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P�1��É�l����t���1r!�p�A�, Irãõs"c·iiiiEiíoscÃiãiiiiiENSEs·:
':h (U. P.) _ o Papa Pio têm circulaçâo aqui, figura .: ••v , . A Congregação Cívlcn elos Carteiros do Brasil, assoctncào de classe sedíada

X.H, em mensagem enviada a de que o cardeal, apos o ••. , ·d�. -nu Capíta) Federal, à rua Pereira de F'igueiredo 11'7, está biviancto aos Car- Ao contrário, diz que Do-

ao ])l'esidente Peron, .decla- Congresso, tomara provi en-

I .•
t.i

teírcs Cntarínenses o seguinte manifesto, lívar "lutou por preservar (:

i·OU que orava a Deus para das para re Irar a excomu-

II·

I
"Preados Colegus tornar eterno o sistema de

que "ilumine e guie o v.os- nhão dos que ne a mcor-
,

A t' A A Oongregação Cívica dos Cartelrns do Brasfl tem a, honra de eomnnicar exploracão semi-feudal dos
,

ElO cora cão, a fim de que o reram na rgen .ma, ex- ..-
.,

h
. t I' a todos os colegas dessa. D. R, que o ex-Senador Dr. Franeiseo Benjamim G31- camponeses pelos btifunc1i::i-

amado povo da argentina comun ão priva o ca o ICO •

t t: loUi apresenta-se ao cl'g·no eleitcrado catarinense como candldato a Gover- • rios e que ern um oponente
l)OSS11 livremente viver a dos sacramen os e ou ros •

d I
.

O I
nadai' dêsse g'lm'ioso Estado. Todos nós, funcionários do D. C. T. de quaisquer • da participação ativa das

sua trn dicão católica". A beneficios a greja. S res- •
,

, 'I I
-

d catesortas, devemos ao Snr, Dr. Gallõiti a situação que ora desfrutamos. • ambicões'··aetüÍl ditador c massas populares na luta
mensagem do Papa e em pon savers pe a expu sao o -

-' ...

ao cabograma de bispo Tato incorreram to-

I
'rodos devem lembrar-se do que foi a ardorosa luta que empreendemos : nas atividades foram "ex- pela libertação. Apreensivo

resposta h- sob o valoroso comando do prezado amtgu Dr, Gallot('i, para a oonautsta da

I Iusí t determínadas quanto à rencão das massas,
· Peron ao Sumo Pontifice, talmente na excomun ao e .

.. � USIVamen e

S P

I
Lei n. 1229, de 13 de novembro de 1950, que reestruturou o D. C. 'r.. "1 'te d 1 Bolívar tentou conquistar o

Por ocasião da festa de
.

ão apenas o apa ou seu re- .ie os mt resses . as c asses

d I A êle devemos a derrubada dos entraves que inúmeros Interessades=npu- II 1
.

tes" apoio dos círculos domtnan-
Pedro e São Paulo. presentante po erão (ar o

li
e ormnan es ,

d t d dã A tes nue
nham ii. vitória que pleiteávamos e que conseguimos graças aos esforços da- tes das grandes potênctas,

A publicação a par e o per ao. n es que o monse-

oruão do Vaticano, "L'Os- ·nhor Tato partisse de Ge- quele parlamentnr. : -l . principalmente da Inglater-
-

: A· gratidão é a virtude que mais .enobrece o homem, e nós temos aaora o • O TEMPO ra",
t e Romano", das.jfiova, foi dada a noticia de "

••sorva 'OI'
.

I
momento exato de mostrarmos o nosso reconhectmento a quem tanto fêz POl: Quando aos deslgnics dita-

duas men�agens, depois de que o ministro do Interior,
rodos os Iunctoná rlos do D. C. T.. • Previsão do 'I'ernpo, até 14 torlaí de Boll·V"I< n encíclo

varies dias, é considerada Angel Gabriel Borleughi, se •
'" ." " , "

-

.

t 1 iti T tI·· Apela.mos, pois, para cada um (laqueies que desfruta os benefícios da Leí • horas do dia 10 pédia soviética recorre a uma

como sinal de que eX1S 'e um uenu Ira. a o naque a oca- • :
,

no sentido srao declarou : "Eis uma •• : n, 1229, seja. funcionário elo D. C. T., ou membros de sua. família, que empreen-
•

Tempo Instavel com chu- fonte inquestionável por sua

osrcrço smcero
• 'da· Uma campanha eleitoral 'junto aos seus amigos, votando e angartando vo- • vaso "autoridade": "como. Karl

de nórmaliza1' as relações boa noticia. Confiamos em
• •

I" tos, para �ilem tanto fi:z 'em nosso beneficio.· -

: Temperatura: Em decli- Mau salientou", dtz a, "En-
entre Santa Sé e o governo que tudo ficará me ho1'. ••

:=b. ·'1' I
'

Como parlamentar, o então Senador Francisco Gallotti, nunca desmereceu nio,
I tsiklopedi"a", ,"Bolival' lutou

argentino. O lSpO auxI lar ..
J

de Buenos Aires, lVIa,11Uel A IUGOSLAVIA FAZ. da confiança dos seus eleitores; no Govêl'no do Estado, tudo fIná para. engra.n- Ventos: Variáveis, frescos para transformar toda a A-

• ,leümô!HtII dt·sse 'g1ol'io�0 tOl'l'ão catal'inense. Tem,pel'atúras extremas mérica do Sul numa repú-
'rato, que foi expulso da O PAPEL DE • •

.

�
• A Cmlg·l·eg'açiil·Cívica dos Carteiros do Brasil, tudo e.spera, do vosso civis� ... de hO.J·e: I' blica federativa aOm de Chf-

Argentina. com o seu aUXl-
..

liar, Pablo Novoa se acha MEDIADOR : fi.., f' agradece aos l)re7.ados coleg'as o seu apoio. : lVÍaxima 11,4
I
fiá-la na qualidade de dita-

Es'r·Al\"BURGO 9 CU.- Pela CongTegação Cívica dos Carteiros do Bl'asil. '... Mínima. 8,2 dor",
em vüigeril para o Rio, onde P.')� _ J.'.LEvI'clellr.l.'a_se· aqll·!· .... ANTôNIO BERNARDO DA SILVA _ Presl·dente, ••. .

t' a COI gl<esso • -
1i�••••• ít•••••••••••\t•••

Val assls 11' o 1 .• ,UlDE8RANDO RODRIGUES MACHADO _ _
Eucaristico Internacional. que a Iugoslavia proêura : ArRÉLIO MAIA _ TesoUl'eiro".

Secretário,

._ DESIN1'ERESfE' 00·'5' T·R-ABAlHADOR'"E·S
N V t' ambos os fazer o })apel de media,dor, ..)

alto� pr:l��ao:oforam recebi· às vésl)eraS da conferência I .• • . ,. t GAUCHOS PELA PARTICIPA'CA'�O NOS
dos em prolongada audien-' das quatro potências" a ter .� �••••_•••iI�••••••••••••••••••••••••••••••• , - -

,

�� p�:;;;i:r�la;�r:e�oC::i�:i
I

�}:�::·�oe�E�<, !���!�,·:·l��l��·�
.

Cré,dilo de· 80
.
milhões de lD,arcos para LUCROS DAS EMPRESAS

bi'flsilc,il'a a bordo do "Au- �

]" f' I
-

t
-

d·' 8 -I
PORTO ALEGRE, 9 (V. za. Solicitado o pronuncia-

���:�USq'�ed:�I;:·::�::ne�OI�:; ��ua��I:ta���:( l�:l�([;�r�e ��� ..

:.

Impor 'açoes o rasl' A.) _ Chegou, ontem, a es- mento dos trabalhadores

f
� B bl

. ta ·capital, o sr. Deocleeiano gaúchos sôbre êste assunto,
prll'a Buenos Aires após a gabinete rances. e er, ,., •

f'
.. , •

j·ealizil<;ão do CongTesso Eu- qbe�1lel1 eeVsl.tlláclIPlal'ol,CUsl'ealllldl)oal,tsalal1o- O -CO.DVenIO Irmado .com 8_ Repúb.llca F.ederal 418ma �Ie����ld;a C��I�i��:;�Çã�r���� ::�i!��!ara;����'á�\�S un;�ii;
c�ll'istico, Com eles, na via- -

RIO 9 (�T A) E
C Ih la Europa adiou I . ,'. '. .

-_ m en- medIdas para manter e esh- çào (Ie Comissõés Mistas co- cional dos Ti'abalhadores consideram-na impraticável,
gem para o Rio, embarcou onse o (

't 'I f .nll tr'evista ontem concedida à ,nular o intercàmbio comel'- mel'ciais em Bonn e rio Rio nas Indústrias a fim de prinCiI)aImente l)ela exigui-
l:o.mbem o delegado do Pa- seu regresso a capl a I"_. .." '., _ ...'

-,

pa, ao Congresso, o cardeal <.:esa, para participar da re- impr:n�, t
o �inSis.iro �d- 'I·

IH I :
1 ali) drap1da hqUldn.çao de Janeiro, para acompa-

I
manter contato com �R tra- dade de meios de que dis

Benedetto 'Alo.isi Masella," :'io oferec(da pelo p1'e-
num ·0 . as os a I va, c e,- ,o Si) {O ev€dol' da conta de nhal' e promover o desenvol-I balhadores filiados aquele põem, para exame da ques-

durante muitos anos �:��. do Baixo Reno, Paul
fe do Departamento Econô- lóbre':;-C?l1vênio,_ mcdüli�te vimento do intercâmbio. Fi- órgão, não só nesta capital tão.

<ll1e
no D maJwe Trata-se e1'e conse-

mico· � chefe da delegação lmportaçao ele_ mercad,o_rlHs nalmente, ficou e!'ltabeleci- leu.l11o no inte'J:ior do Estado. A primeira reunião, nes-

{�(;�, nUl1cio aposto li co l1,:il'Q 'J� pl'illle.i.l.'O �.,x.ni!,li,'- ,eCunô'mi,cH ftte.mã> del<am a ,';l'<I�ileiras p�l� ,R,epublica', (l� '(.i�l� Js��'ia l11anti,do a �o- i O,ntel::', p,l'esiclill s, �. ,a. c1u�s � sentido, foi realizad:1 n'a

J., ·t' .. l' ',N'" l' tl'O Eel (""r Fa ulI'1'e· ,. �.. (:{lllheth '_ a� ;�s;-ê�liia� ,do a_" F ecft'3"�l-- lua ,,:�A1iem.(U1,ha' b;Lj nW';!-f<1o'rvr l�'fF ff'nls�j-AI(·r'ila- rClI Junc>i. 1:0,)11; ,).� d J ngcn te:- se(fe da l"edel'acào. dos' '1'1'a-
'_n,le a.s (l'1e1';<lS \e1- ",d ., < c" 1'1'- t

-

/, ""1 b b," "" d'''''':I..-·'-· l'fI'l """ -

r·"· 1 �-""""""�1· t-
_. ","" 't 1 b Ih d

;,' T"_" t
'

1t••It••�••••;•••••••••••••••••••IiI............
Ol'( � deeen emence cc � rH- a �l. til'" <:' uma " I � Iii üe, :; m � (� l:'es.envo vlmt!l1 () Sl1'l'.'lc:ns P01";{){l e_gren�-é,. 0- ll. a ore!;! nas' HIUUR q,a's
do enl1'e o Brasil e a Re- credIto de 80 mllhoes de I'.conomlco, Criada em 195:,1. cfl�lão em que f01 depaildo de Constí'ucão C.ivil e do

.

I'"
públie;'l Federal d<1 Alema- 111<11'COS alemâes para, impor. p[lra tratar do problema dos o aspecto constituci011al da Mohiliári�, à Rua Voluniá-

-

N· _ .. O' 't u a{· S' .. Ilha. Nos têrmos do acôrdo. tação c,\e mel'�ado1'ias daque- jnvestimentoi> e financia- participação dos ll'abalha- rios da Pátria, 114, e COI1-

_

.;erá ob�ervada a adoção de le país pelo Brasil; C) cl'ia- mentos alemães 110 Brasil. ,-lol'es nos lucros da empl'e- tou com a presença da qlla
um regime de comércio e de.. ....., "••••••••••••••••••••••••••••••�••••••••••••�.iíJ•..........�( se totalidade dos dirig'en-

,
" .pagamen'tos mais liberal' e tes sindicais, à noite, cQm

-, CONSTITUI - já um deboche a atitude do �o- .na,is flexivel� cornpreenclen- ITUPORANGA COM VOLTA A CER UTILIZADA SOB NOVO início às'2l horas, ° assunto
\'rm:. dfi�', no raso do abono. Dellois (le construir para o se\! �Io a abolição das seguintes OS CANDIDATOS.

. -J ,. foi novamente posto ,�m vo-

l'I;gaÍl" 'um pal�tcio de luxo e ostentação, cujo custo nin- cÍiscriminações: a) no Bl'a- ., PR-'OCESSO,. A. VACI N.A SALK NOS, tação, com a pel'gunta� sô-

Imern ficou sabendo a quantas dezeIlas de milhões de çru- iiI, eliminação do diferen- ALIANCISTAS
, bre se interessava ao tm-

;e;I'Os se elevou; depois de comprometer todo o excesso dI'! cial das bonificações: b) na ,I .

balhaqores
..

a participação
;,j Lê'í;ll,du�do pl'evi"to li:.ua um orçamento que subestimava República Federal da Ale- SR. CELSO RAMOS ESTAD-OS UNIDOS nos lucros das e·mpresas.
1:;1,1 .m:üs de um te)'(\(} li receita; depois de redobrar as ver-· manha, abolição. do siste)l1a PRESIDENTE P,S,D.

1,:.;; llal'U as fesias, :j):'l.Ilquetes, coquetéiS, paSSeios, caderno "treue", 1?LORIANOPOLIS WASHINGTON, 9 (U. P.) pe1'mitida desde o dÜl 6 de

(:e amuem, propaganda política, foguete�, etc., - inclu- Dentro. dêsse regime de li-
_ O serviço de saude pu- junho. Foram elas produzi,

. '! I t' ra· de Cr"' 750000·00 I Satl'sraca-o COI'111'lnl'car' otl'-· l)lica autorizou o uso apl'O- das·. p e los Laboratorio�
:'I\e as re I'- H'es even ualS, (IUe l)assa m oJI·, bera ização, os pagamento's
l'll'a, Crf, i,5aíl.OüiJ,oo - o Governador. anuncia, pela ,im- ;;erão feitos em marcos ale- ma recepção meio pesseeust:1lximRdameI�te de 300,000 d9- Wyeth, .. de Marietta, Pen-

111'Cl1S:L a seu servi";3, tiue tem a melhor bga vontade para mães ele' conversibilidade li- Itupol'anga escolha Ilustre �e� ele vacma Salk contra a nsylvania. Um informantf'

tom a cbsse! Ciil'C� !lê Cr$ M.OÔO.OOO,oo do excesso de arre- rn itacla, em vez de dólares- Petel;lista Miranda Ramos' pHaJisia, infantil, fabrica-, do Serv;iço disse q ue as \'<1-

,'ada,;iü, im�vlslo., já fiO ebborarem o orçamento, foram convênio de utilização bila- para integrar chapa nos.,;o
t d,lS jú com as precauções há cinas esGvam s.endo produ

�'r.r"ril'GlIJeti!l()s aos primeil'os dias elo 2° SelYlestre. E. isso ternl. Abl'em-se, assim, eminente candidato Fran-I P01.l,CO de.terl:ulnac1as. Est" zidas quando foram emiti

jhlr que'! P:u-a que nâo ficasse positiva(10 qu.e era mais ,lo prespectivas para a forma- cisco Gallotti, nome que vem 'ser� fl pnme.ll? r�l�ess� d� elas _as novas normas de pro·,

{tue l1msínl dar o abôno, }lelos meios comuns, sem" cír- çã.,o de um sistema 111ultüa- receben'do expressivas 111a.ni." v!1cll1as cUJa utIllzaçao e duçao.
"uío vidoso do aumento dos impostos! tel'al,. dentro do qual as festações, solidariedade po,< I

,•••�Q .�
- •••��.w.w w.:::.•...•�

w._�." _ �.'.wM��·� _ •

do Assembleia nobre Depu-
Õs li iH: ainda pensam fa,zer explol'ações com o funcio- moedas dos países partid- toc�o, I�uniciPio saudações I CODvençao· do . P. D .. C•

j',ali;,mo í, o alJ,Ôl1il, estio eag;anu(los, Redondamente ilu- pantes poderão ser livre- pa: tldallas. 1 Acha-se reunida, desde H sesão solene ele encer- tos este municipio. vg sinto

.11dús. Os ;eí'vÍ(lOl'es púhlicos não são seres obtuzos, {lesti- mente utilizadas em tôda a J.oao Carlos Tlue3en - Pre- ante-ontem, nesta Capital,· rlmente, na qual fãlarão me satisfeito expressar vos!';o .

'i

Ülidos de "olhos ele, ver e· de ouvidos de ouvir", que não área. sldente I a CóilVenção Regional do diversos' oradores, ,entTe os :ntermedio esse Depntr,cltJ
cm-.llneemlam (le quem ..stão sendo vítimas. A 'futura área multiJate- Hoyedo J,ins - Secretario 'Partido Democrata Cristão. nossos agl'acl<?l'imentos �q�Jfl-

.,.
-- lNénrVEL que um jornal democrático apoie isso J<al (compI:eendendo ainda a I As sessões plel1árias foram quais o general Juarez Tá- :idade legitimo represenLln-

([e o EXe(:lltivo só mandar a Mensag'em do abôno se, pre.'- GI'�-nl<etall11a e a Holallda) -- l' d t h" '1 t d'd t d 'e po"o \'l'cl�l'''a 'A��e·nl'bl"l·;
" .' , reea IZ:'l as ou em e o,]e, as vora, 1 lIS ,re can I fi o o .:. J' c' 1< ."'. l lO co

vlarnent.e, lhe 1'ór garantido apôio unânime! da Assembléia estará s�parada da área do 20 horas, na Ass'embléia Partido à Presidência da .:it 8ü3' J01�O CA'JTO Ver.ea-

»)1ra '�:;llspitcHlo,; aurnentos ele impos�os, Nem ní),-_Ilha de dólar. Por êsse motivo, o Lé�dslàtiva, serÁ efeti.wdn Jnepública., Im FSD
'.

Rllj'rtt:i�'ill, sob o Guvêrno de Sancho Pancha, um jornal de' Brasil, embora sem assumir ••••••, �(;••jj••••• ..,;j.ilj�iiJ••$iI�.iU'��»:il:õ3 �'&,ój·�tiI\�_0i�;jjt�.i;"'.:... ,

n':::pon!;abilil1(lc�e .,ustenlaria essa tese clemocrática, de um

I compromisso ,formal, mani- 1

F· d
..,

clos_Po?letes ser d�pel1tler.tc elo. outro: Temos, no Brasil,e ü,stou a intenção de evitar I ,Ixa OS no'vos prazos.
,.

11,1 r,;�ta(10, 3. orgaI1l7.'1ç:io dos poderes, mdependentes e har- a utilizacão na área do dó- .

l:lOl1i�OS entre si. S�llbordinar �lIn a outro � � hipert,r�fia, o lal' d,Ü, inoedas dos países 1l4iJ.)Jl
lli11 Clo,reginle, Peçhr pronuncIamentos prevlOS e eXlg'll' de- que participem de·tal siste-I- 'i!!!!! para a aquisiç'ão de trigo nacional
pPJltlendn. Que o faça o pl'lmJrismo politiCO e mental dr.) 111:1 multilateral. Ressalte-·

,_ .. _ ,
,__ , ,__ '..

-

sr. IrinH1 BOulh:l\Isen, já não é de surpreender, Que o �e [linda que. a Repúb.lica.' .

,_ _
. " .' elo, :lno após ano, que flS

allv,iem, nes�� c�minho, jornulishl'l ptesumidllmente culto;; Federal da Alemanha se
IA RUSSIA VOLTA A I RIO, 9 (V�A.) _

CO:lside-1 ép.o?as peculi�res às safras ri�Rf1ará flgora fi ter a se-

- e.subservlêncIa, , _ _ ,:::omp.rometeu a pagar ao! ORGANIZAÇÃO. DE r,nnClo que nao atende a. r?a- tl�1tlColas, oscilam :111 fUI1.- g-uinte redação .

...

-; PERDE-SE a elda sessao e verde a ,sua �ancada, o Dra,nl moedas livremente � Ildade dos fatores amb�e\1te çao das mterferenclas ch- 'Artigo segundo _. O pl'a-

}idt'l',I,!lel't Vieil'u, Quando, à ming·lIa de talento e de razin eorível'síveis, sempre que 1:e- S.{\UDE no Brnsil, a fiJ:Cação rigida rilúticas e que o uso em zo. para a compra ele· :t,rig'ó
·

j):lr:'Í defendci' rdi):'; ofir-iais, recorre à )ll"ólJrla inteligência. cebesse tais moedas em ne- GENEBRA, 9 (U. P.) ,0 p'el'manelIte das datas pa- gl';mde escala de s�mentes· Ilacional e a determi.nação
Defcildendo o escândalo das verba;; e suplementações per- \l'ócios' de trânsito com mel'- A União Soviética amll1- 1';1 o inicio dàs safras de tri- Cle variedades precoCes tem .das respectivas datas de ini-' ,

tll!l;Í�'i!lS ji!ll'a os banquetes, champanh.otas e uiscadas .agro
..

·

cadorias de. odgem _
bras i- 'I eio�

seu ete�no à Organi- go, o. presiclen�e Caf.é �ilho, encurtado o ciclo vegetativo cio e término serão fixados'
nlln1Jc:tS Í' llai'a os CI'S 25,óOO,oo mensal� de generos ahmen- leira. .

zaçao MundIal de Saude, por ato. de ho]e, atrlblllu ao ,elo trigo, permitindo a tea- anualmente até 36 de ·setem-
· �il'iüs llUl'a õ l"abcio, o líder udenista teve esta luminosa Outro item de destaque: após umn ansencia. de seis Serviço de Éxpansão do lizaçr.o de colheitas mais bro pelo Serviço de Expan-
_;!lí.da: "Os srs, da oposiçio querem que os do Govêrno mot· ... , Brasil assegurou a mal1u- anos. Os russo:; anunciuam Trigo a determinação das cedo, são do Trigo, que estabele

l':Ul1 <.le fome?"· Dir-se-in que o condutor udenista. imper- fenção ,dos compromissos
I
tal11bém uma doação de qui- datas de inicio e término do E como a comereialização cerá, igualmente, percenta-

lt1f:l.bili2.ado !i (lual{Juer emoção moral, perdesse de todo os tssumidos em acol<dos bila- 'nhentos mil dalares para ·pl'azo pará compra ele trigo da safra de trigo nacional 'g.�u's minimas de àquisiçâ;; .'

C;í,tuPlIlos de l'l'íU'esentante do altivo povo lageano. Não t ei'a is com ou tros países
i
o fundo da criança das Na- 11:1(' ional, alterando assim o indl1strializavel logo que a mensal obrigatól'ia de· cada

P(1l1t'lHlo neg:I}', faee à evidência, que o candidato gover- reservando-se o direito de
.

cões Unidas. . ;ntigo seg'uJ').dú e o seu para," iri<\])e�ão 'oficia! haja vel'Ífi- Inoinho, devidamente il;lscri

n:saa. Hnela a, fazer a su::. prol)!lg:uida em cano oficial, com opor-se à realização ,.de ne-I' Como se sabe, a_ Russia, gTafo unico, do· decreto 290,. e.Í1do a existência de tl'igais tO'e em funcionamentó'.

I"asúlma fudadu. aolS dinheiros públicos, assim explica :\ gócios· em trânsito' com,me1'- que foi uma das fundadoras· de 9 de janeiro cl(� 1951.
.

em condicões de ceifa, re- Paragrafo unico - Para

inu:.raHihtle, lh tl'jbuUá qU8 lhe del'llm pai'a fiscalizai' pre�, cadorias brasileiras sempre dessa i�lstituição, dela se O dispositivo anterior fi- presentaria um valioso am- efeito de comprovação das

f�isáml'l:te a aIsliea<:io honesta do el"ál'io:' - "O s��. Jorge� que tais négócios prejudi- déRfilob, em 1948, junta- xavôl ci prazo ·de 120 dias a paro financeiro, indireto, ao aqmslçoes de trigo l1acio�

Larcrch_nn<la f'n1 r::tvo ofici:li por que é um c::).ndidato ([nem a execução· da.queles mente -com os países satéli� '(>011tar ·de 1)l�4me,iro de janei- triti c l11tor, resolveu o pl'esi-· il:al, serão também cpmputa- '

p01)re!" '<, �., ." ,l.cordosl �{6S tenno,,>do con- tes, c�m a acusação de que 1'0 Dl<orrOgav�( por mais dente da Rep'ública dar .elas fiS compras realizadas

Os el.'>iíoreEl fjlie fi elegeJ'am ,levem estar nã.o sá afi'en'l. t-ênio; foi também estipula- suas atividades "eram ina- trinta dias. Contlido a ex- maior flexibilirlade ao dis- ]Iltes da data fixada para o

Jildr.<:, lii'iB f.illm,rU;1il en'Bi'E'onh_adü". da a adoção das segUIntes dequadas". periencia VelTI demonstran- pO·3itivo daquele decreto que inicio da safra em curso".

Tal é o que arírma a "E0-

Ishaya Sovotsl�,1Y,' 1im",;tl\)"
podíya" eh U, R. B. ;;), (Ci;1ú-
ele Enciclopedia Soviécl['��)

. em suja recente 2a, edíção. ;
'\.,'�

'Enquanto aquela .publiea-.
.

ção soviética apresenta
' iliíi"

relato cronológtco dos íí:'lt.u:

do grande libertador 11:1

guerra de libertação elas cu '.

lonias espanholns na Amérl-

.,'

Cr',l.
ca, a "Entsíylopedlyu" pare
ce desinteressada no tre
mendo .ímpeto dado por TIo-

-

Uval' à luta contra o colonía-
lismo e 'contra a perpeutn.-'
ção do feudaüsmo e expio,
ração humana que é seu co

rolário.

VIDEIRA AGRADE
CE AO DED.
DA NOVA

CELSO RAMOS
PRESIDENTE P,S,D.

FLORIANOPOLIS
Face interesse vem tornuH-

tacto Danova respeito a3sUll-
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FIOrlanlípoi:S, Dom!ngo,.·. tO I
de _�_.Il_i_h_O_d_e_l_9,_5_:3_'';''':;' ''''c-::.,.:",,-,r-.�. � _.-,,-.---,..-.c

�
.. : ..

A 1i'40BILI/\J<IA "MIGUEL DAUX"
j).líl'!lSTÉ1UO iM, AGKleVLTDkt..:l

SEliViÇü ,I, LOtn::�TAL 'fAR)�AcIA Df. PLANTA0.... :�

l\lES DE ru LHO

V E N DE

ilU.. l:GACJ:\ Í'i.ÜHi:.::'Li, -O-
IU-�G 1.. ,"" iH. ADMINISTüÇ"t) ,

:&edação e Ofidhaa, .. IlIa CaÍp-
.. :\(.'oiU;U" (;om O eSTADO .H.

aelheiru àJafra, o. L>Ii� r... 1. ... ;12 ,

� �.:""'l'.\. CA'l'ARI�A -- C1. l:'uH.I' lU. I
.. -'\ \' IS" Diretor: RUBi:N� " �A.• ús.

'J"ano.
'.1 Údrj;uC1A Flure"Ud Re1;'\tHIa.I.

{_ ,""" r e LlOM1NUU� •. lJ. I 8 d�l_mingo - Farmácia l'\ú_lt:rí1fl - Rua Trajano,
lIu sr-iltid ... .re "uttm, ;lU _W;Ix.l!tlO 1:tO�·

,',,!UiNIl I 9 sábado (tarde) - Farmácia Esperança Rua
lttyel. as 'quenna u;j;� e ddrüba�a,. de lIml ..,. arun lie

,
hU pe -

iIt< .. r.,,,,�u"'oIt..fI: Conselheiro Mafra.I pedír os desastr asos ereítos el�l)uõllIi(.;n3 e eculO:g'It:o!\ �Ut\ lt"jJrr.�.",lI' .. ;·ô... Á S. L·r·'.1 10 domingo - Farmácia Esperança - Rua Conse-
.aearrefam . tais pl'átiéas, tclnja públi(,u e dlaU!'" a alel,Ql-a

Lr.d.. :' .

I'h' M fliul> 3""",)0.r ., ..<1r.. '�l -.'�; Elro a . ra.
de todos:os prúprtetártos de terras e la ,iÍ:ad<Jl'e:. NU geral•• "I1M.

_

. I 16' sábado
-tIara. a, eXÍ!!'ênci4' do ;��umptim!"nt.1I dó Cúdil:" .

;;·\",·;:,;t... 1 I :i:�L: ':2',51111� - i::lf) d. ,aD.IN.
S h idt· ...-. .

'. '. roU" I., fI<: N(,Vel!lt�·, li;!/:!'� C mI .

! (Becr, 2:1.7.93 de 23-1-19:14) em todo: o' Estad.!. l!lnl!:.r .... !. ólt 5áo f... I·',: ! 17 domingo - Farmácia Nelson -

Rua Felipe

I QUEIl\'lAUAS E' j)ER1W�ADAS ut; MA'fU Schmidt.
Nenhum p.·oprietál·io de terras ou .1avr21dÜf ílOdt!l-;I I \:$t;;,',:-\:nJK"-'-' i. 23 sábado (tarde) - F'armác ia Modema - Rua João

.

d
.

d d b d d
'. . ". ,-,,,,,ir,,,

prece er queima a 00 erru a a e mato "._sem soucn.av, Pinto.

I
(,'um autecedéncta, �\ ueeessar'ia tícenca da aut .•nhladi" 1'1 ... Ali" '.�r. 1'70,OU; 24 domingo - Fru-mácix Moderna - Rua João Pin-
resraí . competente, cumorme dispõe tl Codigil FJuf<:iltal cu' ;'.:el!;eitrlii Cr$ III1,OQ to.

I t", I"tut.n -

�eilS aflitus 22 e 23, respectrv ..me nte, estanuu o,,; ilJr ..aWf"�
AIl" , Crt !!'IO,UII' :::0 sábado (tarde) - F'arrnáê ia Santo Antônio

I r..ü.ieitos
a penaJicr..d es. ::l ..m".t' � . Lr�llll.OU R ua Felipe Schmidt, 43.

_ REFLOItES'I'Ar.J.NTo I An unci» fll"dl .. ure 'oO[J'IH')
'31 dorní F'-'

.

Q A •

,
"

. "

_ .' •
� r ; "."

U. ""Iii'H�'\I' "-.,,.me. "a" SlIiI- I, . o?llngo - ::trmaClS ,::"anto AntonIO - Rua Fe-
I f.. !lt.a Repartlçau, pela reÚe de "'vell ..... , flllresl.ah.. IHII

I
t;11f·�Ú(ls. fia0 .�I io dto Ilvl'lo.. hpe Schmldt, 43.

cüopeca�ãó, que in<llltem no Estado, di.�r.''}t' .te ruuda:- �" �f' " úl'I<ÇliO uã" ae rl!.pr.I-1•• IIIlII� , O serviro notUl"10 ger''! �fetuado pehs Fúrmáeias!
_ _.. ...

'. _" .
. .

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

I
.. ' .' I }1,j:�10' , onl'eltOj .1.I11t' do. 4ulI.'"

"' . .,.
1 o.; c.:= "

c

melltel!í de e"peCle" iluren<lIS e di" orna,heilla',aú, IHll'it ,Of
t\�OI auÍCi;;.lto.. Santo 4ntonlO � Noturna, sltuaebs as ruas Felipe SI.']I-

hecinlento aos agridiltm·e.l'í fCl g'eJ'al, ij<lH"'�'ial141S ilO.."I."(I�- I midt, 43 e Trajano.
·

re:!ltamentu de suas terras, alem tle "I'e�tâf tpda Oi ;r'il'..... '·a,o f -»-". ----- .... , .. - ,----- _. -o I A presente Ta bela não pod�J'á ser a lter::tda sem pré-
.

Iéulil'a IlIwcssá.ria. 1.i:'lubJ'a, aÜIlia; a pus",ibilidadl' ,',la u[;
!
via autorizaç-ão dêilte Depal't.anlento,I

I INF'ORl.\1ACúES .

· �ellçã.o d� f'�lpr�st'íl1l0s. Il,Uit 1'''''1ôrest�Jnel;to no I�a JH',o ,I

li. ' UTEIS"rasll, com IIO',iS de 7% e pr�itu de L) alH1�.. ..
.__ .__�.... .__ .. " '"

"

O" Íltlere""ados em af;"unto" j'!uI'I'S{,Üti, .para " ubtt-n- ---{)-

.;io de maior ..!; :sdap!('jmtHHos t- rrqu,-,rt>.n',fU a Jj(lrha('á" O li:itúl' GlIcontn.Tt.. n';'íta co'

11m ... illlt1i"m"çõiIo qll'_ A.,· •• tá.
de bcençapar:a queimada e derrubadas' de mato, dt'\'el' tiiàl'i'i[nede .. d. im,'-iJi"tUí

, diril;'ü-se j,;, i\g·t:lldll.s t·lo-rest....'s MllnitiflELi� ou di.:,' hnllton JOitNA1S T.í.J ..••

• t ft t·
-

't A "" t" lO " O E8tado ..........•. , ., '.IJ��

\
ll' a es li .êp�� Iça0, Si Ulh';:& li rua ,..a II os .. lIIiJIl11& 11 "'.A. Gazeta ...

,

'_'" � , .', .".. !,!fiI"111 Florianli1J"IUi. "Dlál-lo dI< rua. ...g7f1

\
'l'e1efóné' Z_,47n --- Caha I'uiltai, 395 iA Verdade,

'.' :
.'. " l!,1I1�

. llilp. enu .Hi�U.I. . . . .. i,e8'
Endereço teJegr!ifico: A,risiha -- t'I01-1anóplllts, .". C; HOSPITAIS

I __ -.c��""",-..�_�"'__, Catidadi:
(Pl'ovedor), , , _ .. '

'. lI.al."

l�i'o�taYill) " lI.Olb
Nel'<lu j-t''''llI* '., .,&'.1

i
\!i1itlir .•.•.. ' •... , ,. UI'I

1,'Jao .'!ck,sl iâ" (CJOãil II.
, Saúde} .... \...... a.ln

: )b.teruidade OoutOl' Car-
In� COI'I'êa l.lli

Cll....MADOS Ü.It·
.

Gl'.:N'l'ES

INICIANDO AS SUAS VENDAS OfERECE··
2 Sábado '(tarde) + Párrnáci, Noturna - Rua 'I'ra-

Urna uasu amp l a, construída em um. terrel)O,
tlix lf),50, Iocal izu da 1\0 cen tro da cidade, sendo parte
n an c iada, eiltl'egündu-se <l casa, de8oeupada. Preço
CI'� :�UI).OOO,oo. i:�t_;g0(;jo urg-ente,

.

-0-

de
fi-

Farmácia Nelson Rua Felipe

t�rreno de 9x.5l:1, sito
e ou tra de -madeira,

Duas casas, toca lizadas em um
nu Estreito, sen do lima de al venaria

Preço (�1'� 30ü.OUO,oo.
-0-

Duas CtlSUS situadas em um terreno de 10x65, sito

no Esrreito, seu do ILlía ti", madeira e -iutra de material.

(Jre.;o Cr$ i20.000.oo.
-0-

Urna cusa de madeira recem-conatru iua, pintada a

GI�(J. IllCil-liz •.• da em LllO ten'eno de 20x�5. Negócio urgen

f,"', Pl'�<;(' Cr$ 95.0üO,oo. Estreito.
-0-

Uma I:U sa de IiI:.'! I' I'ia I, local izada n um terreno de

LQx0QO sito a rua 14 ,lê .) ulriú, E:3trei�ü. Negócio urgente .

l-'J''''';<J ,C)':t' 14li.OÜO,(I().
-0'-

l.:ma CHila üe rmid(·ira rec-em-eonstl'uicta ainda não

Il.;d)jtdda, loc-tdiz'lI.!:t e:n um t"1'feno de lüx30, sito em

Coql.'Jeii·o�, Preço Cr$ "1811.000,00.

'Rai-os X-0-

Cnla (',,�a H f:uü ('ullsf'lheiro Mafra.
-0-

Um.l Ca5'.H a Rua _I;'t'l'llando Machado.
-Q-

Uma granae caS:l �()m teneno, em Santo António.

hi"çü Cr$ lSO.OOO,no.

","pardba$-t"ill moa"rn� a "U.mi'ktló

h�t41"I(IN.
·tta ..!h'I�"IU 14 � " hldi"lwuplll.·
rLllrflliu e �a�racõ1u t tura li)

-0-

V�agem
e

� _,",_

t:stlllUli.lf(f -- iutf'stmü" c rt!!'",.!u '1''''�I·I�f·l; .. t,,'111l.
íbns é bexiga t "letil,Uanii6}
l:u'r .. c .u ..xu.s. lH"tC'ru-",1.l f)!rt�Q!<rlHilL C .. I.... �ll"ufla'

<ião ali.::; �fo(Ulla" pô&fli. ,j'agilt,.,rlt:l) Ila .,,,.t".i·1i;,hul •.
tta.tiiutrafia�; de OS:SO$ em ,�r!o'

com segurança
rapíde� .

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS D.o

RAPIDO ,<SOL--BRASILEIRO))

l)ua:s tll-:>:iS de rmu!r-ira, loca.jj�adas em um t�rre�o
dr :2p.,\�g, de t.<I11anl:U:.i diferentes, situadas jUllto a 1<:8-

:.ola de Escrita e F,,:.elltla d,l Marinha, no Estreito. Acei
tH oferta. N egóc io 111'6('ll te.

-0-

Três mílguifieo'\ '["Les (1<1 lll'aia do Bom Abrigo. Pre

�u CI'$ 170.000,00.
8.'11 \l.,ütüal!' e.llh�:!I dUN dlamefr..� d" Inll'h ':'ltr. "rleUta.

ç·ao tio pana (Kaàio·pt-I"'lJlrf.ri�).
Ph... huu"n • ., Ilã !ü!it�rnIl11:1.I,t' UI 0lHlf)� t7ol'reaFlortanópoUI - Itajâj - JoinvHle ;;.::. Cur[dba

)
'()'flHó H.é" BO!ilbOil1"'O.
",,'viço Lu. (RtJclama-

� ..eg. Z.40{
!'n li<:i a i 8 .. 11, Cült\iaiári,,' 2.uli!
f'"lí"i� ,Glib. () .. le�lIdo),. :11.".'
()�lP ...NHIAS DIí:
l'RA NNI'O i.'I·.�
-I.ÉRf:O

:'AC ... , .......•.•.•••

"'l.lHlt.·O lolle:;

f'r' ljl)().OOO,oo.
...-

&u& Deodor-o esquina d.
Rua Tenbllte Sílveira.

',7••
2i'iil
un
U'i!6
"'ai
&.aIS
Ull�

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

"":"0--

Qu.>.tl'O lotes nu cidade d'e Londdna, E8tudo do Pa
r:'i.1Já. L"r�,ú CI'$ U;;O.UOO,f./O,

--0-

I_!nl lot.e ti" l():-:�;l. :l rua _TulJinambá, El;treilo. Aceita
1It'., ..ta.

VENDE-SE AS 8l<:GUINTES PHOPRIEDADES
.......-----------------.--.._..�� .t'.,�úif ,." .....• ,.

- --------.�.---'�-,.-�-;,.----..

'1 V ..ni ' , ,. , , ,

�.'ôi,ü, ..�êr\l" ., , .

,Kelll _ "., .

____�._._�� l_��----_: ..-.-�,--..-
_

.�t·�J}dinaYil. . .. o', •••.•••

·1!iIHEIS
-

Lu.:- .....••..•..••••..•••
M"i(estic __ __

Melfhp:J1 ..

LJI l'()rtl!

Cauiquc
�ntra.l

I ":TI·.",& ,

; f'.t::-�I •••
"

••• � •• I .

I . ::'f REI 'l'o
' .. , ....

A Casa n. 12 na Rua dos Ilhéus (antiga Visconde
Ouro Preto).

A Casa 11. 13 na Rua Silveira de Souza
As Casas nOs., 1 e 3 na Rua Sete de Setembro

1.021 Uma casa de estuque na rua Servidão Moritz (Mon'o)2: o;N(! ,

.:1.71 com o terreno 6 x 14, preço Cl'.$ 18.000,00

I,!'ll �ma easa de material com o ter�'eno 10 x-30 110 inicio.
�',6��_1 da estrada do Pantana.l (lado da Trmdade), preço Cr$., .

áa71 .40.000,00
U" I � ;tratal' com o Sr, Dorulécio Soares ou o Sr. Sílvio
.. �Son81Dl

-1)--

Uma CHSa situuda n:1 Prrda do Bom Abrigo, e um )0-
f.f> anexo, com onillUS na p''lJ'ta. Preço Cr$ 150.000,00.
Vende-se a casa ou o teiTeno em separado.

-0-

Duas casas de material, -situadas no Morro dó Ge
I'airto.· tendo cada êasa seis peças. Preço das duas ., ....

('l'� };\O.OOO,i)o. Fariiita-se pag:lm�nto.

DR" .
{t".A DYST_.A '7 _"-.

'iN MTjSSl
.-

'

Cl.!.NIC. 'Sl"ECLU,I7.,U;� o.
CltlA._..ç .... .!!

('I.�,p:d1cu da. i iii J) tlH·r••
R....• C,I., \>.,tr. .1,'H'HI�"

.!,V''''.n{) ._

.: IHI �";'I '-i I_r: ;t�,
Z -frlt J"l" (,,,,,�Ó�;·.l1.

i
L

Reslau ranle Napoli
RU" lofarec_b.&1 Deodoro 10.

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

Lavando C-()ll1 Sa'bão

\?iràem ESllecialidade.

di ,GIB. 1'UZIL JND_D,STIIAL--Jololllle. (marca r80Ial·ra�itt
economizo-se tempQ_

e dinheiro
....... --.-�:.-- • o-o 0'_ -. '. ._ •. _ •• ;. ... _,., .• '--_ ... ..__..._. __ ._�--- ---�-,._ ••• <-. ..... ..:..._.: __ .c-.� _"'.......:tr.........-

_____A__�__"_·__.. -, ,· --c-'.'-- .-,-' --_.--,-._ -----
..-----" -. -----

I
I
f
I
I
I
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o ESTADO
� - =-=-- ---------;-

il'lorianópoli$, Domlngo,' 10 de julho de i.S55
.--_._------:-._'-:"':- ._'--_

.. _---<.---�. __ .... _". ..... -_...... -

.......... .- .�.--- •..:_o___�--..- ....

A alt ('�l si·'o.lic.ação do, laiUtur..I lã. Ci:L Vii!.G1LIO CORDEI-

d l· i·· a ao DL l\lELLO \

'D,1 in umen Jrl8 �mlotO Aniversaria-&e, amanha,
Dentro da indulTl0ntiriJ. femlnÍll� _ nenl1\.l';l &r,t1�c ) Coronél vtrgmío ·Cordeir.)

o- na tão e'le,'t.,cuc1a tão relevante pOSlC:tO quanto o taü- le MeÍlo, 'brilhante Ofir.i::tlJL'U. �J.. r c .;:) n .... ) .
.

E
. .,in1·:: D-nt"'o elo vaatuário feminino, nenhuma toülete pDS' te Estado Maíor' do sxereito

k I.. to 1 1

'\ f'
.'

t I te co',,,.,, " caI'hcteriE:tit:[L de sobría e ao mesmo tempo e e in» J:leional, a ma mente ,:
l� .. rc UI .1;; Ct

,

40 B Cf]eginr�:l C1U:ll11i) o t.allleur. NH.da mais diJtinto e naus, qur nsndaudo o 1, -. r ,

·�,c ". �e j'r'tentifirlue com a personalldade ele quem o veste Oficial de grande proj e-.14.1 •• 1._>.':) I.
.

'I'
.

't I 1 e IJOSAlém de sua E"npiJ'iT1U distínção, oferece o ta: ieur um!" -ão no ambí o (a c aSS, ' -

.
. 'I -anta <T�IU prátíca: serve pare -ulndo todos os cursos, o aní-enomussrma e maprecia ve va -"",to: ".

lt:todas as circunstâncias assim como (1:1 um cunho de a u 'el'sariante é ainda dotado
, bom tom em todas as oportunidades. le larga cultura geral, pelo

�'"", rlO'S'O comentário vem a proposito de uma vend« ue goza de merecido desta

cue .;';�� se;;do l'eailzad� em nossa CapiÚil por uma
.

da' 'ue nos meios culturais do

r;lir,eipais casas de modas. oonresaamos ter si�o quasi es- ;aís. Como Soldado, com

1 tornamos conheCimento pes .onga folha de relevantestJ,rrecec1Ol'fI" a surpresa quanc o .'

soal de terem, muitas pessoas, adquirjd� taílleurs �o. men., .ervíços á Patría e ao Exér

clonado ectabelecimei1to na base de seiscentos e trtnta « ito, na paz como na guerra,
cinco cruselros, Ora, bem sabemos que só o f�itio, de u�' ) ilustre aniversariante tem

r.esses elegantes trajes femininos, por um altatate de me
se imposto como verdadeiro

c!i[l reputação, custa mnís do que isso. Confess�mos a- nos- condutor de homens, pelo
,

"

o. uínda maior '\0 cO'lstatarmos de-vtsu a beleza nodo com que se conduz aJ�a ;.ilU:111'eSiA" (1 I' • uJ. 4. ••
•

•

e ?l e.eganeía dos mesmos. 'rente da 'nossa tradtclonul
p' .,' "'1110 o decicliclo interesse de apresentar uma va- tntdade.. cujo 'conceito den-;::,0 111(_.

._ . t.
.

ríedade e um estoque inteiramente n,?vo por- ocasiao d: tro .da Região tem .se conso

inauguração do moderni,simo e luxuos.o ."habi�at", pres- lidado" graças a sua sábta
tes a ser inaugurado é que podem ter ínrluencíado pare orientação.

*'níe os taííleurs fossem vendidos tão assínaladamente Portador ele honrosas con-

�atos. tecorações, dono de um co" I.li' •••Ij.w••"ff.fiiô.,.:6ti1{i�.íií�••••"•••••••"••M... racão boníssimo, de um. ca-,

.'

rater privilegiado, o amyel'-
sariante, pela lhaneza e fi

dalguia de' suas atitudes, go
;" ele merecido destaque nes -

J. Cr,pital,\ sendo muito esti

nado e admirado por grande
número de amigos que, nesta

iportuntdade, Ievar-Ihe-ão
,�s manifestações de regosrio
)e10 transcurso (lu, data, con.

.

ignific:ttivas homenagens.
O ESTADO vísttando o

moso Soldado formula OF

melhores votos de feliridll'

des.

_ Sra. Ivlal'ia Simas Fra

gos0' esposa do Sr. Elpiclir.'
Frar.roso Filho.
�-'Sr. Leopoldo Coelho, (l-!'

ncial de Justiça da la. Van�, i
_ Vva. Sra. MarÍ!1 Lopt'-s

Fernandes.
_ Sra. Aurelia Mello Bot·

taro, pl'Ofe3SÔl'íl Púbiica E�,

tad'Ual
...

.

_ O Jovem Helio c1J Silv',
I

Hoeschl, filho elo sr. Di'. A�- !
no Pedro Hoeschll e ele SU'1'
exma. sra. d. Hllcla da Silva

ACONTECIl\'I�NTO SOCIÁL Hoeschl., ,
�- �- - , _, "'.

'1" ln' t'·· .... Sra roland'a Boiteux R\J..,-
_ l1eaJizou-se, C[Ull1ta-lelra u hma, o en ..ce ma um0- .

d
'

'" .... ' r.'_
ni-I eh distinta :;et1horita OLGA DE MORAES LIN[A, so, esposa:el? Cap. o K.er.1

;

, , �'.'I�·ll·e"hnda da nossa Faculdade de Direito e fifio orna-- '�o, Sr. EgldlO Rl�SSO.,u.,_ ., .

., .
_ O J'ovem IVlal'ClO Ra-menta da nossiJ. SOCIedade, filha do casal Modesto de Mo- .

'. 'EL GARBELOTTI I t' 1110S de Souza.

C Ih d B 1l':'les Lima, com o sr. GABRI J , nspe 01
./" h; "t onse OS e e �za,lo Sl"l'Vico de Exp;,nsi'io do Trigo e filho do casal Heitor :r:m�c�lrto\ 0Je, .. ��:" .

� ,

"'r "J "' t-t· amVel'3ana (a sra. el.. .grt
Medl·tando-se bem. sobre (J :e tornando gordmosa e istollóll klO 1.

. H" espôsa 'lo sr ot,O ato reliO'foso realizou-se na Catedral lVIetl'opoht.:.l- elmann,." .. II '1'0 'I:' velho ditado "mais vaie pre- pelo fato de haver umil per-'"
. .

1 d " h tomar funclOnal'lO (a . .�,
-

dna. durante a 1111S811 das 8 hol'u,s. Servll'am e e pa 1 In os ' '. .

t '>� venir do que curar" é que se turbação na secreçao as'

" II A amversarlun·e que go",,·,
1 1(la noiva o sr. Mone"r de M(JI'ae8 Lima e exma.. sr3. slit

,

I d' '._ pode dar o necessário valor glandulas sebaceas, t anc.o
Hildebl'and Lima e �Valclyr de Móraes Lima e exma. sra. um vasto Clrcu o �'�n�!:t'7' quando aparece a caspa. em resultado um aumento n:i.
Kdna Mendonea Lima; � por parte do noivo o sr. Antô- eles, por �e�·tl·o, lrece era Ifllt

E isso pelo fato, de que é fabricação elo sebo. Muik, ,;.

meras fellclc ae esl1io De Bem e exmfl. sra. Dair Gal'helotti De Bem e o sr. < ••

ela a causadora ou melhOl�, o vezes, enti'etanto, não se ve-
Wilson Augusto da Costa Schiefler e exma. sra. Neyde estado inicial ela queda do rifie!1 essa hiper-secreQ2o deFAZEM ANOS }\.MA:;_,rnií.;

tIl�VLnia Pel'fira Schieflel'. cabelo e da calvicie. 'fenclo- gorclura e eis o fa o pe o qU':�_
.O !1to civil re,iltizou-se, na residencia dos pais da

_ O .jovem Sinval SilvJ.: se sempre em bôas condições em muitos individuas a cus ..

noiva, à rua AlVa I'Ó de Carv:dho, 67 e serviram de padri- filho do sr. Agostinho Silva, de higiene o couro cabeludo
�"1�' ril'!ali.cial (seca) fica. estacio� i,nhos para a noiva os srs. Altamiro de Mornes Lima e

_ Sr. Eduardo Pio da Luz, ou tratando-se conveniente, ...

exma. sra. Olga 'Dami[u1i Lima e Ademar de Moraes Lima lente aposentado do Instituto mente a caspa, de:;ele os pri, Numas pessoas a tran,,-
e exma. sra� Noemia Al1riletti Lima; e por parte do noivo de Educação. mordios do seu aparecimen- formaçüo eh caspa seca em
o Ri'. Capitão BORnel'ges Furtado de Mendonça e exma.

_ O jovem João Carlos ela to, consegue-se eliminar I) sOl'dmosa. é rapida, noutr,l,',
sra. Elisti PaQ'!ia1'0 Mendoncâ e dr. Alversino Moreira e Sllva Cardoso, filho elo sr. espectro ela calvície ou, pelo ;)elU demorada.
exma. sra. Cl�racy Garbe]otti Mendonça Gomes. João Capistruno Cardoso. menos, retardar ele l11uit,)s lIa ainda alguns casos em

Após a cerimonÍ::l. religiosa os noivos seguiram em Srta. Edla ManceIos.

'I
anos o seu aparecimento. que não se nota a primeirJ,\'i;.gem' para o norte do. Estado. _ Srta. Nadir Nice. Bote- Pa:�a melhor oriental' os rase e quando o indivíduo

- O - lho, filha do sr. Gel'cino elos leitores diremos que ha elU:1S pel'c�be já é a primeira cas-
Enlace RUSSI - NUNES Santos Botelho. I especies de caspa: !)eca e )a gúrduros:l tambem cha-

Re:t"liZfH',e hoje, civil e religiosamentee, o enlace ma- Sr. Julio Lange, funcion::t- i gordurosa. A primeira elelas mada seborreia. O per iodo d'1
i"rimonial dn gi'nCiOSfl e prendada sta. Maria de Lourdes rio elos Cone ia;;; e Telegraf0s.1 apresenta a formação inces- C�tSp� se(:8., nesse caso, foi
J!iissi, filh:l (10 nosso, prezado conterrâneo sr. Silvino _ Sra. AIvina Niehues "I sante ele peliculas l?eca3, tão rapic10 {)U melhor, a se- .

I!m.si e ele Sll:'! êxm:l. espos:'!, d. Alcete Cardoso Russi, Luiz espOS:l do sr� M�.rio ,--\ I brancas ou ligeiramente cin- borreis. veiu caril tanta vio
eom o sr. Vt=l1mir N. Nunes, cirurgião dentista residente Luiz. zentas, emquanto qlJe na se- iencia que tornou impercep-';'''111 Santo Angelo, no "isinho Estado do Rio Grande do _ Srt:l. Vsndn, Iconomm, gunda aS escamas são humi- tivel o pl'imeiro passo el� 1110-
, 'ui e filho do SI'. Addarmo O. Nunes e de sua eKilla. es· Lha elo sr. Agal]ito Iconü-! das, gordurosas e de um teor lestia.

"p(i:� d. Dom,ta Nevec; Nnnes. llUS. amal'elaclo. Em reiaçüo ao tratamento
A cerimonia civil realizar-se-á na residência dos Ge· _ Sr. Walter Ouriques, fi-I O mecanismo da formação Ja caspa, nada mais pratico,

n itores da noi �'a, à TI lI:l General Bittencoul't, flg, nêsta llÜ elo sr. Patrocínio Omi- da caspa é ínteressante: toelo �)ois é uma das afecções fa ..

Capital, servindo de testemunhas, pOI' pal'te da noiva, o� ':ues e eXlll,a. sra. c!.

M::uga-lpelO
é lubrificado pela secre- ::.ilmente debelaela com sim ..

"eus Pa is, e pelo noivo o dr. La uro Caldeira {le Andrada 'ida. Ourioues. cão oleosa que provem elas ples cuidados externos, mes,
(' sua eXl)la. esposa d. Diva Amaral Caldeira de Andrada. _ O jo;em VaIciT D:l.m::t o- glandulas sebacea.s, liquido mo os C:J.SOS anÚg03 e rebel,

Na cel'imonia l'eligiosa servirão como testemunhás, :0 de Oliveira, filho' do si.-. �sse pCiJ!O consistente de :leso
por parte da noiva, o sr. Moacyr Cardoso esta. Eleic1er 03valdo� Eloy de Oliveira e inicio Là,S q�le, em contacto Ger:tlmente basta lavar o
Dorothy Mnssi, e por 'parte do noivo, o sr. Francisco Si- :le sua exm:l. esposa el. Hele· com o oxigenio elo ar sofre ouro cabeludo uma ou duas
m:1S Perei,ra e sra. Dalva Rilssi Pereira. ,a Dam�sco ele Oliveira. um endurecimento cal'aete- . ezes por 'semana com agua �() jovem caS{l! fixará residêl1cia naquela ciclade SIl- - SI': Oscar 'Ti'onpowsky, ristico cujo resultado é a Cas- sabão antisséptico (enxofre,lina.

. anta funcionário das Orga- pa. resorcina, sublimado); ao la-O ESTADO formula os melhores votos de felicida- nizações' "Henrique Lage" No inicio toda caspa é se- do de 10Qões alcoolicas e queeles ao 110\'el cRsal, cumprimentando as exmas. famílias. em Imbituba. �a ma� pouco ã pouco ela vai tenham na' sua �ll1posição acido saliéiJico,

Auxiliar, de Escri'orio
Necessita-se de um Ca), �enor de 18 anos, na ORGA

::'-l"lZAÇÃO COMERCIAL CATARINENSE, á rua João
Pinto, 18, altos, que tenha conhecimentos de datilografia. IApre.:tilt'U' .. se 110 lJeríodo da mau'hã. '

, .................-..

Sociais
SONETO

OLAVO BILAC

Sonhei que me esperavas. E, sonhando,
Saí, ansioso por te ver: corria ...
li: tudo, ao verome. tão depressa andando,
:Soube logo o lugar para onde eu ia,

E tudo me falou, tudo! Escutando
Meus, passos, através da ramaria,
Dos clespel'tRdos pássaros o bando:
"Vai mais depressa! Parabens!" dizia.

Disse � luar: "Espera! que eu te sigo:
(o)uero também beijar as faces dela!"

,

E disse o aroma: "Vai que eu vou contigo!".

E cheguei. E, ao cheegal', disse uma estrela:
"Como és feliz! Como és feliz, amigo,
que de tão perto vais ou\'i-la. e vê-la.

••íj••a••••••••••fj.� .

Representante'
RELOGIOS DE PONTO

Grande fábrica paulista aceita representante exclu
sivo para esta praça e imediações. Ê necessario que seja
firma esta beJecida no ,ramo de máquinas de escrever e
calcular para a de\'idR assisteneia m'ecanica. Pnra maio
res detalhfs escre\'er á Caixa Postal: 11.106 - São Paulo.

Motores E I é t,r-i c o5

tAl

FABRICAÇAO
ESMERADA ...
t'eCílicamente perfeita I

Absoluta segurança ... completa ausên-'
cio de vibrações ... máximo rendimento ...

eis clqumos dos vantagens que ARNO
oferece. A fabricação criterioso-s-cieri
tlficomenre verificada, peça por peça
� dos motores ,AR�-.lO coloca-os entre

os melhores do mundo!

j(;gorosamente controlados pelo
sistema C. I. Q. - Contrôle /nte,

gro/ de Qualidade. - 0, único que
asseguro perfeição máxima na

produção em' série.

ARN aA�
INDÚSrRIA E COMÉRCIO

A MAIOR FÁBRICA DE MOTORES I

EtÉTRICOS DA AMÉRICA LATlNAI

MatriZ: A�enido Amo, 240 (Mete0)' - ,Telefcme� 33·Slil - (aixo Postal 8.217 - São Paulo
fiLIAIS; RIO DE JANEIRO - PÔRTO ALEGRe - RECiFE - SELO HORIZONTE

Estado do São Paulo

!listrilloiilor fxduslvo em flORlANÓPOLlS: ELETROTÉCNICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO - Rua ienenle)Silveiro, 24
Filial ARNO �m PÔRJO' ALEGRE: Av. Alberto Bi[fS, 3'83 'Caixa Postal 1.482I

.: _

Você sabia que .. �

De UM
MOOOG�
RAl."ODOS
OSANUVIAIS
QUADi<Ú
PEDE-:',AO
ANDAR ,

LEVANTAM
A. PATA

DIANTE/R,.\
DE UM LADO
r= A "fRA2EIRA

ALMmA LINH!\,RES MOURÃO
MISSA 7() DIA

lrmilos cU!1hndos sobrillho:; de Almira. Linhares
i\l(oUl·ào c"on vidam ROS pareh tes e pessoas amigas pará
assistirem à Missa de sétimo dia de seu falecimento que
mandam celebrar dia 14 (quinta-feira) às 7,30 llO Aj�
br Coraçãô de Jesus na Catedral Meü·01)olitana.

AnteCipam os agradecimentos as pessoas .que como'

,iHl'eCerem a este á to de fé cristã.
Flori::mópoiis, 8-7-1955.

- •. ,-_ .•.. ___;.- •. _ .•• .� .• •... ..•.••._.__ • �.�:., __ ....._. __ , .. . o,,

tintura

ZE-MUTRETA
J,

..

r'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, "Doming», 10 de julho de 1955 "

����������BM � ---

o ESTADO

BOM"
Braulio 141
Moacir 140
Ari 123
Can tidio 124
QUAHTETO "FAN·

TASlVIAS
Vado 93
Paulo 12()
Môa 142
Egon 122

. Os mais destacados bolo
listas em 5 bóias foram : -

RUAULTO 43. pts . .lVIóA 41
pts. MOACYR e AR! com

'iO pontos.
, . Cada vez mais empolgan- um padrão dé jogo vistoso. ram sair conl os louros; pleto de lances emocionan- .JS dois categorizados teams, tas da pugna que terá ,por Em 10 bóias destacaram
te, prossegue a disputa do No quadro joinvllense figu· A pugna de logo mais vai .es do agrado até do mais esta tarde na praça de es-j íocat a cidade de Tubarão. se : - l\lOACYR com 77 pts.
Torneio dos Clássicos "Nel- rum com grande destaque dar o que falar. América e exigente espectador,' portes da Praia de Fôra, -·0 alvi-rubro com a vitÓria BRAULIO Com 75 pts, MàA
son Maia Machado", em boa. 'ases" de primeira grande- Figueirense, certos estamos, Portanto, ninguem deve- Lázaro Bartolomeu foi o alcançada sobre o Plguel- 73 pts, e PAULO 72 pontos,
hora instituido pelo Depar- la do "soccer" barrtga-ver- saberâu oferecer um jogo re- rá perder a batalha entre indicado }11U8 refer-ir a pe- rense ficou grandemente ca- No computo geral de 20 "

tamento de Futebol da F. C . .le, comandados pelo notá- .!:,?, :eja de hoje entre Pígueí- pacít ado para oferecer ao bóias foram os maiores -

F. vel erack Bastin·hos. Todos rense e América. Honesto, campeão da Liga Blumenau- VIàA com 142 pts, BRAU-
Hoje, à tarde, o certame são dignos do cartazqúe. enérgico e Imparcial, La- ense uma luta de igual para LIO com 141 pts. e MOA-

continuará com a realização. possuem, pois realmente são CAMPlON.ATO CITADINO" DE 7.31'0 promete uma atuação igual, sendo exagero, pois, ,:::;IR com 140 pontos,
de cinco encon,b'os íntermu- elementos çategorizados que .orreta para garantir do re- fazer qualquer prognóstico O URSO GERAL da com-

nteípals, São cíncos pr'é". ,�eaZell�. as déltcías ele qual-
. BASQ·U.ETE·BOl li sucesso do espetáculo. sobre a sensacional porfia. peticão foi o bolonista VA-

Iíos de alta evergàdurà que 'IUCI' púhlíco. .
EM BRUSQUE EM BLUMENAU DO que alcançou somente

os. dez candidatos' ao título
�.
Veio I? team rubro c�m. Por Pascoa]: Apóstoló I A tabela do Campeonato Na cidade de Brusque o I Os blumenauenses do PaI· 93 pontos em 20 bóias e 20

de campeão proporcionarão ':ttH'lue dísposrçã.o para ven- Em. virtude do mau tempo Citadino de Basquetebol, PuVsandú receberá a visí- meíras e os tubaronenses do pontos em 5 bóias,
aos entusiastas do esporte- cer e conservar sua previle- reinante nesta Cidade, o jô- 'desta Capital ficou assim ta do Avaí, desta Capital. Perroviárfe medirão forças Após as disputas foram
rei das cidades de Blume- ríada posição de segundo go que abaixo descrevemos ccnstitulda i , Jogará como franco favori· no reduto do primeiro. Ou- entreguês aos campeões as

nau, Brusque, Joinville, Tu- colocado que passará à lide- e que deveria realizar-se sá- DIA 7-7-55 to o time alví-verde. O alví- tra luta sensacional da sexo medalhas e em seguida ofe-
barão e desta Capital; .ança no caso de ser o Olfm- bado fôra adiado, tendo se CARAVANA DO AR X celeste, embora os fracassos ta rodada do Torneio dos reciclo uma cervejada a to-
A

.

rodada promete um píco batido pelo Caxias. "realizado quinta-feira últi- CLUBE DOZE DE AGOSTO nestes ultimes anos, não se Clássicos "Nelson Maia Ma· dos os presentes,
mundo de emoções. NãO' falo O Figueirense, por seu ma. A's 19,30 aspirantes: Ca- deixou abater pelo desânimo chado" a que será travado .

_tarão atratívos .« surpresas curno irá jogaI: em seu l·e., Teve início o tão esperado ravana do -Ar 45 x Clube e hoje espera lutar com de- entre o guleador do Caxias
que deix�l'.ão em "sqsp,ense" duto, tendo ainda o fator Campeonato Citadino de Doze de Agosto 28 nodo e torça de vontade no e· o vice-campeão eatartnen-
muitos di.cionados. Todos .orcida a seu lado. O nosso Ilasquetebol, com o encon- A's 20,30 titulares: Cara- sentldo ele alcançar uma se.

querem venc,er e para isso campeão está em gTallle tro Caravana do Ar x 'Doze varia do Ar 58_ x Clube Doze zrande vítõrta que o capací- J�M .JONVILLE
.-

empr�gai'ãó os seus valeu- rorma e hoje aí uará com.1)le. de A g'osto, na categoria de de Agosto 44 te a fugir ii desagradável Os joillvilenses' terão o-

te::; defensores todas as _o e disp0310 a )ag'3r a imo �Hlnlt�:J, titulares e aspiran· DIA 9:7-55 "lanterna". llol"tunidade de vei' em ação
suas aptidões. t<éclllcas e fi· j,rt?'s[lo desfavorável deixa· tes, CLUBE ATL)!�TICO CATA· Para uma atuação que frente a frente os categol'i.
sicas pàr.a. não dejxarem a .la domingo passado em Tu· Ne.3le encontro o Clube RINENSE X CARAVA· jJossihilit:e ao A\'ai, obtel' zados esquadrões do Grêmio
eancha amargm'ados �oni o \l:l.t'ão quando, jogando des.1 da B"se Aér.3a, que mêlhor. NA no AR tinta yÍtól'ia, espetacular, o" Espodivo., Qlímpico, líder

c. '/J.êSU da- denóta,,· .. Que sai· raleado, tombou Ieliante do :ie conclllziu sóube cabegôri.1, X�!l 19,30" � aspirân'tes
'

técnico Leléco insh·tliu· seus i.nvicto ·do·íoí·ueio e do Ca·
'bam vencer com honra e I'fel'cílio Luz �elo escol'� de jcamente abat.er seu advér· A's 20,30 - titulares pupilos sobre o sistema em· xias Futebol Clube, cleten·
perder da mesma maneira, I ': a_L Os. alV1·ne�i'l�os a lI\�a ! sú rio ]ldo amplo marcador DIA 16-7-55 I ,}regado )leio a�Yel'��r�o e tor do titulo de campeão
silo o�' nossos vot.os. 1 tarao mUlto neste tOl'l1elO, dI' 45 x 28, CLUBE DOZE DE AGOS· ";U3 maneaa de llluhhza·lo, barrig-a verde. Este o prélio

NESTA CA-PI'l'AL I rndubitvelment.e
os cracks i Sômente aos 9 minutos de TO X CLUBE ATLÉTICO afim de que seus rapazes no de maior relevo da rodada.

� :'mateb" a f�ril"s� no .10 alvi.ne�l'o. são d?tad?s de
j luta, surgiu a primeira ces- CATARINENSE - fina) pm;�a�. sentil' o sabor. devendo a renda \�ltrapa�.estadlo dá. rua Boaamva �rallde coragem, mtehgen· ta em favor do Doze, ou se- A'" 19,30, - aspirantes de lima vlt.OrIa. Boa sorte, sal' a casa dos trmta 11111

l'ellnll'3 dois dos mais fa· cia c notável eSjlÍrito ele lu· .ia, somente. quando o mar� A's 20,30 - titulares ,loi!'l, avaianos. ; cl'uzeil'os, Se vencedol' o

"musos clubes de Santa Cat.a· .a, »o�sujndo um àtaque ar· cadol' apresentava 7 x O, -DIA 23-7-55
.

EM TUBARÃO I Olímpico dará um grande
rina: A�rica e Figueil'ell' ;":lzaclol' e uma defesa hem Quando o Clube Curava· CI,UBE DOZE DE AGOS· Hei'cílio Luz e Carlos Re; passo para a consquista de
O pl'imeh'o é o· vice-líder ,úJÍlla. Mafra, Helcio, Tri· nense contava cora 24 pon- TO X CARAVANA DO AR n!lUX :<lerão 03 Pl·üíagonis· titulo.

do t,Ol'neio com apenas dois IhH, LaucIal'es, Aníbal,·Wal· lo.'\, o Doze tin.ha, em seu A's 19,30 - aspirantes
pontos pel'di.dos, enquanto mor, E'l'ico, Meireles, Ale· favor, 3, A's 20,30 - titulares
que o campe.ão locaL está mão, Plácido, Pacheco, Be· O primeiro tempo termi-
com cinco. Linho e a maravilha gaucha nou com a contagem de 28 x.j . -IHA 30-7-55

Os am"l'icanos .tem sido Carlito vão sustentar uma 7. I CARAVANA DO AR X
bé'm· sucédidos na disputa, luta das mais equilibradas e Como podemos ver, o

Cfl-tCLUBE ATU:TICO CATA-
iSendo' a equipe dotada de sensacionais, da qual eSjle· t':wana do Ar, bem melhor RINENSE. BOGOTA', 8 (U,P,) - balI, em agosto proximo, G

do que o Clube Doze, fez A's 19,30 - aspirantes l" cid:'lde de Cucuta, capital ministl'o Aurelio Calcedo
juz a um m:lI'cadol' tão ex-' .

A's 20,30 - titulares lo Depal'tlllilento de San· 'Ayel'be declarou que o go"
pressivo, DIA 6-8-55 I verno destinou a impOl't211'

O O Caravana do Ar, com CLUBE DOZE DE AGOS· :<llClre dei NOI-le, foi con· . ciH de 600�000 pesos para a
llm bonito controle de bola, TO X CLUBE ATLÉTICO .'il'macla oficialmente como I' terminação çlas obras e ins- ria Hilcla e Heínz Werner.
ía galhardamente distanci- CATARINENSE :ede do XVI Campeonato ,.t:ilaçãO, e despesas da orga.·
;mclo de seu f!c1vel:s:h'io, nft A's 19,30 - aspirantes -�ul-AmeI'ic:ll1o de Bnsket- niz:1ção do torn�io, _

Florianópolis,4 ele Julho de

RIO, 8 (V. A.) - En1 sua os atletRs convocados. São contagem. }\_'s 20)30 - titulares ---..

��ti���';���::�ãOa �;'=!rr�� ��ns:;�t���:� �� ���������a:. beN�o�!g�;���s!��o��s� .��� OUTR����te�HES Vitória do Mijão sôbre o Dinamo, em ALUGA-SE,
1'a de Basket.Ball deu a co� ::edefio, Olivieri, Edson, Ar-

'

mais firmeza, Campo: Federação Atlé- Residencia recém cons-.
, Moscou tl'ldda com garagem, insta-

.

nhecer os nomes dos 15 ces- naldo e Zezinho;
.

de São' Morais, com suas cestas tica Catarinense
t· b I' ta ta

-

Paulo - Angelim., Wlamil', de 10119:, ," dl'staA.llcl'a, }',U d·I'nll·- JlII'zes (lo." A.oI)I'r'alltes', . lação Sanitária completa e
o o IS' S que represen , rao �,,_. oJ'" RIO, 9 (V, A.) - Tele.; do Dinamo, um dos mais Pil: demais dependências. Tra·
o B1':1Sil no XVI Campeonato Amaury, Pecente e Peni- nuindo a diferenç.a,

I
Mário" Abreu e ,José· Carlos :p'am::s procedentes de Mos- f jantes do football soviético,' tal' no Làrgo BenjamimSulame.i·icano de Baskt-Ball, nha; do Paraná - Almir e ,���lc.eição e Albedo, es- ,:� te,mpo: Caravana do. ('OU in[ol'ma� que, _o team lI'

.

" Constant,24.:1 ter lugar na cidade de CÍ1� lve.am bons,. ,.\1 ,-,o x Clube Doze de Agos de foothall do MIlão cam- obtendo o-conJl1llto italiano -----------cutá, na Colombia, Os en- :vI:tir; de Minas Gerais -

,�l:.bens e DJ�lma t�mbel� t.o 7, ,. • . �eão italia�o ,de 1954·5fí, ,en· :' signlficativ� vitoria porsaios do nosso selecionado Leonardo e Nelsinho, O ti- t�\elam atua�ao SatlSfato., Flllal. Caravana do AI Ifrentou bo]€ a tarde o team 'quatro a dOIS,· _

terão inicio imediatamente, jncano Zezinho, somente to- !'la, .

I ,15 x Clube Doze de Agosto ..

]10i" a efetivação do certame mnrR pa l'te no treinumen to Nos vencedores, COJ�l'a do 28
.

" ....:_-_._- ----.---- --.,--_.--- .-----,. .

está assentada para os ul- e o TllÍlleil'o Nelsinho, ao que el'!} semjH'e um perigo para lOs. quadros: �
.

timos dias dest,es mês. O tudo indica, dará preferen- ·1 equipe do-Çhíbe-,D�oze.ma1'- ,. tara.vallíl do Ar:' Bl'eyer, Ago;;:to .44 x C!lravana do.· N
.

dprimeiro coletivo terá, lu- ('ia à convocação para a se� :anclo nó pl'iméií.'(} têJttpo ..c0@u"ea, lIéli.o, Xexé,u, Wal- Ar 58 - OVO recor 'e
gal' a 11 do corrente, quando. lrção nacional universitaria �o ·pontos,.

,- -"

ter, Vetól'i e Conl'l'ldo, Os (lois (}unc1ros: LONDRES, 7 (U, P,)deverão comparecer todos que dever;1, ir à Espanha, Iheyel', Goüv:eia, Hélio e Cluhe D�ze de �go§to: Gordon Pide estabeleceu ho-
V t'

, 'f' . .

't' R L C·
. - 1Iir·' Cal'uvr.ria do Ar: Aldo,r. 01'1, Izeram .lIlZ a VI 0- dluens, oncelçao, m,OraIS, ._1':1"_1 - - O T '. Ca· 1 je um novo "recorcl" mun-,.'

. , '''ll so a:, sma,n" ose" �< r os, .'nã, � Ojalma e. blberto., " ,.;o,pl':1'tim e saut·
.

'dial não oficiál p:1ra a pro·Xexpn e Valter, ·ótimos, Os me5h_ores :e.stI�has ate va ,de 2,414 metros (milha e
Os árbitros da patfida o presente mgl1lento: . no" dA·'·' J'-r 'I' meia) ao correr eSS3 clis-

f - -

. S lVI" i\ b
-

'0) 'C
<, •

-d d C
. li z,e e gos o. e 10, '

o�:ln� �s I
r.

b·
aTW • rei: ,- � onra. �_ o" :ar��ana Onildo, .Júlio, Kalil, Mário e tâneia em 6 minutos e 26 se-

,

,.ose, :tI' os, on8, ,.<, .• ,: L�? Ar ---: 26 p�ntos, Odilon
.

. gundos, na pista ele Padding"
ASSIm .demos um leve e8·' 2°) Concelçao do·· C1l1he O. m Ih'· t' h i'

I
ton ,." ,., ..

_\
,.

t b ·'.1
-

9 t
s·e 01 es ces ln as fi ·e '

.: :11'eCllllen o RO 1'e o encon- Doze de �,,"gosto - . pOI1 os .... t ····t' O "recol'd" mundial ante·
t> ,

',. t'l "·00'\ ,T H' Cl b D
o plesen e momen- o,10 aSj)ll an 1 , U J lV.l.01.{JS do II e oze.·

,1�) J é 0 '1' S', f' rio!' pam a milha e' meia
CAUAVANA no AR 45 X de Agosto - 8 pontos. '�� ;r",m os e 1 €1';<1 lnl

(não ofi;ial) era de� 6 mi3<
CJU}:>E DOZE 28 I

10· B' .. G 'd·
do C::na\dna do Ar.....-; 15

, J' .

, -� ) • Ieyer e -ouv_el� o
pontos d' nntos, fll segundo 2/10/ t's-

Feito esp·elacular de um iate; atraves- Nos titulnres,· também Cüravana do Ar e Alberto
. ca.a, bbeleddo por S, Iharos.

venceu o Caravana do Ar, do Clube Doze com 7 pon- 2°) Mário Abreu do ,Clube I atléta húngaro,

sando O, Atlântico por 58 x 44,
, , I

tos cada. . ,-'. Doze de Agosto ('ora l�"pon� I
Pide atingiu a mpta UHS

, ' .'

Ne,d:e encontro, 01'a d.l�l> 5°), _Rubúns do Clube poze to� , ,

fi metros na frent,e de .Jim
F.STOCOLMO, 8 (U. P.) pllotado por Roef Dehrmg e (')1 prever .. o, vencedor; Ja' de Agosto - 4 pontos. . ;10) _Heho do Clnbe Doze

I Thorpe, que fêz o tempo (1('
_ Chegou a noite passada sua viagem dur�u 24 dias, '�ue fl� duaS: equipes se a�rc-

.

,

Titulares,
,

de Agosto -,13 pon<tos 6',30" 8/10, chegando em se-
u. Maestl'and um dos velei· 19 horas, 49 mmutos e 22 ,,;nt?l am, no l�t'Smo 'nIvel -,fmzps: ,Pe,dl'o yUllhon e .. 40) A l?o do' Caravana do 1 g'unc!o lugar, Efl!. teFceiro
1'OS c!e que não se tinha no· segundos. I tecl1lcamente,· .

Osw:1ldo 1V[eln, obmoSl. Ar e Kahl do Clube Doze de lugar chegoll Krn Norl'is,
Hf'i·'. f> nartieipando da tra- Continuam desaparecidos O primeiro tempo tel'mi- ·1C!) tempo.: Ca1'av�na do

,Agosto_- 11 pontos .cada Icom o tempo' de 6,31, ambos
veBsia do Atlantico, O bar- t rê� outros barcos, dois ale- 'nou com a eontagem de Ar 25 x Doze de �g'í?"St'1 24 5°) 'Osman' do Cal'u vana

. ffi<'Olhol'ando t.ambém o "re·é�, "Yetél' von Duanzig" é 'Tii'íeS e um norueguês, 33 x 20 pró Caravana do Ar. F�i,JJal: 'CJlubé( D{lze. de do Ar com 8 pontos, 'cord" mundial de Iharos,

� •• -, '" ,. !
'

Eliminatértas "'

Na bala Sul,. hoje, com início às 9 horas, novas e sensacionais eliminatéras para a escolha das guarnições que de
fenderão o bom nome do remo barr:ga-verde na Regata Noturna que o Vasco realizará dia Jlna Lagôa- Rodri�

'go de Freitas, no'Rio
............................................................."$=-. �' 3

-

·I " ._. •••••••••

Provas

/

-

'0-
.

.

.

.. Estado
�._. '4' _ _ _ ••

Esportivo"
, �

........." _._ �••••••� ' .,. 8•••••••••••G.

Gigantes ,81lutas de grandes prop rções
Das ma-is sensacionais a sexta iOrlãdõ do Iorneio dos Clássicos

,.

Nelson Maia Mach,ado" - Nesta Ca'pital o Figuei
_

'

rense enfrenta o América - O Avaí em Brusque��� Olímpico. x Caxias baterá todos os recordes de bilheteria -- 05
dema is jogos·

Atllplia-se o estádio de Bogotá para o

SulMAmericano de Basket-Ball

formada a seleção brasileira para
Sul-·Am'ericaBn- de Bola ao Cesto

No Vasco o campeoníssimo Adernar
Ferreira da Silva

RIO, 9 (V, A,) ___; Depois ,fetivado no C, R, do Vasco
ele voltas e reviravoltas/ foi: da Gama, O famoso campeÍlü
afimd Ademar Ferreira da : foi ontem transferido ofici
Silva, famoso recordista I almente pela 'CED para o

mundial de salto tripilce, e· ('Illbe cruzmaltino, "

BOLA0·
Encerrando a disputa de

5 ricas medalhas, oferta
gentil do desportista WAL
DEMIRO MONGUILHOT'f
JNR. defrontaram-se em'
sensacionais, jOgOS, nas can

cha s da Sociedade Carnava
lesca Granadeiros da Ilha,'
os já famosos QUARTETOS
.- FANTASMAS e TÁ BOM
saindo vencedor nos dois
[ogos o Quarteto TÁ BOM,
que conseguiu 250 x 236
pontos e 278 x 247 pontos,

, Os pontos da noitada fo
ram assim distribuidos en
tre os disputantes :

QUARTETO "TA

Parficipação
ORLANDO FERR.EIRA DA

CUNHA
e Senhora

Sra, V:t. AFONSO
SCHOONDERl\iARR

Participam aos paren
tes e pessoas de suas relaçõe3
o noivado de seus filhos M�1.-

o Centro de I rradia\'âc
Menta) "Amor e Luz" realiza
eessões Esotéricas, todas as se

gundas feiras, às .28,30 à rua
Ccnselheiro Mafra, 33 - 2°
Indar,

j

i ENTRADA FR:�CA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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BanelMacielll oDesel " IviIuJl&uiIiC.·C90grfuj}
Venda de Ma4uinà:ria' Agríeola

.

Eucar]
Durante o 36° Congresso

Eucarístico Internacional, se
rá realizado mais um oon

gresso Eucarístico dos l<JsPf>
rantístas Oatólícos, sob a

)resíclência do rrusstonárío

ehínês Pe._João.B. Kao"OFM
e com a participação ele emi

nentes cultores da língua
universal auxiliar.'
E' costume dos esperantts

tas católícos, que participam
de Congressos Eucarístico,

Internacionais, constituírem

uma secção destacada, muni
dos de suas insígnias (o es

tandarte verde;Cartazes com

texto em Esperando e na lín

gua nacional etc.).'
, A 17 do corrente havern

uma sessão preparatória, pa
ra congraçamento e apresen
tações, no Convento de Sal!

to Antônio, no Largo da 0",

rloca. Os esperanttstas par
-

tícíparão da SOLENE PRO

CISSAO, às 5 horas. Nos dias

seguintes, serão realízadus I
sessões de estudo, sempre em

Esperanto, relacionadas ao i.
temário do Congresso Euca

rístico: "Cristo, o Salvador,
c Seu Reino Eucarístico". Sa
cerdotes de diversos países
.erão a seu cargo os relató
dos. Esperantistas de reno

me mundial tratarão do Mo

vimento Esperantista no oa-

'�·)licismo. A 21, haverá no

�;o:égio Pedro II uma sessão

literária, com 'apresentação
.te poesias, cantos folclóricos

,� peças teutrais eIl} Esperan
';0, de fundo religioso. No dia

.eguínte, será feita a sauda

ção em Esperanto na sessão
Solene do 36° Congresso. No

domingo. dia 24, os esperan
tlstas cantarão na solen
Procíssâo o hino do oongres
',0 vertido para o Esperanto.
Nos días 18 a 24 haverá

.üàrtamente Missa na Igreja
to Convento de santo Antõ
nío (Largo ela Carioca), às (;
11or�,S da manhã, com ser-

não, preces e cânticos sem- ResnlL1do do pregão ele camblaís l'c'.iliza;lJ sexta re.ia
.re em Esper:mto. Os sacer- Dolar sôbre a Esinnha
totes esperantistas, ao pre 2a categoria - I11mLmo e máximo 3'!,10
ar�r.n. e.n Esper::into, trata- 3.�. , ." eategorfa -_mínimo e máximo 36,30
àc \16 Krr13teúõ' EllCal'l-sticõ<I""" '

.." .. categoria ._,mínímo e m.ixãnn G(i.::tJ
amo fonte universal de con-I Dolnr sôbre a Hungria
ratsrmzacâo, um dos ídeaís '

20, categoria - mínimo e máximo 30,oe
J, iingua internacional au- I

Dólar sõbre a TChecoslováquia
':lhar, sa categoria - mínimo e máximo 35,20
Como se vê, os esperantís- 4,a categoria - mínimo e máximo 4_O,'7c,

aí; cntóücos elas diversas C D'aroas inamarquesas
.artes do mundo estarão la categoria. -_ mll1uno e maXllno 3,80J:ú·ticipa11clo profundamente 2a categoria - minimo e m.iximo 4,56
Jas cerimônias do 36° Con- :"0.;:, categ'ol'ia - mínimo e miximo !J,lo
i�Te.�so Eucarístico Intern.l- Q ttiO a das disponibilidades cambiai, que fonm apr,''lon:J.l- no Rio de Janeiro. . ;5oadas ew. leilão, ontem, sexta-feira:

Dolar sôbre a Argentina - Pronta cl1treg:l - Excltl3i
'�lmente para importaçáo de frutas fre:::cas, secas e de3se
cadas - Total 200.000.

EMPRÉSTIMO DE US� te.OOO.OOO\OG "

REABERTURA DE I:iSCRIQÕ:ES
EiJtarão abeitas, na 8l!�CÃO DE FOM.ru;�TO AGRíCOLA FEDERAL, sit:l à 111ú

Jíl'r011fle de Ouro PrE:ICl, 57, a, partir rio dia ,13 de ju.ho de 1955 (rUa e m�s),:1.s
.nscrtções (los er.nrüdatos a aquisição dns máquinas agrrcolas abaíxo díscrímina

da .s, J.dquiriwl] pelo BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMGN1'O EC0.NôMICO,
'jÚt· í:orJshtür'm saldo das quets•.s destluadas a êste Estado:

ESTAJ).(); DE S-.�:S'I'A �!�"r.,\lUN.\
'l'lU'I'mms EXCEDENTT;S

�
.""

)..,._-.�......-�---., --._.

IPOTI!NCIÀ. NAI
I I
I BAHRA - HP I

EXCEDl-;;N-FABRICANTE I
I
I'

TlP O

E MODftLO
�--------

.-u,.LIS-CHALMERS
CA

HD-5B
WD-45

JOHN DEERE
177R

ea'ERNáTIONAL

I
I
I
I

.1
I
I
I.
I
,

I
I
I
I
I

Roda.
Esteira'

Roda 24.0
40.0
27.0

Esteira.
Roda

Roda 45.0

Farrnall Super' A
" O

Roda 17.40
Roda
Roda

21,3

super, MTA

Super W4

Super W6TA
TD-9'

42.0

25.5

42.0
40.5

Roda

lW_�SSEY -I1ARRIS'
"

44-D' Roda.

Roda.55-D

OIJVF.R ,.

RC-88 ROGla 39.0

C.Ol\1BlNAUAS
FOI!n

Ccrnlnnadn rom plataforma para encacamento
INTERNATIONAI,

1

Ceifa - trilharlai] H. modo "6íi" 2

PABIUCANTE POTÊNCIA NA

TIPO

E MODÊLO BARRA � HP EXCEDENTES'
-�.-'---"

A�; .conrüções jJ3J'a aceitação das Inscríções, sâo 3", seguintes:

1) -- PARA TRATORES:

/ até 32 Hi' , .

de 32 HP até '-15 HP .. " ..

área superior à 30 Ih

área superior a 250 lLl.
área superior a 600 lia.rnaís de 45 H? .

rifo RODA

',,'o

atá 40 Hf' "..... área supertor a 10 Ih.

acima dE' ,Hj IIi" área superior a 30 Ih.

2) _:,,: PlÜ1A -COi\'lBE-l'ADAS: Area cultivada devidamente comprovada por :1..

.;,' \ testaria passado pelo' Agrônomo Regional.'"
Aüt01üotri:ze.� _ Areà mínima de '50,00 Ha, cultivados.

Ice-bccáveis ... ,...... Idem, idem, ele' 25.0t1 H:l.. cultivarias.

3) --' O caudidato ruja propríedade tiver superf ic.e inferior �-L área rmnrm.i

�xi&;lÜa para íustutcar o pedida da máquina, deverá apresentar junto com ore ..

juernnento, atestado passado pela Se(:f"Lo cle Fomento Agrtcola Federal em qu:

sela devidamente demunstrada a maior necessidade da máquina pretendida.
Para Isso, untes ele apresentar a petição deverá soltcítar daquela autoridade (l

�X:1me e1:1 SUá jiropriec1�{de, correndo as respectivas de,;pes�s à sua conta.

'1) -- A cnda eO.ncliddo só poderá ser deferido um trator c um:::. com)jí·nad:1.

5) - Apreselltnr no enderêço acima, sede ela S. F. A., de�tu Oapital, l'eque-
• :imento selado l'om Cr$ 3,00 de estampilhas fec1emis e mais um selo ele Cr$ 1,5)
:i_" Educ:ição e SaúdE', e c!irigiclo ao Senhor Préside:nte LI� Comisi':io Perr.nr•.€,it·"

ele Rrvé"l1da do Ma ierb.!, no qual deverá ronstal':

u) NO;De de [\gl'lcultor
b) Nome ela proprieclacle, ár_ea e murll('ljJ;O
e) Enc!el'êç,o para correspondência
dl l'i[úmerc de in.'lcrição no R. L. C.

e) Tipo elo tratol', de acôl'do com o eritério supra

1) Atestado do Agrônomo Hegionul para () casQ elas combinadas.

6) - No aLo cta ':lpl'esentação, elo requerimento, elevE'rá o interessado (o pró·
,wio, OH proeurailol' legalmente. habilitada), além de exibir a Carteira ele Iclen

Jdade, juntar cloC'umentos que comprove o registro de .ma propriedade, no R. L.

J. do Servieo de Estatístira da Proclucão do Ministério. da Agrwtütura:,'
71 _- hio ("D.SO de firmas, cooperativas, rep,irÚições pl!lJ;licas ·federais, muni.cl

í)!ÜS ou f'stac1u:J.i;, tOl'Ilar .. se-á necessário juntar docmcrento oficial que eompro·

/8 a tlt-legu(:l'i.o .ele pode�'es para assinar pelo órgão requerente.
[;) - O:; pedidos :::erio transmitidos imedia.t3.mente à Comissão Perm::.meil�

ce ele He�'ell(b elo M!lterill, que cl:lri de,spael1o a03 mesmos no menor pt'azo poso.

,ível.
9) -ApÓS a notiJicsçâo elo pedido, o agricultoi' terá 15 dia.s para comparfCI"l"

10 distt-ibuidol' e receber a carta de a.presentação ao Banco do Br-asil.
._---------_._---_--------------..-

ENCONTRADA
tempo COLONIA, Alemanha,

(U. P.) - Esta famosa d·

dude alemã esteve a ponto
-8-

I.TO'V'J<.SSI"'I.'S'.
ele ser sacudi,da, pela explo-

CIIAí:1ADAS , lV -

" 10m"'!' do

I
'i:lo de um pl"Cljetil que lhe

8.) O "maior" escreveu o pro 1 .. ., . .

d d t
'

I
, --1 _ 2 _

;01 al'l'o.Ja o uranTe a u-
:.tdeus.

f'
'

d"
.' tima guerra: há mais de dez

"Libett::;." claquek" ."queiro" a 19ura a Cl- .. "

"fita" • aquela =: _ :
-

rreceita " Diã

POR ORILDO

]))
cl:.tcle gaúcha.

c) '''Outra coiRa" que êle
mulher.

•

di No "cano de mUllho" encontrou-se ri

que:?::!;> do "rio europeu", tirados pelo tal

tipo l'actll.
ENIG1VIA

1-2-

.
GASTE BEM SEU PINHEIRO
A falta de l'ec:ul'sos pe

c':uniários é' a C:lUsa pl"inci _

)al da nutrição éleficie�1te.•Il,.'
má nutrição,. porém, é devi
da, sobretudo, à ignorâncü.
e à negligência. Os que tê:n
meios gastam muito em C2r

ne, arroz, ·feijõ.o, f:lrinhas.
batata, tempero,;; e doees t'·

pouco em leite, legumes, \'131'

duras, ovos e frutas, que sD.Cl
.alimentos de inestimável va
lor.

Aproveite be� ó dinhei�
ro destinado à aquisicã.o
d. alimNlt�, reserv�n
.ro a maior p�I·t.e paTa
o.vos, leite, lefumes,
diolr�s . e .:Il'1,lÍ:i4s •.- _��'N·�"""""'

-�-- I Pandorga
Sons repetidos
Nal, em folha
Certa co\sa
Milionario, ricaço
Meditas
Pano grosso

;---

--"'_.,!.

Conecito: Na COIUU;l inicial, estando o problema c,srto,
[;od eludo o nori1e de um time ele foothal sul-americano.

Solucões dêste pr,ssatempo, no próximo número.
.

Solu�ões do número anterior:

Chal:'ac1ns novi3simas: caneca, pelado, navio

AlugTsmus: a) Bisão americano; dromedál'ío; urso ti-

betano; tamanduá bandeira
�"'_-"""-""''"''''''�-'''''''''''''''_b) I.ih�'ro'mento; Vasseur-as .. ---....."""".......

\,"'C,�

.�; ""�:X: "',
.. -;.

--
-'

t..-'
.....-

T:8S

23
3
9

4

1

3
1

11

33

1

2

2.

)

TO:M T. WILDI & CIA. - RUY SOARES - DORIVAL n:':. SILVA LINO /

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

BOLSA OFICIAL DE VALORES DE
SANTA CATARINA

AOSTA, 8 CU. P.) - Dois
alpinistas franceses, Lucien

Pronta entrega-Total 1.000 Caillat. e Marcel Mougey, de
Pronta enbrega-Total 1.000

i Paris, que haviam efetuado
�rol1kt entrega-Total 1.000 a ascencão da Agu.Jha Rus-

.

P!outa entrega-Total 350.000 'sa (3.843 metros), partindo
�ronta entrega-Total 50.000' do vale de 1sere, eSCO'l'l'ega
,pronta entl'ega-Total 5.000 ram, quando atravessavam

:20 tlw.s-Total 5.000 I
uma fenda perto elo desfila-
deiro de Galisia, e sofreram

2.00(j lima qued::l ele cerCa de 80
3.00,. metros de altura, antes de
3.00' tornarem a cair s6bl'e a ne-

ve. Apesar de seus feri
mentos e contusões, os dois
alpinistas conseg'uiram, com
�Tande dificuldade, atingir
'lS cnb:lnas situada::: na zo

na do Serll, onde operários
e camponeses i.i's so�on:eram
�ntes ,'qé·· transpo11t·á-·i'ó.��.I;a�
ra o hospital de 'Locarno/a
lln-s 'Coe:m qui'l()Jnetl�os ao Súl
d� Aosta: Ós d'Q'ís' alpiúis�
tas est,ão_ eIj'l',ÓÚfRervaç:ão,
embora ,pa}'e'çàm 'Rem .gravi-
da ele seus ']'�t.i'!IH.>]itó�. '

_ >
.....

la·v.têw.\ :

,-'

�·OFel'�r.:ets�'" -j�(vad�il;a e.f!.

elf.'Tltf.'l·
.

ru!tlàlJo<:ft,: 'rápida,
econômica' e higir nica. Pr.dé'
trabalhái: 5 d.ias a �ítlll0 :Je

experiênci.a;. sem P�:L.I:tmen to
ou qll:.tlirü�r eOln·promi.qso.
Tratar' a Rna ronselhr.i. 'l

r.T:-,frfl. 6 1'0i1e 2358, loja :]"
pf'l'eil':l Ollveira

SÃO PAULO· RIO DE JANE1RO

DISTRIBUIDORES LOCAIS

PIOlí ta e�l trega --Total
Pronta f!iltreg-a-Tot:tl

120 fi ia9--Totnl

TOSSIU?
�à() deixe 'qUe' as Bron.

'lllÍtes, ou Rouquidões' amea.
1:(::'01 sua. saúde! Ao primei·
,'0 ,u.:esso de tosse, tome "Sa.

lo!'in", o antisético das vias
'1''' p ll'utotias, "Satosin" eH.
(!in,l a tosse, 'da novas for
" � Vigor. Procure nal

armádas e drogarias "Sa.
fÓ;.in", que combate as broll
·!uites, as tosses e as con.

'f"�lIência8 dos resfriado•• '

-0-

Dolar sóbre o Ul'ug;n:ü - Pronta entreg::t - ExclusiVei
',<'Etc [lala imporL,çúo de fintas' - Total 4D.ODO.

-0-
,A,,�.', �lloed3.s :.1 ;;�eZllir ;:;e ,:ie&ttn::-ul1 únlCanlej1!.e para ü)1

)01'Ü1Ç;';.O dto beús de procluç:i..Cl pam emprego eXc2tt:;ivo J1'
aVOU:';l e pecuária:

ADUBOS
Dahl' sobl'e o Chile
Dohr sôbre a Espanha
:)o!al' ;:;ôbl'E' o Japão
Fl':J.ncos Francfse.>
..'rancos Belgas
''::o1'oas Suecas
)o:':t1' sô-bre a América

INSETICIDA
Dolar sôbl'e !l Al'f\cntLn
lolar sÔ!)l'e o Uruguai
,)obr sôb!'c a América

Compra-se
Terreno ou casa. velha

(grande) para depósito nas

imediações do centro.

Informações na A M.)d�
lar.

a para fachadas
CONSERVIIDO�P .'

à base de cimento branco neve

Tinta impermeável super-protetora
em diversas côres

PROTfGE, EMBELEZA,IMPERMEABILIZA E CONSERVA
*

, e o nome SIKA é.uma
garanti,o:'para o construtor�.,;!::'�:

SIKA S. A.
Representantes em todo ° Bra,st!

Vendas doS' prod.l.ito.• Sika em

Florianópolis:
TOM :T. WllDI & CIA •

.Rua .D. Jairne { à nal a _

Esq; d: Av Rio bÚ.l(l.;(J - i_'

-=-_

--

UMA
RESERVA
DE AGUAue

,

... é sempre prevista
.

Im todos os construções...
Ao projetar o construçêc,

�
..

procurando dote- la
"

do conforto necessárió,
é indispensóvel
a utilizaçélo ,

da caixa d'água Etemit.
A caixa d'água fiemit,
se carateriza

por suas qualidade. higiêf.lic.ai
e salubres,
sendo imune à corrcsõo
e à ação das. bactérias,
conservando a água potável,
limpa e pura.

" "

\
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ACIDENTE
ALPINI.STA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Fíoríanépclie, Domingo, 10 de julho de 1955,

HOJE E AMA.NHÃrO···'''Â/. ..C!!.- Á_. COngresso 'E.ucaristico
NO PASSADO '. I� 'iiijj6•• .

A Agência RE4L-::AER -vrxs avisa as pessoasJnteressauas que restam poucos

10 DE JULHO \ lugares disponíveis para. as. viagens. ao período do Con:�resso Eucarístico.
O RECONSTITUI�TE DE FÂM\ I\-WiI1DIAL .

A DATA DE HOJE RECORDANOS-QüE:
J ". i Se Va. Sa. 'está Interessado em viajar nesse períc do procure hoje mesmo a

- em 1509, em Noyon, na Picardia, França, nasceu. Ag�ncia REAL-AERt>VIAS, Rua: Cons -» Mafra, 6, fone 2,58 e reserve sua passagem.
NGValIlimte no M€-ieado _

o célebre Reformador de Genebra, João Calvino, vindo
--.-'--�-------------------------

a falecer em 27 de Maio de 1564;
i:';ova e msts poderosa fórmula à base de vítamlnas, .

�" ..... I' T A La' CINE SA-O JO·S E:.
_ em 1562, dirigidos por Araraí, os Oua ianás, Cua- ,e{'�tin:1, hormoníos e sais minerais. 1iiiiiIa- ....,

Para SENHORAS: Bem estar, aparencía rejuvenercicia • 10 I"
ranís Tupis e Carijós atacaram a Vila de São Paulo, sen-

'0

•

• - �s. -

do repelidos' por 'I'ibh-iça, sogro de João Ramalho e irmão
" atraente. EDITAL DE PUBLICIDA- Maes - Cart, Prof. 3761 MATINADA - DESE.�H03

Para H01VIENS: Novas energias, vitalidade e vigor. DE DE CHAnAS "IS' -8 f
. •.

d f' COMEDIAS - SHORTS
daqnele chefe indio :

.

,.
J::. erre o uncionarro a .11'-

_ em 1631 'em Afogados, um ataque dos holandeses
À venda nas boas rarmacías e drogarias. .,' De acordo Com o disposto ma. "Meyer & Cia. Para "Preço Unicc: 5,00.

comandados pelo >'Tenente-coronel Steyn. Callenfels foi Peça' n03S0S folhetos gratuitos nas tarrnacías .e droga- nas Instruções baixadas com Conselho Fiscal: Gustavo Censura Até 5 Anos ...
.

I
das ou caixa postal 74, BLUMENAU. a

.

tarí 11 d l'1/2'/ Z' C t P f 48 145 Hs
repelido pelo Capitão .Francisco Gomes de Me o; por· ano. nr. e immer - ar. 1'0 . -,. -

_ em 1633, no Araripe, os holandeses da guarnição 54, faço saber 'aos que o SeI'Íe 58 funcionário da ür- "O MALABARISTA"

de Itamaracá foram repelidos pelos Capitães Riba Ague-
'--" _. �---"'---

presente virem ..-ou dêle to- I.ma Carlos Hoepcke S. A. Censura Até 5 Anos ...

1'0, FIgueiredo Vasconcelos e outros;

O I S I '1' I
· marem.conhecimento; que a 'Jorge Leonel de Paula - As - 4 - 7 - 9-

- em 1780, no Rio de Janeiro, nasceu Januário enla ao a p'o DOia
chapa registrada concor- Cart, Prof. 110 Serie 4 fun- "NA TÉLA PANORAMICA"

Cunha Barbosa, fundador do Instituto Histórico e Geo-
.

. .'. _

rente ià eleicão a ser rea- cionário da firma Busch & "O GRANDE ESPETACULO"

gráfico Brasileiro, vindo. a falecer em 22 de Fevereiro Iizada . dia "15 do c�rrente Cia. Alsízo 'I'orquato No Programa:
'

de 1846, Foi tambem Diretor da Biblioteca Publica Na- . DIt·
. "

mês, na - séde social dêste Cart, Prof. 13335 - Serie Cine Reporter. Nac.
•

_J AR'fH(jR ANTONIO MENECO'1'TO Sindícato, foi a seguinte: 58 funcionário da firma Preços: 10,00 - 5,OQ
cionru :

_ em 18-17, no Recife, foram enforcados tres dos It ua : Tiradentes, Il,IJ 20 Para Diretoria: Meyer & Cia. Para Suplen- Censura Até 13 Anos.

chefes da insurreição Pernambucana, os Capitães Do- f'LORrANóPOLlS Paulo IVlalty �. Cart, Pro- tes do Conselho Fiscal: Car-

mirigos Jorge Martins Pessoa, José Barros Lima. e o pa- ! f iss ional nr. 12876 - sede los Gasenferth Neto - Cart.

dre Pedro de Souza Tenório; :,::i8 funcionário da firma Os- Prof. 008 Sede 4 funcioná-

._ em 1862, no Rio de Janeiro, onde nascera a 8 de
.

ni Gama & Cia, Nereu do- rio da firma Carlos Hoep-
Novembro ele 1"812, faleceu Justiniano José da Bocha, :Yal1e Pereira - Cart, Prof; cke S. A. Joaquim Coelho

grande jornalista;
I

nr. 47658 sede 58 funcio- da Costa - Cart. Prof.

_ em 1882, cmRorun, Ita lia, faleceu Domingos Jo- nárlo da Firma Eletrolan- 13520 - sede 58 funcioná-

sé Goncalves de Magalhães,' Visconde de Araguaia, au- dla, Frederico lVI. da Silva do da firma Meyer & Cia.

tal' do 'célebre poema "Confederação dos 'I'amoios", nasci- Pilho - Cart, Prof. nr, ??? Anibal Purificação - Cart,

do no Rio de Janeiro em ÍS de Agosto de 1811. funcionário da Firma Car- Prof. 33147 Sede 58 funcio-

_ O - los Hoepcke S. A. Para Su- nário da firma Carlos Hoep-
11 DE JULHO plentes da Diretoria: Elpi- cke S. A. O prazo para. ofe-

A DATÀ DE HOJE RECORDA-NOS QUE: dio Machado - Cart. Prof. recimento de impugnações,
_ em 1fi35, o Major Ca labar, à serviço dos holande- .32138 s-d. funcionário da terminará após (5) cinco

S.,3, chegou a Porto-Calvo com reforços de. tropas ao gp- 'firm�, Com. ln. Germano dias. a. contar da publicação
vernador Picard :
I' : Stein S. A. Osmar Ermelino deste.

- em 1711, uma carta régia. deu os predicados de
.

Gonçalves - Cart, Prof. Florianópolis, 7 de julho 30) O FILHO DE ALI BABA

cidade ii então Vila de São Pa 1110; : 49860 - sede 4 funcionário de 1955 BABA

- em 1836, em Campinas, São Paulo, nasceu_o gran- .. : dn firma Carlos Hoepcke
de compositor Antonio Carlos Gomes; \ S.A. Pitonio Cavalcanti

- .em 1867, travou-se o combate do Alegre, em Mato

Grosso, tendo o vapor paraguaio "Salto do Guaíra" que f<�SPI!X�IAI fZAD.\. E1tl ARTIGOS DENTARIOS

acompanhava pelo rio as tropas de invasão, tomado o pe- Estoque permanente de todos, e ljU;ÜSllLWT artÜ_;I'"

queno vapor "Juurú", deixando-o ao ser. contra-atacado jflHI"(-nlt'llte,; fiO ramo I
I 1'('l'ID -v o C '1')I:'lu" -, E �·l/.)'L'I'.·)f'•.E''''•.

' ·t.'\T() ""1' té"-'
j.elo "Antonio Joãtr": .'. I ' .- U:s, ,.'"\ I!. r..'-.;S c .l � .) ,:.,. •

I A Família enlutada agradece a todos que ccnrortarar,
- em 1912, f'a leceu no Rio de Janeiro, onde nasceu -.rI" llh!':'! pronta entrega : com seu comnarecímento ao reretro ele seu ines �u� íve

a 4 de setembro de 1836, o jornalista Quintu10 Boca.íuva. ACt'itamos eni:IlITiE'lid •.:s de J'L.,;CA:-:i F. ... ,vlALTAllA:� iI:;po_::o, Pai, Sogro, Avô, Irmão e Cunhado
--;1. ct.:l '.

Quintino' Ferreira de Souza). Matriculado no Curso (.Ji�n diversos fins I PEDRO DE ANDRADE GARCIA

Anexo d!\ Faculdade ede Direito de São Paulo, iniciou ATE�ÇÀO; Atendemo,," os denhores Dellt-j;>.ta8 e'l Outrossim, aproveitã a oportunidade para �onviclar ao.

fHH1 vida jornaJistica colabora.ndo no "A caiaba" e fun- P[,ilt�ti(!()s do lBttoriol' pelo Serviço df KEE:IIBOLSO .parentes e pessõas am�g",s _para assistirem a nliss:1 de 7

d:m·do com Ferreira Viana o·jornal "A Honra", fr::l.11ca·· -\EREO e POSTÀL ;clifl que mandam celebrar dia 12 elo corrente, às 7 horas, n,.
mente republicano, adotando então o nome de Bocaiuva.

. �_---: ----, Caterlral Metropolitana.
Em 1852, na sua cidade natal, começou a escrever para (, 'i Aos que comparecerem a êSR a.to ele ré l'eligi03a, an

"Dbrio do Rio dê .laneiro'" e para o "Correio Mercantil".

B,-bl.'a ·"a. Ma�� '1:
L6pipam agradecimentos.

Em 1870, com Saldanha Marinho e outros, fundou' o PaI
l.O· 0'1 :.l_.

•

\11
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tido Republirano, cujo orgào, ."A Republica", trazia no - U I COQUEIROSprimeiro numero o maüifesto que serviria de base a toda -'.

companha antimonarquica: Quatro anos depois, empas- ('� lt. llftCul\,» O 88.1-,r:o que .1"essu."rgetelaedas ai\ oficinas daquelee jornaL lançou "O Globo".

Dirigiu en1 1885 "O P::tÍs". Proclama cio. a Republica, ocu

pou a past:"\ rIas Heb,õcs E.':tel'iores. Passou depoiR pa·

1'J o Senado, ('omo represenbnte do Estado do Rio. Com

o golpe de Estado de Deodoro, foi preso como conspira.
do!', renunciando então. Novamente eleito em 1892, \1()I
tou ao Senado, onde permaneceu até 1899. Reeleito, não

tomou posse, para exercer a presidencia do Estado do Rio

dê ,Taneiro. Em 1910, assumiu a presidencia do Partido

Republicano Conservador, enfrentando Rui Barbosa du

rante a campanha civilista. Publicou nu!nerosas obra,s,
t'l1-re �s quais: "O Trovíldol'''. "Um Pobl'e Louco", "O

B:1ndoleil'i)", "Claudio l\blluel", "Sofisl11f)s Constitucio·

nais", "A Comedia Constitut-1onal", etc.
- em 1932, embarcou llesta cnpital, à bordo do na·.

vio "Comt. Alcidió", ,do Loiiloid Brasileiro, afim de com

hi1ter- a revolução de São Palllo,.o 14° B C. sob o comando

do do TenefolJe Coronel J oão Marcelino� Ferreira e Silva.

Como Sargento seguiu o autor desta coluna; .

- em 1938, faleceu, no Rio de eJaneiro o Conde de

Afonso Celso (Afonso Celso de Assis Figueiredo) poeta,
jornalista, esc· rito!', membro da Acaciemia Brasileira de

Letras e do Instituto Histórico.

Amâncio Pereira Filho
Presidente

t ,Aaradecileuta e· Missa

DOMINGO. 10 DE JULHO
Callt·ai ao Senhor, ém ação de graças; cantai louyo- Loteal11e;1tos na Praia da Saudade

.·es ao 110330 DeU':; :;:[,}n'e a 'harIJê1. (Salmo;; 14!:7). I.�el' I N,umero 1 (totalmente vendido)
,almos 117:1-5 ou Rom. 8:12-17., Veja se conhece os proprietal'ios: Dr. Gercy .Cardos(l

O afinador estava atarefado afinando o ói'gão' n� I (1)
- Si:--' .Joel M, Moura (2) - Dep. Alfredo Cherem

_;antuário. Sentado 110 meu escrit�rio eu podia ouvir ps (3") - Sr. Frederico Bundgens (1) - Sr. Nilton Dig-ia
;OI1S arinados saindo daqnêles tubos que momentos antes como da Silva. (2) - Sr. Alvaro Accioly de Vasconcello?

;stavam desafinado;:;. Em alguns casos havia uma dife- i (1) - Dr. Joaquim lVIadeii'as Neves (6) -- Dr. Oswaldo

'ença enorme entre a nob desaJinada e a afinada L,Tubos ! Luiz do Rozario (1) - Dep. Romeu Sebastião . Neves (2)
lLl.e até então .estavam prodnzindo. dissol1.âncias esta:'am 1-- Dr. Antonio. Santaella (2)'- Dr. �[oacyr ?e Oliveira

gorel seu.do aJustad�s p:lrl1 p�'oduzir .os sou:; que deviam'l \1�
- Arq. LUlz Edua.rdo Santos (1) - Dr. Elias lVIansur

DepfJls que o afJl1adol' afmou o Illstrumento, o orga- I<,has (2) - Sr. Paulo Rudy Schnor (2) - Dr. Aderbal

niiSta podia deleitar-nos com m(lsicas maravilhosas. IRamos da Silva (1) - Sr. Aurelio Marques Monteiro da

Como é pareeido com o órgão o nossó viver! Muita;s jCosta (1) - Sr. Carlos Buchelê .Tunior (1) - Dr. Zulmar

'.'êzes perdemos a Hfinação. Por nós mesmos somos inca-,Lins Neves (1) - Dn.. S.alaberga Noronha Mendes (l) -

Jazes de ·produzir um som harmonioso. Precisamos do e Dep. Lecian Slovinski (1).
�oder de Deus para recolocai'-nos no tom verdadeiro, em I. NUMERO 2 (AGORA AVENDA)
1armonía cóm' o Pai. Somente quando o reconhecemos, TERRENO DE PROPRIEDADE DO DR. NEP..EU RA1\iOS
:a.da dia e lhe permitimos ser o Mesti'e ele nossns vid::1.s É Apenas dezenove lotes

.lue Êle nos habilibrá a produzir as mais doces har- Projeto. loteamento e vendas - EngO Rui Soares -

�'1onins. Rua DeodOl'O 7 - Fone 2521.

ANDRÉ NILO TADASCO

ORAÇÃO
Ó Deus, som03-t,(.' gut.U); porque em ti achamos a t.o

l:tlidüde de· nossas ,,·idas. Ouve·nos a'gora, que clama
,nos, Afina os nossos corações para '-'antar-te 10lIYores •

;el"\'Ír ° n0330 próximo no Espírito de Cristo. Em nome

lê}e. Amém.
.

•

DOMINGO, DIA 10 NOS SALõES DO VE'l'EHANr
�:mANDE FESTA JUNINA PARA A PETIZAOA COM PR.C·
_\.1IOS A_ FANTASIA DE MATUTO MAIS ORJGfNAL E OU
TRAS SURPREZAS.

. .

A FESTA 'fEItA E-lICIO AS 16 HORAS ATÉ' AS 2;.
HOrtAS. ESPERA-SE GRANDE CONCURRENCL<\ DA GU
fUZADA, ESTANDO OS SALõES ORNAMEN'rADOS- A GEi
TO DE ARRAIAL, COM COQUEIROS,. BANDEIHINHAS
BALõES, ETC ...

NAO HÁ RESERVA DE MESAS ...

CLUBE DOZ� Df AGOSTO:Pronta [-ntrega
o NOVO MODELO

PENSAMENTO PARA.o DIA
�as mãos do Mestre minha vida torna-se um instru

nento para o louvor de Deus.
CIYDE R. �HALLENBERGER (Virgínia)

-0-

SEGUNDA-FEIRA, 11 DE JULHO
I�ouyado seJa o Senhor; pois êle me tem most.rado

sua' níaravilhosa bondade, (Salmos 31 :21). Ler Salmos
.

':1:] 9-2� ou II Cor. 12: 7 -10.
Tel1ho um amigo, senhor idoso que, apesar de não

possuir riquezas materiais, tem um grande delJÓsito de

:esou 1'OS celestes e espirituais. Indo visitá-lo certo -dia,
'crebell-me �om estas palavras: "Sabe o que eU" estava.
'azendo quando o sr. bateu à porta?" "Não tenho a me

,OI' idéia l", respondi-lhe, "Bem, eu estava meditando a

,§.!��ito da �jondade. de ��tfS":'illl,�� ,5_D_':l1igo e dizendo de

.� Ljf,Frn para mim: Aq�h�'}tflU, eu, ay�,�.ç-,Wdo em anos, com

':'�', ,inais' inconfundív�s-- rlg'�vélhiré:;.: in:�-R.paz de trabalhar,
J corpo enfraquecido, os' oJ-hÇ)s _� 'ó�· ouvidos já bastante

falhos, contudo minha saúçte'oé em gernl peni:boa. Durmo
;)em, tomo três refeições por' dia, estou bem ábrigado de

.'OUpH, tenho ullla bO!1 casll na qual vivo. E, o melhor de
,udo é que Deus está comigo todos os dias. Sinto sua- .1
)l'eSen�a,- ouço a sua voz falando a mim. Que mài� 'neees-

:.itÍ)? Que mais pOi30 il.ese.i r. r 1"
'

..

Como seria melhor êste mundo e quão .nl!1.is 'felizês
seriam [,S pé'ssõas se se lembra.ssem diáriámenie das bên-' .

'âos siml-lje;� d;-t í'ida � as conr,üssem como {ltíMyas'.·de
IDeus! ..,

-
.

ORAÇãO '
_,

-
- 'f{tcl.o:,;: as boas coisas são tuàs, SenhOl;, bem como nós i

l\-1UNOD ,�Gíytü:'i tens bmbfm. Conserva-nos sempre com alem-I
hiallca dt' teu amoi'OSO cllidado e tuas ternas misei'icór- :

.1t,�: "Ommos ('fi nome de Cristo. o Redentor. Amém. !
.

PENSAMENTO PAHA O DIA I
Dou gnH,;as a Deus hoje por uma bondade para co- ! I�iDNEY DAVISON (Ontário)

V1seonde dO Rio Brao{'Q
(",itil)

�I.Z
:\.s .:_ 2 - 4,30 - 9,15 Hs.

CINEMASCOPE
DEMETRIUS, O
GLADIADOR

- As - 2 Hs.-

1°) Fatos em Revista. Nac,

2°) O CONDE DE MONTE

-CRlSTO

Preços: 9,00 � 4,50.
Censura. até 10 anos.

- As 7,30 - H<r.
" O GRANDE ESPETAClJl.O"

Preços: !.l,oo - 4,50.

- As - 2 Hs.

1°) O FILHO DE ALI BABA

2°) ALMA DE AVENTUREI·

RO
..

3°) TAMBORES
ROS 5/6.

FEITICE[·-

Preços: 7,00 - 3,50.
CenSULl Até 10 Anos.

-_As - 7,30 Hs. -

O FILHO DE AJ_.! BABA
. "O MALABARISTA"

- As - 2 Hs. -

MATINADA - SHORrrS
DESENHOS - COMEDIAS

Preços. 9,00 - 4,50.
Censura Até 5 Anos ...

- As - 3 Hs.-

"O FILHO DE AU BABA"

No Programa:
Cine Reporter ..Nac.
Preços: 9.00 - 4,50.
Censura Até 10 Anos.

As - 5 - 3 Hs.
." O GRANDE ESPETACUi.O·'

Censura Até 13 Anos.

.- As - 2 Hs. -

l°) ALMA DE AVEi.'l"TUREI

RO.
FEITICE�I-20) TAMBORES

ROS. 5/6.
3U) O CONDE ül!i MO}.;rTl�

CRISTO

No pr'agl'ama:
.

As 8 horas.
l°) Vida Carioca. N:lc.

2°) CAMINHOS DO PECADO

30) O FILHO DE ALI BABA.

. Preços: 7,00 - 3,50 .

Censura atS 14 anos.

i' lranspode. de cargas em geral entre

FlORIANOPOllS, CURITIBA [ SAO' PAUtO

4 OPE-RAGÕES

llru'nlJZ: -f'LmUA�Ó"ÜUi!í
Escrltórto:

Rua Padre Roma 50 - 'I'errev
Deposito:

Rua Conselheiro Mafrl1 n. t�'4

Fones: 2534 - 2.1)35
Caixa rostãl. i35_
End. Telegrál1co'

.

Sandraq_e e TranllpoU',!I
--0··-

.-\. m:lftuina de calêülar que mais se ex)}orta no

Distribuidores para Santa. Catarina
CASA FEERNANDO, LTDA.

Rua Saldânha Marinho, 2 - cx. postal •. 467
Fone: 3878

�ndereQo 'relegré..f!l':I
Sarotldra e 'I'l"arupo.!a

....J.)-

Telefone' J7-30-Vl

m'w Paulo -- CapItal - 81".

Endereço Telegráf1CO'
Bandrade p. Transpo1J.s ,

-().-

. (A,êôcia n.. lUa 4• .íueuv • e-. Rtio Hl.lrt�oute ceUI lfllfego lII�tUtl Uf
. 'iii'" PliVJo ef.l�. , �'.!IlJ.f__ PI 'l'i'llIUiPO�t� "lu".·' fh�E�l, S!>�,)

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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URBANID�DE 1955 ------1 apa i Na Assembléia
De PITíGRILLI passasse desapercebida e u- ! Ima pergunta da dona da ca- PA'R.A

'

BUENOS AIRES _ (A- sa, nessa ocasião, chamou a
I

SESSÃO DO· DIA 6 mara Municipal de Blume-

t
.

TI at
-

d tô I I .. I.,�i�a e apr.·.o�ada.a ata da uiu, e também à Associa
..

cão

PLA) _ Q.uan'o maIS se a 1- . ençao e oe a a mesa pa- _ .�. ..

�
-

u

Ih tua Yenuznâncl 1 ENTREGA
' <b .",0 anterior e lído o ex- .Jomercial e Industrtal da-

IJlia a lista de canse. os e ra a ua repugnancia pe as I
�

.

I
i pedíente tiveram mIClO os uela cidade, hem' como a

de ln-oib.ições, tanto ma is me couves COZIC as.

A ti 150 N- t d
Lréiba!ho3, na hora regímeu- Il"'>O rlas Indústrias He-

conveilÇO de que as regras r Ig'O . : ao pre en er

de urbanidade são in com- criar um clima de família-
tal, sob a presidência do de- .ng, (J seguinte telegrama:

pletas e me dou conta da di- rldadee de hospitalidade ou-
-

putado Braz Alves. "Assembléia Legislativa .Ii,.,

ricnldule de prever todos torizando os convidados a I
voto de pesar pelo faleci- tado vg por proposta depu-'

s apa ha o a l'g I las ',lIiê'1tO do sr. Pedro de An- .ado Orlando Bértoli ve ma-'

os CHSOS que mere?em er n r s spa os )e c

-
•

codificados. A estupIdez he- axtnemidades e a triturá-los I drade Garcia nírestando. sua satisrac âo

l'cdiUll'ia e a estupidez in- torpemente .com os dentes. I
O deputado Estivalet Pires, passagem 75� aníversárío-rte

.1ividual multiplicam eté o Cortam-se os' aspargos carn 1 .lo PSD, ocupou a tríbuna.vna (Ul)c1açáb "Ii'-<i�j)tri"a ";"'Têxtil

infinito as combinações ma- a faca e leva-se à boca com
.

I hora do expediente, para -da'. Bering yg':S:Je� coàstar

, ' t d f N- t
! apresentar um requerimento . t:t"' traln!í.lo·"o ..:.···c··e·

..

:·
..1-1'".1""..

"

: .•i".,'s.'·'·O
temá tieas paSSIveIs. a pon a o gar o. ao e 0-

,I u," .,,-'"

Como vivemos em pleno corras jamais proclamar que 'pólilj.;Gando fosse consigna- e l',Ol1gl'U[\_!laçôfi�. pelo. nPfe-

período quaternário e entre "o frango se come com as I'
,.,0 em. ata,g� um voto de-pe-L, 116 .�.;jrn]jol;t;"ht:a acontéeí-

� �i::;�::: rl�,��;;,���l ,: ;';:��� ni:,ã;� c:;:h���; ,� ,�:�t�'�����:,i;�':;;h!�:� :!:�,�"!:�!.'��:j:�;��'
'"

. , I dif I ma-os 'Deve ser' descarnado I (li.·o de Andrade Garcia, pes- "V' . b • b�
.

nota uma �pí'eClaVe 1 ere 1- •

•

'.' e.' as e t-r ulH) .

ça, continuamos a nos sub- com os 'instrumentos adequa- i �oa,la.rgarnente c�nhecida e Na hora elo expediente

meter, entre outras selvage- dos, o garfo e a faca, e se a I �::n:ql�Ista nos meios Fazen-
ocupou a tribuna o deputa-

rias, à selvageria de nos re- operação não' ficar total e I
dnríos elo Estado, tendo 'o .Estivalet Pires, l1:U:'l:tra-

un lrmos pa.ra comer, en- completa, como se pode exi- i ocupado ha, tempos. atraz a ar (10 abonee cios: recentes

quanto para outras escravi-, gir das pinças, do bisturi e iDiretoria do Serviço de Fis- atannantes créditos abertos

dões fisiológicas, como dor- da sonda do estudante de a- I �aliaçãl� �ta Faz�ndda. O ora- e ro É"Y�j"n.J. llr:.:,.se oportu-
.'

. tomí b t d i
i rior so lCI 'OU, am a, fossem 1" t

.

mil', já apren demos a nos 1.- na omia, ' as a. pe Ir uma
o b nrunar.te rüscurso ja

solar. segunda porção de frango.
.

. * I eXTJ.cc1idos telegramas à ra- F-mo.� noticia em separarto.

f C d devia nor sí
•• milía enlutada e a. Labre vis-

O princípio de "não aças a a um evia por SI mes- I
- I ) deputado JOã-b Colodel, li-

h t I
- 1.,0 ter sido o fa-lecido um

.

a outrem o que não queres mo c esar a es a cone usao,
der do PTB encaminha -re-

que te façam a ti", enuncia- observando os outros e re-l
prstimoso Raelio Amador, 'ilH'rimento pedindo ínfor-

do, segundo fonte autoriza- cordan do as impressões que' F I G U E R A S S. A.
I dando conhecimento elo vo- mações

,. LO ele pesai' da Assembleia

da, em aramaico e traduzido se sente quando o vizinho
O deputado João Colodel,

I d d f
Legísla tíva de Santa oatan-

para. tõdas as línguas e to-
i
saco e' uma coxa e ran go PORTO ALEGRE, AV. ASSiS BRASIL,164 'líder elo PTB, ocupou-se,

dos os dialetos do mundo,! a polpa que não se despren- CACHÓEIRA DO SUL: R. SALDANHA MARINHO;' 1336 na. .nmbem, ela trtbuna, par.i

I fLORIANOPOllS, R. TIRADENTES,· 5 "L(' •

dú t

não teve, nestes últimos de-
i
de e termina cuspindo no

.' omenag'em a m us ,ria tratar do mesmo assunto

zenove séculos e meio,

aPli-,'
pra.to um ,pedaço de tendão. ,

F I G U E R A 5 & C I A. L T DA. hlumena.uense ventilado pelo deputa.do Es-

U h f· f
PElOTAS, R. ALVARO crIAVES, 4BO O s 1 d 1 1

'"
..",.c,"o f�1eqlJente. e do seu m sen 01' que .01 o rang'o

." egun( o ora 01' c a 10ra tivalet Pires,· isto é, fez Sf'-

, , U�UGUAIANA; a. plJQl,lf Of CMIM, tSQ, vAL, HIPOLITO

ma'lôgro surgiram as leis, os segurando-o com as mãos e
do expediente, foi o deputa- vera� críticas ao Ohefe d:J

tribunais, as brincadeiras de
.

tão vulgar como aquele que, {azer o;:;tentação na mesa,
lo Or-hnclo Béi·toli, que se Pocler Executivo e cncami-

mal gôsto, as esposns e a CH- depois ele ter assoado o ni1- quandO .se cOl1vida'm peSSOl1S Pedimos aos nossos distintos leitores; o obséquio de referiu à passa.g-em (lo 75'" nhou, após, um Tcquerimcn-.

deil'a elétrica. Tratemos pe- riz, examina o conteudo do eiltranhas à família e por preencher o coupou abaixo e remetê-lo à Rossa Redação.
:mivel'satio de lU:"ld::Ç'Il) d. to soliciÚll1do elo Governo do

ia inenos de apli,cá-lo à arte lenço. ..'on!'\eguintc impermeáveis :lfim de completarmos quanto antes, o IÚ)"SO Ca(Ü,RU'O indúsLria Textil Uirt. Irene"!,' Estado, a mrormação ele

de coinel'. "Não faças à ou- Talvez me objetem que à!'\ emor:ões domésticas e ,103 ::;ocinl. Disse o deputado Eértoli, (jUé\ .1uanto monta os creclitm

trem
" ;Pnrece-te um espe- uma rainha da Itália era· 0- ",fetos temos. Os velhos in- �orne . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. ..

t import-i.'mcia l'J i!1tÍlt:;Ül: lbertos no corrente exercício

táculo edificante, um ho- pinião diferente. Admito. A- suportáveis
..

merecem aten- Rua ,.......... .•........ .

le l,3111111enan, h2d1 COlilO (' Jor conta do c'}�cesso de ar-

mem e'uma mulher, na me- té os reis e rainhas e outroil ções e C01110 Os jovens tam- Mf;e ,.....

l'abalho feCllrH10 UU.; filno, ceca<.lação. Sabe-se, de RntE'-

bele da refeição, começarem grandes da tena cedem, de bem as merecem, o melhor Pai , '.' . , , , . . ..

daejuela região, n?to .pel'mi mão, que o Governador, Sr.

r. tirar dos interstícios dôs "ez em qual)i:l0, 'ao chamado mO.<1o de 'concii1ar as neces- Data .nascimento , ,

tia se esquecesse ê3se aOOI1- rrineu BornhJ.usen, nfto v:ti

dentps um fiapo de Carne da selva e"sentem a nostal- sid.acles de uns. e as aspira- Estaelo civil , .. , , , , , , , ,

.ecimentó, Depois e\:; hlsro responder, e que o total dos

por intermédio com um tTo- g-ia da época (las palfçadas. ções de outros' é aconselhar Emprego ou Carg'o , ,

'

'iar a fundação, peb f[uni creditas abertos, ;;ó neste

cinho ele madeira ou uma O bruto, o selvag'em, o pri- aos pl'imeiro!'\ que viio p:ll'U Cargo do Pai (mãe) ,........

in, Bering, ela indústria e!] ano, alcançam a apreciávE'l

pena de galinha? Acho que mitivo que sobl'evive em nó.s cama cedo, com-\,l,ma bôa in- ..
ela e teccr cámentários dfra ele aproximadamente

não. Por conseguinte: ún um estado· de seIni-sonho, fu::;ão de camomila na ames i- ---------.------..--------'-- 1;'ganiúH;:'io e funciol1!:'.men 70 milhõe3 de cruzeiros. Um

Os palitos - artigo 130 despel'tri, ele '-Vez :ém. quan'ào, n ha de cabeçeira, um saco

_ não devem figurar em ne" '.:om urn sDbressà1to. E é en- de água quente no.8 pés e as

nhuma mesa. Esconder dois 1:áo' que se sente o bárbaro Aventuras de Pinóquio nas

palitos. cl;uzados emj:lJlixo do, desc.lo de àgarrili.' uma coxa mãos. AqueLes nue QS fral1-

gnarthmapo é tão gl'osseiro : de frango co'm as 'm,ãos' e' de 'eses chamam "Ies parentes
co;-no é.oloca l' sôb�'e. a mesa' trincá-l a com: a$ mandíbu-

.

nsortübl.e.s". isto é, os pa-

t
.

h
I 1 ." b"" f d t'

. \

t'
.

a,� eSOl\rm as curvas para' a�, como.o sno. ,a· un a-

f
'cn 'eR 111.a.presen avelS e que

30 c�rta;: as unbas .ou,3- c.al-.I iio n.o ll1l_w elrJs·:J3!llá�,:j.(i&.e'-'�l.a: '\{f� fal.t,;:�))en�à,s 1&m1Hil:!?
çadell·['. de sapatos. ou um co- ·!11.'1<':lez dos clubes, sente um :1,laIS CIVlhzud:l'S, não.constl

[,O com ág,lla e "Jisofórmio pa�
I p·tazer em se sentar nos

de-I
tuem um elemento decortiti

ra enxaguar a bocá. .

,
I gra'us d_a horta e cortar p:l- vo; a tia do interior que põe

Artigo .14°' - Comer, quan- I'à si uma fatia de pão Com I vin.ho tinto na sopa, porque

do se con viela para isso, não :1 fuca, con10 f:lzia o bisavô "reforça o estômago" e de

clâe parecer u;na flll'lção de pioneiro e o avô agl'ici1ltor, I pois de haver mexido o ca

primeiríssimo plano. As Sa- O g'arfo é uma invenção re-I fé, lambe a colherinha ou

grn.das Escrituras (vêr o li- !.:1tivamente reé'ente e quan- I
del:J'uma o café J10 .pires e (J

\'1'0 ele Ester) contam que o do C!'Itarina de lVlécliti o i sopra desqualifica tôda uma

banquete que Asnel'o ofei'e- trouxe para Paris; pro-co- família e ainda que legü8'
ceu aos chefes perp,:JS durou ('ou escr.ndéllo na côrte de ',es metade do teu patrimô
ISO dias e que o oferecido à Fr·ança. lio à Flmdação Rockfeller

fJOpu lilção ela Susa., para não Artigo 16°: Um humoI'Ístn III HO observa tório astronô

provocar. excessivo pêso no escreveu que a idade felíz f- nico do Monte Palomal', não

estômago elos cidadãos, du- aqlle�a em que se está coloca- e livrarias jamais da ver

rou apenas seis cliflS, e bas- do na extrenidade ela mesa ;'onha da tia que sopra o ca

b calcular quantas horas come-se sem falar. A meclich i'� no pires.
rlm'ou (> inEel'minável ban- que se vai inelo para o centro, Al'tigo 17°: ..Na mesa,

qnete de núpcias ,da senti- r:ome-se menos e fala-"e q,uando há estranhos, não

menta 1 e sonha.dora Madame mais até o dia em que, ocu- d[\r exc.essiva· importância a

de Bovary p[l1'[1. explicar sua' t)ando, um l)OllCO caduco, o ieu m,:lI'ido. Se discutes ou

��I('si1u!'\ão inic'íal e os conios tugal' de honra, já não se po- ('.ontas algo, não te voltef.

;;nces,;ivos, como o .desmaio !e comer e não se sabe .fab�-. !1r.ra êle. E' sempre parfl os

de Ester, celebrado por Puo- bê�tes venerandos perso- loutros Que eleves Ltlar. 081 ,e 11:1' maior distância pos- quenta. e quati'o e cinquente
lo Veronese, mais que ao nag'ens é recomendável não doi� dono" dn c:as::l colocam. ·,ível um do outro: se os e cinco.

l'osto do Rei ASUl2fO, deve
------. -----------.-..... '!lenlucos da fall1ília são nu- O nlarido: 1\1as, estamos

sér imputado a algum mGlho nerOSO::l, devem se distribuir em outubro: janeiro, feye- I

gorduroso que encalhlill] no LOmogêneil1l1ente. reiro, 1narco ...

delicado pilara da.. pálida. Eis aí u�1a amostra elas

Ester., O mal'ido: Carlinhos tem discussões entre marido e

Por isso, dona de casa, seis anos. mulher que desqualificam
não insistir para que o cou- í

A mulher: Cinco. Nasceu uma. mesa, uma companhia,

vid:õ!do se sil'\�a, de uma. por- : em dezembro ele 1950. Cin- uma família e que constitu-

cão mais abunclBnte. Não quenta e um, cinquenta e em um sintoma. alarmante ele

'lhe perguntar "�ó isto?" e! dois, cinquenta e -três, cin-,má educaçãõ.
não encorajá-lo a repetir. I

Pod� srI' que um determina
do prato não lhe de, mas de

.\·erás ter previsto 'esta even-
I

tua.lidade por meio dns pra- :

tos sncessivos. Seria disso� I
nante' perguntar-lhe se quer:
dois ovos na manteiga. ou I

uma fatifl de sa i-ame. Não
I

te ofendas, Gomo se fôra
uma. ufronta pessoal, se to-'
dos comem, enquanto um co-'

mensal se contenta com es-

h�
.";

tJr diante .10 pl'flto v,\zio e

.

.'.""�.,,,
quando êle se fôr embor,a,

.

"'<�

não lhe digas: "o sr. nã.o co- ;
. Líder Mundial em con'fôrto e durabili-

meu náda". Conclusão, quan- I i dade, O Colchão de. Mohis
. Eped� pro-

dI) convülares pessoas para' 5:
.

uin .jantar, n$Lo' reco.rdar �, " l0l}�� a Vida e dura a Vida tôda Veja e

nem··�.nt.e�, " nem durante! l. 'C�mpre Epeda nas boas ta ..as do Ramo. i'5'
nem depOIS qU2 se t�..:1tou de ::;'. \'. �
um convite ,"para .·comer".I

.. ,� í"·�-_...._......;....-----_.............."""'.;;...........iiil 1:

B,nt.a que faças llm peqlieno. <t ::. .\ÍN:COS FA-'.ICANHS NO iR.ASIL �. Os candidatos elevem ter entre 25 e 35 ,anos, resisten·

('"fôrça de memória 'para te '% I"ND�.STRIA.S;lR.A;HAEL 'MUSETTI S/A �
..

:>ia üglca e experiência em trabalho no suJi-sÓlo e chefia
.

lembrares de como, em OU�
i

. FóbtH;a: RUIl.Cotllnna.Bruldo, 61 • Telelone: 9.7118
,-1" pes�oal em minas de carvão ou outros minerais, Devem

tros casos, te colocaram em .

Silo Paulo
.

'·ter anteriorme.nte ocupado cargos de responsabilidade.
situação delicada, quando I ".

U d" d
. , Salário: Cr$ 10.000,00 por mês,

.. I.nstalai::6es mobl1iadü':)
_

.

m pro ufa'� a melhor fób ica d�
-

e'3perc"vas que a tua ab.3tell-1 Colchfi.e:; de Molo;; da Amédéa d� �'ul grátis. bem como outras facilidaqe.s.

ção de comer couves cozidas '. -.:' r..::lrta'3 para "I-:IE-lAC", CaÍ}:a Postal 7�'t, R�.o. 'Ue Janeil''l

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

UIEONIIMU
., r� A MÁQUINA DO 4.· CENTENÁRIO '

E:lJ_-12 Com garantia de vidu
-

t-{tl�/ Cose pqra frente.é .pá(a 'traz ._ Bordo
�

CGm perf�;çõo
Môvel da :s _gavetas, o;).9inal. • Elego�ie gobin"re

-�

Aceitamos Revendedores p�ra esta E-stCido
FABRICANTE; MANOel AM8ROSIO FILHO S_ A.

FÁBRICA: Rua Faustalo, 1342

ESCRIT. e LOJA: Ruo 25 d.e Mmço, 270,280

�RiO de Janeiro: Av. Preso Antonio Carlos, 213,8

�·e T7.p�

-ESTOMAGO - FlGADO - INTESTINOS

PILULAS DO ABBADE MOSS

�t��iJ�:,,.��
\\5f!j

Afiem directamente sÔbn
o &pueiho di�eBtivo, evitaD
a,) fi. prisão de vêntre. Pl''o

poreionam bem es�ar !lerlll,
fac:litam a dijJ'estão, descou
gestionam o FlGADO, regu
lal'izam a5 fuilções diiestt
\·as. e flizem. desaparecer áll -

enfl'rrnidade" do ESTOM!t
no, fiiiAll(J I\! IN'l'E�'I'l
NOS,

í)J benerfcios sociaIs o:ere

:los detalhes interessantes e

:itol'E:.scos da sessão de 011-

,) cless:1 empl'ê:-:u, esp�
i;tlmente no que se r�rel".

:::m, foi 8. retll'�Hh estratégi
(los à C;p,:l:Je operr.ria, 'a d:l )):mcada do plerdr.io,
eputaclo Oi'lanclo llértoli, para não ouvir e não tom:'lI'
;-'resêntOl1 tequGrimenlo n, on]1ecj'mento das críticas
'DUelO cl2 fi<le constasse e:1 103 deputados E.'-:tivalét Pirili;
Cf, voto i�e cOr1::l:l'atnlaçõe J09.0 Co:od.el, �10 ato tio SI'.

)e�o uC'Ol1tecímento, que fo: l'ineu Bornhausen, em ten
,jJl'Ova elo pai' imanimidade, do comprometido 70 milhôe3
Em CODS2fjUencia ela pr!) de cruzeiros, no cornmte '

losição daquele deputa.do exercício, com intuitos ja C'G·

'le:;3e(]i�ta, roi enviaelo à Ci- nhecidos.
o

)�1tIU,lt�".·
:!�:1/ .. o"'.t� •• ..l-W ..211 C4iAt �Q--:OJ.. 5-4.S

SANGUENOL
fONICO DOS CONVALESCENTES
\'ONICO DOS DESNU'l'IUDOS

tônicus; Fósj'oros, Caldo Ar
seniato e Vanadato de sódio
O!;� PALIDOS 'DÊPÃ'UPE:
H ;\ DOS. ESCOl'ADOS

. -
'

MAES QUE C-RIAM, MA�
GnOS CRIANÇAS RAQUI
TICAS, receberão a tonifica
ç:.o gera I do organismo, com, o

DIL LAlJl-W C.\.Ln.t.:lHA DE ANDHADA
Cirurgião Dentista

Consultório: Rua D. Jaiti1e Camara, 9
Horário: Seg'ünda Quarta e Sexta feiras da� 8 às

11 horas
Terça e Quinta fe'ira, dM ] 4 às li .hor:ls ... ,

_

"A. tl'T1 de à noite exc I L1aivamellte eoi'; hora ffi;:; rC:icl-a..
Capoeiras: 'J'erça e quinta feira, das 8 à,g 11 boras

Sat,a'do. da'! 14 às 17 hól::aR.
.

.'
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



HOJE, JUAREZ
: ,falará -Oftstd Vapltdl, a DnUe
lo '

Estará hoj� nesta capi-] ramento da C�nvenção Re

tal, o sr. general Juarez gional do Partl�o. Dem?cr�
Távora, ilustre candidato à ta Cristão, que fOI o prlT�el
Presidência da República 1'0 a lançar sua candída

pela U. D. N., pelo P. D. C. e tura.
I P S B Visitará, ainda, o generalpe o . . .

. ..

O bravo e honrado militar Távora varres mU111CIplOS
falará hoje em nossa Capí- catarinenses, do Vale do

tal, por ocasião do encer- Itajaí e do Sul do Estado.

Florianópolis, Domingo, 10 de Julho de 1955

-

HOSPITAL ESTADUAL "GETÚlIQ
VARGAS"

O deputado Estanislau Ro- se vão tornando privilégio
manowski do PTl3, apresen- dos afortunados.
tou em data de sexta-feira' Por tôda a parte, ,atual
nm' importantissimo projeto, i mente, estabele-se, prosper�s
criando, em Florianópolis, I bancos, em magmflCos edí-

um Hospital para os servido- I ücíos.
A

res públicos e trabalhadores Por toda a parte, atual

sindicalizados e suas ramí- ,nE'nte, montam-se �uat��,
I' .u]o funcionamento e a11-ias.,

1 f
,.

d.ucntado pe o ansaismo ,1S

-lasses afortunadas, as quais,
obrando-lhes dinheiro, nem

.sempre sabem em que gas

tar.
As cidades, de tempos pa-

ra cá, vêm .. se entulhadas
te luxuoSOs e cansarmos

"Cadilacs", numa autêntica
; tmLsfarçavél demonstr!1o
�ão de que, a seus donos, so
�raf aquilo que falta aos en-'

_ermos, que se multiplicam,
Aqui e ali erguem-se visto

;03' e belOS palacetes, como

II,! a atestar que o progresso
:e proce�sa em camadas ma

issas e superpostas e qne,

Jurianto, os desgraçados ou

.ra coisa não são além clt

igura' do anedotário.
Em cCltas camadas da so

:iedade, nos dias que correm,
a água torneira não é mais

consumida, já foi substitui
da pelO uisque, cujas gal'ra
:'as valem mais de C$).OOO,OO

_ ouase o ordenado cio mês

Je �lm mode3to funcionário.
A organiZação cle um hos

ilital e a sua manutenção
,1iio seduzem, dados os per

�alcos qlle isso oferece, ao:;

det�n'Íores de recursos finan

�eiro3, ele origem privada.
SE: n5.o podem03 conkll

com a iniciativa privada e l

oroblema é de magna impOl;
tância, cumpre o Estado tu

telar, com os recursos gerais,
a saúde cio povo.
Não cremos que, clentre os

i'epresentantes do povo, co�r,

J.ssento nesta' Legislatura,
exista algum tão entusia5ta
','do néo-paganismo, a ponto
de faer-se aelversário dêst,

projeto.

E Justificou com êstes

argumentos:

Surge, por, tôda a parte, o

progresso material, alteando
se em edifícios ou adensan
do-se em cidades.
Mas, a ele3peito disso, bem

fracas são as preocupações
no valorizar o capital huma
no, a,mais preeiosa de tôdas
a,s riquezas, cujos fatôres -
o homem e suas famílias
continuam alvos de elogiosas
referências e de' esqueCidos
textos legais.

Seria, descabido insistir
no prOgfeS30 e confiar no en

riquecimento de um povo se,
como agora ocorre, relegar:
mos o material humano ao

plano ela indiferença e do

acaso, sem lhe propiciarmos
uma assistência efetiva e

condizente com o grau de
cultura e na escala das C011-

quisbs imcritas na Consti-'
tnição.
-Na escala das obrigações
do Estado, a saúde ,!o povo
sempre constou, desde os pri
mordios das mais recuadas
civilizacões, na primeira pla
na, pOl;que, sem esta, todo o

progresso material e o enri

quecimento, por maior que o

,;ejam, valem nada multipli
cado por nada. É a saúde dn

,povo a base da ordem e a es

trada, larga e asfaltada, tio

progresso.

Faz-se, para tanto, mister
que o Estudo ponha ao al
cance dos mais necessitados
os recursos hospitalare.>, mé
dicos e farmacêutico, que já

NOVAS INSTRUCÕES DA SUMOC
, .

A Fecleracão do Comércio Deutsch Mark pagando-se
t1(J Estado (íe Santa Catari - :iS mesmas bonificações que
na recebeu da Confederação ião concedidas aos dolar e

N�{cio�al do Comércio, o se- libra pt Revogar o item, dois
da instrução 114 respeItado
J prazo garantia p!}ra de

:laracões ,vendas efetuadas
até cl�ta publicação pt Esta
belecer ágio único 25 cruzei
cos toelas categorias impor-

gninte cabograma:
"Snmoc baixou instruções

lU e 12fi determinando sej a
di8pensado as exportações
em dobres alemães convênio
me ,mo tratamento previsto
p�ra os que se fizerem em ',ações oficiais".

BOLSA Ofl_(IAl DE VALORES DE
SANTA CATARINA

Resultado do pregão de cambiais realizado sexta-feiril,
destinado para importação 'de frutas frescas, sêcas e des-

, secudaf,: ' ,

Dolar sóbre a Argentina
4a cu tegoria ,- mínimo e m'aximo '25,00

_

Destinado pará importação, de bens de produçao para

emprego .exclusivo na lavoura e\pecuária:
.

ADUBOS /' \
Francos Franceses, ,\ \.

] 3. ('.!ltegoria - mín�mo e mãximo \ 0,0715
Frau('.os Belgas

LI categoria :- mínimo e' máximo 0,50
'INSETICIDAS
Dalai' s;ôtJl'e. a�,América

1,' c�te,.goi·ia - mínimo e máximo 25,00
_

-

Quota das disponibilidades cambiais que serao apre-
goadas eIri leilão, segunda-feira, dia 11-7:
Dolar sôbre a Itália - Pronta entrega-Total 2.000

Dolar sôbre a Iugoslávia - Pronta entrega-Total 8.000
Doial" sôbre a polônia Pronta entrega-Total 5.000
DoIar' sôb�e o Umguai Pronta entrega-Total l.000
Coroas Suecas l'tOüld. entrega-Total 30,000

"OlA· DO COMfRCIANTf1 REAlIZACÕES MUNICIPAIS-

, 1

l,..v1l!:lO:'Ulte noticia que de- de maioria pobres, sendo
,nv, sôbre o que conseguiu que linha telefonica de
'-'rimo a Companhia 'I'elefo- muito servirá para 'casos de

I' n ics o Prereito Múnícípal, urgencia, como chama nos
João Navegantes Pires, medicos, etc., vindo assim� quanto a instalação de tele- prestar muitos beneficios
'fone no Bail'l:o 'Capoeiras, aos que ali moram, longe dodevemos assina'íár que hou- centro de nossa Capital.
ve confusão no que dís- Foi bem recebido este atosão elementos de destacada economia nacional. São elas
semos, pois Capoeiras é po- de nosso Prefeito sr. Naveatuação na vida social e eco- os agentes ua circulação da voado com familias na gran- gantes Pires que assim pronômíea de Santa Catarina'. -íqueza. Através do seu tra-

05 homens de-negócio calho, nas fábricas, nas usí- curou olhar para as, neces-

sidades da coletividade e emsm Santa oatarína, têem ti-. nas, nos escrítóríos, nos bal- 'EM FERIA'S NA EU'

-

particular naturalmente odo destacada atuação na cões, enfim onde haja, um• -

I
. R·OPA O EMBAIXA- Bairro onde tem suas ativi-rormaçao c a economia esta- nornem ele negócio, realizam .,

-1 1 'd f' I I b I DOR DO BRASIL EM dades comerciais.c na, rnerce o es: orço co- .ias a or profícuo em pró
mum que objetivam, tam- 'lo progresso da Nação. UJ S'HIN

Referentemente sôbre as

bêrn, a grandeza de Santa Por isso, no DIA DO CO- "A GTON obras urbanas, assina-lamos
Catal'ina. Através elo seu ór- 'l\ItERCIANTE, as comemo- NOVA IORQUE, 9 (U. aqui o recalçamento que eR-

gão de classe, formam plêía- raçôes assinalarão a home- P.) - O Embaixador do tá sendo f!!ito na Praça 15
de homens que, com direitos nagern que os homens de ne- Brasil nos Estados Unidos, e demais - logradouros
e deveres, trabalham pelo gócios', a par de votos por João Carlos Muniz, decla- públicos, ato este que deve
bem-estar coletivo. São as que sejam, efetivamente, 'l'OU, hoje, que "não ,pocle- ser imitado pelos proprie
.ilaeses produtoras, cujas ati- brasileiros em trabalho 'cons- mos dizer se os russos estão ta rios da cidade, cujos pas
vídades estão ligadas à

in'l
tante pelo bem-estar social simulando virtude, mas mes- seios estão incrivelmente

.lústria, ao comércio e à a- e pelo maior progresso do mo simulando virtude por esburacados, onde se for-
Acha-se, nesta cidade, pro- grtcultura, fomentadoras da Bralis. muito tempo, talvez se ter- marn verdadeiro tagos nos

cedente da Capital da Repú- mine virtuoso". O diploma- dias de chuva ou éom as ti-
blica, o sr. Jason Cesar, ator PU'BllCO E POLICIA ta brasileiro partiu a bordo [oleiras soltas que espirramexclusivo da televisão _ Rio, �

do paquete francês "Elan- água nos que tem a infeli-
á qual se dedica como artista' S. SURI .la para que mantida fique a dre" para o Havre. O em- cidade de pisar em, cima de-
profissional. Amodarçados pela fôrça sranquílídade alheia. 'conve- ba íxador disse, ainda, que las. Urge os srs, proprte-
Tendo seguido há algum de regulamentos militares nhamos que isso é explora- o presidente estava acer- tarios colaborarem com o

tempo para a metrópole bra- que a regem, existe uma cão, descaso e temeridade. ta.do ao ter esperanças nos poder municipal nêsse sen
sileiro, agraciado pelo Go- classe que sorre em silêncio ' 'xploração, porque o policial resultados da proxima con- tido.
vêrno do Estado com -uma :1 miséria que a oprime, sem est� ganhando menos do que ferências dos "4 grandes",! Um trecho que há muito
bolsa de estudos, o talentoso que oportunídade tenha parar: o operárlo que trabalha sõ- que talvez marque o Inicio merece concerto é o que fi
conterraneo aprofundou seus as- reivindicações, pois nãó mente oito horas por dia, do "afrouxamento da tensão ca à Avenida Hercilio Luz
conhecimentos na arte que he assiste o direito de gre- enquanto aquele trabalha e de melhoras na situação do lado direito de quem vae
tanto admira. 'e que, usado, seria índís- doze e .muítas vezes mais. internaclonal. Acompanhado para os 'Iados da maternida-
A reportagem avistou _ se -tplína e rebelião. Por isso Descaso, porque uma socíe- da espôsa, João Carlos Mu- de cujos passeios estão em

com o sr. Jason Cesar, que estamos, sem a preocupação dade que mantém em estado n iz adiantou que vai "à Eu-
I estado deplorável. -

.ez um relato de suas atíví- das belas rrases, mas com as de miséria os servidores da ropa, em gozo de férias por Para este caso parece-nos
Iades no Rio de Janeiro, on- de corporificar idéias que as sua polícia, a si mesmo se um mês.' Passará alguns que a municipalidade irá
Je, ínegávelmente,' há um I apreensões e o desespero ge- desconsídera porque cada dias em Paris e depois irá apelar para os srs, propr ie
imbíênte muito nmplo para, rUIH, perigosamente,' nos povo tem a polícía que mere- a Espanha,' devendo estar tários, afim-de-que, ajudem
me desenvolva suas apti _ componentes dessa deserda- ;e, - se culto e índependen- de volta, viajando a bordo' os serviços, concertando o:ões.De passagem por Flori- ela classe e as quais, pelos te, uma poliCia respeitada e do mesmo navio, a 25 de I que está estragado.,.
anopolis, onde pretende de- responsiveis, devem ser sen- t'espeitos!1 pelo alto padrão agôsto. . Peter
morar-se cêrca de 15 dias, tidas, vistas e estudadas a valor téenico profissiona'
disse alimentar o desejo de para que debelado.> sejam dos seus componentes; maS
levar á cena uma peca do fa- em tempo. Assumimos, pe- se ignorante e servil, terá
moso Pirandelo, que

-

compor- r:àilte,':'�'; nossa consciência, o' um!1 políCia de boleguins, de
ta apenas duas personagens. compromisso de defender es- chicote na mão, impondo pe
A peça gira em tôrno das. sas reinvindicações lutando la brutaliddae uma ordem
reações psicológicas de um por elas· dentro das nossa.s que é na maiorilil das vezes
homem acometiclo de um pQucas fôrças, fraco que so- os caprichos ou as conveni
canncer na boca, á qual c_on- mos Para tão grande empre- ências dos pontel1tac1os. Um
tará com a participação de sa, e o temos feito, mesm) temeridade, porque se dá ar
Jason Cesar e de, Sílvio do ao preço da opressão que te- mas, a fim de que a alhei�
Vale Pereira. Aguardemos, mos sofrido em consequência, riqueza proteja, à homen"
formulando votos para que da incompreensão, pois se, que tendo fome e frio, gr:1-
o artista (wnterrâneo brinde cpmo a�'ora,' esclarecida fô�' ças a Deus tem permanecidc,
a plateia ilhoa com esta re- a situação de n11Se1'1a do a altura da grande impol'
presentação, que segundo o nosso policial, a fim de que tância da's suas responsabi,
seu parecer é de grande e- sua' causa seja- estudada e !idades, _mas que, _ sejarqo;'
notividade e efeito. cilmbatida, n'ãó faltam os sensatos e. ádmitamos, pod�
De resto, desejamos· a J'l- que disso se valham para a ser um perigo.

30n Cesar boa estada entri?, ,ntr-iga e para "torcer o' sen- I Porqüe não-' se dá aos poli·
eüS. ';ido e intenções e disso fa- ,ciais, remuneração" extra, a

)am um ataque político ao exemplo do que aC0!ltece
�ov;1rno, que, 'afinal, não po� com operários e funcionári.os
te ter a l'espons-abilidade d� _pelos serviços extraordiná
.'st:1do de coi"us qne vem :ie rios? O nosso -poliCial dobr�lComo prêmio à 3a -coloca- longa_ data. e nada recebe, e tem dobra-da no Concurso Miss Santa O póTícial 'é o servidor que do até dez e quinze dias. Jus·Catarina, a senhorita AIVi-1l11êDOS ganha. l\ül e cem cru- to pois "diárias extraordiná,na Moellmann, �companha-I zeilos mensais para um hn

-Irias"
para_ as

"dObras."" pada de sua gemtora, par- mem qUtl não tem hora c1" gando UO-l)olicial o merecid�tiu para o Amazonas, num. c�mer, nem de dormir e qU'Ol pelo excesso dos serviços lllFdos aviões super-Douglas além disso deve expor a vi- lhe cabem.
da Cruzeiro do Sul. ,.--------- .. ,

Em Relem do Pará a nos
ila Míss irá receber uma

brilhante homenagem de
uma familia catarinense 'ali'
l'esidente, seguindo para
Manaus, onde permanecerá Ipor cinco dias, regressando
via maritima pelo grande
rio Amazonas. HAMBURGO Atravé'i 76 cantores cio 'célebre coro

Em Ilecife um gTUpO de de tõdas :l� vicissitudes (i,t: da Igreja de São Tomás, to
Lmigo's do sr. Reinaldo Oli- gucl:ri, :1 cidade de Leipzi:;;' dos êles com menos-de 18 �

lieira, oferecerá uma recep- manteve;1 :m!1 tradição ml,l- nos. Nesta tournée, o coro

sical como centro de activi- não cantará somente

Cânti-I
.,;ão a senhorinha Alvina
.\10ellmanl1 que continuará elade de Bach. Na Igreja de cos religiosos, mas também
.ma viagem de regresso por

São T?más, em que Jo11an,1 canções populares alemãs.
rodo ,longo l-itoral bl'asilei-' Sebastlan Bach assumiu o Günther Ramin nasceu em

'o. I carg'o de "cantor" em 1723, 1898 em Karlsruhe como fi-

à " trabalha há mais de 30 anos lho de um superintend_ente,
, Atugduraml °bs b ' �ep1es�dn-1 o Professor Günther Ramin, Ele próprio fez parte do Co-.ln e a g e a a� rIga-ver e

, -"

t d'.

I" b - como organista e ,director do 1'0 de Sao Tomas. An es ,e,e lZ viagem, em como nao I' • -

-

, -

f 1·' 't coro, sendo sua nllssao "man- I passar a aluno de orgao deIlenos e IZ regN,sso a er- ,'. .
'

. ..

d ter o espIrito rehglOso do Karl Straube em LeipZIg, em'u ama a.
.

D .

1 .,' qual nasce'ram as mote tas' e 1914, fOl durante 4 anos can-

evje-se asts.Ilna ar a,qUl as as can'tatas de Bach na SU':L tor do Coro. Günther Ramin:TaIH es gen 1 ezas e cava-.. t t 1
- -

h
. .

t d 1 fOlma maIS pura, facultan- man eve es as re açoes, naoell'lSmOS pras a os pc as .

I
.

"d 1920"-" I -

d'. t.
- do-as aos homens c e hOJê so quan o, em , tOl nl!

1,IP1U, arC·oes 'e. lled 01Sesl 1130
em dia, tão frequentemente meado organista' da Igrej,,'o (a l'uzel1'os ou, co- '

,

.

I
- r' t "b"• t, b 1

'

TAC '�ob O peso dos maIS grl1ve;; ,Ie S�,o ramas, mas n111 em,,-10 f <l� e�, (a noss�,.. l' �onflictos Íntimos e exterio- 1uancl.o SE lhe' cQnfiou 'maio.on Olme Iv�mos oca�ll\.o (e res". - tarde a orquestl�a do Gowan-:aber por mtermedlO de, .

G" th II d L'· '. A --1'd. t' 'I A actividade de un fJr, c lUUS e elpzlg. ssun lU r:orrespoll enCIa _par lCU ar ,.'
d d lon e os li- direccão elo coro em 1940.lue nos ;vem nS maos. , .

Ramm exce e e
.

g .
'

,
,

;1ites da própria Cidade de A fidelidade absoluta, a Ú"

� J ã Pi d .eipzig. Nos últimos anos bra e 'à tradição, uma imagi-�r. O O O .. ;mpreêndeu várias tourneés nação criadora e uma plasti-

Vara P"ralra :0111 o coro, com a orquestra cidade vital caracteriam as
II "t:: elo "Gewandhaus", assim co- interpretações de Günther

Aniversai'ia-se amanhã o IllO na sua qualidade de 01'- Ramin como organista. A
'lQsso prezado conterrâneo e ganista e cembalistR. Visito'] presenta as composIçoe3
distinto amigo sr. João Pio a República Federal, a Sui- clássiCas numa limpidez ab
jo Vale Pereira, alto comei'- ça, a Austria, a Itália e a soluto. do tema e da estru-
3iante em $:1CO Grande, onde França. Nas últimas sema- tura, animado sempre peja
§ prestimoso chefe político nas,

\

Günther Ramin entre- certeza da Fé. GÜnthei.' Ra
do P. s.. D.. gou-se de novo a preparati- min deu centenas de con-
Ao aniversariante, :;t3soci- I vos ele viagem. Como há 2 certos na Alymanha Ociden

'll1do--se às inúmeras' hOin:!-
'

anos, dará uma série de coa- tal e em toda a Europa e, em
nagen's. ele que será alvo, O certos ,na América do '<'11 1953, t::;mbém na igreja cto
ESTADO apresenta votos de Desta vez não partirá sõzi- Convento de São Bento no
muitas felirndsdes, nho, fi"" levará consig,) 0E I Rio ele J ",nei1'o,

r':e:,l'AIL'\.:i:r,·SE COlHEl\IORAÇÕES; NESTA C,\PI'l'AL,
CONGREGANDO QUANTOS EXERCEM ATIVIDADES NO

CU1'ditIW.W, NA' lNDúS'l'RIA E, NA AQRICUL'l'URA -

,iA:,'l',\li DE CONj1RATlj!RNIZAÇ';\O, A NOiTE DE 16, DO
CORREN'l'E

'l'ranscorre, a 16 de julho
corrente, o DIA DO COMEii
CIANTE, acontecimento que,
no corrente ano, será come
morado condignamente pelas
classes produtoras, sob o pa
trocínío do' órgão máximo da
classe,

.

a Federação do Co
mércio.
Nestá Capital, segundo

sé an uncia, a data será
objeto de comemorações
que a assisnalarão co
mo justo reconhecimento á
quêles que, Inegavelmente,
'a � ___

JASON CESAR

Sem falarm03 nos C�'$ 610,000,00 para rêcep�õ;:s
'banquete:; selnamlis _' não podemos' cabr nós .... ,.

Cr$ 25',0'0.0,00 pam o CíH1HIW de armazem do Governcl
dor "()ue só -aplicaria o dinheiro público em obras re

produtivas e no interês.�e do povo".
A suplementação d('ssa última verba, feíta pelo

próprio interessado e consumidor, eqUivale a um au

mento, nos seus vencimentos, ele Cr$ 12.50Ó,oo men
sais.

Esse é o abôno que o sr. Governador elo Estado, pOi'
,decreto, concedeu ao B�U'na.bé, sr. 11'ineu Bornhausen!

E diziam que êle era contra o abôno!
E juravam que êle só daria abôno se aument3.S_oe!11 .

os impostos!
Quando foi que êle disse que n�o se ahünaria?

SENHORINHA ALVI
NA l\'IOELLM:ANN

75 PE�UENOS "CARUSOS"
-Jovens cantores alemães virão ao

Brasil
NEM TAN'l'O AO MAR. , .

Contra;- a oposição, que se insurgiu contra es:;e�

Cr$ 25.000,00 mensais só pam g'êllel'os alimentícios cl:J
Palácio, protestou o líder da U. D. N. na Assembléia,
perguntando se queríamos matar (le fome o gOVêl'UO?

Não, sr. deputado Laert Vieira, não! Não quere
mos. Achamos que Cr$ 12.500,00 por mês bastam par::t
pequena mesa, mormente quando é o rl'esOlll'O que
paga!

Achamos Cr$ 25.000,00 muito, muitíssimo!
Nosso medo não é o de matarmos o govêrno à fo

me. E' que êle se empanturre!
•

GRAÇAS!

Anunciaram que os 15 Governadores <lue Vlnam
politicar em Florianópolis, não vêm mais! Gl'aç3s!

Em qu�ntos milhões seria suplementada a verb'-l,
dos banquetes, do, ui!':que, da carnpanhoÍt't?

COMIDAS!

Os Governadores Jânio Quadros e Oliveira Franco,
sairam alarmados de Ji'lorianópolis, segundo depoimen

, to de Uustre 'cari1Vaneiro. E' que o programa, aqui, fn!
',só de COn;les. e bebes! Chegaram às 11,30 e almoçaram
às 13 horas. Às 16 receberam um coquetel! As 18, um

chu'rrasco. As 20 um' banquete! E das 22 em diante,
'novas bebemorações!

•

Não há verba que c!legue!· Imaginem se viessem
os 15 Governadores! A subscrição públiea ji an<lar18,
pelas ruas ...

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


