do referido oh

cio ao exmo. sr. PrefeiL0

Joio Navegantes Pires, a fln
de que, o chefe elo executi·,.

municipal tome as l1ecessá·
:'1as providências, ainda mail'>

(lne o própria prefeito Nave

p,;illtes Pires havia na oca

sifLO, sollcitado reduçfto dOB

preços das passagens da li

nha de Capoeiras. AprovRdo
Não receberam convite, con ..

tu"a Irinl:u é um m:lg'nificl'
:1,.:1minis tr::ulal'

Com a p;il,�Ví�ãCI{rllàel; 'ti?.
UDN, vereador Gcrdno Silva,
c1isse Que, embora a Câmara
,. -;,..J.;�>\.l n5.o tivesse sido

Bc,� .C!m cQl1J!ite pg,-
tào nós, ruí�\uacão da

Matern{H'���, Uf'Óa;mel� Du

tl'a" inaugurada domingo úl

tlmo, registrava, na oportu
nicllicle o vereador udenista
o feliz acontecimento. Lou

vou a bravura de Irineu Bor�

nhausen porque, assim pro

cedendo, com a c.onstrução
de edifício públicos em Flo

rianópolis, veio fixar aqui
mesmo a Capital do Estado

que, segundo o orador, há

muito preocupava a nossa

gente. Enalteceu ainda, com

muita felicic1ade, a atual ad

ministração estadual pelo
surto progl'eEisivo da capital.
Teceu aligeiradas cons:icle

rn,ções em tOl�no da Maternl·

dJc1e Cal'ni'ela Dutra, a rcsi

(l.3ueia oficial elos governaclo-
H"" na Agrimômica, EdifÍcio�
c'bs Secretarias, por sinal o I
mai:; lindo eh cidade e que IAr!':1 imHlf',lU'::1Clo dentro (ir,
jj.}üc·::l.s semanas o e<lifíc10' �.

d::lS Dil'etori:ls, com 10 andrl-

res, a reconstrução do velh·]

teatro Álvaro ele Gal'valhél,
f,lu::ndando a sua tradicionétl
estrutura extern:'\,. No seto�'

do ensino primáriO e secun

ctirio, apontou o 1110elerno
In.�tltnto de Educação "Dias

Velho", antigo sonho dos es

tucbntes de nossa terra, já
nos seus alicerces e serÁ. um
dos mais f;omplet03 f'stftbele
eímpntos de ensino do país.
No toc;lnte a Saúde_públiea.,
Gei'cino Silva levou ao co

nhecimento da Casa, fi. am

plíação do, Hospital "Nerêu
Ramos" .. Completando 'suas

palavras, o lfder udenista 1'e

conheccFldo o valor incondi
clOlial elo granel e administra-
dor que é Irineu BOl'nhau-

5é'n, reCjUel'eu fÔilse inserido

em ata, voto de regoziJo pela
inauguração da nOVa mater-'
nirlade recém inaugurada.
Em seguida .

o vereador
Carmelo Faraco, do PDC a

poiou o requeri�ento fio ve

re&tior Oercino Silva e na 0-

por,tunidade criticou a

inSO-jlurJilidade no problema da
í ...h-'L úe leite e requereu· a.o

ovêrno dar 'solncãQ urgente, 'I Govern!1dol' a maneira capas
O \ erca dor Dih Cherem, '\'J ele acabar ele uma vez por tô

.);:OD) um politíco vibrante elas com a falta de leíte em

n nova geração e que sem- nossa Capital. O vereador pe .

re ::pbudiu as boas inicia- .decísta. u.uíto vivo e experl
.cas, deu o seu apôio ao voto .nentado disse haver o »e

e rc?,ozijo ao governador 'eado1' Oucino Silva, tentar
'ineu TIm:rthausel1 pela defender o GO\'21'110 do 'Est3.�
iauguraeâo da Maternidade do o Qual está . empenhado
'Carmda Dutra", Na mesma .m upl'eeiáve:s construcõcs.
portunídade apoiou também .!�' impossível um vereador .1'

'.S crítícas sõbre o problema nresent.ar Lima maneira para
r) leite ventilado. pelo vereá- 1 solução da falta de leite,
Dr Carmelo l"araco (PDC) e ooís, a própria assernbléía Ie-
ez senttr a necessidade do -slslativa não resolveu. Na <,

nere do executivo estadual sua opinião se fosse pelo po- i

rluclonar com a maior ur- der execul.lvo col1sti'nl(�a umf-'.I
úlci::\, o angustiante proble- {ranja modêlo em nossa Oa
na. O.� vereadores Altaír Ro- _ilhal, o problema do leite te- I
drígues (FTB) e Walter Oli- da fim.' . I
/eíra Cruz (PSP) apoiaram Apelou para a Câmara no I
ii requerrmentos dos colegas .entido de.demcnstrar ao pu--'
,el'eino Si�va e Dib Cherem olíco, o desempenho do i SêU, �
.111 votacão o requerido pelo representantes na casa dó I I�SPa<;CIAI IZAn.\ EM AHT�GüS lfBN'l'AHIOS
der ela UDN foi aprovado iovo, procurando acabarcom :1. Estoque permanente de todos e qllflillljlle!' "I'ligll�
m rltscussão o requertmen- ,) gravíssimo problema do�e.l·: '("onc:i:lrner�tf:'s ao ramo

w1 �. -?��.
."

) do ve,'f-:úlol' Carmelo Pü .e Em Ç[Jt:l(,�O-OfN[Uerinien .. :: E:(JUll�()S, CADEIHAS li: lÚ(J'J;ORES
·

....:\·O�l te- ..�::r�� �..---".� -� - �-= c.�" -:::.;:.. I .

'

"lCO, 0 31'. Oerclno Si1va, corn o, foi aprovnrto. O vereador mos pal'�t ·p'ronta. en tre�.'a .

• �.
palavra, fez uma explana- \.ntÔnio Apostolo, líder dCl' Aceitamos encomendas de PLACAS J:.�'I,lALTAI)AS' ...:.._

'":'--��'lo sôbre o sCi'vi�o elo lei:;.; PSD com a palavra dis,';6 qu: .::·t·�i diversos fins .._._�
-

'-_
. '-"IiilfiIii-'-- , eO"� ..

s:�,:�r: o sell inirjo, Cllundo h::lvi?, �.stmlarl0 -o ;;.0.,1 l1roJet· ATENÇ.;5..0; Atendemo:l os senhore!". flent.:,tt:i:l e ',...� {in' ÔC' �8 num
-__ -

ra feiio pm' n1118 coopEr;:tti- .� notou Vál'i.fl8 falh:::,s. Comr. t'I'utéli(,'lS do [ntel'Íor ])<'10 Sí�l'vi�'o de REEi\IH()LSO,,� PasSI1 ��d 'ouUdo (b ��� CI:JIIfI (
ft Cj11f' nf10 d�H'a Incro, pê!Q I.L C:'.ttlil;,r'l tinh.l .'ido convo :\EnE:O e POSTAL � \ r.ge O L _.,13 VOWO'.

, \ivre, o· '.", OI' �
.

;-;;: ....",.,
.

1iê o (}OVPlTlél do EsLlclo lu· cada para estudar o reforielü ----'---�.--.

I epratlve\ rec�"'" _

�
_I ...-

-

, ..... :

i:1 enr;lm'_rnc!o o servic..Q (,'1[(' IJl'O)'eto, m(e devolvei'ia ".. �"r"i"_ ... i\I� "._,.
•

..<
, , •

1
. -"",as e"'" <>

• I. -li C �.. ,\' �

llilb6Jn n.úo deu resultado. �)l'esiclênf'í;:t sem o parec.er do Pedimos aos nossos distintos leitores, o OosE'qmo (e' .'. < .......

\h �erD loero tot
Em (1,j)::ntes constmltes, O." ,c!:ÜOl', I'etirG.·u,-o da P81ita f ">reencher o eoupor, abaixo e remetê-lo à nos"u Redação, II' lo",.

.

\st\o '.l� um possante mo .

Otlf"j'nl ele c·'''.•mlple·ta· J·m.os qLl".Dl·c) all+e,D.. o I10.".·.•OQ l"'.,a.d"stl'O ,:;. ,.. a� iO o..

'MS, ..,
'. :,'êHOilclor::s Carmelo Faraco o:l1j)(Ii)rúe ti a - . .s(� fl da r cil r1's '" • � ., ,." .-.

-

.

:

.li); Cherom, JUDy Uli!Léh ( �l üo i11[::; ele :.lgô:Úo, poi.: 'oeia!.

'redE'i'itd Vens 'argunlentan; ssil1l poderá frczel' minucii' \ome . , , , " , .. , .

!U3 •.•.......•.. , ........•..•..•...•• " .•••• ,...... S iVlúe '0, , .. ,.. , E A .a ii O R .-
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Apenas dezenove lotes AUTOMOVEL "CHEVROLET" 1950
Projeto, loteamento e vendas - EngO Rui Soares -

-

Rua Deodoro 7 _ Fone 2521.
--Perfeito estRdo - Pintura -a Duco, preta -'- Pnens

.__..------ faixa Branca - Rádio.

Oatlal 'i

g'r'af I Tratar à .r.ua Arací Vaz Calado: 698, Estreito, das
. O O '14 horas em dwnte.

pAI� O�
Moço; com curso ele Dactilografia, apre.".ema-se com,) I.

C
J 'candidato a emplego em EJcritório, F'irm� Co;nel'cial, ou i

� ':lutl'O qualquer ela Espe('i:1 !icl:Hle.

)�I(
- "·'!�I��r;;:·

.

��J���{�:fg����:���;���;�:o
,.

.

CONSERTA-f>E FOGõES ECONÕl\I1COS.
. SERVIÇO

Moi.. .'�"-
..: •. :

.•�,
' RAPIDO E GARA)I'l'JDO, A'fENDE-SE CHAMADO .�

f "\.� -:
.'-" OOMICILIO.�

.. \ �.... � $. ..'
"8 POS"'A"'"

i' \ ;;�

_
'S. � Operaria: \'ALDEM..... ", '" ,;:o - Rua "3 de !\'lain"

, 8e",wí.' �ó f:8'{'ItF.'I'.'O.
..

1'; .

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

'e vil'i::.:; manell';lS. (.) vere::\ J estudo. Aj1l'OV:?ldo. O verê:::

.or Djh- Cl1.el'em acha que r .01' ILtro]clo _Vileb reCjllerel
,obl-errla elas e3-traclEts tam (;fun:tm, ce!i":l.,se a CObl'ftl1
lém in fIm' na· falta elo j}re .;' eb.s Ll':!1 ileg"l. Vo;ta o ,i,

oioso ulimt::nw. \ntônio Apostolo para da'
O sr. Gercino Silva, vendl 'onhecimento que o sr. Pro

que não encontrava uma -80 .. eito Municipal já su,,:pL'nd.�.
llição pa!:a o caso, solicitOt! tais cobranças.
aos seus role-gas vel'eadol'e: Nada mais havendo a tr·.1.
::l particularmente ao verea ':ar, foi encerrada, após::: l·.'·�
:01' C�u'l11elo l"araf;o (jue

est�.··1
ma ela ata, o períoelo de se:;

:í.o intere::saclo c,omo os ele iões extraordinárias. A Cá
t1uis na solnção do caso de' uara voltará a se reun1r ili�

.

pite, apresentasse ao Sr t1eute em agôsto.

1 DentIJ!lllla -AlIIIJnia I
,

ARnlllll ANTO��O l\11!�NEGOT3'O

-

I .. . . tOl1vit� ..' .

I, ,I,,: T'iradentes, n.o 20 I O díretórío regional ela Ala l\lOca do Partido SOCIal De-
FLORIAKúPOLl:-:Z 'mocrático convida-a todos os jovens (te ambos os sexos a SfI

inscreverem em seus quadros. A secretarta ela Ala. Moca es

tará funcionando a parttr elo dia' e .do corrente, das -17 às
.

18 horas, à rua Arcipreste Paiva, 5.

Outrossim, comunica ou - está aguardando autoriza cão
, oficial 1I:11'a .cletCríllinar a clata eh in;talaçáo do seu D!3P�r
tarnento Ferniriino.

ALA MOCA DO P. S. D..

1 .

.�s.ta.,de-lleJ-erl�Jlea ;par�a .odanels
Rábano proximo, dia 9, h,a-i'ealizr.cla sob o alto patro

''c'rá uma esplêndida .festa CI1110 da Senhora Da. Muri
le Beneficiência para Cri- eta Bornhausen, que presti
',nças da Catechese da Càte- gi,''lrá com sua presença a

lral, constal1Clo a cintil�D- noitada artistica.
e reunião de números sele-! Em se tratando de fim tão
iODados de caI\tü, nesfile de nobre é de se prevêr grande
'.enores e outras novidades. afluência ele convidados e

lue encantarão a seleta as- associados com suas famili
,istência que acorrerá -ao as ao elegante centro de re

-:Iu be da Colina, -creações soeiáis desta Ca-
Esta festa filantropica é pita!.

-----,---------------------

..--·---�-'"'......- - .....--'...·ln """"_..

'-.- ... - -- _ .._- ._-�---_._._---

EmTAJ� PAR!\ I�LG1S"rRO DE Cü-,\PAS ,E

CO)H'6CAÇAO DE ELEIÇõES
FaqG saber ans que virem o presente ou- d{!le tiveretn,

'onhccimento que, no dia 15 ele Julho de 1955, serão rea11-
'aela.> nêste Silldic;;1to, "in S\,i:1 séde, soeial, á rua Traj :tDO
'11'. 14, 1" anrlar as eleições Jura .slÍa Diretoria, membros do
ConselhO' Fiscal, ficando o. pra.zo ele (5) cinco. dias (111e co!'

'e1'á a pJftjr da primeira pUFJlicaçáo dêste, para o regL'ltr�1
:e Ch3jJH.3 na S8(;rêtai'ia, de acôrdo eom o disposto no Ar�.
,) na" instruções aprovad�� na -Portarb Ministerial nO. 11.
le 11 ele FeveIeiro d.ô 1D54.

Os requerimento"" para o l'f'gistr.o ele ch&pas dt'ver1i.o
;er apl'fseü!.:tc1as lU [j;:rrotal'ía em tres (3) vias, aéi3imtcl8.':i
por todos os candidat03 pessoalmente, não senelo permiti·'
da, para tal fim, a outorga de procuração, devendo cont.ar
o., reCjuisitos previstos nos Estados desta Entidade e na le
;1s1açã.o Sindical vigente e instruidos com a.� provas .�Xigj
das no Art. 11 § l° das Instruções.

FíOli::U1Ópolis, 29 de junho de 1955
.'\m{ú.cio Pere"',,, Filho - Presidente

_. ...... •• _ ........... • .=00. .-, ...__ , �._ ............ �._._ _' �__ ;:_,._.__ _.._ ••__

�mpl'fgo ou Cal'go
}ú'go cio Pai (máe)

(' RAMOS S/A
(" '.�J;f:;:�i�·, _: 'f'rMnspnrt.e\
i"i.il<; Ju,)O . Pillto. n F�)ljli

DR LAUl:O CAUlElRA nE': ANIlRADA
Cirul'gião Dentista

Consultório: Rua. D. Jaime Camara, 9
Horário: S",gunda Quarta e ·Sexta feiras das 8 à�

11 horas
Terça e Quinta feira, das 14 às 17 horl!'s
Atende ii noite exclusivamente eom hura marcada.
Capo�iras: T�rça e' Quinta feira, das 8 ,à.g 11 hon�

Sabado, ,das 14 às 17 hora.s.

._- ._------

C.OQUEIROS.,
O'. Btft-i,r():; que ress·urge, DOCES

Lote;,mentos na Praia da Saudade Aceitam-se encomendas ele clorinhos en1 gl':lnrie. V::I-

Numero 1 (tobdmente vendido) riedade, ele tortas, bolos ele noiva, salg�lciinho.' pc:,T':1 bat.i-

Veja se conhece os proprieta rios: Dr, Gercy Cardoso zaclos, casamentos e aniversarias.
; 1) - Sr. Joel M: Moura (2) - Dep. Alfre�o Ch�r�m I Rua Melo e Alvim 17 CC!1acara Espanha) Tel. :3.411\.

f 3) - Sr. FrederIco Bundgens (1) - Sr. Nllton Dlg1a-,
'omo da Silva (2) - Sr. Alvaro Accio'ly de VascoDcello�, !

Ve'lculo roubadoL�1). - Dr, Jo�quim Madeiras Neves (f)) -:�nr: Oswaldo i .'
.

.

..

�UlZ do R02al".1C)_ (1) - Dep. Romeu SebastlRo Neves (2) I
- Dr. Ailfõmo Snnt:::Jella "(�) - Dr. Moacyr de Oliv�il'n. - GRATIFICA-SE.a. pessoa que fornecer informações
(1� - Al'q, Luiz Eduardo Santos (1) - Dr. Elias ManSlll' 1

a respeito do Jeep WiJlys 1954, Placa DF-143888," J\.:()t�y
tI:has (2) � 81'. Paulo Rudy Schnor (2) - Dr. Ad�rhal 14-j6'S783, Côr Beije, com paralamas,pretos de Propneda.
�amos da Silva (1) - Sr. Aurelio Marques Monteiro dã

I d� da SIA BRASILEIRA DE COMÉRCIO e REPRESEN
-;osta (l) :- Sr. CRrloS Buchele Junior (1) - Dr. Zulmar TACõES ERACOREP, roubado no Rio de JflDeiro no di!!
f,ins Ne\'es, (1) - ?-a. �ala berga Norônha Mendes (1) -113 ele Junho de 1.955. Informações ('

-

a fi�ma M.R. Bott
� De]), Lec13n SIOVlDf\k1 (1). & Cia, Ed. Mont. 30 Andar. - Flc ,polis.

NUMERO 2 CAGORA A VENDA)
TERRENO DE PROPRIEDADE DO DR. NEREU RAMOS.

S'A L A S
Alugam-se diversas, -localizadas bem 110 ('entro ela cl

.Jaele, pl'óprias para consultol'ios 'médicos, c1eilti.3tas nu e3·

critórios. Tr�tar eom ,o Sr. Hamiito.l1 Platt, no Largo Fll·
3'unde.<:', 4, das $) as 11,aO e deiS 14 as 17 horas .. *fsonRI�D

o "Satoain" é excelente

uara eombatel'

luêneia!ól dos

initações dos

RS consa

resfriados ;.

brooqni(Js,
to;o.ses, oatarl'Os. Peça ao seu

(flrmaceutico "Satosin '. in

licado, nas traqueobrón-
111ites e suas manifesta
'ões. Sedativo da tosse. e

,_:pectorante.

�-�-- - -,_._---_._�-------_;

flllfesso fJorianÓlloUs lida. i
'1 1 ransporte- de cargas· ern..geral entre

,

FLOR IA'N0POUS, CURITIBA E
-

sA.o PAULO..

�A!tiÍIZ: FLÜJU.\NOf'Ol.U
. Escritório:

Ft.\]1f, Pl'ldre Roma- bO -.Tt'rl'i:'u

Deposito:
Rua CO.nselhelro Mafra n. l�'"

Fones: 2534 .!c- 2.5:�5
•

CalR: PostAl; 'Í:>,�'

rald; . Telegráf1co;
i::iln(lraDe e Transpolis

-0-

V13('Oud� do &lo' Bl'auco
'IlIlU3Il

São Paulo :-'- Cap1tal - SP.

EndereçQ 'l'elegráfico:
8andradi:' f' '1'tanspo!lS

-0-

o Centro de Irradiaçâc ..

Mental "Amor e Luz" reJliza
sessões E8oté.ricas, todas [IS se

gundas feiras, às 20;-30 à rua

Cmlselheim Mafra, 33 - 2(.)
an,dar. '-

.

: ENTRADA FR.>\.NCA •

Endereço Telearátk:)
SUltldra e Transpot1.B

�-

4lt.:J�l!lcjlt- lU. Rio de JalleJl'l>·e era BeJo tiori'l1J1l1e- I,om t.l'áiegj) wr:.tuo at.

li.. "lII-ldfi com a :a:m�ft:A 4� 'ha.IlSpurld MJJ.lail l>e-1'1iiii S/A..)
------ ---_.-"-------

.;

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



r
i�ncl�i ,�1esta cifr� ne� a r�n"1 Tesoui o e�tlega, neste exer->

��iovernador durante o ano pa iavadn (que sua Excelen- (,íI;iü, ao ilu rtre .Cnvernant.e,
,�:e 1955, em representação, ria por certo terá, na Iavan- :l)[�rH gáudío, n_i'HZE'i' e gOZCl
.-rn veículos, em comhustí- rteria elo Palácio ela Agronô- ele Stl", Excelência e alguns
veís, cm auxílios, em teteto- mica) nem a casa, que poda- ,�m;gos, _!j;:;La espantosa quan
nemas, em eventuais, em pro-

I ria figurar com mais .. ,., tia se dlsperide com o só e

paganda, em banquetes, em
I
Cf:;' 9:-10.727,80 (que são os Ju- exclusivo critério do ohete

.assagens, em bagagem, em
I
l'OS 'Iue o Bstado se habituou do Executivo. São despesas

Flol'ianóllolis, Sexta-feira, 8 de julho de. �955 = • F •• :,_;�v=e!s� .e.:�.cFo��i��'g Não se a pagou nos empréstimos que que podem S,,[' rctta s - e ge-
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eM" ·R�·e�"'·0· r""m"&aOC-dwo..-J's �1��:O ;C�:�o j��S1��úíÇ;�:r�l� ��;:� �::���:;:tcr�s.;; �i�:��:O�:;;:'O�
Lo declarado da obra). Não .rm G overnante exigir l'eC'i1J8
.:,e inc.ui tão pouco no valor '0 b�c'��

,

I t

Traufcorrn hoJe o 22- aniversário de organl- apontado nm cerrtava sequer '1�,:�l.,o.:lll,'�:t.i;;��rr�l:ll �o�,a���;:��
'.J 1) :I de Vencimento ou ele qual. Jv.., �

"8"8-0 "ua a' tual dl'ratort"a O, fundadores iuer pagamento de pessoal
,. \I • '\) (I '.. Il •

.ervindo no, ,Palácio elo Go-
Comemora noíe o seu 22° �on�a.s -. L' edro Oarrielro cl>l t tão benemérita Instituição,
'-' " v61'no. Nem mesmo o subsídio

aníversáno ele fundação o ;un,ha, Francisc,o Ja_cinto de :ul'lllulando os melhores vo-
.... " ;; a I epresentação de Sua Ex-
centro Soc'i'al dos Aposenta- Medeiros e. Osvaldo Marques. .os de prosperidades e con- .

, elêncía foram adicionados,
dos e Reformados dêste Es- Nesta oportunidade O ES- -ecueão de seus alevantados

V<> CrS 4.188,900,00 é quanto o
tado e que tantos benefíci03 'ilI.JlJ apl'C!:sf:nta relícítações fins.

tem'prestado aos herdeiros -----------------

clO:n:����li���oc;�:���da em � O Rtt\BO E SEU MACACO
I PÂSSARÁ HOJE O tvllNISTRO DA.S

��ct��lh�u��a�19!��s�Ol'�t���I;�
.

Pilhados em estad'O de��e�til'a, uma e várias ve-

.

RELACÕES EXTERIORES DO URUGI JAt'Valgas Neves, Vitorino B. uas vezes, nossoa honorablhss11110S confrades da G1\-
,

' ,

Côrte Real, Flodoardo Perei- ZE'I'A, quiseram, ontem, J'earfirl11ar a, sua histórica Procedente do Rio de J::t- ° Cuituriil Brasilelros-Uru-

ra de Oliveira, Euclides dê 31.llR0{'() cte ;,nleo jOl'l1::11 a fazer, durante os anos ele neil'o e de São Paulo deverá �uaio, no Rio Grande do Sul,
Castro, Pedro Idilio ([á Silv.l l:.i:-A e 1!)3ri, :-.Gb ameaça de empastelamento, a campa- ;ransitar pelo Aéroporto de;;- ;. excia. realizará em Pôrto

Azevedo, Waldemiro BoniU.' r�lLt ql!e levou o sr. Nc),'êu R:'lnlOi: ao govgrno. E :UL{U"
',a cidade o exmo. sr. dr. San- Uegl'e uma conferência na

t J
. nlell't�l'aJ"n a'Sl·nl.· :ifl?;O I Rompollli, Ministro Jniversiliade elaquela CalJitalcio do Livramen .o, oaqUi"ol " .. ..

Martins Baptista, Getemia:, !.:.Tocl,.9 o Povo sabe, como foi a campanha de i�e- la:; Ilelaçõe.s -E�teriores eh ob t,ema de atualidade in-

de Paula Oliveira, Virgílio rél� .:'Ii'l1'os. AristiEano R::unos, há muito 'coln êle e:;;·· fmgu::ti, que se faz acompa- el'l1acional.
..1 t

. "

1 f
' A

I o 11 lha!' ele E;lla exma. esposa, -------.-

Euriques Dias, Albano ue .t'fmeCll!O, :1.('�;.!iOl1 1'0il1pene o e azenClo l1COl'e o c I
�

Souza Lúcio, Antônio P. do.; os SI'S. Alioho Konder, Bayel' Filho, Wanderley Júnior ilh!1 e um acomparlhante, o CONFERENCIA
Santos, ,Abel'cio de Vasconce.. e <iU:wtos f()ríÍm citados pelo "O Estado". Ota, tôda; 0:1'. Hel1l'icjue Ruiz Larramen.. Ontem, à noite, na Casa

los e Silva, João Ferreira (lê a g.[;nte também o sabe, Aristiliano era então o inter- 'i, E'wHrregado dos. Negócios !e Sanb Catarina, o escritor

Resende, Belizál'io PaLllina ventül', tIa o govt'\mo c1i3cricionál'io. E Nereu, por fôr- la Embaixada (10 Uruguai n,) :ccílio J. Carneiro realizou
.

., . -

t d t' :,io de Janeiro. f
•.

Abdos Santos, Pedro OOlHêS ças elas circunstancias, passou a oposlçao, en o a e uma con erenCIa so re o

Caldeira, Epifania Sucupira, (lHe recolher-se ao quartel elo 14° B. C., às véspems O ilustre viajante vem .:ie ';Tflnde vulto da literatura

Frederico Selva, Alvaro Di8,:> de sua eleição, pelo voto indireto da Assembléia", tOill:ll' parte na. Conferêncin Jpanhola Cervantes e SUa
.

l' I � 't· P 'o .� c-'o e e n s eel'co-es "ntel'j'ol'e' VI'
'

'e Ch�nceleres em S;;o Fr"n- .',1101·ta'J o'o"a "Don QU1'xote",de Lilna, Bernare Ino ( e i::i€11;t 1>1 es ,a a 1 v-.... ,lU, a l_," :', - .... -,

Campos, Miguel Inácio Fal'::;'- r;ll:lnlo.s aEimulnelo: a campanha oposicionista ele que ·!.<;co e corno cOlividaelo ofi- wjo êxito jamais cessou. Au-

co, João de Paula Feneil'f\, tanto se gab:l.l11 os colega.,;, data elo rompimento entre 'ial dos Governos do Para- ',01' de vários Íivros, entre os A clú udenista está muito mente pelo "Sol'ê-maiol": lá

b E':! 1 n b' I o Interventor e o chefe do Partido Liberal. Esse rom- ':ua!,. Bolívia, Equador, Cosb (uaiso romance "A Fog'uei- 'onfiante na vitória de se'.1 isto está. E' só entrar com (JColom o spme 0_ a ;:ia ll10., .

Antenor Seguí, Joao N. Sabl- lJirnento verifieou-!Se com a escolha elo candidato ao �iC:T, Bra.sil 'e Estados Uni- ta", premiado num concurso andidato porque lastro mo- corpo e com o verbo f1ame·.

no, Antônio Ferreira da I Oovf:rno, feita na seele do P:ll'tido, então na Rua Tra- dos, rea.lizanclo assim uma :ealizado nos Estados Uni- .netário ela tem mesmo par,l ,jante, pletórico de frases

Cunha, Heitor Capella do Lí- I jano, à noite ele 25 ele àbril de 1935. A reunião foi pre- tournée ele ConfraternizacfíJ dos, o clr. Cecílio J. Carneiro .'scorar a dura cartada. cheias de imagens literarias
t' P d J 'd S'l ::::.àJlla P8;0 sr. Ponu.oúlio Pereira Bento e o nome do sr. Internac;onal.

.

mçou h:i pouco o romance Os milhões da l'ede "illcai- e prenhe de promessas tão-yramen o, e 1'0 ose' a i.- I
va, José d.e .Aquino e .Ernesto I

Ncri}u Rumos indicado por unanimidade do Diretório, No decorrer de sua viagem MemóJ:,bs ele um redivivo", ;a" estão tinindo dentro dos �l1das, tão grandiosas, tão

A. da NatIVIdade, mUitos dos I aÍ10iadó por 13 deputados liberais, No dia seguinte, 26

1:1.
s. tem assinado diversos ,�ditaclo pela Lake. 'çofres abarrotados e prontos eletrisantes, que as popula-

quais já faleceram, I de abril, tanto A REPúBLICA como A GAZETA noti- !'j"ata�lo� culturais, co�ercia�s Assim, a palavra do ilustre a se abrirem tão logo O gri- Góes elo território catarinen-
Sua matricula atual é d�: ('.�,,,am f's;;a 'reunião, aponkll1clo no ilustre catarinense e tunstlcos com os P"lses VI- .1Omem ele letras de todo su- to de "cuça ao voto" entre se compreenderão que kll1t:l

'quasi quatrocentug associH-
I

G iutmo Governador constitucional. No di!1 29 de abrJI, .':itüclos. ;'estiva, focalizou um assunto em ação. i coisa assim nem em 20 ftl103

elos. . o S1'. Nen:u Rumos e os deputados que o apoiavam, cio A Convite do Govtrno, I !ia agradúvel nos circulos h- . Qui: vae coner (linheiro � de Govêrno ...

Com Estatutos em plene) Partido Liberal e do Partido Evolucionista, recoihlam- Classes Produtoras e Instit1J- terários.
. >;rp380, lá isso nem se per-I O c;l'ncliclato oposicionist-:l,

vigor, registrados no Cartó- Lê ao quartel elo 14 B. C., de onele sairiam no dia 1° de

'--t-a'
:�unta e tolo será quem não homem que vlveu de, Sll�S

rio de Títulos e Documentos nl . .io, g:u'anürlos por um habeas-c()I'PUS do Supremo O,�_·de,,/elemento ,e MI·ssa· :ntre de rijo na "erva" co-: atividades administrativas,
da Capital, tem por finalida- Trllillnal, SOij fi J.H·ot�Ç§.o cLts Fôrç:ls Armadas, para a

o' _ bí�;l.da".. � Q " " I ::"U1:��" tendo �c�llnulado l�a�de aúxiliar

financeiramentt','j' f';C;,;úo m, JL�fiembI0;a: As forças qlle otpoiavam o ;;:1'. 111- A Faimha enlut?;tla ag.l'adece a todos que confortaram roda gente s,Ab., qn� ml11S I u3. cL.e ••1 c]e purc,ls eCOn0l111::h

as famílias' elos' associado,; té'l'veillcr; -ft,Ss;;(]enib dD 1'. I::.., ali".'lrolln-.�e, d:,-fato,:1. com seu comparecihí.énto a9 feretro de seu inesquécível \'ale um gosto (Iue qu::ttro vin - si as tiver! -= terá que lu-
quando falecerem estea, bem

I
i'oliga<:âo Hepublic:ma. Is.sú' :;C- dan_nos 1l�as-�3 p. :l9 di" ES})030,. Pai,. SOgl'O" 4'V.&, Irmão e Cunhado- I tens e capricho há ele sobl',l, .tar muito contra a torrente

como auxiliando em CRSOS dt� abril.' PEDRO DE ANDH.o1.DE GARCIA I entre os maiorais da grei si- �de dínheiro que vem (il' ..../"�

enfermidades. Como se vê, todos os acontecimentos citados pelos Outrossim, aproveita a oportunidade para convidar nos' tU:ll:ionista para jogarem maior poder :::conômi,é� Pode

Sua atual Diretoria está 'I rk3fosfatados conüade.3, c.,tão dentro daqueles 4 dias ela Jarentes e' pessôas am�gas para. assistirem a missa ele 70 rl1l�itn "gaita" nos CJuatr'J Santa Catarina,
-

a �itulo ,,,dAe......_---.assim constituida: 1,;!lmp�tl:tllJ que A GAZETA afirmara ser da dOiS aliO:,. !ia que mandam celebrar dia 1� do corrente, às 7 horas, n.' ! ('::trilas do Estado por inter.. cónhece a força eloc1fhlô��
Presidente - Bertino Gre �

:;:
Catedral Iv1etl·opolItan�. t Tnédio dos cabos eleitorais, ereto e irá fazer C01110 e!11

gório Pereira. Aos que comparecerem fi ês,�; ato de
.,

1"
I �ue naturalmente tambem São Paulo na campanha d'J

- Ie rr IglO.m, an- ,

Vice - Bento Aguido Viei· Kunc:1 neg;:tl1los, nem negariamos, qUê Jairo C:tlla- erij):lm agradecimentos. ;�,j)orearão fartamente do milhão contra o tostão.
m. elo fôsse nel'cuzista. Em 19::;0 exerceu, por indieação do

1° Secretário - Oeremias sr .. Neri:':u Ramos, o cargo de oficial-ele-gabinete do Se-
.

de Paula Oliveira. I eretár:o elo Intel'iot c Justiça, dr. M.lI1oel Pedl,'o Sil-
2° Secretário Reinaldo D1::1s IIde Oliveira.

,

1° Tesoureiro -_ Arfon;):);'
Câmara, I2° Tesoureiro - Boaventu-
1'a Silva. I
Procuraelor - Jof'<o Bltten- i

court. !
Advogado - Dr, Jo�é n',Salgado de Oliveira.
Comissão ele Tomada tle

;;jJl..._a?-a��-...-.�.!"'-.r=.���;.i;�._;;.J,;';.j,�� ....;;.u�.....�_�-=-....ii4_�...-..;.._..r;;;,-..;;.�;;,.�.....;,;:--.:õil-;;':"_;;:'__;'
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MOVIMENTO NA
CIONAL POPU
LAR TRABA

LHISTA
A 12_ de julho, tel'ç:l-feir:1

da próxim.a. semana, verifl
crrr-se-ú o ato ele fundac�\()
do Movimento Nacional :ro ..

pular Trabalhista, 11::\ sécle
do Clube 15 de Outubl'O. Nd i

oportunid�d:, será eSLI'ULUfEt-,'ela a Corm.'Bao Executiva K�
tachial do MNPT,

realiz:mdO.-I'se, a seguir, deh.ües sô))r,'
um programa mínimo de rei
vindicações a ser apresenta- I
elo aos candidatos ao lfÚVêl"'1no do Esbdo,

AgradeCimento
A tamília de José Kowab

ki, falecido na Colônia eh:
Sant'Ana, vem por meio dâs
te externar sua prci[und�t
gratidão às abnegadas 1mü"
de Caridade, muito especiai
mente a 'Irmã Inílde, pelo ..;

seus sentimentos bon,dosos e

amôr cristão,_ aQs Médicos e

Enfermeiros, pelps dever.')s
de humanidade� aos VigilÍ'm-

. tes e FUncjoná;i'Jos,
-

por toda
a assistência" pí'estada du
rante a longa enfermidade
do extinto.
Florianópolis, 6 de julho de

1955, i

veila. Foi, depoi3, gerente (\0 jornal A REPÚBLICA, ór
gão do Partido de Nertu. Mais tarde, (luando Nerêu era

J nterventol', 10i membro do Consel1lO Administl'::ttivo,
.:al'[';o L:e venc:rnenlos supedores aos de Secret:irio d'
T�sL:1.do. Na legenda elo PSD 10i ve!'eadol' e candid:lto a

deputado estadual. Pertencia, também, ao Diretório Re

gional do Partido. O apôio ela GAZETA ao P:dtldo Li

beral, ao Interventor, ao Partido Social Democrático,
partia, pois, ele um correligionário.

Por sôbre isso é faLo (Jue A GAZETA, clurante ês;:;e
largo período, vivesse abandonada, sem o mínimo au··

xilio financeiro. Sempre e semr)l'e recebeu paóel e pu
b!icações. Será putranh9., ele abahr os céus, negarem
isso. E tan to recebia tais auxílios que, em fevereiro ele
1%1, (Iuanrlo acolheu os primeiros artigos alfinet:lnelo
o eX-Lrovernador, publicou-os ainda em papêl qUi" lhe
lLll·:;t doado pelo sr. Aderbal Ramos dR Siiva i

C:taclo pessOalir�Gnte, 11[\S lamúrias elo clil'etor-de
recLçào da GAZETA, o rt(}.,so diretor pode ese!R.recer
tjlW, realmente, às vé3pt>ras ela ascençiio elo a.tual Go
vtrno, sendo procurado 'pelo S1'. Jairo Callado, que lhe
expô,� as enOi'lnes clifieulclades que teria para manter o

jorllal sem ligi-lo ao novo govêrno, Cjue já lhe sondara
, o ap6io - aconselhon-o a aceitar a all1'oximaç:'i(), exi
gindo, entretanto, respeito às !1titncles anteriore3, ou be

ja, coerência quanto ao passado. O que infelizmente
;,['onteeeu é do domínio público ...

'Nao ignorava, outtO$SiU1, o sr. Jairo Callado que,
tanto o sr. Nerêu Ramos, tomo o ex-Governador -e o

Pl'E'siclente do P.S.D., pleiteavam dal'-lhe uma situação;
cio qlle se lle.sinterê:ssJ,ram diante ela ati\iucle incompl'e
Gnsivel e abi.si>ini:l elo jOl'llf1.I, ji :lOS primeiros dias (ln,
nova eru política.

Ainda quanto ['.0 nosso diretor, agora acusado de
sú faze!' oposição rOlT:ldo em ótimo emprego, não será
c1eúuis lemb1'al' que, em fevereil'o de 1951, se demitiu
de cargo estável, no Estado, no qual o gl1rantiram 16
unos de ::erviços, para aceitar outro, de ve.ncimentos
então de pouco mais do que a metade elos CJ.ue tinha.

Perdeu todo o seu tempo de serviço, per'deu parte
dos seus veneimentos para conservar 3. liberdade d,)
:l'ção - essa mesma liberdade a que tal)Lo se refere o
escrevedor ela GAZETA e que, efetivan1orite, é impera
tiva para os que se dedicam à imprensa.

Teriam, os da GAZETA sabido preser.var eSSa li
berdade, como anunciam, a cada passo, definindo-se
livres e tachando-nos de meros emlu'€g'ados?

Veremos que não, por que a rabo do macaco fiStá
lia cara.

Estã'o à dtspostçào do Go
vernador durante cada um

'los 3Gli di::. ; do ano nada me

lOS de Cr$ 11.580,30 - aplí
áveís em tudo quanto sou

.er �IO paladar e ao gosto de

eonnda t' não decresceria, a adrníníc

be�ida, r'i'úi1r.g-amb, e alHo-I tração se desenvol�eria n?r-
.mável, malmsnte, se esta ímportan-

Enquanto é R.3s1m farta a I ela �ão fosse díspendídn .

,mesa e Iargo o orçamento da : Ter-se-Ia, é verdade, menos

'3e:'lhor Governador, a sopa banquetes e mais trabalho:
escolar, por exemplo, figura. menos propaganrla e mnís

�a .;e1 cl8"Mei,OS, co�n uma elo- llreaHZ,aç�?" �len,os _

recepçêes
"�0.iO de Cr$ ... lOO.OOO,o::! e mais úJ11,\p:mcla, menos goo
verba 25-3-úl):,iL lL,ta v�!'lJf\ I z� e

o

mais dedicação à causa
teve atender a 1:;0.000 crtan- pública.
::B (que se diz estão matrí-

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

._--------
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Snr3. Almira ,LIOb ·lres Moo: ão

uladas em alguma escola), Os Cr$ '1.168.900,00 de que
imante 200 ou mais dias do o Senhor Governador dispõe
.no escolar. Face a estes 111)- para gastar a seu talante
neros, que são oficiais, toca dariam para 4.168 abonos de
t cada criança por ano 7 Cr$ 1.000,00 cada um, que
sete) centavos dE; cruzeiro i iriam à mesa onde já falta
- menos de um tostão. Tal (o o pão e ao lar onde o calor e
:1 contrrbuíçáo elo Govêrno à o agasalho não existem mais.
ilírnentaçáo ela nOSSa crínn- Meditem os servidores púbii
;a! -

cos, sobretudo os humildea,
As comparações se pode- nos números que apresenta

.íam m�il�iPiicar. O

GOVeT-1
mos. E concluam.

rador 80zm110 custa tanto xxx

luanto os senhores deputa·· E, finalisando, por 110'1:>,
los (computado o subsídio e nos perguntamos: como po
:1 representação de cada um dem os homens que servem

teles) que são 39, e gasta à êste Govêrno subir o mor

nais quah'o vezes, nas espé- 1'0 e falar àos operáriOS? Que
:ies ele despesa apontada.�, lhes prometem? Que engo
.10 que custa o Tribunal je dos usam? Como arg'umen
Justiça, onde' se assenta'm tam se o senhor a que scr

nove (9) 'senhores de3embar- vem tem Cr$ 830,00 por di-l
�adores (incluidos os venci- para comprar pão, carn:'!,
.nentos que percebem), manteiga, arroz e banha 0-

mais casa e roupa lavada -

e o operário_ do morro tem

por mês aquela inwoli;.fu(;h
sem roupa lavada nem casa)

Em Belo Horizonte, onde residia e se encontl'ava gra
vemente l';llft'I.,'i;t, veio a l'alecel', ante�()1l1em. a (:xm:t.. �l':l.

.\.imita Ullh;u'{'; ;\{OUl'!l<i, es))os:l tio S1'. CeI. tllimpio lV{oil
, dio I,'i'!llo,

ii extil1ta el': I!:ttlll'al (1e-3ta Cal1itul, mIl" do saudoSl}
.\>Iajul' I_au1'o fjnl1�aes e em nossa sociedade g-OZ:J.V!1 de \'as ..

�o circnlú 11� ,lnl��:ad(:s,
i\ ú..mília enlhta&l expreis,;amus nossos voüm de pez::U'.

v

Loteria do Estado
Resultados de onJem
1.5ÚJ - cu;
lü.466 -- Cr$
l.OtiU - Cr:.;;
3.0'71 --:- Cr$
10.304 - CrS

300,000,00
40.000,00
20.000,00
15.000,00
5.000,00

Nada, nem }lm centavo elo'

01'$ 4.168.900,00 é reproduti
vo, O prestig'io elo Estftdo

-' Florianópolis
- Jóinvile
- Criciuma
- Blumenau
- São Joaquim

,I
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NOTICIAS 'DO CONGRESSO
EUCARISTI.cO

,

i·

" COMISSÃO DE HONRA cenhação promovida pela
,DO CONGRESSO. - Está [gTeja católica: Presidente
I assim constituida a Comis- da República, Núncio Apos-

li
Rão de Hon, ra da grande.� tólico, cardeais brasileiros,

presidente do Senado Fede
mI, presidente da Câmara

EM GOZO DE· dos Deputados, presidente
FÊRIAS d:1R várias côrtes de Justi-

Acha-se em fél1às na cida- l:a, presidente cio Supremo
de ele Laguna, há vários dias, Tribunal Federal, presidente
o aprcciado locutor dl1 Rádio do Superior Tribunal do

GlI:uuji Edgard Bonassis da TI'::I,b:ilho" presidente do Su-

8Hva, ao qU:11 desejamos bom., pel'lOl' . T.J'lbllnal de Recll1'
)l'oveito em sua estada ,na i sos, m1l11stro de Estado, go
�erra ele Anita.. I vernadores das dive1's:1s

____.

' Unictad,es da Federação, ar-
cehispo Costa Nunes, nún
.:ioR apostólicos ·e internún
cios, representantes diPlo-1Realiz.ar-se-á a 16 do COl'- máticos no Brasil, rep1'e-.

,:mte a eleição ela diretorHt 'lcntilntes diplomáticos do,
..lo Siridicato de Jornalistas Brasil, presidente da Câma- '

"i'ofiss;onais ele Santa Cata- 1'a dos Vereadores do Distri
'ina, rece,ntemente reconhe to Federal, prefeito do Dis

trito Federal.

SINDICATOS DOS
JORNALISTAS

;ido por lei.

MOSAICOS

1>6:0 Hnanceiro a entrar em As unias vão rolar. E mui-

circulação. ta- "marmita." que nos conho"-

Que " '"eu" Jorginho está cemos irá acabar ...
hem amp:1l'ado monetarià- i

•

JONES

LAin LAnI ... LARI
LARA LARI LAltI

LActA ---'- O
LATir - ó!

"O play-boy da bancada uc1enista na Câmara Fe

deral, o jovem e melífluo 8'1'. Antônjo Ca(os K. Rei�,
com o seu arzinho sofisticado de debutante da Pavu

na, assomou a tribuna e num sp.eech entrecortado de

suspiros e comedidos gesto.:; de ballet, baixou a lenh'1

no sr. Nerêu R:unos. Hum discurso sobremaneira vio ..

lento para a sua voz, meiga e ·sus:mrante. Num desa
b!1fo assáz viril, im!Jl'óprio às SUe.S tendências e ao tem

peramento macio e amoroso de que é portador, xingou
° seu ilustre !ídversário. D03 lábios exângues elo clon

zel-c1eplllaclo jamtüs s!11ram palavras tão eluras, tão ás

peras. Suas cordas vocais não cOlTespondi:am ao tom
abaritonado exig'ido em tais ocasiões, mas, desgl'a<;a
damente para o orador, emitiam falsete e timbre me7.

zo-soprano, que alg'uns deputados de sua grei, compa
decidos, esclareciam que era o mais puro tenorino, A�

faces glabras, tingidas de uma palidêz de madona, la
deadas por duas costeletas loiro-clomadas, tornavam

execrável, um par
o

ele óculos, demasiadamente múscuio

para tão anêmica' e frágil fisionomia. Mas, entre me

neios sutis e ondulantes movimentos de mãos, foi o sr.

Konder Reis falando, inventando, mentindo, se esbal

lbndü num rêquebro alucinante de infâmias e protél'
vias, jogando lama que saía de suas contorsões e ele

felIS (jlHlelris ensandecidos tentando atingir a honor:,
bilidade de um dos maiore:> brasileiros ela atualidade.
O sr. Konder Reis e seu discurso lembmvam llma figu�

, rlnha de Tanagl'a vomitando por um gira-sol ... "
As::ino porque os títulos e sub ·títulos são meus.

GUILH.ERME TAL

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


