
do respeitoe .da adri1iraçãD� da

que desvanecido me encontro
com a conftança do meu lí
der, porquanto o místér me

dá ensêjo de revidar com

prazer e destemor as ínves

tidas injustas e facciosas con

tidas naquele malogrado dls-

ente catarinense
NR sessão de 11 do correu- nhausen sairá de dúvidas a

te, ela Assembléia Legislatdva, . través da certeza: não hã
o sr, deputado Antônio Go- nada de novo sôbre a terra,
mes de Almeida proferiu o Sr, Presidente e 81'S, Depu
seguinte e aplaudido díscur- tados!
so: Ruy, esse imensurável Ruy
Senhor Presidente e senha

'I
da Oração aos moços, a eles

.res Deputados! lhes disse: "Amigos e ínímí-

Aqui estou, sr, Presidente. gos estão, a míude em pusí
para responder em nome Lia ções trocadas. Uns querem
l;aué:,da

,
do Partido 80cL,ü mal � fazem bem, Outros aI·

uemocráüco, a que tenho

I
mejam o bem, e nos trazem (I

honra de integrar nesta oa- mal. Não poucas vezes, poís,
sa, o discurso acusa tório aqui raso é lastimar o zelo dos
lido na sessão de segunda-v] amigos, e agradecer a mala
feira passada, pelei senhor volêncía dos opositores.
deputado Paulo Konder Bor- ._�CA.••� aeafi�m••

O candldalr' que a Justiça. Eleitoral . prOClamar Elei'll. sera,�elRpossad�
RIO, 13 (v: A.) /_rReuntn- .

sua missão é, de antes de tu- Congresso Eucarístico, Os es- Encoritram um pais vrven- aínua, que a recul:e:'açao nao

do alguns jornalistas, ontem do, executiva", trangeíros que nos visitam do: em ordem e liberdade, E í'oi somente polítíca, ma�
à nOlt� no Catete, com Cu Será empossado ,o eandídato não hão de perceber os ves- não e;;tranh:uão as dlrícul- economíca, com o restabele-

quais 'j.antou, o presidente prnclarnado pela Justiça. tígíos dos trágicos aconteci- dades e os epísódíos da cam- cimento do nosso créctito_ no
Café Filho fez importante? Eleitora! mentes que hã um ano aba, I panha eleítnral, porque tam- -xter.or, o aumente-do volu-

declarações politicas. O che- .

Perguntaram ao sr, Café laram a nação; as institui-; bérn tem, em sua terra, par- me eh nossa. exportação e
.

te do govêrno disse, lnicia:- Filho se o candidato eleito, ções sociais e po_!í.t�cas r:?,; tidos, ele��E;2.l e candidatos" .ima segura melhoria da nos-

mente,' que o candidato elet- fosse qual fosse, seria empos- cuperaram a estabílídade. ! O sr. Cale Pilho acentuou ::}, bahnça comercial.
.

to, seja qual f01\ será empos ... sado. Disse elTI resposta, e eh" ._ .. - ------- --_.-,--�-."'-�-- -----...-----

sado. pronto, o chefe' do governo
Arírmou. o sr, Café Filho "Aquele dos-candidatos que ['. �•••6i1t••��"&fj••@�••i)fjli@•••éC••�O@$Cií.,••&••j}ii••••Qí(j(í}.(j.�.etlil.4fCl••�

flue as eleições presidenciais Justiça Eleitoral proclama: j J
�:'ü�z��;�-��v��n�a;�el:i:�� el�iO�'�:�� :;��S:��t��o jul- ! O' 0·18I't·O' ra'do" ro's�o;_n�e' r- a' I
vídará para que o pleito de-

. gar a inegibilidaele ou as in I " :, :
corra ilonualmcnte, As eleí- compatibilidades e 'sim lbl 1'9''''' _ ..,......... =1'ções prestdencraís - disse o eumprímento - recorrendo.

..

chefe elo executivo' -:- realí- se necessário, às forças ar,
U ' •

zar-se-âo sem qualquer som- mudas - à decisão do pode. O· , •
.. Não é de estranhar que certa tmprensa, a sôldo do Govêrno do Ésta,lo, bem •

bra ele dúvida, na data rixa- especial, ao qual a Constitui- .. .•
.. como a emtssora radíoí'ôniea, palaciana, se desmande no insulto, na ínfâmta, na •

da pela Constituição, ção delegou competencia es- tt ' - •
•. calúnia, vii>audo à pessoa do eminente calldidato dá Aliança Social-Trabalhista ao •O pais está vivendo em pecifica para zelar sôbre r\:-. • que enêina nada haver de

-. •• ClWiW de Governa.dor. Impossível lhes será descolH.'ir virtm!es e ·�ual.idades ,de ad� • 110"� "o'bl'e a· te"l',�.plena normalielade elemo'Cra- eleições",� �
-

..
u " • "

1
'

'I
... \

ministrador no candidato situacionista., motivo Dor que, ao invés de falar nele, •• Leulbr'o-o, m'll'to \a })I'OI)O'-tica, de que são exemp os as E o sr, Cafe FI ho passou;, .. -

L ,.
-

.

l't'
. , " f'. oculíam-se do adverslÍI'io, na mais baixa e torpe das cam:í>unllas (lifamatõriai, de •

OI'to, 1)"1'"'' clespel'tal' n
•.. aterl'atividades po 1 lCas e a cam- mvocar, em apoIO a sua fi, I�' .. '. _ _ " ?

• que há notícia nestes \IUimos anos de competições' eleitorais, •panha �'eleitoral dos diversos mativa anterior, quanto ,'! • ção dos meus nobres pares
, .• Na verdade, o eh. Francisco TIel1J'amin Gallotti, hmnem de bem e homem ele ....

caridielatos, A própria diver- reali�ação de ato eleitoral: -, • .;: para o fato de que, até até,>• consciência, não lJOde):á descer a itiscutir com os g'arotos que U3::Ull e abusam do ::sifica,ção tW.s candidaturas "O anlbiente em todo o paI." • .. nica usada nesta Casa, pelo Amél;ico, a.inda que estivesse
não é' senão uma decorren- é de absoluta normal'idack,,: microfone oficioso e ':.011 os escribas a·ssalal'iados pelo Gabinete do Governador : ilustre D�putado Paulo KO!l- só, teria a .solidão, g'l'amUOSfl

II l):ua dizer bem do SI', Lacerda e dizer mal do nobre adversário dê.i.se candidato lJe- • '

cia elo sistema democrático A campanha eleitoral deCai" ..,
.

- ., der Bornhausen, de se fazei' elas estiítuas abandonadas,-

_ llêcista, De modo quc, à falta de qualidades de relêví) no sr.· .Jprge Lacel'ela, mi l'a· -Ie da p},uralidade, U,.08 p.arti- re sem desordens, A.s greve:;, .

,
.

-... conhecido, discutido e' lem- que se pel'petuam, muitas v�-
, .. r;�1.elh(}s 1ml�c�s,�,s ág}·l.f�em 'O'§l". Francisco B. Cütr1õt';t e vãú,Ia',mmlo 5115 às réti- ;

•dos", comb �,do Pôrto- de�,��t,o�,: l;atlus 110 ba�Ii:lo .. ',;' .

..
.

'.i.ç. ': ., � ':., ,;' .' ..:�": '''' .......,. �'l' < ':. _"__":'''=:',: '�,"'" �.:.. 12.1;HmI /'��ç;�l.��'t -� �Q,i}J��.' '- �zes,_ mllu: lmw9:_.gesto, como

Acrescentoll, a seguir, o s!-"' não encontram POSSibllic1"'.·' _' I .,., ,. 1itf' '< •• " '- �. "'" CHlfO' d1'l �S�nad0r,· Nel'�ir Ra::' titulo d� siiã il��o�a:Údade,'
Café Filho: "As agremlações -des de generalizaç'ão':, E

:1-,
:.�.

"

,�'-,�ame,nJ:j,yel, '�)O�'éllÍ; �é, qti� � ,o!r, 1"anêl�d�0iit�11:�11i.t1li" niô�' d� ln�l1l:a, }l�Ú' es: -: mos, é-'velhff ,e ·revel.Ira. V-e.m (G()"uhlli{á�'na .

1);3' Pag.)_
responsáv�'is pela conduta centuou: -:. te.la vendo a 9ua pel'lg'os :O estao an-....stau(lo ü; CO�I CUS

\
da sua candnlatura, ql!C : clã. histól'Ía e- ,data, ,pÍ'ec.isili-

'

política do pais preferiram "Chamo a atenção para,:
até agora só se quer imllor a custo ,dI} aehll1calh,e ao adversál'io, sem nen.hmn I rilente, de 2,311 ano,,>, quando

•.

esse caminho ao do entendi- dois fatos, Os propósitos elo ,_ ceS':peito própl·io e sem nenhum escrúpulo de cOllsciênüia moral. .! surgiu em Éfeso, antiga ci- GRANJEIROS
menta que os chefes milita- governo e o alto grau de; I: Amanhã, se ilcontece que, do' lado (le cá, iambém se llassa a usai' a mesma ;; daele -da çosta. acidentai da LONDRES, 13 (U, P,)
res preconizaram e a que I compreensão democrática do: linguagem de li, virão llizer-nos que fOlnus nós os Ilue'.ímtlIguramos a pel'fidia,.'i : Asia Menor, Foi criador, �li, Treze dirig'entes de granjas
cmprestei o conselho da mi- nosso povó permitiram a re>1- I: menti"m e o deboche como il1atcrial de campanha eleitoral ,,' O público é IlHe já : dessa técnIca; o obscuro Erós da Rússia partiram ele Mos-
nha expel'lencia, num esp1- lização normal das eleiç�e:") 1: sallc de onde partiu a iniciativa dêsse despudol'ado processo de propa'ganda poli- : trato que, para Ee tornar co' cou, via aérea, com destino,

rito ele 19r9a fraternidade de 3 de ��tubro do a�o pa,;-l- uca.
: nheci(lo e falado, sua grande aos E3tados Unidos, onde

nacional. Agora, diante elo sado. E 'IstO desmentmdo

;'31:
.Felizmente, não escasseiam no preclaro c·andiclata {lo P. S. D. e do P. '1'. B.

,. vaidade, incendiou o templo percorrerão os Estados de
panorama político que se de" previsões pessimistas e us':' qualidades de caráter, de cultura e de coração que se lhe nos;Sâm exaltar, llara 1'C- � d_e Diana, Um dos mais no- Iowa, Nebraska, Dakota do
f-ine, o dever do governo, que boatos alarmantes, lançad08: comeIlelá-lo dignamente ao voto er,;clarecido do 1)OVO catarin�nse. Não �10S iml)Or- I táveís monumentos de arte, Sul, Minnesota e '"CaJifómia,
ele está cumJ.)rindo com fir- intencionalmente e contr.l" ti �am os defeitos, as insuficiências ou as qualidades negativas do adversário; o que � incluído entre as sete mara- A emissora de Moscou, ao a-

meza, é o ela absoluta isen.. riando fortes ocrrentes poli- :. impo.rta é saber ,:;e o sr. Francisco Bcnja,min Gallotti está ou não cl'edenciado, � ! vilhas do mundo: nunciar a viagem, informou
ç:áJ", ticas, partidárias elo adia- e perante a consciência pública e perante a própria wnsciência moral, 1l:ll'a mere- •

Eróstrato, assim, sem mé- que o grupo é chefiado por
Eleiç\íes normais, 'a"}esar dos menta, baseadas na proximi, :.',' ceI', a 3 de outubro vindouro, a votação do altivo e inteligente eleitorado de Santa :I 't t· b Vladl'mir Matskevich, IJrimei-."

• Catarin'a. 4 nos, sem mo lVOS, sem a-
vicios de Código l-:leitor II I dade de 24 de agôsto, aconte- gagem e sem prestígio, não ro vice-ministro eh Agricul-• Temos' no sr, Francisco Gallotti o homem "ue nãó somente conhece os 11l'0-' e·
Parece-lhe, então, que ,as cImento que, de fato, não e " jj ,podendo suportar que o igno 'tura, Os russos deverão vi-

elel'c.o-es se reall'zal'a-o nOl'- tem par'alelo em nossa hl"O-.· blemas 1:10 seu Estado, como ·sabe· quanto sofre o pov.o êsse descaso dos nababos! r'
.

t· 't d' E t d aO",�
.. rassem, lCOU, cúrn.o pre e,n�' Sl ar lversos

.

s a os "n-
um tória política, Pois as elei-. situacionistas, preocupados em g'ozal' às posições como se outro objetivo não lhe" <í

dia, na Históri(\, Ficou tris- c_olas dos Estados Unidos, a

Cões se realizaram e o C011- e._ impusessem os mandatos populal'e.s. Quando fala à sua g'éllte; o candidato da !,. .

-

.... temente, ma's ficou '" começar do dia 17, mas sem
Fi- gresso aí está funcionando: Alianç-a Sociai-Trabalhista o f�z na: linguagem Siffi]lles da franqueza, sem qual- : Quem ouviu, na segunda, itinerário fixo, Poderão de-

lho: - "O govêrno assegura- livremente, _ quer outra pl'eocllllaçáo que não a de ser claro e pI'eciso 110 dizer ii que sente .e fi $ feira passada e quem lCll ter-se para melhor inspecio"
rá a sua realização, execu- Outro fato está à vista de: que pensa. POI'isso, o 110"0 o escuta e o entende, intel'lll'etanilo-Ihe as eXIJl'eSSÕes : através da imprensa, o di�, nar as plantações, onde. qui-
t d 11' t 1 E' I'

-

d • cnnl exa-.t'a. cOlnpl'eensãoobJ'etiva.." ''an o, 110 que 1e couDer,' a oe os: i a rea lzaç.ao o. "

• curso aqui pronunciado pelo serem, A excursão durara um
leg'islacio cleitoral qlle esti- • Pl'ossi�am os allversários do sr. Francisco -taUotti na tarefa inglória de ca� ••-' - senhor deputado Paulo Bar,

I
mês,

ver em vigor, Embora l'eco� -- -_. I luniá-Io, como 'se quisessem "fazer descel' a {lig'liidade do lJl'Ol1llUciamento eleitural
Inheça e proclame vicias ele : ao nível da il'l'esponsabili(lade do mentir e (iifarnar, Quanto ao nosso Uns'tre e hon- • .�o!"�""'�""""_""�"_""���.""'���_•.��.__�a.""_�.�-""5�""_.�""".�"""'"

toda sorte que se encrus.ta� AlVIEAÇANDO • rado candidato, prest\!ljado entusiàsticarllente 1lor duas puja.nte,> organizações I
r:::.m na prática eleitoral a RIO, 13 (V, A.) _ Despa-: )larticlát'ias que emergiram da consciência lJOPUlal' de Sania Catarina, irá à vi- •

sombra das lacunas e c1efei- chos proc:edentes de Fortale-: tória pelo voto esclarecido dos que, suficientemente I�obre.s ,para re]lUdiar a propu- :
tos do código vigente e za, dizem que dunas l110Vi�- :

.

ganrla vil e riH�squi'llha dos que não ,sabem descobrir qqalidades boas no próprio :
tanto os reconhece que encu- (Uças estão avançando peri- I· candidato, d::não llas urnas o mais enérgico tê�temunho de que essa campanha .:
'In.inhou ao Congresso as SLl- gosamente sôbre a aldeia :l':. de infâmias abena (las nOl'mas educada,3 que disc,illHl1um já o llens�mento e a •

gestões ela justiça espeCiali- Iguape, municij)io de' Aqui<tt, i consciência dos CatarÍllenscs. izada para uma reforma d(� constItuin.lo séria amea.ç 1 O po'vo barrig'a-vel'de não se deixa iludil' pelos tn"l>aceil'os c iniçl'esseh'o.'l, •
profundidade - o governo para os moradores daque!p: a quem falta autoridade moral, sobl'etudo, llUl'a recomendar ao sÜfráglo dos elel· .1tem sempre presente que ti. recanto praiano, : tOl'e� o nome (le um calUlhlat� cujas qualidades não ellcontl'flm realce' senão no

�Ga•••••iD.ilIi"@@.IIl.�.O••••••••••••_•••••••••' J desprimor do ti'atamento dado à pessoa e' ao nome do adversário '" e

ARTE E HISTÓRIA NO QUITANDINHA ! � �.&.� IiG.@e�QtGil.(;;S���CS�8.�4i�••••Ii•••II••i
RIO, 13 (V, A.) - De

pe-I
No setor artistico, a exposi

�l'OPolis se inform� �jue se:'(1, ção contará ainda ?0l:1 � 8.'

maugurado no proX1l110 Silo. cervo elo Museu AntonlO Pa�'

bado,. dia dezesseis, no Bater reiras e coin a famosa pinà
Ql1itandi:nha, a primeír:1 Ex· coteca (los Arrizior de Cam·

posiçâo ele Indústria de Arte pos, há tempos adquirida pe·,
e História, promovida peh lo governo fluminense, Ni'
Esta(lo el:J Rio, C0l11 a cola- quarta-feira terá lugar a pré·,
bOl'élÇão da Unho, dos c!fl - inauguração ela E}q:íôsição do
mais E3tados e rnunicípios, Museu de Cera, realizando
das organizações para .. e;:;t;'1,- .se um cOCjuetel. em hQmena�
t::;,is e elas classes produtora;:;. �em à imprensa e rádio,
\0 ato ele instalação contará·
(:0111 a presença do 'governu
elo!' Miguel Couto Filho, mi-'
nistros ele Estado e outra3
altas autoridades.
O Museu de Cera da Sacie,

té des 'Grand-s Mu;eS, com:

tituirá uma das atrações ar

ti.>ticas da mostra, apresen-
..

tal1elo_ quadros que reprodu
zem cenas celebres da hi:;;
tória ela humanidade;... .c.om

curso, contra o grande ho
mem público que tem si�h

motivo de orgulho para 0.S

catarínenses.
Atacar o Dr, Nerêu Ramos,'] Se demorarmos nossa ateu

é negar' a esplendírla realí- 'cão sôbre o panorama poU:
dade

.

elo homem que, tríun- Üco de Santa Catarina, 116S

fanc10 sôbre a tradicional po- tes últimos cinco anos, e se

litíea dos grandes, cargos quisermos analisá-lo com se

para os grandes Estados, fez renidade e .com justiça em

de Santa Catarina presença função da figura respeitável
decisiva no destino nacional. e extraordinária ele Nerêu Ra
Sr, Presidente e 81's. De-

.........................
: ....
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Florianópolis, ' Quinta-fei ra, 14 de julho de 1955, .1

nhausen, contra a pessoa uc

insigne catartnense, Dr, Ne-

réu Ramos,
E devo dizer ínícíalmente

putados.
Vai verdade penetrante e

profunda no velho provérbio

malní.ente? - indagou
dos jornalistas,
Respondeu o sr, Café

mos, chegaremos, sem atro

pelos nem solavancos, acom
panhando o desenrolar na

tural e cronológico dos tatos,
ao encontro de um Estado

engrandecido perante a Na

ção, em todos os momentos,
por um 'Homelu, Um Homéül

q'ue, na palavra lapidar, au
torizada e insuspeita de José

INEDITO, - Suicidoll�se num forno
RIO, 13 (V. A.) - Ocori'ên� úuquele inferno eleveria ter

cia .macabra verificou-se nq· sido além da compreensão
manhã de ontem numa fá- humana, Como lJão c:onse

brica ele biscoit03 à rúi .·An, guisse, gritou alto pelos em

dl'é Cavalcanti. Cerca ela., pl'egados da fábrica,
seis horas, o sr, Agostinho Carbonizado, alí est3.va. o
F'ariR, sócio ela firma pro- operária José Oliveira Sobri-'

,pI'ietária, Guilherme Faria, nho, que havia escolhido ;],,

dirigiu-se ao fundo do esta· quela maneira brutal' par:;!.

belecimento, quedando es- por termo à vida, D�ixou
tarrecic10 ante o imprevistJ carta, na qual disse "Morr,)

elo que deparou: algo na bo- de vergonha, não porque ele

ca do forno, que ardia ein vo, mas por esta mancha ca

labaredas, 'mexia-se debil- lüniosa que me querem' im- ,

:l1ente, num movimento im- pnear, Mas isto há de pesar

pl'eEsionante e lento, sem que em todas as consciencias'·.

o homem pudesse definir do

clue se tratava. Ao se apro·,
_ ximar, horrorizado, tomado

pela Comissão Executiva da os quc reinam na Republica". de intensa emoção, num grl
cÚlade de Buenos Aires e, fí- Termina dizendo ser in4is, to ele pavor pôde perceber d�
nalmente, o tel'ceiro por um llensavel "a exclusão das pe- verdade: constantes
g'rupo de dil'ig.entes, entre os ssoas respons:lveis l)elo reg'i-' Aquilo, aquela massa i111- nU'am caindQ no interior cio'
quais figuram vurios congres: l.ue totalitario que OIJrime a preeisa que se movimentava Paraná, dando causa a mui-
sistas, na\\ão", O bloco- provincial, em contrações fracas e' in- tas inundações, Em UniãJ
'Toda\Tia, as m:misfesta.çoes por sua vez, disse: "Não prc- terrompidas, eram os pé" Vitória - cêrca de '300 fami

e::quessam setore_,s isolados, cisamos ir à Casa Rosada pa- dum homem usando sapato lias estão ao desabrigo, cas

do l)artldo, I)ois este não se ra demontral' nossas 'iJacUi- marron, Ao primeiro emba-' tigadas pelo tifo que está
I'euniu até agora lJara uma cas intenções. A pazl1ão pode te, ante a brutalidade da vi- grassando, Os que não est8,i)
posicão oficial. Um deles ,:1- ser obtida dizendo_se sim_ são, o sr, Agostinho cabelos doentes armam casebres de
ssinala ser "o regime o unico plesmente que· se a cleljiej'l .... hirsutos, sofreu total inibi- madeira compcnsada noa

resllonsavel pelos aconteci- O ponto de vista metropo.Jita- ção. pontos mais elevados da ci
mentos, pela situação de in- no é no senfido da conçessão Reagiu energicamente de- dade, tudo sob o rtgor duma
conititucionalidade, viole.n- de anUia aos delitos 110IW.- I pois é tent.·ou trazer j)ara. fo- t 1 P tu a t. - e.n era r que se man em

e,p{>I:ús, cac' : l'l"c () f!om-en:r, enjo 'sofriment0de

"Intes de ludo é preciso que o país
r-ecobre.a liberdade"

BUENOS· AIª,ES, 13 'V.P.'

.Em ü'ês de(jl�l'ações 'em se

}larado, dirig'entes do partido
-Radical, que faz o})osição 'lO

presidente' Pel'on comenta
ram seu apelo em prol ele u

ma trégua politica, e 111:1I1i8-
festaram 'que tal somente po
deria ser conseguido" se for
devol"ida a libel'dade_ do pa
i.,.". ,O inimeiro documento
está firmado velo sr. Ricardo

Balbim, ex-candidato à presi
(lenci� ,da uaç'ã� e chefe (la,
executi,.�]'adical,. da l}�ovin
Qia "de..

"

�l.lell.(}5 /N��B, JVQ"
_. ·;;r·'-, .'.j-""'_

"CUSTODIO DE
MELO"

BUENOS AIRES, 13 (U, PJ
- Chegou ao porto desta 'ca"
pital o transporte da Mari
nha de Guerra brasileir'J,
"-Custódio de Melo", Será re,

cebido o navio pelas autori-
.

dades da Marinha, funcioná-'
rios da Embaixada brasilel
rfl. e .repre$e,ntantes ,,dos lnei.os
ele 'mrvíõJ;i1çif{

.
.

...

INUNDÁÇÕES E_
FRIO

CURITIBA, 13 (V, A.) -

·Chuvas conti-
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'Flarianópolif., Qui.. t��.r-e; "fi, 14 diB Julho ü� 1�55.
•

______, � � ...... ..... ' �. . _�.d��_

-0-

lYiIMIS'I'ÊRIO (, ESTADO fARMACIA DE PLANTt\O

Duas casas situadas em um terreno de 10x65, sito

no Estreito, sendo uma de -rnadeira e outra de material.

Preço Cr$ 220,000,00.

SEiiViÇO i<'LORES'i'.li.
nKL.EGACJA }>LOnE� Lu,

, ___
1U�(lWNAI, .lDMINIST&AÇ.lO

.. '('OitGO" i:;O.M O ES'I"/Ul() tJt '&edaçio e Oficla.l. à rua ç�.�
llelheiro Mafra, a. Iii' 'hí. "ij22 [ano,

r.,:�:S'1''' C1\'fARINA - C�. Pudal' In.
'

:3 domingo _:__ Farmácia Noturna - Rua Trajano •

.0\ \' I S O Diretor: IWBilN� lo lij.JWS, 9 sábado (tarde) _ Farmácia Esperança Rua
j u::le;;.;,;cill Ftoresta] Regiou ...

I,,'
.

•

'
.

_

i Conselheiro Mafra.
nu l:it\ntid" .le \'oibir, ao ruáxím» pu;,· Uólreol., DO�JNGOS,'" II. 10. domingo _

i" li"
I QUINOíiiVel. as>queln.aall,s e derrubadas de mato, iii 1m e 1,'DIH,'-

_

Iheiro Mafra.
pedIr os �esastra!'os ereítos econômtcos e ecológicos

que" lrt..,pteileliLult,c,:
. 16 sábado _ Farmácia Nelson

acarreta0"." tais práttcas, torna público -e chama a ateuçâe Rejl.f.e,;",\l,,,,,,,ü,,.: A. I, (. '1'';. Schmidt.
de tod�s '�,� �ro�rietbiOlf de .terras e Ja.nad�res em gera.I.' Lt��.. ��rI.d"r "IIIl1;lU', 4i _ ,g 17 domingo - Farmácia Nelson - Rua Felipe
para iii e!lgenNiIl do cumprnaente do Cod1gQ Flord\lI.j

I
..odar: Schmidt.

terreno de 9x53, sito (Decr, 23.793 de Z3-1-193<l) em t,odo () Estado. Ta!.: :(tl-ííllt. , .. 3.i� 4. ;aJI.iT�.
23 sábado (tarde) _ Farmácia Moderna _ Rua João' "

' I:{ua ,�tj�, Ncvc.mt.�c, !28 �.
e ali tra de madeira. QWElMADAS E DERUUBAHAS DE I\I.A k'O audar ui. 'II _ Sio Pdlo. Pinto.

Nenhum preprtetárte de terras ou hlVl'ador poâera

I"
'

24 domingo - Farmácia Moderna - Rua João Pin-
proceder queimada

ou.
del'1'ubada de mato sem sollclta.r, ü��'N�'l':Jl"'A,' to.'

cem antecedência. �I necessária íícenea da autortdade fio- ,

\I. ·en,lvl
.

80 sábado (tarde) _ Farmácia Santo Antônio
restal competente, conforme dl�píi(, u Código Florest.a! êlt! .

Ano .... , ....... " ..

' 0r� 17".00 IRua Felipe Schmidt, 48.
seus artigos 22 e 23, respecttvamenre, estando os jnfratorelo SiónH,.t�1i " .. ", .. ,. C4 ill,Oil I 31 domingo _:_ Farmácia Santo Antônio - Rua Fe-

. .

it
.

j' t d I Nu lliterh•.rSUJeI os a pena l&f. eIS.
., .'

r' , .
. Ano " .:,., Cl" !l'IU,OIl' lipe Schmidt, 43.

.

REFLORES'r.Ua.N10, S'mllltr41 , •...•.. ', •... Cr'�lO.OÚ I O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias
Esta Repartição, peja réd.e de Yivêil'o.s florestais, em I Anúncio, mildiilnte 'on.tf.ato.. ! Santo Antônio e Noturna -aituadas às ruas Felipe Sch-

_.
" E' ,,. d'

-

d d. _
Os Ofli'W'UI, !I1elilIlO nao '.0 I . , .

' . -

ceeperaçao, que mantem 110 �t�...Q. tspee e PlU as e se
, : bücadcs, não .erãu d. JI.iugl. midt, 43 e '1 rajano,

mentes de espécies fJ.trestl:Lis e de ornamentae..-ãu, para tor- j ,

A di.,.e�ão, nã .. III, r,"PQIilUI ili�& I A presente Tabela não poderá ser alterada sem pré-
num terreno de necímento aos agricultores em c·eraI, mteressades no rerto- lI,elol 1)0n,cIIltol .mlt. do. :""'. -.., tor!

-

d� t D ta t,

. , _ t'iol aUlnadoi Vla au orIzaçao es e epar men o.

Negócio urgente. restamento de suas terras.valém d� prestar toda Ot'ielií.a.;!l.O
I

"_·.- � . ' ,------------_...

técnica necessária. ,Lembra, ainda, a possibilidade da eb-
-.. - .. - -

-
-- - - - , - ._

-0- tenção de empréstrmos -para reflorestamentu )10 H:uw() 4� fUma casa de madeira recem-construida ainda não Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anes,
'

_.

naultada, localizada em um terreno de 10x30, sito em: Os tnteressados em assunros florestais, para ,a (lbteQ�

Coqueiros. Preço Cr$ 180.000,00.
.

çíio de maiorelil selareeímentos e' requererem aatcrtzaçá» I-0-
' "e )icençapara 4ueJmada e derrubadas de �ato. develll

Uma caRa a Rua Conselheiro Mafr,a. Idiri�i-se ài Agências Floresiai'l MULlicipais ou diretameu ..

t-0- tê a ,,�sta Repartição, situada à rua Santos Dumont D", •

Uma Casa a Rua Fernando Machado. l/em F.orianóp4lil.
'

-o-
- Telefône., 2.476 - Caixa Poatal, 39�,

IUma granal:' casa '�i)m terreno, em Santo Antônio. Enderéço telegráfico:- A.gnsiln - .fi'lor1anúJlrl�t�,. $, ().
".1 'Iii

A (Jf10BlllARIA uMIGUEL DAUX"
). .

I .

INICIANDO AS SUAS VENDAS OfE,RECE
MÊS nz .JULHO

2 Sábado .Ctarde) - Farmácia Noturna - Rua 'I'ra-

VENDE

Uma casa ampla, construida em um terreno de
,

d Ií-20x,19,50, localizada no cen tro d� cidade, 'sen o parte

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

Cr$ 800.000,00. Negócio' 'urgente.
-0-

E'armácia Esperança - Rua Conse-

Rua Felipe

Duas casas, localizadas em um

110 Estreitrí, sendo urna de alvenaria

Prece <jr$ 13uO.000,oo.
· ;

-0-

-0-

Um? casa de madeira recem-construida, pintada a

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

te� Preço Cr$ 95,OOO,(Jo, Estreito.

Uma casa de materia l, localizada
lüx::íOO sito a rua 14 de Julho, Estreito.
.P ft-t,;O Cr$ 140.000,00.

* * *

-0-

i",
I

Homens que
trabalham

'1'

Viagem com seguriloça
_

e rapidez
sO N08 CONFORTAVEIS tdlCRO-ONIDUS DO

BIPIDO ,(SDL�8BISILEIBf),)
_Florianópolil - ,ItaJIÚ'- JoinviU6 ;-- -GurÜiba

.

.

.. . �':::��--���, �..
-

.

A
A '- 'l\.d&' J.)eoQOfO 68.qjJ,jnA da

,

genCla: Rua 'renbntà Silveira

Se V. S. sofre de pnsao de ventre e esqueceu-se de tomar
Ventre-Livre ontem à noite, antes de dormir, não esqueça hoje.
Tome uma dose de Ventre-Livre hoje à noite, antes de ir para'

a cama, que amanhã passará o dia bem e trabalhará com_ prazer.
Os homens ativos, que trabalham com afinco, devem cúidar

�specialmente da saúde, pois precisam ter o estômago, os.intes
tinos, o fígado, enfim todos os órgãos, e também os ne:rvos,
pm bom estado, para conservar as suas energias. ,

A prisão de ventre intoxica o organismo, abate as forças e, ..
por conseguinte, diminui a capacidade de trabalno.
Combata a prisãQ de ventre sem perda de tempo, usando

Vent�e-Livre.
Ventre-Line tonifica as camadas musculares do estômago_ e

intestinos -e limpa-os das substâncias infectadas e_ fermentações
tóxicas, verdadeiros venenos, que perturbam as funções de todos'
os órgãos e causam tão grande mal aos nervos.

Pl'eco Cr$ 150.000,00.•

j

Duas easas de madeil'a, localizadas em um terreno

4€ 2th28" de tarn)mbos, diferentes, situadas junto a E's�
cola ue:Escl'Íta 'e' Fa"enda dá Marinha, no Estceito. Acei

t.a o:fPí' ta. Negócio urgente.:
,,;, '-0--

· 'Três magiíificos lotes nà praia do Bom Abri�o. �re
';0 Çr$ 17ü.OOO,oo.

.,,' .....,..()-

(fiú,tro lotes nu centro da cIdade. Preço
CJ"_ 556.000,00.

--o--
.

'Q.uatro lotes na cidade de Londl'i�a, Estado do 'Pa- '

runã,.-Preço Cr$ lS..o.UHO,(jo.
, , "'_:_o-
:tJ-

rii' d' II" () ,( a T l' an há Estr.eito. AceitalJm ote e· ,JX0-'t,.,l'!- 1'U up n
.

1 ,

'Jt'ú:'b. '

..----------.,,_.-........."'...., ...----.---.--�------• ........,_.._. '':"'O .....

Tome Ventre-Livre hoje, à- noite.

,Lembre-se sempre:
Ventré-Livre não é purgante

Tenha sempre em casa

alguns v�dros de Ventre-Livre

Reslau rante Napofi
RUA �&r.cJlal �lOdOrQ H.
ilm Ll.ii;�lI, DI) sw do Br�ti. o melhor I

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

tlãvan.âo· com Sabão

\?irgecm I!s�ecialidade
-�da Gla. ,:IIIIIL. lNDOS'BIIL-J_IDlllle. (1I1're8 rea'lstrada)

'" economiza-se· íeíopo _.
e <(linheiro ,""".�,."..,_-,

,., . �",,:'.,... _. __ .�...,,,, .....�_ ••-,:,,,,,,,,,,,.,_,,,. __ ,",,,� __ • ,. _. ,-""�",""",-",,,_,"-; .s_ .......-....:.,;,...,. ......_ •• _ ...,4'_ __._.._.-'-........� ...........�__óQ�."_< •.• _-�_ ..• ,----.-�_ •._� ._--_._-:""""'-- ........"'._,_

,

/'

I
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o ESTADO Floria,nópoli", Qllinta-f:!i ro , ii de �ilJh" fie lS:35.
--- �,------------- • �_. .. ._.._.' ........ .�__.,_....._ .. � .... � ... _�_...�- ._ ..__....... ._. w·_'"

�5tf.*.�.WlhH»••••�õi"ii••",.""ir..a••""""."<i.•íit.��....... :I,;*.>' � ••e••: Ve tda fie iramen te seDsacinna 1
t Zury. Machado, e... t a 'venda de' talllears1

A'CONTECIMI=NTOS SOCIAIS'! Há dias comentamos, num suelto sobre a moda, a in-

I'
'

L c· < I, confundível ut.ilidaele. cl?s taílleurs no vestuarío remtmnc
• e a sua alta cnractertsttca de elegancía.
".',. Na mesma nota cítavamos como oportunidade mazai

•
_

...... .., <.l� ..... l

,•••••••••4i <Il>il05.. .. " fica, uma venda especial dos artigos e]J estação que eó;t::l,·".�
SERÃO DE INVÉRNO

realízando UI�a das príncípats casa.ue modas ele nos'sa pra
ANIVERSÁRIOS ça e que englobava uma. grande e belíssima variedade clt

taflleurs.
.

PROF. DR. DURVAL HEN-
.

Hoje pod�mos Informar da procura extraordínárta qu,..-
RIQUE Dl\ �ILVA tiveram os taílleurs � ponto tal que a sua venda estabele

. O noss.o pl'abCI? dr. Dur- ceu na. ·'A ModeLnr" um record sensacional. l\1iás ctentru
val Henrique da Silva, desde �da

lógica is�o podia se esperar, .POl:qUa o preço cl� .

qu:, procedente do Mara- Cr$ 635,00 e realmente uma tentação 'irresistivel e uma
nhão, sua terra natal, che-" portunídade tão estupenda quanto rara.
gou em nosso Estado, gran
geou um vasto circulo-de
amizades e de adrnrradores,
por suas elevadas qualida-
des de cara ter e de coração. ALCEU WAMOSY

;

Em nossa Capitâ!, e�er-I. _

'

.��e]:�o sua.:> funçoes .de 10 tr-iste coruçao que eu trago, é tão velhinho,

•.�glOnOmO Junto ao Ser.vI.ço I'
E tanto tem amado, e tem vivido tanto,

u� �efesa Vegetal, no 1.\'11111S- Que não suporta -ma ís o fogo de um carinho
terro

.

da Agricultura, sua

jxem
de 01L11:0 corsçào.o cálido quebranto

'

Sabino's Bar. Apesar das noites frias e chuvosas tem sem- capacidade de trabalho, seu

I..
,l'e os seus �requentadol'es. Numa mesa o sr. El'aldo"'Ma- d Ih Imo o . ano (e proceder, e As vezes, alta noite, 011(�0-0 chorar sóz.ínho,
fessoni com sua bonita noiva senhorita. Ondina Lago. b 1 '1

-'

I
suas e as qua idades têm Do meu peito escondido ao último recanto'

Deis elegantes cagais Dr. Willaim Frederico Mentz da 'e evidei 'a 1 lIA'
'

� ,1CI' e o pe O· grane e ssrm como quem sente a dor de algum espinhosociedade Gaúcha e o ar. e sra, Gentil Ferratz. O sr.' l'
.

" o

numero (e amigos conquis- Que o fere, e quer len i-Ia, ao afoza-Ia em prantoPaulo Cabral e Pedro Antônio Cherem conversavam sô- tados : e, como Professor de
- •

bre moças de BJumenau. Dr. Dib Cherern, José Muss] dan- Matematíca, no Instituto E' ele' E' -

tri ti .
.. "

.

.. o COl'açao .ns ISS Imo, que chora
cavam com moças bonitas. "Dias Velho" I) 1 d

X X X
.• vem grau- . e saur ii e de. alguem, que o fez antegozar

'

?eando .um elevado número Um grande, um santo amor, e que se foi e b '

Um Catarinense noivo em São Paulo: O arquitêto Pe- de admíradores, pelas qua- I mnora.

d ro Pa 1110 de Melo Sarah,a , marcou casamento com a se- l i I 1 de Iecí d
I

.H a c es e ecioua 01' capaz. E escuto-o palpitar tão leve '

nhorita Maria J\ngelJ Stamato. Pedro Paulo é filho .do Na data de hoje, que as- Um ser que ,;ente frio e tre�l�u: palece
simpúiii:o casal sr. e Sl'a. Euripedes de' Melo Saraiva ...!inala o transcursó de seu Num soluco 'infinito' �s ". ,t ':

.murmurar

Rt�l. ]\I[:ll'ia Angela filll<l do SI". e sra. Dr� Filomeno Stama- natalício, muitas serão as .. _.__ ..

>

... _:_.. '._� ue uma prece ...

to. -..

X' y X' !lon:enage!lS 'que lhe tribu- Voce'" sob- ,----
A

.

'Isarao
amIgos, alunos e ad- la queNo Lux Hotel: Na noite de sábado o .1!mtar dançante rniradores, às quais praze-

.

• ••

estava bem concorrido. Num!), mesa entre oito ou dez mo- rosamente, os de O' ESTA
ças intelectl1ais CO!1VHR:LVa o Si'. Maudeio dos Reis e sr. DO, se associam, formulan
DUl'Val dos ReiR. JuntavJ no.Lux o 81". e sra. Dr. Fúlvi< 'o os melhores votos de fe-
Llli7. Vieira, (I sr. Victor Konder Reis em companhia dt icic1ades.
senhol'iti" Terezinha Pedi'o8a. O Dr. Armando Calil be
hia seu uisque clisneLni1ente. O sr. Fernando Faria es

ia va no j:1J1tar.
.

xxx

Sábado no Lira 'I'enis Clube uma lmda festa sõbre a

direção da primeira· dama do Estado D. Maria Konder

Bornhausen. Bonecas vivas desfilaram pelo salão, cada

))Oilf,Ca representava um Estado ou um País.
XXX

Festejou no dia !) mais um aniversário o ilustre Coro

nel Pedro Lopes Vieira, figura de destaque nos meios so

ciais e politícos. Ao ilustre aniversáriante meus cumpri-
·mentos.

XXX
A Cidn dc já está em preparativos para o grande acon

tecimento que será o casamento da senhoríta Ana. Marta

Couto com o sr. Nelson La-Porta no dia 30.
XXX

XXX
Derois de lima. temporada' viajando pela Europ:). che

gUl'á :t. nossa capihd sáb:1Clo o ilustre governador da ci
dade Dr. Osmar Cunha em companhia de sua Exma. es·

posa.
XXX

•J:;,son Cesar C:uvalho estudante de Teatro no Rio df
.Janeiro encontr:,··se em noss,1. cidade, diz que vai m08t1'
!1 um grupo de i1migos que conhecem Teatro o que apren·
deli neste t�mpo de estudo. "O homem de flor na 'boca"
é a pé.;:a que Jason -quér apresentar.

./\ dias .ntl'á$ o sr. 'I'elmo FBtt festejava seu aniversá·

ri,o n o l;�.Ix 1.1 oteL
xxx

Fiu::timente sábRdo no Lux Hotel.
lrma Noite na l1ahi:'. uma: festa típica com escolhs dfl

m;ús al'ltêntica baiana.
XXX

Par:! o Rio de ,Janeiro viaja amanhã. a illlstl'e dama D.
l\-Ia l'b Kondci' Bornhn nsen, onde estará. presente às festi·
vid::ides do Congre'Sso F.ucaristico.

XXX
. En{'ol1tr,I-�e em nos.,a det.ele o Tenente e a �ra.·.Joãe

Crnl'lpOS, que apur'eteí:lm domingo IH! Jantar do Lux. p.
senhom Campos foi bastan te apreciada, nesta noit.e es·

pva o 81'. e sra. Bubi Rigembak e o sr. e sra. João i\'Ioritz.
Noivado: O sr. Joiío Arno Baner ficou noivo da encan

i,l dora senhorita Chl'is�a Jensen residente na cidade de
Rlllmenau, ao noivos votos de felicidades.

xxx
O casal Luiz Fernando Sabino está de pa.rabens pelo

nascimento de seu filho que recebeu õ nome de Fernan·
do LlJiz: para bens ao casal

XXX
N 0_ .dia !) o sr. Eduardo Rosa festejou mais um aniver

s(tl'io, 'por este motivo foi alvo de grandes ho�enagens
pelos inúmeros amigos que tem.

Passa ((o Estado.,
POR ORILDO

le.mpo
(lO)

CIIARflOAS CASAIS

iU Nào "clama" com êsse "berro agudo". - 2 - 2 -
lJ) Quem se "une',' a outro nã provoca "confu-

S8.0". - 2 - 2 -
pj "Dou colorido" com minha "personalidade". - 2 - 2 -
c1_;' O "grego" amou delícada "mulher". - 3 - 3 -

CHARADA AUXIUAR

---� LA. Silencia.
--- DO ..Grito.
--- NO. Acidente .•

TE. Mal.
--- TA. Pessôa que gagueja.
CONCEI'l'O: Nome que se dá ao valente do sertão
Itesposta dêste Passatempo no próximo número
SO!liÇÓfS elo número anterior:
Ch:!l'!'l..clas slncopad:1.;;: tocada-toda: bonito-boto' Rena

to-reto; Ar�aldo-ardo;
,

Charada Auxiliar: n) �op el tCÁ " a, na a. apa; b) ::;ueo, isto,
eoro; c) Berna, romã.

, Particips-ção
Osmar .Tosé de Lima e 8enltor� participam aos pa- \rentes e pessôas de suas relações o naacimento de seu

fi.i�o José Carlos ocorr!do em 10 do. corrente, na Ma1er-l·md3.de Dr. Carlos Correa. "
.

.

FIQj:i�1ópoJis 11-7-55.
.

I

Ag;/)l''U, cada vez que usar

KOLYNOS V. obte'm'

MAISPIlrHl/(JAV
• do que IlIJJ700! I.

.

'Durante o dia todo,
-

proteção CL ntra

P" ácidos que
causam a cárie
e o ma�Jlúlito!M C

.

.;;-_
.._-- .. _---_ .. _.

eu ..

oraçao

Conselhos de Beleza
CASPA E CALVICIE

.

I
feita todos os dias,. durantedez minutos, sendo n escessá

Dr. Pires 'rio esfregar o couro cabelu-
As questões sobre a cas-: do na caixa óssea e não a

pa e a ca lvicie Estão tão in- mão sobre os cabelos ..

.ímamente ligadas que não Nota: - Os nossos leito
sabemos quando termina o res poderão. sol icita r qual-
1eriodo da formação elas pe- quer conselho sobre o ira
.iculas e que caracteriza o tamento da pele e cabelos 'ao
primeiro desses males, nem medico especialista Dr. Pi
quando começa o estado gor- res, à rua Mexico, 31 - Rio
iuroso que já sign if ica a de Janeiro, bastando enviar
{lerda dos cabelos. o presente artigo deste jor-

O problema que se tem nal e o enderoço completo
tido para resolver essas a- para a resposta.
rect:ôes é tão antigo quan
.0 :! propria hUn1anicl:lde e

basta pensarmos
�[uantidade de produtos que
)xiste no comercio visand.o
;ombatel' a calvicie afim de

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

cermos uma idéia solwe co
mo o púbrico se interessa
pelo assunto.
Até se estabelecer a cHlvi-

_ sr. Alvaro Boaventura cie propiamente dita. o cou-

le Oliveira, do alto comér-'I....
.'0 cabeludo possa' por três

'io desta Praça; I

1
.

3tados diferente1! quanto
_ sra. Maria Tolentino � .10 desenvolvimento }.1l'ogl'es-1• 1

. II' U,M.• INSÉTO "'uE c","''-''
.oe j'Igues, esposa do sr.

.

SEu", ovos> G"OMC _... ;ivo desse mal e que são a

,delino Rodrigues; n ��yNHIJ. CHIlMII-õE GANíOPS :oaspa seca, caspa gorduros�1 I..
CH'� !>6C1COM.4, 01.1 "CIJI/A.LO VO.rilL)O*,·;

_ sta. Rosalba-Lucí, fi- . 2 a seborreia .

.ha do SI': Norberto Silva I O cabelo pode comecar a i
_ sta. Leda, filha do sr. '"',,�":�}' I.ih {;jJj)1 APLA ·:1421 cair, entretanto, descíe os I

Joaquim Avila (J

��
I;V �\!l:,,' IS'\. I primordios do aparecimen-I

_ sr. José 'Dona�io de '" ;'i�. C1.1 iJ o{),,/ \lJr;s.10 J)E.sSO�S . co da caspa e daí continuar
>Iive'ira, encerador

..
� ••,.'" . �}) 0:1 i.'iJU,f.Pe:ecE8if'R�M I

: Ya h .!JRLRRIOS �L 708 AOS j
em marcha sempre progres-

_ stn. Maria Izaura. Paim : fio' Ai: ESTIJD/!lS LiNIOOS' 'siva até a instalação clefini-
._ sr. RodoLfo B03c'o, fun-I

,��<A
�� (i �iI" 1:'i:;�o /j.Pf:!!�jj:/;f� tiva da seborreia.

.iónário- a;pserftado"�do Mi-
' .. '

'\fi
.

...��� 25!:f.CJCJD tJCjUJ�É.s, Pelo qlle ficou dito acima
.t1iitério da Educação e

ele-I •..•
_ o.Q

. �s CINCD Pl;lIMEI1ilIJS - ._, 1 ,I
_ (I� ':>"Ro INDuSTRIII/S' ; que se ve a. neCeSSlu!1C e l:.Ie

,1eJ1to dest.ac-clo no êii'culo ,ti, ..,; 7JS OLiTRIIS ..sAd -. )" Im tratamento _o mais pre-.
�scoteiro do Brasil; t'. PIZoDUTOJ2$S OI,J oce passiveI da .calvície, de:

.

_ sra. Bast,I'111'" Bosco .\
. RJ2"z)zEsrRS

.

_._�... I - � 'endo-se ag'ir desde os pri- ----.-------
:Vlendoza, esposa do sr. Noé t!>,: . �o::r_�CINBMR. '.�.�' .leiros sintomas da caspa MAIS PETRÓLEO'
,\1:endoza,. do alto comercio � ���o�:;>� lU seja quando aparece uma RIO, 12 (V. AJ - O jor-
leRta praça;

. .� ...-. [escamação em forma ele nal' "Vanguarda", de Beléri1
- Guilhermin-a. Tavares, IH O J f ,N O P A S S A DO' aminas brancas muito finas cio Pará; revela que a ,locali.-

"8posa do 'sl'. Cap. Jacó Ta-
.

,U ligeiramente cinzentas e daele ele Alter do Chão, onde
.'ares, residente em Tiju- i4 DE JULHO. [ue cae continua e interm'i- a Petrobl:'á's mantém em fun-

A data de ho;ie rccOl'da-llos que: ;uüemente
.

do couro cabe- cionamento sua segunda son-

sta. Daura da Costa _ em 1627, deixou o porto da Bahia, depois de alí ludo. da, está oferecendo.melhores
Va.z h!wer estacionado por mais de um mês, o Almirante h�- . Nessa fase são indicados resultados. Diz o matutino

� s�'a. Estelita I!amos landes Piet Hayden; 'uidados higienicos em ge- nortista que a sonda atino;jll
l< emandes, esposa do sr.! _ em 1632, o Capitão Aires Chichoro, cumprindo nll e locais ao lado de loções ontem, três mil e_C1Ual'ént� .�
:ndio Fe,nlandes, funcioná- ordens de Feliciano Coelho de Carvalho, abordou e' to· topica.s e antissépticas. En- oito metros de profunelidaé12,
do do Tesouro do Estado, mou, nas proximidades· de lVfacapá, com algumas canôas, tre os conselhos a seguir é apresentanelo . sernpre incu"

po"en�ado; . lum M�vio ü1g:H·s qüe conduzlcl reforços pa'ra o Forte' elfó prudente lavar o couro ca- cios eloquentes ela ,preSeJ1C:t
_ SI. Gustavo Neves FI-, Caman; bel udo duas vezes por sema· de petróleo.

.

ho, alto funcionár�o Pu�li-I _ em 1789, durante a revolução francesa, foi toma- na com agua e sabão de for- Todas as amostras i'eÜl'i\-
0_ E�tadl1al e pesso� mUlto

I
da a _ Fürt�l}eZ:1 cognominada "A. Bastilha". Este dia fi- moI, resorcina ou de enxo· das do subsolo, indic:;tm qUê

. 'elaclOnada nos melaS cuI- cou sendo considerado como o da LIBERDADE; fre. alí, também jon:�rá o�'Pur0
:ul'ais. ?esta C�pit�l.

. I _:_ em 1822, zarpou do Rio para a Bahia uma Divisão I Fricções diarias Com pre· negro. Esperam os técnicu;
_ vlUva Mana SIlva, geni- Naval sob o Comando de Rodrigo Delamare, levando o parados não oleosos e tem- que o petróleo seja enC0l1ll"�

��ra .�� sta. Dirce Silva, �U?- ?�neral Pedro 'Labatut que foi com.andar. o Exército que I do na. sua c�mposição a q:li- elo quando a perfuração 'ajjJi�
.1Onalla da Imprensa OfIcml IrIa combater o General portugues MadeIra; na, pIlocarpll1a, noz vomica. gir três mil e trezent'os me-

:? Estado, e de cl ..Herondina _ em 1831, no Rio ele Janeiro, continuavam os le- Havendo descuido no com- tros. A Petrobrás se ach:t Je
)Ilva Carvalho; "antes ,de tropas insufladas pelos pertencentes ao parti- bate aos sintomas ll1JCIaIS sobreaviso e em pern1anente
_ sr. Jo�é de Oliveira, nos- do "Exaltado", os quais, como os anteriores, foram sufo- da calvicie e descle uma vez contato com Alter elo Ch�,J.

o contel'raIle� e grande coo- caclos pela energ'ia do Ministro Feijó e apoio Cle outros que já se acha. instalada.
lerador cta Radio Guarujá; brasileiros;. portanto, a seborreia, o tra

_ em 183!), os Ianchões "Rio Pardo" e "Seiva I", dos tamento eleve visar c1imin uir
. , ..

d T d
' I

Processo le!l'al, ·ráJ)iclO· [> .0.\.
republicanos rJOgTfLllüeses, sau·am· . e l'aman aI, ,com a secreção o eosa..

� � .

.

b C I d
.

t
' .

d C· .

b 11' I f 1 giloso, no exterior. C01',Sll"'"
destino a Laguna, so o omane o o 111 -replO' an a c 1. n e izmente l\ não clispo- .C_

que não trepidou em trnnsportá-los por terra, conduzidos mos de um produto capflz de
sem compromisso, o Es(�rit:)- -

em corretas, por espaço
- de 10 leguas,

.

escrevencl6 uma fazer nascer Cf!belo e deve-
do Jurídico e Aelrú;nistr:J:ti.-

" b'l 1 I I t 1
voo Caixa Postai - � 42:il .. I?':,.

(bs muitas p-agJl1as e flS e o grane e e l11eI1101'[lve ncon e- mos o.go adeanbr q�Je até .... ,

de Juneiro.
cimento;' os dias de hoje não foi c1e:,;-

_

_ 'em 1866, pela explmlào de um torpedo paraglúdo, coberto nenhum antibiotico C
.----

'foi {le;;peda�ado um escalet que se encontrava de ronda (como a penicilina do c:lbe- omprit�.�f�
ela Esq1laol'n Brasileira, perecendo o l0 Tenente Antonio lo. 'r

.

. ,e1'reno ou casa velha

IMaria do Couto, junta.mente com 7 Marinheiros; A massagem do couro Cfi- (grande) para depósito 11as
_ em 1926, na Praça da República, no Rio de Ja- I beJuclo é um dos proceflSOS imediações do centro.

Ineíro, foi inaugurado o monumento de Benjamim Cons-I d: real valo�' �)ara a preveu" Informações na A i\f·,de-
hnt. \ I r,ao da ca IVJCle devendo ser lar.

'".FAZEM ANOS, HOJE:

cas;

DIVÓRCIO�·-NQVÕ--C�\S:\..
MENTO

A C I T E
Agência

de

PlblJcidade
.._._._----_.__ .._-----_....�-------._.---....--
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Sagrou·seoPostáITelegráficoram- 'Atle'tl·co x Paula Ra
'

ospeão do "iniíium" de Amadores .
.

.

nl
qil��f;�:O c;;:�::rcaild�s �';� �:!;ee;���a�e��::un��iU j�:��

O e
.

bate d e"s ta n0/ I-teult imos dias da, semana csdcr e com justiça o time .,....., . .

.. -

passada sôbre nossa. Capí- .ío 'I'nman daré, por dois a
" I';.. .

.

-
.

As 5 _ 8 horas.
ral, foi realizada na tarde .im. Voltou apitar a pugna

CINEMAS.COPE
ele sábado, no gramado da J senhor Diamantino Alves, Hoje, á noite, no ta1l(ú.e-!

.

I conquistar para o "Tigre" Victor MATURE _ Susan
rua Bocaiuva, que ma is pa- que se conduziu regularrnen- verde do estádio da Praia O públice entusiasta do 103 amplos portões da nossa

[dO
Estreito um belo e ex- HAYWARD _ Debra PA-

recía uma piscina dada as 'te. Os quadros atuaram com de FÓ1'3, medirão forças os esporte das multidões deve melhor praça esportiva. Os pressivo trmnro, GTvl
.

Mi h 1 RE,NNIE, -j'". - I IC he •

suas c.ircunstâncias, o '1'01'- ri mesmas. formações ante- pelotões do Clube Atlético prestigiar o campeonato de clubes precisam do apoía do O time do Paula Itamos, em:
neio Início de Amadores de dores. No sexto embate da Catartnense e do Paula 55, comparecendo aos en- público. Daqui, portanto, o' ao que parece pisará o gra- DEMETRIUS, O
l!I55. Conforme marcava a tarde, tivemos o .Austria e Ramos Esporte Clube, em "('onho;;;, arím de que a9 ar- nosso apelo: compareçam I'

mado com a mesma forma- GLADIADOR
tabela tivemos às 13,30 ho- Postal Telegráfico, em luta, jogo oficial do certame cita- recarlações permitam aos ;;0 estádio da F. C, I".! ção com que abateu seu prt- Tec,hnicolor de Luxo
l':1S sob as 'ordens de Eucli- no aram de conseguir a elas- dino' de profissionais de clubes Jazer face às despe- Tanto Atlé! ico como Pau-

I
melro antagonista, Assim No Programa:

eles. Pereira, a partida de .�ific:1Ção para a parf ida fi- 1955. .

SHS assombrosas com os seus Ia Ramos confiam no suces- sendo, o "coach" Waldir Ma- Cachorro Apaixonado.abertura reunindo os con- 11&1. Demonstrando melhor O Primeiro 'vai estrear no profissionais, melhorando o EO de Runs equipes, esperan-,' fra alinhará 110 campo a se- Desenho.
.

juntos do Treze de Maio e apuro técnico, sagrou-se campeonato e espera fazê- nível técnico dos mesmos do vencer com categoria, gllinte equípe : Dino, Leib- P o • '1800 _ 1000-

I' t
. .

1 I'
.

Iecos., ,.Alvim Barbosa. Após os viu- vencedora a equipe dos Cor- To com o pé direito, como SUo e contratando e .emen .?S ex- e esptr ito de uta,

.

n.Hz e Nery ; .Mmela, Valé- Cen�ura até 14 anos.
te minutos regulamentares reios e Telegráficos, pelo cedeu com o seu adversário pertmeútados que hoje em.

-

no e Jacy; Wilson, Sombra,
onde o aquilibrio de forças placard de um a zéro, Habi- de hoje que, frente ao Gua- dia só pódem ser 'conseguí- Nuo ��hel11og, �inda como' Leônidas,. P�tola e i��a�t�, 'I-"�

-

IJfoi
I patenteb, tetl'min�U Ceon�lltJ:- .i,tI�nJ.ll11011-tSae"11PeOnrtteantc�01�ll dois��- ll')·�.Je\�'SI.c\�lheu uma vitória ex- ddoass mediante somas eleva- ,�Iilnil�a:era (Ole:\tatletjl\(JoOJ'tePâl'apo?,l; _, All)Phreoll.l:nSm�rot�or:o lpnrHJ.'n1ú _ -'.,,:i .s.uuia sem n errura ue 1::-1':' . ,I· •••.L."- '.� A"" -. ,.

,,, 1< � I .� •. ' 'i"� I" 2'" h'-
J;";' • " ....�

-

gern. Disputn da por penu li- mandare o trof'eu instituito E este o terceiro ,preho . mrus que procurássemos o cipa as 1 oras.

I
..

I As 8 horasdades máximas, venceu o pelo senhor -Liberato Cario- do campeonato. No primeiro No prélio entre Guarani e técnico Djalma não conse- r '

A lvim Barbosa. Portanto fi- n i, Presjdente do C. R. D. a equipe paulaína suplan- Paula Ramos a renda foi dí- g'uimos localízá-Io. M�s de. .. PREÇOS - Vigorarão os
.An n DVORAK

I ,. r�VENS - Douglas KEN-
cou ° clube dirigido 1)01' para êste match os dois con- ., LOU o "Bugre" por 5 a 2 e minuta, mal dane o para o verá ele formar uma bôa do campeonato: Arquiball·, , N'EDY em:_AII2'll."to, ag'uUI'dando a ocu- íuntos apresentaram-se com no seg'undo o Bocaiuva lo- pag'umento dos arbit:ros, }lor· equipe, onde figuram com cada - Cr8 20,00; Meia ar· ._"l.

�••, I I SUBLI.ME RENUNClAa. -1'050 p�l'a l'eto1'nar ao irra- uma alteração: no alvi-anil "gl'Oll um emllate em Henri· t.t'il'os do estádio, etc. destaque Giovani, ex·defen- quibancada - Cr$ 15,00 e., .• - -

\,�,') Pl"ogLll11a:mOldo. Os quadros fllinh::t- I(nnben snbstituiu Pintado, 'que Lug-e, diante da esqua- Veremo;; file Jogo mais á ;;;01' do Imbituba; Lauro, Ne- gt'ral Cr$ 10,00.
ram: Alvim Earbosa: Osval- enquanto o clube de Schmidt dra local do Imhitüba Atlé- noitinha uma "bôa legii:o de 1'&11. Osni e outros, todos em Todos ao estádio ela rua

Fatos em Revista. Nac.

do, Nelso e Valmor; Alce- :tj)l'esentoll Rumay no lu- tico Chlbe. aficinncado_s irá passar pe· forma e espel'ançosos de E�caiuva. hoje, ii noit�. ['reços: 9,00'--- 4,50.
Censur" nté 18 anos.bíades, EdvilsOll e Lourival; iga.r.de Gilson. EU,clides Pe- .

,
.�'�_c_. - ---.-------,--.--•.---,."

�:,m�ltO�i�l��f��. D���z:��; 1;:��11�aGãvOol���\s�a��:�:.r _!�1;�� FEDERAÇÃO ATLETICA CATARINENSE Está na ilha o técnico h(lQgaro Staban
.Maio: Rosélio, Flávio e Jos-

.

fiumml os pupilos de Olavo Nota Df"le' -,'ai n., 1.4/5.-5 Hor.Y·."1ué; Mário, Botelho e Nel- 2:. Neto colocados para a. ,fi-
_

ri; Aldo, Norberto, Alair, nal1ssima. I1E�OLUÇÕES DA PRESI· 4° - Clube Atlético Ca- Desde há alguns dias que Piltre 03 quais o América,
O 'I' d' f' Conlil1uaçtlo do eSllehícu.loelho !? S:llltos. Logo em a ma n a r e 01 o IDP.NCIA E DO CONSELHO tar�liense com 83 pontos.· nossa Capital hospeda o do l1iü. Seu albu111 de 1'e- I . _

�ll' sf:1"lado.
,SP;IuicLl apresentaram-se os ·.eu adversário. Depois de

I TÉCNICO 5U - Bocaillva Esporte conhecido técnico húng::u'o cortes- de jomais "de toda-

t
.

t f' Robert LO\VERY - (Oconjuntos do Tamanclaré .es,sen, a mIm! os .con,orme :
10) Com r�s�}�ito a Cor- .Clube com 12�) pontos. ,_

:;taban. I:!ory, nome. de lar- parte traz os coment;írio.
e Fhmengo. _

O Jogo trans- .' \eg.1H, a;,pligna chpgo� a_o il'lda da Fogllell'tl.:' a)

Iler,;!
6°,f'":-'o. R. Saldanha,: �� ,;a Pl'Off;'çãQ ÜOS i.ne\os fute- nulis elogiosos, E3endo por.

B;,t!llém) John LASTER

COl'NeW mlln clil;:na d� diséi- �:t!Jtnal com (I .�9st�1 'I ele: Imitir�sóliêita�!�: �lU:e foi'; Ilcl9 r*a�l.ã.�;t.�p po�1to�. :,- ..
' '

...... \)(jV�J!CC{9 d� El1TOpa e da
I
t.anto, iJossl�i�or das. me1ho-

\ Hobinb e�bRCEGOplina apreciável, tel'ldo as �loaf�C.(� defl'ota,ndo seu ad-lcI,.emlO �sport,_lvo D, l1que.de clas'llI.fl�açao mdlYld,U�l 1,1llcl'lea.,doSuL 'I ees credenciais.· I CO"'o 80 90 100 E-' d" teqnipes saiclaF; do ba1lhado '/ersano por '1 f!, 1. Quere-. Caxias, que o Esporte Clube 10 -·',�Waldema,r .
Th.!'ago Atualrl'l'ente sem clube, Vindo da Colombia, onde! 't: I

I:
d

.1)::;. es e
.

.

d
-

f' t tIS ' G
.

E
�

"1 '. C C'\ • I espe :lCU ar sena o.sem vencido e sem vence 01', .11OS risar que es a con -a- Pàissandú, ii'lscl'eva tambely\

I'
l e ousa � remlO. spor- ipresentou-se e e fi F. .:B., fez sncesso, Sbb,m Hon' Nr J-)

-

- -

. ,

.

� o r09Tama:pois empataram' J)(')r um a ·�em em hipótese alguma .,eu nom!? na '''Copa .Prefei- Uvo Duque de Caxias cOm .I.:lndo a conhecer sllas atl- veJO conheceI' a nossa terra p. '" "

�

J R' '] Nnm. Disputada por penali- :ez just iça., pois o Postal tum de Florianópolis''', .Já 0_ tempo HI'34" .
. idades como orienfador de e t:11vez fixe residência. em I,'

. ab<1p,enS c o 1 laSI. ac.

dades máxi111!lS, bureou-se ,�l11bora. merecesse vencer
(1\1e esse último Gremi,o ter" 20 - Gl.lilhel'rtle Bt\rigo:_ :'il'IOS conjuntos dé.:Tenome, !los.;a ilha. �l'c;;os.: 7,00 - 3,50.

vencedor o Tama11daré após .�omü \"cnceu, jamias pode,: l1'linon a prova em ig.ualda- E. C. PllÍssandú com o te,m- . - ---�--'--'- . _.
>�J\SLl1'i1 flt6 lJ anos.

quatro disputa. Formaram ,'ia infringir este plncarcl de de condicões com aquele, po de 19'18". Nova. ofens'iva dos c'-Iube's HaliJlnos SOaos dois bandos da "Reguin- 'Jn1 tanto dilatado. Não que- visando a c�n.quista do refe- 30 - Raulino Silva - U '�

tes forma: Tamandaré: Pe- l'emOS com isto desmarecer l'ielo :rroféu. Gl'emio' E ...Olímpico b
-

b"! '

clrinho, Catiçrd e Conceição; It�I;1Ç;;i.'O UOS r:{p.�zes do

alvi-!, .b) Considerar inscl'ito so- .10 - Walmor Schroeder re OS craques H1SII8!rOS
Márcio, lVÜ1ncca e Cordei- uul que tudo fIzeram para rhente pelo Gi'cmio Espor- - Clube Atlético Catad-
1'0; Vinicius, Ernani, Paulo, l,onsegui-Io. Mas, que o Ta- tivo Duque de Caxias o nense r:IO, 13 (V. A.) - Nova ',('s. A pl'esenca de dois tI
Alberto e Daniel. Flamengo: mandaré mel'ecin melhor I atléta Waldemar Thiago de 5° - Sif:!.gml1nd Hiemich .fensiva. cl?s. clubes, italia-l�ino-:1merie::tllO's nÓI f''luipeWalmor, Pintado e Didi, ';Ol'te não temos duvida. J'v'Ias .

Souza indeferindo assim Gl'emio Esportivo Olimpico lOS fOI Illlewda sobre os 101'nou-se clausula obrigaRiulca. e· Osni; Elmo, Saba- .lão coisas que acontece no lo protesto f o rmuI a � o 60, - �duardo Silveira -

rã, Lima, Galeto e Tico. futebol o esporte das sur-I pelo G r m e i o Esportivo' Gl'emio E!lPortivo Olímpico
ApHou- a partida o ex-cra- )resas. O primeiro tempo: Olimpico de Blumenau. Ba- '-70 -- Genésio Pereira -

que Diamantino. Em segui- :enninou :ln favorável aos: seo.u-se o Conselho no Ar- Gl'emio Esportivo Duque de
c]:t, Vendllv:lI e PostJ1.l Tele- ;)(jstalistas por dois tentos tig'o 70 do Regulame1üo ins- C:.txi:ts
gráfico lutaram para conse- ,t zero. G<:learam Delamar e tituido para a "Corrida da

_

8° - AQ_elardo Ramos

g.uir.. rlasific:lr-se para
r

as I·�\.ilton d� cabe.ça, .e��o.rando Fogueira"
.

de 1955, o qual C. n. Saldanha da Gama
fWals. Venceu o Postal re- ,[,m eenh� .

da. dnelta. N.a declara ser esta prova de 9° - José SChlindwein -.

legráfo pela disputa de pe- ,etapa deCISIva Alberto dl- responsabilidade individual, E. C. Paissandú

nalti, .após ter finalizado o minuiu a contagem para e tambem na declaração 10° - Jacó Soares - Cll1-
match com o placard em dois fi um. Nq entanto numa firmada pelo atléta em ques- be Atlético Catarinense
hranco. Alinhai'am da se· I jogada in feliz do zagueiro tào antes do inicio da pro
guinte forma os dois con· r�onceic:ão ao tentar inter- 'la declal'l1nelo ser seu dese
Juntos: Postal Telegdlfico: õeptal' um tiro de Delamar, jo competir pelo Gl'emio Es
Valdir, E'zio e Celio; Ma- ;l1viou o couro de encontro oortivo' Duque de Caxias.
l'inho, Pintado e Genezinho; !ts suas próprias redes au- '.

20) Tornar público. a clas
Olivio, Domar, Ailton, De- .nentando o esco[·e. Com ;;ificacào da Corriéfa da Fo
lamar e Perereca. Vendaval: rês a um prossegue o eu- '\'ueira rftalisada em 24 de
Pedl'inho, Nic�1 e Gerson; :ontro fite que Olivio fina- .) unho, por equipes e indivi-
Osni, Alcides e Rosinha; :izou o movimento do pla- rlunlmente.
Vadeco; COl'Ínho, E n i o, 'l\rd conquistando o Quarto 10 _ Gremio Esportivo
Anastacio e Chico. Como ré- ,.ento. Tanto Postal como Duque de Caxias com 57
f€l'�e esteve o senhor Dia- I'amandàl'é se apresentaram pontos.
m"'ntl'no cOln bom tI'abalho ,�a J11eSma forma que na vez,e., _. -I

20 _ Esporte Clube Pais-
A quarta partida reuniu os _,nterior. O juiz foi ainda

:s::tndú da, cidúle de Brupqued do Al'lst1'I'a e do desta feita Dião com bomqua ros . <

Com 57 pontos.lris. Vitoriou-se o· team trabalho. Queremos aqui ao 30 _ Gremio Esportivo
auri-negro depois de três finalizar esta reportagem Olimpico de Blumenau com
disputas por penalidades, l'el1(ler uma homenagel:)1 ao

72 pontos.
já que o prélio havia ter- conjunto vitorioso que soube
minado em igualdade O x O. desde o início manter-se co- 1)0) Designar o senho.r I Confederação Brasileira, de
A.s equipes formaram; AUS- mo legítimo Campeão, mm- Nildo Sell, para seleciona- Voleiból. .

TUfA: Lenaide, Garrafinha ca se deixando abater ante o cido, há três semanas, Eu- dor e preparador do sele� I 7°) Pro�lamar o Clube
e Rui; Zanzibar, Nelson e poderio de seus co-irmãos. gênio Dal Grande, p1'esi- cionado de voleiból da capi- Doze de Agosto, Campeão
Careca; Ivan, Edson, Gilson, Aos diretores jogadores e dente do Iris F. C., entra- tal, autorisando-o e dele- ,ia Cidade no setor de bí�3'
Maurício e Esquerdinha simpatizantes do clube que ram seus integrantes em gando-o podel'es para re- qlleteból juvenil conferindo
lUIS: Tércio, Arivaldo e traz no seu escudo o raio, campo com o fumo no bra· quisitar atlétas orienta-los lhe o respectivo diploma.
Roseni; Katicips, Renê e :1S nossas felicitações e que ço e prestando uma home- e prepara-los técnicamente. 8°) Conferir diplomas ao� ROMA, 13 (V. A.) - Fa- í m:uftm parte nesta corrida
Taí'únho; Maurity, Calime- no campeol1ato tenha de'sem- uagem aquele que muito ba· 60) Crede11ciar o senhor Clubes: Grcmio �Esportivo leceu hoje o volante iütlia- í pelas montanhas, num pCP
rio, Ride, Sapinho e Orival. 'lenho brilhante, como que talhou pelo progresso de sim Nildo Sell a representar a Duque de Caxias e Esporte no Piero Valenzallo, que pi- i CUl'SO

.

de. 383 quilometras
Esta partida teve como ár-Illcabou de fazer. 'A todos clube. Ficamm não só os FCF perante o 10 Gongl'esso Clube Paissandú por suas lot.ava lima l\1::lserati, ao só- com dez mil curvas.
bitro o popular Dião, com! portanto as homenagens de tricolores 'como bmbém sens de Voleiból a ter lugar 11:1 colocações na "Corrida. da freI' violento aciden te no d�- Venceu a prova o volante
aceitável desempenho. En- "0 Estado" pela. conquista adversários, • num gesto de cidnde de Santos, 110_ cor- Fogueira. curso da Copa/da Estrada I Belga Oliver Gendebien,
tl':1ndo na sene finalista, dõ "Initium".

I
pesal', paralizados'- no cam- l'ente mês, bem como dele- Florianópolis, 8 de Julho das Dolomitas, em Cortina C0111 uma Mercedes, em 3

tfHbateram-se Alvim Barbosa tJMA NOrrA
"

po rlur�nte -um minut_��,�' ga-r po.del'es ao mesmo. pa.I)'. de J9.55 "
. .1 Dampezzo. horas, 23 minutos e um se-

'I'amandaré, i'eneedol'e�, do: Em vidnde, de tel' fale- . 1\1. BOlt,""' i'epl',,�ent:il' a FCF junto::l ('[iH.)" l'erei'fll -- secretário I J\bb de )::�n \"oÍHntt'3 to- E'm:,C1ü co i[lIE,Cl'O fiUÜÜDê\.

['cs estrangeiros e mi.ll1ter os

rlois que. inn1l'iavelmente
possuiam.·Mas, há um ckta-
lhe para atrapíllhar: Um

Idos novos conir:1tados eleve As 8 horas.
ser de origem italiana, fi, Kirk DOUGLAS - MylJi
fim de que possa- participa r

.

VITALE em:
lo selecionado naciona1., I O MALABARISTA
Agora acaba o Roma de ad-

I No Programa:
lfuil'il' Dino, do Botafog'o,1 Vida Carioca. Nflc.
enquanto o Napoli adquil'e Pl'eços: 7,00 - 3,50.
Vinidus, tambem do Bota- Censura até 14 i1110S.

logo. O Lazio reenceta a sua -----,,------- .. - .. -

ofensiva sôbre Humberto e

Fiorentina anuncia: "Ju
linho a qtia.lquer preço!"
Campatelli, prepal'ador do
lnternaziona le ele Milan, as

siste em São Paulo os trei
nos de Nardo e Carbone.
104 a 112 mil elolal'es ,é a

soma posta à disposição do
tecnico Fulvio �:l'l1ardini, CASA Ml!:.,WI:L.... '.!li\ tll.trl.
atualmente em Sao Paulo, I

.

_

para a aquisição do ponteiro bnt.tlon d". Rtdl..... R.C ..A.

Julinho, parn o Fiorentina. V!to't. VA!nJI ..... lU.u'"

.í'!0.c:a.nÚl1{)1.i.�, 011'1'1 La-.h"; r�" 11 de ;Julho de 1955.

AVAISX .'IQVa;latr.:••a
Domingo, no estádio da F � C. F '1 em co ntinuação ao Torneio dos Clássicos "N elson Maia Machadai' I jogarão os dás ·

sitos rivais do pebol ilhéu). A.vaí e Fig ueirense, os quais promeíem lIITI em bate equiHbrado e sensacional gaudlo
dos aficionados do popular esporte b-retão

..

............................................................ �.-.-.r" -" ��_....••Q tii"•••••••••••(; Ii .,••••••".w:.'Iit.�.il.��.IÍP..""

"O Estad()
................., _ _••••a••••••••••••v••• 1iP•••• fó,., c, ••••8••�·íiI••••••••••••v•••••• 'iI••••if••••Ij•••••••�fj.i;1lww.fí.v••à.

iog'adol;es brasileiros. Ju
'inho., Hurnberto� Dino Vi
.iieins, Gilmar, Nardo, Car�
bone, etc:, são os principais
visftdo:3. Acreditnm ÓS obser-

-es para os craques brasi
.0iros e especi::dmen te os

.):tuiistas devido ao grande
:1umero ele CH rt.as e' telegra-

toria para a conquista de
um titulo. Agora a Federa
çâo Italiana aC;-Lha de aproo
var uma nova lei de contra.
bções: Seg'unclo e:;ta lei,
nodem os clubes italianos
contratar mai; dois joga,do-

;,:dol'e3 líwi,; serenos que os

n��tores do futebol penin"
m'.[ll' ,foltaram os sellS olha-

:�O) Elogiar o Gremio Es

poi·tivo Duque de Caxias,
pel'a belissima atitude toma
da com relação ao Esporte
Clube Paissandú com refe
renci:t a permissão, deste
figul'ar a seu' lado no róI do
vencedores na "Cópa Pre
feitura de Florianópolis".
40) DesignaI" o Capitão

RobeJto de Araújo Cintra,
para preparador e seleciona
dor do selecionado. perm(l
nente de basquetebol auto
l'isando e dando-lhe poderes
para requisitar atlétas, 0l"Í
enta-los e prepara-los téc
nicamel1te.

mHs entusiasticos, que os

italianm, aqui rac1içados en

viaram . aos seus compatl'io
"ÜS, fazendo as mais calo-

Mais unl volante que perde a vida

rosas referencias aos cra

ques brasileiros. Posterior
,nente as excursões elos clu-
{)es brasileiros pe.la F..Juropa,
e pf,rticularmente o Botafo
f�O, ehamoll [linda mais a

lençiio dos italianos. E a

gl'ande· quimera dos escan

tlilLl.V03 pan:ce que va.i lel1-
fmnenle cedendo. lugar a

nova ilusão: latino-america-

O ESTADO

CINE ,SÃO JOSE
As 3 - 8 horas.

Na Téla Panorâmica
'I'ony CURTIS - Joanne

DEU em:

LABIOS QUE MENTEM
No Programa:
Noticias da Semana. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00

Censura até 14 anos.
-

SIMULTANEAlVIENTE
DOMINGO S. JOSÉ· -

RITZ
Espetácular Matinada.

2° Festival de
TOM E JERRY

Preço: Unico - 5.00.
Censura até 5 anos.

Gene

As 8 horas.

As 8 horl1s.
I lVIn lll'een O IIARA
Alr'X _ 'leOL em:

A HAINHA DOS
RENEGADOS
'l'echn i col ar

No Programa:
Cinelândia JOTnaJ. Naco
Preços: 9,00 - 4,50.
Censu!"l 'até 14 anos:
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mGSUlO homem público ()- Não, senhores deputados, I)

cupando posição ele xcep- Sr. Nerêu Ramos só será ido

Ci011:11 relêvo, qual fkja o de lo que tomba para aqueles
Vire-Presidente e10 .CJpl1!1d. cujo partido se omitia, en

icLL República. gavetando moções que reaflr·
.

Se, entretanto, sr: Presí- mavam compromissos, parx

dente, buscarmos retratá-lo

I
em seguida explorarem, no.

ltgado à oposíçâo gra.tultn ámbltos estadual e nacional,
que lhe vêm fazendo quíxc- fatos que o ilustre catarlnen

tescamente,
.

os ilustres De - se evidenciou, da mais alto

putados Konder Reis e Paulo tribuna do país, constituírea
Bornhausen, a nossa 'lSlL1 mero pretexto para uma .lê'

terá quadro diverso para o Iíberaeão desde muita previs
seu deleite. Verá, emoldura- ta e esperada, tnevttável <-

da em caixilhos grotescos e imperativa, bem à vista rln

. rtdiculos, uma tola de ane- mais íngenuo e tnexpertem.
(lota: ,encimando-a, o gran- homem públíeo,
de Jider. prestigiado e so- Não sr. Presidente e ::1'"

brnriceíro, e lá em baixo, DepuLaLlos, o Sr. Neiêu Ri\

u:111(10-lhe sorte, os clois ío- mos só será ídolo ele barr-.

vens politieos em. lJUSCil, de, para aqueles que, sem reali-

cartaz. zarern escola política, cnc-

1'!� tanto assim é essa teJa gam à primeira enCl'uzilha·

e tanto ela reflete a reallda- ela sem ídolo algum, penurt
de dos faias, que de outro entos a ponto de irem' pedir .

.)rito não na pintaram os nu- emprestado um nome a um

meros eleitorais. partido que, em 1950 levnva

Bastou, ele fato, que os doís 19.000 votos às urnas e .er:

apaixonados moços, na últí- 1954 estava reduzido a 9.000

ma campanha, anelassem enquanto todos os demaí:

procurando desmerecer, por partidos aumentavam SUlL

todos os meios, o grande ca- legendas.
tartnense, para que se levan- Não, sr. Presidente, o ícl'6li
tasse cm pról la eminente Nerêu Ramos, que 11:1 bôa m

honrem público, como p1'O- má fortuna esteve. e estar:'

testo veemente, a conscíên- sempre ao lado dos seus COl'

ela esclarecida, livre e desa- relígíonárícs, só pode ser ido

gravadora do eleitorado con-. lo em queda para aquele
terrâneo. que, atingindo postos de mar

Na realidade, senhores De- do, se envaidecem, abando

putados, por onde andou, du- nando, desprezando e. rídt

rante a última campanha, o cularizando velhos e leu;'

então cflmliclato íl esta Casa, companheiros que lhes C011:::

81'. Paulo Bornhausen, em tituiram garantia ela própt'i:'
busca do desprestígio do Se. ascenção.
Nerêu Ramos, ali, precisa- Não, senhores Deput:1clos, (.

mente, nessas zorias, mais o Sr. Nerêu Ramos só será ído
rredenciou à preferêncúl po- lo de barro para aqueles qUe

pular. não fizeram em Sant!1 CatJ.

Basta qne se comparem (JS rina o que prometeram faze;

resultados ,do pleito de 1950, I m�s fizeram exatamente :.,.
ausente o senhor deputado qUllo que prometeram fi:',:

Pauto Bornhàusen, em Join- fazer .

vile, Itajaí e Florianópolis, Decididamente, sr. Pl'esI

com os de 1954, nestes mes- dente: dizer-se que o Sr. N'

mos rnunicípios, quando ja rêu Ramos é ídolo de ha!.-

8e fizera sentir a acusaçlo em queda, constitue, ante:

agrc3siva do orador ele se- de tudo, intolerável insulto i,

�;unda-feira passada, para,e in�eligê�1Cia e ao brio elo Pi',) Iverificar que foram absolu- prlO paIs.
'

tamente negativos os propó- Pode, entretanto, o clepu-I
sitos de desprestigiar o Sr. tado Paulo Konder Bornhs.u- I
Nerêu Ramos. sen se ofuscar peía prátic:é',
E.'ltámos

.

de partida para elas mais gritantes injustiça.!"
novo pl'élio eleLtoral. Anun- Algum dia, na matnricl:l,dr

Icí�ndo a intençft.o de não al- política, o coração lav::tdo do"

terar 03 métoclos de comba- ódios iconoc�astas, �á ',1.,
,

te,' já usados em 1954, ouvi- querer para SI o respelto CjlH'
mos aqui, também nesta As- hoje nega a um dos mais lú·-

t:embléia Legislativa, .
o éco cidos e seguros guieil'o.l do RIO, 12 (V. A.) � A União

prolongadO daquelas vozes e seu povo. Nacion111 dos Servielores Pú-

daqueles artigos, cuja con3ê- Desele agora, porém, os dr, blicos iançou uma proclama-
,quencia as urnas esmalta-' b::mcacla do Partido Socia ção congratulando-se com a

ram, para confusão dos Que, Democrático, asseguramos a I classe pela aprovação do re

antes elo·pronunciamento po- Sua Excelência que repelire.· 1 querimento de urgência da

pular, anunciavam vir para mos sempre qualquer inver· deputado Fernando Ferrari,
esta Casa com uma· b:tncacl!:l dade que profira, e'o faremos I'

líder' da bancada do P'I'B, p:1-
de 22 deputados. no mesmo dispasão. Atravós ra o projeto de classificação

A espetacular vitóriA, cl:l da nossa palavra, as luzes ela I de cargos e funções. Contu

Ncreu Ramos, tudo indica, admit'ação e do respeito (I:', elo, considerando que setent::t

.não lhes serviu. Contr!1 êle �ente catarinense estará:> e cinco deputados votaram

se voltam, outra vez, agor", permanentemente acêsas em contra a urgênCia, aquela
em discurso lielo na Asselil- tômo da g'l'andiosa figm:a do t entidade resolveu tomar uma

I"
.

lt Sr. Nerêu Ramos, impeelindo! série ele medidas, no sentidDb ela, os 111SU os, as agTE'S- !
sões de,sarrazo:;J.,das, os jlll� Cjue a -sombreiem a inveja f I do aludido projeto correr se TI

'" 0-" l'�''''"A ·-Oi'"'(. \ a ;YiJ·ü:õtll.\"'a,. - I �J.·l�:l·S·cip..,lon.-p'as. ,!Oe .Cfl·l.a o "'cllm.. �1.1�O 10.1E,.:LiT�27jlO�) ;.\- j�t..!';·�_;:t._J.[J H!Jl...:... i,J.J ..1,; õ:1 -

.'
-
__ ,_. _"

o ESTADO

SeRlpre acesas as luzes do
respeito e da admiração I

da gente .catari:oense I
veremos, então, além das desordenada talvez pelos ím I

fronteiras de Santa Catarina, pulsos e sentimentos dos pa j
lá no cenário político nacío- rentescos. A tudo isso já de" ,!nal, elevando .. a e prestigian- o povo resposta sem respo-
do-a o aureolado catartnen- ta, na instância termlnatívc I
se. das urnas, Se. este, sntretan- i
Veremos aquele que, Artur to, rôr o desejo elo senhor elt- I

Santos assim definiu em putado Paulo Konder BOf' I
conceitos magistrais: Eleito' nhausen, daqui eu digo a su« !
V, Exa, Vic'e-Presic1ente da Excelência que continue lH;1Ueliúblit:a, Senhor Presiden- inglória caminhada. Respocj
te, teve a nação a segurança do com Ruy .,. "Não poueas :

de que posto de tão alta res- vezes, pois, rasão é ... agra- !
ponsabíltdade seria ocupado decer a malevolência dos. (li,i)

l,.or v�l'dadeiro estadista. �l'e
.

sUores,
. _!

sídente do Senado, o maior Sr. Presidente e 81'S, lJé'Pll- ;

elogio que lhe posso fazer é tactos! .,
declarar, num preito de jus- O senhor deputado Panli

tíça, que V. Exa, se enfileirou Bornhausen arrematou o seu

entre os mais notáveis ho- discurso de' segunda-feire.
meus de Estado que no Irn- passada, com fi attrmação ele"

pério e na Repúblíoa honra- que assistimos à queria d':?

ram essa cátedra". um ídolo ele barro.

Veremos o grande estadia- Não, senhor Presidente, c)

ta corno Presidente da Cã- Sr. Nerêu Ramos só será idu
ma .Federal, eleito por qua- lo em queda, no juízo daque
tro vezes consecutivas, e ali, les que profetizavam vinte

no alto F; honroso pôsto, a anos de domínio uelenista no

"índependêncía, a firm eza, n

Vigilância fizeram dele um

ponto de apôio e uma spe
rança ele que ntos tcmtan,

pela sorte eh democracía em

1103S0 país,
E vemos, ainda, sr. Presi

dente e S1'S. Deputados, para
gáudio dos catartncnses, o

Estado e que, mal chegados
ao primeiro pertodo sucesso .. I

rio, já tiveram de abdicar dn �
I

pretensão, para ir buscar nas :

fileiras do mais deSga3t::\cL:J'
partido político ' do Estado, !
as esperanças vás ele escapo... j
rem à derrota, que lhes se-

'

rá inevitável.

,

'tllinta-f, la, 14 d'e julho de 1955. .. _ir "

5
- " ,

=",.........,.,===="'=""""......=-"-·,,,,."""",�"""'!!':'.,..,....�·,--.,..-=:�-.-.,.,,,��o··-.- . .,.---",.

o Rio esp'era a sua visita para
Congresso Eucarístico e ...

�.

o'

'0-'.
.

".".,'

.. , colaborando com esta exc:ep,clonal manifestação da fé

católica, põe à disposição dos srs, Congressistas e de suas

famílias, um amplo SALAO DE REPOUSO poro descclfiscil

durante o dia, guardar seus embrulhos, escrever

suas cartas etc,

�:
".:-

.

o Salão de Repouso
d'A Exposição Carioca
\

\

\
!

!

oferece-lhe
os seguintes

'. .).

serviços
gratuitos:

.

"

10_ Poltronas e sofás ....,.

,

2° - Lavatórios ,:
...

3° • Escrivaninhas com papel de carta etc.

4°· Telefones
511 a Secção para guardar volumes

6° c Cuichet dos Correios para expedição e rece

bimento de sua correspondência _,,��.�
1 g� Moças para informar e orienta, os congressistar

.;

.. : além de um completo serviço de BUFFET-FRIO, a preços módicos

"nGt•• endeliç@ d'A EXPOSIÇAo CARIOCA - hugti da
Carioca euauina de Gon�al'le� Dhu - ti, quündo ehegQi' a@

Rio. UI. Oi lervi�ol do "Salão de RepGuso"! O Sr. e lua

família i�fÕQ bei\wllid@íI à ..A EX fi O S I C; Ã O C A R I O C A " I

.�---_._-----_.__ .

---_ ..._--�

CARGOS E FUN
ÇÕES AUMENTA O PRECO DO CARVÃO.

,.
MEDIDAS DE SEGURANCA

,

LONDRES, 12 (U. P.) �

0,,
a uma política erronea a res-

'

govêrno clD primeiro mini�- peito dos combusttvei� e ê-
GENEBRA, 12 (U. P.) - kinson estáti'aqui rlesde dn-

O diplomata britftnico Petel' '.co do corrente, reunindG-3e
,co Anthony Eden foi' criti- nergia elétrica. O "Times" e IWilkinson, secretário geral aO menos uma vez por cLt
;.ado hoje por todos o.s par,'- I� outros jornais qltalificara�.o I

-
, da próxima conferência elos com uma comissão ele l'eprc'-tIdos, em cOl1sequencla (l::\' aumento como" "um seno !-'

d I
sentantes das Cju::ttro potên-

sua clecis!1o ele elevar em ele- 'golpe para o país", e disse- "quatro grandes", ec arou

I cias, Adiantou que tudo fica
zoito por cento o preço elo mm que isso :poderá deter- IlHe "foram feitos excele�te3 rá pronto em tempo. U!1l'J
carvâo no'mercaclo interno. minar uma cadeia de aumel1- progressos 110S preparatIVOS
As energicas criticas, lança- ·"05 paTa todos os artigos. para o encontro". O sr. Wil

das ao ministro de combus-

tíveis, . sr. Geoffrey Lloyd.
tanto pejos conservadores co ..

mo trabalhistas, refletiram a

desgosto dos consumidores
do carvão no país. O con

servador Gerald Navarro di3-

------------------.-------

companhia ele .gmnclaG :!:1-
fronteira, e1e nacionalidade
suiça, Chegou aqui para re

forçar o policiamento. A di
reção eh política anunciou
que o cruzanU!nto da frontpl
ra ficará condicionaelo a do·

Guilhólln8 para tipografia
MARCA KRAUSE (ALEMÃ), SESSENTA CENTI-

METROS DE CORTE. cumentos especiais
"'"cc.",

. ...;;::D_eodol'o, 33. a conferÊncia.
----__�__.. c�. " __

elurante
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Flm'lal1[;llo1��, Quint.�-fq)i r a, 14 de jlll�lO rle 1955.
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Na 'Assembléia i
!

Fqí aprovado o obra iniciada pelo povo (la-!

" quela
.

cidade, e que tJilt:,:; li
.

serviços tem prestado à Cl�!.
Díscussão e votação .do }11'O- ança desamparuda. Posto em I

jeto de lei nr. 2;)/�55 - 01'1- votação o presente Pl''Oj2tD; Igem Governamental cria no- foi o mesmo aprovado pela,

vas comarcas etc. votos do PSD e PTB. O depu- ,

tado lhli Hulse, da UD1;( re

O deputaôo EstivflÍct Pires. tirou-se do plenárlo : pura

d.o PSD, ocupou a tribuna, não dar o seu valo.

para dizer que votaria para Discussão e votação do pro

jue o presente projeto de lei, jeto de lei nr, 3\1/55 - Cria

de origem governamental, fi- um Grupo Escolar em Felipe

casse u�uardan<lo a decísào Schimiclit - Em torno tlêst�

do Supremo Tri.bunal Fede� I Projeto, .

verific:nam-.se di

ral, tendo em vista que lei l. versos debates, tendo -se -O>

ídêntlca e ele origem do po- .:.upado elo assunto 03 depu

::1-;; Jucüclár!o, já, foi dlscutt- tados Benedito T. ele Carva

da, votada e aprovada pela lho, da UfJN, Joio Colodel,

O dsputn do João Colodel, Assembléia Legislativa. Ocu- elo P'I"B, e Estlvalet Pires, da

do PTB, ocupou a tribuna 10- »ruam-se, também, elo mes- PSÚ. O primeiro manlí'estou

go depois para encaminhar lHO assunto, os deputados ão- .,e contrário à aprovação do

um pedido de informações lo Colodel elo PTB, e Lenoír Projeto em discussão e (I';

para saber qual o número de vargas J,1ern�ira, do PSD, que dols ultimas - Jpl'ío Coloile1

Fisc:lis da Fazenda e demais .ustentnram a tese defendi- ,�Estiv:llet 1'l1'ê8, ltI::l!'tÍlest:,·

í'uncíonàríos da Fiscalização da pelo deputada Estivalet ram-se a favor,
.

ela Fazenda, lotados na Co- 'I Pir�s. As bn,n�aclas que dão Posto em votação, foi o

letoria d� Canoi�has, pelo I ap_Olo
ao Governo, �a.n?aram mesmo aprovado, pelos voto',

rato de. nao ter sido respon- I m::1.O de tOÓé)S 03 artrrícíos, a' nominais do PSD e PTD. O I

elido até esta data, pedido
i té os ante-regímentals, para deputado Benedito T. de!

idêntico, feito ao sr. OO'ler-
i obstruirem a votação dêste Carv:-dho,' retírou-se do ple- i

nador do Esta.do. I projeto de lei, que terá ele a- nárío para não dar ° seu '\10- ;
O, deputado J0:10 Colodel,' guardar a clecisão do Supre- to.

antes ele deixar a tribuna, mo 'I'ribunal, em virtude de O deputado Olice Caldas,

e depois de justificá-la, lon-Il'cp!'esenta<;fw feita pelo Pc- :.10 PT8, pede agua para mo

gamente, propôs .à consí- der Executivo. -ôsto em vo- radores (la cldade de Tuba

deração da Casa, a seguinte tacão foi o mesmo rejeitado do.

Muçiiw: pelos votos nominais do PSD O deputado Olice Caldas,

e PTB. do PTB, ocupou a trtbuna,

c.,
Dlseussâo e votação do pro- em explicações pessoais, 1)!1!'a

. jeto de lei nr. 32/55 .z; Con- depois de fazer um veemente
"

]0 _ que esta Assembléia r-edendo auxilio à Casa da apêlo ao sr, Governador do - --.----.
- -- -- -_ ...

_-.---�-------

Legislativa se dirija ao Se- .rianca em Cresciuma - O,;; Estado, tendo em vista a. ,., , '

nado Federal, remetendo leputados Olice Caldas ç inepcía do Prefeito Arnaldo. PejclllllOS aos noss[os.
dtstintos It�ltl�':S' o obsRcqUjlO _oe Partl·014P'a'caO

por cópia esta Moção e solí- 'aula Preís, ocuparam-se, da Bittencourt encaminhar um. preenc
ier o coupon a 1:.lXO e reme e- o a nossa ,e, ação.

citando aos senhores líderes .ríbuna, para defenderem I) oficio ao Poder Executivo; afim de completarmos q uan to 3Iltes,'o 'nosso Cadastro
, 'Soci' I

Emanoel Paulo Peluso

de tôdas as bancadas qus se -rojeto de Lei em apreço, pedindo agua para os mora-
U •

pronunciem, de modo expres- que concede um auxílio de' I dores ela Rua Mauá, no Baír- Nome . , .. , , , ,
' , , , . '.' .. ,

e

.

R U 1
Carmen C,úneo Peluso

so,_ éondenando cjualquer ;00 mil cruzeiros,. para a Ca- Iro das ofi_cinas, na cidade de

I
. _' , ,

, ,
, , .

Mae·J
•

têm o prazer de participa r

tentativa que vise frustar o sa da Criança, em Cresciuma, Tubarão.
" ,

, , .

, .

d
.

1 't d 3 . __

... - ..

'PaI .

a seus 'parentes e amig'os, I a. .seus parentes e amigos;

éXlto o prOXllliO p el o e ALMIRA L]J.�HARES MOURÃO
'- II Data J���(�i�����"::::: :.: :: : : : : : : : : : : : : : : : : ::: : '. : : ::, o contrato de casa,m.ento de 10. contrato

de casamento de

de outubro;
20 _ em iguais termos \le

MISSA 70 DIA Estado cjv�" .. : : ..
, , ..

,

,......

seu fllho Paulo com a srta,

I
sua filha Marlene com o sr.

dirija à CâmRra dos Deputa-
Irmãos cunhados sobrinhos de Almira. . Linhares Emprc2'() .. (Hi" Cargo , < ••••••••••••

Marlene dos Santos. . Paulo Cúneo Peluso.

,'[olll'ão convidam aos parentes e pessoas .amigas para :c,ll"go do PiÚ (mãe) , , �"""""
_ ... , .. \".... Marlene e Paulo

.ssistil'em à Mlssa de sétimo dia de seu falecimento qu-e I' . .... ..:....�. '�, c
.•

'
confirmam,

'

3" - em iguais t.ermos, se
'..

..

�

, nàndmn ée1ebrar dia 14 (quinta-feira.) às 7,30 no AI-
I

..... �._---� ..-----_._-._-_-� Florianópolis, 9-7-55.

riríja a tôdas as Assemblé- I
�r ����:���a� �:,s��/��e�i:;���;� �:t�J����i::n��le com-II··.�;':�Wlti: )1' ·U1p.�(f!'DI�:hl:�. 'Fo's··toro·s Pro�pauand'a';1'e;'erem a este ato de fe Cl'lsta,

�"�. .

�� $ ... ..,..410� -

. FlorhnópoJis 8-7-1955
II 1>(.,,,1.•; D ".1. r' ••••...�,.:.:,� ,:;.

'.; ;0""_ �J" •.1I. ,",u. P.6_'- >� ._
.

.
f é:ll.0 [j;�Ci·t"'m tôclas as Cu-

• , " C;IiRoT';I'f .
'FJ.F.ClOA,., �.o,. .....�' ,......... . "'. '. '.

lü:l.fUS de V€l:eador.es;
.

mii<\I�--DE' CONVOCA� .

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

_<_.__ ; _:rendemos para l'�venc1eclol'es estabelecidos carteIra"

.•.0 _ q'll? "''''t'a Assel'nble'l'a r;-() P ·RA. O PLEITO' A '1' d 't'
. VE'DSDE-SE AS SEGUIN'l'ES'PHOPRIEDADl!:S

. de losforos pal'� coleclOnadp!'es.

"% _ �� .. \;./l. A ',_�. UXl lar e escl'l 01'10 t' • �

.'

Ee dirija ao Excelentíssimo Pelo presente eoital, enl
.i\. Casa 'n. 12 na Rua dos Ilhéus (untigll Visconde

PRADO .1MPOH.TADO'i;lA B. A.

Gene""l Tel·".el·"a Loth, Ml'-
Ouro Pre.'to).

_

.

:1' I;"II'q:l r1f' Siio !,,'1'l1n('!tr�o 11 .. 26'.- s:lla 1.114

..... .,. �umprjmento ao disposto ao Competente
nistro da Guerra, manifes- t fi 1 I t

-
A Casae n. 13 na Rua Silveira de Souza I

RIO DE JANEIRO.

,.r . " (as ns l'uçoes apro-

��n��l��u: :\�,���i�aá ::it�- ����if��:r, �lP��t;l�i�)�lt Precisa. A MODELAR U!�as ;aaS�;:I�o:�t�;ll! �� �\��� �:��i�:;�i����',o (Morro) I ---p'"
,--

artl· C-I�p:a·
.. ·

ca";'"-o
.. _ .. _--

Excia., contra os presumíveis '.OIlVOCO os associados dêste
"om o terreno 6 x VI, preç'O Cr$ 18.000,00 I:·

.

.

..' .
-

golpistas 0-'1 os rumores de 3indicato para a votação no , Uma casa de mat�rial com o terreno 10 x 30 no inicio
'

Nil�on Vasco Goudill e Lenir- Cesário Pereira GOll-

alteração da ordem constitu- lleito ]Hll'â eleição da Dire-
ALUGA-SE ela estrada do Pantanal (lado da Trindade), preço Cr$ .... din, part.ic'ipam aos parentes e pessoas de suas_Telàções

.oda, Conselho Fiscal e seus
- Aluga-se 2 quartos para -10.000,00 o nasdn:1ento de seU filho V-asco Gondin Nete ocorrido

.espectivos suplentes,
casal tratar à rua' Tir�den- A tratar com o Sr. DOl',llécio Soares ou o Sr. Sílvio 110 dia- 1'0 na Maternidade Dl�. C�rlos Corrêa.

' .

A eleição sHá reealizada tes, n. 44, Son"ini Fiol'ianõpolis, 1�-7-55.

.'10 dia 15 do mês de julho do

c. a. dàs 9 horas às 18;00
tOras (horário de funciona ..

mente da mesa coletora) e

,erá processada pel'ante a

.desa. Coletora desig'llada e

]He funcionará no seguinte

Congressô Eucarístico

O deputado Paulo Preís, do

PSD, ocupou a tribuna, após.
1):1.1'a tecer considerações em

tõrno elo Congresso Eucarts

tico, e fazer um veemente a

pêlo para que os verdadeiros

democratas de Santa Cata-

1'l11a, não se deixassem levar

para o caminho elo adio e lias

retalhações pessoais.

Pedido de Inrormaçêes
moção do deputade João Co

iodel,. do PT8, contra o golpe
- a UDN procurou torpedear

Propõe:

dos;

ias Legislativas, roganelo as

1nesmas Que' se dirijam' ae

8ênado e á Câmara Federal

cional.
São eSSU3 considerações

que entrego a apreciação
desta Casa, numa franca e

leal advertência de. que a de

moéracia é, ainda, a melhor

forma. de govêrno, e que, nós,
representantes do povo, não

podemos fugir ao dever de

defendê':'la contra a arreme

tidas malsãs de embuçados
inimigos ou pseudos amigos.

�S:lia� das Sessões, 11 de

J(llbo (le 1955,

O deput.acio Laert Ramo!'.

Vieira, lí.Cler da UDN, op
IJOU a tribuna, para dizer que
o seu pútid.o era de opiniáo
que a MOÇÃO do deputado
Joiío Colddel era inorportu·
na e que sua bancada votaria

para que a mesma fosse en

caminhada á Comissão dt'

Jnstic:.a, ps.ra l'eeeber o necei(:_
[;úrio (::,:tudo, com o fim ex·

clusivo, como deixou traru·

parecer, ele torpeelea-la.
O deputadO O.mí Régis, :1"

PSD, 'ocupou támbém a tl'i·

buna, para. discutir fi, refe ..

rida Moção, tendo dito que a

bancada do PSD, votaria a

favor daquela Moção por a

chá-la oportuna. Posto em

votação, fOi a mesma apro
va.da.

Ordt'm do dia

Discussão e votação
'PFojetos de leis fll'S, '13i5fí -

e ....... 183/54 - foram ambos

a.provados.

Di�{,u"i�1io e
..votação do pa

recei' exara.dó ao abaixo as ..

.

siTl:l.llc m', 2/i>'1) __ o dos mma·

dores da Rua Chapct::ó e Ser·

vidão Franzont (lesto, Capi
':'(. "apelantlo p:ll;] qne se_-

"jàÚl. jJfovídencia.
d' d(Sllo, Jl:l.qlí?:·

la zona

- }):=t.recer.

Pronta Entrega
f\JOVA

Preceito do Dia
i" EDIT.ANDO os "DO
I CONTRA"

I .

E;' �1L1ito pernicioso, para

I;s 2·:�"�c.a8, o contacto cem

,n{11,:;J,h,os que, ststamàtica-

ilirnte se manifestam con

[1".1 tu d o G con tra todos.
i· 0l')l1.i-S0 nelas um senti
mcut o falso em relação às

[Jr""w':lS e coisas, pois se

acostumam a. ver somente
.lefettos e má fé nos que a.s

:·.erc;,m. Torna-se descon-

'fi::d:1s, maldizentes e candí-

rlatas a sérihs perturbações
rnenta is.

J .ívre seu filho da in
fluência dos amigos
"do contra", para que
tenha uma ídéía justa
da vida,' e possa contí
ar 110S seus semelhan
t es. - SNES_

Com o já ramoso taclado Ii'aeit em 2 fileiras.

lJap�lcirlacle: B99 MILIIüES COM Ou SEM SALDO :-.m

GATIIJO
ELETRICA imprimindo a subtração em

V�RMELHO

DISTRIBiJIDOHES PARA STA. CATARINA

CASA FEER�TA�"DO, LTDA.

Rua Saldanha Mqrinho, 2 -- ex. postal, 40; I
I
I·
I

I

Fone: 3fl73

'I'elegramas: "Canan"

Joaquim Coelho dos Santos
e

Mada José dos Santos

têm '0 prazer de participar

dos

ocal:
Mesa Coletora:
Sede do Sindicato, à rua

['rajano m'. 14 10 andar (a1-
:08 da Confeitaria Chiqui
lho)
Só poderão votar os as

,0ci:Hlos quites, contando

nais de seis meses de inscri-

:ão no qlludl'O social e mais. o
•

.le d?is..

_

anos de ex(;rci�io d�" .�;.:'."�'7 -:<:>c

proflssao, a men'o� ·q·ue se',.; ." .

":'1>........ __ to,;:· o::!.� '">

�ncontI'em nas �'Cz2 �� .I'·:Y'"
previstas no art :eu .'

.da Consolidação-,:ttis . '061
Trabalho, . maiol"cs- ""tle: -18'-!

.

mos, Sftbe

..

l1do.Jêr ,t: es,�'l�:��:i'1(art. 50 das ."

Os .

o"

.
d�V�fão

;omp�:�c:&l�> >[:�- () hora.-
rio de flln�{bii:'him{lnfó-:cltl Ivle-
3a Coleto�'a, 11

.; ...."; 'Qs de re-

cibo de quitaÇ'ã;ti, a mensa

lidade sindical, <-on declara

ção do Sindicatô"'pul'à. supl'i
la, bem como, pai'a prova ele

sua indentid:tde,. com um dos

seguintes docu'mentos: cart.

prof., carteira d�' identidade,
caderneta Ínilitá.r; carteira

de Instituto de Prevídenciu

Social ou Cart.eira de as

sociado da entidade.
O associado poderá' obter

Iinformes . na. secretaria da

entidade sobre o local em I

que deverá votar, sendo-lhe I

facultado examinar as lis

tas de distribuirão de vo-

tantes.
I·

Florianópolis, 6 de. juiho
'

d�l:��io Pereira Filha IPi'esídente
....

> '-r:.,";
• .

F_LORi4�9Poll�

I'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



',(o'm' ii B.iblíà na Mão
I
I
I

L,.�
I T�u" estatutos. têr.l_ S;OO 03 m.eus cântico: ,no- lugar
.Ldas mjnhas peregrfuações, De noite me lembreí de t.eu

O t I'
:

S I A I
· D-EROIS,DE; 8 ANOS

�nome, ,ó Senhor. <Salmos 119:51,5�).' Ler Salmos eH a..:: ,an a pu" o ola' RIO, 12 (V. i}.) - A in-
! 119 :49-56 ou Atos 17 :24-28. , formação seguinte procede

I �' E' fácil seguir a filosofia da história no Velho Tes-
DI '

' da localidade paulista dó'

,taménto porque há �lela cíclo'g def3nÍldos. O po.vo prospe- ARtalrR ANTONIO MENEGO'I'TO C�lmpinas: Uma providência
rava quando obedecia a Deus; então se osquecra de Deus , , .

de rotina, parece ter revela-
.no período de- sua properídade, e :tEle' os punia. Sofriam . ,'-Rua: Tiradentes, D.O 20

do a autorta ele umcrrmehe-
I e áú;ependidos clamavam a Deus por perdão-; então o FLORIANÇlPOLIS díondo praticado há anos.
! Senhor os perdoava e os abençoava outra. vez; Um ca'bo da Guarda Notur-

I Uma-coisa não podemos hi·uorar. DeliS está mui pró- na recolheu na rua uma ío-

I
x-imo' em qualquer cíclo; tão: próximo qu�ndo �castj.i';a, e o

vem, que se dizia persegui-

I
povo sofre como' quando abençoa e a naçao prospera. .ta e a levou a sede da cor-

Não há nota mais característica desta cren eà do que .ioraçâo. A moça manifestou-
a que se enc�ritl'a nas palavras do. salmL�ta" at�rmando �e agradecida e, dernons-
'que se lembrava de Deus quando -acordnva de noite. Qve trando toda confiança no

! é que pensamos nestas horas de in,.sônda;' nas vigílias da .

1 ld t'f'
I proteter, depois ue 1 enu 1-

.noite? Não é maravilhoso ter Deus tão próximo de nós cada como Doralíce Morais
! que, naturalmente, volvemos para 11:1e nossos pensamen- D�lmaI', confessou ser assas-
! tos e meditamos sôbre a grandeza de seu amor por nós'! 'üna do pai, Derlmdo MOI'ai.�,

I
' O R A ç Ã O .

a 'lUcrfi teria dado formicida
Ó Deus, nosso Pai, tu e�t{ls perto de nós sempre, misturada com comida, para

! mas, às vêzes, parece-nos que estás distante, Conduze-nos ,;,3 vingar dos maus tratos
.

à expertência que nos fará cônscios da tua presença que sofria desde menina. O'

sempre, mesmo nas longas noites quando a in��ni� nos

I
Lato ter-se-ta passado há oi-

conserva acordados, Queremos ter tal conscrencra da Ia unos e, logo após, Doralíce
tua presenç� qual teve nosso Senhor, em cujo nome nós

I abandonou o Rio, tugtndo,
oramos. Amem.

1 \.

�ENSAMENTO_PARA O DIA
OA • "". 1\ I ,�. DENTAHIOS

' .---,---.----- ..---..

Nestes dias carecemos 1130 de uma experrencra pas-I F,HPKCIAIIZAD,. EM AR'IlhOS. .
. I

COQU'EIROS' sageira deDeus, mas do senso de sua contínua presença.'] Estoque permanente' d� todos e

qUalSqUer. êll't.lgt)"l R' . ,I' '.0 "e
I):::., .'

"

..
. IVAN LEE HOLT (Míssourl) .concernentes ao l'am.o.. .' es rio -S '

.0'. ·'.8AJ-rro'·" que·",.•e,s,QU'·

..

r'ne EQUIPOS, CADEIRAS E MOTORES YEVONI te- ii,

U -.' O 'U mOS\ para pronta entrega \', I
, Loteamentos na Praia. da Saudade .' Acertamos. encomendas de PLACAS E>:.>L\lALTADAS O "Satos íu" é excelente

Numero 1 (totalmente 'vendidó) �. ,"_._'�'-,-._� par'a diversos fins' I
para combater 1:t8 (',unse.

Veja se conhece os proprietarios ; Dr. Gercy Cardoso ,

.

ATENÇÃO; Atendem9s OR senhores _Dentistas. e -c!uencias dos re"friado8;
(1) - Sr. Joel M. Moura (2) - Dep..Alfredo Cherem

.

-� .

"

.

.

.

. Protéticos do Interior pelo Serviço de REEMBOLSO .

't
_ .

(3) - s-, Frederico Bundgens (1) - Sr. Nilton Digia-, jp�1$' cO.l
AÉREO e POSTAL :

H'f1 açoes dos bronquíos,

como ria Silva (2� - "Sr. �Ivaro Accíoly de Vasconcellos 1
.

.'

.

S"
.'

.

'

I tosses, «ata r ros. Peça ao, leu

(1) - Dr. Joaquim Madeiras, Neves (6) -:- Dr. Oswaldo '

,.,
\ -.-----�-,•.-.,-._----. farmacêutico "Satosíu ', ín-

Luiz do Rozario (1) - Dep. Romeu Sebastião Neves (2)
.

I' ".
-

. dica.do, nas traqueobron-'
- Dr. Antonio Santaella (2) - Dr. Moacyr de Oliveira. "- '/ 'f

"

. ,:',,,,",;e.1t B·RASllEIR·OS EM' L-ON' D�.Y\.;'E�S: quites e suas manífesta-
(1) - Arq. Luiz Eduardo Santas (1) - Dr. Elias Mansur �_ 0UIlAIITE TODO ,..� cões, Sedativo da tosse e

Elias (2) - Sr. Paulo Rudy Schnor (2) - Dr. Adel'bal! ffi
_,. LONDRES, 12 (U. P.) -Ilizados

em Cambilclg;ê:, Dun- �xpectorante.
Ramo" da Silva (1) - Sr. Aurelio Marque� Monteiro da / "- nOS liAPTJOS Entre as várias cent�nas de dee. e Lee�ls. A

Outws
.

cursos

I
" .. ------, .. -----,',.-.-.----".�

CORta (1) - Sr. Carlos Buchelê Junior (l) - Dr. Zlllmul' I "\. professores estrang.e1l'0s de malS geraIS sobre a Vida e (l LECION�'

Li!�g. Neves: (1),
- �ja. ?ülaberga Noronha Men,des (1) -

M'I.D}t.�, 't·,
língua inglesa, que assistir§.o i literatura, inglesa terã� lugar' ! ' l

.

e uep. Leclan SlOVlIl�:kI (1). ". .!'.', 1, um p-rograma de cursos ele I em Bristol, C8.rcliff, Chelms, GREGO - LATIM

NUMERO 2 (AGORA A VENDA) � ;;,;" ';;.. 'lerão no Reino Unido entre forel, Liverpool e Southamp- lVlATElVI�'l'ICA E FISICA

TEl1RENO DE PROPRIEDADE DO DR. NEREU RAMOS' ':<,'
.

::;
"" ,'liÂ

'" � � � � uJlO e sgôsto, organizado ,tau. Foi organizado em stm.. Dr. 01TO FRIED1VIAN
Apenas dezenove lotes i . ,

", 'l' l!P . oelo Conselho Britânico, em '.,ford-on,·Avon, 11m curso e6- Rua Cristovão Nunes Pi-

Proje.to, )üteamen_to e \'endàs - EngO Rui Soares -- � �_.:...:��._�_.� .- -- -j !::onexão com universidades (:: 'pecial sôbre Sh31�e.':pfJ,re E; res, 21.

llnn. De�)d:?l'a 7 --::-:- Vone 25:!l.�
.

'

.. ," I ", -
.

.

.

.

.

_ .' .

"

.,'"

:mtros cent:·os ,Pedag?gico,q, dois mai3 serão relGb.tttllos em
EDITAL DE CONVO. ,

.
,. r ,.. , .' p _, __... "" ,_ ,_. "

'j
'. :' .,.' -' �.. "lc'ham-se mclmdos dlversos CACAO DO CONSELHO
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' , jo mgles falado e escl'lto t !trangeir:.1., c1estinr.do a. pro-'
os senhores lVIembros do

V A N A O I O L d Ed
...,

C I'
.

E t I I
,�onferêncb.s sôbre a �ida e (; Ies�ore� esp�ci:1ljzac!Gs em

Conselho Deliberativo, para.
.

�.
í1 uc�·a("".·�o e 0- e·gl'o _ (:':::i( lia :Jteratura contemporanea, llnlverolclactes e es-colas se- .'- l'

,

""'OÇAS DE"'·& .,., ii" '.' . \" li .) U .. .,' I
a l'eU1llaO que se rea lzara.'lu , ..-. u.' Os cursos destinado:.: espe·· rund�l'las fl_C.Ll8.1Wldus, � o ou-
no dia 12 de 'ulho de 1955

HOMENS SEl\1 BNERGU.

"Di"aS Velho','
·ifica.mente a professores do tro sobre Jlttl':ltl1ra mglesa I (terca-feira), �s vinte (20)

-

...Não--' lua culplI! ensino secundárIo serão l'ea- ,nodemn.
. horas, no séde social desta

& • 'fr�queia que o dci-;ul canudo, �Hdo. A Comissão encarregada de elaborar o ante-projeto do:,'�
'__'_"""_�". ,_ ..__ , �,___ t Entidade, no Edifício Ipase

com moleza no 'f:orpo e olbol I.W lIrtll',.,. Estatutos ela Associação dos Ex-Alunos elo Institutõ' cl2 ,- 40 anda.r , e no caso de

.A fnqUelt ilU·ü. a 'vida pofqU. f.OUIt. Educação e ColégiO Estadual Di:ls Velho convida os ex,

A
.

d
'

·

t;
não haver número legal,

alunos elos referido.:; estabelecimentos de ensino para f gra' ec'IIDsn o I uma hora depois, Com qual-
_ ... fOrçaI! �lIra o trloalho.

Assembléia Geral, a realizar-se dia 23 do corrente, às lE, '.
. ,"

. '. .' I quer número, a fim de d�1i-
VAN�DIOL horas, no Instituto de Educação Dias Velho p:ll'a di.scus,são MI-',s·sa i berarem sôbre

..
a. seguinte

ilullleotll 'J' SJ\lbulo� sanguíneo•• V1TALlZ.A O .tAp. ••. e aprov::J.çáo dos .Estatutos nesta entidade, e I
ordem do dia:

Jra!>lut>4'illo I .:e gosto deücllllo • ,ocl•.Hl' uadQ· tm tod.. r.:orhnópojjs, 12 de julho-d2 UJ55,
PEDRO JOÃO NUNES a) Discussão .e· votação do

\
•• 1 ...._...

.

A Comi,;são Balanço e das Contas
._- A fün�i,lia enlutada, agradecem a todos quê compa-

referentes ao primeiM
---,_

I'eeerum e �c(lmpanha�'am :'.0 feretro de_ seu inesquecivel I 1'0 semestre de 1955;[�sposo, PaI, Sogro, TlO e Avo Pedro .Toao Nunes quando
b) Parecer do Conselho

dé seu falecimento a 8 do corrente.'
>

e
Fiscal;

-
-

-

el
\ \',' .

Outrossim, convidam aos parentes e pessoas amigas
..
_.-'

p
'.,' " '

I c) Leitura do Relatório

e-ne""r.'M;��G'1f.'-/l--'A-',-·S.'./
para· assistirem a ]'Vfissa de 7.0 dia que mandam ceiebrar
3S 7 heH'UB dia 14 (QUIN'l'A-FEIRA-) nà Catedral Metro,. do primeiro semestre

. de 1955, apresentado. ·politana.
.

pelo Presidente da So�
.A, ,todos que comparecerem a esse ato de fé cristã

/)(16 t
.

d' t ciedade;
',,,

'$
.

.

r:,' an"eCipiÓtm agl'U ecunen os.
r ' d) EleiçuG ,cia Diretoria

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

para o biênio de 1955
A--:::i ,195.7, e,

Representante e) �'l:i��.tos. de interesse

R E L O G lOS DE P O NT O 'I 'Floria.nópolis, 7 de Junho,
',Grande fábrica paulista aceita representante e:�clu-

.

� de 1955
.

,

sivo para esta praçá (! imediações. É necessariQ_.qLLf !le.ia. i. Dietrich, Von Wangenhem
Jirma estabelecida no npno de máquínas de escrevei' e,' . Pr.esidente
caJcular para a devida assistencia mecanica. Para maio- '. Acácio G. de Paula ,F. S.
res detaUie.�" éscre'v:el' á Caixa, Postal, 11.106 -_ São Paulo. ; Tiago - Secretário

E- O 'I' .....-. A' "'L·,:-;r��'fi-��!�:·• " ,,-,.;J -. �- ." ,,: �iiM�.t�l'
EDITAL D,E PUBLICIDA-, Ivlaes -----:- Cart. Prof. 3761 '. c:::�,.••.

DE DE CHAPAS I Serie 58 funcionário da fir-
De acordo· Com o disposto ma "Meyer & Cia. Para

nas' Instruções baixadas com Conselho Fiscal: Gustavo
a po·rtaria m. 11 de -11/2/ Zimmer_ - Curto Prof. 48'
5,i, faço saber aos que o Serie 58 funcioIÍário da fir
p�"esente virem ou

..
dêle

,
to-

t'
ma Carlos Hoepcke S. A.:

marem conhec'Íme1tto, que a. .Jorge Leonel de Paula -

chapa registrada< conc'or- Cart. Prof. 110 Serie 4 fun
rente ii eleição a ser rea� eionarlO da firma Busch &
lizada dia. "15 do corrente Cia. Alzizo Torquato
mês, n:;, séde social dêste Gart. Prof. 13335 - Seris
Sindicato, "foi a seguinte: 58 funcionário· da firma
Para Diretoria: .l\Ieyel' & Cia. Para Snplen-
PaHlo lVIalty - Cart. Pro- tes do Conselho Fiscal; Car-"

fissional nr. 12876 - serie los Gasenferth Neto --,. Cart.
58 funcionário da firma Os- Prof. 008 Sede 4 funciüná
i1 i Gam� & Cia. Nel'eu do ,.TiO 'da firma,éarlQs Hoep
Valle Pereira - Carl. Prof. cke S. A .•Joaquim

.

Coelho'
m. 47658 serie 58 fundo-' ela Costa - Cart. Prof;

n�l'jo da l\�i'ma Eletro�an- 11�520 -. sede 58 flU}d01:á- , ...::._
(lIa, Fredel'lcÇl M. da SIlva 11'10 da fIrma Meyer & Cla.
Filho - Cart, Prof. nr. ??? Anibal Purificacão - Cart.
funcionário da Firma Car-' Prof. 33147 Seri� 58 funcio
los lIoepcke S. A. Para Su� II'\ário ,da firma Carlos Hoep
plentes d.a. Diretoria: Elpi- cke S. A. O prazo pá'ra ofe
dio Machado - Cart. Prof. recimento de impug'Ila.ções,
32138' s-.4 funcionário' da terminará' após (5) cinco
firma Com. In. Germano dias � contar da publicação

.1'
-- ..----",-.- '-'-"'--�--�--'--,-� "......,- ..--�_:'

" .. ---- " .......
c"

St.ein S. A. Osmar Ermelino dest�. '

TGonçalves - Cart. Prof. Florianópolis, 7 de julho, CON
.

ADOR49860 - serie 4 funcionário de 1955

1"
.. '

' ., ,

da .firma. Carlos Hoepcke Filho f'reeisa-sE' um C6lTlt longa, prática.
S.A, Pitonio Cavalcánti Tratar na "A MODELAR".

() ESTADO'
_",___.._ ......,.....,. ...... v,�_··_· ...--

.A

CEi4fNO EXOURSIONISTA "é.�·�-ºi..º"{LjMl!IJ�';
._�

-�,Et1lQlQNÁB1Q-."
FUNDADO EM IG-9aS4

�OVEM , JLATARiNENS�!
AGOR"J�,QIJE SURGIU A TUA SOCIEOJ,.Of:� TERÁi

MAIORES, OPORTUNIDADES ,DE CONHECER Á

'fERRA" CATARINENSE NÃO Pti\C� liMPO, [!"
'VíA- �OS" HOJE MESMO. TEU NUI..e E (',fútRl"

ÇO À 'CAJXA POSTA.l· ftti9b FL(JMI..if�,j?ULl$��.(!,.

-
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DR. LAURO CALDEIRA DE A�DRADA

Cirurgião Dentista
Cons\lltório: l�ua D. Jaime Camara, 9
Horário: Segunda Quarta e, Sexta feiras das 8 ài-I11 horas
1'er.ça e Quinb feira, das 14 às 17 horas
.Atende à noite exclusivamente com hora ,marcada,
'Capoeiras: Terça e Quinta -feira, das 8 2S 11 horaii

. Babado. das 148.8-17 hOl'as.

-

F:rll';;:wG:p()li�, QU;1li'a.·fl;1 rn, 14 .1e ,�u111a de lfI,';5.
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ucaristicoCongresso
A Agência REAL-AER )VIAS avisa as pessoas interessadas que restam poucos

lugares dísponíveís para as viagens TIO período do Congi esso Eucarístico.

Se và;', Sa. está íntere ssado em_ viajar nesse período procure hoje mesmo 8-

Agência REAL-AEROVIAS; .. Hua t;om, Mafra, 6, fone :.lJti8 e reserve sua passagem.

«NO Lenacule»
QUINTA-FEIRA, 14 DE JULHO
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Expresso Florianópolis ltda. J
"
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1 ransponte de cargas em geral t!nUe : I.

.

-
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fLORIANOPOldS,· CURITIBA E 'SÃO PAUlO
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l)istríbl.lidol '
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MA'nuz: fLOlUANÚf'OU>iS
E:'IéritÓl'to:

.Rua Padr� '!toma :i0 - 'Te.rr�'o

DI!!p'oslto'
Rua. Oonsélbelro Marra n. ih

Fones: ,2534 - 2.53:'

CauIl Post�l. .:;.,'
�n�. Tell!:.gl':Hico:

Sàndrad'l' e 'l'ran�lJoli;s
�nderaco 'l'i:!leg"d•.fic.:)
8�ntldra e 'franspolia

....J, ...-

,I'IUA\: eca,rru""

v l;wl]ude- dQ RIo Branco

(�12I'48Jt R.AMOS' S/A
(�, '1"('< i'rei()

Í'{\I:W .Joã'J
"fflln,srj�.rtlll

Pi:uli'. !j f'p,';l:i
São Paulo _" CR.pltal- S.f. '

lindereço ;releg'tál.h�o:
Ss,tlélr51de p. 'r�'!U.lgpOIl..
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al'al)eleitoralmente mais forte
inexpressivas em grande nú- quais apuramos estarem
mero e obtidas sem as ísen- vários do Vale do Itajaí a su

ções necessárias. cessão estadual como questão
Essa' corrente considerará: aberta para os seus correli

nos seus municípios, entre os I gtonáríos.

Ou-as correntes-� no roe catarinense
.

.

.

,

A sucessãe estadual será «questâc aberta» para ,8
nos Circulas politícos, nao. sr) nossa atenção para o

assun-I que
o P. D. C. conquistam maioria dos democratas 'cris

da Capital, como do ínteríor, to. , memorável vitória com ser o. tãos, contrárias .ao apoio so

de onde constantes telefone- A pato disso já observadore. primeiro a lançar o candída·-jlenizado ao govêrno, do qual
mas nos solicitam informa- políticos haviam chamado to ao Governo - candidato atos de hostilidade e de

ções, despertando, com isso, nosso interesse para a cír- que o situacionismo e a J. agressão vem afastando os

--------�--------�--------- cunstâncía ele, na sessão de D. N. se viram obrigados a mais prestigiosos próceres.
zncerramento da reunião adotar - a outra corrente A crise na assembléia' pe
máxima dos pedecístas, ;� defendia" o ponto de vista decista não foi vencida, em
maíoría da assistência ser de declarar aberta a questão) bora a ala com maior repre
.onstltuída de udenistas c, sucesaórta estadual, argu- sentação levasse _73 votos a

sobretudo, de estarem ausen- mentandoque o P. D. C., par- favor do apôio às candídatu
es 03 representantes muni- tido em.' forinação,. somente ras situacionistas, contra 16

rípaís precisamente dos dire- ganharia substância com es- em pról da iÍberdade de vo

.órtos [rue eleitoralmente so- sa atttude e .deíxarta à von- to, no próximo pleito. Como

riam quatro quintos da le- tade a maioria do seu eleí- já dissemos, a corrente víto

renda partidária. torado. Por sôbre isso, esta riosa representa o poder de'

Em campo, nossa reporta- ala considerava que o can- cúpula do Partido, enquanto
�em apurou que as sessões dídato, não sendo demoera- a força eleitoral tem nos ven

olenárías da convenção dos ta cristão, mas ligado mats cídos a maior' expressão.
lemoeratas cristãos foram intimamente a outros parti- ocorrendo, ainda, que algum
uovímentadísstmas, com de- dos, como ao P. R. P. ao qual dos diretórios mais expressí
lates acalorados e até áspe- pertence- e à U. D. N. que o vos não votaram e não es

:OS, entre duas alas que SB vem elegendo deputada rede- tão, assim, Incluídos entre OR

.ipunham e que não chega- ral, a só circunstância de ha- 16 votos acima referidos.

rarn a uma decisão concilia- ver sido Iançado em prlmeíra Colhemos, mais, que a cor

tória. mão pelo P. D. C. era de pou- rente que
_
propugnava .a

Enquanto uma dessas cor-' ca monta para o partido e questão aberta não se subor

rentes pretendi� a homolo- para o seu crescimento. Uma dínará à decisão convenclo

�ação pura e simples das terceira razão para a índe- na), considerando-a tomada

.andtdaturas Jorge Lacerda- pendência do partido seriam por uma evidente minoria de I
.:��:�.��:�......::�:�!;:..�.:�����..;�...!e.��!!:..����:..����;::;���.!!�.«;...�:.���...��!.�:..u.e;�!;.l
O Partido Social Democrático ,já I

escolheu seu candidato, em São José
Antoalo rralclsco Machado o candidato vitorioso

o quase silêncio da im

prensa governista em tôrno
da recente convenção do Par

tido Democrata Cristão, vem
causando a maior estranheza

,

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

ATENCAO OUVINTES DAS NOSSAS
,

EMISSORAS
Oportunas palestras serão irradiadas
hoje por conhecido conferencista

Encontra-se novamente em _;ristianl;mo"; 9. segunda,
nossa Capital o sr. Dorando rela R:ic1io "Anita Garibal·

Paulinetti que, desde 1948, ir", à,; 12 haras, sob o tema

nos visita pela terceira vez, 'A Realidade Brasileira e o

na continuação de uma mís- imperatívo do Momento"; f

são expontânea, iniciada há t terceira, às 17,30 horas, pe

anos e na qual vem percor- a Rádio "G-uarujá", no Pro

rendo todas as Unidades da zrama Municipal. versando ú

F'P1"leração Brasileira, dítun- �e-n1a "Exaltação do Profes'

dínrlo o valor da 'nobre cam- .or Hcgente de Cursos de En·

panna de Educação de Ado- uno Supletivo".
lescentes e Adultos, para me- Tcdas as conferências te

lhnra da sociedade e maior rão uma duração aproxima
El":J..ndeza da Nação. .la ele 20 minutos, sendo a-

O sr. Paulinetti havendo �uarcladas com vivo mterês

ja pronunciado numerosas ::ie por quantos se voltam pa

conferências no interior de ca as causas boas e que são

nosso Estado, pronunciará oportunas nos' dias: em que

hoje, uma série de palestras vivemos.

através das Emissoras.locais. O ESTADO agradece a vi

A primeira, será irradiada sita feita pelo ilustre confe

às 11 horas, pela Rádio "Diá- rencista e formula os melho

ria da Manhã", subordinada res votos de feliz êxito em

ao tema - "Democracia e .ua missão de educador.

Na vizinha cidade de São cos e sociais do vizinho mu- Se está de parabéns o glo
rioso P. S. D. de São José,
também está rejubilado I�

povo do município, pois, '1(\

candidato das forças oposi
cionistas terá segura garan
tia de uma administração de
votada ao trabalho e ao pro
gresso.

VOLTOU AO
TRABALHO

José realizou-se domingo úl

rimo, com inteira cordialida

.1e e dentro do mais vivo en

.ustasmo, a convenção muni

ipal do Partido Social De

nocrátíco, para a escolha do

eu candidato ao cargo -Ie

'rereíto.
Por escolha unânime foi
adícado o ilustre joserense,
.r. Antônio Francisco Ma

-hado, elemento de grande
.rojeção nos circulos polití-

nicípio.
Alto funcionário da Inspe

toria Regional de Estatística,
desta Capital, órgão filiado
ao Instttutó Brasileiro de

Geografia e Estatística, 0

anclidato pessedísta, peh
sua honradez e capacidade
de trabalho, aglutinou não

só a família do P, S. D. [ose
tense como ainda o eleítora-.
do ela sua terra natal, que l.

elegerá a 3 de outubro.VEREADOR JOÃO NAVEGANTES PIRES
Com a chegada a esta Ca

pital do sr. Osmar Cunha,
deixa, no dia de hoje, o car

go de Prefeito de Florianó

polís, o vereador João Nave

gantes Pires, ilustre membro

da bancada do Partido Social

Democrático na Câmara Mu

nicipal, que tôra conduzido

para a chefia do executivo
da cidade por fôrç:l de dis

positivos da Lei Orgânica dos

Municípios.
A bem da justiça queremos

assinalar em letras maius

'culas, q�e o sr, João Nave

gantes Pires, soube corres

ponder inteiramente à con

fiança que lhe foi depositada,
sabendo dar seguimento nm'

mal às obras inicia,das pelo
sr. Osmar Cunha, não obs

tante as dificuldades mate

riais com que luta a nossa

Prefeitura, face à pequenez
elo seu orçamento.
Homem prá,tico e de bom

procuravam,
de aflição.
Ao cumprimentarmos o sr,

João Navegantes Pires, peh
sua gestão de quarenta dia.,:

·na qualidade de Prefeito Mu

nicipal em exercício, certo;;

estamos de que interpreta
mos o pensamento do nosso

povo.

senso, jamais se alarmou an

te os problemas que se lhe

deparavam, procurando sem

pre ouvir .seus auxiliares dl

'etos e pessoas experimenta
das, a fim de agir com cri

'ério e Justiça.
Nós, dêste matutino, que

lcompanhamos de perto seu

trabalho à frente dos negó
':ios elo município, sentimo

nos perfeitamente. à vontadr;

para atestar a sua elevada

dedicação à causa pública.
t)rocurando, ainda, dentro

,jas restritas posses da Pre

feitura, atender a quantos o

em momentos

RIO, ,13 (V. A.) _ Leopol-

REALIZAÇÕES MUNICIPAIS i��!;::�����:���:���s:��S���
Há em nossa cidade, gera' I e sem proveito não resultam

colate, em São Paulo, sem.
.: admirável surto de pro-:. em benefícios. A cornpreen -

II
. nunca ter sido punido. Um

-resso, mercê o tra.b.alho con-I sã.o,
não raro, supera os �1!Ü.S. dia, entretanto, e isso

ocor-Iungado dos particulares e gigantescos e ponderáveis
reu há 4 anos, quando deixa-

rdminístraçâo municipal. A
I percalços. va o serviço, foi preso, sendo

)ar da abertura de novas e No nosso modesto municí-
encontrado num dos sea;; 1

nodernas ruas em diferent,"s pio, que aos poucos vai ad-
bolsos um pacote de bont- I

Jairros da Capital e da pavi- quirindo 1]lelhore3 ares, pode -

fbons, pesando quinhentas
llentacão de outras, erguem- se dizer que, via de regra, o

.. "' gramas aproximadamente
e novos e modernos edifí- governo niunicipal tem con-

que ele tirara da própria fá-
ias, num atestado eloquente taelo com o apoio e a boa von-

brica onde trabalhava.
'e progresso. Somos daqueles tade dos m�nicípes. Obser-

•
Embora fosse essa a sua

ue achari1 que o admínistra- vando de perto tais fatos só
primeira falta, no long'o pe-

lar não pode e nem deve podemos nos r.ejubilar, por- 'd l'd t
_ .. no o compreenc 1 o en re O�

,rescindir da colaboraçao quanto temos Visto reahza-
1 1917 1951 f'b ,_

-

d lt 't
. anos c e a ,a a r.

to,s municípes. M:üt� ao COl:- çoes
.

e �u o _que, ,somen} a, ca, mediante o competente
rario O poder pubhco, mUl- Prefeltma, nao era pos:>lvd. "t d' Ih.

.

.

.
.

,. mquen o, ispensou o ve J

as "'eze3, valend�-se de fe.- levar a efeJto, servidor. Ianeli recorreu à
izes ::j.cõrelos, éonsegue muito 'E' êste c_omentário motlva-

Justiça aleo-ando desconhe
.nais do Que se recorresse a elo para incentivar ainda

cer ;01110 fora o pacote de
Jemanc1as judiciais. E' o au- mais tais laços de amizade.

bombons pai'ar em seu bol
tigo e conhecido .pensamen- Nós que sE·mpre temos labu-

so, e o juiZ da la. instânci ....
�o deste comentarIsta: gover"'l., taclo para a melhoria da Ca-

deu-lhe ganho de 'causa; ob
nantes e governados tem de pital catarinense, na impren- servando na sentenca nã·o 3e'
�rabalhar com as mesmas sa e no rádio, continuarel11o� encontrar o 'furto "'atribuido j.:déias. Uns criticando e su· a vasculhar áqui e ali as ne·

ao reclamante ,devidamente I

!erindo. Outros idealizando e cessidades do nosso povo, ill',-'. .

, comprovado e que "não 3e 1
Jxecutanelo. As lutas estérei.'l ra fazer sentir aos governan-

> pagam 34 anos, de bons ser--lelo nome preclaro do Senado tes o que d,eve ser feito, para
-

S
-

O viços e sacrificios CaIU meiá
Nerêu Ram.os, é velha e re- DECI A ser bem solucionado qual- duzia de bombons".'

Lraa e aprovada a ata da velha. Vem da história e da- RIO 13 (V. A.) - Em re- quer problema.
, Por forç·a ele uma série 'le

sessão anterior e lido o ex-
, ta, precisamente, de 2.311 :J.- solução, à consulta que lhe I

As sugestões que f.orem, recursos .,0 caso acabou no

pediente tiveram início os nos quando surgiu em Efe- ioi feita pela União Demo- feitas pelos 110SS0S ouvmtes, "Tribunal Superior do Traba
trabalhos, na hora regimen- ;;0 antiga cidade ela costa 0- �rática. Nacional sôbre se .�' de_ qualquer natureza, que, �ho, que encerrando a de
tal, sob a IJresidência do de- ddental da Ásia Menor. Foi �leg·ível para a prefeitura pa- de um moela ou do outro, be-

� manda' det�rminol1 a 'rea"cl-
putado Braz Alves. r;riador, alí dessa têcnica rente consanguíneo, e a fim neficiarem a Capital catari-

') obscuro Eróstrato que, pa- Je seguilclo grau, inclusiv,�, nense, terão a nossa melhor

l'a se tornar conhecido e fa- do prefeito que deixou a mes- acolhida. E estejam certos de

lado, sua grande vaidade, ma prefeitura desde janeiro, que também as encaminha
incendiou o templo de Dia- o Tribunal Superior Eleitoral, remos aos podere!L.constitúi- A:quele que gi'acejam com

na. ,um dos mais notáveis sob a presidência do ministl'o d03, para que estes sintam o amôr são como as cl'janças
monumentos de arte, inclui- Edgard Costa, resolveu re$- de perto o problema e .se ve- que brincam cGin· faça: aca�

Llo entre 'as sete marávilha< londer negativamente à C1-' jam na obrigação de resolvê- bam por se �oi'tal'. - SAIN'r-

O deputado Antônio Oq- do ImmClO. El'ôstrato, assim ada entidade política. ·los. PROSPERo

mes de Almeida, _
do PSD, ó- 3em lfuéJ;itos, sem motivos ......,.--,_,.-- .•----

P.R.; -\li a tribul}a, na- hora do 3em ,bagagem e SBm presti ACÕRDO DE RE-
d�pediente, como prilne'iro 0- glo" não poct�ndo suporta: Lo.ter·••

·

do Est'ado PARAÇ'ÕES .

rador inscrito, pal"ã�re�pon- (jue o. ignorassem, ficou, co

der de m�uleil'a·..cabal-ê inso': mo pretemlí::t, na Histari:1 MOSCOU, 13 (U. PJ·_ A
, -. -'

HOJE União Soviética e a Austria
fiJmavel, o' clistâiÍi'so . acu.sa- FiCOU tristemente, ma,s fi- :

firmaram um acõrdq fixan-
torio 'do depll-tado 'Paulo cou

"

OOKonder'Bornhausen, da - (C�ntit;ua na 6a Pag.) CR $ 200.000, do os pormenores das repa-

rações que o govêrno ele Vie
DDN, e}ll, sessão· an,teriOl'. 9

.

cllscurso 'elo delJUtado Antô-
. na deve pagar aos russos, em

............................................... t d d d'
-

nio Almeida, será publicado,
'!II' VIr u e as con lçoes expres-

na oportlmidade, mas não O TEMPO t- M·,ssa 'de 30 O-Ias �a:ra�� �r�����:�t��Z����!=
podemos deixar de registrar

!?.revisão do tempo até às tro do comércio da Rússrà,
estê pequeno trecho: "Lem-

14 horas do dia 14. sr. Ivan G. Kabanov, ·e peht.
bro-me, a Pl'ópósito, "para T mpo Bom DolOl'es Dal-Gr.ande e família convidam aos parentes Austria :) enviado especial
de3pertar a atenção dos meus

I
e _

.

E 't' 1
nobres pares para o fato de Temperatura _ s ave. e pessoas amigas- para a missa de 1° mês, que ,mandam re-

I
Wilfried Klatzer. Informoú�

que até a técnica usada nes- Ventos - Do quadrante zar na capela do Asilo de órfãos, no dia 15 do corrente i se que ,será publicado um co.:.
.

b Casa, pelo ilustre depu-! NOl-te, frescos.
, mês, às 7,30 horas, por alma de seu inesquecível chefe, Eu- municado fornecendo porme-

•

tado Paulo Koneler ·BOl'.1lhau-1 Temperaturas - Extrema.s gênio Dal-Grande. nores do

sen, ele se. fazer. coÚheCldo, ( ontem. áxin1a:""18.,V, M�: l._. }l. to�o�-;,�ue cOl!lparecerem a êste a.to reHgios_o .ag_te- <l;PÓS §e�s semaras
e iemlJndo à cm:t" ; nima 9,8: .• - cipa,nl os seus a�i;'a9êCllnelüo3, negociaçGas,

Na Assembléia
SESSÃO DO DIA 11

O depútado Antonilf ,Go
mes (Ie Almeida responde o

discurso acusatório dó depu
tado Paulo Konder Bornhau-

missão cl_o.; empregado sem

direito aos salárjos ati'as:1-
dOs;·.'- ';'_'-"'.

s"n - coincidência.,

.' :

O Presidente Dw:-igfit D. Eisenhower examina uma ves

te protetora plástica durante sua visita a uma exposíção
sôbre a energia' atômica na Biblioteca do Congresso em

Washington. A exposição, preparada pela Agência de In

formação dos EE. UU. para exibição no mundo, consiste
de uma série de paineis e modelos descrevendo os usos pa
cíficos da energia atômica. Exposíção similar foi apresen
tada no Parque Ibírapuera em São Paulo, durante as co

memorações do IV Centenário. (Foto USISl.

DE PRIMEIRA
Não me lembro .se foi Humberto de Campos ou

Agripino Orieco quem narrou o episódio, ocorrido no

gabinete ministerial de Lauro Müllel:'-
Certo político, senador carioca- s'e não me engano,

vivia a pedir ao saudoso catarineÍ1se emprego pára seu:'1

protegidos. Insistindo, uma vez, -em valer seu pistolão,
queria um lugar na Estação da Central. Só ali lhe ser
via. Lauro, diplomatissimo, atendeu-o, mas, a seu mo

do, deu-lhe o aviso de que estava pas3anclo ela conta:
_ Você manda, meu caro! A seu pedido já nomeei

para essa Estação um Encarregado da Água. E vo

cê sabe que a ág'ua, ali, se resume a um pote, co
locado a um canto. Não sei de alguma função que
possa dar ao seu afilhado. O jeito é nomeá-lo Au
xiliar do Encarregado da Água! Vou mandar faZer
o ato!
E assim a Estação ela Central ficou com um En

carregado elo Pote d'Água e um Auxiliar do Encarreg,l
do do Pote d'Água.

O que Lauro fizera por finma de espírito, para pôr
côbro a um impertinente, aqui na sua tel'l'a se faz ago
ra por princípio. No quadro de servidores de qeterm:
nada maternidade, esquecem-se elo médico obstreta,
mas nos quadros do Palácio - são dois _ há garagis
ta-auxiliar e auxiliar-de-garagista!

E assim será até que o dr. Francisco Gallotti assu
ma o govêrno e ponha fim à criação de novos cargos
e, com isso, evitando os inÍlteis, dê melhores vencimen
tos aos úteis.

CHEGA DE, ..
O respeito aos juízos alheios é mandamento da' de-

_
mocracia. Dentro dele, naela a opô!' ao sr. Pereira dos

Santos, novo colaborador da nossa prestigiosa confrei
ra A Gazeta, Ela acha - e terá razões para achar -

que o sr. Bornhausen das estradas asfaltadas e elas
centrais elétricas, é o maior governador ele todos 03

tempos! Ele' sustenta que o dr. Jorge Lacerela não f:;l,z
promessas falsas! Ele cola grau no doutor Heribel'b
Hülse, promove-d a intelectual e, ainda insatisfeito,.
imortalizá-o fináncista.

Como nada' o exaure, implica solenemente com a

candidatura' Miranda Ramos, por que, "como se não
bastas.se, o povo está .cheio de ramos". Que dirão dis
so os· srs. Celso l'amos Branco, Jaime Ari'uda ramo;;

e Laerte ramos V.ieira, para citarmos só 03 mais api'O
chegados?

Peras 'que são uns encantos,
Vêm da pereira dos santos;
Mas -da elos Santos Pereira
86 mesmo vem grossa asneira !

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


