
_ Do "Diário da Noite", ele 20 de junho último, transcre

VGP1os, "em comentríos, para o devido julgamento:
. _ "Aqui entre nó", a gloriosa e falecida. de saudosa

memória "Eterna, Jiig'ilância", também tem seus ptanost
nhos inteligentes, Silo fàcilmente inteligíveis e de UIDa ela '.

reza meridtans. ASSÚH, por exemplo, se o SI'. Etehino Lín:

deslstir, S1, os,'. Jnarez T:í.vora�ãesistil', se o sr. Adhema.

de Barros desistir, se o general Carirobert não rÓI' candlda

tQ, se o si-. Juscelino Kubitschek não obtiver em Minas 1).'

votos que pretenrle, se o candidato' (1;, 'Eterna' obtiver {li

votos que está esperando de Marte; Plutão, Saturno e ou-

, tros currais eleitoruts, se houver bom comparecimento à�

urnas, se os dissidente" do l�SD vo tarem no candidato d�,

. UDN, se o PTB romper cem o Juscelíno, Sé a lei eleitoral

Tim.bopeb:'L-Pf18W do ;:,;rG:�o·
Lida c aprnvada a ata da 01:1. sa, no IVinnhoí]j,;; ��2 C.i,.l

�e3sào anterior e lic10 o ex- -brlo.
O, deputado Valéria Gome.'>,

ocupou a tribuna, após, para
justificar e encaminhar, k'!ll

bérn, outra mrücaçãc que. vai
J()J:'(Gri: LACERDA:fi: FAS- abaixo transcrita, .- nos se

guintes têrmos:
O deputado Vicente Sch- INDICAÇÃO

:��••• It�.Iil •• i>.�&Gg'H�••�••Ii•••8•••à••"•••�.ói•••••••fiUJ.a.iiiUl5 ''')''.011411 .ieider, do Partido Integra- oonstderando: que .as .Ioca-

•
-

.. lista, ocupou a tribuna, nn lídades de" Mal,or, Pính�iral,

i
-

80S colegas d,os Correios e hiÇ�rfEif�;��::��;�� ii�;lE;,::.g�j:;;�
'.: Jelégralos de Sanl'a Calar,- o'a t �j�':�;�:Oq�:,::�:,;ao ":::�- ::;:��'::í;';::':� poi ·p,,,u,n,,'

..
Lia de Representação Popu- Considerando que esta 1'2-

I : lar, o continuador do pro- gíáo de solo fértil e clima ex-

•••
Nêste. momento hístérteo de renovação .uolíttca nacional, em qu;;. toüos os :- grama do ex-Partido Inte- celente, produzindo abun-

cidadãos são .chamados ao cumprímento cívico eleitoral, para escolha do Pre- • gralísta, o sr. Jorge Lacerda, dantemente :[eijão, b:ttatn,

: sidente da República e do Governador de alguns Estados (la Federacâu a nossa =. candidato da UDN, ao Govêr milho, além de trigo centeio
• consciência de brasileiros e ele funcionários do D. C. T. j:imais }lo(leI·:i olvidar : 1"10 do E::;LHlo, como membro e produtos suínos, é, apesar

I os nomes de FRANCISCO BENJAMIM GALI.OTTI e ele JUSCELINO KUiliTS-' : 'proemínente do ex-Partido da deficiência de suas estra-

• CHEK DE OLIVEIRA:
- .

.... Integralista, continuava sen das, uma das principais ron-

• •

••
Foram êsses ex-parlamentares que, no instante mais difícil de nossas justas :

elo Fuscista. tes ele' a.J;Jasteciment.o da nos-

• reivindicações e nobres anseios par uma melhoria: de saíértos em 195íl, maís se "
O deputado Vicente Sch- -

sa Capital e da cidade de

: esforçaram, Jl�lma luta constante e trabalhosa, roubados os minutos de repouso : n.eider, além ele ser um pés- Brusque:

* no próprio lãr, na íntímídade da ff.lÍlília, para atender, como fazia o ex-senador .,' Sl1110 orador, demonstrou, Considerando a. necessida
• GA ! t

.

• I,LOTTI, até alta madrugada, as eornissões ele servidores (lo D. C. T., 'ine reu _

i
on em, m3.1S uma vez, que é ele de facilitar o aseorunento

:• nídas com S. Exeía, dlscutíam as linhas do projeto de reestruturaçâo, que VEio • um homem sumamente mal :le sua produção com a lig:c ..

•
terminar com a ·Lei n. 1.i"!29, de 13 de novembl'o de 1950, sanciol1!ula llel0 e"l'''l .: E'ducado, quando fazia men.. ção do trecho Ivlnjor-Vargect:J

•. Presidente da República, Sr. General Dutra.. : ç5es a certas atitudes de al- à estrada Florianópolis-L'.,i,�s

: A hora é cbeg':-.da lla cla�se l)ostal é teleg'1'áfica tio nobre Eshtdu de S:m1a •. gum deputado. de forma a' lhe permitir Uill -

I Catarina retribuir, }HU' um simples dever de g'l'atidãó, a g'l"ande assistí3neia qUe : PLANO HODOVIARIO DO transporte mf:.l,is rápida e

-
"

•
lhe pl'estou êsse atlmil'ável e (lÍgno conterrâneo', o hQm'ado Dl'. FRANCISCO. ESTADO por isso mais econàm�co )J:'L!':i

: BENJAMIM GAL.LOTTI, dándo-Ihe es_pontnneamente nus lIrnas o seu VOrO : O deputado L�tian Slovins a Capital elo Estado, peJa. r"-

: para GOVêl"Ua.tor do Estado de Santa Ca.tal"ina, onde estamos certos, llela no- t ki, do PSD, ocupou, também, dução da ciistuncia.

• breza dos seus sentimentos, pela inteireza. do seu catátel' hUlTI:mit:Íl'Io e ju:,:-te, "a tribuna, para justificar e Considerando ainda, q1l8

I. sempl.'e clefende1'á li nossa classe e ollü'as ajudá de fUI1í'ion:üios, fiue, dentro da : encaminhar uma indicação os parcos recursos fin"m::;'�.l-

'.
lei pl'OCllrarem o seu aliôio para as suas ju�tas reiv:r.iiú,açõe"!, IfUei' .110 Ilhoo Iê- .: nos seguintes têrmos: l'OS e técnicos dos lúUtlic1piüs

• del'ul, quer !10 et5íadual.
.

-,

<

; 'rendo sido designada pela ele Tijucas e Nov3 Trento

HIO, 12 (V. A.)' -- l'1t.l11i([·_l tempo que milhnres de 1a111'( .: .

Com a modéstia da 111lssa humilde e descolorida "t);duvra, hiH:amôs, }uinci-
.

� I Secretaria de Viação e Obràs

Ilhes impossibi1ihm ft ron,-

da medida limin::l.l' do lil:ln'- lhs brrl 'ileiras choraval" .. III

l'e..·
< ., ., ., < , ti, 'palmente aos companheü'os ela D, C. T. êste arli::lo- cívfcil, na qualillade de velhos ....: Públicas, a Q.omissão para trução elo referido Ü'eeho mie

daelo ele segurança, que seus entes queridos qu" o,. "1
. I

-

. " .. \"'. cu eg'as e ex-dirigent.·es ela. UNIãO- POSTAL 'I.;Eu:m'tAFICA é ele }H'ojJugnaflores t ppocec er a reVlsao do Plano lhes permitinno mesmo fi,

quel'eu na la. vara ela Fa- foram". ..
II nfio só llêla nossa l'eesti'utul'ação, como tan-l1:ibm .lielO abonõ de '1952, e.sne·l'''ndo • nocloviário do Estaelo e, con- Simples e nSCl'va dos 80 (ju:"

zencla PúlJ]iC:1, o ex-capitão !
' ... �

'.. - dos seus corações bem fOl'mados, o rUU1llÍ'imfnio l10 ileYel' " do }'econhecimcl1to 'e' seq\1entemente, proceder a lômetros aproximada;; ele c,-

T:üio Hégis do Nasciment.o •
I • cívico, que se deve conc.retizal' no alo líeeis1vf) e patriótico: VOTAR EM FnA�- i elaboração do novo Plano, trada daquela zona.

obteve ma.trícula na Escola CONGRESSO ="
. .

I CISCO BENJAMIM GALLOTTI, liara Goven.!.t1ol' ,lo Ésíadn, venho, nesta oportunidade, Consideranelo afinal ['ue é
, Medicina e Cinll'gia eló

!

L1e PROIBID.O . •
Cfrm as nossas saudações amistn::rls, :

• .ou�erir e solicitar àquela Co- dever primordial dos Govêl'-

Hio ele Janeiro. E agora o ..

d' RIO, 12 (V. 1'..) _ A PaI.'

I)'
Rio de Janeiro, 7 de julho de 1950. ,missão sejam incluídas no nos amparar aS fontes de

Diretório Acartemico o ec.u- .,
((I)

cl'a de 8,"'0 Palllo, pOl' l'llt"I'-
-))ÁRIO SAMPAIO DlNIZ - Poshlista. • novo Plano Rodoviário do produção.

c;ülü:.'tl'io resolveu considerá-" � •
J " f' 1"1e'(11'0 elo Depar'tal"1ento (1"_1

lcÁBIO 11ARRF.l'O SERRÁO - l'elel.l',·atist:i. .. .Estado, as seguintes e.stra.cla� INDICAMOS

lo "person:1 hon gt8,Ga , '1"1- • • ,- •
.

OI'clen1 POII·t·I"U e Socl'ai' aC'l- ROBERTO MARQUES FIGUEIREDO (Blt) - T';Jegl'afistu, ... -municipais: Que esta Assembléia se eH·

sando COill veemenvi:1 no 1n- v ," I
-

ba de detel'1111'nal' ·a ',)1'01'01- 'I" ,

MANOEl, D01\HNGOS BARBO.S1\-- A',A(hlli:ili�tl'âHvo. ,.,- a) - Araranguá ..Arroio do rija a Comissão encal'l'egad�
.twlto eom que jljstiiiéOU eSS-3

.
-

-

. •
,- ,. Silva, no Município de Ara·- da elaboracão do Ante-Pl'O-

!'l'O.: _ "Há üoze [1,nos til lm- ção do Congresso NaelOua' • . -

'

"
- ,....

.

_ • •••••••
... 'J.'anguá; J'eto elo "Plano R'odoviido do

m03 em llQS;:;O seio dois do, ele Estudantes, que estav.:·
__

••••••••��.!_!�_!���!_�.•�•••_�••o,_._.� íI••••
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-
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A t��n ticoT1:�h�i�a��:;�i t��. �\����:id�on�e�et::l�d�ni�l:��
• .

1 d t' 1 b l' nca ba, na loealidade el-e Passo de a estrada de Major i:l Boiteux

iort Arsmtes, -que clumaclo;. niclpa a me ropo e
_ !l.l1lb'j

-
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'�l����l.:,-?��lP����ci�Pl.doO
A': ri'Ópolís�La.j es.

quanto iS:õO,' 1'C!lio r�eg"L3 de o l112':2110 estaria ,,2ndu (iiri _ C;.... �
_

�
elE' Sala das Sessões, l"l: de ju�

. Sombno; Ih d 195�
>
.•r".�.cl·lnellto "zia CO.D.l0 b]);;:)' g:ido 1Jor e:en1êntos ('ü{llLmL3 RIU, 12 (V.' AJ _ Como �dmente, g')'and-es prOl).orCões, hC'U� B

"

t" h
o e ::I.

i _� -" ,,"
- 1"1_ "" ranca, na rJa ia. Há I) P'

]
.

1 t ,) t' tes ",' u'o p"() t 'd t·· I d d t t d
c _. ram Grande, no Valél'io T. Gomes, De-'j)utft-

elo eixo, tl'J.inc o os 11lal" e e- ·;"3 .... s es uú:1l1 c:::;);.: <
- em 31 o no lClae o gran ,e mas a o ,amos o as as me·- a lam{lntar a l)erda elo erl-

-

t t' t
-

1
'

.

t' 1 1
. d' JVlunicípio de Turvo, pi1l'a do.

menta2'es deveres cic cidacLw e;; anuo con l'a a aG�tO c 8 mcendio e� a aVI',Unc o no jidas mel-lcu as para debela.:' 'genheiro Hãroldo Bastos
\.

j):ua CG:i1 a pá_l.ris., f,Q 1112.:';11".' autoridades paulistas. l)OÇO ele petróleo de Aguft e l'eduzii' ao mínimo os pre- Guimar.ães, que não resistin
O deputada Olavo El'ig, elo

__ . ._ . .-
__ .

,_ . __ . ._,
._ ---------- Branca, na Bahia. Os despa· juizos. Técnicos norte-ame- do às queimuc!1lrllS recebida;),

PSP, ocupou-se, também, na

FA'B'RIIC�S� DE PINIr::llINA chos eontam que as labare- l'ieünos, êi'pecia!istas em in- faleceu.
tribuna, para encaminh::cj'

i�í_ b das levantam-se a grande aI· eendio, causado pelo escapa-
...

1!S
.

pedido idêntieo, solicitando a

P-A�A·LIZADA.� tum, 'sendo avtstaclas de mui· mento. do gás nas ímediaçõe3 ._'�-____ 1)011' inclusão de uma estrada da

((.) to longe ela zona 'onele ocorre dos poços, já se encontram pf 1A'2
sua região no r�ferido Pla:-

S. PAULO, 12- (V.1\.) _ cêuticas, da seção de São o sinistro. Todos os recursos em Agua. Branca, orientando O. TEUPO- , AfJQAN ". no Rodoviário Estadual.

1 '"1' d P 1 tem sido el.l1pre!!:ados lJarcl �.combatenc1o as eharc,u' <. Es- ,..... G IU(V� HOSPITAL ESTADUAL GE�
"Quatro grane es la )l'!cas e

••
au o. �

u :;.,---
peniCilina localizadn.s neste Além do prejuizo e0111 q comb:lter as chamas, auxili - )era.111os receber maiores es- Previsão do tempo até is TULIO VARGAS - PROJE-

Estado encontram-se pal"ali- desvio ele cambiais para �t anelo nas operações os bom �larecimentos de lá pün 14 horas do dia 13. PASTILHAS TO DO DEPUTADO R0;VIA·

saclas, c.om grandes reserva,;;, importação de antibióti.cos,· be:ros e contingentes da. Ba- �m'l.a informação elefinitiva Tempo - Bom, com neb1.'-
NOWSKI

em virtude da c:oncel'l'cnciu esta paralisação está provu" '.,e Naval, .que distribue�l :, sôbre o ca·so". losiclaele. O deputado Estanislau Ro".

intenmcionai feita à lJrod\l' cando o desemprego em gran� 'todos roupas ele amianto, e- EXTINTO Q INCENUIO T€;mperatura _ Estável. manowski logo em seguid::l.,

ção nacional" _ foi a inl'o1" :\e número ele trabalhadores.- xigi"das para esses tl'-abalho:->. .Segundo comunicação 1'e Ventos - NOl'c1e-ste à Sue ,.. para, após justificar,' api.·8·

m:::.,ão ontem diVll1tt,ôa lJclil entre os quais, q'Liímicos, fai:-' A propósito, declarou 0,1- � cebida ·pela Petrobrá.s, foi ex- te, frescos. sentou um importante Pl'O"

3L'. Júlio Sauerbronn, p1'E'si- 1l1a-cêuticos, biologistas, mé- tem à imprensa o cor01121 i tinto às 14 horas e 30 minu- Temperaturas c- Extremas jeto de Lei, nos segu.
.intes

d8nLe ela !\ssociaçi\o :el'[!si- clico.3, engenheiros e Qbreiro' Artur Levy, presiclenLe da P2- 1 tos, ontem, o fogo que ÍlToí11' de ontem: Máxima 19,9. Mí- têrmos:

j::,il'a ele Indústrias Farm)- [ ;nalificados. ',robrás: "O f�go tomou) 1'e .. 1 pera 'no poço de petróleo cl:. nima 14,3. .

���·-�:·-:·:::-�::�::::-��:·_���������::�;:·t:··�-:�-:��:.a�:�5_:::::��·--"'A-·_·····N····_M"'
..

J_
..

a····o···�···v····[ �·R·�···......· -Ü..�ET:�;::�::�:::�:·::=::::::cl'lto, pa;;sível di! fllgl1l'lS elo'; defeitos humanos, aliás ,ii exa- qur:nta ano,q ou malS.

g-uados -e pl1bllc�{(u:, liO:: jornais da terra, críticos ou es· R"paz novinho, eu, certa feita, vi numa peça de pano

':i'..rninl1osJ \)01' aUYC1·,<t,:;ó.s "de toda cásta. FI·I.H�-O americano! uma etiqueta de papel com figura de santô. A
BARREIEOS -

�

N:'>,o é o dr. CiaE ....Ul, com efeito, cc!'ialma im:teu]acl:1- (:·tiquet:t, colorida,· pretendia. ser ele santo (pareceu-me)
i"l!enté C'cle3t2. f'erLeYlr'l! [tjílc�a ,a &sLe mundo de imperfei Pesaroso estou. E qU8.se hnmicle insisto em o j)wllâl'nar coynbatendo a cavalo, e levanelo ele roldão_um inimigo não

(:�)es e niio �t0 Outr;-), ele luzes e clarões divinos. verde, verde, verde, porqu!lnto creio firme que 'os Anjos não identificado, mas com asas de morcego, unhas de grifo e

O Partido Politico que o COl13ugrou, em Convençf.o, ue.. llluclam de côr, não eainbiam suas idéias, não alijam con- barbicha ele bode: um comunista, vá lá. O santo, vingador
mine dise!'ellante, clej)hllfl sem dúvida não possuir, em seu-,' vicções eternas, juramentadas, graças às quais se·mantêm e bonitão; a vitima, caindo de costas, como que esperava

quadros e em elisponlbllillade, um único sel'af"lm ou qlleru- no clím� beati.fico ela bem .. aventurnnça. Benc1its3 sejam! o impacto dos manotaços do corcel de guerra.

bim, pãra realizar as ,�ó:pitaç,jes e remediar lU neccssid::1.de:: " ':'
-" .

- S. Mig;_uel! disse eu, alto e sabido, 'alardeando conhe-

do povo catarinense. Evidentemente nua 'estou choealhanclo 1�rincadeiru.s ..Aü cimentos agiológico.,.

Contra o hurnaníssiltlO ea\1did:lto pes'sedista, um con· sr. Lac'erna não julgo eu; julgam-no 'dessa l11aneit'a m seus E alguém: uma mulher, creio:corrigiu de pronto: - Já

conente excelso se ergue, êS3e impl'evisto sr. Jorg'e Lacerda, partidários e propagandístas, j.á· na imprensa já 110 r.ttlio. I '-_,' v;u S. Miguel a cav;llo? Que esperança! E' S. Jorge, isso

filie, segunclo leio e tanto (jUJ..nto sei, é um pélago de vir.. Enquanto apedrejam o dr. Gallotti, sungam � l'oim- f'.:n�, mesnw porclu3 êde paninho ralo é da fábrica S. Jorge.

tudes peelecistas, ndenbtrrs e sobretudo integralista:, sem pum o dr. Lacerda para cumes jamais escalados por homens .enfiei. Talvez fôS'Se S. Jorge. Ainda hoje não tenho cer

embargá das restrições (lU2 o deputado Wanderley Juni6'-", da viela pública neste retalho de solo brasile-il'O, que o se-. tC2:l: l11!1S desconfio ql\e aquela gra�ul'a já futurava um S.

o Coronel Aristilfano Ramos.e o dr. Adolfo Konder lhe fi- I n�or Irineu Bornhausen' supõe fazenda de sua aclmi�üstra- Jo:'gc Lacerda., de 1):,•.pel, grudado com goma arábica a uma

Zel'all1 abertamente. De várias pesBo:is' menos gradas e in· ç.ao. Os udenistas daqui e a eterna VigilânCia fecharam os ft'.:Zlmcla. barata.

suspeitas" também se ouviram vozes discorda.ntes. E' pena .. olhos p!lra não pagar. o preço da liberdade. Como subalter- Há seme,lhanças, sei lá.

Mas a verdade é que o 81'. Lacerda surgiu maravilhoso en· nos, curval'[tin-se ae Chl;fe ou 'Capataz, adotando o Sí[;m':l, Nii.o- ·passará, porém, elo papel nem dos arreganhas ele

tre as maravilha, elos 1;rêmios coligados,..- fora ele moda, e qUebrando o cartaz clemocrático, de que' gnen:eiro l,intado. "

CiclRdão assim deve ter elotes sobrenaturais e se

deS-j
tanto se ufanl1.vmn, e que lhes eleu a vitória em outubro ele . l�rancisco Gallotti, homem às direitas,' combaterá o

Un-a a insuflar, no futmo quinquênlo governativo,. todas as lG50.
.

Banto ela extrema. direita. .

fôrças da sabedoria e integridade intangíveiS e tão altas Não cl'Gio, todavia, ('squecicla a lh;uu hÚúica do Bri- I E há de amansar docemente até o cavalo bI'avio que o CAP I N
que a minha nevoenta irnaginação não alcança, por mais ! gadeiro, nem derrubados os ideais da União Democrática; E;,mto Lacerda açula aos gritos, sem cl-asse, pra cimn: ele tu-

• ,VA
.

C.

que busqne, no anil da abóbada atmosférica, a tinta capaz I Nrteional. Há muitos, corações compungidos e silenciosa- . do e ele todos.
, \.'

• OLIVEIRA_
de lhe retraçar o per.J'il cte deus grego, ressurrecto e olimpi- ! mente rebelaclo�. Compreendocos. . I A linguagem do nosso Gallotti persuade é entra no el1- Acaba de sei' promovido, <

camente ti'ai1sfeito em estadista brasileiro. I E com estas palavras, presto homenagem a quantos, tt'ncHmentp ela massa pápular, cujos problemas imediatos por 'Decréto d� sr. Presiden- ��

Nüm Sol, nem LuZt, nem Saturno, nada, em suma, se
,
estrJ,nh"o::; ao meu grômio -político, não submetem a intelf- si'..o os da comida ruim, os da roupa difícil, os ela casa rara te da República, ao posto de

lhe aproxima em tàmanho, cintilação e beleza. I g.�ncla e o sentimcnto"-.. ,ws caprichos do nosso expirante e cara. -'. - . j' Capit-ão, o 10 Tenente Ivan

.

Para reSUl11il' tanto, c1lgamos, em linguagem cá de ca· Governador. As e!eições vé;"q. (l,L E, se vierem, como espero, Não é petróleo, nã"à é boinba atômica, náS! é palácio I Lassance
de Oliveira, bl'Í

S;), - que ele é Anjo elo Céu. _
hão de exprimir com eloquência qualquer coisa cI�finitiva: principesco, não é plano c1ecenal, não é nada disso que o, lhante. OfieiaJ do nosso

E Anjo verde, toejo verde, de túnica verde, com verde a consciência �u � irrespo�sabt�elade �ç um povo; o pro.. povo .catarinen,se quer. Almas simples não e?gitan� de ca-I Exél:C;ito, atualmente em

têlegrama de aplau.30s, transmitido pelo indesbotável ver- te.:to ou a fa,lencla do eleltorad& -Barnga.-verde .. ' valanas altas. Mas, rezando, chorando, deseJam pao, bus- serV1CO no nosso 14° B C
ti<'lhão Plinio f�a'I·(!'0('10.

. .

TI
.

?
-'

I'
'.
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� �<, arnga. -'am morac la, 'procuram esco as, os Ul, r 1e lOS, ves- s muitas hOJ:nenagens
O coligadíssimo pretendente à chefia executiva no pró- _ Verde? \.... tuirio, pOI' ,��!or de Deus, em nome daquele CrL,to, (lHe 111ul- que estão sendo- tributadas'

xiniO t!u1nclulmio, nào !.Ujh1 C0111 adversários, e sim com he- ,. '" ! tipJic:ava .pãe.s e peixes par:1. as multidões famintas, e ex- ao valoroso soldado os de
lla.·minkt' planeias pelo fartsaismo gOi'ctO e sem vergonha. O ESTADO se associam.
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Cr$ 100 CISTA

Ano XLII

". 12.111
)êclicnte tiveram início os

.ra.nalhoz, na hora regímen
tal, sob a presidência do de

putado Braz Alves .

"OS- PLANOS DA U. Di N."

fóI' reformada, se a. maíorta absoluta passar, se li, emenda

Al'I.nal1do Falcão snprhnlndo- a vice-presidência (Í:l. Rep.ú
blica rÓl' aprovada, se não passar a emenda parlamentarts
ta; Sé o 'Último de C:u\1alho fi�el' na Câmara, mais meia dú

zia de djSCUl'SO.:> do quilate dos últimos que tem' pronuncia
do, S8 o Icon-Fon Ai'lHos consegu.r que õ goI1)8' veliba, eTi·

liio a lJD:N cún.ti'1U�Ll'� C3m a bôer. no �dil1 do Catete. Fa

eH, não? Si] tmlõ �iel' Cej·til, tá n:1 cunt.

INTERINO"

••••�.*••••••O$c����.a.�•••••••�.a•••••••••

"PERSONA NON GRATA"
Cons,iderado Tulio ço Nascimento pela

Escola de Medicina do Rio

Cria o Hospital Esta-'

dual "Getídio Vargas",
em Flol'ial1ópolis.,

Art. 10 - Fica criado, na

cidade de Flol'ia.nópolis,', J

Hospital Estadual "GetúliQ

Vai'gas", subordinado à Sê

cretaria de Eelucação, S�1(,1ele
e Assistência Social.

Parágrafo único - Destl-�

na-se êsse .esti1belecill1ento. 3'
servir, com exclusividade, 1),

servidores públic03 e os t.rrr

balhadores sindicalizados, �l;:;

sim como aos seus dependen
tes, como tal définidos ell1
lei.

dual "Getúlio Vargas" obt"

decerá ao tipo adotado pe;a
Divisão ele Organização hos-:
pitalar do Minist.ério de Sau
de.

(ContillÍia na íP, :Pag.)
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



MINIS'ItEIO DA. AGIUCULTUBA. O EST .... 00SERVIÇO FLORESTAL

I' __

�
.

DELEGAClA j<'LORESTAí, _____

REGiONAL ADMINISTaAç.U)
' .•_ Itedaeão e Oficiua., � rua, .coa·

""CORIH)" CO·M O ESTADO ��
aelheíro l\1Iifra, u. lU .Tel.,.tJ:?2 i

��NTA CA'fARINA -- ex. PUIiLIII' lU, I 2 Sábado (tarde) _. Farmácia Noturna _ Rua 'I'ra-
llJ .� O Diretor; ROBJil'l'l lo �.A"US..

" • I d [ano.
A Iklegllciã Florestal itegiooal, .

j'. I 3 domingo - Parrnácia Noturna - Rua Trajano.
nu sentídu Je cutbtr, ao .�áxiIDl: P08- Gerente: ����gos . {I c'. 9 sábado (tarde) -- Farmácia Esperança - Rua

sível, as queímanas e derrubadas de mato, afim de rmpe- aepr""�IHi..ltell:' I Conselheiro Mafra. .. '

pedir os desastresos ereítos econômicos e ecoli}g'icos que I
Repre."nt"çÓiilM À. a. L-r.",' 10 domingo _:_ Farmácia Esperança. - Rua Conse-

t·
'

t' t
.

bl' h t n
- i Ltda. j

acarretam. ars pra icas, orna pu 1CO e c ama a a ençae I Rua 3�IU'llor J"o ... , .11 . - .". ,lheiro Mafra.
de todos os proprtetártos de terras e lavradores em geral, aü�ar.. .. . . ' ."

16 sábado - Farmácia Nelson
Para a exi"ência do cumprimento do Códi"'o FIGU,stall

'leI.. :G2-olll:4 -- RIO II••all.IN.
'Q'h ldt,,_ .. !:tua Ib dI: NOVIHII� r'l íl::8 jU ue mi .

(Decr, 23.7!J3 de 23-1-1934) em todo o Estado. ,andarnl,. '11 -- Sio 1'... 10. I 17 domingo - Farmácia Nelson
Q(JEIMADAS E DERUUBADAS DE MA'l'O t Schmidt.

Nenhum proprietário de terras ou Iavrador podera

I
\'SS'NA'l'DRÀS 23 sábado (tarde) - Farmácia Moderna _ Rua João:Ii. C"III'.1

proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar, Pinto,
com antecedênciai U neCe!�á�a li�€n�� �a. autovídade '110- Ano ; IJr, : I7a,Oil 24 domingo _ Farmácia Moderna - Rua João Pin-
restai competente, eonrorme dispo" o Codlgo FJorestal em ! SellH'itr� ":'.""" Cr$ . VI),OO : to.
seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores I Ano., �.o. ���". .r_'�rcr. !!�O,OO 30 sábado (tarde) - Farmácia Santo Antônio
sujettos a penalilúdes,

. Sllllle�tl'� : Cr,�Hl,oO Rua Felipe Schmidt, 43.
REI"LORESTAM'tiNTO Anúncio med12.nta -onrrato.

31 domí F" S t A tôrii - Rua Fe-Os ori"iu'1il, meiomo não pu-, Omll1go - arrnacía an O n OUlO
Esta Repar .íçâo, pela rêde de viveiros florestais, eOI blícadcs, não aerâo d6 ,Ivido.. lipe Schmidt, 43.

cooperação, que mantem no EY,:tado, dispõe de mudas e se- A direção não se reaplllll11l iUliI O servico t "f t d I Farmácias
'. _

•
•

,. Q �
_
peloi concettos ilIlitid". 110. a-. A"

no urno seI a .e e ua � pe as "

mentes de espectes 11vrest.us e de ornamentnçãn, para for
tillol IilliinaQOil, Santo Antônio e Noturna, situadas as ruas Felipe Sch-

uectmen to; aos agricúltcres em geral, interessados no refll)� t midt, 43 e Trajano.
restarneuto de suas ten,as, alem de prestar toda ori4m�açã() - --------------- A presente Tabela não poderá ser alterada sem pré-
iécnié'l uecessárta. Lembra, ainda, a possibilIdade da ab- ..

tor:
-

dê t D t t
:"'.f��HMA_C'J'EQ.. IVIa

nu orrzaçao es e epar amen o.

ieuçâo de ernpréstímos para l'p,florestamentn no Banco do .u, \....
_

Brastl, cnm juros de 7% e prazo de 15 anos. j U'l'iaS L_�.. , .__._ _ _

Os interessados em assuntos florestais, para a (Ibtf;ll. . -o-

cão de matoree setareetmentes e requererem a'ltorizamLJ O Iertor illco_nttará, ollita ,co.
•

_. Iuna, IntoflllliÇOU 'lu. ·na'· I.t•.
de hcençapara queimada e derrubadas de mato, devem d iàr i ..ment e OI dó im"rli ..to:

I dirigÍl'�!lé Il� Agjmcias Flurestats l\Iunidpuis ou. dtretamen- .'0�NA1S 'l'.. l.r,.�.
st R' arttcã

'.

d' ., t I) t u ti
() !G.tHCO " , ......•. '.022

�e a e" a tp�r li,:ao, gllUI:l a a. rua oan os Hwon n. A G ..",et.. , " ,..... l,df>jj

l·m f'Jor1àllilp.. lis.
. I Di'l'io da Tua .. ' , :::,ó't�

'l'eletõne' 2.170 --_ Cai�a l"m'tai, 395. iA Verdade ..

,'.:
, 2.0�(I

. ·}'lIP' euu JflCH,l . .,.... 1I.lhlt:

Uma granue casa wm tel'reno, em Santo Amônio. Endereço teJegratlco: Agr.ísUva ...:.. fi'lori:inirpolis, <>. e. �.liOSt'i'!'A1S

Preço Cr$ 150,000,00.
--- I C..ridade:

(l:'ronodor) 3.11.

Duas casas àe madei-;:\l"ocali:t.adas em um terre:1O Vi'a·gem com sega·'r.!.Ioça i��(:·�:aT���;}�::::::::::::: !:�:�
, U :Militu .. ·.t ' Ui7

�e 20x28, de tarnanhos difel'€n tes, situadas junto a, �s-
(-3ão SeLosliã\l lCua 4.

caIu de Escrita e Fa:o:enda da Marinha, no Estceito. Alei·
e rapI'dez Saúde) , I.ua

l!Ilaternid ..de bóutOF Cu·
Li, ofprta. Negóc:io urgente. .

los Cünê.... ,. 1.111

Três magnifieos l(ites-:��l'aia do Bom 'Abrigo. Pre-.
80 NOS CONFOR'l'AVEIS MICRO-ONIBUS DO c�i�����s iJ.I{-

RAp·IDO 8lfL 8R· .SIL"IBO
- Corpo d" Bi\mt;:1fol "'. l1iU

';0 Cr$ 170.000,oa� . ( U... 11" n ) ::IlOrviçõ I.••a lB.."'am.·
-0- çóe.. i 1:.-&04

Q I' , d
o

d ct P FloriaIlÓI!_oUi - Haja. - Joinvnh� .. - Curitiba Polida lS"la COruiH&hú �.oa�
. uatro otes JTo centro ,a Cl a e. reço ... , ..... - .I"olí.:ili (Gab, l)�.h'i'lIct .. }.. lI,4II4

Cr$ 550.000,00.' .t.-.i\" ...__.... , ........ -. .-- CO�,lI'ANHIAS D.

Age'''''nel-a'" Ku& Deodoro esquina da 1''R�tl/�f'O\l:'l'iS
.

.• Rua Tenent8 Si1y�ira AÉREO
'1'.-\C '.7lii,
,;ruzelru <lo t::lli '.' l:.iOU

I,f'enair .. ,............... I.'" A Ca a 12 TI d III' (t· V' dVarig ' , ..

-

, ..• j.'�, ' s n, na .ua os leus an Iga 1scon e

�Óide
AÉu,) ....•.......•

i"U:&-'1
() uro Preto).

eal.: ....... ,., .. : ...... J,U� A Casa n. 13 na Rua Silveira dé Souza
(, ..nülll""a.. '" " ".' . . .. 1.1111

C-0- - • HUT)tIS
.

,

" As asas nas, 1 e 3 na Rua Sete de Setembro
Uma casa situ.adr. na Praia do Bom Abri.gq, e um 10-

18_
� NCO de CR.fr;ITO PODULA f) �% .. :

:.......... 1.?21 l Uma casa de estuque na rua Servidão lVIoritz, (Morro)
'b t P C ",'150000 ' �ll r 1\ Magestlc _ l!.276f t 6 14 C iii> 112000te anexo, Com o.nl tiS na por a. reço r�.. ;'00. .

AGRIPOLA ,. M.etr.opol : � :'

'I.H'I'
com o en'eno x ,preço r'iP 0, ,00 .

Vende-se a caS9 'ou·o terreno .em separado. � U' ,
,

.

:ta Porta , U2) Uma easa de material com o terreno 10 x 30 no inicio
-0-

. �ã. s:J,
....

rw.A.'Q7YVO,.' 16,.
.....••,-' . 9aci��a :

.. -:.,.. , �:... da estrada do Pantanal (lado da Trindade); preço Cr$...
'Dua� casa" .. dê· m��.teri,al, situadas no ·,'Mo.l'l'o da, ;iG'e- -,,�.<1 -

Ceu�lAí , : , ',< '._

.6�4140.000 00
" " f"lamA 'OP p:" ·Sr. .� r.

. B�tlehl. ...•. . U 1 ,

r:J Ido, tend,o .cad"a", easa_ �éi8 pel'as. Preço das
__d,11US .. '... '. �, ..

'

,
,.

-- • �::-: n ...� �f'��� ,.{:l.JI1il.'. ·1..··.i
.. ",".,:, "',' .:--; '. ""1 A tratar com o Sr, Doralécici Soares ou o Sr. Sílvio

c' ".. L ---�..".�--��i'"'!IPO"""-��!ÍJ'"Ó'�"""""+ , b:' r:Rli:il'U :' '_'
. •

('yj\; l.iO.OOO.no, _��eiJ i.ta ·!?'e, l�?gamento. ,�{
.

� � 'i; li "'q'Ú61 ":"'" .. :.. �. ;,. ::',';' " .. (801181111
.,,------��.....--..,;.;--.....-----�.....--.-.--*"";--_:r_-- ..,-____:_'_::�-+'--�-+_-"+'A_.....:.: .�, to;

...
�

.

. '.,;w -).- .:r - ,

c

_ '.
1 F ", '. ."

PROF'ISSIONALI' DR
..RO���:ASTOS/:-':�ÁRIO DE L_ARl\10

.

I MÉDICO I CANTIÇAO
. . _ �;om prática 110 HOMpir .. i Ião �rÉ D I C O

.

DR. 1. LOBATO DR. WALMOR ZOKJ:R � ran�ia"o Qi! Aula • iIIa "\Ilca', CIo -JN1C A DE' CRIANÇAS
G ...DCIA

ClIlIa do RIO ti. Jallil!l�. ;,.'1. .' •

FILHO
.'

.nu CLíNICA MÉDICA'
-

ADULTOS
1)(,..D;., do aparelbo rdlllrat':'rlo 1)11110...11. {;eJ.....c:ulllalle Ka.., CARDIOLOGJA• "UB:iRCULOS. rloul til. l\.tedlchla .

d.. UIIÚ .....'· Contultório: Rua Vitor ••i-
DR: ANTONIO DIB ltA1HOCRAFU I RADlOSCOPrA.. .Idade do IIr..1I

I reles, 2� 'reI. 26'16.

MUSSI I.
DOS PutMOJlS, E:a·llIterno por COI!CllrIIO Ü lia- H01'átioll: Seiunda•• Qa...rtll' •
Cirurr:l. ,do Tora:! ternldade-E.cola, I Sexta feiras:

cli'u:�Pl��NicÂ I"umlado pela f'aculdad. Nad.· (8"r"lojJ8 do, Prot. Octana Il.. Das ltl àll 18 horal,

GlIliL PAR'rOS 'MI d.. &!edlch:a, 'fIIlIOIO,ll1ta.! . IIrIIDe. LllIla) Residência: Rua F'e1ip. Bdl-
�. -1 to

.

l' li TilllodrOJrllLlio, do Doa.lul .1'1.. Ex·fun..o "o Servil:o de (''1rur- I miàt "3 - 2° aDdar ap" 1
;j,rjlçO D�:JC.AS �. ·st.N.âÜ:

.

ríilt 'llaDHII

\'1.
tt. Hoapit-:.i 1. Â. P... T. C. 'l'e!. '3.002 ".

- Ccmsultririn - Rua Victt>r
.... o a.

d é CUlilO de upeelalla..çl. ..Ia 110 Rio de JaDelro .

.

MeireJ1es, 22.
}tAS, co� moduuo. m6to O' • á N T ii'�_1 ter'- e

..-_••••A_ IUdlco do Ko••Ual •• DR. HENRIQU. pUl"".,CO�{jl���cop�_�tr�aB��;;Ít:aO _I��nt� Q� cin·,.tri:�'� p;:'. ii;;'. DOENÇAS C��d��NnO&.ü _ PARAISO
U l:)

Da.s ���'J�I��raa. ,i -DR. ANrlJ'OUNNI,ÕORBA1'lii� I
UU-INGOG.UJ'lA. - ••,:•. Q- Gu,i�arl.. (lll.�.

. I PAR'l'OS - OPIIRACOU H J)ICO
LlSIO BASAL COII.: hh:llii Schmldt, .. -. .. -.

.
_ Telafoue: Consultório

KadI4lt•••,la ..r e.rtd- �·"tI. '�b'" Cona. nu. Joao Pinto R. 18" Ollel'llçOf'il - Doença. II. S.-
-

,Ct.Ll'IIIC,," IlSPECIALlr.....Uà Da

tie&l'O�o...lIlaçit) _ ltat U!sra A'"nd••� Ioora mau.."" d.. 16,00 àa 18,00 lu· ..�•• ,11110."" - Clinl�1I II••Alhllt�lI. 3.415 I Clt�ç"'lIJ
Viglete & lulra VUlUoI!11l8, Ru.: - Rua Jbt.v.. J�Aíor, �ela manhl atud. chã., LU:$o. �e E�""clllh,..;)ao 110 Ri'iidêneia: Rua José do· COUlultu ali. II IIc 11 IIN.�

OOillultóriól: RUII 'rtllj.no, II. 1. !W _- }4'(>Dê: %lI9Ci fla':lentl DO ao.piai 4. qO�j)It." aOI Snvidor.i lio •• -

V 1 p.' 11':8 p'
I

.,

itu.• C....u•. Pad-r. JlI1flullu.... ,

�o Itlriar _, lcii!fcio Co .ollt�\ilo" .

.

... �&rl�&.d.. 1 tado:. .
.

a e el eIra I) -

�ala L

. lior�Tio: Du li &. Iii IUftU - DR. YLMAR CORRiA nUldenclI.. (S"rVlço do Prof, )t;u,.:.� h da Saudade - Coqueuos.' ADVOGAnos
Dr. lIUSSl. I CLI!\IC_-\ ·Mfl.I.JJCA

Rua: General BlttancoQri D. Audtllde)

\-_.
'

---'---

ti DR. JOSE MEDEIROS
n.. )' li UI lloraa - Dr.. CONSULtAS da. HI � 11 lIo· 10.1; .

Consultu -

P.8l. '''uU a� DR MARIO WEN- VIEIRA'Jlussr
!

.

. I 'lellófone: 2.6111. H08111tlll dt Cal'ldada,' _

ltuid'ncial Â·Ulíi4. 'l'rom·· r�RU5 1'irad.ntf, .. _ Fona 141r. -D'-R-NE-;rnr'�O�N'--'--' � tarde d.... �no hl. ew di",,- ,DHAUSEN - ADVOGADO -

�'InkJ, i4.. •
". . te no C1lnaultó.rlO .' Itu. UII.D.� cume,;, MEDICA uM ADULTOS Caixa POital lfio - H:ii;.1

----.-------.•---- .DR. JOSi TAVAP.J:S D'AVILA Ma.ehado 17. ,.I&QQU" - 4& '!"YIi, I I:: CIi:lANÇ.�S '8:;.r.tll CatariDa.

IRACEMA· CIRURGJA GIIRAL
«ente •. TeL �'76íi

.

CUIlSU:f,01"Ío _. Rua Jo.,) t'jll'l
_�-... --

DR.
' JúLIO DOI. .. I fteiudelh!lll .-. t"!il l'ru141ll.t" I 'li 'rol li �ilil DU()}'" s'rI" N"""V·O� S • 110"0"'" de g..nhura. - J>r<l!cto· (�,·'il't-,·'." .',..' ,. ,o,C" -''''It'' ".' D·· ',. • iii .' • rVIE1RA .... • ..... Ao;> _.l1o :'.A. !tlgl" _ 1!:lctlld4ad.. Médic.

., •. ', . _.
.·unsu ..a. 11•••1 Cir .. ,. I •

lUIDICO
;WJiiN'l'A1S

..
- �NlCA G.li.AL C,msoltóriõ: RUII Vitor •• 1_

d,lNll.&
! .1{,,�i�#r!ci .. : !tua lI�h... a.,

ã8i'1IClALlS'l'A li. Ol.tlOS.
Dr Serviço �••cl<.ul lia L'loell- ·eles fi. l!!I _ '1'eletou.: 11107. " �e � .

mor. 41>. ·r,,1..2.t!I�.
IDOS NAJtfZ a GA·"'G ....'·l·· ças MeDtllili. Con. It . D 1'" �,�,

OLJ:lOS .- fJUV1ll01O NA.IUIí --------,-,-----.- �, ..

flUV .,' '" "'-",... Chefe dQ Aru.l>c<h.iô ,,;- lti,i.-
�U ai. ai • .ora••� i GAHGA...... 'Í'Jt. I PR NEY p.ERnONE ! l',8peéjall�ta f'm molé1ltias de Senhoras e vias uriuá·

'f'ltA'l'AàlliIN'1'O • O.......Q,..;:.j ne l'lentll-l Ilhallte. DO
_.J, .

,
,
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A lMOBllIARIA
fi

MIGUEL DAUX'"

INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE

Uma casa ampla, construída em um terreno de

20xU),f.iO, loca lizada no centro da c idade, sendo parte fi

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

Cr� 800.000,00. Negócio urgente.
-0-

Duas casas, localizadas em, um
'no Estreito, sendo uma de alvenaria

Preço Cl'$ 3úO.OOO,00.

VENDE

terreno de 9x53, sito

-0-

Dilas casas situadas em um terreno de 10xG5, stto

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

Preço Cr$ 22Q..000,oo.
-0-

Umr casa de madeira recem-construida, pintada fi

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

te. Preço Cr$ 95.0.00,00. Estreito.
-0-

Uma casa de materia l, localizada num terreno de

IOx50ü sito a rua 14 de ..Julho, Estrei:.o. Negócio urgente.

f' féÇu Cr$ 140.000,00.
-0-

Uma casa de madeira racem-coust.ru ida ainda não

habitada, localizada e:n um terreno de 10x30, sito em

Coqueiros. Preço Cr$ 180.000,00.
-0-

Uma casa a Rua Consel heiro Mafra,
--{)-

Uma casa a Rua Fernando Machade.
-0-

-0-;-

Quatro lote.s na cidade ele Londrina,
runá. Preço Cr$ IS0,OUO,ali ..

;..._Co-

.,

Um lote de' 1Qx34, a· rua 'fupinambá, Estr.eíto. Aci!üa
ofertrr.

-'".

INDICA-DOR
ORA.WLADYSLAVA

W.IlUSSI
DoeJll;�:ts Interna.s

eOHAçAO � FIGADO-�
. JUNS - INTESTINOS
Tratamento DlOlterno da

SJFIUS

-----�_ ....._-----_.,..-_.-

fAf�MACiA DE PLANTA0
l\ms D]i� JULHO

Rua Felipe

Rua Felipe

Raios X
a.parelbagtllll mOdel·n. e eornpleta. para Ijua,\t!'er "-__

r.cUolói't�.
Kadiorrana.$ • udlos"optll�_
"lllmil�li e .!ora.�'ao "Gtln i.
Estoruago --- lntcs.tloos .,.. rigaf.o I cc;lcmilltu;lraIl&l.
lHos e be�íga I Pteloguatht) .

úteru e a Ii<i!XUlI : 8istero�sl;ilpiTlglili'r!aita j:tl(ü tn!!lutla·
."áo dali �'OUl"IUi para iHã,!; IH\:'ilhlU d" �sterü't1.i,ii•.

it�ul0,1'0I..I'ííllli de OSSOõi em ge.r:a,'_
l\-Jedida,8 eza.as dos dialllf'trO!! da ba"ja PlU" Qrjelit;a�

ção 40 parto (Kádio�pelvhlletrill).
Dlàl'1amente na Maternlctade Dr. Car!üd CIJfT!i\.

VENDE-SE AS SEGUINTES PROPRiEDADES

Dr. Vida) Outra Filho
I 'ESPECIALISTA EM DOENÇ�'\S DE CUIANÇ.A8

I' (URSOS Dl<: ESPEClALIZAÇAO NO RIO D.I JAN.IUQ
PEDIATRIA NE.o-NA'rAL - DlS1'üR3ros Do ••ca.

NASCIDO - ASSIS'l'tNCJA 1'ECNICA ESPECJALlZAD.-\ AOS
.

}'ln:!.\lATUROS - TRA'l'AMl!;N'l'O � iNAP:!i:1'f:NCIA INF,,�N1'lL
IIFALTA DE Al'b:Tl'l'E) _ 1'HA'J'Aoo.r.;NTÚ DA iNURKsa NO.
1 'fURNA EM CRIA;";ÇAS l!: ADOLESCENTES - DlSTú�BlOS
,PSJCOLOGICOS DA INF'ANCIA - .l.\:Ni'ERMiDA!HlS l,lA n"F� .

elA OE MANEIRA GERAL
CONSUL'l'oRIO - FELIPE SCRMIDT. 18.
CONSULTAS -._ DAS 2 ÀS ti HORAS,
CONSULTAS c/ HORA MAHCAf'A,: l'°ONlII n::t
RESfD��NCIA - TENENn: SILVEIRA. 110 l.rON:I ''IIi.)
ATEl'<DE CHAMADOS A DOMICILIO

DR CLARNO G.
GALLE1.--r'I

- .-\DVOGADO -

R�,� Vitnr :Ihir.l .... 'III)
...0, : I!j: lUIl, - 1<'j()f'i.U()Il ..h�

DR" ANTONIO GOJ\'U;S n&
ALMEIllA
.�OVOGADO

Jo�scritório e RuiLsncilH
Av, Rercilió Lu ... II
Tele;Ione; U46,
----------�

Lauro Daura
Cliniea Geral

I Lflvando com Sabão

�ir�em- ESlJeçia_lidade
da Gla. TI'ZIL IIDOSTI11L-JolofUle. (Iarca reglatra'a)

..economiz8'.se· tempo�
e dinheiro
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Sociais
SONETO

VICENTE DE CARVALHO

Belas, u irnsas, pálidas, altivas,
Como te! mesma, outras mulheres vejo:
São rainhas, e segue-as num cortejo
Extensa multidão de almas cativas

Têm a alvura, do mármore; lascivas

Formas; os lábios feitos para, o beijo;
E indiferente e desdenhoso as vejo
Belas, airosas, pálidas, altivas ...

Por quê? Porque lhes ralta a toda elas,
Mesmo às que são mais puras e mais belas,
Um detalhe sutil, um quase nada:

\ Falta-lhes a paixão que em mim exalta.
E entre os encantos de que brilham, falta
O vago encanto da mulher amada.

ANIVERSARIOS tas serão as homenagens de

que será alvo o distinto ani-

RR. MARIO COUTO versnriante, às quais, pra-

Vê transcorer, na data de zerosarnente z os de O ES

hoje o seu aniversário nata- TADO se associam, visltan
lír'io' 'o nosso' mui prezado I do-o e formulando os melho

conter-râneo e distinto amigo res votos de felicidades.
sr. Mário Couto, alto fun-, FAZEM ANOS. HOJE:
cion ár io do Ministério' da I - sta. Carmem Silva, di

Am-icultnrn, exercendo suas léta f ilha do sr. Acácio .T.

atividades na- Divisão de Ca- da Silva,
ça e Pesca. - sra, Adi Garofalis Ri-

Elemento muito relacio1"!a- beiro, esposa do dr, Telmo

do na sociedade local e nos Ríbeíro ;

meios culturais, o distinto - ar. Dja lma Morais" Sar-
aniversariante tem militado ;;'ento ela Polícia Militar

na politica, sob a 'legenda - jovem Ilmar, filhinho

do P. S. D.,.pela qual exer- elo Pintor .Acari Mar-guri
c eu o mandato d€"'Vereador, da

ren.do ocasião então de pres- - jovem José de Olivei

tal' relevantes serviços à ra, prestando serviço milí
C':lUS9, pública. ar na Base Aérea desta Ca-
Nesta oporlunid,Hle mui- picai;
------,------ '.�-

Conselhos de Beleza
LIMPEZA lNTEGHAL DA

PELE

ne, Pires.
Como limpeza integral

da pele não se deve compre
en der apenas o uso da agua.

e sabão mas, sim, uma sé

rie de atos. que vão desde

pela manhã até ao deitar e'

cuja ortcntacào em geral
passaremos a expor.
Antes de in icia r qualquer

ru idado com a pele tenha o

habito de lavar primeira
mente as mãos com o em

prego de qualquer sabão.

Nunca se esqueça que as

mãos tocam em tudo e mui

tos gel'mes podem passar pa-
1';\' outros logares levados

pelos propriós dedos. Uma

lc\'e coceira no rosto nos

le\'l'l a passar a mão no 10-

i,Hír' em que está comichan

do, esfregar mesmo essa

parte e o resultado é que no

dia seguinte aparece uma

sensação de calor seguida
de inflamação e que termi
n:1 com n formação de um

fnrunculo.
Feitos esses reparos lave'

li pele logo pela manhã com

ilgun morna e sabão comum.

Substitua o sabão de toilete
por um que seja liq'uido na

hipotese de possuir a cutis
m\\ito scca. Ao contrário, se

e1.:1 fôr bastante gordUl:osa,
use sabã,o medicamentoso
como o de enxofre, por
exemplo.
Enxugue, o rosto com uma

toalha fina. Para completar
11 higiene da pele é aconse

lhave! o, emprego de,um cre

me de limpeza. Coloque um

pouco da massa_..num pedaço
de r,lgodão e passe em todo
rosto, sobretudo 110S loga
res onde ha tendencia para
deposito de poeiras, Ainda
IJela manhã é conveniente,
logo após o creme de limpe
Zíl, fazer com um pouco de
l:111olina purificada alguns
minutos de massagem.

'

A pl'opositq convem lem
b:rar que os movimentos de
vem ser suaves e nunca

-

bl'1l3COg.
Ao deitar a pele deve ser

nov�nnenje,iavada Com agua
e sabão sendo/que ã noite
eS'la limpeza, precisa ser

m,lÍs minuciosa, pois ,é ne

cf'ssá l'io retirar da epider
me todas as impurezas ad
quiridas durante o dia.
Para isso nada melhor do

e sab;;o.

Muitas pessoas hesitam
im por agua no rosto e pre
ferem substitui-la por um

-rerr;e, oleo ou loção de limo

peza da pele e devem ser

uão usar sabão com receio

que ])0333 prejudicar <I cu-

ris.
Não deyem, .

.cismar com

ISso pois a agua e sabão ;;-ªo
Indisjieusnveis para a. lim

peza da pel e e devem ser

usados diariamente, sobre
.udo ao, deitar, ocasião em

que a pele deve ficar ç.Ol11-

oletamente limpa afim de
poder respirar.
Nota: Os nossos leitores

poderão solicitar qualquer
conse!ho sôbre '0 tratamento
da pele e cabelos ao medico
especialista Dr. Pires. à
rua lVIexico, 31 - Rio de Ja
'neiro, bastando enviar o

presente artigo dfste jornal
e o endereço completo para
a resposta.

Parjicipação.
(H:tI,j\NDO FERREIRA DA

CUNHA
e Senhora

Sr:.. "a. AFONSO
SCHOONDERMARK

Participam aos paren
jes e peS;;OélS ele sus,s l'elaçÕe3
1 noivaelo ele seus filhos Ma
la Hilc1a e Heinz Werner.

Florial1ópolis, 4 de Julho de

lUEREM O MELHOR
LONDRES, 11 (U. P.)

Or. líc!eres elo Kremlin que
em consolidar a sua posição'
1QS países 1Jor trás da corti
a ele fer,'o: é por isso qu�

':3peto possam ser obtidos
ll'ogressos na conferência de
ienebra". declarou, ontem,
m ei'ltl'evista televisionada.

1 sr. Avere1l HarrimEln, go-
'ernarlol' do Estado de Novil
arque, atualmente nesta ca·

.Iita!. Acrescentou o sr, 11ar
iman q ue as potências do
)eidente não c,evel'iam rele,
":'ii"

�

a SU:l Vigilância, mas

T8.bdllnr para estreitár 38

113.:; alla nças.
--,-------.-.. "_

EM MOSCOU
MOSCOU, 11 (U, P.) - Ha

'11i Minh, chefe do Govêrna
la República Democrátic'l
lo Vletn9.ln, Che9:Rrá à Mos ..

:OU, por via aérea, anunciou

)fjCiahmmte. o l\-1inistériJ
Ii'u.:so dos Negócios Extran -

Igell'OS,

NO AMAZONASEnormes. facUldades para o coo
furto do lar. Mobili3ríos� fliapeCiI-
uas, Colchões de Mola' em 1\ data de hoje recorda-nos que:

magol"fl"cas c09dlo"O-eS '

- em issa, Chegou à Bahia o 2° Governador do Brn-
\I �il, d. Duarte da Costa, e com ele veiu José de Anchieta:

Em sua já longa existencia tem "A Modelar", com SU9-S -- em lG�2, os' holandeses foram repelidos em Sa li-
omtantes Iníctatívas, a preocupação de ir ao encontro fI();; I1HS; nos arredores ele Ree if'e, pelo General Mat ias de AJ
nteresses do público e de quem sempre recebeu a mais am- huquerque :

ib solidariedade e o mais decidido apoio, -- cm 1640, os Jesuítas foram expulsos de São Pau-
Este comentário vem-nos a propósíto das facilidades lo, pelo POyO e pela Municipalidade, revoltados contra a

ue este c.::tabe!ecimento começou a conceder aos seus ínú- pub licacão das ordens da Santa Sé a favor da liberdade
:lf:I'OS clientes na aquístcãc ele uttltrlades para o conforto. dos Indios;
, beleza do lar. - em 1643, 'o Capitão Pedro de Albuquerque, céle-

A despeito ela contínua f constante desvalorização (la I bre pela defesa do Forte do Rio Formoso, e um dos ma i"
'Oé;S" l1l0er.h e que representa um Impedimento à

?onCeS-llídin10S
heróis da Guerra. contra os holandeses, tomou

ão de créditos a longo prazo, está o popular magazm COl1- posse do Governo do Estado do Maranhão, entrando as

-edendo valiosas. fn:cilidades nas vendas de todas as utili- l s im a atuar llti. alta admin ístração colonial;
'ades elo lar e que compreende moblliaríos finos, bpeçn-I - em 1724, Francisco de Brito Peixoto, Capitão-mór
i:1S e os aramados colchões de mola "DIVINO". da Laguna, ordenou que todo aquele' que vendesse armas

Contando com um maravilhoso, vm-íadissimo e moder- nos castelhnnos fosse preso por vinte dias e condenado
10 estoque e que o público bem poderá apreciar em suas 11 6,�OOO de multa pura as obras da igreja que al

í

se esta-
111p1a3 exposições, enseja "A Modelar" a tonos a posslbí- \'3 construindo ;
idade de dar o máximo conforto e beleza às suas reslden- - em 1855, em Niterói, faleceu Manoel Alves Bran- LIMA, 11 (U. PJ - Anun-
'ias. co" que na fidalguia do Império foi o segundo Visconde 'ia-se que o presidente. boli-

Assim, modernas salas de jantar, finos quartos de ím- de Caravelas. Bahiano de nascimento, foi Senador e Mi- víano, sr, Vcitor Paz Esten
Júi!}, belos e confortabiltssímos grupos estofados, os ramo- uistro de Estado, tendo red ig ido o Código do Processo ; soro, visitará a capital do
os sofás-cama Probel, tapetes, passadeiras, tecidos para Criminal e celebrado com a Ingl.aterra um tratado de 1'0-'· Perú no dia 2fí dêste mê-,
'ecoracão e mnís os ínsuperavets eclchões de mola Divino, 'gressão ao comércio de escravos, que o Parlamento não como hóspede de honra eh
icham-se R dísposícão," dentro de condtcõe s as mais suaves, aprovou; I' presidente general Manuel
\:1 nossa símpatíca e trsrüc.onst "A Modelar", I ANDRÉ NILO TADASCO Odría,

li O J F. NO

PAZ NO PERÚ

P A 5_S /J. D n
PAR-IS, 11 (U. pj -- Nn'�

1:.1 DI� JULHO merosos explora dores e ['til";

grafos preparam-se ll:ll'�
missões em várias partes cio

mundo.
Assim é que o ,3r.,BertLtniJ
'.ornoy soguírá, em 15 elo

corrente, para o curso 3U!1::'
dor do Amazonas, no Per _1,
onde se dedicará, durarn.c .

seis meses, a pesquisas aj'

:1Ueológicas, No decurso ue

fiagem anterior, tinha Cid

lescoberto, naquela reglãc,
vestigios de templos e de

fortalezas pertencentes '1

1r113. civilização pré .. íncaícn,
.xtremamente arrtlga.

-..--_._---------
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que expucoE·....
•

xperrenere

de
"

Istes homens representam três gerações. Há 30

anos o chefe da família, Guilherme' Físher, começou
�

a plantar o tipo de fumo selecionado para os

cigarros CONTINENTAL.
Esta experiência, que vem passando de geração ,a geração,
é mais uma entre as muitas razões que levam

..
1 ell cada 8 fumantes a preferir

UM PRODUTO SOUZA CRUl ....

Didrio daMerropole Preceito doOia-
, ,

DIA DO COMERCLANTE
.

I

....�_.--
�.....

Transcorre, a 16 ele julho
�orl'ente, o DIA DO COMER

'::IANTE, acontecimento que,
no corrente ano, será come
morado condignamente pe ..

cíonal. São elas os agentes HOMENS QUE FAZEM A É de uma humanidade COM pouc<1 SACRIFíCIO
:la eircul::lção da riqueza. A.. HELIGIÁO grandiosa, deixando à von-

Sl'aVéS do seu trabalho, nas : 'ade os que o procuram,

fábricas, nas usinas, nos es- Fomos procurar Dom Hel- mesmo os mais humildes a

cl'itól'ios: nos balcões, enfim der' Câmara, o arcebispo -de tluem atende da mesma ma

onde hoje um homem ele ne- Salde, para' assunto ligado lieira como a um "Ministro.
:Sóc:o, realizam' elas labor:lO Congresso Eucarístico É de docilidade santa, de di

)l:ofieuc em pról do j)rogi'e;-;- fntel'nacional. Queriamos, a- I namísmo estranho, ativo por
,

N
- proveitando o Congresso,:, fora e calmo por dentro.so CIH .1 RÇUO.

Por isso, no DIA DO CO- propôr em nome dos publici-
Nesta Capital, segundo ,é' MERCIANTE, as romemol'a- cários bra,dleiros, a indica- 'Depois de nossa conversa

anuncia, a data será objeto ;6es a:;sinalarão -a homena,- "fio do padroeiro da classe: com o aTcehispo de Salde,
le comemorações que a as- ,rem qUe os homens ele nê-

- Santo Urbano, aquêle que denominação que provem de
;inalarão como justo reco - ;(;cio, a par de votos por que deu organ iza:ção e deu incre- um burgo da Argélia em

.1hecimento àqufles que, ine- ;ejam, efetivamente, bl'asi- mento à propagandu c:1Íó- I)!ena Africa, saímos do Pa

�àvelmente, são elementos 'Ciro3 em trabalho constante lica, lácio Sãó Joaquim encanta-

Je destacada atuação na vi- )elo nem-estar social e �3lo Não conheciamos Dom dos com a personalidade de
la social e econômica dl' ,naior progresso elo BraSIl. HeIder pessoalmente, ape- Dom Helder Câmara. É um

Janta Catarina. A f.'í:'deração do ComércÍ!) nas tínhamos notícia do seu diplomata da religião, um

Os homens-ne-negócio, em ,le Santa Catarina está pro- dinamísl11o, principalmente conquistador de simpatiás
anta,.aCtal'ina, têem tido ';l'âmando, para o dia 16 de .�gora como secretário geral para a dõutrinn Que abraçou
lestacnda atuação na for- ulho corrente; comemora- do XXXVI Congresso Euca- e que tão bem apregou

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

:1ação da economi.a estadual, :ôes que assinalem, condig- l'Ístico Interríaciopal. A pe- quando fal.a ou quando a.ge.
'lercê do e3íôrço comum que 1[j,mente, o transcurso do sal' de sabermos ser êle bo- Sacer�lotes como Dom Hel

b,ietívam, também, a gran- )IA DO COMERCIANTE. níssimo e simpático, que der são os homens que fa
'êza ele Santa Catarina, A- A'lém de outras, projeta a- atendia a todos .gem exceção, zem a religião, que conquis
['avés do seu órgão de clas- 1llUe órgão máximo da� clas- I ape��r de estarmos c�m o ,'t�m lHleptos,}\le reforçam a

.'!, formam plêiade de ho- �es produtoras, um Janta,:· eSpH'lto preparado, amda C1 ença, que clmellÍam a con

aens que, com direitos e de- jue reunirá 03 homens ele n8- fomos sUl:preendidos, pois Ifiança, que e�f�m, dignifi-
eres, trábalham pelo bem- Ióeio de3ta Capital. I Dom Helder Câmara, o ceu- cam o sacerdoelO!
"tal' coletivo. São as classes Nessa data, quantos exel'- rense que se tornou Prínci
Il'odutoras, cujas atividades

I

�en� atividánes na indústria., pe ,da Igreja, é muito mais
stão ligadas. à indústria, 'ao no comércio e na agricultu- pessoalmente; fica além do
omél'cio e à agricultura, fo-' ra, receberão homenagens da que em tôrno da sua pessoa
lent.adOl'us da economia na· ,sociedade. .,e propaln.

Com as adenóides hiper
trofiaâas, isto é, aumenta
das de volume, a crianca
sente dificuJ,da'de de respi
rar pel() nariz e passa a fa
·zê-Io pela bôca. O peito e a,

face ficam deformados pelo._
esfôrço que faz ao respirar,
Tudo isso teria sido evitado

!as classes produtoras, gob 1.1

lntrocínio do órgão m�xim:i
Ja. classe, a Federação do Co

n,éreio.

com uma simples operação
quando apareceram as pri
meiras pertubações.

Se notar, em seu ·filhi·
nho, alguma dificuldade
em respirar, e ésía
não ceder 80 cabo de
alguns dias, leve-o sem

tardar, ao especialista.
- SNES.

FALECEU, LA
HUERTA

c;

CIDADE DO MEXICO, 11

(U. P.) - Vítima de um ata-

que cardiaco, faleceu ontem,
na Cidade do México, o sr.

Adolfo de La Hucria, ex-rm::
,sidente da República. O ex"

tinto foi grande figura dl

país, nos. tempos revolu(;Ío
nários da 1012 a 1921,

Graças! a Deus, por ter
cindo o Brasil, à Igreja Ca
tólica, um homem como

Dom Helder Câmar!l!

ZE-MUTRETA ... '_

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



keaíiza-se.amanhã. à1luz aos refletores do estádio da F. C. fi, o jogo númern três do Calnpeonalo CHadjl10 ue Fu,·
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CINE SJ\O JOSE
As 3 - g horas,

Na Téla Panorâmica
'I'ony CURT1S'- Joanne

DR em:
'

LABIOS QUE MENTEM
Cínc Noticiado. �;c,e,
Preços: 10,00 - 5,00

Censura a tó 14 anos.

As 5 - 8 horas .•
CINElVIA8COPE

Victor MATURE - Susan
HAYW RD - Debra_PA
GE'I' - Michael

'

RENNIE

DElV1ETRIUS, O
GLADIADOR

Technilor de Luxo
Cachorro A�paixohado.

Nac.
Preços: 18,00 - 10,00.Tudo O.K. nas Fileiras

Satisfeitos com a atuação frente ec Paysandú, :05 avaienes aguardam o C'OIlI'
bate de d,omingo frente ao Fiquéirens8, seu maior rival � lspérado o oau
lista Zézinho para comandar a' ofensiva do time dirigido por leléco.

l\'ut,1�;��s que nos chegam rnuíte os comandados de que vem de ser batido pelo I sendn esperado pelos dh-í
de Brusque revelam o su- Jn ir nos futuros jogos, ,Ami:)rica pelo escore de 4 a . g'entes avaíanos. Segundo o

cesso alcançado pelo esqua- quando buscará a rehabíll- 3. < I técnico, trata-se de um ele
drão 'tio Avaí na luta flue o ração total da equipe que Reve lnu-nos o sr. Carlos

I mento de recurses técnicos
alvi-celegte sustentou do- vem atravessando a fase de Cam)IOS Ramos ser' seu I e dotad� de muita �o�agem
minito último contra o Pay- mais )1l'g'J'H' de sua exísten- peusamento colocar nO. co- I e valentia. Com Zezính» no

san�l(l. naquela cidade, onde ria. mando do ataque para do- ',quadql Leléco espera re801-
conséguíu 11,n honroso em- O quadro esteve formado n�ingo o player paulista Ze- I ver de uma ve.'l< por tod�s o

pare de i l a ·1, emhóra . a por Alcides, Waldir e Dan- zínho, pertencente ao Juven- problema da llnha de fren-
opinião 'g'cl'ftl fosse de que da; Peres (depois Hercílto), tus, de São Paulo, que está te.

.

o conjuuto ', orientado por .Vico e Fausto; Bolão, Alí-
Carlos C-a'!ilJ)OS Ramos (Le- :PiO, Jair, Amorim e .Jacó. O
léco) merecia deixar a can- piloto avaíano, o primeiro
cha com 'as honras de ven- .da tarde, teve como '�seu
cedol'.'" autor Amorim. O tCljto- do
Atuou o-·.(juadl'o "azzurra" empate os hrusquense al

conforme quis o técnico. cançaram quando faltavam
Não há crítícas a fazer i 17 minutos para o encer-

(juanto �10 COJUI)odamento
I
ramento da pugnll. Damo.s hoje a tabela do Campeol1ato Ama.dorista doe

dos onze deLeilSOl'eS do pa.- Futebol, cuja primeira rodada está marcada piua o pró-
vilhão azul .e bl'fUICO que fo- PARA O JOGO CONTRA O ximo sábado. Ei-la:
rum aut.el1ticus HHis uo grll- FIGUli:IRENSE I· _. TURNO
mado. Nã.o quis J)ü.U8 Sôl'te 1':1111101'3.. o sucesso da· lG/7 �\lvjm Barbosa x Treze de' Maio
que o conjunto ela Callital equipe, o "eoach" Leléco, I Flamengo x Tamandaré
ohtiv{'sse. 8! �na Pl<imei1'3 vi- conforme declal'at;fies à 110S'- 2J/'l:' PostaLix Vendaval
t(1)'ia no Tm.·Jieio dos Clás- .:;u j'ejJOdílgem, irá introdu- i�is x'Austria
si{'os "Nelson Mflia' Macha- ZÜ' m()llifica�ões para a ha- ;\O/'7 Alvim Barbosa x Flamengo
do". l'rn:la.via, o resultado talha ·de domingo próximo, Post:lI x Treze de Maio

'

8aíisfez pleI\a,l�nte ao qua. : fi li fi n ti o t;nfl'enial'á seu i. h'is x Tamandaré .-j i, ,lG�
ciro, pOl;q4a�to #llima!á em 'iU:'Ü61' rival. o .Fi��leireuse,

'

. Austria x Vendava,l' ;' �
._ f' �. � . "- #

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

Todos· os frês' élubes'
disputarão a Regala
Noturna dia r no Rio
Sábado e domingo na rubro, derrotou seus con

b::1ia s�ll, a .Federação Aquá- : correntes nas duas dispu·
tica. de Santa Catarina. pro· 'tas, sendo que na sabatina
moveu a realiza.ção das eli·! completou o percurso com o

minatórias necessárias para! [1:;t11PO de 6'27", cem umR

n escolh'!l da.s guarniç,ões \'untagem de 3/4 de barco

�[lle irão representar o. es· : sôhre o Martinelli, segundo
porte náutico barriga·verde colocado. 'Domingo, o Aldo
na monumental regata no- J assinalou a melhor marca

turna do Vasco da Gama, no pHTa os 2 mil ·metros
_

em

dia 81 do corrente, na famo- eight: G'7", com meio barco
R:1 LagÔà Rodrigo de Frei· ele vantagem sôbre o rubro·

UiS, na Capital Federal. negTo, Dada a saida o Aldo
Luz puloli logo na frente e

Insc.reveram-se somente nos l.000 metros a ol'Clem
os h'ês clnbes da Capital, el'a est<l: l0 Aldo,. 20 Ria.
nas disputas de oito, quatro, ! ehu€.lo e 3° Martinelli. Nos

. dois e skiff, verificando-se 11.200 metros o Mal'tinelli
os seg'uintes resultados: I avançou e obteve'o seglll1do
. Out·I'Íggers a 4 remos .posto, por pouco não amea·

ram patrão - Apresentou·
t çabüo fi v,ifól'Ía. (['o Aldo

se .sómente o quatro do Aldo Luz.
Luz, campeào c.atarinense,! Desta forma estão assim
brasileiro, e sul·ar.ericano, formadas as guarnições que

que nada mais teve que fa- defenderão nft sensacional
:zer senão dar um passeio eompetiçüo notur:Qa do Vas ..

nos dos mil metros do per- co, o bom nome do re.oo de
curso, ,::Llnta Catal'Ína:
Skiff - Igualil1ente apre-' Sldff - Manoel Silveira,

sentúu-se somente a embar- 'do C. N, Francisco :Marti·

cação do lVIartinelli, com o neHi.
remador LeIo que correu os ,Pair O:U' com timoneiro -

dois mil meti'os livre. Odilon Maia Martins e

-'ut·rig.gers a 2 com pa-' KUi't Kupka, do C. N. Ria�
trão - Concorreram os bar- 'chuelo.
cos dó Riachuelo e Aldo I Paul' com timoneiro
Luz, lev3Jlqo o'clube da Alvaro EIpo, pf!tr�LO e os re

Hica I�i[ll:fi�, Puma vantagem iUJdol'es Hamilton Cordeiro,
__ ·àe 20 segundos sobre Oril- PrJneiseo Schmitt. Edson

do Lisboa""e Walfer Santos, Westphal e SarE Bel'ber, dó
ex-maáinelinos. A disputa C. R. Aldo Luz.

den·&e na sabatina, tendo a Eight - Alvaro, Hamil

gu"mição aldista desistido ton, Chicão, Edson, SRdi,
d:1 eliminatól'ia ,do dia se- Witlmol' Vilela, Kali! Boa·;
guinte.. b:tid, Osmar Boabaid e ele·

O'ut-l'iggers a 8 remos - no Schrer.
Tomaram parte na prova os Os treinos já foram rei··
tí'é'i clubes. O Al,do Luz, nieiados t' ao que soubemos
('um cinco campeÕes' sul- o embarque para o Rio es·

. \7':ile a. mrr\'cútCJ p<l �ia 27,

Como está orga.nil�,di1 "a 'telhe,la ;óa·
, certame de Ahlêfdorés'�dê<�55:'

fj/8

]:i/3

'2::/3

27/8'

;3/0

10/9

17/9

24/9

• 1/10

8/10

15/10

_�:l.vjm �[\rbo�a x P;f?,S�'ljhlS :ti! F Jameng-o ',' .

A llstru x Treze d'e Ma io

V81�d�vH,l x. :r'aman.da1'é
, Alvim' Barb6-sa. x Iris
Al1stl'ia x Posta I
Vm1Chval x Flfl.mengo
TÜn1andaré x Treze de l\lHio
Alvim Barbosa x Ausfria.
\'ericlü va I x I1'is
Tamandm'é x Postal
Treze de Maio x Flamengo
Alvim Barbosa x Vendaval
'I'amanda,l�é x Austria
Treze ele Ma io x Iris
Flamengo x Postal ,

Alvim Barbosa x Tamanliaré
Treze de Maio x Vendaval
F1amengo x Austria
Postal x 1ris

RETURNO
22/10 Tamandaré x Flamengo

Treze de Maio x Alvim Barbosa ._
29/10 Austl'ia x lris

Vendaval x Postal
5/11 Treze de :Mnio x Postal

Flamengo x Alvim Barbosa'
12/11 Venda\;�ll x Aust.ria

Tamandaré x 1l'is
19/11 Flamengo x 1ris

Postal x Alvim Barbosa
26/11 Tamandaré x Vendaval

Treze de Maio x Au�tria
3/12 Postal x Austria

lris x Alvim Barbosa .

10/12 Treze de Maio x Tamalldt'r�é
Flamengo x Vendaval

17/12 Il'Ís x Vendaval
Austria x Alvim Barbosa

24/12 Flamengo x Treze de ,JYIaic.
Rostal x Tàrnandaré

.

.

31/12 Austl'ia x Tamandaré
Vendaval x Alvim Barb:lg'j

7/1. Postal x Flamengo
'

Trig x Treze de Maio
14/1 Vendaval x Treze de Maio

/Tamandal'é x Alvim Barbosa
21/1' Jl'is x Postal

,Aush'ia x Fhmengo
.

�,f � '--o •

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

Na "9 de, Julho" vitorioso uril. ciCliSft1 I

de Portugal
A'. CorriclR Ciclistica de· em todo o mundo, foi ganha

nom,1l1flda "9 de .Tulho", 01,-1 sens.acionalmente pelo, ci
rr:1mzada pelo jornal espor.

I
clisb Alve.'! Barbosfl, de

l'i\'o p!U!ILst;r ",\ l';'!zeta R1.
110rtiVH" e dispufada sába.
do, Com o coiu'urso de een.
re.né\s ê1e lJ2[ aLi(h;r'2;�, I) que
bem jUfitifi::';a a sua f.ama

Portugal. vindo em segundo
I ugm' o brasileiro Cláudio
Rô:,L. e::tn}peao sú "J.YGGri ..;a"
no de resisteneia.

Oswaldo Cruz 5 x Associacão 2
>

Diversas disputas verifi- berto (2), Marreco, Demos
caram-se na várzea na tarde Itenes e Nandi.
te domingo. Um dos melho- Os quadros jogaram obe
-es nrélios travados apre- decendo às formações aba i
.entou como n.lversários os xo:

-onjuntos do 'I'aubaté e da TAUBATÉ - Betinho,
Associação, sendo a luta Edson e Liberty ; Demosta
lesenrolada no campo do nes, Nenem e Jaime; Odílio,
Oswaldo Cruz, no Estreito. Gilberto, Walmor, Ma rréco
,[!iu vitorioso o Taubaté e Nan dí.
1elo escore de 5 a 2. No pri- ASSOCIAÇÃO - Miguel,
neiro tempo vencia o mesmo Alvinho e Béto; Mito, Amé
I'aubaté por 3 a O. Marca- rico e Anisio, Waldir, Lan-·
ram para o vencedor: Gil· clico, Zé, Gastão e Nica.

St'Pedro Joao Nunes
, Causou profunda cons- comercrarro, casado com d.

teruação nesta Capital o fa-· Dilma Nunes, residente em

.ecimen to, no dia 8 do cor- Porto. Alegre; Osvaldo Nu

'ente, no Hospital, de Carl- ,nes, funcionário público, ea·
da.de, onde se encontrava em "sado com .d. Vilma Elias Nu
: ratamento, do nosso preza·

!

nes, residente nesta Capital;
lo e distinto �(mterrâneo sr. ! Maria de Lourdes Silva. ca·
Pedro João Nunes, elemento· s::tcla com o Sub-tenente An
muito relacionadonos meios tOilio Flórencio da Silva, 1'e·

;ocia.·is e esportivos, pelas' sic1ente nesta Capital; OS11i
·mas elevadas qualidades ,de Nunes, funcionário publico;
oração e de caratel'. ! estas. Zenaide Conceição,
Chefe de família 'exemplar, Zenita'e jovem Carlos. Dei·

,) extinto éra aposentado do xou ainda oito nétos.

.I.A.P.'I',E.C., e sua morte. Seu sepultamento teve lu·
foi bmcntada por qúa.ntos' gal' no, .dia 9, às 17 horas,

-)f;(lli,ll"ébl\�e: e1l-t:tl1;ra.y:ui1;�_' ,-rsaindo, � f.êreiro do Hospi-

.jDel,xoll ,'I,JoIVil � �xn:;' S1':l. ItiL.l ,d� C_al'ld�de para o Ce·
, �!.;.Odettq 'ç:JoJ}celçap :w.unes mJterJo Publico de Itacoro·
e 03 segLÍinfés filhos:· João bí" com gr:mde acoU1p'anha·
Pedro Nunf','i, Sub-te.nente menta.
16 'E:téi"dto, cas!1clo com d. O ESTADO apresenta. a

rela S. Nunes, residente nes· exma. família enlutada as

ta Capital; Osmar Nunes, mais sentidas condolencias.

·�j[t.:,"d,'el�'i],>
.�-

'
' ':: ': "

•
T

"

-
�

-
-

• ;,.I

.t

....

As 8 horas,
Steve COCHRAN __:_ Anne

BAXTER em:

O GRANDE ESPETÁCULO
Technicolor

Cine Reportei, �:,,;;.

Preços: 9,00 - 4,50.

,
'

As 8 horas.
Sensacional Seriado

Robert LOWERY (o Mat·
man ) John LASTER CRo
bin) em:

O lVIORCEGO
10 20 30 4° 5° Eps, dêste

sensacional serrado.
, Preços: 7,00 - 3,50.
Censura até 14 anos.

As 8 horas.
Sessão POjlular

Dick POWELL - Peggy .

DOWem:
mI; VOLTA DO C�U
No Programa:,
Preços: 3,50 - 2,00.

D

As 8 horas
Ann DVORAK Gene

EVENS - Douglas KEN
NEDYem:
SUBLIME RENUNCIA
Preços: 7,00 - 3,50.

I
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O·ESTADO
,;;;'-_ _:'C:_:_.' """""""'==�=�_

_.

';rasil, na opiniiio elo depu- Aluga-se 2' quartos para
ele Emergeneia ao Funciona- ado Olice Cal<1as é o elt', Al'- :asal tratar à rua Tiraden

li:smo Público, através da- ulldo BittencoUl.'t, de Tuba- 'es, n, 44,

lfi�ii�t�;::�t� ���.: ::l:���';,,�li:�� laraeiadllS plr f�it�s _herúi�o� ....

.

'f DE JULHO
�����J;'�:�:�ll�,Úp��"il��a�f�;_ c1oOp�iU;����o�liC:. t����:: Medalhas de dlshnçao aos que arrisca ... : Dia�da Indepeo4e.Dcia dJtJ5 EI .. UU.
vtu os Dee1'etos assinados pe- lodo depois, l)a1'a criticar o

a vI-da para salvar a de 'o troe. I WtLLfKMffi3URG, BêiGo ela:" Dembé-i'flcia---íü'i1"ei1bha�:"_�,

10 sr. Governador, num total Prefeito de tubarão, Dr. Ar- ram '

'

, .

., Neste eg�fJcig d� _Wil1iams?urg�: Vi l'{?;inia:! _reun}g,'_�j'� a:_c;\--
r1e 2:2 milhões de cruzeiros, e naldo Bittencort e o Gover- RIO, 11 (V. A.) _ O pl'e- quase sem forças e na lffil- do por sentimentos humani- mara de Burgesses, o primeiro organismo legislaU,'o do

perfúzan, agora. o total de nador do Estado, Sr. Irineu idente cll.'Repúblie::t assinou nencia de morrer afogada; etários atirou-se- ao ufar para He?1isf��rio Ocidental. Na �la di1'eit� d.o edi.fício os hgi1S1a

apl'Oxiul'1clamente 90 milhões Bornhausen. O primeiro por 8cretofl, na pasta ela Jnstl.:' i 8.0 (,:lbo do contratorpedeiro socorrer Dermeval de Souza
i do.res .tmham sÜ,as reuniõés e alí f.ormubnm't a;jgum:k3;;_6cls

Gil cruzeiros, nêste ano. ter negado a doação de 'um '�1· / .concedendo as mectaUn,:i "Babiton.ga" João Antônio i.,eite, que, adonnecido; cairR pnin1eIras le}s e resoluções em que a Declalaçüo da· li\(h:-

;erreno pela. Prefeitura, pa.ra �' distin:-io _ de pl'imeír,. Louzano, como recompensa ie um suporte de' guindast? peljldência e a Constituição d03 EE. nu. se baseanm.
"

AiniÍíl o abono de emer.. 1. construção de Casas popu- ,asse, �o capitão-tenente. dos relev"ntes serviços pre8- beira do cáis rio porto ::-11' i Fo� I�esta câmar� que Gcorge Mêlson fez entrf';?f,l ;:)e
are3 e outro para a constru- a Armada Thele Fleury :l'il ,t.:Hlo,s no dIa 21 de janeiro dI) 3alvador, Bahia, :mq clailsrca Dec1araçao de Di-l'eitos da V il.gini:R, que' Ini a

ião de um Hospital; para tu- :odoy, eomanclante do 111",- 'I
_' '

b�fje' da Lei ele Direitos da Constituição l\merican�l. Aqui,

creulosos, bem c�mo n�� a- ia-transporte "Garcia. d':;-I '.

._.o

�-
.. - __- __ --"--_.. _-"'�---" ,r�"�:11a� Jeffej'son ap�r�esel�l�o�l ,,�ja; mo?ões [l�lC g:�'lral1tiam

,ndel.1tl,0
uma LeI MumClpal 'lila" e ao naval Manoel ena I V ", b" '1I�'.l,da,:� de C:llto e"""p:laçaoolla :gre.Joa "lo. �"ta�no, R pr;-

O dFputac10 Laert Ham,Js ue" VOL�U a_v�rba para AfI ILO�O como �'ecompensa dOSi oce SO la que
,TI,.lla lei ele Sela natu,e,..a no no.SEu hem,s.ferlO.

Vieira, ela UDN, ocupou a tri- Ol1str uçao de: uma Ponte so-
.
/al1020S snVlços prestados 11i'l I '

•••
'. _"-

rJH!'1a, apÓS para dizer entre re o Rio Seco, e o segundo arde ele :::9 de nUl.rço de 1954, )
.

.----,----'-0--0---'·

ol1tras coLsas, que o Govêrno 01' nilo ter, até a presente �lmmào, na cidade ele Teffé,!
teve ner8ssidacle ele abril' os '<at;]" construirlo llma es- Amazonas, com risca elas pro-!(reflitos já conhecidos - 90 rafla de dois quiiômetros, priôes vidas, conseg�lÍ;:am SJJ

rniíl1ôes de éruzeiros, para UjfL j)í'lJmessa foi feita em voar dois tripulantes ele um I

s\.lplementar diversas verbas 0950, conforme demonstrou escaler em perigo de soço- I

. rsgotaclas, em seis meses, e I 'm um biihete elo sr. Gover· brar; e, ele 25, c1u3se --- 8,,:; I
entre elas as do palacio da nadar f10 sr. Soto Maior. O segundO maqui�ista. �o na ..

,AITronomica e Palácio elo Go- leputado 01ice Caldas, deu vio-transporte "custocho nf>

v�rno, porque tudo estava �onhecimento do ofieio da ;,vielo", Hukuj t 'I'anak[lmur::r,;
mais earo e que o pessoal da- 'ü'sção da Casa Popular e �omo recompensa. dos relê- i
ji lião podLt passar fome, utl'OS documentoi'1 que lhe Jantes serv�ços prestado�,:: I
T0nninando sua oração dis- lV::un autorizíl.Gào para pro- :Ua 11 de leveroelro de nla::., I
,sr CJue o Abono de Emergeu- 'ic]Nlciar o tereno para :{uaudo, em aCIdentes oco�'·· i

cia, ·,só poderá ser concedido, . construção de casas popu- ddo no porto de Belém, P'I.- ;
com o �Hlmel1to do imposto I_cnes, em 'I\ibarão, bem co- :a, com um barco tripuladO I
ele 'venclafl e 'consignações, :lC do hmpital etc. lar três menore,3, �

..

úe

af�l�l-I(tue deve.rá, segundo exigên- tou em con3equencla de for-

ria dó "sr. Irineu Bornhausen, O l'h'iHótado Estivalet PiNl.S, es marêtas p:lIOvocadas por t'
ter o áPOlO,' de público, cO II! psn, denunciou ma.is Tflil lan�'ha, demonstrou ele·· I
Partido 8ó�iaJ Democratico, uma iná.l'Inelausen - mu:. 'ados E;entimentos humani- I

••

� A A;'U��l(�A· DO �1(."I'l'i.
"l'llc deverá., ,dizer'clue é favo- wéi'b·a ele 15D n.H c1'ü:<eil'05 io: árias, atirando-se n'á.gua c, /""i '"

. ,�� IVAvDlfliA /y)U/70 f)A P t
- ·

l'ivel, ao .aumento de impos- Ulilemtónta.ta em ijilâSi qUli,-. em medir' esforco�, C@ll8í?- �.r. a "'Óriê'íStiãst 'l?tJ,s$/II, [)oAL4�KA a r 'CIpaça-O'to;> ete .... Em tôrno dêS3'3
.
,'o miíh5es (li! l:i.·üZf,;ros, ,niu alcanc)ar' e. r�('olher( do

I
r pót>e.;;P>e VER ,4'

' .'

palpftanté <às.snuto, foram ,melo da embarca.ção auxi- OLHO tá, A C08ífl
O

.,
'

, 1
RtJ(;DS,4 t;4 !flBeRii4. smar José de Lima e senhora participam aos pa-

travRdo�." ar,a,lorados ',debates, O uermt9.l1o Estiva ft Pii..es i.adora urna das vitimas, quc? -
_ I

rent.es e pessôas de suas relações o nasciment.o de seu

com a.DàrÍ"sre contra-apartes .lo PSD, ocupou, ainda, a tri ião sabia nadar e agarrara.. �" fi f'jOh J 'C· 'I
,-

10 d
<.: \-' _���� -� o!'� '1 o, ose ar os OCOITldo em o corrente, na Mater-

d::is boa.nc�clfl.s cõm ,assento ;una, TI::'! hiTlU do 2xl1edisntt' 1e a um colete salvíl,.··vida,:;, I '"="'*'";a;;�;;;;;.d;;�';l���'===:....".,I 'dad D C 1 C
A

.

,UI ,e 1'. ar os orrea.

na c.asa. ,Perguntaram, 'a i Florianópolis 11-7-55.

��::'1� 1�����'�' vi1��a ge:t�����· -�--"------V�IVElii!!�-}\1011RER!!!.---·-'
---, Bolaa de' Vo lotes I

�_<o__�.�•••�_._ ...... " � o'" ._, �__ ._. '--'---" ._- "_"- - . .-.

ni kitl�na, porque o sr.\ Jor-. Depende .1-0 sanguej o sangue é a vida! I ,Terçil-feiru, dia l?/'i
.'

..

I
•

,'. c

gG Lacerda anelava fazendo a
SP.NGUENOL __ Tôni,c-:J ('{.s conv:alescentes:

...
tônico) I�ol�� sôbre à Argentina. -' ProF.t..'l ·e1>1t-i:ega":_Tot:tl

. 8.?W,�;"AgradeClmen·to·S'Il� eaml?!lnha politica em
I .1 t 'd C t' 1 tI' ,1/01 u ;:ôbre a Finlândb ,- Pronta e-ntl'ega--To,tal 7.UlId '.'

.

.

os 'leSDU rI 06. Áon. ,em,. exce .el1' es e. ernf.t:t('�" "
..", ê',' :"

•

• :

co•. "1-0'.''''. or"if',.iais do EstadQ. com . Do "r co'lc"e '" j:lm"l'j"" 1"0 (l'-l� T,"(·ol 1," 000
-

_,,-, � " tOlllCOS: _.Fosfa.to;. Cálldn, ., .1, _" ,,. ,JI .�.
"

'o "'0' ... .1< '

.•
- ,J ,�, u,

"

i;:flzollna e despa;;as pagas . I Qua.rta fl.'i�a d'a IVí Mi;ô.lO'l CÓ,f1'6S púbjicose êle __ �i�l.niato e Va,,'addlt. �\� r{.-)'.l/,DOlar f;�fbré\ �-'Ch;l;
I

'_: PI:onta entrega-::-Total 2.000 e· l,ssa ,,'

deputada Lael't 0- re3ponden, OS PÁLIDOS· . ..:.. Dif!�i?AJ.!:f-n,��. 1[�o�aI' s�ibre o

o _J.apã� - Pronta entrega-Total 10.000 PEDRO JO)to NUN�S
com aqü.21�. de.�rJ:ça.tez ql.!e RADOS _ ESG01'ADns' I pOl:lr SG.��e_ a :�oJ'l1(�ga

•

- pronb entl'ega-Toüü 6.000 A familia enlutada, agradecem" a todos � que .compa.-,

lhe peCl1U::u:1 que o sr. Jôrlle lvlAES QUE -CRIAM ._. tIL'\-
Franco;; Hai1C:LCseii ..c:... Pronta entrega-oTütal 700.000 t receram e aco�panhal'aln. ao feretro 'de seu inesqueciv-el

lâweí'!la.. e.l'a um eaniilil�ún \� =. GnOS _ CRíANÇAS .
R.A,.

Fran ..·us Beltps -- Pronta entreza-·-Tot-al 150.6@(� I'JSp050, Pai, Sogro, Tio e Avo Pedro João Nunes quando

pÔhl'C ... E do' SI'. lrJneu Ból' �. _ QU"T Ql'iÍnt:l-ú"im, d:a 14/1 de seu falecimento a. 8 do corrente,

nkiUG"n e que podia usar os '>J ,§§ fi'ea�ã�Cg��alre(,�(�ér·:�g.:ni�;:::: E>.Ql:x.r sõb·i :,'E8i�ariI1.l.:1: _;', Pronta frurl)�J,--T(i,taJ H}.@(�( Outrossim; cofi'çri<:l_am aos pa.rentes e pessoas amiga's'
carros tIo Est3.do qu::W(10 flnJ· , Et::.\...' ,-'

. Debr "ôtH' a HungI'ia -- ProJ:}t:t t'ntr-ega·-'l'üul 5.00f para assistirem a Miss:x.dê 7° dia que mandam cehn1i�l'
'•."lI:fI"'�"""""'·,� com C) 7

.

N
' .

sesse. Liojar s6tre a Tcheco,;lo- as horas dIa 14 (QUI TA-FEIRA) na Cátedral M<otro-

A esta, a-JtUl'9 o PrE';',deAtf.' váqúla e.oor politana, _,

da c&sa, deputado Braz A�,· [}olar sôhre a Turquia 5.0Of A todO,3 que compal'eCel'ern a f::sse ato de fé cris-tã
2:>,0110 ln te:.ipam agl'adecimeutop..

Na Assembléia
Sessão elo dia "I t'ímpanos porque até as pes

sôas que estavam nas gale
Lida. e aprovada. a ata da

sessão anterior e Ildo o ex-

o peiilente tíveram inicio 0,3

trabalhos, na. hora regímen
tal, sob a presidência do de

put.ado Braz Alves,

para após reportar-se aos re

-sntes o-Deeretos de abertura

I
I
,

i

o iliol' Prefeito do sul (lô

le crel1ito"i, por conta do ex

-esso de �l-l'recadação do cor

rente exercício, disse que o

Govêrno elo sr. trmeu Born

hausen inaugurou, em Santa

Jatarina, uma nová política
de ordem administrativa, íne

dita em todo o País. E que

no entender do deputado Es

tívalet Pires, e segundo os tr.i

tactos de Contabilidade, não

é permitido, nem legal, que

uma verba de 150 mil cruzei ..

1'03, seja suplementacla da

maneira como foi.

O deputada João Caruso

Macdonald, em aparte, pro

mrou esclarecer, que o 00-

lemo suplen'lentou aquela
rerba porque vai adqutru
maquinas para. distribuir R()

iavraoores, e que foram ad ..

1uiridas através do Ba.nc;i I

de: Desenvolvimento Econô

mico etc. Temos para nó"

essa maquina que o GovêJU

pretende adquirir, para be ..

'1e;ficial' a nossa lavoura, não
\

:! (H1Üa coísn senão igual a . I

II
' "t I

[uela sscanc a osa
A

negocu ,;1
j

Ia' jeeps que o Governo cedeu I
. os seus rorreligiOl'li-ríos peb j
nll})Ol'taneia de 80 mil cru ..

eíros p:u'-; que eles, del)()i�;
'as eleíçôes, vem1f,sem pelas
,mportf:<llclas dê' soo a 2:'ii)

,ül cruzeiros.
.

Ias, riram atá não ma is pa

.ar , .. Ainda estão rindo d,:

.trn deputado que está eur ..

ando uma Paculdrrde de Di-

reito.

PI,ANO iu,mO-VIARIO DO
ESTADO

o ileputa.lo Jo,ão Coludel

desmente as acusações do li

der da UDN na l'p'uião do

deputado Laert ,Ramos Viei

ra o que I) operárto precisa f

Ie chicote

.,

O deputado Bahia Bítten
eourt, do PSD, ocupou a tri
buna, na hora do expediente,
para, encaminhar uma índt

cação, solicitando a inclu
são da Estrada Brusque-Ita
[aí, no novo Plano Rodoviá
rio Estadua.l.
,Os deputados Orlando' Ber
toli, do PSD, e Juào Colodel
líder do PTB, ocuparam-se,
ti-atarem do mesmo assun

to, isto é, encaminharam

sunto, isto é, encaminharam
indicações, solicitando ros

sem incluídas no citado Pla
no Rodoviário, estradas dos

munícípíos que representam
na Asserubléia.

ALUGA-SE

O deputada João coíodeí,
ider ela UDN, ocupou, tam

rérn a tribuna, para" dizer ao

teputado Laert Ramos Viei

'a, que eram inverídicas :J,�

.uas levianas acusaçõea com

'efel'encia a sua viagem à

Janoinhas, em dias passados,
-m automóvel da Assem

oléia, quando na verdade a

.iagem foi feita, em autómo
rel de aluguel, em compu

ihla dos deputados ·Paulo

-"reis, do' PSD, e Bene.c\itó
::.rv5.1110, da UD:-.;r., Os ds-

utaclos que aeompauharmn
) deputado João Colodel.

,eé'lue.n..L ram lia hora, o de

rutado Laert Vieira, e disse

-am que o deputado J0:10 Co

)del viajou f. Canolnhas en.

,:S!l:'lO legi.-lLlti va e nli es

.ndu, não se negou a clefelh

31', 11\)1' desigi1ctçáo do [uu
it Comarcn, um operárir
ui:' pre.-ísava dos seus servi

G3 prorisstonats. O deputad:
07,0 Cülodel, ao terminai
lHi. breve oração, disse que c

leputarlo Laert Ramos víei

:1, veio ataeá-Io, de público
ontra [l sua at.itucte em ele·
ender um pobre coitado

,Ol'flUe êle - deput"do L:,er:
á h�lvia se manifestado, em

,utm oportunidade, que (.,

ijíCi'ar;ô Jll'ec1;:;a é de Chicotê'

o deputado Osní Rcg-is,
do PSD, crrtíca o Govêrno
llc-lc'; desmandos - mais 22
milhões de n'uzcil'Oli'\pol' eon
cio Excesso de arrecadação
fIara as festas do paíaeío lIa

Af,·úmomica. - o funciona-
1,,,1'(,0 está esperando que {i

Govbl'nmlUuule a mensagem
do atona,

ORDEM no DiA

IHscussa.o e Vôl::;·(if... dü,;

"l'újetos de Leis - COllceclen

lo auxilio a Paroqnta ele Ira

nlta.n e para a construção
ia Sede dos EmpregadOS do

.�omercio de La.ies� Fora.m

,mb03 aoro;i::\dos, em segull

la diseussão e votação, pelOS
'otos das bancadas do PSD e

·''1'13.

-O deputado Osni Régls, �(I'

PSD; ocupou a tribuna, em

saguída, na hora. do expedi-'
ente, para criticar severa

nwn[;e o Oovêl'l1o do Sr. Iri
neu BÓi'l1h,HlSen, pelo fáto
de e_:�tar abrinliõ mais crédi
IOS jJOl' conta do excesso .:le

an:ecadac:ão, para as .festas
do P,.1ácio ela Agronomica,
CÍJn1 a fi11aliclac\e única e ex

clusiva ele não dar o Abono

/

••

[ímeia -- e a desfacatez do

hrlei' da UDN, delJUtado
I.ael't Ramos Vie,ira

Ela tombém sabe o que quer

E quem sabe ... sabe

"Eu. quero é o>delícioso Toddy; ° Toddy
legitimo, que vem nesta lata hermetíccmente

fechada e ·C01Jl_ sua pequena chave i>aro \

cbrí-lc: o Toddy que eu tomo sempre."
É fácil de compreender. Antes dela, seus

pais já preferiam Toddy. Hoje Oi filhos

também exigem Toddy - ° mais

leguroi o mais nutritivo e o moii

completo alimento. Toddy - que

se projetou no Brasil e no mundo
- é uma fórmula científíccr.e

exclusiva, que tem ícrmcdc

qerações lortes, sadias.
Inteligentes e vigorosa., '

Tofl"y' o olim.nto
". confiança parti
t6dtl a famlli ••

Toddy .. única.

lo""., na.. tem nem·

IMI". t.,. .imil.r••• '

Tcddy contém eálcio, fano, foi'fa,to.; pl'O
tõ;int:ls, carboidrCiitH �',:w:·J�.(i�l'lino..>i, da-r.tifi
CI,Hlli"l\t� dC!Hld1.li; j)l:lfl.l rSl'id'ior o máxhno
da nütti�50"E Tod.-w çllz CiI verdade.

./

CHEFE DE TURMA NO SUBwSOLO
98 candidatos devem ter entte 26 e 35 anos, ·resisten-

. '.

cia física e experiênria em trabalho 110' �ub-solo e'ehefil
de pessoal em minas de ·earvão ou outl'O� minerais. Devem
ter anteriormente P("dj)ado carg·os d.e re;;ponsabi.licl9cle.
Salário: ,. Cr8 10.000,0.) pGl' m83. InstJ.lJçõe3 rn:::biliad",
grátis bem como outras f[\cilidac1es.
Cartas para. "l\UNA;3", CaiXf. Post:1l 751, Rio de Js,nf'il''1.

_-

!P' 'o-"u..� flljJ Co... f...cl, HI
fr;u""""HA, PROSEeRAIJ

'--..,
t'A&t.1114
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



I
----

.• 0--;-:;
,

o ESTAfl(1
---------.-.-.--.-------._--.--.--.-- ..-.-- .-.---.-------------.--'--c----'-'---·----·-

Congresso Eucaristico
A Agência REAL-AER ,;VIAS avisa 2,;;; pessoas mt eiessa das (iUe restam poucos

lugares dísponíveís para a� viagens <10 período do C01l2; :'e8SO Eucarístico.

Se Va. Sa. está lntere ssado em viajar nesse perío do procure hoje mesmo '),

Agêncra REAL-AERQVIAS, Rua Com. Mafra, 6, fone 23 iS e reserve zua l1D.s:3:;gem.

� "c
., ...,':";.�h.;..".

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

Aquietai-vos e sabe i flue eu' sou Deus, (Salmos
'l6:10), Lei' Salmos 46 ou Lucas 9:25·36.

Fui capelão da II Guerra Mundial. Havia. sempre um

atrcpêlo no acampamento. O trap, trap, trap de uma mul
tidão de pés marchando do lado de fora, penetrava edifí
cio a dentro. Havia um vai-e-vem constante de soldados

.iente. 'cuidadosa, rápida, 1
'

pe os corredores.
eoonônuca e hígtenica. Pode

raballlar 5 dias a �itulo ele Quando eu me sentia enervado daquêle barulho saia

um policiamento que por es-
experiência, sem paJ:ll11entc' por alguns momentos para a capela e fazia uma oração,

sas razões também é precá- pedindo a Deus que tomasse posse de minha vida e aquie-
'JU qualquer compromisso. '

Quantas vezes? Desde rio. Tratar a Rua Conselheiro
tasse 'meu coração. Então, de olhos fechados, eu perrna-

quando? já perdemos. a con-,I Contra todos os princí- H � 6' 23"3 lot 1
'nec ia em silêncio. E, verdadeiramente, Deus tomava pos-

'-'útIl'a, J!.lne.;), 0Ja ue

ta do tempo e do número pios l'egulamentares de to- ,;e de meu- ser e acalmava o meu espírito. Cuidados, an-

I
-ereíra Oliveira & Cia,. com '

-

que nesta arena da imprensa das as instituições militares ' siedadss, receios -se desvaneciam e a tranquilidade e a
- a Lavaroupa Prima, a ma-

batemo--nos pelo aumento- do mundo que determinam o paz ele Deus permeavam meu ser interior.
,lima dI' lavar mais vendíd»

dos efetivos policiais e pe- MíNIMO de vinte e quatro Jesus nos ensinou pelo exemplo. Sempre que a mul-

la atualização do seu apare- horas de serviço por qua- tidõo se tomava dominante e turbulenta êle se afastava

lhamento. Tudo cresceu, me- renta e oito de folga, os nos- sí len cicsament.e. No tõpo dos'montes, sozinho, êle orava

nos n polícia! e disso resul- sos policlals estão. dobran- '* fS�JfRI�nO
e ouvia a voz do Pai. Voltava então com novas energias

teu que o' soldado de polícia do cinco, dez quinze dias se- para realizar a sua tarefa. Nós também podemos aquie-

de hoje, desempenha UM, o gu idos, Além do canssaco, ,I
tar-nos.

.
.

O R A ç ÃO, .serviço que normalmente ca- da sugeição permanente, da
_

beria a QUATRO, sem que ausência do lar essa "dobra" I
Em humildade 11.

os nos chegamos a ti, n�sso PaI. l�n·,

dessa quatruplicação de importa para o policial em tra em nossos eorações hoje. Concede-nos paz para que

trabalho aufira ele quais- despesas extraordinárias sejamos receptivos no teu amor. Concede-nos teu espíri-

quer vantagens em dinheí- que acarretam o transporte to para que vivamos em ôbediêneía a tua vontade em

d
' .

1'0 ou em carreira. e a alimentação que não po- nossas atívída es entre os homens. Em nome de Cristo.

O nosso Estado cresceu de ser feita em casa ou tem Amém.
'

em população, urbana e ru- que ser trazida de casa.

.:v-al, povoando os campos e A perigosa carreira poli
matos e multiplicando o nú- cial com, os vencimentos s.. -

mer-o de cidades e vilas, ten- .uaís não tenta nínguem. O I
do duplicado o número de resultado é a existência per-I
seus municípios e conse- manente de muitos claros I
quentemente das delegacias, num efetivo que é pequeno. i

(' sub-delegacias de polícia, ')esses claros resulta ecorio

donde o quatruplicar, corno mia no orçamento de uns

já o afirmamos, o número rês milhões de cruzeiros. Es

dos destacamentos policiais. se dinheiro nem à corpora-
Dos servidores do Estado cão aproveita pois é absorvi-

_

O Centro de Irradiação
é do soldado de polícia o me- do pelo Estado. Mas, .... a Mental "Amor e Luz" realiza
nos aquinhoado, o que tem, quem pertence êsse dinheiro? sessões Esotéricas. todas as se

pelos serviços que presta, a
I
E' evidente que ao soldado gundas feiras, as 20JO à ma

menor remuneração r, quanto que dobra no serviço preen- Conselheiro Mafra, 33 _ 20
a melhorias na carreira, vê- I chendo com excesso de tru - andar.
se limitado pela. estrutura-I balho a falta ocasional pelos iI ENTRADA FR.A..NCA
ção militar, e querendo pro- .

claros. Serviço dobrado cle78! -======�-��-

gredir ver-se-á na contigên-] ter também pagamento do- �. .�__ .._ .. _--�-

e ia de enfrentar trabalho- brado ocastonada pelos r-la

sos Cursos, cujo sacrtrícto, ros.rServíço dobrado eleve ter

as vezes, não póde ser com- também p3g::tmento ciobrs·

ppnsado com a ínfima dife- do' e êsses três milhões qUi'

rença de um pa ril outro pos-I por .justiça, ao soldadq pé1.'

to; sôbre isso tudo, esma- tence, rleveriam beneficia-h

g'ando-o, h'itul'ando-o a "do- atenuando-lhe a miséria, 110

brn de sr-rviço':, conseq'uên- I forma de pagamento de diá ..

eia
. d.DS :fe�iv'os atuafinente 1 rias. pór serviços extraordi�

·deflClentIsslmos ante as de nanas.

Serviço Do�ra�o
S. SURI

Fósforos-Propaganda
Vendemos para revendedores estabelecidos

de fósforos para colecionadDres.

carteira�

PRADO IMPORTADORA S. A..

Largo de São Francisco n. 26 - sala 1.114
. RIO DE JANEIRO.

Lavadeira
Oferece-se lavadeíra ert-

n C II E
Agêucía

de,
r a bllcid'ade
..... p.a .

1'1..... ,.. ...

....�(�

LECIONA
GREGO - LATIM

/IAl'El\lATICA E FISICA
Dr. OrrTO FRIEDN[AN
Rua Cristovão Nur..es Pi·

ces, 21.

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

ECONOMIA "absoluta
Grande CONFORTO

'I

AQUECEDOR

ELÉTRICO

��4,
.IMERSÃO e .CHUVEtRO

---"----

Capacidade 30 LITROS

• Consfruido inteiramente de

cobre,

• Aqu41cimento ultra rápido.

• J�to ibundante na tempe·

rat,".r� 'd*iada.
,�,
o MIS'I'URAOOR CÁKO. de r.,

Ig;.m in,tgntoneg, permjte "

rngj", .1151;111. c;lt ;ro;",'Ú;Qe$ clt

flMPERA11.11\"- ----
._

'COQUEIROS
O Bairro que ressurge

Loteamentos na Praia da Saudade
Num�ro 1 (totalmente vendido)

Veja se conhece os proprietar ios : Dr. Gercy Cardoso

(1) - Sr. Joel lVL' Moura (2) - Dep. Alfredo Cherem

(3) - Sr. Frederico Bundgens (1) - Sr. Nilton Dtgía
como da Silva (2) - Sr. Alvaro Accioly de Vasconcellos

(1) - Dr. Joaquim Madeiras Neves (6) - Dr. Oswaldo
Luiz do Rozario (1) - Dep. Romeu Sebastião Neves (2)
-- Dr. Antonio Santaella (2) - Dr., Moacyr de Oliveira'
(1) - Arq. Luiz Eduardo Santos (1) - Dr, Elias Mansur

Elias (2) - Sr. Paulo Rudy Schnor (2) - Dr, Aderbal

Ramos d� Siiva (1) - Sr. Aurelio Marques Monteiro da

Costa (1) -- Sr. Carlos Buchele Junioi' (1) -- Dr. Zuimar
Lins Neyes (1) -- Da. Salaberga Noron}>'l Mendes (1) --

,�'Dep. Lf,cian Slovinó:ki.(l). é!LHI

NUM,ERO 2 (i-\,G(.HtA A VENDA) :Jhie '
, ' . " '

.

i'ERHENU DE PR()PRIE�ADE DO DR. NERb:U RAl\JO� Pai ,

�,. "'1 �
....• -

-,' .•......

Apenas dezenove iotes )�ita nl�sC:im€Jit!) , . ' ,. " .. , ,.

Prujel0.' lote:-iinento e n�nd�ls Eng-0 'Rlli 'Soares __
":stfldo civil

i�l1a Deodoro 7 - Fone 25:!L Emprego ou C�;·��··:::::::::::::::::::::::::::::::::
C:wgiJ do Pai (màe) '

..

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

I
ALGUMAS DIFICULDADES I

----------�_...---------.----

_ Montevideu, 11 CU.P.) - O informadas afirmam que G

cx-mini.:tro argentino Ange'! ';1'. Borle�1ghi cancelou a re-l
Borlenghi adiou .sua viagem "erva da passagem à eSpel':l

:os Estados Unidos. O

sr.,
:le ums f€Joluçio do Dan.:'o

Borlenghi tinha reservada

P"';,:::(igem para partir po:' 2enLral ArgenLlno, l'elario·

aviào porém te�e de suspen- nada com a retirada ele di

df-la: Desconhecem-se as flheil'o necessário aó péiga·

c:n:sas, m:;..;; as fontes bem,menta da p:issagem.

:Com a Biblía

I
I

no

«No tenaculo))
QUARTA-FEIRA, 13 DE: JULHO

PENSAMENTO PARA o DIA
"Deus é nosso refúgio e fortaleza," Salmos 413:1.

HARRY E. PAItI\ER (Colúmbia Britânica)

I
\

''/ ...

- -..,.....---.._..��...

·7
.......��·--..,--:'"_��--·-------------·-·�

.......

CONFORTO absoluto
Grande' ECONOMIA

\
I
/ "w"

AQUECEDOR EL�T�ICO CENTRAL

Capacid<lde:
100 a 1.000 litros

FQ�ncClClol .,. ti�
tulriiQllt;J • nrtlCQI.

.;t.

• Comtruçio �lid.: sendo -;-cai�a interna d. COeRE. _.
rcv••tída de material altamente ISOLANTE Uã de Y,idrv).

.;':",..d;::..
, �:��t�;�i;;��

'-,,:�-'

Pronta Entrega

4 OPERAÇÕES
A máquína de calcular que mais se exporta 110 MUNOD

Distribuidores para Santa Catarina
CASA FEERNANDO, LTDA.

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

Telegramas: "Canan"
FLORIANOÓPOLIS

-----...-.......::;....-----_._ --�--

PROCLAMADO ! PARA O PLEITO
I RIO, 11 CV. A.) - O Mi

CAIRO, 11 CU. PJ - Fol nístro Edgard Costa, presl-

�.roclama.é'lo
estado ,ele. urgên- '1 cler�te do Tr�bnnnl Superior

na na pequena cidade cle EleItoral, designou o desem

Faraacour, no Baixo Egtto, bargador Frederico Bnss,,-

I·hind para redigir e submeter
anele verdadeira batalha ;,,,, à apreciação dessa côrte ')

.ravou en�r� um destaca-I ante-projeto de instruções
menta polícíal e uma quadrí -

i relativas ao pleito prestden
.ha de �r�1ficantes de entór-I :íal a r.eaiizar-se à 2 de ou-

pecantes. rubro vindouro.

Pedimos aos ;10SS0S distintos leitores, o obséquio de
preencher o coupon abaixo e remete-lo à nossa Redação,
fim de cornp l et.a rrnus quanto ar.tex, o 110SS0 Cadusrro
;;ocia 1.

\,Jome ........ "
.

.................................. _ .

f1maUl.i1IBDrr.i1
(O REGULADOR VIF.JH..-\)

A .1Iltwr «v"ãri 4ore.
\1JVU A."i COUL\S lJTEIUNA.�
'dnpregll'u com iauta�.!,n; Da; •
iJwbater �. Florel BU.lIu., Coli.
'AI Uterinss, Meostrusu e .•1>'. o

parto, e Dore. DOS ()drt�•.

I poderolo calmante t Ref"I.
dor por exet!l!nci••

LbXO :sEVATl�A, pda .�a. ""ill'

"·(,vad. eficaci. é receibidâ �('I
médico. ihutl'ca.

t..UXO SEV.-\TL'IlA ê!neolltrt�"••1lI

toda part..

IE O I T A L.1 .
-

EDITAL DE PU.BLICIDA- Maes - Cart. Prof. 3761
DE DE CHAPAS Sede 58 funcionário da. fir-

De acordo Com o disposto ma "Meyer & Cia. Para
11l1S Instnlções baixadas com Conselno Fiscal: Gustavo
a portaria nr. 11 de 11/2/ Zimmer _:_ CarL Prof. 48

54, ,faço saber aos que o Sede 58 funcionário da fir

pre:lente virem ou dêle to-'ma Carlos Hoepcke S. A,
marem conhecimento, que a Jorge Leonel de PEnda -

t'hapa registrad3 concor- Cart. Prof. 110 Serie 4 fun-

Irente à eleição a ser rea- ciol1ftl'io da firma Busch &
lizada dia 15 do corrente Cia. Alzizo Torquato
m�s, na ,;(ic]e sacia I dêste Cm t. Pro:r. 13335 - Serie
Sir'idicato,�foi a seguinte: 38 funcionário da firma.
Para Dil'étol'ia: .vIeyer & Cia. Para Suplen-
Pa u!o Malty - Cart. Pro- ces do Conselho Fiscal: Car

fissional nr. 12876 _:_ serie 'os Gfisenferth Neto - Cart.
58 funcionário da firma Os- Prof. 008 Sede 4 'funcioná
ni Gama & Cia. Nereu do do ela firma Carlos Hoep
Valle Pereira - CarL Prof. ;ke S. A. Joaquim Coelho
r.r. 47658 serie 58 funcio-, da Costa - Cart. Prof.
,di'io da Firma Eletrolan- l3520 - serie 58 funcioná

dia, Frederico M. da Silva l'Ío da firm:1 Mever & Cia.
Filho -- C3.rt. Prof. nr'.•??? i\nib�t! Purificaç�o - C3,rt.
ú:ncionál'io ctn Firma Car- PíM. �;3]47 Sede 58 fnncio-
10B Hoepcke S. A. Para' Su- l:liio cl:1 fil'ffiS Carlos Hoep
plentes da Diretoria: Elpi- :I,e S. A. O prazo p:.ua ofe
dia lVIachndo - Cart. Prof.. ec-JrlíPnto ele impugnações,
32138 8-4 fllncionário da 'e-I'm'llad após (5) cinco
firma 'Com.,· In. -Germano dias a contar da publicação
�-\tein S. A. 'O�mar .Ermelino deste.
(ioIlGt,lves '- Cart. Prof. F'Jorüll1ópolis, 7 de julho
,j:18€Q: - sede .ffllncionário ,ie 1955

d.â"Jil'm'g:� Càrlos Hoepeke '�mân{',io Pereil"!:I, Filho
�S.A� ';";pIToilio

.

Ca';;alr'a.il.· ;'1' 'J' I
•

l
'

• � " ,
- }'cSll en[e

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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EDiTAL DE PUBLICIDA- IVlaes Carl. Prof. 3761
DE DE CHAPAS Serie 58 funcionário da fir-

De acordo com o disposto ma "Meyer &- Cia. Para

TIRS Instruções baixadas c�m JOnilelho' .Ftscal : Gustavo
a portaria' nr. 11 de 11/2/ �immeI' - Cart. Prof. 48

5 t,. faço saber aos que o ler ie 58 funcionário da f'ir-
,

presente virem 'ou d êle to- na Carlos Hoepcke S. A. :
marem conhecimento, que a íor'ge Leonel de -Paula -I
chapa registrada concor- Cart, Prof. 110 Sede 4 f!:ln
rente à eleição a ser rea- cion ârio da firma Busch &

.

l iza da dia 15 'do corrente .na. Alzizo : 'I'orquato
mês, na séde social dêste ;art. Prof. 13335· -:- Serie

.

Sindicato, foi a seguinte: '58 funcionário da 'firma,
Para Diretoria:

'

Vreyel' & Cia. Para Suplen-
.

Pu ulo Malty =- Qal't: Pro- tes d� Conselho Fiscal: Car- ;
fissional nr, 12876 - sede o-s Gasenferth Neto - Cart.

'

(;8 funcionârio dí1 f irma Os: Prof'. 008 S�rie'4 funcioná-
I

ui Gama & Ci�.' Ncreu do rio da firma Carlos Hoep
Valle Pereira - Cart, Prof. .ke S, A. Joaquim Coelho
nr. 47658 ser-ie 5R f'uncio- da Costa - Cart. .Prof,
n ár io da Firma Eletrolan- U}520.7 serie 58 funcioná-

.

din Frederico M.· da Silva' .rio da; f irma Meyer & Cia .:
.

Filho - Cart. Prof. nr. in Aníbal Purificação - Cart.
f;l'ncionário da Firma Oar- Prof.' 33147·Sede 58 funcio
los Roepcke S. A. paTa,.St{:. 'nárto da firma Carlos Hoep
plentes da Diretoria: Elpi- cke S. A. O prazo para ofe
dio Machado - Cart. Prof. recrmento de impugnações,
32138 s-4 funcionário da terminará após (5) cinco
í'irma . Com.· In. Germano dias a contar da p-ublicação
Stein S, A. Osmar Ermelino deste.

_

I

Concalves - Ca rt. Prof. Florianópolis, 7 de julho
49860 - serie 4 funcionário de 1955 I
da firma Carlos Hoepcke Amâncio Pereira Pilho '

S,A. Pitonio Cavalcanti Presidente

Dental Santa Apololia
DI:

• AlnH,l;R J\:-;TOi'.JU MF�NH:GOTT()
Rua: Tiradentes, D.o 20
FLORIANúPOLIS

ESI'ECIAIIZAD.'\ EM ARTIGOS DENTAIUOS
Estoque permanente de todos e quaisquer artigos

('lfj'"t'rTl(,flte" l10 rumo

L\ltJJPOS, Ci\DElIU\S fij MOTORES TEVONI te-
�IOS para pronta·e�trega

Aceitanios encomendas de PLACAS E",llfALTADAS
}':1l'H ,divers,os fins

ATF;NÇAO; Atendcrnos
Protéticos do Interior pelo
AltREO e POSTAL

os senhores Dentistas e

Serviço' de REEMBOLSO

'CONT�DOR
Precisa-se um com longa prática.
Tratar na "A MODELAR".

..

" Numero 1 (totalmente vendido)
. Veja se conhece os propr-ietarfos : Dr. Gercy Cardoso

(1) -- Sr. Joel M.l'floul'a (2) - Dep. Alfredo Cherem
(::l) - 81'. Frederico Bundgens (Ú - Sr. Nilton Digía
como .da Silva (2) - Sr. Alvaro Acéioly de Vasconcellos
(1) - Dr, Joaquim Madniras Neves (6) _:_ Dr. Oswaldo
Luiz do Rozario (1) __: Dcp. Romeu Sebastião Neves (2)
- Dr, Antonio Santa e lla (2) -:- Dr. Moacvr de Oliveira
(1) - Arq, Luiz Eduardo Santos (1) - Dr. Elias Mansur
Elias (2) - Si'. Paulo Rudy Schnor (2) - Dr. Aderbal
Ramos da Silva (J) - 81'. Aurelio Marques Monteiro da
Costa (1) - Sr. Carlos Duchele Junior (1) � Dr. Zulmar
Lins Neves (1) - Dn , Salaberga Noronha Mendes (1) _
e Dep: Lecüm Sloyinski (1).

,
N UlViERO :2 (AGORA A VENDA)

TERRENO DE l'ROPIURDADE DO DR. NEREU RAMOS
Apenas dezenove lotes

Projeto, joteamento e vendas - EugO Rui Soares _,

Hu'a lleodoro '7 - Fone 2521.

7

VEZES POR
SEMANA

�RIO
�SÃO
�U

"

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

Part.ícípaçao
Emanuel Paulo Peluso

�lxtres.s8 . Florianópolis Ltda�
COQUEIROS

r-:
.

'o Betrro que ressurge I.
Loteamentos 11a. Praia da Saudade i

I
J

DR. LAUlW CAI.DEIRA DE ANDRADA

Cirurgíão Dentista
Consultório: Rua D. Jaime Camara, 9
Horário; Segunúa Quarta e Sexta feiras das 8 às

horas
Terça e Quinta feira, das 14 às 17 horas
Atende à noite exclusivamente com hora marcada.
Capoeí ras : Terça e Quinta feira, das 8 às 11 horas

Sabado, das 14 às 17 horas.

---._-_ .._._--------.---'----.;-<---:-----------'

Joaquim Coelho doi'! Santos-:

I Mar-ia Jo,/ dos Santos

têm o prazer de participar têm o prazer de participar
seus parentes e amigos, !1 'seus parentes e amigos,

) contrato de casamento de o contrato de casamento de
. seu filho Paulo com a srta. SU:1 filha Marlene com o sr.

Ma.rlene dos Santos. Paulo Cúneo Peluso.
Marlene e Paulo

e

Carmen Cúneo Peluso

relações
ocorrido

� � . . . . . . . . . . . . .

•••••••••••••••••••• 0'0 ••••••••••••••••••••••••

............................................... .

------------------____

4LU,GA-SE I Representante
Residencia recém c on s- I H E L O G lOS DE P O NT O

:l'uidn Com garagem, iitSL'l.-1 . Grande fábrica paulista aceita. representante excl:l-
.ação Sanitária completa e "sivo para esta praça e imediações, E necessarro qU€ seja
lema is dependências. '1'ra-! firma estabelecida no ramo de máquinas de escrever e

.ar no LI!TgO Benjamim 'ea'lcular para a devida 'asststencia mecanica. Para maio�
:onstant, 24. -

res detalhes escrever á Caixa Postal, 11.106 - São Paulo.

IDat,a nas?i:nento : , " .. , .

Estado civil , , .. , , , , , . , .

i Emprego ou Cargo , , , ,
' ..

i Cargo do Pai (mãe) , , , , , , , ,"

Auxiliar de Escri'ori'o-
) Necessita-se (;e um (a), menor de 18 anosjna QRGA
!NIZACAO COlVfERC;IAL CATARlNENSE, á .rua João
I Pinto,-18, altos, que ten ha conhecimentos de datilografia.

i
l\]',resenhr-,se no período da manhã.·

�,.__ . ,__

,

lraHlspor�e de catgas en1 geral entre

-Fl,QRtP{N�POtL5, CURITIBA E SÃO PAULO

I

: �,,,T,H.IZ: 1"\ ,ltU-\'.'.I'!Ii,lS

I H:�('�"f:n(�í).
} ..:'l'ii P�.df·�' Rnrna "n '"f(ilorri';(;

I Ofll:,o!:'itoJ'
! ')of � lf:).·,.·.i,,1�'::11·rl '\)lH';",..··· r; 1�1't

':inle-� 2634 '.- �!. :;'/j��

CE"'''!! P!)·,tilcl �;'I:;

8:r.d l't>Ií"gratlcn
'-\." [li] ralie .. Tral1",polis'

-0,-

�iU ... (,.' Crlt.rniu
,

-

Ç_[.�JHO [Xc.1URSIôNlSTA "{\JiNQ�ll\}_- ti_:\_mJ!�(l"
,

':"'�Çj1}}lj�HKl ,',

FUNDADO EM ItHJ=$4

V(A= NO� tiO,Jf -Mf.5MO. ICU i'J�;i,;iL ( i:.!J(JEi��"

ÇO Á CAIXA PO§"i'Àk 4&�::' f LC:FtlAi4;;I;OLL;"t (:.',
. J

_._- ----·:-:--·--:;-·
.. �·;;+-.·!::·,!)·J·����l:Aõ.o._._....��4

Avenlda do Es:�ádo 16661'1'

1'eleíOUe: a7-lUHll

�J:r\·í.j;"F�l_·') T .. l",� ...tlc J

:%.nu,Ü:a p i'r'ânspol'!;:í
_:..,._

São Paulo - capital - SP.

Endereço TelegráfiCO �

8a.ndrade e Ti'anspoUi
-o-

'"r""Y'f'h n<, .Rl\} .d� J�neU'i) • em 6�.G bOliiolltr. COlA· náfeco m1í�"8 ;a'.
"i:'" t'�lilO) c�w .. "lropl'm 4. '�Ct:i.DilluJ:!t� líIiluat. Gv&ú ·S/A.)' ,

____....._....;..----_.--- .
.1 ---'-------.,-, --.J.,_-
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o INCENDIO DO ESTREITO, NO
DOMINGO OLTIMO

(Continu:lçã� da la página) dia e outra à noite, dando não só pelas máquinas usa- nos lavradóres e criadores

, I ampla divulgação. das em outros países, mas não serão demais e, ao cem-

Art.' 3° '_ O tratamento e Parágrafo único _ A Se- mesmo por tipos especialmen trár ío, estarão aquém, muj-
o íntêr�amento.ser,áleito: Ic.reta�ia d� Agricultu�a. ou te 1iese.n�ados par� os usosito'a.q,uém, d.as evidentes ne-

I - das runctonartos e de demais entidades, enVIara as e condtções pecultares :

ao' cessídades da economia C:l ..

seus respectivos dependeu- Prefeituras, às Câmaras de nosso meio. tarínense.
tes, mediante guia expedido Vereadores e às Associações Cabe ao 'Estado colocar ao Tal amparo oscila, para
pela Associação dos Servido- Rurais - de todos os Muni- alcancê dos nossos lavradores melhorar o índice de produ
,res Públicos Estaduais. cípíos, a cópia do edital, das as máquinas de que êles ne- ção, carregando, de volta, em
II - dos trabalhadores e instruções esclarecedoras e cessítam, mas que, sem o au- forma de triblltos, 'para O,�

de seus respectivos depen- desta lei. xílio do Estado, lhes é dírí- cofres públicos, aquilo que o

dentes, mediante guia for" Art. 3° - As máquinas e cil adquirir', Estado díspendeu.
neclda pelo respectivo sín- os implementas de que trata 'I'ôdas

' as facilidades que Por mais que procurásse-
dicato, ou pela instituição de esta lei serão cedidas pelo forem prõpícíadas aos peque- mos na Lei Orçamentária em

previdência. Estado, observadas estas con __A Y.-.;. ••••••• .t" • ••••• • w�-"JV"_ _ '".I

Art. 4° - O tratamento e :lições:
o internamento será cobrado ,I - pelo preço de fatura,
sob tabelas fixas, em valor sem qualquer acréscimo;
igual a cinquenta (50%) por II - livre ele juros;
cento ao das tabelas adota- III - pelo prazo de três

das pelo Hospital de oarída- '(3) anos e vinculadas por
de, contrato com reserva de do-

Art. 5° - O Hospital Esta- mínio;
dual "Getúlio Vargas" man- IV - pagamento total no

terá farmácia, para o pró- rto do recebimento ou en

prto uso e para aviar receitas trada de vinte (20%) por
e fornecer' medicamentos aos -ento do valor e o restante

. \

servídorea- e trabalhadores.Lem prestações de igual valor,
bem como 'aos respectivos de- de nove em nove meses.

pendentes.' Art. 4° - O Poder Executi-IParágrafo único - As re- vo, através' da Secretaria da
ceitas e pedidos de medica- Agricultura, divulgará, den
mentes somente serão aten- cro de sessenta (60) dias, con
elidas, quando visados

.

pela Gados da publicação desta lei"
Associação dos Servidores Pú I um

.

quadro discriminativo

Iblicos, pelos Sindicatos ou das máquinas fornecidas e

pela. r�sp�ctiva ínstítuíção de lIaS ?omes dos resp-e.c�ivos
prevídêncía. " i � adquirentes, por Munícípto;
Art. 6ó - O -mtemamento I a partir de 1952.

e tratamento serão totalmen Parágrafo .úníco - A eli-

te gratuitos, nestes casos:. !lI1gação de que trata este
.

I - aos servidores públi- <rUgo será feita, no Diário
cos elo Estado acidentados Oficial, em quatro vezes não'

em ato de serviço ou porta- ;onsecutivas.

dores de doença profissional; Art. 5° - O Poder Executi-

II - aos atacados de tu- 10 regulamentará, dentro rle

berculose ativá, alienação ;rinta (30) dias, o disposto
mental, neoplasia malígna, .1esta lei, comunicando a to

cegueim, paralisia o'u cardio· das as Prefetturas, Câmar8,s

patia grave e câncer; .ie Vereadores e Associações
ÍII � aos servidores pú- Rurais.

blico;;, e suas famílias, que Art. 6° - Esta lei vigorará
recebam vencimento ou 1'e- :1 partir da data de sua pu,
muneração não superior a )licação revogadas as dispo··
Cr$ 3.000,00 mensais; ;ições em contrário.

IV - um ex-expedicioná- Sala das Sessões, 7 ele ju,
rios e suas tamílias. :ho de 1955.

Art. 7° - O Poder Executi- Jüão Colodel, Deputado.
vo fica autoriza_do a firmar JUSTIFICAÇãO

1

éonvênio com as instituições A economia agrícola do I
de previdência social, para !10SS0 Estado reclama, insis- I
os fins do disposto no item tenteinente, providênCias vá

li, clt) ::tI'L 3,), elesta lei. rias, capazes ele atnpm'á-la
Art. a" - Fica o Podel' Exe e estimular 0 hom'em que vi

cútivo autorizàdo a incluir ve desta atividade.

na proposta orçamentária as Como recurso necessário, a

dotações necessárias ao cum im de compensar a falta de

primento desta lei. bruços e modernizar o siste,-

Art. 90 � Revogadas as ma de trabalho, viu-se na

diSposições em contrário, es- mecanização ela lavoura, as

ta ':lei entral!á em vigor na ;im chamada a mecanocul

d:lta de sua publicação. tura, a solução aconselhável

Sala das Se3sões, 8 de ju- � necessária. \

lho de 1955. Devido a ausencia, em hos

Estanislau Romanowski, D(�-' ;o país, de um Estabelecl
putado. ,nento Bancário, de âmbito

IMPORTANTE PROJETO DE lucional, exclusivamente es

LEI DO DE;PUTADO JOÃO pecializado em transações a

COLODEL ESTÃO DE PARA- grícolas e capaz de financiar

BENS OS NOSSOS AGRI- J equipamento' da Agricultu-
CULTORES l'a e o escoamento da respec-

O deputada João Colodel, jva produção, os govêrnos
lider elo PTB" ocupou-se, tora111 ch'.unados, por dispo
tg,mbém, da tribuna, para ,iUvos expressos da Consti-,

justificar e apresentar um tuição, a remover, com os re

importante Projeto de Lei, �ursos do Erário Público, aI

que virá, por certo, benefi- _;umas dificuldades mais u,

cia!' à nossa agricultura, cujo :entuadas.

teor transcrevemos abaixo: Essas dificuldades sâo, se111

PROJETO DE LEI )1'e, tanto maiores quanto
Assegul'a pI·eferên.cia menores sejam as possibili ..

para a venda de máqui- jades dos agTicultói'eg e cri;'i

nas' agrícolas. dores, especialmente os que.

Art. l° - Na venda de má- trabalham à terra com' suas
quinas ·e implementos agrí- cespectivas fammas, sem as

colàs, o Estado dará prefe- salariados.

rência, tanto através da Se- Ora, a política moderna,
creta1'ia de Agricultura co- refletida na nossa Constitui

mo de outras entidades, aos "ião, manda voltar as aten

pequenos àgricultores, assim I ções, para ampará-las, no

entendidos aquêles que, �n- serltido das famílias nume

elividualmente ou com suas rosas e economicamente fra-

famílias, cultivem a terra,
sem o auxílio de assalaria
dos,

§ l° - Dentre os peque
nos agricultores, terão' pre
ferência' os que forem pro
prietários ou ocupantes por
meios legais da terra .e que
tiverem maior número de fa
miliares sob sua dependên
cia.

§ 2° - Entendem-se "pe
queno agricultor", para os

efeitos' desta lei, aquele que,
individualmente ou com sua

família, se dedicar à agri
cultura ou à criação de gado
leiteiro.
Art. 2° - A Secretaria da

A2'fÍcultura ou demais enti

e1ade3, publicará, trinta dias
(30) antes de iniciar as ven·

das refeJ,:ídas, editais no Diá

�'io Oficial e fará irr:adiar,

caso

A nossa Constituição do

Estado, via o artigo 155; obri

ga o Estado e os Municípios
a prestarem assistênçia tél�
nica e material as pOIDtla
�ões rurais e facilitaretI} a

aquisição ,de reprodutores, a
dubos, sementes, instrumen
tos agrícolas, produtos vete

rinários e outros, necessários
i vida rural.
Constitui

A propósito recebemos a 1 ta a' maquínárta, material e

vigor, no 110SS0 Estado, não seguinte carta: i matéría prima existentes na
nos foi possível descobrir Flortanópolis, em 12 de [u- oficina, por. ocasião do in-
qual a cifra, por ano, que o lho de 1955. cêndío, afora objetos de me-.
Estado destina a êsse ampa- Ilmo. Sr. Dr. nor valor, cuja soma não fol
roo Quer' no capítulo ela Des- Diretor do Jornal "O Esta-' apurada:
pesa, referente a aquisição dn". 4 máquinas Singer
de máquinas e implementas, NESTA

1 Ind. 80.000,0'')
quer na parte da Reçeita, Lí, no jornal "O Estado" 1 soldador elétrico 8.000,00
quando da revenda dos mes- que está sob a esclarecida 0- Serra fita, circular,
mos, deparou-rios absoluto, rientação de V. S,;, edição de lixadeira" fura-
mistério. hoje, a reportagem sôbre o deíra, transmís-
Sob êsse aspecto, o Orça- incêndio ocorrido na madru- sões e motor ... 35.000,00

menta foi elaborado com ex- gada de domingo p.p. no Es- 1 máquina elétrica 6.000,00
traordínáría habilidade. treíto, em que foi totalmen- Estoque de arame 60.000,00
Para que se tenha uma te destruída a Estofaria Glo- Tecidos diversos . 70.000,0'6

idéia da importância dêste bo, de minha propriedade. Material plástico .

'

65,000,00
.imparo, tomamos como arrí- Verifiq,uei, nO'entanto, que . Móveis (prontos-
mo o pequenino Estado de a reportagem não foi bem I para entrega) . 35.000,00
Alagoas, sempre castigado informada, relativamente aos' Ferramentas dí-
)ela impiedade de fenômenos pre�uizos por mim sofridos I versas .

que: lhe são adversos. razao por que, tomei a

liber-11
rádio .

Alagoas, em 1954, com a dade de endereçar-lhe esta, Matéria prima .

espécie, mormente quanelo se sabe
Receita de Cr$ 158.722.321,00. :l.fim �e colocar-lo à P,ar da I Madeiras em geralque o general Juarez Távora terá significativa votação _

- aplicou na aquisição de sítuacâo real dos prejuízos I Colchões de ,molaem Florianópolis. O seu ilustre nome foi aqui muito .naqulnárío para revenda a- causados pelo sinistro: '

bem recebido. O seu discurso, sóbrio, honesto, anti-la-
----

5l'Ícola, tal como tratores, Efetivamente a oficina es- Cr$ 413000 )0cerdeano porque sem rol de promessas oc.as e ímpossí- '

.

. ,'o

veis, repercutiu favoràvelmente na' opíníãõ pública.
motobornbas, arados e gra- cava segurada em Na certeza de que V, S. a
des a cifra de Cr$ 4.372.693,70, Cr$ 50.000,00 (Cinquenta mu ! colherá a presente com a a·Se é certo que na Capital o ex-Chefe da Casa Mi- -,

segundo o seu eminente go- cruzeiros). Nâo é proceden-' tenção e boa vontade queli�al' do sr. Café Filho vai obter votos de todos os par- 'l'8Í'nador informa à página te, porém, a informação de! lhe são peculiares, apresentidos - a pouca afluência do comício de ante-ontem, i4 da Mensagem com que se lue era ele Cr$ 200.000,00 IJ
I
to-lhe .

.

só tem uma explicação: a presença c!a U. D. N. cata-
tlrigíu ao Legislativo alagoa- ,ralo,!' dos, perten,c.ê.S e esto- i, Ate�ci.osas Saudações.rínense!

_

-

outrã
.10. ,lteô ele minhn orícma, o que AntonIO Jonas Gerber i--,

Nem lhe dão, os organizadores do meeting '"

IA tomar por base como, V. S. poderá verificar pela Proprietário da oolchoarta
desculpa: U. D. N., aqui, é antônimo de povo. exemplo o pequení

...

no E�taL'I", 1
-

J' d.

•
-- � 'J "e açao a JaIXO, a qual cons, Globo.

, .

Observou-se, ainda, que, exceção feita a03 orado
J nosso Estado, dotado de •••••••••••1••••••••••••••••••••••••,••••••••

res udenístas - e não todos - o comício teve um a.. ,
.-

igrícultura mais desenvolvi-

.ía, de .maíor densidade po

.nrlacíonat, arrecadando qua
�ro vêzes m is, deveria de:;"
jnar uns Cr$ 15.000.000,01),
:JOI� ano, pelo menos, para a

jllÍsição ele máqülnas e lm
j)lemento agrícolas.
Néssas condiçõe,s, as fam!

ias, numerosas e os pequenos
],gricultores e criadores {az
Jm . jús, com prioridade, ao

.tmparo do Estado. Subordinada à Comissão musicais de prOfissionais e de

Estas razões, que não ex- Nacional de' Música, com se- a.madores.
:lusivas, amparam' o presen- ele no Palácio ltamaralí c!e Visando a coordenação e

.e projeto de lei. Río de Janeiro, foi instalada organização de
.

congresso,;:
ORDEM DO DIA - 3-7-55 no dia 28 próximo findo, � festivais, concursos musicais,

Comissão Regional de Músi- etc., a C. N. M. do L B. E. Q.
ca de Santa Catarina. C. sob o dinamismo do dr,

1W61alas
20.000,OG
4.000,00
15.000,0')
10.000,00
5.000,0,)

ÕCOMICIO de ante-ontem à noite, apesar de mui
to anunciado, não teve a concorrência 'que era de es

perar.
O fato causou

centuadíssímo sentido de oposição. Isso não terá agra
dado ao udenísmo que aqui é Govêrno. l!;- no panora
ma nacional também!

OS APLAUSOS mais vivos ao magnifico discurso

do General Távora rebentaram -quando os seus concei

tos eram de maior expr�ssão, opo;;ieionista. Anotamw'
estes, cujos aplausos corresRondem, à exata, ao sent.i

menta localista elo povo: '''E' preciso fazer al&'uma coisa

pau, qu� o pavo acredite no Go\'êrno. Infelizmente a

autoridade é a primeira li dar o ex�mpl() dll' lleg'ligêu-'
cia". Mais adiante, o honrado mllitar foi interrompido
,por palmas vibrantes, quando' declarou: "E' pI'ecis(j
muda.r! E' preciso acabar com o. vO,to fraudulento t

com o voto que se vende!"
Dir-se-ia que S. Exa. vivesse em Santa Catarina

conhecesse a aplicação do podei' econômicó da seu Go,
verna,elor e estive3se a par até da roubàlheira eleitoral

p. Discussão e votaç.ão- do
lrojeto de Lei n. 151/54
JL,põe sôbre a Lei n. 234, el� ,A Comissão tem como Se-

IO de dezembro de 1948 cretário Regional o Maestrc

Aprovado. Emanoel Paulo Peluso, e co·,

ia Discussão e votação do' mo membros que a integram

Projeto de Lei n. 162/54 _
tos srs. Prof, João dos Santos

Jispõe sôbre �am.baquis e 011_.1 Areão, Sebastião Vieira, Caro

tr;ls jazidas arqueológIcas elo melo Prisco e Armando Sua-

J:stado _ Aprovado'- rez Cuneo.

JORGE LACERDA TEM DI-

Florianópolis; Quarta-feira, 13 ele julho ele 1955.
----------_._-- ---------_

A MOSICA NO BRASil

r.nulada no Turvo.

O'U'l'fWS oradores 'igualmeríte receberam mà:nifes

tações de apôio da assistêncià ao tratarem de assunto,<

clue envocavam diretamente a situação local. Assl�, ('

povo aplaudiu no ilustre' Profes&or Queiroz Filho aE

l'estl'içõe3 ans bmnens ele CÕl'a.ção vazio à fraternidade
humana" pOl"CIUe Vill' neles G_ retrato do sr. Il'illeU Bor

nhausen; Lembrou-se 'ü po1'o - é 'lembraràm-se quan
tos funcionários estiverar!!

.

no comício - que o gover
nante catarinense ao mesIfio pass,o qúe nega O abôno
ele emergência e quer mais-'impostos; í{mltiplica as ver

bas palacianas de uso pessoal� e gôzo mais pessoal ain
da, como essas de Cr$ 25.000,00 mensais pata generos
alimentícios, de Cr$ 610.000,00 para banquetes, uisqUt
e, champanhotas.

' .
,

Em explicações pessoais, (')
O acadêmico Fernanáo Bastos, no seu esplendidc leputado Osní Régis, do P.

discurso, mostrou a necessidade de mais J'ustiça fi( oficiais .dimitiu-se no ano se-3. D., ocupou a tribuna, parR
-Brasil. Por essa exigência começa, precisamente, o pro- 'esponder o discúrso do de- guinte, indicando como sen

grama do nosso candidato Fràncisco Gallotti. Conde
putado Vicente Schneider, do sucessor o dr. Vasco Mariz.

nou as filas, nas quais sofre o povo. E como sofre, aqui E' objetivo da C. N. IV!. 01'-2artido Integralista, mas teu
nas filas que haviam desaparecido ,e que voH!j.ram com

do o citado deputado fugido ganizar em todos os Estados

aquele que "se o povo entrasse na fila e. votasse nele., .lo plenário, disse, o deputa- Comissões Regionais, e para
iiunca mais entraria em filas"; �As alusões do jovem do Osní Régis, que hi respon- realizá-lo tem o sr. Secretá- possa realizar os seus ideais.
orador aos fest.ins ete Corbeville, não teriam evocado o;, ler o discurso daquele par la-

rio Geral se correspondido
jantares à americana, aqúi regados ao .melhor' uisque com personalidades musicaismentar, em outra oportuni-
e à mais farta champanhota? Aliá�1 o próprio Genera: estaduais, solicitando -lhes a'lade. Durante os debates, ve-
T!ivorn haverá de ter compreendido a vibração do po· colaboração naquele grande I RIO, 12 (V. A) - Hoje àsi"ificaram-se alglins apartes,
vo, quando declarou a neeessidade ele renovf1.r� 'para, qUf empreendimento. I

10 horas, dar-se-á no gabi-e dentre eltis, um foi regis-não lUHivesse gr:llules farturas de um iado, e miséria d6 Funcionando no Rio de Ja- nete do ministro· da Fazen-trado; com estupefação, pe-
oüÜ'o!

:os deputados da UDN, com
neiro como órgão ,centraliza- da, sr. José Maria Whita,ker.

AO DISCURSO elo respeitável Mons. Pascolrl Go- dor, al,C: .N., M. tem como f
..

i- a posse do sr. Raul Rocha
, assento na Casa, que o depu- .

mes Libreloto cabe apenas uma restrição, de ordem nalid�de, entre, o'ut-1'as, pro-, Medeiros, no cargo d_e pre8i ..
, tado Jorge Lacerda, embora '

!'<Tamatical. Sendo, S. Exa. o Secretário ,de Educação do movét .' b de,senvolvilnento dente do Instituto Brasilein
- sendo Integralista, estava
Estado, não lhe fica bem, num discurso, alternar, com) perfeitamente integrado nas

cultural musical brasileiro, do Café. Às onze horas, dar-
'

alternou, o tratamento dado ao" General, de Eu. e de assim' como il1teress�r:s�-' pe= se-á o ato de transmissão d·)ho.;;tes Udenistas, mesmo pO'�'
vós. },�sse errinho é muito' singelo para o seu cartaz, . la situação moral e material cargo,.até agora ocupado pe-que na qualidade de deputa- .

Exa Revma I do" músicos e 'das �ocl'edaelf's lo sr. Alkindal Junquêil'a.., '. .. do federal, tinha direito 8.
v .. - •

O RE�ItES�NTANTE da U. �. 1�., dr. Sebastião votos nas Convenções da U .
Neves, tena bnlhado ... pela allsenCla. As bobagens D. N. Em suma o homem

'

A N O OQue irra�iou lembml� bestialógieos dign�s. de antologi�, pode votar em du'as Conven- : F R E C H
q�le os ha. Começo�1 ra!amlo li� vo� �r:l(hCIOJ\al d� �r:u'l ções, e ninguém tem nada a I O sr. Jorge Lacerda ficou muito triste, ante .. ontem
çao e passou a trau'. t?das as tra�lçoes da gramatlC� e haver com isso porqu§ êle é à noite. À hora do comício ele Júarez vagueou, indócil,
dos fa'tos, com o� sUjeItos n_o ?lural e os verbos no S111- candidato do Sr. lrineu Bor.. -pela Praça Quinze, querendo. ir e não podendo ir ,ao

guiar, com oracoes sem prt:dlcado, sem cabeca, sem h ' .

Ih d
.

,., . . l' 1
n ausen. eomlCiO, espa ar emagogla.

�01:�0, sem, pe:. M���U o� dItos pJ:los. dItOS, c l�n:an( o '

,______

'

Encontrei-o ontem. Trazia aind9, no rosto um ver-
a, ISSO de I)arentesls. Afirmou que o Governaaor, um

d O 'd'
.

'I' d mUI·ta dOI' (le c"beca
. . .' . so e VI. 10, cUJa ana lse me eu '

. ,.
..

sunples colono, venceu um latlfUl'ldlal"lO, esquecendo. -

MAJOR IVAN LI. G'
,.

Q b·t '11' t· t' s'm noct's l'maao, ,

_ , no InaslO: uum su 1 J IUS 1"ISI IS 1 a I .. • •• ,

se de que o dr. Ud.I) Deeke, em relaçao a fortuna elo -

S' I E',
.

ge' paI'a si tristissima da noite
I' 'd d- b NHARES - 1m. ra alma m,. ,

('0 ono, e �penas um Ct � ao po re.
da véspera! O povo reunido em missão política! E êle

E aql1! cabe um parentese, de' fat?: .

Udo Deek;, ° sr. Presidente da Repú- impedido ele falar-lhe! ComíciO do partido qúe lançou
pobre; pobre e honrado; honrado e_ dIgno; digno e blica, por Decréto assinado

d'd t 1 E -1 l)oder' 1'1'1
, '. ,

�

a sua can 1 aura. e e sem .

c�m�etente; com,pe�e�te e, ll1a�acavel, ?omo homem 11a Pasta da Guérra, acaba -

Conta a mitologia que um filho de Júpiter andou

P.Ubhco e como proflsslOnal. FOI Interventor Federal no de promover, por mereci-
f I I" .

.

1 ptanclo Ganimedes qu"
't d d': ,,,,.. I f

azeneo (as SllaS, Incuse ra
. \'

v

E:; a o, quan. o Ja aqm neto 1 eSldln..
.

mento, na Arma de n an-
era gente bem. E que, por isso, acabou metido no in-

Apesar de pobre, alugou casa e ,Pagou sempre d') tar'ia, 3,0 posto de Major, o
fa' p Merc\' rio severo delegado de costumes do

b I I' N- lb t d' d' t
A vIno, 01' 1,

seu o so o cae erno (le al'mazeln. ao ma ara ou. o 1- nosso preza o con erraneo
01' p Como se is"o' não bastasse lá no reino eScuro.

.

h 1 t f t·
.

C ·t-· I D t' C I
1m o. '" ,

llheiro do povo em Ulscadas, c ampan 10 as, 'es IvalS apl ao van en .ICe a -

d S mano puseram-lhe ao alcance da bôca um ca-
, .

b t
-

l't· I" d t I t
. de. u , ' ,

a 'amencana, anque es, excursoes po ,I lcas e pu aclOS as, a ua men.e servll1 o no
cho de frutas apetitosas e um cântaro d'água de fri-

encantados. Reconhecendo, ceI:ta vez, o engano de um 7° Regimento de Infantaria. gidail"e ... mas sempre que Tântalo _ era êle _ pro-
despacho, sacou dos seus vencImentos quatro ou cinco em Santa Maria, no visinho

'ava mataI' a fome ou a sêde as frutas e a áO'ua se
. .

I t"
..

E tIl R' G d d
CUI ,to

mil cruzeiros para ressarcn' o mvo un ano pre]U1zo. s fie o (O .10 rau- e o afastavam màgicamente. A lenda informa que inda
elado ao erário. Sul. hoje lá está êle, no esforço inútil dessa g'inástica mi-
Mas, fechado o parêntesis, resta apenas lamentar, co- A noticia teve larga re- lenária!

mo todos o fizeram, que o 'dr. Sebastião Neves, presi- percusão nesta Capital pois' O suplicio do dr. Lacerda, ante-ontem, foi êsse! 0-
ciente da U. D. N. metropolitana,<ao falar num comício que o Major Ivan Linhares,

povo reunido! Palanque! Foguetes! Discursos! O P.D.C,!
de sentido nacional, quisesse aproveitar a oportunidade filho de tradicional famí-

Quando terminou o comício lá da Praça Pereira e
para dur expansões à sua mentalidade clistrital. E, que, lia barriga-verde, é muito

Oliveira, Juarez desceu para o hotel.
$6 prefel'iú ésse caminho, não se, tivesse lembrado :le estimado em nosso meio so-

I'vIilhares ele p:-tÍ)eisinhos verdes, de propaganda da
in{onnar qU:li3 foram as produções e as rendas ela p,,- cial -pelas suas elevadas

sr.�Plinio Salgado, festejaram a passagem do bravo
ni.tenciária que dirige, nestes últimos anos! qualidades profissionais.

cearense. Não era um desafio! Era a vingança do dr.
.

'l'AJ\'Iíb;j'd a sra. Sandra Cavalcanti poderia ter Ao Major Linhares ° ES-
Jorge, dos águias bl'allCaS e de outras penosas, qu� são

deixado de falar. Ninguém, comprê�n(lím o povo cario� 'fADO, visitando-o, 'apresen-
a alma universal das canj as ...

ca; ele,gendo-a vereadora! Limitou-se a um insulto po- ta as expressões de sua sa- '

'b�:"2: e ,confuso, dir��id? 20 'ud:en�ficado sr. Café Filhi) I t�sf'a:ção,�orm:l1an(!? .o.s· me- ..,';.:,..·�.·.,Q.'.·.\.Jilib.HER'ME . TAbL10 J:'resldentê uetullQ, .
,

, .11lol'es votos de felICIdades,
";!"

_

.
.

" »Ci.,.,..'

Vasco Mariz e ,apoiado ent�l�
siásticamente pelo Govêrno
de Minas, realizou em Ouro
Preto uma 'grande comem,o
ração, a qual foi dada o no

me· d@ festival, constando (\

programa de concêrtos sin

fônicos, corais, ballet,', além
de palestras.
Pela grande atividade que

vem desenvolvendo no país,
a C. N. M. já conta com o

apoio de eminentes mestres
brasileiros" e por intermédio
desta C. N. M. solicita a co

laboração dos musicistas e

dos 'apreciadores da arte mll

sical em Santa Catai-ina, o

que oportunamente será pe
dida, para que num movi
mento conjunto e edificante

..tEITO A. VOTOS NO PRP E

NA UDN - ESTA ESCOLA
2ARECE QUE É lVIEUHORA-

-

DA

Fundada em 16 de clezem
broc de 1'953, no Rio, de Janei-

1:0, a C. -N. M. teve comi)' Se
�retário Geral o elr. Renato
de Almeida, que em virtudl'

de suas múltip!n.s atividades

POSSE, HOJE

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


