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. Fe;o ,Fii lJ :1" i':;:1"1l1' [t:�, ruí, em compsnhia do depu
�[)ll

.

OIo'Lé in 8 f.'1<'}d:,,1uIloLJ, tado Epitácio BittcncGun, a.
procedent e .da ,CotlJltul Ped '''' fim de participar ele uma r.v

ral, Q dr. Francisco BenJarnül união do uíretório cio P. S. D,
Gallotti, ilustre candidato rIo Hoje prosseguirá para Imbi,
P. S. D. e do P. T. B. ao 00- tuba e Laguna, donde rums
vêrno do E:stado. No aéropor rá para Jaguaruna e 'I'uha
to o eminente catartnenss l.rão, regressando a esta Ca
recebeu cumprimentos dos I pital no próximo dia 12. Ini

sys. Cel.so Ramos 'e Aderb.:tll cíará, então, eU1 compantua
R. da SIlva, ele deput ruas e.,- do dr. Miranda Ramos, can
.aduaís e de correligIonários didatoa Vice-Governador in-
� amigos, Depois de curta dícado pelo P, T. B., SUrl'

Iemora nesta Capital, ontem campanha política, de dcôrda
mesmo o vitorioso candidato com programa que está sen

alíancísta viajou Pena Ima- do ultimado.

.- ...---..,Io,__,�,
_

�erderá os direitos políticos �8pois �e Don�ena�o
o povo p�derá eleger o sr..�dem"r 'de:� Barros. ,
Ainda goza de iodos, os direilos.

..

RIO 3 (v. A.) - O aconte- ra, é que nenhum tribunal do rança ela realização normal

I
envolvido o sr. Adernar de} EUS dírellos políticos após o

cimento politico do momen-I mundo po�et:ia condenar! do pl:ito, E' P?r assim �ize�' Darros, decla�'ou que_ o 'l'lÍ" ,�lgame,nto e sua condena

to é a dectsâo elo Suprem') qualquer pessoa com base

j'
a ul1lca: �n�l1ell:a de

evItat'-1
nunat de Justl�a �le S�o P�u- cao, se êste foi' o_caso. Se for

Tl'ibunal.Fecleral, elcllegand!) nas peças elo chamado pro-, mos a,vltona i.olgalia dos s�s. !� Jul�a, cm últtrna .mst�n. �eCr�tada a prisão preventí- RIO, CC. D. J.) _ A Comis- travessam aquela região, l'-

"hólbeas-col'IlllS" impetrado cesso dos chevrolets. Juscelino Kubitschek e J0'10 ela, nao cabendo, aSSIm, re- lia _ medida que o relator são de Transportas, Comuní- numerando, a seguir, várias

�i tempos pelo sr. Adernar Ainda mais: - "A�ham.os
' Goulart. Um golpe [udícíárt» �urso ordinário para o Su- cio processo não cogita ado- zacões e Obras Públicas vem repartições públicas ali loca

de Barros, que continuará entendidos que o registro da a esta altura, teria repereus- premo 'I'ríbuna l. tar, por julgar desnecessária de aprovar o parecer favorá- lizadas, dentre as quais a E,;

sendo processado, no Tribu- candidatura ele Adernar de SÕC3 ímprevístveís, capazes O presidente do Tribunal _ o ex-governador de São vel do deputado Benjarnín tação ExperimentnJ de Pro

n�Ll ele Justiça ele São Paulo, Barros, já não poderia ser mesmo, c1e_ comprometer o negional de Justil�:l também Paulo continuará gozando de Mourão ao Projeto n. �57-A, dução Animal, de modelar

em virtude do "caso cios che- evitado, e que se matei-ta,
.

próprio plrito". ouvido sôbre o assunto, ele- plenos direitos, como candí- de 1955, de autoria do depu- organização.

vrolets".
mente fosse êle impedido d· clarou QUê, mesmo Que o "I' Iato, direitos êsses que sôo tado roca Filho. Depois de falar do fator ele

. A propósito, 03 matutinos fazer sua campanha, mesmo Sú perderá os 'dil'ei1üs pillíti Ade�r ele Barros venha !; .nente perderá se for conde- A referida proposição visa progresso que, índíscutível-

cariocas ouviram hoje polití- depois de registrado, o povo, (lOS depois de condenado ser preso, .apenas perderá .•rado no [ulgamento. autorizar o Poder Executiva, mente, representa o Aéro

cos e juristas. O Si'. Allomar na certa, como resposta iria O sr. Cezar SalgadO, pro- •••••••••••••••••-........................ pelo Ministério ela Viação e Clube local que, em seu cam-

Baleeiro, por exemplo, decla. buscar no fundo do cárcere curador geral da [ustícr; ban- Obras Públicas _ Departa- po, conta com várias pistas,

rou: Há que (l1stingllií', 110 seu presidente. E' preciso, lia ,ieil':inte, Ialando à': impren- VIOLANDO TERMOS DO ARMISTICIO menta cios Correios e Telé- aquele deputado diz ela. vide"

caso o aspecto jurídico e o entanto, ver quanto tudo isso sa à propósito elo pronuncia- grafos __ a emitir uma série cultural daquele trudicíonal

aspecto político. De ponto ele significa. Por estranho que

I
mento do Supremo Tribunal PAN MUN JOM, 3 (U. PJ general Lee Sang Che. ele sêlos postais comemorabi- Município paulista, regi" ..

, ,

'1 pareça, ,n ca.ndJ·c'·atll,ra do 01' ?edei'Ul,. com relação ao� caso,
_ O major-general' Harlan O documento cita os teste- vos ao 2500 aniversário da trando as Bibliotecas: Públi-

vista jurídico, jél e,:t,:'i c aro ,_ ", I �

A 1 I Bnl'I'O- Me111ar de Barro::; e a Se!hl� .ios Chevrolei.:;,.,.....l1,o,ei'u::l.l ('sb C. Parke, do Comando elas mllnhos prestados por dois elevação de Pindamonhanga .. ca Municipal, elo Nucleo c1�

que o sr. \ €'111:11' (. e 'J",' �., ' �

.

� .

i Nac,ões Unidas, acusQu hoje t)ficiais ela Fôrça Aérea Nor- ba, no Estado de São Paulo, Ensino Profissional, da E:iCO-

enqll::mto não for cone enil,-
A' 't .�••••••••••••••••••••••••••••, os comunistas de hav.erem te-Coreana que fugiram pa- à categoria de Vila. la Normal e a do Ginásio elo

elo, goza de seus ull'el os po-

líticos, Do ponto de vista repetidamente violado, nas 1'[1, a liberdade _ capitão Lee Justificando o seu projeto, Estaelo, todas em pleno fun.

t

N
I'

t I/último"
dois anos, o Àrmis- Woon Song e tenente Lea o deputado Broca Filho ex- cionamel)to.

moral, depenele d::; na nreZf'.

elo erime� pois n:1 hist0tia po- O
I

U a S
ticio Coreano. Bnn Sung _ informando que pendeu várias considerações, Term'inando a justificatiy:l

d· Parks eleclarou que os co- ')3 norte-coreanos estão man- inclusive, fazendo o históri- de seu projeto, salientou,.
litiea de vários países, in 1-

munistas, construindo con- tendo aproximadamente 600 co. desde a funcla.;<lo, por An- ainda, o deputado Broea Fi- _

vicluos pl'oces3aclos, no exíliG
.?istentemente sua fôrça com- :1.viões de combate _ tOc\t)S tônio Bicudo Leme e outros lho:

é até condenados, foram e- DOIS QUILOS ele café, nos primeiros dias de te·
balente na península corea. IJl'oibidos pelos termos do ar- membros da família,.a' cle- ,,_ Justo é a homenagem

leitos exa tament.e peh im - .

I 19" 1 I
.

uT os do Paláciovereu'o '( e ;), a armaram os novo" mq I 111 .

_

:1a, estão demonstrando mi.,tício, vacão a 10 de julho ele 1705. ora solicitada e o Congl'es<{)
pressão que seus crimes cau- do Govêrno. Era demais! Era' tanto, que nó liOdi:1 cCorres-

"completa insinceridade, des- Parles disse que a comissã0 à �ategoria de Vila a tracE- Nacional, ao conceeter a nll.

saram no espírito público. ponrler ao consumo! Devia haver desvio! A cdtica, sever�l
hone"ti.dade e flagrante fal- elas Nações Unidas que su- cional cidade ele Pindamo. cessária autorização para e-

T.09a a gente s,e recor.da, c.la I'e ofensiva jJa'l'a o cavalheiresco dr. Aderbal R. da Silva, qUI' t'
, . _

d 'I t. co
-

�a de integridade" na obser- pervision::t o armis ICIO com- nhangaba, a antiga Prmceza missao e se 03 pOS ais -

elelçao de Jose BomfacJO, '1lnarldara florir a Casa do r"ovêrno à passa�:em elo I)odE" t
.

'-' - vância elo Acôrc!o de Armis- preendendo representan (JS do Nor,te, tornada Municípi" I memorativos,
maIS uma vez

meio de que se utilizou a Ba- üansbordou ate elas colu;las da imprensa. A par de13, da Sllc'cia, Suiça, Polônia e em 3 de abril de 1349. contribuirá, a exemplo de co-

hia para devolvê-lo ao Bra -

0< j·,.rLUI'ú."es elogios à nO\'a (!I'clem: no PaláciD somente (ts
·tício.

Che-roo.·'ova·qtll·". _ c' l'n01)e-
I

t d'd l'c"o
� � O major-genel'al Parks, de- u... Com uma pOJ)ulaç:io de mo em proce I o em l'e "

..
�'

sil, quando 'Pedro I o exilou. 10 e ','IS 15 1101'ap 11:lVel'ia crtiézinho! Isso sim, que era Go· I 'd d '1 t 1
�

U legado das Nações Unidas nêl rante porque os seus mem· 40.000 habitantes, pOS.õUiÜLI. a outr�s ,CI _a ,.es I u� res, J�:
lV�ns h�, crimes e Cl'�mes.:s' \':::1'no! 1,,:;0 sim, que era fc<momia' 1.',so sim, que era re:;·

Comissão de Armistício a- bros comunistas sabotall'l as Escola Normal, Escola cle Co ra malDI bnlhantIsmo ela.,

mmto dIferente alguem ser "J�I't'O no, l-ll'n-tl";"O� ('10 'IJO\IO' Dois quilos di'Íl'ios de c:1fél
t

'
-

1·llve·.ot:o","'�O'(-)es elas vI'olaeo�e',,':' ',.
E tIl onlemol'aco-es qlle c"I'tall1"'n-

• , '" �,
-

' '. • _"1 ç ,,- _ •• ".
•

presen ·ou suas acusa-çoe'l � -",.<" ' 'mércio, GinaslOs s ue ua ( c ,"

v '. ,

IJ:�ce.,sa.do ])0'1_ �l��to ele Opl : Um l'Guhú!
_

_ I num documento de 17 pági- do Hrmistício perpetrada pe- Noturno, escolas primária te, se realizarão na datn, rt�

nl.l�IJ, crime polltlt:o, excesso, "F ,\GOll'\? Os "a,tos l)alaci:1Tws só com gene-, f" t
.

h
.

los ('on1111·11·s'a.. s nOL'tc-corea- t' 1 I
. 10 de J'ulho"

de lin ua!!ell1 na clefes!l elo: -�.
"

',�
,.

�

,

"::, �.."
. ';,01 �. _

i nos que Dl en regue oje ao �. oficiais e par Icu,ares, 10::1);
.

·
.. , '. g. -

'1" o . I :,(,,3 :ll!ment]C10,�, wlH'ln !t CHi 3UÚ.Oílíl,oo a.lUa",. N ••da me ; delegado comunista tenente- nos. tais e um Centro de Saudr, _

I.I�t:resse Pl�,)lJCO," e, Outl� I nOJ !le Ci·3 25.001l,oo ))01' mês! Com os eUHU'eg'ados }l:lg'os com
. • a cidaele ele PinelamQnln:n TEUPO�I,.s"o.a soilel p,locesso paI

ti dilll'lell'o í}úlilicO, h\Ol"alulo l�O Castelo Encantado e Astro-

UttA COMETA' SE APROXIMA lo'aba
situada a 177 qtÍiloi1lC" O �

:r�c!ellCa(:e�� no ,t��ttO,dp.s ne- I,ômieo, tl'am;formados em filés, em ca'Vj�lr, em vi?�o�. das 1"1. . tros 'da Capital do Estado, Previsão do tempo até à"

�,)ClDS".d� ,dll:he,:�o xnbllc�. " .

il1�,!HJres :l(1!,i';?;s eUl'iJl)é1.:.s, t:'lil solll'eme:"as de fmJSSml�S LONDRES, 8 (U. P.)� - ') cometa foi descoberto na
,pode se rcons.iderada um do;; 14 horas do dia 9.

A gL�rl{le II!O ••t1 ,o \)0\0

""1 m�.nrl1f(;�o a:qlMlê3 1)1'$ �5'.IJ:ui1.��o são iut!,u'a,l11,mte CQ(lSU1ll1- ), j·:t(\itr dl;!·-.';P-dga ·r;ú.rlllJO'll, :1Oi:tl; de 12Jl�1l'il 13 d,? .i Ll11ho ,..ll1<'lS adian.taclo.3 Munieipl(J. Tempo _ Bom, com nebu-

lj'Ue VJ.I ser Jlllo'ada nesta f'.
._

....> ,. { . ..� r' leÀ"ú dia
' .

, -- l"
'
". "1"

.-"

-tO
�'._ """

"
,� •. -=. ___,.., ,

1
. c r b. ".

. i!Ü� lJl:jos 1,,·O\t:l'lI:1I1!l'S. h anto ,o S.lO" 'lue '!lO p nl J <

que O� astronolnos cheC(lg- {umo, pe o a'S t>Qnomo �11- do Vále da Panutia, V-tiÇfu;. -losiâade:.- '"

,elçao em que, contra dOl�. ,lo :,:,,!;ul',clo st:meSLl',:, :t ·'Velha. foi suplementada! 10vuC'os observam, COm:1- onin M:ll'lcos. Segundo lll-
ainda ao grande nlÍmet'o d:- Tempet'atura _ Mant.er-

candidatos, são levantad,t"
AINDA MAIS: além desses Cr$ 300.000,00 para 03

tencão, o curso" de um co- [ormou a emissora, os as- indústrias alí instaladas. se-á baixa
suspeitas de malyersão' du-

c;'êllEl'l"> alimentícios, dbpunl'ia o Governador de mais .... mf't�, de grande - lllminosi- trOl1omos bateram numero- Salientando, por outro Ir: Ventos _ De Sul a Le:;te,
!'ante .ma passagem pelo go-

,::1':'0 300.000,oó par� rect'pções, vale elizer, para banquetes. �:ts fotografias ido come.t:1
do o caráter da homenagem, frescos.

vêrno. Minha educac.ão J'urí- t d
.

e 1 ne"�
.

1 la(lo�' t lO'- tr'elnas

I.i era (;uantia exarrerada p:lra o Es a o �ue PlO�' r nu ..

_r<

dude, flue. afastando-se d� ,), apOlanc o-se nesses (, ;',
o sr. Broca Filho refere-se �'I Tempera ur�s.

_ ",,_,;
..

rlica me proíbe de julgá-los
eus servidores. Mas, (iUe vá .,. que a ll11portancla tosse Sol,. aproxima-se da Terra. calculam' sua trajetoria. estraelas que set'vem àqucb de ontem: MaXJll1:'l 13,6. M_-

'->;êJ11- conhecimento das pro-
-

lt prop
• 73

'i':lS contidas no. processo, O ,;xagel'acla, mas bem nplicacl:::, nas recepct:ode3
a Vl� o� l�- UMA M'ENINA RAPTADA

cidade, bem como às que u- lllma ,.
_

' mil1entes, cuju visita interessasse ao Es a o e nao a po 1-

.povo decidirá nas m:nas, se·
.iea. Pois, pismem os leitores; esses Cr$ 300.000,00 orça- ISENCA�O DE VISTO CONSULAR

[l'undo SU� consciência".
nentário" já foram eonsumiclos inteirinhos e o Governador

S f I d'
"

t r extranha'
..

<? .sub-l�der. �a UDN, S!'. waba de dobl'ú a })al':lcla, suplementando-os criminosa lO e
.

a asse po ena con a
, .

.

RIO 8 (v.'A,) _ O pre., o prazo estipulado pode-
Lu:z Garcia Imutou-se a dl- , ,

.
, '" �,' le ll'e' Caf" FI'lho sancio- rá ser prorrogado uma vez,

.. " . - lega'mente alem cle or(;ado, ou seja, com ma,,,, .

h °Isto'·· rOia
:sIC I ,�

,.
I

_

d Po('er
zelo _ Acho _qU� a elecI�ao ';1'$ :HO.OOIl,Ofo!, nau lei do Congresso que, por Igu.a perlO o el

o �ar
d.o .Supremo nao Impede,

JU-I _.' "EJA O' POVO: aí estio CrS 91G.GOO,oo apenas c dispensa da exigência dç i Executlvo: �o l:egu_amen ,

l'lehcamente, o sr. Ademar d"! � . .. d i\derbaI I· da Silva LJBBY, Mont�na, 8 (l!' I ddio ao:; �ue a Iwoclll'avMam. ,joto consular aos turista;:;, a nova lei, Jl1ehcara os _pal-
B " I ,.

ellt:rao �lql!eles fiue JI\)m'lal'am o I'" (w. • _' P.) _ Uma menma de dOIs, Quando fOI achada, Iri.a r, ae \.Co
ses C1IJ'OS cl'dadãos ter'ao o

alIOS e e seI candidato. O,. ."
.. 1 DOIS Q"ILOS ce caf""1 Que remol'sos nao 1

impedimento existente é d
'lül' ('alba ,e . u ç...

anos, 'se falasse, poderia .apl'e,;entava apenas Igell'OS
america- benefício, bem como estabe-

e �""'l�hão, lembrando-se quc êle S(nUellU usa,,!), seu_ cano, .

I
- ,:iel:1dãos de países

I
- contiLl' uma interessante' aran loes.. 1 a lecerá condições e providên-
l}nl·t..:c\!lal' e 1TI:lr.clava· Cl;;ll'jbuir seus vencimentos com Seus

El N'
_ be o que OCOl'- no:;, que pretelH am pe!'m,· ,

.. história pal'a crianças. a mguem sa
.

' ,
.

cias relativas ao interesse
! 111')·.I"_ot·I,'.S ".llxili,·lres, em'l',re�'ados no Palá.cio! Mais de d f I da pe nece!" em territorIo naClO·

• � M j' - diria o que se passou quan- reu d.es e que. 01_ eva <
-

I t' t nacional e à segurança e

01'!" 75,000,00 consome llg'or:t o Palácio, 1101' mês, S.l COla •

I al 'lao voltou'a nal pelo prazo c e nn a

,� do foi carregada domlllgo o urso, o qu.. I

l' saúde públka.
O I t

ÚI11;{bs! Ma:s '�de Cr$ ��.OOO,ijO por dia!
u'ltimo, por um urso dos ser visto. (las.. �

� � w w
m � -_••.._..."""'

.

. e epu ado Neiva Moreira..
. ':' SE ISSO que aí está já passa de escândalo, de _

a•••� _.... • ..

�l�u PoS�e;�I���;:hens�:A:el���= ;ro.'K:a imoralidade, ele ostentação à CLlS�n.ddO ddinheil'o. ��o �cl.0til�I.;<_,ld�eacl:e�m��il;lm��lSdt:OtJS'�bfOOPS�q�1�I�e�s= --apwr·or-..··v·
..

e·
...

·I:·I:-a·nd·O· '0·" ·pe'ssoa·1 dos Ba- ocospovo, de injuria ao funcionalismo esquali o; e magn�ll- ..

ções pf>pulares são, geral-
cência à vista dos .que consomem a saúde nas filas elo leite,

fm·nte .de3favoráveis a êsses '1 I e -elo mais espessos desta região
".

' pala madrugada de afronta à miseria (C povo, e e p Ca.
t 21h'

I- Ad
_

llldodos de afastar os com-"
c ,

..' 'b I t' ele montanhosa, duran e 0- J

em IqUI a cao ,

- at"I" L' I'
' per!:ll1te Deus _ amela no e tudo. A ver a e c even uaJs,

l'.a.s, pOI' centena.s ele pes-1),· 1< OI es. 1 la pouco que .
.

d I C." 7'0000 ....o a '''b''
"

." . .,', '�. I Palácio, que .i a era desproposlta a, (e I.,. ;). ,v ,lO""
(I()I:, clepl1tado:s nlanclese" fo·

b' 1 b' 1 . Cr'" 150000000 Dir-se-a que sOAasn'te_ollteln, qllanelo Slla

U
'
'.

to na Camartl�' sob D� 423i':1.lll eleitos no eárcere' corno I
ele sei' tam, .em (O 1 ue a pal � .,.. .

"." •

..

,. .
.

.

) Govemo enloGueceu, perdIdo no luxo e na valelade, na m pro 1 e���P�:!�e��a�leldtaOl·�lellsOtl·nac,e;'= llise;ue c na Cl1f.Ú�.panhota! ..'
. ]_

f a m i I i ai fa:�:di��:S e;; r J �tifi- preo'ados e suas família::; :,(;'

I
preferência por pontos, co�-

..

�.

�

.

J
..

ç , :1.
_

':' 'e -(IU"R'i'j\·I C.OIUO Slllll'emo msulto a capaCidade {." ,:ursão pe a RIO (C. D. J.) _ u '"
',' .,' nas. forme os encargos de fam!-

cu mes D t FI" < I'� ., , Libb\' um urso aproximou- candO'PI'OJ'eto que vem ele;l· encontram na ml::;eLjla,. '.' ll'a o tell1j)O de Q"l'VI'CO e �s
1 II ,mo, no IS nto ee e -

'ul'�'ar (tti ]10\'0 que este \'ote em Jorg'e Lacerda, o c:mdidato "t I d cnm!Janllí\ e
_

4 '3 ""alldo diJ'ículdades (_ e tona a ' ,
��

,

l'fl, O SI'. Mozart Lago foi e- 'ti-. '
"

'�E .,e da cne li e ,,,' 'presentar, o de n. �,as.s',': ",' "111 e'le.'"'' e'Lnl)!'eg',-L" habl·IJ·tacões, do empregada,
'·_·t :l

.' . 'lue IJromtteu ser o continu:1dor de3se Governo. querem d na . 1 Era �
_

lCI o senuc ar lllluto contl'l- '. t :!,podel'àndo-se a peque '0

gUl'ando a6S empregados Q,. OI e em. .

l' t o balo _ bem como dispõe que não se-

, .... '1 ,,� : ""'ue (j PSD obri"'ue seus valorosos (leputados a vo arem
b rI lIma b

,., do' de estrIbe ecunen o" l

UlLnL o pai'a ISSO o desejO de ·i ..:
"

". • _ à qual a raçou co I estabelecimentos ancarlO:s s, < "

d 'I' 1'''0 aelmitielos novo.> empre-

1 1· ....une1iLt'·- de� Iml)osLos destmados a tal1ar os buracos aber .

t' f .t
' .. 'a eUl reO'IJ11e e L _ Go.

levanc 'Ie (O DOVO a um!1 sen- ....>, das patas ehan eiras, a as-
em liquidação o aprovel'.- callos _01,.

I'
� JOOlI extl.n- gados aos estabelecimentL).,

t-
.. t· t.

-

;0' (om esses gastos imorais. E querem que o povo pague , .

1 t D do o _

.

'acao Jue ICIU v' _

t;l1ÇO 111111S:1 con rH o sr
,'" tou-se rapl'( amen e. a

menta nos Bancos ele que: Se-, qulO' .

.

_ "S
. J'ncll'cados enr.uanto nao fo-

A I '. ,]' B
.'" ..ai h'ibutos l>ãra esses cI'éditos que suplementam e 5U- -

d
. '._ '

'd'
.

1 e ')ara os rne_,mv ,
G ,..

•

(em::u (e arras A Impre;;-' .

"1'
,. 'llarma pela mae a crIança, J'a acionista a Umao, o depll- JU ICla ,j

AI' . Baleel'ro r'em al)roveitados os funclO-
· "'1

'
. ,

. -

,llant:un os ürcados e que, por ISSO, sendo I egaJS e crJmJ-
b' I t do lDmal

'-'<l0 c os JUrIstas a que ten11::J o
• ,

.

. B h ,organizou-se a usca, a pe, tado Aliomar Baleeiro invo- c epu ti <
�

1 . � nários a que a Lei em caUS,1

.

I ")
.

nosos j::í deveriam ter levado o sr. Irmeu O1'n ausen ao.

I ta ha:; vizinhas t 14'1 pretende aD'ora, reso veI ..

ouvIr o so )l'e o caso ele Uf.!'O-
.'

-

t t pe as mon , n.. , ,

ca, de início, o ar . n. '." .'
L

_

'

••
:'
d ne'n onel'a'I' j)retencle bene1'iciar.

.
'. ""

'0;111<:0 .dos réus, com a instauraçao do. compe eu e processo d
- d' t ao CIla a � ,

com a ajuda e caes per 1-
arágrafo único da Constl- SI uaç " � •

__

Je l'es'j)ol1sabilitlade lO o imediato afastamento do cargo,
Q'ueiros e com pequenos 'a,- Pt • _

e diz "a toelos é as;" o Tesouro, "a exemplo do que

E -" O JUIZ de tudo isso será o POVO, a 3 de outu- .�,

I h Ulçaoqu,
" fOI' feito em favor dos fun-

viões. Com o pa:;sar (as 0-
seo'urado o trabalho que po.,-

.
" , n � .�

H'O, e,lua.nelo há-de recuperar o Estado para as suas tradi-
a ue

'"
,� '. d'

." eional'los elos bancos ",lemae,

r ·['[\S, receava-se que peq -

sibilite eXlstenCla 19na..· .

?"
'Ges ele moralidade' administrativa, e repe 11' e marcar com

nina não fosse mais encon- 'E .

a ao' ensejo o re- e itali�nos em 194� .

). ,ferr'ete �rr1 brasa do seu voto os aproveitadores inescru-
EI f'

xa.mln , ' ,

t 10 do 1)1'0]' eto asse-
L traria com vida. "a OI a-

presentante baiano que, n:) O ar .

'.'
,ulmos dos dinheiros público,;;, vista da, finalmente, de um

sentido de elementar deVei' �ura, pO,i.S, ao� el�Pl:egaelo:
:1.vião, e, imediaÜlmentc, foi de solidariedade humana, in- '1tte contem. mais �e cmco a

tr:nl1smitida a notícia pelo jicado à luz dêsse dispositi- nos ele serVIço e, nao tenham
l

ser princípio nota desabonadora de c.Ot1'
-------------- vo, não deve'

t f 'onul o aprovelta-
COM 117 ANOS !)rogram:ítico. sem conteúdo du a uncI ,

_ .

..', ";1ento n�s vagas que se ve-

BUENOS AIRES 8 (U pratico. .

.

" adros de

BERLIM, 8 (U. P.) _ Pela Tel'l'l','el e OlltI'oS 47 prínci- J
.

"

t pr.i,. outro lad" l'ificaram nos qu,·
.

P)' M'chel Necuse na- Acrescen a, \X "J

,t 'l'as do Ban-
- acllall1 enter - 1 ,

.:. " 'cl'a d� q'la.isquer cU! e1 .
'

primeira vez desde 1917, a pes ruSS03 se
-

I', 1 n·. t morreu que "em l:on:sequen ," L

d Bra�l'l da SUMOC ou

Un'!'a-,o SovJ'e"tica reabriu um ,I rados 'e que foi restaurada turai (e :>éll'U e, 'm'ca e d'" co o ,�, .

•
, , I.

d d le 117 anos na cOl�jUlltura. ,e�ono 1 �

de Bancos cle que seja acio-

catedral que se acha no par- pelo govêrno soviético. A cu- ,com n 1 a e.e .', êrros da POht1C.U. de n:oeda e
.

t ou funeladora a União

qlle qlle' cl·!·cllnela· o Crcll111'n tec:!l'al pOl'lel'a' seI' vI·sl·tada pe- i localidade Fll1ca Ehsa, pro-
'd·t e n'a-'o' prevlu elu- nlSaS' ) t�mb!.l'lI d cre 1 o qu

.

'" era que e e', .. L I

los tlll'l's'tns que visitem o víneia ,de Tllcuman, on e re- "; t· d quaiS Fecleral .

.:_ mas só para os turistas e '" I N se rante anos, :.�a p
..�. 'l'o�sde .vá:..' Estabelece, ainda; ·.x,p.r01),jC'

,.,,.. . v:iram o' rabo elo m,1,-

não para serviços religiosos, ,

Creínlin e outros lilgare$ de
I
sidia há l�ngos anos: ecu

resultou o nà\�fr�g ,�. _ '3ic
..
áo em tela o cnterlO de caco?

Trata-se. da. Catedral d2 i�teresse hist.ól'i�o d"a; caPital, chegou
à Argentma em

rios b3.ncos"; mtlmeIO",�em

IvIisuel A::c:mjo, fiUGe IVSiTl o :cyiétlc�.
. 1885, '

Só /

SELO COMEMORATIVO
Homenagem pelo 2500 aniversário de

Pindamonhangaba

ordem. moral".

O 110VO I10<1et'á eleg'ê-lo

INDEPENDENCIA
MORTE o RISO DI VIDADE

�OVA YORK, 8 CU. P.)
Seteéenbs e noventa e oito
pessoas pel'ecel'arn de mor

te violenta durante os três
ultimos dins do fim de se

mana do "Inclependence
D<iY'" sendo 404 por aci
dei1tes rodovia rios, 144 vi
timas de afog'amentos e 250
de acidentes diversos.

xxx "

Pelo que se vê, a data
que ]100'\ E.E. U.U. corres

Jlonde à nossa da "Inde
pen dencia ou Morte" e lá
de Independencia e Mor-

UMA 'CATEDRAl PARA TURISTAS

te .. ,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



FARMACIA.DE PLANTÃOMINISTÉRIO D,\ A-G.�tl.CUL:rUR.4.,�· n
... E.S·.. 'J:., ',l.DO·.SERVIÇO FLORElSTAL ,.

\li �
DELEGACIA .j,'LORESTAI. fi' c.' --0--..

REGWNAL' ADMINISTRAÇÃO
"l\cômJÜ'" COf,'l O. EST ..

ADO J.)h Redação e Oficinae, à ,ua COJl'
selheí re l\1afra:, n. 1&0 'I'el. aun

S>tNTA CAT�IN� ,
__ C�. postar 13D.

A V I S O
.

I Díretor : RUBEN" i- RAMOS.
.

A Í)elegilcia ,li1ol'cstal Region<l.I, I
jario. .

..�. I .

D.
8 domingo - Fa. rmácia Noturna - Rua 'I'rajano;DI)'senttdo je coibir, ao.máximo.' pos- Gerente: DOMINGOS r.

sível, as queimadas e derrubadas 'de mato, afim de im!le-! t.:QUINO I 9 sábado (tarde) -- Farmácia Esperança . RiJa
�",prelienta>lte.: I Conselheiro Mafra.

pedir os' desastrosos e-fp.itos econômicos e ecológicos que Rep.rasentaçõ6� 10_ S. L'ou. Farmácia
'

.

acarretam tais práticas. torna público e chama a atenção ILtd&.
10 domingo - Esperança

...
_- Rua Conse-

d'
. '.

-

'. Rua 3enndor D:t.nta., 40 -- lio lheiro Mafra,
e tOQOS os propnetlll'lOS de terras e lavradores em geral, andar. 16 âb \ Farmácia Nelson
para a exigência do cumprímente do Código Florestal! �eL: 22:6924 =: Rio d. J��.il'o. S;.} id

sa ac o -

(Deer. 2Z.793 de 23-1-19,34) em todo o Estado
l\ua !o de Nov�mc.,.1) 2.J8 li"I",Cln1l.t.'. .'

landal'
sala Hl - SilO Paulo. 17 domingo F'" mácis N 1

QUEIl\'íADAS E· DERRUBADAS DF. MATO .,

J •• I - "r. a lá ! €JilOn

,._r . l, .... , ·t'.· :.:...: '1'" . I Se hmidt.
';'fenUÜm prop:r�e .arto m:: terras Ç.li . avrader poderá

!
,S�TNA'rU}aS ,''):, /, , . . ,..' .;" 1', :-

procéder �ue�m�da ou deri"U·��da. de mato sem. solicitar,.
N, (''-IlHal Pint�.i)

sábado (tarde) .- Farmácia Moderna _ .. Rua João

com anteeedêneía, �\ necessal'�a -Iícença da autorídade flo- � r I <;l."
..

" • _ �'

resta! competente centnrme dispõe (I Cédi FI • i ·I·�no " '-:l" 110,00 k'Í uomm go - Farmácia Moderna __ o Rua João Pm-
-

•

,,�. G 19O ores.a em E,emeatrót , .. , Cl'� �o.oo to
seus at-hgú!j 22 e 23, respectivamente, estando os ínfrareres I. .' .!\lo Interior . I

.,

3 '1'
"

. .

-o-- sufeítosa Il\malili.des•.
"

. .

IAno .�
01" !:'lO,(JO, 0, s.(l)ado (tarde) .- Farmácia Santo An í ôn io

.

, , .,.." . SeUle�.7'e ; .. " Cl'$�lO.OO! Rua Felipe Schmidt. 43. '

Uma casa de madeira recem-ccnstruida, pintada a REI'LORESl'A�:'íMNTO Anúncio mediante nontrato, I ',' � .

óleo, localizada em um terreno de 20x25, Negócio urgen-
.

Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais em
Os QJ'igi�'Ü6, !�e6�O nã<! pu-

.

31 do:nll1go - Farmácia Santo Antônio -- Rua Fe-
(' -" .

. , ,." "1 blrcadoa, nao se rao (l'l 'J]vldoll. l ipe Schrnidt, 43.
te. Preço Cr$ 95.000,00. Estreito. coeperaçae, que mantem no Estado, urspoe de mudas e se- A di recão não se responaal mia' . .

-o-- menees de espécies i'lürestais e deornamentaçâo, para Ior- !�;cl(ls �o�.ceitoa emít:'dcI>\ tio, ...... Iq� O �er�lç.;o �o��rno. s('ra.;ef�tuad<�, p,el<l� Furmâcias

Uma casa de material, localizada num terreno de necímeuto aos agricultores em geral, interessados no rerlo- jt_gOI allilnlldos. !'J<�nto _;nton.o, � Noturna, situadas as ruas Felipe Sch-

lOx500 sito a rua 14 de Julho, Estralto, Negócio urgente. eestamento de suas terras, além de prestar toda ortentaçã» I' .,_ imidt, 4ü .e Tl'aJa�o. _
,

,

Preço Cr$ 140,000,00. réeníea necessária. Lembra, ainda, á pnssíbilldade da oh. !.'
A pi�s€n�e 1 � bela nao poderá ser alterada sem pré-

-{)- cenção d'e empréstimos para rerlerestamento no Banco do l.NFOHMAÇOES
\ Ia autorização deste Departamento,

Uma casa de madeira recem-construída aín da não Srasil, �om [ures de 7% e prazo de 15 anos. I UTEIS
habitada, localizada em um. terreno de lOx30, sito em Os tnteressados em assuntos florestais, para a obteu- I -o--

Coqueiros. Preço Cr$ 180.000,00. ,�ã.o 'de ma:ioreil sclarecimentos e requererem a�xtorjzacã,) O leitor encont.rarlÍ., n'�8ta co·

--o-- de licençapul'a queimada e derrubadas de ma.o
•

( .

l,�:,a: informllçõ�lIl.Que. nfJC Jit...

I
. . . , ..

" aeverr, dlanamente e de lmadlato:
Uma casa a Rua Conselheiro Mafr.a. i!lnglr-se as AgenCias F}ol'cstais Municipais ou diretamen-••1ORNAIS Tele:1v".

-o-- te a esta Repartição, situada à. rua Santas Dmnont nO, 6 O Esta�o , .•.... , 3.�22
Uma Casa a Rua Fernando Machado. I 'm Flolianóp"lis. �it!�ed: T;.�d�·:::::::::: �:���

--o--- Telefônc' 2
..
470 - Caixa P03ta�,. 395. lA Verdade .. ,': 2.010

Uma granàe casa com terreno, em Santo Antônio, Endereço t'e!egráfico: Agrisilva ....,.. !1'!ol'ianópolis, S. c.lll6s;���dflclal ·2.688 !'1pareihar;em
Preço Cr$ 150.000,00. I Caridade;

-0- .(Provedor) ... "."...... �};14

D· .' V· g I(Portaria) .•... " , .... 2.088
nas caSHS de madeira, locallzadai3 em um terrenQ la em com segt1!r�.JInt'a jNerêu Hamol .", ",.. .I.8�1

de 20x28, de tamanhos diferentes, situadas junto a Es� .' U U y I���itsreb��;iã�'" (C���· d�
1.167

cola de Escrita e Fazenda da Mal'in'ha, no Estreito. Acei-
e rapl'd.oz ' Saúde) .•... , .. , .. ".,. 3,IU

ta oferta, Negócio urgente. tí jMaternidadll .. boutor Caro

.,......0- 80 NOS CONFORTAVEIS M1CRO-ONIBUS DO !C��tM����a úii." .. · .... I.JI1

Três magnificos lotes na praia do Bom Ahrigo. Pre-

B IQIDO
I GENTES

�() Cr$ 170.000;00. _ ac {<SUL-8R I�.·ILIIDO» I Corpt; de Bombei�". .... I.au

-o-- 8.i\i<' m ft jí-1erviço Luz (Reclama-

Florianópolis It j f J' '11 i çõe3) ......... .... ... 2,404
Quatro lotes TIl) centro da cldade. Prflço "..

-
- a a -:- omVl e -- Curitiba d,'oHcis (Sala Comissário 2.038

C .. ;;: 550 000
' -

-

Polícia \Gab. Delegado).. 2.69'
,L,>' '. ,00. � \.__,,..,.,. - ----.

.

C

Age"nCl-a - Rua Deodoro eQ• (1.�h.n .. _dA I .OMPANHIAS DB
� <>'1u.u�...... ! TRAN8PORT:iS

I• Rua Tent1nte Silveira ' AEREO
'fAC 1.700 I•• 0!.4W W .: Cruzeiro do Su.l ., � .. � . • 2.500

--� --..-..;.-�_......_-

.....4'...:_:::_=-= ...... iP8n�ir � ......•.•.... t ".551

I
-

A C 12 R 1 11}'IVang ., , :11.:2' asa n. 11a .ua lIOS ,1CllS (antiga Visconde
I
i., I) i de Aérl!v ,........... 2,<!n2 () U 1'0 Pl'e tO) •

IReuI ...... , ..... , ....... %.Sõ8 <\. r'as' 1" P S'1
.

d C.
Sesndinavu .•..•• "..... 2.1>00

"'-' • <, n. "na \llil 1 \'elra e ",ouza

IIIOTltIS As Casas nOs, 1 e 3 na Rua Sete de Setemhro

,.
Lux ,., ..•.... , •.••.•••. : 2!.·�276� Uma casa de ,estuque na rua Servidão Moritz, (1\101'1'0)Magestie ,.. -

tMetropol ,'.......... 1.147 i
com o eneno 6 x 14, pl'eço Cr$ 18.000,00

I La Porta ", , .. ,.... a.a?l I "Cma casa de material com o terreno 10 x 30 11 o inicio

I
Cacique , ..,.... �'.!�>� I da estrad2 do Pantanal (lado da Trindade), prec,o Crs' ..Centr&l ...•.•. ,.,." • . . . ,,� .. f •

Estrela .. , •••...••.•.•• , •. 1'171

I;
40.000,00 <

• .

1��,Nui:i'ro"""';"""" U6I
.

J: .tratar com o Sr. DOJ'.11écio SOíln:s ou o S1'. Silvio
Disque Ofl i SOll:'lml .

A It�OBllIARIA "MIGUEl DAUXrt.

VENDE

2 Sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua T1'8�

, .

INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE . M.ÊS DE JULHO

Uma casa ampla, construída em um terreno de

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

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

Cr$ 800.000,00, Negócio urgente.
-o-

Duas casas; localizadas em um terreno de 9x53, sito
no Estreito, sendo uma de 'alvenárta e outra de madeira.

Preço Sr$ 300,000,00.

Rua

Rua Felipe

Duas casas situadas em .um terreno de lOxG5. sito
no Estreito, sendo uma de madeira e outra de matertal.

Preço Cr$ 220,ODO,00.

------------,--=-�--

Raios X
moclerna. e cf)mpleta para IIUa1,Quer <eX!!!!••

radiolópe".
Radio;raIla$ (I radioecop!a�.
Pulmô(':s e (lO.l'açltO (torax),
E:>tomago _. intestinos e figado (colecistcgralia,i.
Rins e be::dg;,. (Pieloguafia).
Utero e anexos: HÍ8tero-�sa!pingografia. com Insufla.

ção das trcmpas para diagn��tico da e..'iterll;'d�de •

Radiografias de ossos' em geral.
Medidas e.ta�ás dos diametro9 lIa bacia p:<i.r� Qoriectao

ção do parta (Rádio-peI-v!metds).
DlàJ.·íamente na Maten:ndade Dr. Carlü;5 CorrA__ .

---------_._--�
---(l--

Quatro lotes na cidade dt1 r.onrlriri1�. Estado do Pa
raná. Preço Cr$ 180.000,00.

--,0-

Um lote de ] Ox31, a rua Tupínambá, Estreito, Aeeit.il
oferta.

VENDE·SE AS SEGUINTES PROPRIEDADES

-o--

Uma casa situada na Praia do Bom Abrigo, e um lo,
te anexo, Com onibus na porta. Pre,;o Cr$ 150.000,00.
Vende-s� a caga ou o terreno ·em separado.

-0-

'Duas c::is[:s de material, situt.das· no Morro do Ge
raldo, tendo cada casa seis peças. Preço das' d'uas ... , ..

Cr$ 150.000,00, Facilita-se pagamento. -

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

INDICADOR PROFISSIONALl DR. RO���:ASTOS I'
MARIO DE LARMp Dr. Vida)· Dufra Filho

" . MIIDIC@....,CANTIÇÃOrl<;!''PEC.f.ALIST.''EMDOENÇAS DE CRI_�lNC 4.<;1
,

. '. -.'
,om J)ratH,a ilO R08plt.. 1 8iio! Ê D C o

"'- �A.""

ORA. �.DYSLAVA DR. {. L<OBATO DR. WALMOR ZOMER fr:H1dsco de Assis e na "'!DU!
1\1 I' CeRSOS DE ESPECIALIZAÇAO NO RIO DE JAtolEIRO

W. MUSSI ' FlI.nO f GARCIA C;,sa d<: Rio de Janel�o I CUNICA DE- CRiANÇAS J PEDIAl'RJA NEO·NATAL ....:.. DrSTORB10S no RlII'::8M"
• Dc!@uç•• elo apnelllo u..,lnt6rlo DJploll1lU1o l:ela Fllcn!dade NII- C�:��tofoÉElr�A ADULTOS NASCIDO - ASSrSTtNCIA TeCNlCA F;SPECIALIZAD.i. AÔ!<

DR ANTO'!l.TI'Q Dm I TUBERCULOS. IClonal de Medldna dr. Uruv"r- Contultório·' R I�;; , DOt'lW;lS Interna.!l PRE;;!ATUP�OS -:-. TRAl'AME�TO -:: lNAPEl't:!-iC!A lNF'ANTIL
• 1.'11 RADIOGRAFIA I!! RADIOSCOPIA *ldade elo B:I'!l!<!iI reI," �u_a • .tor l!Ir.l-

r . •• ;.,F�LTA DE AI'E1ITE) - TRATAMMifTO DA lIl1"URES.& NO.

MUSSI I DOS PULMOJlS �·hll!'lno pOf ,·onC:ll."alO dI!. V.... I �s, ,2� Tel. 2510). vORAÇAO - F.tOI:'DO - j U ..NA F.:,M CRIA.'lÇAS E ADOLESrF.NTE� .... llBT(1T'BYO!4
M�DICO!< Cirurgia do Total!: I terolrlade"ElJcoill Is' oran?s; Segunda�, Qll"l"tu e R.INS - INTESTINOS f'SJCOLoGICOS DA INFÂNCIA - ENFE.RIIHDA,DItlS DÃ ÚiFU:

- I �.
-

I lo' d I 'I" ld II N (8(!,.v! d P f O t'�. B
_exta fen'2s: •• . -

,C!A DE MANEIRA GERAL

CI�j�;�pl�W�A ,n:[4: M:;i:!na�euTl:I:i;)It"I�:-: I
...(0 d:fgn!: 'Llmll»

.• 1)

0>-1 �::i 1.6 �s, 18 llol'aw� .

Tratamento mO,rlewo da \O�;�T�L�or�ro --;- J;<'ELIPE �CHMIDT. 38 .

•;_jà"iço complíl� (I e'Jl�e1dl- Till!oelJ'llre;fílo do Hcnlll�t111 Iii.. i E:E.lnterno .1" .Servi'.;!) de C!ru�·
Imidt" g;n�a '9"Rua Fchp. ScJJl. SIFILJ8 I .�nl��UL/ Alo: ,;:;- DA� 2 AS [I ,HORAS..

""do das DOilNQAS D'I S:lNFlO-j rê1l: hmM feIa dI.) Ii!"&9lt<;. 1. A. P. li, 't. C. ITel. 'a,002
u �ndar, �pt. 1 -- Consultório _ Rua 'Vict(j.f "ON:-J1J!�.!;\S ,.; !i0,�� .M�R�;Al)é.: Fr'N� l1;;l,

RAS, com modernoll mét.cdoJ II. Cllr�o cle eepecldu."çla �l& do. Rli;) de J:õneiro

I �:___.__ � .

. '} RE�IDE!,C�A _. �r::Nj!;Nn" �,�r.VWTR.4., Uf) ,;!!'ONlt JJIl!l)
di1.lgnól!ticoll ti tratamento S. N. 't. EI-hlt�mo • h�lH. MedIW do HOIlllUl II. DR Ir'i'NR"QU';;--p'n"r,:c

-'-. l\leueltes, �2. I '\_ I U" d,., CHAMAIIOS A DOMiCiLIO
SULPOSOOPIA - mST:á!tO -_ tente Ih! CJrll.rgla 8. Puf Uir" CarIdAde '-. l!.<. i l>,'; .!.l>13 O .

HORÁ}aO; II --:.
-

SALPINGOGRAFIA - U'!'...
•

00 Outro.ri. fiU.�.' IDOEN(,',�R UJ �ENHORA.8 -j PAR�'\JSO Das 13 às Ui h
DR. ANTONIO BATISTA DR..' CLl\,RNO(;:--

LISMO BASAL ComI: Fldipa Scllm!dt, li - P:4..R.iOS -: OP�RAÇOlíS MÉnICO o.
ot'�lI.. 1 JUNIOR GAl LE'T'TT

.. )bdl(lte"'&jil� )lO? -t>n;4S11 elui;"il� Fone 8801 ,I Can". Illla JOll.O J.lmto n. III, Oj:}erneil�1I _ DOençl'i8 d 8
T,Jefone. ConsultorlO - CI [NiCA I:SPECIALf:T.AVA Dil

J. _1'.1

E!etrocoall:ular,;io - lbiQi iJiúa At<lllth.m lHll'a maNa''', d�� !t1,ÜI) �li 18,:00 h<'.�. : nli�rn.g - Clí!'ll�Q de A�tilt.Q:' e·
3A15 � I'

'-'

CRL,"�ÇA:!!
-- ADVOGADO -

V,{)kta e Infra V9rru,Ü1e. Res.: - all� !ii\t@"i'-ce JJ:lJll;lr. �r;.a lUlHlha Ih'HH!i d\"· i (,!lJ'SO de Espe"'inliza"ão no' .". �l)n5ul.M dil� II ao 1 t borlU
fl\l� Vitnr JiIei,.,.lll •. 1",:)-

Con.aultório: .Rua Trajano .. n. 1, 80 -.Fone: 2891> r:a�entl:l 1HI HilIrpltlil! dI! I qospitlll dOi Sarvid'JIl'a.,'
•

do Ih.' H�]liencIa.: ,Rua, José do 1 Rea.• C.>!l�, ?:'ldn .jS';.H�l:.o· "ONil: 2.413'3 - Fl')fÍ,Pló,;.()i!a
l° Rnuttr - E.!Jficio ao Jiontepio. - -

". (,_arl�adól. ItP.dO [Vale PereIra 158 - Praia I:;
Horirio: Dai g &ii 12 n01'&1I - DR. YLl\.iAR CORRl!:A "e&ldenCla: rSorviço do Prof lhr;�llt) t . \DVOG n

'()z•• MUS3I. -' CLtNrcA MF:D1CA Rua: Genll1'81 Bltclal1cOUj·' n. ,Andrade)
. da da Saudade - CoqueIros. 'y _

.A. �...,.s •

Daa lfi à. 18 hora. - D!'a. CONSULTAS du la _ 11 ko.llO� I Consultas - Pela IDi}ullã D<>! ' -� DR. "O;:-,É MEDJ:l..IROS
IlUSSI J'f,iB. le)()!ons: 2.692.

IHOSPit81
de Ceridnde, DR. ;MARIO WE!'1. VIEIRA

Rtl�ldêDci.! Avenida T1'Om· Ru. Tirsdent:í :.; - Ji'one 14151 -DRw;m.;O-�t--""- A tarde dae 1.MlO lu 1!lI di.a. DHAUSEN ._ "D"O'"'DO _

ADVOGAl.lO

J;I(lwsk7, 84. . 4'1.r",VV.l.'" te 110 con6ultórlO 'Rnll Nun..' � r: .

" , " . ...." �gCriró"íl! 11 RIl$i':'JlrÍlU
.- - -- DR JOS:!:'fAVAP.J:S O'AVILA jMachado 17""� <' -.' "1'1'· CL;NJt,AMÉDICADlJADULTOS',,:8Cta Postal 1110 - Ibja! -I Av. Hercilio Lnll, 11
_.

." dentos T 1 27"'" qW! SI iH', TII- E CRIANÇAS ! ::sarna Cahrlna. • Telefone; 1446.
DR. JúLIO DOm IRACEMA CIlfURGIl!. G.lRAL I p'�-':I e.' 66 Consultório _. Rua JoiQ Pin-'

_.-- -.-----
-.-,------�.__

D ...... .�8'(lenc'a -- -"Il. p-��." t
-

I D LVIF.JRA MOLE'STL4.S NliIRVOSAS II o(')uçaa ue ",enoOl'alli - Pl'l'do' 'Coutí";l}!) 4",<
.� '��hl,ôl!l II to, l� - Tel. M. 769. DJ[�DICO MENTAIS - C1.INICA G.laL I,?gla -:_�etrlcIdlld� Méf!lc&

-

'CLINíC.A I C{rn�u}ta�: Daa " u G llorp�. r auro aura
, ... ' I Df' Serviço Naclcnal 8.6 Do.o- t.onsult,o�w: Rua VItor .lII:;;I-1 Resl·len<'ltl: Rua lbtev4I$ Já-,

•

ESFECIALI�'IA ilM OLHOS, Iças Meutai. "eles n. 28 - Tele!one' 1307 OT BO
de

.• niol' 45 Tel 281% I
cr' G

.

OUVIDOS, NARIZ" GARGA..1'iTA I Ch" d Á h la' •

l!ici' Consultlu: DiIIl 16 :h�.' II� I
� S - OUVIDOS - N.UUZ

,. '. _.:_______ \ mICI! eral

TRATAMllNTO I OP�:&..f.l';P:mSlDe :M;:�i·m II 'o'., •.

"di.!l.nt':.:"._.; _

.. '. II GA�gA..."'lTA I DR. NEY PERRONE ! Especialista em moléstias de Senhoras e via8 uriná-
Iutra�Ve!'ll!).elho - Neb.Uza. -j :Psiquiatr. 40 Hospital _

Reswenclll: Fone, X'.4U
. -

. DR GUEI'P'·... MUND I rías.,
Ultra-So.."IIII ! Colônia Sant'ü. Rua: Blurnenau n. 71.

. .;_,,�IR� DA FONSECA
, . ,

(frllta.....uto ode .,...U. ee-l Convulloterap!. pilo �l.tro-: D"OENÇAS DO,.APARELHO Dr-l Ngh�!eRdo }ilTV);O< de. OTORI" Formado pel�. F!!culdad. N.e!· Cura r::d)(!al fias mfecções agudas e cronicas, do
UllJter.ç1�) choque e cardiazot lOI\l.llu- UI-!

GEvTIVO - U;LCERAS DO ES-! P
oS ... ltal ue Florulnópoll. .1801 de MoS<!,JCJ1�8 UOIVeCl&idade I a Da relho gen ito-u rin áí'io em ambos os Sr.x08ÁD.clo·r4!i!DOleGpla - g;tftU.'tI .

� I
. tI' P

. I TO''{AGO E DUODENO AL1ilR . ossuc a CLINIGA o. A,PAR:I- aoBruil'
,..

GelllOll - Moderllo f
.

"5.ea&e PlêONSljETÃ��P��.. :�e()ieQ��:� I
GIA.DERMATOLOGIÂ it CU:' LHOS MAiS MODERNOS PARA

I RIO DB ,1:.N'.!:IRO

I
Doenças do nprtrelho Dlyastívo e Cf> !!istfloo.ll. lH!MTON.

od. o''''W!l.olariqolilí. <__ce tal' da. IR "�"1, lt'!?OI "'_t.. 'NICA G"RAJ;" TRATAMENT" das DOlliNNOJ.lS .'\perf",içoamente nll "C.III d. Horário! lOl!? Íls 12 e '}l� t." �
•• Eatac1.) .... lO.. �.- "..... ' .

. da ESPECIAUDADlII � ii S- M' I"
• ,� �7:' �" ....

HQrirlo 41•• 9 l.' 11 .(lftll .I(�:�"lnit. GaribalcJi fi �
DR. JULIO. PAUPI'l'Z. Consultas - p�lli m.nU DI) prO/,UF!r���d;,lr;:Ulin() Consultório: R. Tiradentes, 12 - 1°. Andar·- Fone:

dl� 14 �. �& .}wr... •
. de Genenl BittencOIlrl. q - FILHO HOSPITAL. I [ntarno. pO-l' J ::o'!, do. Serviço �24�-

von.u"t(irto. - RU.li V._r iI.e1.

RESIDENCUI,
&aa Bolai!';..., I

Ex interno' dll 20" fl:1f<!ll'llHtrl.A ArTA!{PB�- da" i lU! 5 --I ,

dE'.
0,'!'ünrla TI 'd

. R'L d
.

C
.

h l0 _ (C'uLearafile. 22 - 7on. 16'11. 13S Tel.2901' • Serviço de- g.astro-eni;erolõ.,ltia ,no �ONSULIO!nO
. �ro!. Pedro d. ·.oura .eSl enCla: . acer a outm o, <> ""

Rei. � Rua S10 Jor•• se -

...._ da 'Santfl Casa do Rio da J!lnfli!'o I CONSULTOaIO - lhl. iliol Est.agiO por 1 ano. �s ",)latll!'- Q? ESP�D ha) � Fone: 8248...
Foue 24.11.

_. .• _ DR. ARN'.t.ANDO VALi- ,(Prof. VI, Berardinclli). IILHE�S na, � • .

nidade - JI�colA" .

-, U' -F 'lt..1S.C· RIO DE ASSIS Curso de neurololfia, (Pro!. I - .RE-.rDE!�Cr" - Fc>!ipe seh-I Prof. Otá1710 Roongue� LJOIA �_-:_. .
'.. "A ,,��

D�.· SAM EL OJ."(j·.iII A . '. I Austreg.esilo). (nllut nO 113 T"l. n65 Interno po:r: .! -no do p, ntp
- �

CIRURGIAO·DE.'iTISTA Do. Serviço. ti. CUma bd.. tn 1 Ex interno do H')l!pita� mato!'-

jl
-----.. -

'. 1_ Socono
.• L�""'" .

.

-

Clínica - Cirur�ia - Prota•• da Aa.llltêllefa Municipal • 1Ii...- nidada V. Aniara!. DR ANTôN!O MONIZ 1
OPERAÇOES"" R -,.. t' N I-Dllntbil! I pital de Carl4a4. '. DOENÇAS INTEaNA!!I,' CLlNJCA DE A�)IJLT' - .

es au ran e apo IRalo. X • Iafrll-V.r..,.�. CLU,....lCA XJl:DICA DJI C.:&u..N- Coração. EstÕmaco. intutl!!;'), DE ARAGAO DOI�NÇAS Dl!! ';JílNr.Or: .',3
.

CODllult61'1o • a..ldhclal:tua. OAS )I ADULTOS !lflRdo e via. biliar... Rina, (lTII- CIRURGIA TREUMA'l·OLi.)GIA i CONSULTAS: 1-0 H,nl'itul 11.., .

.

Fernando ••el\-'Ato I. - Al.rria - rio. e útero. ' \ Ortop<adi� , Caridadé. diuiaInentll da:! 8 �J
'

Telefone: 11116. CO:llult6rlo: ]til. Nn.. ..- COD.I\\lltóriO! Vi�l' lt8il'elflll! Consultório: João Pinto, 13, '10, RUA Marecllal Deodoro 10.
Consultas: dai 8,00 Ú 11,1' eh.clo, '1 -- CoII..ltu ú. l' .. 2%. I DIlS 111 às 17 diariament\t. 2" 3"' 4a das 14 '" 16 horas. Em Lages, no sul do BrMll. o melhor I

• dlia 14,00 41 18 hora. lS borAl
,

Das 16 la IS horlllÍ. MetlOs !!:lS Sábadom no Consultório à Rua João Pinto ...... _

Excluaivamt1ntlt com liCIta mal'- Rfl.';dêneill: Rua :Cu.eh"l (IU!-
.
R'i!sidend2l: Eu Bocll'.lll'l'& !to, IRes: Bocaiuva U16. nr. 16 (10 andar).

J.J<::I!CQuto es:pec11ll' para 0Il senhore.s .,-i.Jljant.ef.
ai.&, llinnli:. I - )'ou: ''lil Fo�.: &08. Fone: - t.7l'4., RESIDENCIA: _ R I :rlJ&rl,

Shuteí, 129 - FlorjQnÓlloíil.

DE. ANTONiO GOMES DE
- ALMEIDA

-------------_.� --------------------

.�------

Lavando com Baba0

-v'irgem �Especialidade
da ela. IIIIIL INDOSTBIA·L-Jololllle. (marca registrada)

,ec::ol:lomiza-se jempo�
e dinheiro
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F'elipe '

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florí'inóPoliR, Sábado, 9 de Julho de 1955
"_.- ..

o ESTADO
.....- ---------,-,---' ..-"-- ._.""'-�==.......��-------------_ ..._,----�-,._"--_ .. _,,- .. --,",._------._------_ .. _,-_._. - ----_ ..

_----,.,.,_.:-,------_.
j

IA al� stgllifiCIfÇ�O doT�i�leur'Cons_êlh )�'CO'-N'VIT( AO OVO' 88 IQ'du.fularla le'DllDID8 de Beleza :
'

Dentro da indumen_taria feminina �e�hum, artigo '

,

,': ,I "

ocupa t áo destacada, tão relevante posrçao quanto 'o É POSSIVEL READQUnUR ' Realizar-se-á dia 12 de julho (terça-:eira) ?o Clube 1;)
.a illeur, Dentro do vestuarto feminino, nenhuma toillete , OS CABELOS'! -

.
de Outubro às 20 horas o ato eb rundaçào do MOV1MEN"

.iossue a 'caracterist ica de sobria e ao mesmo tempo_de! Dr. Pires. 'TO NACIONAL POPULAR .TRABALHISTA de Santa Cata-,
;-ina e]-tlg�U1cia quanto o tailleur. Nada mais distinto e l Muitos Indivíduos não se rína onde será estruturada a sua, Comissão Executiva Es-._

.

nada que mais se identifique com a personalidade de .conformnm, ��In absoluto tadual, Nesta mesma ocasião será debatido e apro:ado ur:�quem o veste. ." I com a perda dos cabelos, E programa mínimo a ser apresentado aos- Candidatos R-
Alem de sua. suprema distinção, oferece o taillenr 'a proporção q:üe.....9s fios vão GOVERN�DOR DO EST�DO.

,LIma ericrmisaima e inapreciavel vantagem prática: serve !caindo lançam rif!'o de tudo t Convidamos os trabaJ�adO��� e o _povo em gel�l;,para todas as circunstancius assim como dá um cunho de I
que vem anunciando e, en- t A COMISSAO I t.OVISOtlIA DO l\INPI

z l to bom tom em todas as oportunidades. I tão, os preparados e os pro- :,

Esse nosso comentario \"em a proposito de uma ven- ! cessas mais custosos e com-

'I
---- ..-�_..---_ .. -,------, ..-----------. -. -,'.

da que está sendo. realizada em nossa Capital por uma plicados são experimenta-
das priue ipriis -casas de módas. Confessamos ter sido dos. O peor da questão é I H O I F N O P A S S A D Oquasi estarrecedora a surpresa quando tomamos conheci- que, quasi sempre, tôdos os I .- .-

mento \pesi'-oal de terem, muitas' pessôas, adquirido sacrtf ícios feitos não cor- i
tailleurs no mencionado estabelecimento na base de seis- respondem e a perda. dos ca
·".Eníos e trinta' e cinco cruzeiros. Ora, bem sabemos que belos continua num ritmo
�j 'o feitio, de um desses elegantes trajes femininos, por assustador. Mas ao lado des- A DATA DE HO,TE RECORDA-NOS QUE:
um alfainte de média reputac ão, custa mais do que isso. ses individuas que tem ver- em 1501 - Carta do rei d, Manuel, datada de
Confessr...mos a nossa. surpresa ainda maior ao constatar- d:tdeil'o complexo com qual- Cintrn ';nune:iundo aos príncipes católicos o . descobri
mOR de-visú a beleza e a elegancia dos mesmos. quer espécie de' calvicie, mente da "T'errn de Santa Cruz" por Pedro Alvares Ca

Só mesmo o decidido interesse de apresentar uma mesmo que seja apenas 'um bral,.

1G32 C itão PnCII"D Bnião ele Abreu assal-var-iedade e um estoque inteiramente novo por ocasião inicio, há 'os que já se con- - em "o .njntuo '-' .. "

Como fugir à d ôr de ouvi-Ia e vê-la? da innuguracão do seu modemtssimo e luxuoso "habitat", tentam, felizmente, com a tou e tomou com suas tropas, o forte inglês de' Carnaú,Maldito csquec imcnto que se esquece prestes a ser inaugurado é que podem ter influenciado pa ra.lização da quéda dos ca- na ponta Macapá, 110 Amnzonas , IQue é mais f ác il H'01'1'€], do que esquecê-Ia. para que os ta.illeurs fossem vendidos tão assinalada- belos. - em 16:15, com os voluntárlos pernambuc�nosl que
- O -

. I mente uaratos. Consideram-se extrema- conseguira reunir para a guerra co_ntra os ho anuezes,A'NiVEfiSARIOS

I,llário
do Mlnístério da F'l-'

mente felizes se 'poderem chegou ao posto ele capitão-mór e regente do sertão guer-zenda:
o ... - ...._._--

• salvar, conforme se diz co- rciro João Fernandes Vieira;CEL PEDRO LOPES VIEIRA - sra. Altete Dutra Si1110- t)i�N·I'11.0 A{!AUCI\UCO XI DE FI:VERl<�IRO i
mumente, os cabelos que _ em 1645, D, Joüo, IV, em carta régia confirma, n

11e, viúva do saudoso conter- EDITAL DE CONVOCAÇÃO ! ainda restam. doa cão feita ]101' Pel ippe III, da Capitania do Cabo do
rãneo sr. Edmundo Simone: r:e ,conformi�la�e com 03 Estatut��, convoco todos �s I Vejamos, entretanto, quais No!'ie a Bento Maciel Parente, reco,nhecen�lo-o- como Ca.-

- sra, Maria Ada

Martins',
cadêrnícos ele DIreito ?ua a ,�ssemblela aera� ,Exlru?rth- as reais possibilidades que pitão-mor e Senhor daquela Capitan ia;

_, Prof, Elza G. eb Silv?· nária, que �e realizará ,n� ma �,l (Segunda-lell',al, as �O
;:;1' tem em readqu ir ir os cu-: _ em 1766 E' nomeado Capitão-móI: regente �o ser-

- sta. Ziea Luz
I
.iorus na ]'3f'uld:1cle de Díref to, a 11111 de Sê!' eseolhído o R�- belos. .tão de Curitiba o fu turo tunda dor de ,] ajes, Antonio Cor-

ta, odette Souza; vresentante cio Corpo Dlscsnt a ao Congresso N:lc'JOnal ue i Um pelo com a. raiz morta.
.

rêa Pinto ele Macedo.
-- sr, Djalm:l Marques 'l'� -

I

:.:st,u�.an:e:",,� "
'

'" "''''
! 011 que já a perdeu, para ,. em 1771� �or provisão �lestl!- data. concede-se .licença,-.::mbtl'g soeío ,1::;.. firma Losso l'JorHlllopol, .. ,8 de Julho de 190:1 I
usarmos a propria expressão p:ua a fundaçao da Armuçao de balelas da Lagomha, IHI-

: Cia;
.

, ,_ _

P�ül'O GGilZ�!ra]�[:rtins da Silva I popular, é um orgão jnteira� ,ilha de Sant�t Catarina.. .

-- sr, Tamanno Silyr" fun·
.' Irf'Slc.,"n_te

. lmente inutilizado, Nada ha - em l/90, toma. posse do sell cargo, no RIO de Ja.-iOlÚl'iO (h D,S.P,;, '" 1·····it�················· ...•••••••••··••.••••• I' a fazer,
.

neiro, o co�de ,de Resende. �Jo::;é Luiz de Castro), vice-
- sra. .. Nair PerEira, VH1va

;

O Quando, entretanto, ainda rei do BrasIl. SllL'cdeu ,� LUIZ Vasconcelos e Souza e pa�-'o sailÜOso contêrl'àneo Jorn, Pa,ssa lempa 'C Estado)... , !eXis,te !l.raiz
do cabelo, aí

ISOU
o g'ovêrno,a, d, Fe1'l1a�(to J()�lé de Portug�! (:lepols;:;_tiST.!l Per<õír:l;. .

_

'_'" t,.im, é possivel mante-Io. m:Hques ,de Ag-Ul:l1'), 1] o dH\ 1-1 de outubro de 1001,
- sr, Erlu!'trc1o Rosa, .co- ''!It.'i �fs::.e C !'ISO, então, mesmo ,- em 1851 á lurca hJmburgueza_ '�Emfl-Luiza", e,on-
V l'f'Llll te; -POR ORILDO ; (ilH; a l':;iz· esteja pnfraque- duzindo cento e vinte e nove colonos alemães, chegou ao
-- jovem Osni Nunes, filho - 7 - 1 (:L-l." é nzoavel desenvove- porto de São Francisco neste Estado;ia Sl', prdro J. Nune3_ e de CHARADAS NOVjSSlMAS

1.:1, rec'upeó-Ia, enfim.. _ em 1860, faleceu, o Barão de Cocais, José Felicia-
UR ey-ma, esposg. d. Alice .�1I ic) - "Entre eu e você" .;;spero que "nada" amasse o 8;:"0 necessanos alg'uns no Pinto Coelho da Cunha, destaca-do politico mineiro,ee.S, e estudante do Instituto vasilhame. - 1 - 2 -

meiléS de tratamento com! por ocasião da revolução libe'ral de 1842, aclamaram pre-:1' Edué'ação; h) - O "fixador" ruim da "parte" está raspado, os val'io� l'e.Cursos que a me- Isidente da Provincia. de lVIinns Gerais, rr.helads. contra
. ,Transcorre hoje o anive1'-

-- jOv.'m AIÜ:J1Ü::J Ja,;.e (lp - L- 2 -
dieirla esueci::dizada diRpõe, lo governo central.l>irlo natalicio do sr. Cel. Pc- ;o11za; c) - "Em a" egtiva, -"avistei" o artigo" trazido pela entre ele; toda uma serie de eem 1889, compositor Cm'los GomeR executou no'embarcação. 1 - 1 :__ 1_. a<:>entes fi.�ioterHpicos, para Brasil a sua brilhante e memoravel peça '-'O Escr�l.\'o";ANAGRAMAS a; raizes ah:ofbdas ga- - em 1932, no Estado de São Paulo, desencadeou-seA) Que animais êstes homens caçaram:' Ilhem impulso ou melhor, um movimento revolucionário, visando a constitucionali-,.:AIU SÂNOCA BIOME BETO NOSTARIU
para. que os foliculos pilosos ul<;ão do Brasi'l'ou a sepatação daquele Estado;lVfARIO DREDO ARMANDU NEI DE 'l'EBA adquiram mais vida, _ em 1946, no Rio de .Jnneiro· foi organizado o 20TI) Onde nasceram estas pessôas: , Náo esquecer, principal- 'I· R::Ltalhfi.o de infuntal'ia .Blindada, fi�ando perten'cendo 'aAL NETO VIRM - Cida'de do Rio Grande do Sul mente, que a sllborreia qua- . P Região Militar,

.

.. __ -, - �-- ..�.

ASSO VURAS - Cidade dõ Estaçlo do Rio de .Janeiro ,'ii qtle é a unica responsavel I ANDRÉ NILO TADASCOSoluções dêstes ,p-assatempos no -próximo número. De!o aparecimento da culvi- ".Soluções dos problemas anteriores: 'ie 'e tanto a que existe no 1
_ ------ ..---.-.------ ..--'-"--.-"-----CJun;ndns novíssimas: cavalo; Chica, Luzia, 'il'opl'io eouI'O cabeludo co- j . _

Çh:naclns auxiliares: a / contar, tendeI;, datal'; _ mo a do. rosto, �evem ser tra-IPar.icipaçãob / Arte, Mapa., dano. tadas slstematlCameníe, en.

..:ontrando-se n,o r::Ldió, hoje. O PRECEITO DO DIA
b ,)ULANDO FERREIRA DA

"m dia, um processo insu R ..
'

CUNHA ELOGIOS PREJUDICI.USdtllivel.
e Há pessoas que, m�3úl9 11"

Para terminarmos com es-
Sra. Vil. AFONSO presença da criança, fa�el<il-te at'Ügo lemoramos aos lei-
SCHOONDERMARK lhe grandes elogios cà ba-loo;i

�Ol'es: "Manter os cabelos é .

t l'
A,

"11Participam aos

paren-Iou
à lU e 1gencla, aSSJm 1�

facílimo, puralizar a quéda I I' ·1 I)c;s e pessoas de suas, relaçõe3 (une o prnzl'l' e_ f,teTac c.'j'�( '.:'ê facil e fazer com que vol- _

"noivado ele seus fIlhos Ma'" Nao pensam, pOl em, qUe ,l
tem já se torna um proble-

âi 1-Iilcla e Heinz Werner, estão tornando preslmços:),ma difícil. Mas, mesmo difi-
fútil e cheia ele si, pOl'cIUe,Cotll:il, não é, entretanto, impos-

Flol'L1nÚpGlis, :[ de Ju�ho ele tais louvores, t:1mbé�11 Ih:;3ivel readquirir os ('abelos,
1955' �nsuflam orgulho e va-i-ebde e

pois em toda cabeça onde e-
incutem exce�sivo amor ele .-:i-xiste penugem, por mais fi- própria, Acertado seria e,;ti- •

na que seja, mesmo sem cor,
mar-se a honestielad,e, a in ..

mesmo curta, é sinal de que MANIFESTAÇÕES '2iativas e ações c1if':nas, 1It,);';ha um resto de atividade cu-
",� gelleros"s,�OVA DELHI, 7 (U, P,l - .. "'-pitar e, por conseguinte, ain- � Eln >Tez de IOltVnr. os dotl'ê;'êrca ele trinta pe:;soas, en- • ..da os calvo� poelem ter espe- fíSico,i> das uÍanr,'a,s, ,!f:dle� ,ranças". tre as quais 25 policiais, .to- ..

:Im feridas numa munifes- Ih'ê� (iS bon{ at03 d'e tí-:lhn��'i . .Or

Nota: - O s nossos leito-
lho, o amOlO do llróximil c iiaç��o' organizada pelos "Sik-

'l" em Amritsar, cJ.pital re- honradEZ. - SNES.
igiosa desse povo. A policia.
Iro�edeu a 325 prisões. Há
'lais ele um mês, os "sikhs"
vem se manifestando peh
�riação de 'um Estado "sikhs"

ndepcnclente, apesar cL'_'�
,ledidas proibitiv:ls tomacl13
)elas autol'idacles cio Punjal>.
Os conflitos entre a polícia

So-ciais
ESQUE,ClMEN'TO

Olegário Mariano'

Para quem pelo amor se martn-iza
B pei-de pelo amor o últimoalento,

-

Dizem que o hem melhor é o ésquecimento
que se rião cura o mal, suaviza.

Como esquecer se há um fixo pensamento
Que à mulher que se amou nos escraviza ?
Ela está prêsa à nós pelo tormento,
Em tudo, até 110 chão que a gente pisa.

1�i1mO esquecer alguém que está presente
�J::I- nuvem que o crepúsculo escurece, .

Numa fô lhu que tomba na corrente?

tll'O Lopes Vieit'fl, da }1,csel'v;\
Remunerada ela Polícia Mili- Ol'!anclo f:iin.lões,
tal' deste Estaelo e pessôa qU': :r�t-rLACE LUCY WALDlR
gOZ:l de merecido conceito na .

"Em Fil�ueredo", na l:1Zen·
:::odcclade local, . contando Ju' dos Pais üa noiva, em I.�L
com V3.3tO circulo de mniz;l- les,' re:lliZ�,r-3e-á hoje à H
clfS e àe admil'uclOl"eS, hora, a cerimonia elo enlaCe
() gSTADO se as::;oc:Ll!\llo matrimonial d:l graciosa e

i�'l vú.rias horflenagens que s�- i !)rendacla 8t�, L\ICY, dile:a ,fi:l'i,Ü tributadas ao ilustre al11- lha do sr, Fnclolmo SeU ,. SU'·.

Vcl"_;;ariante, formula os me- :xma. esposa, com o nosso

Ihorc3 vOLos ele JClic�dude8:_ jovem conterrâneo sr, Wa.l,

dir SeB, filho do sr, Leopoldo
l"AZEM ANOS, HOJE: SeB e sua exma, esposa,

O ESTADO se congratulan I
',o com HS éxm:�s. ranll11 f."

��ÍJ�l�l�e��iet��:�l casal 'vo ,ICo,m a 'Biblía na Mão
- MJ,joo{ HOi1�ll'ib de Cas

tro, da Reserva Remunerada
,;u lJolicia lVIilit!ll';

- "r, Rabem Lira, funcio-

LECION,A
GREGO - LATIM

:\L\TEl\'l:A'nCA .

E FISICA
Dr. OTTO FRIEDMAN
Rua Crigtovão NLmes Pi

re� 21.

A i1 "iliar de escritório

Competente

Preci:'l3. A MODELAR

'-'-BOLSÃ'-'OfICIAL �ÕE VALORES DE
SA'ITA CATARINAHN.H "

"

IWI.E'l'llVl PArrA SEU I�mADlÁDO QUARTA-F,�i:.f.\:',
(Dia 6-7) -""�".

ntils!l Ofici!ll de VajOl'es de Santa cata.ri'l'l� �'
'�

Resuli:l.do do pI'�gão ele cambiais realizaElo. 4a, feIra,
DoJar sôbre o_Chile

_

.

.

.

:::1 l':ltegol'ia - míf1il'rio e má'Ximo 30,00
DoJar sôbre o Japão _,e;,'yj' ' ..

1(1 C'!ltegoria - mínimo 44,OO,'-,ri1#imQ 44,10 '

2.a categoria - mínimo 4\00 �11�)(!iino 41,10
2;1 c:ltegoria - mínimo e lilâximm· 79,20

Dolar sôbre a Noruega
?J e:ategorifl - mínimo e máximo 31,50
:�::t t:1tegoria - mínimo e 'máximo 42,60

Francos Francêses
1:1 categoria - mínimo e máximo 0,154

Francos Belgas
23. categoria - mínimo e máximo 1,40
0:1. c;ltegol'ia - mínimo e maxm10 1,68

-

Quota. das disponibilidades cambiais, que serão
!!'oacl�,s em leilão, ontem quinta-feira:
DOlar sôbre a Espanha - Pronta entrega - Total· 9,000
f-,olar sôbee a Hungria - Pronta entrega - Total· 6,000
Dol:H' sôbre a Tcheco�- 7

lovúqllia
Dolar sôbre a '1'lll'qlliu
COl"O:1S Dii1;,marrjlw::JS

_ Pronta entrega. - Total 8.000
- Pronta entI'f-ff:t - 'rot:1i 5.00D
- Pronta elltl'Pga -- Tohl 35,l)ÜO

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

Representante
Firma ele l'cprescn1.:\çõcs esbbelecida em Itajaí deseja no"

mear a�ente nt'2ta p'r:,:t;:l C sul, elo Estado a base de comis
são, Ramo: BebidJ.s Fil\:1S (Aguardentes, Bitters, Aperiti
vos, Licores, Cocktails r Conhaquesl.

Cal.'tf<.. s COlll l'efüj'f>ncias para: ..... _ ... , ... , ... , .. , .•

f:ALTTTJ\il MA'8QUillS PEREaRA F'ILHO ..
Repr;;:;;ent-ações

9 DE JUNHO

Preceito do�Dia

apre-

SARADO, 9 nE JULHO
Se o Filho \'os libertar, verdadeimmente se.reis li

vres. (João 8:36). Ler João 8:31-40.
Numa pequena igreja de Long Island, fiquei impl"ê

sionadissima com a religião de um certo professor ela
Escola Dominical. Sua: vida era dedicada a Deus. J!:je vi

.
' ia os ensinos e a vida de Cristo e o fazia real; sua vida
el�a n: expressão de sua profunda fé. O segundo nascimen
to era um fato para êle, e por ,sua causa, outros deseja
vam ser cristas, pois scu cristianismo era uma fôrça vi
'lá e vivificante. Ninguém duvidava de que êle conhecia
:,. Je-"us Cristo como Filho de Deus e como seu Salvador
:)\�'!}!"oa-l,

'�))l'elHli muito enq,uanto fui aluna de sua classe, Co
'no o-,;ê1'ho apóstolo P�lulo" dizia de si mesmo, assim me

res poderão solicitar qual-
/ .

querrconselho sotl'e o trata-pa'recia que aquêle professor poderá dizer de sí também'
I"Porque para mim o vivei' é Cristo e o morrer é lucro," men�o da pc � � cabelos a.o[). 1 ," .

- ,medlco especIalista Dr. PI-[01' causa (e seus €nSll1OS e slllceras preces, eu nao mâlS 1
, " ;, M.

. ') R'duvidei ,da filiação de Cristo desde aquêle doming'o, há, \e:;'J <l ll�� lexl�o, .�1
-

,l�muitos anos, quando êle nos falou sôbre: "Se o Filho vos
f e ,aneuto, )at� an(lo en�lUl

liberta r, verdadeiramel1te sereis li'vres." o pl'esen e ar 19'0 (este .]01'-

;-�r O R A ç Ã O n::tl e o endereço com!_lleto
Pai Celeste, é com coração ,agradecido que 110S che•• p::tTa o resposta.

gamos ao .teu. trono. Ajuda-nos a conSeI'var stmp,'e pp.
!

,·a.nte o padl'ão apresentado por Cristo. Ajuda-uos a as._
3imilal' o J)oder da re4ftlrção ab'avés do Cristo cl'ucifica- II • LUG • .,SEdo e ressurreto. Ensina-nos a exercei' o amor cristão no � �
1,,0 da nossa liberdade em Cristo 1)ara a connrsão dos' Res'idencia recém cons-
)l·�adore". Pedimos em n�.m·e dei Ci'isto Amém. . ;

truic1a Com g-ara,gem, insta-
PEN�AMENTO P�RA O DIA lação Sanitária completa e

Sou uma filha de Deus,. nuséida ele novo pela fê no demais dependências. 'fru-
Senhor ,JesusCristo.; taro �o, Largo Rpnj!1mim.. Alice M. Salsburv CNew YOl'k) . Consrant. 24.. .

� -

� os "Sikhs" são frequente,>, CIDADE DO l\-1E4ICO, ? .

nÜl3 a rnanifestaçã.o de 011- (U. P:) - O ministr'o do In·
tem foi a mais importante. terior, sr, Angel CurbJ.jal, :'(
O número ofic.ial ele prisões 11unciou que somente no pr.')·
operada debde o inicio elo ximo domingo serão conhc>
movimento, pão foi revelado. cidos, oficialmente, os re,ml ..

mas, segundo inforl11açõ,�s tados finais das elei�ões--lc"
elos "sikhs", eleva-se a sel"

I gislativas elo domingo j}:t,,�=>-
mil. elo.

._-_._-.-_••---- --_.---� __
o

Dê um BOM AftHIGO li sua

saúde, COilSÜ'llirotlu �ma .casa

1e praia nU1)1 10(';1.1 llíiiiI'Fs,',)
e s:llubl'e,

ELEIÇÕES----_._----.......".-

�
..

·�Ir"'---..��_lJ..�-·- -",l,�=...-:� '

,\'\

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Flarianépchs, Sábado. 9 de Julho de H155 O ESTADO
.�"'�""_. �""""'''''''''''''''''''''''''''"".,'''''''''''''''' ........ ......_....::� '-=.....;;;;;,;;;;=............;;;i;;oo_--...• ....._-...w _

J VENDAVAL MOSTRA- contar com os elementos
nA SEU PODERIO que vêm treinando, estará

Após G anos de gloriósas em condições de almejar o

,orna,das pela V_árzea, vem título máximo- 'fIe sua--c-ate-
J Vendaval de assumir; goria. ,

_

.úmpromisso com a F. C. F., I MANARA DESISTIU DO
,ili"ndo-se à rnesma:' Ag'ó- FUTEBOL
'., tei'Íw os "soldados"- de Das p.iores foi a notícia
_ddü tIue 1l0ntinUfll' fi lutar ·lue-.-acab�lmos çltt colher,
.. dü vez mais, pa.ra que o 0111 respeito ao afastamen
.mbe ganhe maior cartaz, :0· Cio médio, Ogni Manara
.res.::enclo, pOl'tanto, seu nú- te nossos g-,ramados. Inter
.lei·o de associados, mercê ,ela do pela nOSSã, reporta
.13 um bom trabalho nesta 'em di:'l'ie-nos que seu afas
empol'uda que hoje se ini- ;amento . prende-se única e

,j,trá. Cremos que o alvi- 'xc.\l1sivamente pelo fato de
,nil poderá fazer bôa 'figura 1�0 terem os mentores elo
_,ois possui um planteI dos Avaí, c.lube ao ,qual ac.ha
nais respe.iu·veis. Ag'uar-;e vinculado, c.umprido' com
.,emos a. sua primeira 'apre- a pal'avra assumida no ato

.enbçAo nesta temporada lo c.ontrato. Perde, pois
.nll·;l. analisar-mos o Sell po- 1.áo só o Avaí como tambem

RIO, 7 (V. A.) _ Com a !f,llses. Detalhe c.urioso é -. ElO, 8 (V. A.) - Foi so- nhum impedimento existe ,erio. Felicitamos a todos ) nos,'iO fracassado futebol, No Programa:
.

. ' . j f I
. Fatos em Revista. Nac..

parnclpação de apenas dois ,ue o Benfica contribuiu licitada licença, ontem, ao para a vinda ele atletas da- ,que es que o ormam, pe a '1m dos players que mflls .

quadros estrangeiros no tor- om 70% pnrn esta arreca- C. N. D. para a participação quele país ao nosso. O fato c:erbd:,- medida, principal· 'wilhaf'!1m no certame ele 54. Preços: 7,00 - 3,50.

;neio internac.ionaI, teve a l:1ção, justificando-se ple-' de três ciclistas al'g'entinos foi comentado com satisfa- leuLe a sua diretoria, pela, NO POSTAL TELE- Censura até 14 ano,s.

CBD '} 'd t
. .

.

, ..
os seus gastos reduzi- t::l1lente portanto a sua pre- na. hadic.ional prova "9 de ção, nas nossas rodas es- ,co: 11 :l que eve a· notiCIa GRI\FICO do Siderurgia, clube per-

dos imensamente.' Segundo 'cnça no certame. Fa:lta ain- .Tulho", que se realizará na- portivas, pois parece signi- .e sua filiação nos meios es- Esper;l,
-

o "coach" Olavo tencente à ·divisão de pro-
estimativa feita inicialmen- 1:1. um jogo dos portugueses '-luela, data, em São Paulo" ficar que um novo rumo se- olt.ivos. �. Neto, c.onfiante o inicio fissionais viajou o jovem a-

te a entidade máxima não·, dependendo do resultado organizada pelos colegas !'á seguido pela administra· JUCA SEM CONTRATO ela temporada .de Amadores tacante Célio.
-

deveria -despender mais de do jOgo Coríntians x Amé- d'A Gflzeta Esportiva". O �ão â.l'gentina, no terreno do .Finalisou há dias o con- já que com os trein'os e :.10- Esperam�os que Célio em

12 milhões de cruzeiros, is-
.

pedido, encaminhado pela intercâmbio esportivo. rato que o zagueiro Jllca g'os levados ri efeito, possui seu novo clllbe c.ontinui a

to incluindo estada das de- rie;!, poderá render mais de Federação Paulista' de Ci- Mú1tillha com o Atlético. um certo pensamento dos brilhar a exemplo do que
legações, passagens, ingres- 1 milhão. Os clubes -brasilei- I dismo, foi ontem mesmo

,----- ---

:,0. que pa�'ece o_irmão �e I '.ll1ze que. f�l'mação. no con- sucedeu quando disputotl o

,sos, árbitros etc. Somando l'OS receberão ainda, livre,

I
c.onc.edido pelo presidente do c. riCO e Tomho nao renova- 11ll1tO p1'1l1Clpal. .

Campeonato Amadorista pe-
as arrecadações dos onze 1 milhão de cruzeiros cada C. N. D., sr. Fábio Carneiro Vitória, botáfo� :;(' seu compromisso, deveu- TOINHO AFASTADO DAS lo 13 de Maio e Postal Te-
.iogos realizados até hoje, um, o que equivale dizer de Mendonca, de vez que ne- .0 portanto transferir-se ,CANCHAS legTáfico.
tivemos a importância to- fiue os jogos em casa são' ----: R ,ara o Avai ou Paula Ra- Em virtude de estar atra- Ao Célio as nossas feU-
tal de 11 milhões. Faltam m:1Ís lucrativos que as ex- Campos Novos Es- guense em "om� lOS. Perde assim () trico- vessando uma faRe de reCu- citações.
ainda 4 jogos e admite-se cursões, pois nestas o que 01' do Estreito um de seus peração, proporcionada por TRILHA'COBIÇADO PELO
portanto a possibilidade de se recebe dá apenas para

pO' rte Clube . Despacho de Roma da· .:llu:1rtes mais vigorosos. uma enfermidada, encontra- , SIDERURGIA
!':obrar uma boa qllant.l·a de' J')PQ',-'l', ."S desl'Jesas ele v'l'a PREP 'n' SE O IRIS 'e nfnst"do (]ao cnl1chas o

a_." "
-

.

• United Press, diz' que o Bo- . d. 1\'- , "<l" "',, Quando da viagem do Fi-
saldo para os cofres cebe- g·em.· I O Campos Novos 'E. c.,Jtaf9go, enfrentando o onze Visando.o próximo cam-, mignon afacante' Toinho.' gueirense à Tubarão, fica-

'A
------ _-_ -------.--,,- ._-",--- .

fundado no ano passado" do Roma, quarta-feira ú�ti- eon:.to de .f\.ma�ol'es, vem
- Afim de ficar compléta- mos ao par do interesse do

ntecipado, não se realizou o match : tem nova diretoria, confor- ','ma, colheu bonito triunfo ,�rapazes do !rls se exer- :nwnte restabelecido Toinho Siderurgia F. 0'. em contra

i me ofício enviado a esta fo- ,pelo escore de 3x2, gols de ;ltando em conjunto sob as j repo�lsará pelo espaço de, tal' o jovem zagueiro Trilha,

Ferroviário x Palmeiras ; lha, Sua �onstituição é a se- 'Dino, Garrincha e Paulinho )I'?ens de Numa� Cardoso, ,'30 cll:1s.
.

.

I Irami)eào de 5( ,

Ilgul.nte:
-

pa.l'i''i, os alvi-negros. . Lf.nnde poder.tnlhar o ca- Ao "malnbansta" da, re-I A'lsim é·:.ç%�)e lhe oferece-

o Fe .,.

/ Presidente - Orlando J0-
tIlnho perc.orrldo pelo clu-

I
clonda, os votos de pronto. ram tentadôr'a p1'opos ta, co-

. rrOVla,l:lO, que perdeu I La-feira à noite em Blume- sé de Sousa
.

. )� qu:mclo �e tornou Super restabelecimento. Imo v�.iall1os·: Receberá Tri-

d?l�mgo na CIdade de Join- nau, tendo o clube blume-: Vic.e-Presidente _ Oscar' lc.e-Campeao. I VIAJOU CÉLIO
.

lha do clube a impol'tâncià
VI. e para o América por nauense concordado. Mas Fidelis . S I A'me ·

d.
Não rest�. a menor duvi-, Com destino, a Tub�rão, de Cr$ 4.000,00, além de um

3 x 1, no dia seguinte ao h l'd d d
'

. U �: rlcan,o, e ta que o Ins caso venha a onde enver'gal'a a cal ta
cT oveu na�.\�e fi. �l � e

_

o I 10. Secretario _ Wa ldir
. .' ,lllse ,e emprêg-o que lhe renderá a

jogo rumou para Blumenau, \ ::lle do HaJal e a reahzaçao CarrIco B
•••••0& ••'................................... a t' d C'S 2500 C

onde entendeu-se com os j)a- l' t'dti' asquetebo'l Centro Acadêmloo VIII de Selem
qu n Ia.' e I'If" ,00. 0-

(:, pal' 1 a eve que ser sus-; 20 Secretário _ Warnel
.

"

'. .." mo ve. rif.'.ic.amos,.o at.léticoredros do Palmeiras sôbre a lt d' j t
J .

,

antecipação de seu enc.ontro �eltls�.' ;0 an o �. sua c ah· ;'1. I
Cruz de Sous� ,I b d I -Id de' d ,'I fl-

zagueIro' recebera a lmpor- ;/f.
'.',11, eU?I, ?u seJa a;na� a,. l0 Tesouheu'o --=- GUllher- BOGOTÁ, 7 (U. P.) -: ro a· lac.U a., • e I 010· La -n.quo;)ua 'apnPIUl.19.:rna uum /-

com o alvi-verde para quar- I e o ']'omelO do Cl
II

.

T 1
.�

,...______ .�'._.1 .

__._....:_ aSSlCOS .. me de Aguü;n:
.'

A· cidade de Cucuta,'êaI)ital EDITAL DE la e 2a CONVOCAÇÃO saIS ri ha ficou de dar uma

Tr 'f 'd'
'

A I? �

P I
I 2° Tesoureiro - Carlos do Departamento de Santan- - De acôrdo com artigo 19 elos Estatutos convoco os 81'S. soluçãG ao Caso. �ans err � O Jogo '- t etlco X 'au a IPinl.:eiro ."

dre d.�I.Norte, foi confi�'ma- associados para,-a Assembléia Geral Estraorclinária a rea- OSr-:I �GUIAR. /,<'_.
-

O Conselho Dehberahvo da ohcmlmente como sede 'izar-se dia 11 do .corrente, segunda-feira, ás 19 horas em p.r.ra J?Il1.nl1e segulU ter-

Ramos I estú as�im formado:
.

do XVI Call1peon�to Sul- _a convocação, com mais ela metade dos sócios qtiites a ás G�' �lra. u.ltml� ; p!ayel'. Os-
A h' .'

I PreSIdente -c 01'\111 H. da Americano c;e Basquetebol. .9,30 horas, em 2!> e última convocação com _qualquer nú-'
nI �gUlm, "011 e ln;ecl!ata-

s c uvas, nesta semana, resolveu o Departamento de Silva _ no·'ot " ,'- O
.'

nero, na Casa Santa Catarina (Instituto Histórico) sit.a á ,mel1tte se tapld·e.�eAntal'a no cl�-
encharcaram bastante o es-

i Futebol da F C F t. _

-

S t'·
, e�l "oO� o IH ?X1tllO.. ml-

T t S'l'''' 1" I par f1men o ° mérica 0"-
t'd' d ".

I <. • • ;,rflns ecre al'IÇl -- Osmar Cruz.' l1lSll'i) AurelIo Cmcedo 'ua el1en e I velra, ú!), esqUIna com a rua A varo de.C:",r-.
".

." .. �

a 10 a rua :t3oc.alll-Va 1m- ferir l)ara a))'ó
. .

t, I 1\,f b-" '.

.

I nl es 1,

,'.. , .

I Xln1a qUll1 a-· mem LO!i' - Agul11aldo Ayerhe declarou que o go- lulho, obedecendo-se à segúinte ordem do dia: .

pera
__
eXCUrglOIHI1' (0-

l"> d' d ' l'
-

Ifeu'a o p1'e110 do Campeona- dos Santos Co.ÜJ,! Paulo Pe- gêl'l1o deslinou a importán� ApreCiação disCU3São e votaç.ão das .emen,d.as apresen-
J'l1mgoa nossa capit

..

al �Ilan-
,.e 111 o a lea lzaçao de to de Profi" -'

t
.

d "'1'
. do o

..

I 1 t t
.

qual ti 'd d ' .' S"IOl1fllS en Te reml a uI va, Ataide Ra- da ele 600.000 pesos para a óadas pela Congregação da Faculdade nos artigos 40 e 46: seu c u)e en !'Ira so-

quedr a VEI a, � dos nos- Atlehco e Paula Ramos que mos da Silva, Mário Corrêa termin:iC'Éto das obras e ins- los Estatutos elo C.entro Acadêmico VIII de Setembro. I·b]'epuiíu� o. fIo Fi.Q·ueiren,;e
80S qua ros. ,m VIsta do es- fsta va marcado '

.

t J
-

G
� 1 T 1 CI'

t d 1 t d
. . paI a an e-

j
e nao

.. ornes, talação e deapesas de orga- Florianópolis, 7 de julho de 1955 pe o omelO (Og assic.os
a o amacen o o gramado, - outem. .

Gratos pela eomunicaçf.o �;C'.:'çã; do' torneio. l,uül Adolfa Oi!:en na Veiga _ Pre�ldente, II' "Nelson Mai'1 IVTachado".
_....__ M. Bor�es.

:��--' ..

, Torneio "Nelson Maia Machado"
Das mais sugestivas a sexta' rodada do Torneio dos Clássicos "Nelson Maia Machado",. marcada para amanhã nas

cinco grandes cidades catarinenses: Nesta C�pital, o América defenderá aVice-liderança, enfrentando o Figuei.;
. rense. o Ferroviário já se encontra em Blumenau para o mafch com o Palmeiras; o Avaí i\rá a Brusque dar combate
ao Paysandú; Hercílio luz e Carlos Renaux defrontar-se-êo em Tubarão e em Joinvile o Caxias vai tentar derru-

bar daliderança o invicto Olímpiço
-.

-

-

....................." I,••••••••••••••••••••••••••••••••••8•••�.ii.it�.�� al
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Eliminatórias de remo hoje
amanhã na baia sul

Mantida a lei de ascenso no futebol
paulista

RIO,7 (V. A.) - O Supe- dade decidiu o S. T. J. D.
rior Tribunal de Justiça da I dar provimento ao recurso

';. B. D., em sua última reu- : pedindo a anulação daquela
Edson e Sadi e o martineli- n hã disputas em as duas honra de representar Santa .rião julgou os recursos do' deliberação e manter assim
no Silveira. ficaram cl'eden-! guarn icõesx na distância de

"
Catarina na prova de 2 com P- I ' PI' I'

.

.

I "l '1 t I d tomon ei 03ão.. H u o e CiO a melra. s . a vigência da lei de ascenso.
ciac os como nossos repre- � IYn me .ros, evan o o re- I omon e rro.

. "n at d· A . mbláir I
t t

'

d 4 d J 1 I E f' I t' 1
.. ontra o a o asse e iR.

.

sen an e nos parcos . e . e ma 01' I'U oro-negro um ran- ma men e as 16 lOr:1S G ". 1 1· F -\ '

.;' Pa r' 1) start f' "' . I
.

kiff. Todavia, serâo obri- ",n d 40 d o di t d
era (a, <eueracao lIIS-,

estar e icara preva ecen-
t_ .I '"... mcap e segun os. veremos a 1SpU a o t· 1 F t b I ..1" d f" I 1 I
d ,. t l"

. '., .

'ht" - I
. ,li ue ute o que nespre- o a ormu a pe a qua ape-

.':: tos a uispu ar as e imma- Logo apos as guarn íções t erg II ,pu ra a qua se ms-
lU a "lei de ascenso" para aas 1.1 cl ubes disputarão o

oi-ias, tendo a li'ASC resol- do Aldo Luz e Riachuelo
I
creveram os três clubes iclu ir 18 clubes no certa- campeonato da la divisão de

ido que haverá hoje, e ama- n-ava rão um sério duelo pela ilhéus,
1€ ban deh-ante. Por unami- profissionais.

e

O remo catartnense, de

tantos e tão memoraveis fa
çanhas no cenário Sul-ame
r icano e brasileiro, irá mes

mo à djsputa da Regata No

turno que o Clube de Rega.
tas Vasco da Gama levará a

efeito no dia 31 do corrente,
na Lagôa Rodrigo de Frei-'
tas.
Convidada, a Federação

Aquática de Santa Catarina
resolveu aceitar, tendo mar-

• cado para hoje com início às

15 horas e amanhã, no pe
riodo da manhã, com in ício
às 9 horas, na baia sul, as

'provas 'elüninatórias, afim
de indicar os seus represen-
ta nt e s nos 'páreos de No estádio da F. C. F, se- quatro novos clubes que são I 4° jogo - As 14,30 horas

skíff', out-r iggers a 4, 2 e 8 i-á iniciada, hoje, a tempo- o Alvim Barbosa, Vendaval" - Iris x Austria.

remos com patrão. L':Hh oficial amadorista, com 'I'amandm-ê e Austria,

I
5° jogo - As 15 horas -

° C. R. Aldo Luz insere- c, rea.lízn çào do torneio-iní- I Vencedor elo 1° jogo x Ven-

vcu·se com três provas e :'io. no qual concorrerão os
I

Em face da propalada de-' ceder do 2° jogo
seus co-irmãos Martin el li e .imes .da A. D. Alvim Bar- s istênncia dá A. D. Colegial, l' 6° jogo ,-- As 15,30 horas
Riachuelo em duas, não' Losa, A .. D. Austria, do FI�-

.

ficou sem efeito a tabela do
!
- Vencedor do 3° jogo x

tendo se apresentado os du-I mengo, Ir is, Postal 'I'elegr á- : tomeio por nós divulgada Vencedor do I!O jOgO
bes-de Blumenau e Joinville. ,fico, Tamandaré, Treze ele

.

:l,nte-ôntem. A nova tabela! 7° jogo - As 16,10 horas

O Al(�o Lu.z no _páreo. de :Müio e Ven�lavH�, desistiu- �est{t Hssim elaborada: 1- Venc:d�r do 5° x Vence-
'.I. ('om tm:ronelro nao conse- c10 �l A .. D. -Coleg13l, confor- , . dor do 60 Jogo.

gú.iil aaversário, o '1llesmo me nl$tn q,uc ôntem divulga-! l° jogo - Às 13 horas -: A julgoU!! pelo .enorme in

a('o�tec.endo com ? Marti- J:105. O .Bangú, ca�peão de A. D'IAl�im Barbosa x '1're- tCl'ês�e e e:1'tus�smo que o

nelh na prova de slnff. Des- ;",-1, o Ipll'ang'a, Unlflo e Ra- LO ele MaIO. tomelO esta despertando no

. t: fo�'ma, as -duas guarni- dium também não estarão 20 jogo - Às 13,30 h,oras I público, é d.e :sp�rar-se uma'

çoes mtegTadas, pelos cam- presentes nesta temporada Flamengo x Tamandare. grande asslstencla na tarde

pe?:s sul-am�ricanos,. _os que marca a volta do Iris e 3° jogo - Às 14 horas

-,
de hoje.

alQlstas CordeIro, ChICao, Treze de Maio e o debllt de Postal x Vendaval.
I

. Benfica, canlpeão de rendas do Tor �

neio YfCharles Miller"
Ciclistas argentinos na prova "9 de

Julho"

__ ....�__ , .• �", . ...-- M_'_ • ......,..__
.__ .. � �__�� •• ·_.

'Jo seu final o Torneio 'Charles Miller'

Inicia-se hoje a temporada oficial
do futebol amador

OITO CLUBES NO SENSACIONAL TORNEIO flINITIUM"

Em São Paulo, quarta-fel- : campeão. Hoje, .1 o g a r ã o

:1 o América.Joi batido sen- ! América e Palmeiras, na

I Paulicéia e amanhã Corin

.'cionnlmente pelo corin-,It.ians e B.el:f�ca, jOgOS esst;s
13IlS por 3xl, perdendo as- que decidirão .o 'I'orrieio
em a oportunidade de ser i "Charl-es Muller".
----- ----

Várias

{INE SAO JOSÉ
As 3 - 7,30 - 9,30 horas.

A PEDIDO
"A reportagem especial

do desfile das candidatas a

Míss Brasil no Quitandi
nha",
Kirk DOUGLAS - Milly

VITALE em:

O MALABARISTA
No Programa.:
Cine Noticiarto.

-,

Preços: 10,00 - 5,00.

As 4,30 - 8 horas.
Victor Mature - Michael

RENNIE - Susan HAY
WARD - Debra PAGET -

'::IY ROBINSON em:

DEMETRIUS, O
GLADIADOR

CINEMASCOPE
Techn icolor de Luxo

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

em

As 8 horas,
Kírk DOUGLAS - lVIilly

VITAlíE em:

O MALABARISTA
No Programa :

Cine Noticiario, Nac.

Preços: 9,00 - 4,50.

As 4 - 8 horas.
1°) - Cine Reporter. Nac.
20) - O CONDE DE

JONTE .CRISTO - Com:
forge Mistral
3°) - ALMA DE AVEN

l.'UREIRO - Com: Char
es Starret
4°) - TAMBORES FEl·

TICEIROS - 5/6 Eps,
Preços : 7,00 .,- 3,50.
Censura até 10 anos.

As 5 - 8 horas.

V.ictor MATURE - Jene
R-USSELL em:

b CAMINHO DO PECADO
No Progfama: I..

Paisagens Do B.rRSil. Nac.
Preços: 9,00 - '4,50 .

. Censura até 14 anos.

As 8 horas.
Tonny' CURTIS - Piper

L}URIE em:

O FILHO DE ALI BABA
Technic010r

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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l'wrianópolis, Sábado, 9 de ,iulllO de 195;'}

A, Sbissa
I

...........'1 ..

EDT'�At PARA REGISTRO DE CU,,\PA5 E

,

.':, êO'!'iVO"Cl1ÇãO'()Fi EI,ElÇÕES "

,

,

. 'FaÇo saber aios que v'irem O.' presente ou' ft'31e ti verem
eonhecímentc quê, no día '1'5 Ç'le Julho de 1955, 'serão realt

zadas nêste Sindlc::tto, em- SUa séde, sccíal, á .rua 'Trajano
nr. 14. lP andar as eleícões para sua Diretoria, membros do
conseíno Fiscal, ficando o prazo ;ge (5) cinco dias que cor

rerá 'a p«f.tir da prtmeíra publícaçâo dêste, pata o registro
de-chapas na secretaria, de acôrdo com o disposto no Ar:
6°. 11�\.'3 instruções aprovadas na Portaria Mlnísteríal na. 11.

de 1 i de Feyereiro ele 1�54.

Os requerimentos para o registro de: chapas deverão
ser apresentadas [na Secretaria em tres (3), vías, assinadas
por todos os candidatos pessoalmente, não sendo permiti,
da, pura tal fim, a outorga ele procuração, devendo contar
cs .requlsltos previstos nos E3tados desta. Entidade e na: le
,gislaçb.o Bíndical, vigente e Instruídos com as provas exigi
,das i10 Art. 11 § 1.0 das tnstruções.

,
'

'FlorianópolIs, 29 de [unho de 1955
.

Ámâ.nciq Pereira FiÍ!I(f:.:_ Presidente

CONGRESSO EUCARtSTtCO
t�ensagem de '. Eisenhower

General t,>wight CIke)! vós, e homens: de outros cre

Eisenhower, presidente' dos, ao conhecer as vossas

doo Estados Unidos da Amé- deliberações, uma determina'
rícn, enviou os -seus "ardoro- çâo pata trabalhar com um;"

sos cumpríme...ntos pessoais a devccâo renovada por urna

tc-dos os participantes do 'usta paz no"mundo, Aque
xx..-X:VI Congresso Euearistí- les que exercem a Iíderança
co.,lnterllacional", em u'a espiritual nas nações livre,
mensagem ontem encamí- constituem uma grande fOJ'7
inada ao cardeal-arcebispo ça que muito pode fazer pa
do Rio· de Janeiro.. dom Ja1- ra Ievar avante esta causa"
me de Barros Câmara, pejo
ernbaíxador James Clement Dom Jaime de Barros Cá
Dunn. Após suá saudação, a,- mara ençlereçará uma carta

. crescenta o presidente Eise- ao embaixador .James 01e-
Ilhower: ment Dunn, ",.gractecendo Oi)

"Sinceramente espero que votos do presidente america-
o Congresso inspire a todos no:

COQUEIROS
.0 Bairro que. r'essurge

Loteamentos na Praia' da Snudade
. Nllm.cro 1, (wtalmen'te vendido)

Veja se conhece os pl'oprietal'ios: Dr. Gercy Cardoso
f�) - Sr. Joel M. Moura (2) ....:. Dep. Alfredo Cherem
(3) - Sr. Frededco Bl1n.dgens (1) � Sr .. Niltml Digia
como da Silva (�) - Sr. Alva}'Q ACC'Íoly de Vasconcellos

. (1) -- Dr. Joaquim :rv!adeÍJ:as Neves (6) ;__. Dr. Oswaldo
Lu�z do Rozario (1) _, Dep. Romeu Sebastião Xeves (2)
- Dr. Antonio Santaella (2) - Dl'. Moac�;l' . de Oli,"eira
(1) -- Arq. Luiz Eduardo Santos (1) - Dr. Elias Mansnr
Elias (2.) - Sr. Paulo Rudy Scllnor (2) - Dl'. Adel'baY
Rampa da. Silva (1) - Sr. Aurelio Mal;ques- Monteiro da
épsiá (1) -:- Sr: Cados Buchele'Junio!': (1) '-' Dr. ZUlmal'
Lins Nev�s (1) - Da·, Salaberga,':'Neronha Mendes (1) o_

e 'Dep. Lecia:ll Slovinski (l)."'" :""
..

.
.
NUMERO 2 (AGORA A 'VENDA);,': 'iê .

'l'ERR��N0 D.E BnOPRIIDDA,J)E DO DR. NEREU RÃ1YIOS
,

.

Apenas dezeu01.r'e iptes .

Projeto> ICltt:amento e venda$ _. Eln�o.J"ui Soarl!!s -"-.

�iI.� l1tt.,ttrfl 7'.L Y'Qnf 21)2'1. .

.

'�_

.

ARTHUR ANTONiO MENEGOTTO
Rua: Tiradentes, TI.O 2Ô

FLORIANÓPOLIS

:'. �
r

"

•

•

<
..

' <

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

Com ° já ramoso teclado Ft'.cit em 2 fileiras.

Capacidade: 999 MILH6ES COM OU SEM SALDO NE·
GATIVO

ELE'I'RICA imprimindo a subtração em

DISTRIBUIDORES PARA STA. CATARINA

CASA FEERNANDO, LTDA.

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

'I'elegramas: "Canan"

FLORIAN06POLIS

VERMELHO'

.
.

UM SALTO DE PRECISA0
Eonquistando recorde de pareque

dismo

Compra-se
Terreno ou casa velha

(grande) pál:a depósito, nas
imediações do centro.

Informações na A M',lCle-
f lar.

O recorde do mundo esta-,'la em poder desde 14 de ju
nho do ano passa tio, dos rus- I
sos Pavel Kalíta e Tchaika,.l Aluga-se 2 quartos para
com uma média de 11 metros í casal tra tal' à rua 'I'Iradsn-
8 10. I te:" n, 44.

aérea de Pau-Pont Long, por
ESPECIAl rZAll '. El\'( ARTIGOS DENTARIOS dois monitores da base-esco
Estoque permanente de todos e Quaisquer art igos la das .trcpas acrotranspor-

[;UnCeTnentes ao ramo tadas desta cíd. de<"., aue.
DOMINGO, DIA 10 NOS SALÕES DO VMERA_r-tOEQUfPOS., GADEIR�'\S E MOTORES TEVOI\I te- Um deles, o tenente Jean-

GRANDE FÉSTA JUNINA PARA A PETZY;ADA COM PRK.mos .par-a pronta entrega
',.., ��a�i: Cl�;���age,_ �:, ?! �_r:o� MtOS A FAWfASIA DE MATUTO�]'�rÃIS ORIGINAL E OU-

:'\.c.ei_tamos .C!lCOmen das de PLACAS Eu..l�fAL'l'A,DAS IUa'Llll al de ....a Tomll: lLot r�
TRAS SURFREZAS.

para C�JV�I:S?� fins .

.
.

I G,uonneJ, �OnsegUlU, em
A FESTA TERA INICIO AS 16' HORAS ATF� AS 20

' .. ,���.�,,'\\AO �iA\cn�crnos �s ,��nhoi'es ?entistas e dus: te�tatlv�� � e!e:uad�S I HORAS. ESPERA-SE GRANDE CONCURRENCIA DA GU
,�L)(i: 1 .. 0S .(,0 Interior rejo S€rV1�O de REEMBOLSO e�:"Án:�o;, de. nuas �oIas, "-IR-IZADA, ESTANDO OS SALõES ORNAMENTADOS A GEI.EREO e POSTAL terríssar a 6 metros e 16 e a

TO DE ARRAIAL, COM COQUEIROS, BANDEIRINHAS,
1· metro e 20" �o centro C:O BALõES, ETC ...

LIRA TEMIS CLUBE ��: I��r;i::!;�;f,�:iE NAO HA RESERVA DE MESAS

, -c�_.'�_.�.i
Fes·ta da 84!1Aficanp� para "rl"ouças' �����'ar��lT��ba�� J�:gi::�'���, U t; ti ! ti \lU, li" : em duas tentativas, 7 metros

, • �
� � •.� ....... ·1

-.

,",,,.,.,l ,. 1 ,..., .

coo'

S (1 d
. ,'.,

. '1 e 3" e � t.1.,,"1.0 e,", ou "�JJ.
, ana io próximo. d ia 9, ha-ren lizada sob o alto palro- 'll'",r 11'f�-'I'" rle <1 ln'etros e')';,.

,... 1.
. ,�_·...a .1 .... '_ -0, LI... '.......:..1.

vera. urna esplêndida festa cinío da Senhor! Da, Ma ri- \
de Beneficiência para Cri·' eta Bornhausen, que presti- l

_

anças da Catechese da Cate-
I

g iará com sua presença a
dral, constando a cint ilan- \

noitada a rtistica.
J, I

4 d· tt�_ reunião de númel'o�. sele� I Bm se t/atando de fim tão I ,ora eClmen o
clonados de canto, destile. ele .. nobre é de se prevêr grande. A iamílía de José Kowals
menores e outras novidadeil f

afluencia de convidados e I !ri, falecido na Colônia de
que encantarão a seleta as- ! aSRociados com suas famili- Sant'An.R, 'vem por meio dô,,
sjst�ncia que . acolTel'á' ao I as ao, elegan te centro ele re- te externar sua pl'Ofllnda
Clube da Colina, ' ! creações soeiáis desta, Ca- gratidão às abnegadas Irnú� ...• .....• ....."'J"M·.�...��.....-w·w........ru·.....,.*....·.-·..·.·�·....��.·�·...._�."..• .....t'.,.,,·N"'W'�""

Esta festa filantropica é, pita!. de Caridade, muito er;pecial
mente a Irmã Inilde, pell)s
seus sentimentos bondosos I:!

aniôr c.rlstão, aos Médicos e

Enfermeiro), pelos dev€l'0s

de hunlaniclacle, aos Vigilan
tes e Flincionários, por toda

a assistência prestada du
rante a longa enfermidade

:lo extinto. • .

Florianópolis, 6 de julho de

Expresso· Florianópons-Uda�-
t

.

.

lransp�rte de cargas e� geral entre,

FlORIANOPOlrS, CYRITIBA E SAO PAULO
,

'
.

,

,

,Oatiloqrafo '

:
Moço, com curso de Dactilografia, apresenta-se como

candidato a emprego em E3critório, Firma Comercial,
"

0,1
JutrQ qualquer da Especialidade.

Car:tas para est� R�dação com. as ini�iais V. V. R.
VENINO VITAL RICARDO - Rua Ten . mhreira, 2;�

(para chamada)

PAU (França), 7 rU. P.) -

O recorde mundial do salto

em pára-quedas individual,
de precisão, com abertura re

tardada (no mínimo 100 me

tros de queda livre) e -nurna

altura de lançamento de 600

metros, foi batido na base

1955.

ALUGA-SE

.. :, .: , .� ,.

/

- ,

�OM YL\GENS DIRt't'AIS I.: Í'ERMA NENTES EM CARROS' paOPBIOS

'A'ATRIZ: J:LORIANOPO,L1S
EscritórIo; .

I �ua Pa.dre Roma 50' - Terreu
.

VIsconde do RIo Branco
fllS2/3.)

FILIAL: SAO PAUl,O

Avenida do Estado li�66J'HI

'"
I

,

São Paulo - Capital - 81'.
l!!ndereço 'Telegráfico'
Sandrli-de e Traii,spo!1s

.CLUBE
1

DOZE DE AGOSTO

._-----_._�._-- ....�

Deposito:
�lIa Conselheiro Matn. n. 13�

!'ones: 2534 -:- 2.535
CaL'f& Post�l. 435
End. Telegrá.f;lco:

Sanélrade e Tra.nspoils
-0-

.I

:reier(.>.ne 1'238

Endertl�o TêlelO'Rfle:>
S.antldr& e Tl'9.nspulis

�

Clube 15 de Outubro
RUA ALVARO DE CARVALHO, 12

PROGRAJ.'v1A PARA O MÊS DE JULHO:
Dia 10 (Domingo) - Coquetel, com início às 9 horas

,__

da manhã,
Dia 16 (Sábado) __,._ Soirée, Festa da Gratidão, em que

,erão homenageados dois velhos associados. Início às 22

horas.
Dia 30 (Sábado) - SOiréc, corn início às 22 horas,

DOCES
Aceitam-se encomendas de docinhos em grande, va�

dedade, de tortas, bolos de noiva, salgadinhos para bati
zados, casamentos e aniversaries. .

R.ua Melo e Alvim 17 (Chacara Espanha) Tel. 3.4Ht

Veículo roubado
GRATIFICA-SE a pesRoa que fornecer illfol'ma.ções

[t respeito do ,Ieep Willys 1954, Placa DF-143888, Mot.or
4-jG8783, Côr Beije, com pal'alamns pl'etos de Pl'óprieda
oe ela SIA BRASIUJIRA DE COMÉRCIO e REPRESEN

TAÇÔES BRACOREP, roubado no Rio de Janeiro no día
13 ele Junho de 1.955, Infol'lTIacões c'

'- a firma M,R:Bott
& Cia. Éd. Mont: 3° Andar. � FIo 'lpoli.s,

AUTOMOVEL "CHEVROlET" 1950
Perfeito estado -r- Pintura a Duco, preta - Pneus

.. faixa Brullca _:_ Rádio. ' .:.
Tratar à rua Al'ací Vaz Cala.do, 698, Estreito, das

14 horas em diante.

OPERÁRIO A VOSSA· DISPOSICÃO
CONSERTA-SE FOGõES ECONõMICOS. SERVIÇO

RAPIDO E GARANTIDO. ATENDE-SE CHAMADO A
OOMICILIO.

Operário: VALDEMAR

!Beco}. no ESTREJ1'Q.
POSSAS - Rua "3 de Maio"

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Si.':B:3Jí.O DO DIA 5 vn antcríznçâo legislativa, ln( elo Éstaclo, no Plano Ro-
I 't"mbem a tríbuna, pira di- :1o.n10S VleirJ e Rubens Na-

Lida e aprovada a ata da itravés dos necessários cré- dovíárío Estadual. zer que a sua bancada vota- zareno Neves, na hora da vo-

':e::2ão anterior e lido o ex- Jítos, de modo, que as- co-I O deputado Ivo Silveira, i'la contra aquela preposição r tação dêste projeto, retira

pedíente tiveram início ,1S uunas brasíleíras.j-e de mo- ':lo PSD, tratando do mesmo 'por achá-Ia ínconstttuoíonaí; rarn-se do plenário para n20

trabalnos, na hora regímen- lo partícular as çle pequena
I assunto, da tribuna, SQUCi- embora a Comissão de Jus- votarem, Não poderão, po--,

cal, sob a presídêncía do de- -enrla local, ficam aguar- tou a .ínclusâo da estr:;l.d� Üça, tivesse aprovada a mes- rém; dizer que não estive ..

'

NOTIC= IAS' DE BIGUAÇU putndo Antônio Gomes de dando, com séria preocupa- Palhoea-Vargínha 8to: ma, por maíoría de votos, ram presentes porque assina

Almeída. çào, aquela' medida saneado- Amaro-Caldas da Imperatríz Pôsto o Projeto em votação, <mm a folha cl� compareci";
VISITA DOS CANDIDATOS dos o sr, dr. Sebastião Neves: Cota relativa ao Impêsto de ra. São Pedro Alcântara - São foi o .mesmo aprovado com : mento, para não perderem o

DO P. S. D, também conhecido por aqui
I Renda devida aos 'Municípios IV - Ante o exposto e José, no novo Plano RiJdo� os votos das bancadas do P.. '[eton" ele trezentos cruzei-

corno dr, Seba�tião prome�- O deputado P�ulo Preis, .endo em vista que todos os viário do Estado; T. B. e P, S, D, ros,
sa. E' que estao se �P:OX1� do PSD, ocupou a tribuna, vlunicípi03 catarínenses vêm Rádio da Polícia i\lnitar Prjeto de Lei n. 65/55 Projeto de Lei n. 75/55 _

mando 03 dias das eleições t. na hora do expediente, para sentindo sérias dificuldades O. deputado Orlando Ber- Concedendo auxílio a Asso- Concede auxílio para a co-
.3, Sia. que se tem como C�l�- 'encaminhar um requerímen- financeiras, especialmente tolí,' cio PSD, ocupou a trí- cíacão dos Empregados do, memoração do centenário rj'1
e polittco no nosso M�lmCl' to, soucítando a expedição no decorrer dos meses de in- uuns, para reclamar contra, Comércio de Lajes, para cons

I Comarca da Laguna, O pre-:
,Jio, vem novamente fazer <t� de um ofício ao Exmo. Sr, .erno, apeia f:-:ta Assembléia os abusos verificados, ültí- trução de sua sede. I sente projeto de lei rot dís
suas promessinhas para iludir Presidente da República, nos Legislativa a V. Excía, para mamente, com a. expedição O deputado Osrií Régís, do I pensado do ínterstícío e in.
o nosso bom povo. Avisamos

seguintes têrmos: que se digne .determinar me- de noticias de caráter políti- PSD, ocupou a tribuna, .para eluído na Ordem do Dia da
)ol'ém ao dr" Promessa, que o Senhor Presidente: dídas, junto ao Ministério ela cos, através do Rádio da Po- dizer que a bancada do PSD presente sessão a requeri-
W.3S0 povo não vai mais com

I _ Quando a Carta Mag- J'azenda., no sentido de: Iicia Militar. dava apôio Integral aquele menta do deputado Epitácj<)
ma conversa e que no dia:)

na de 1934 veiu traduzir o a) - Serem pagas aos Mu- Certidão do discurso do De- projeto, por achar que, tendo Blttenconrt., do PSD,
.íe outubro próximo, terrru- espírito munícípalísta do le- iícípíos as quotas não orça- putado PauJo Bernhausen a Pref'elturn de Lajes, feito O deputado 'Epltáclo Bit-
.iará a sua mamata de fazer

gíslador, uma onda de satís- mentárías e relativas a exer- O deputado EstiValet Pires a doação do terreno para [: tencourt, ocupou a tribuna,
Presos da Penitenciáriti, 'd travé d M t

-

I .

d
-

íd dl t';)3 , fação invadiu os que 'lutam ,:lCios .já venci 0,3, a raves requereu a esa uma cer- cons ruçao e aque.a se e, nao em segui a para ISCU 11" o
servir ele escravas trábalhan-

nas esferas municipais, cer- .i03 competentes e índíspen- tidão 'do discurso proferido via razão porque' negar-se o presente projeto, tendo" 'de ",
.ío qunsí de graça na recons- tos de que, através elos re- .áveís créditos; pelo deputado Paulo Bor- auxílio solicitado. clarado que o PSD votaria ,Ii
trucão de estradas nes�e Mu-,

cursos que lhes seriam des- b) - Ser o Tesoure Nacío- nnhausen de ataques a pes-j O deputado Laerte Ramos lavor daquela preposição, e
.ilcíplo, para que o dr, Neves

tínados, por tôrçà dos §§ ;_!(, tal 'autorizado a pagar :1.8 soa do Senador Nerêu Ra·' Vieira, líder da UDN" OC1�pOU fêz, aos referências a03 M'1'
adquira prestigio a custa do

e 40 do artigo 15 e do artigo ,uotas relativas ao ano findo mos, na sessão anterior. A se, também, da tribuna, para gistrados que passaram pela
-mor daqueles infelizes.

:20, as Comunas brasileira: inda no corrente mês de Mesa comunícou, com SUl'- í dizer que a sua bancada não Comarca de 'Laguna, com re-

atingiriam a sua almejada julho. presa geral, que aquele ele-' daria o apôío necessário á gistro especial, ao atual, Dr.
PARA O POVO RECORDAR.

revitalizacão e autonomu V - Na certeza de que ês- putado não havia entregue' aprovação do 'projeto em' João Marcondes de Matos, ;),'
Agora- que estão se aproxl- econômic; financeira. e apêlo d�sta AsSembléi:1I' a, taq�igrafia_ a cópia do seu: aprêç?" ,!ue coneede auxílio a quem úfndeu justas homena'-

ImincJo as eleições para 03 di-
II _ E, efetivamente, em' Legislativa ha de merecer :-t clIseurso, razao porque era Assoclaçao dos Emprgeados gens.v,er60S cargos eletivos e estão I -

t d' '1 t d d C
' .

d
.

I d d- muito cresceram os Munici- melhor :1colhlda por par e e' llllpOSSlVe a 'en er o reque-
- o o111e1'clO, a C1C a e e

pios econômie�mente fraca:; V. Excia" que sempre se tem l'imento 'do deputado Estiva- Lajes, Pôsto o projeto em vo,· PARA'DEFESA
ç robustecidos têm sido o', !'êvelado um grande munici- let Pires. tação, foi o mesmo aprova LONDRES, (U. P.)·
... = rend::t orçamentária ITIÉ' palista, apl'esentamos os Ordem do' Dia do, com os votos do PSD e Noticia-se que a Grã-Breta-'
dia, mais sinceros agradeeimen- Projeto de Lei n, 39/55 PTB, 0,3 deputados Làerle nha e a União Sul-Africana
III - Há, entretanto, SI',

I
tos. Concedendo auxílio a Paró- decidiram convocar uma

Presidente, ,um aspecto sôbr� 'Respeitosas sl1udaç-ões, quia de Iraputan, para aten- PARA EXCEDER conferência internacional,
,

o qual esta Assembléia Le- (a,) Braz Joaquim AIYê,�, der os estragos totais da Igre BERLIM, (Uo' P.) - A
I

para estudar a defesa do
gislativa, por solicitaç:io ':lo Presidente, ja, -Escola e Casa Paroquial. Uniào Soviética €stá pro- ConÚl/ente ,africano e as-

Deputado Paulo Preis, peek S, chi> Sessões, 5 ele ,iulh'.l O deputado João Coloelel, curando construir aviões a segurar suas estratégicas
vênia para tecer considera- de 1955, líder do PTB, ocupou a tri- jato capazes - de exceder a comunicações com o Oriente
ções e pedir providênCias paI' Paulo PI'ej", Deputado, huna, para dizer que a sua I velocidade de 2.600 km/h. Médio.

,ne2sas elo sr. Virissimo (e 'ventura cabíveis:' Plano Rodo"iil'Ío bancada dava apôio integral .. ,, , , __ .

que promessas) vinham im� .:_ Anualmente, no início O depviado Rui Hülse, da aquele projeto, pelo fato de
pres::as em boletins encima-

t b' h' t d'Jo segundo semestre, faz a ;JDN" ocupou-se" 30m em, ac ar JU� a a sua proce en-
los por sua fotografia, tini - '

.

1
.

União entrega aos Munlcí" da tribuna, para encamm la'c Cla,
,[o quando S, Sia, era broto. ;)ios da quota relativa ao im- uma indicação solicitando a O deputado Laerte Ramos

,sa terra (todo esse tempo S, ,� diziam textualmente o sc-
pôsto de renda (§ 40, art. 15 i,nclusão de uma estrada da Vieira, líder da UDN, ocupou,

S'
. r.?:'ll'llte', Povo de Big'uaç,u,m. ,empregou em persegull' �, ' C. F.), mas apenas no mon- --'--'-"- , .. -- .. _-- ------- - ,-------

e humilhar os seus adversá,· .Jerremos fileiras em torno
tante previsto no Orçamen.. O R-ABO' E SEU MACACOrios_) com intuitos desconhe- elo candidato a Prefeito peh
to, embora o cálculo percen-

'

. .

h
.

C' ,fnião Democrática Nacional, VIcioos encamm ou a amara - tual efetivo atinja soma bfl.s. _

'

'

de Vereadores um ofício no .0':;1$0, amigo e amigo da nos-
tante mais elevada. Estamos; já agora, aO fim, quando, para descer o

1 f
. -

1 ;� tenH, S, Cantidio Viriss,:- - 'd' n o Q�t;; lnesm� naqua az lima expOSlçao c a
_ Fica, assim, grande pa!'- pano, todos verao (lue o rano I) maé ..e 'L"'" U

necessidade de se proceder os no Bei'nal'dino, que, se mere- cela na depenclencia de no- cara!�'
serviços de instalação de a- :er a pl'efel'ência elo bom e

, '-__
' ,_' No c\eeurso tle,3tes revides, por vezes tantas, os nos-

bastecimento de água a nos- A'abalhador povo desta ter-
'i' * ft GAZET,4, obedi� so" d€';,Cf:1Yizados colegas da GAZETA fartaram-se de

sa cidade, solicitando em se- 'a,' fará um govêrno do po- indic3.l' e' répetir que eram Unes, que jamais abdica-
rrC")"ll"ando COI!l hone� '��ente 0,0 "seu dono "

L h
. -

�üida, a spwvação da Câma� 'O" ,.1 "
'

1, ' .,-

i's.m elo direito ii lIutrdade. e que eram sen ores e nao

M'
'" "idade administrativa, e re8, - Paulo Konde1' Bornhausen I '

1ra para que o umclplc con-
_ emb01'a isso contra1'ie

' empregados. Daí, é,sclareçiam, poderem levar o ]orn�
traía um empréstimo de ,izando: A) O calçamento a

l IJal'a onCle l.léni en'tendes;.;em, ser ter que dar satisÍa-
I I

' , I os sinceTos c esejos do ,S1'.(f);).smem os nossos leitores) ,Jara e eplpeClO (a praça ertUC.l-)"� 'a, nirig'uem,t
- Jairo Callado - está na li- ,.

vu

dois mil ê quinhentos contos, princi1?al: B) H.econ� ,ruçao
Para re(;11eio de&sa v�nglol'Ía, o soturno tantã de

que se destinam a pagar as elas estradas do mtenor do nha justa a'I]/Lmciada pelo ,

t t de I..

'''Ull1'CI'PI'O de sOl'te n pel'n'l: filho do governad01': um que mmca foram r.uxih:ulos financelramen 'e, an es
,

ele,spezas 'com o citado abaS-I L",V,', ••
'
_, ,'" ,

.-

I'

"" õm'nal de sistematiclt ag1'es- 1951.'
t,a,cl'm"nto, LU o tIüf�go com tel;11po bom J ,

,

t A '1' f' a11ce'l'0' ctn publi I�

são ao sr. Ne1'ê1t Ramos. A verdade e ou 1'3. , UXl lOS 111, l�, l c -

A atl't:,'lc'le do sr. PI'efeit,Q I m ehIJ'llOSO, destacando-se,
1 t l-elltemente a(lu�le di:.í

IAinda ontem, os

.cimos',
cidade e l):lf)e, eVE-OS perma 1

'

,

c
-

n""t' lO cas'o'' Í->, "te' I'l·clicula. Isto 'dentre essas estradas, a de 't lt I' I E'vid '11te que não 1)0'-� - - -

da p1"ime-i1'a pagina fm'am rio, em boa CDn a e ao a me, lC a.
,

c' ,

-

no'r'Gl'lle passalldo todo o pe- i Alto Bigllaçu, Três Riachos, ,-

1 '\0 do' o'ovêrnos ele "iltes clt>I enfeitados com 1.1;111,- ,recorte dia viver apenas em unç".... '/j '" " " � I

r<l'o'd'o de f,lla infeliz adminis- 130l'ocaba, Ganchos e a liga- , '

1 1('51 dn Pllblicidade política a ô!e li- I- a confissão é expressa ,_ 31 ele JaneHo (e de.., ",
tr0,.'�,a�0 seln nael" fazeI' ele "ào eom Perdidas; C) O am-

1 N' " ü'AZ""'fA tIl1' J'O'1'11:11 elo o'overno 'lem- v - '"

11.0 Lux JornaI. A assinatura, g'ü,C a. ao era ." ""...
'

'" ,

lClt"1 paI',." o nosso MllnicípíQ, iJal'o ao lavrador eom o for-: �

-

C
-

ansaln de dizer pC'ora ceus• " elesses recortes é elo Pa.lá- (lo p, s, �. 'amo nao se c, "

,,""�.
'

u_
7êm agon1, ao final de seu lecimento cle arados, semen-

cio! escribas, 'e:'a, uma fõlha. independente, sem lIgac;of-;;
desastrado govêrno, que gra- tes, etc,; Dl Aplicação da lci

Nesse 1'eCQ?te, estão vá- partiilil'ias, Que amparo económico podiam des�jal'
CU," a DR,lill. bl'eve vai termi- ,rabalhisü" aos' operários da

11 _, '1'1 pallel e em 'nbllca-

� -

1'ias inverdades cabeludas maior do o que o Que 1e llJ.vam, e 1," ,

i l , -

n:lr; propor a realização, de _'refeiium; E) A organização
cões? Era a, GAZETA um orgão exclmivo elos govêrnos

,uma o:."t que apezar de su!J. fe a3,sisténcia médica e far- quanto a,o S1'. Nerêu Ramos
�le ent:'io ou dos líderes do atual oposiciot'lismo? Não!

grande necessidade para a üacêutica ambulante par"!, e quanto à convençlío elo
Era teúlla e mallteú.la de:es? Não! Vivia e se mantinha

nossa cidade, em vista de ,s zonas rurais, Este o Pl;O- P. S, D. - Ó que revela, no
também e sobretudo ele outras fontes? Sim!' EI':! li\'Te,

"11" " �el l'eall'zado duran aut01' delas, aquele denun-Se-ii g'rande custo, deverá me- ;1'" til "','
.

,
'

-

,

t C t Ih 1 t aue Emílio ele Me
dado colaboraelO1' do Cor- indepenrlen e. 011 a;"ve a anec,o a

.

,-

l'ec,el' por parte ela, Ca'Inal'u, ,e o Govi,!'l1o do candidato �'.
I' "b '1' o ceI'tn f,.. ;ta ap-l'ed h-' d b nezes, o insuperae o IrOnlSta rasl el1'.,· "'�",'

-

I ·l'eleito l,)ela U,D,N.". Até a, reio a IVIEm .a, ja esco er-
I b t-um grane e estudo, uma vez senton.se a um alfaiate e, entrcgando- he um o ':lO,

(,"le :l a,provaça-,o do pI'oJ'eto iui o 4- liA continha o citallo to pelo sr. Wanderley Ju-
J I-' '

'l,ediu-lhe que nele pusesse lima so Jrecasaea,
.)oletün, Diante do que foi ni01', em cco·ta cf. redação,:1carretará enormes respon-

l' l d' Quem leu as queixas do dil'etQr-de-redação da GA-
sabilidades para os governos )rometido e do que foi feito, I

Ui a guns me�es pa,ssa os., ZETA se menos avisado, concluiria de logo que os Go-
f t A· :remos que não é precbú fa- De tal fonna as mentt- ,

.li ,uros. S81m, a nosso ver,
d vernos passadOS e os seus políticos estavam na marre-

o sr, Prefeito Municipal, co- .er nenhum comentário, pa- 11'0.8 ess� a1'tiguete, on�em llável obrigril;ão de emilíodemenezesmente montarem
mo se diz na giria "já veio J, que o nosso povo compre- : 1'ep1'odnz1do por dete1'mma,-

AZETA
,'l'-'le o Cj'llanto f·OI' llucil'do em

I cão do, sr. Pa'iilinho [;01'- um jornal para AG'
"

muito tarde". " -

I" O fato é que a GAZETA, de 1934 [l 1951, se era de
llll boa fé, dando .-I, vitória nhausen, na GAZETA, te-

Jairo Callado, com ele ficou e ('0111 êle viveu todo €>sse
EDIFICIO DO FORUM :1' um partido que i\;;'a cio 11"�a,m impTessiona:!0. a di�e- t�mpo, Dele chegou até 31 de clezemb!'O ele 1951, qu:m-
A fC!l'fl'Cl'O do Forum que e' �ov0rno tudo prometeu e qu.'� çao do grande dtarto ca1"1.O- , ,

b' t
-

'l't'-"J

d d ,do, por ser dele, rece eu nova Ol'len �çao }lO 1 Ica.

mll prédio de propriedade do ,e posse do mesmo, na!:Ja jca,
que, ele, ois dias e-

'Sendo sua, só SH:1, ê:e podia f3;zer dela o que bem
Município', está em ruinas. 11l11priu, men03prezando as- pois,_des1nenti�i-o �por com- lhe api'OliVeSSe,
'Dara ,auxl'll'ar" a reconstl'uça-,o .m o 110S30 povo Assim, mais pleto, em- edttor_w,l, sob o

'. OhZE'T'" na-o"�

A�!oí'a I1f1O é mais a;.;:sn11, porque'.. •.... ", r.
c

�

elo citado edifício, a mais de ",na vez alel'tam�s ao nosso I tit�ilo :4- SACUI?IDELA; já mais lm)priedade única de Jairo CaIlado! Agora ela,
3 "nQs, fOI' fel·to uma tr·;:tnsa- ,leitoraclo para nao se ilucli.l por nos tTIl,nSC1'tto. EfettVa- ,

C 11 d P 1 K' d D h�u...

tem dois donos: Jau'o a a o e au {) OH el' l:>or1l '" -

cão com o ,Departamento de ;0111 os falsos pro�etas. Ao �nente, as. datas, indicam
seu!' Aquela' tantas vezes alardeada condiçfw de líber-

iÚ:tr\1das de Rodagem, resul- lotarem, votem em UIll can, tsso:. o �rttguete e de.22 e
'dad� e de independência já não existe!'

,tando uma verba de noven- ; Jicltüo que mereça confiança, � �dttor1.al de 24 ele :ru.nho
O seu antigo dono n�o pOde mais sàzlnho nomear

ta contos, para ser emprega-I Iara ser evitado que aconte- ulümo.
_ .. , sequer o diretor-de-redação! Nào pode mais imprimir-

da naqueias obras conforme ,
�a o (Jue estamos obserN'andu

UMA, ACÃO lhe o i'lU110 que quiser, como ,em 31 de janeiro de 1951!

determinaY� a Lei apr?�a�a I Ltu,��mente. , ,

-

Não é mais o' responsável pela parte redacional! O cli-
peb aCamara MUl1lClpal, Bl"uaçu, 8-7-1955. PARIS, 8 (U. P:) - O

l'ctor-cl,e-redaç,'ão é um admitido, empregado, portanto,
I «('ot're�pondente) estado espanhol, 'represen- .

quando aut�rizou aque a J '"
'.

E 1m>:o éle, que bato se comprazia em· taehar-nos de
transação. Agora (!.le já está ,••••••••••••••••••••• I:adb pelo :;eu atua1 governo, -

t I
-é o uil1co proprietario das tal, corri aéentoS' pejora ,ivos,?

(luasi no fim (.como custou a
'

ESIDENTE' Aí está a história, Dmante 16 anos Jairo Callac10
par;sar ê"te tempo) a inutil NOVO PR j açõe!-1 'dô Banco da Espanha , .

1 Se '''l t Com aI A) F' ,em Paris, não tendo assim pode con3ervar seu o seu Jorna, ' u, SO Se 1. '

administracão, do sr. ','iríssi-' ,RIO, 8 (V. .
- ; 01 as-

nova ei'a, teve que repartí-lo com o filho do G,--overna--

-

d'
I '.

1 lo pl'esidente d':t \valor a anunciaida compramo, nao seria nada e maIs, ;;mac o pe ' <

dor ,Il'ineu B,cirnhausen, Ao govêrno e à pol1tiça passa-
d 'R' 'bl' a dI'a 6 no despa desses titulos pelo mag'na-se S. Sia. dando um ar a, epu tC"

.',
'

_ : '
_- clo's, l)a�tava-m-lhe o apôío da GAZETA, eomo a esb

h t J Ma ta'"mexicano Arthur Wis- �

Sha graça, fizesse alguma' c o com o m1l11S 1'0 • ose .
-

bastavam as retribuições comerciais da publicidade,
'd I .

W'thal r o ato de no bum, de Chihanlla. Esta foicoisa eIn' benefICio a nossa na I < ce,
R 1 1 R

-

a de'cisão da prime{l'a cama- A' política e ao Govê,rno atuais não foi pos3ível con-
cidade, reconstruindo o edi- meação do sr, au c a 0-

tentar comtão pouw! Exigiram ela GAZETA. mais do
fl'Cl'O do F<orum ruma ,vez que .-:ha Medeiros no� cargo de ra cível do Tribunal de Ape-

1 D
.

1
' ,

,

P
,.

O d- (lue o apôio: exi'giram llarte de a, epOlS co pf1mmro
P'l,j'a, esse fim existe' a verba presidente do Instituto Bra- 'n.c;.ão de, '.:1rls. .acor ao
-

I f naeo, tomario o segunda, o terceiro, o última, ,

competente e deve estar em iileiro do Café.
-

'vCIO, íl,Si'llm, con u'mar a
Paulo Konder Bornhausen é um dos donos ela GA.

d �,'t
.

1 para aquI>. O novo presidente do �cntel1ca de 9 de Dezembro
,c t

'

, epu,,1 o especta,
,

' _-
I
I 1(>::"<) l' t '1 I d S, ZE'rA. Por isso manda que o Jornal, como ele, a aqup

le -f'm IBC ex-deputado em 1934,' (e ilÜ._' (O 1'1 Hma o ena"
c ,. , � G t Co a-Cola"' I ,

" "

b
' . -

' l'locr'nente o sr N.:' "U Ramoti O ,.uro o c
'NOTAS ("C1IPOll l'lltl'mamel1te, a pre- esta elecendo que taIS acoe:; lU ' •• , ' . •

l' c, """,. t -lo 110
,', " I '" 'n -;:) 'l"ar COlhleclOO a eus a l -

:lidência da Sociedade 'Ru- pertencem ao estado fran-t- e,;Lt COI11 (J::.sa mani", 1_ 1c, .

' •

,
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De passagem por esta cida

de, pararam ligeiramente a

qui, os srs, Juscelino K. de

OUveira e Prancíseo Benj a
mira Gallottt, candidatos do

PSD aos cargos de Presiden

te da República e Governa
dor do nosso Estado, respec
tivamente, Na sede do PSD,
onde se encontrava grande
número de pessôas, inclusiva
senhoras e senhoritas, foram
os ilustres visitantes muito

aclamaelos pelos presentes,
sendo ambos então saudados

pelo sr. deputado Lauro Lo

ckes, que lhes apresentou os

votos de boas vindas e lhes
disse da grande satisfação
com que os pessedístas bí

guaçuenses recebiam as visi·
ks dos candidatos do povo.

Agradecendo as manifesta

Ct\es recebidas, falaram ore·

feridos candidatos 'que, com aparecendo os candidatos, ,_

grande entllsiasmo se referi .. 'I título de curiosidade e paN

ram a campanha eleitoral que o nosso povo se precave,

-que se aproxima, conclaman- nha e não seja mais iludi<lD

elo toelos par(j, os acompanha-I com certos candJdatos, que

rem, sufragando os seus no- ,tudo pr-:nnetem e nada fa

mes nas eleições de 3 de ou-I :lem, passamos a transCreV€l

tubro próximo. I aS promessas feitas pelo 31'

Cantídiu Virissimo, atual
i'refeito elêste Municípl;:"
':iuando candidato, As pro-

ABASTEECIMENTO
ÁGUA

DE

Segundo fomos informa

dos, ,) SI', Prefeito �.iunieipal
dês te l\�lIn�cípio, depOIS de

passar 4 anos e meio sem na

ela fazer em benefício da n08-

, /
J J

l\IúSWA; l\HE'l'IWL

} J'll.:' cheg-!lram até 'nós e,cJ't.:l.s' feçb,m.ar;'5.e.s ,Cjuantn
ao3 i'limo';-pouco el.evll;ÜOi> (jüe a campanhs, política Vf;,í

tomando.,
Não nos cabem rtsPQnscibiliclac!r;s nem' eulpl1s, '

Tanto o nosso candithLo, como nós, fomos mais f)u
que claro�, Falámos portugwSs, Di3semos que clançarí,a
mos eonforme a música tocada pO'f nossos :l.clversirios,
Se valsa, valsa, Se frevo, frevo,

Estão toeando marac��tú? PoL; é fI1ara.r:3.tú que ebn

çaremos.
Músiéa, Chiquito! Música, Paulinho! Música, Iri�

neu!'Músiea� à '" Í{onder Re,is!

NAO DESISTA, nu. JORGE

I
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Desde quando o canclidato coligado não teve co

ragem de publicar o seu discurso-plataforma, muito,

embora fôsse escrito e lido na convenção da U, D, N., o
sr. Jorge Lacerda mostrou, de público, que dera o pri
meiro passo em falso, Na verdade ninguem acredi,tou
no candicl'ato que se apl'eSel,tava com um inilhâo ris

promessas impos:;íveis. A repercussão do discursei foI

tremen'da. Estarreceu os pequenos partidos. Os pene-· :/

pisbs -"inceros e 03 populistas; 'descie' aqu.élà data an
úãi'a arredios. Não querem marear as' 'Convenções do;;

respectivos partidOS com medo dos esto.urm. Sabem (lH"
o apoio que deram :lO ,'candidato, foi uma

_

cleeisão de

cÚllula, à revelia dos diretór:os do interior.

Além disso são já públicas e not6rias ,as queixas rIO

candidato' contra os udenistas do interior, que est5 o

Ll.zendo COl'pO mole; por não ser w1enista o candidato"

Esse3 fatos, cada vez mais evidentes, es.tão leva:p·
do o desânimo ao candidato, que não fará surpresa -a

ninguem se amanhã ou depois iúnç;1l' manifesto desis

tindo ela candirlatura.
A imprensa que o apoia, para evitar o [!;esto ele

se:;peraclo, insufla-lhe notícias tendenciosas.e falsas,
(;omo aquela sôbre Brusque, que estaria COll} as forç[�;;;
aliancistas dimilinguida.s! A verdade, entretanto, apa
receu logo, Em tôrno do êú', Ingo Renaux, füturo Pre

feito brusquense, agrupa-se U111 eleitorado enorme e

m:lciço, que' dará milhares de votos; de ,il;ifel'ellça, para:,
os S1'S. Francisco Gallotti e Miranda Ramos.

,

Assim também no Sul, anele at.é o sr. Heribertó,
HLilse perderá, na forma elo louvável costume, as elei·
cões em Criciurüa. Tudo isso, e ma,is (> desolador silê!l
�io do P. R. P. e do P. S, p" e,stá influindo no sr, Jorge
Lacerda para üIna deeisão heróic.a: a retirada da sua

candidatura,
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


