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i '".,:, ENTRE noticiarmos que q General Távora teve

••
Ano �"II z. 'calorosa acolhida ein nossa Capital, e que participou de

um corícorrtdo- .eomíelo e .anotarmos que esse comício ,não

IN ti' tl3 I teve a concorrência que era de esperar, os nossos ilustres

,

'

,

"i ,�_ :c,,' confrades da G:AZETA viram lamentável contradição. Não

i C.•••••••••.,
há tal. O comícío ele segunda-ren-a roí concorrido, mas não

------------------------,--'-.--�,---'-_':"---;...:.;;;.;;:.::.::::..::.::�:z:::.::.::::.::.::.:::.=.:::. tanto quanto era dEt esperar. Nada (te ínccerêncía ai. Ape-Florian_ópolis, Sexta-feírn., 15 de julho de 1955, I 'e .,. 1-•

'

r. - nas um fato, que não negamos e um comentário, expres-----

-c sande nossa opinião e a da maioria dos- que viram o COllÚ-
•••••••,.v•••;j@G��liHj�••��.�íi�t1����.�a6••••••••••••••••••�••••••••••• cio e que, pela propaganda feita, o esperavam muito maior..
;

-

_ _

.'

i Só isso. Nem incoerência, 'nem contradição.
: .g��..... ·_·wa_�.�_�w�_R.����....�5.R.....Qoi".G�cZ...ad-um�.:.i'd'....o�.....3.....!".oa.........._....-......-.s••••_••�••.;....,••• • •

_
,', INCOERf.:NCIA, por exemplo, será aceitar' depoí-

: � ,
, � mentos parciais, apreveitando-os apenas na parte que in-

· � T E S TE'M U N H O 1 teressa e repelindo-os no restante.,Com o S1', Juseellno Ku-

i.' ,�, '

'

I': ,

.

�
bitschek .andotí pOl' Santa Oatartna um jornalista q,u,e viu.

-: eoísas muito interessantes, Viu, para- cítar, 20 mil pessoas

I �"""""��.""�-�"_""",."","'_�.r�_,,,,,,��_, num comício do La.:go Fagundes e atnda achou �ni�esto o ��

•
....................a� __ _........... cálculo! Se 'aqui, estives;S1l na. segunda-feira, çmn, a sua 'arit-

• métíea, veri�·Ú-ÕIJO almàs na'pra:ça t::c:elra e Oiiveira! Esse
: Vencendo a relutância do ilustre·candidato da Aliança Seetal-Trabalhísta, jornalista, assim tão pouco amigo da verdade, viu também
: dr. Francisco Benjamin Gallotti, pubítcamós hoje a carta que, a " do corrente, lhe I o prestígio do sr. Jorge Lacerda no Estado! Será coerente

'I endereçou o eminente D. Daniel Hostin, Bispo de Lajes.

I
tomá-lo a sério num caso, e havê-lo por falso no outro!

•:
Publicamo-la para confundir a campanha alta que os adversários do ilustre De nós achamos que não! Em ambos os casos não merece

eatartnenso estão fazendo em Itajaí, onde o" apl'e�entam como ateu, herético, des-
•

fé e não apenas no que interessa a um ou a ouiro partido!
: respeítador da Igreja e de Imagens santas,' além de- muitas outras infâmias, in-. ,', VOLTARAM, nossos sízudos confrades da GAZE-

: júrias e calúnias:
'

I
TA a falar em pontes. Chegaram mesmo a propósito. Esta-

I Lajes, /1 ele .julhu de 1955. J
mos lendo, elo nosso

COl'respon,dente, o seguinte telegrama:
• I "Jornal O ESTADO ,

• Distinto e prezado amigo Dr, Franeísco Gallotti. t
' ,

• Agl'adecenclo-Ih,e a atenciosa carta, dó (lia 21 do mês p. f., venho COngfatu-: Rio cio Sul, 13 (749�82) Desgastada' pelo contínuo

! lar-me, sinceramente, con1 o nobre amigo pela acertada escolha de seu digno e: trabalho e talvez farta de aguardar a construção
• ilustre nome para candidato ao Guvêrno do 11_0SS0 Estado. : da ponte prometida solenemente em Í952 pelo 00::
: As palavras felizes, com que rematou seu ímpectarrte discurso de aceitação, I

vernador do Estado, a velha balsa -que serve ao
• <

bem deffncm seus ideais cristãos e seu alto espírito de patriotismo, subordinado trânsito na estrada estadual Ituporanga-Perimbó,

I aos desígnios e à vontade da Dívína Providência, na Travessia do rio Itajaí elo Sul, acabou submer-

• I' gindo. Em consequência está
o,
trânsito interl'Om-

: C-il�l o,. protestos de minha ll1fÚS a'Ua cOllsideração, i>Oll, cordialmente, . pido há dez dias, com enorme pr.ejuízo para o co-

I Servo em Cristo : mércio e indústria. A Prefeitura de Ituporanga co-

e D. Daniel Hostin - Bispo de,Lajes. : laborando com Engenheiro DER do Rio do Sul, esc

: '

, ,,', .

• tá tentando solucionar problema, enquanto o po-
:...... til••5.{fl(l ii�VlflG"Ü>!j)•••iI••"��.*.'••••••••••••••••••••••••••••••\ vo ituporanguense reclama a ppnte, aqui prometi�

"

da e esquecida, promessa eleitoreira que era".
:tS ";:a�::�!��::':' :u:u:X!:t�'�e�: oa�uO��i�:;·:::s\��ti:�, e:c� A arrecada ção do Imposto so"bre a renda' sas �.ê�nea�z�:;��e� .c.olegas algo ele novo sob pontes, bal-

Govemador do Estado, se a "gaiiá"_é aquela elo.s cofl'es pú-. ' ,

_,� NA CONVENÇAO do P. D. C" sessão, de encerra-

bEcos, i5tO.são outros quinhentos'i' , 'C' 'nco'b'lh- . _'. d-
,

t' ,·"5- mento, um dos oradores, o dr, Hélio Caldeira de Andrade,
Para evitar qUê a sua candidatura "vá de gl'óta" pOl" I ' ',I oes a mdlS o prevls 0'- ao,; "entre outras medidas de cwllio essencialmente soci�, re-

falta de din}leil'o, trate o senhor Jor,e [,acerda de vender

P I I' I . ,:- 10- b'lh-
"

clamou esta, de profundo alcance econômico e financeir.o
(JS cargos PÚ?licos a qliel� mell:lO.r lke� dê valor, })O,rql�e

- au O na eaoeranca com .

"

oes - para o BI'asil: a liberdaele de coméreio com todos os paises ..
wm1 Secretarllt por cem nul cruzmrOl'; 50 a preço de hqlll- , :

�.
.

Não lhe negamos razão. Sabemos que (> roml}imento das
dacãG. Trate de fazer com que as ":alinha.;; verdes" po- Distrito Feder�1 ·R',"o' Grande do 'Sul relacõe5 comerciais com a Rússia, no' govêl'no do Generãl'nh�m ovos de ouro, Apele llara as economias dos patrício;;;. ! ,,'

, ... ,

ti ,. 'Dut;a, foi muito aplaudido p�los íl�mocratas cristã.os 'e
Para suprir o d86ustroso iadifltrentismo dos ude'nistas, I .' M'

'

G'
· múito discutido por elementos de outros partidos, Seria

pl1nha as brigadas illtegralistas em ação..Faça as .Aguias I e Inas eralS, a segUir uma boa enquete para a. atua,lidailc. A medida pugnada pe_
, Brancas a!çarem voo ti grasnarem pallS ceus

ca.tarmenses,' RIO, 1�
-

(V. A.) -

DadO;'1
O eliretol' àaqul3le serviçc, tor principal de se conseguir lo orador de domingo, não resta, dúvll1a, é simpática" Ta�-.

lt, Pl'�p�gal1da do seu nome. Peça. a.0 Ch�fe. �a�lO�al .pal'}.� extr�-oficiai3, coligados peJ.::l informol�, também, que so- i
uma maior arrecadaçãe 'elo vez seja impel'ativa para a conjUlttmll econômica do .mo

�:l' ,aJ",I�da-lo na c�mp�n�Ul: :w enV�fJ de p.OClllaI eVitaI quo, Imposto ele Renda, adlantam n:ent_8 Saú, Paulo .contribu�rci.1 imposto de renda, ::\05. noYo,,� mento bl'asileiro. Não podemos, eLtretanto, oS que, niil)
I;H; v"uh:t ,ao nOSJil EsL.rl .. , C(:l11 Cr$ 10,000.000,00 �,eguin- métodos instituidos a!!'ora ller-tencemos ao p, D. C., .defendê-la, cnmo merece, E' g'ue,

;!0 �é o Distrito Feele1'ai com ou s�jam: incentivo iL fjsca� sôbre nós, cairão, de imediato, tlxp-ltl:tações e dúvidas, ta
\ l'rca de 7 bilhõe3 de cl'uzt'i- lização e o rápielo al!,lHmen- chando-nos de comunistas! Res'hi-no!l, assil!l, apella:s con

; c:; vindo rlepois o Ri) Gran� to dos processos de pagl'Ímen- ,igual' essa vantagem que nos leva.m os democr:itas cris-
de do :Sul, com 2. b)1Í10':(_� Q� to, dando-se preferêncía aos t'ãos ... _ ,

.

Esi;ai'lo -de M:� �n�io�'es contrib�int�s _.
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tel'iúL'. 'H'ISTURI DE DIA-' LONDRE�, 14 {U. PJ - A ·Ruth Elli!!, que disse mui-

1,
�

b 1 assl'na Ruth Ellis, tas vezes que queria,morrer'p:uentes judeus O reprova- O sr, Castro Viana' ac ian- - Alem elo aumento e a ass',
,

, MANTE d o controlé do� para expiar o .assassinato de
ram em 1930 por ter-§e vol- ne!l;ou-se a legitimar o pai de tau, em seguida, que grrcça;> indústrias e elo movimento '-.... que per eu,

seu amante, teve 'c'olap""stado cóntra o seu próprio HitleJ:. a novos métocjos emp]:'ega- do comércio, reputo, como fa� .RIO, 14 (V. AJ -----: A Vene- nervos 'no úlUmo momento .,..,

povo coni sua campanha an- Assinalem também, o pro - elos na arrecadac,ào do im-
_�

zuela doou ao. Instituto de r'ecebeu a comunhão mima "quatro ou cinco vezes" du-

ti-sémítica_. "Hitler não quis fesor, que Frankenberger posto de renela, êsbe ano, o O TEUPO Bio{isica elo Brasil um bistu- ceia iluminada apenas por rante à noite, e .histérica-

ouvi-los", declarou o profe.s- manteve o pai de Hitler çlu- erário será ben.efíciac1o com 1".1 ri de eliamantes, destÍ11ado 'a uma vela de cera na madru- ·mente rogou que lhe perdo-

SOl' ante a Associação de Ge- rante catorze anos. O g'enea- uma' majoração ele 5 bilhões � Previsâo do tempo até às realizar cortes cerebrais. Fa .. gada de hoje na prisã� d�' assem a viela, segundo reve-
,

't d
'

t II "eu .cfepoi< lou um informante que tevenealogia de Nassau e Frank- logista afirmou. que as suas de cruzeiros, No ano ele 1954, 14 horas elo elia 15. ra' a en rega o presen e o Ho oway, e mol'l
,

-

furt.. Disse Kessler qU6 o av5 conclusões são baseadas em 2m todo o Brasil arrecadou-- Tempo - Bom. . sr. Humberto Fernandes Mo- no cadafalso júnto à um cru· acesso ao cál'cere.

de Hitler, por parte de S�ll informações fornecidas pelo se com o imposto sôbl'e J ·Temperal:ura.- - I):stável.. ran, membro do Instituto cifixo que o capelão do cár-

pai era um judeu de Ora?:, ex-fiscal de Estado nazista, -renda, quinze bilhões ele cm: Ventos � Do quadrante Nacional. qe Neurologia e Pes,,· cere colocou, alí, enquanto Contudo,. ao chegâl' a hora
'. .

de' b
.,.

I' tava a me de sua rtlorte, às 9 horas daAustria, chamado Franken- Rans Frank, executado por zeiros. Nota-se assim ,um Norte, frescas. .qUIsas o 'el'e 1'0, que aSSlS- um vw mo execu
.

-

'bel'gel'. A avó de Hitler era I crimes ele 'guerra, assim co· aumento de sete bilhões de I Temperatliras - Extremas, tirá;nq Rio de Janeiro, a um lodia "Bis elu bei mir" (Es-, manhã de hoje, a loura mo�

Anna Schckelgt<uber, cozi-I' mo, em dados obtidos em ou· cruú�iros, o que constituí urn,1, I ,le onteli1.' Máxi�'lft 19,2: Mí- simposium patrocinado pela ta.rs. comigo), de Johann Se dela ele 28 anos, foi escolta,
nheira na casa dos Fl'anken- tras fe-ntes. arrecadação "record". I nima 10,6 '. UNESCO:" bastlan Bach, _

ela desde o pequeno altar ilu

j&8�(iIj@je.e�lJee.G.eflli.eG.fI!e••e�(tí.e•••e.e••e••e.•••O•••••••••••• I'!!@�� .. III•••••••• J.(j{j.Ciut•••••••••••••••••8••••••••••••••••••••••••••••••••••• minaelo apenas por uma pe-
Muito se fala e escreve sôbre a inflaç� que',suga, m- DoI' � �a p�" __ �.""".;,..,...�u v� ·w-.J".·.,.�W.!"M· '.t Obviamente o ordenado mal lhe bastava para a ma-

quena vela em sua cela até �

saci�lvel e incessa�t�,. o pov� �rasileiro, como polvo de m,iI ::' ,� nu�enção da f�mil�a. Só � leite cons.om�. (consumia aliás, cadafalso, junto ao qual 11a-
vantosas. Contradltol'las oplni.oes classificam-n'a de bene- 'i

I f I
'

fI'tttI � hOJe custa mais mIl cruzeuos mensais. VIve em permanen-c via siqo pregado um cruci-
fica ou daninha. Não preteml0 anali,sá�la� tarefa de fôlego �

- ,

n a ç'
.

ao � de apuro, temperando as, situações às medida!> das ajuda,< 'fixo, A hora exata, à peque-
e POl'tt� de alçada dos econamistas, d.mtos que hoje }Jonti- � � divina.s. Cavando por fóra" em trabalhosos "bicos", conse- na elistância da ,;risão, um
,ficam. " �'

,

� guc, em determinado momento, à altura do sexto nu séW,' violinista popular _
encheu o

Anima-me o mo(lesto l>fopÓiiito d€ tecer leves, comeu- ��v'..�_·_ -_"'w .:..�,...oI'.. .,....... mo mês da gravidez da esposa, ganho extra de doze ou 'ar com as notas da melodia
tjrios e narrar fatos que muito me impressionaram. Preli- quinze mil cruzeiro,s. Imediatamente compra máquina de de Bach. .

minal'ynt;ute esclareço não haver @s(luecido àhÍda os tem. ITAGIBA CAMPOS- lavar roupas, útil e bonito objeto americanQ substituto df

pos do cig'ano, do bom, ::t' 800 réis e charuto, do ótimo, a nossas tradicionais lavadeiras, Pagou a iniéial e, pal'a c A condenada tomou um
mil e duzentos. Ncm os almoços, ele, .uatro pl'atos e sobre- pa.das enCollstas (lo himalaia da inflação, 'Aqui se apoia saldo, assinou duplicatas, pouco de 'conhaque nos mi-
mêsa, a cinco mil ré(.<;, com. o direito 4- protestar contra. ü em cOl'das lançadas pêlos sántos do:;;; aflitos, ali se, aga.rl·a Cel'ta tal'de, dois mêses depois, em hora de trabalho, nutos finais, a fim de poder
bife duro e o arro:;; m:tl cozido. N�m dQi co,5tumes para ho- I em· saliência providencial, acola se despenha por instantes recebe aviso telefónico da esposa, necessita de seg-uil' inie· dominar-se no ffi0mento de
mem, de boa casimira naci(mal, a 300 mJl l'éis, tecido e fei- até sentir os )Jés firmados em reentrância. divinal. Mãos fe- diatamente para a ·maternidade. Nosso hel'oi deve ir bus- expiar a morte de David Bra
tio. ridas,' corpo sangrando, alma contraída pelo s.usto e mêdo. cá-la. Insuficiente até para o taxi. Lembrou, de l'elance', do kely, crime passional que

Imenso o meu ,sofl'imento na írans]lo91ção das él'as 11tt': Subindo sempre, todavia. Automàticamente, sem o estímu- dinheiro da máquina récem-comprad . Desarquivou, á5- provocou o maior clamor em,
e l'óst-1942. Justame-ntli Ilrut'H�O se iniciou a ascenção dos lo ele avistar, _pol''lue i11existente, o ápice da montanha .fan- pressas, nomes de amigo,s em condições de socorrê-lo, pro- favor ela clemência que já se

preços, providos de mlõtfi'êS a jito, transferiram-me de tasmag'órica. MaiS sempr� com a esperança de encontrar no CUl'OU' um deles, obteve emprestimo e tol'nou-se pai da registrou na história tritã-
,Florianópolis, terra afal11:itc'ki, e calitada pelo baixo pl'eço_ alto, havendo força c ânimo para lá chegar,' novo Shangri- quinta menina. Tudo correu' ás maravilhas.

,
nica dos últimos anos.

'do ,C1Bto da vida e }iI':I�.radJl, }l61' ilijill, }ilir fUl1ci'oúál'ios lá, compensador ele tanto sofrimento e angústia. Ou cô- Cêl'ca de quarenta dias após nova corretagem lhe rel1� Uma' pessoa que \'isitou
aposentados - lJal'A {I lti.óll iI. J�Ml'�, Iii:il afamada .por ros melodi�os que cantem epinicios a tanta resistência e (le 'dez�'-mil inesperados.' Sem perder tempo, porque o (li- sua cela elurante a ,noite in-
motivos opostos. Eotaram-m�, num só illovimento, cal1g'a reslg·nação. nheil'o nada vale, braza viva, callstíca, é lixo, aplica parte I for�110u que Ruth, que nem
e ag'umÚio.

'

Convencionou-se" pela força ele propaganda de comer- na liquidação d'O ,d�bito e o saldo na inicial (le um

Vistoso" sequer apelou de sua senten-
Tive febre 'e ,calafrios a. pa,gar-seL;;centos eruzeil'os' por ciante eom prodtifos à venda o que dinheiro nada vale! aparelho de teleVlsao. . '

ça de morte, teve "colapsos'l
um par de ,sapatos; dois mil e quinlwmtos por costume dI'! Onde e quando teríamos ouvido maior disparate? No en- - Quanto lhe custou tal aparelho? pel'guntei, durante as últimas horas, e

casimira nacional; seis cruzeiros por vinte ciganos e dez tanto é li l'ealidade. Ninguem pensa ehl amea�har, mesmo - Não sei 'ao certo, PI'éciso fazer as contas, Dei cinco "literalmente se- jogou ao
!leIo cllaúIto que resolvi abandonar, eleixàndo tão agradá- os poucos que podei·iam. fazê-lo. Ning'ue�n se sUl'preende mil de entrada e o resto em prestações' de E250 mensais., chão". .

vel e 11ompO!.m vicio ao amigo Tolelltino, cuja exuberánte com os preços e lfinguem os regateia. Há tantas.,coisas boas ,FQi bal'ato, não"ácha? Contudo, um porta-voz r,�-,_"-.,
')ie1'sonulidatle não posso separar do fumegante apêndice á venda e em tão favoráveis condições,. e há tanto dinh'eil'o Mas vo�ê, que aca,ba de viver drama (le homem impre- Ministério do Interior ass;��·''')''''<
l:nwal. ganho ou para ganhar, que ninguem raciocina um minuto vidente, que li hõra do n�scimento de tUho esperadó não· miu uma atitude sem prece,-

Dizem ser o tempo o. melhot' remédio para todos o'; llara com)ll'á-las. Rádios, televisão, gelà,deiras, automóveis, diSlpunha nem !lo necessário á corrida ,de taxi, obrigado a dentes ao desméntl'r, de 'ma
males, mirins e assús, Haveria de acostumar-me à lÍova 01'- I um mundo de objetos reahné:ate uteis estão nas vitl'ines, reCOI'l'er aos favol'es de amigos, você continúa impreviden- neira oficilJ,l, à· noticia' de
(lem. Haveria de pagar, sorrindo, cento e 'vinte 1;01' um pe- ; com os preços das lHestações mensais. Não há dinheiro ho- te, sem qualquer.,resel'.va de dinheiro para os imprevistos, uma agênCia norte-america
(incno almôço, minús.culo de prato e sohrem,êsa, sem enrai- je? Ha.yê-}lJ-Ít amanhã. Compremos pois e fiquemGs clevel1- sempre previsiveis pal'a quem tem cinco filhos e eS!posa? E na (que não é a U. PJ que
\ ve�Cl'-�e � pre�u(1icar a dig�e�tão. Haveria d,�' '. Pois Sim., do. O essencial·; o importante é não comsel'�armo: d'Íllhelrô como sobreca.rg·a� empenha-se· eD) dívidas, langas, áeima, disse que Ruth havia sido ar

Ate hOJe, Jamals o COnSe{Ul, RevüHa o seluu'-me roubado em casa ou no banco, !iC!_l1 mesmo aquele anula nao ganho. 'de suas posses normais, Iimita,das pelo salál'io. fixo, dívidas l'ast.ada ao cadafalso enquan
do pouco que ganho. Como pa.g'ar, irnl}a5sível, sonidente; Chutemo-lo, esco,rracemo-lo de noss�s v�stas. Misel'ável, éujo monta,nte, lJem sequer conhece? Será proce�imento to .gritava "Não. quero
quatro mii pOl' peça de move-J. -semell�ante à adquirida pOl' lazarento dinheiro inflacionado! ..

,

'

certo, sensato? , .. morrer"!
duzentos? Como pagar, ale�'re umo quem entôa hin�s, de Sómente êste raciocinio permitiu-me cOll1preender' l'e- ',_ Meu caro, o dinheiro nada vale, E na hor� da ne- Exatarnente às 9,18, um

amor, em troca de trapin�lOB éom forma de lenços, quantia cellte ocurrência com' um' amigo, funcionario púbÍico, pa- cessidade Deus ájudará, Deus proverá, respondeu�me em funcionário da, prisão, cum-

itlentica à que se dava por três düzil1s de idênticos tl'apj- (1rão N, casado, pai de 4 cncantadoras filhas, supel'-cátóli- largo sorriso de bemaventurado, prindo o rito medieval, colo'-
nhos fabricados na ing-Iatlil'l'a? co. Oonsil.lel'o o cas-o expressivo, retrato da época. e da mel1-

.

---0--- cou sôbre a enorme porta de
Há. treze anos tornou�se o povo brasileiro incansável tal.idade de Il-OSSOS llatl'icios," obumbrada pelos chollues e- Dele sel'i,,º reino dos céus, carvalho.Yela prisão O anúncio

alplíügta, subhido sempre, galgando sem ti:'egua'l ai erwai'" mocionais da inflação. Rio, 6-7f.51' da mo'Ct? da condenada..

i1"i�f,'�

DIRETOR
Rubens de
Arruda Ramos '

..'

GERENTE �.

Domingos F. :

� de Aquino 1
� , .

•••@••Gt*'Iít•• foi<•••••••••

E-dição de hoje - 8 páginas
---------------------

VAI DE GRUTA!
Escatamns, indiscretamente, uma conversa, à. beira da

calçada do Ponto Chic, entre' dois dos'mais entusiastas a-

deptns da candidatura Lacerda. .

DIzia o que tinha um sinal nos lábios, ao outro que ne-

les traz sempre um sorrtso:
, ,

_ "O pessoal da UDN não quer trabalhar, nem o .Irl

neu quer soltal' a "gaita". Dêste :'cito a -candidatura do

'Jorge "vai de greta".•Eu 'estou quasi �ãndo o "prég'o". Já

1(·astei. cem mil cruzeiros elo meu bolso. Considero, portanto,
ÍJu,ga n Secl'etaria que me foi premetída".

_ O do sorriso ouvia e, como é "b9ca de siri", nada dizia,

Esta é a sttuação exata da candídatnra íntegral-ude
nísta,

Os uileni,stas, evldentemerrte, não tem interesse, nem

lwqam ter entusiasmo para trabalhar em f'avor de quem

lhes lrS1H'i:10U o direito da sucessão goveenamental. Por sua

vez o serihor Iríneu Bornhausen, tenãe declarado aos seus

cÓ�l'eligiünários, bem como aos funcionárias que lhe foram

pedir um abono, não �' preferência 'pela canzíídatura La

,(·.,1'd:1, também não tem motive para ttrar da sua fortuna

j1az:ti,,érít:):l' os meios com qlIi! custear a sua campanha elei

toral. Estamos fazendo êi:te l'aci••huít, acreditàndo na sin

ceridade de S, Excill., li:iil 1I1:ue.•••uvilh,,f ao que se diz li

J'CSlleito de comprolillifi""" assumidos pelo senhal' J.org'e La

cerda, de con,sel'vat' '., .arfcs 11:1" Ciiiill/l tiI1ico elelJositárit>
fiGS dínhcil.'o� ilÚh1ícos; de fazel' o seu se!'áfico SObl'illho

Km-1dal' Reis candidato a .ov8rnadol' em 1960; de mant&·

Hltler er'�.jl;fdi·
-Wiesba€l�n_, 12- (U. �") /-

-- berge�f;" ,�{j��hb�í��_
Um eminénte gertealo:lsta

' .

alemâo afirmo\! que lIti.tlel;
era judeu. O professor Ger

harel Kessler disse que seus

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



3 domingo Farmácia Noturna - Rua Trajano.
9 sábado (tarde) - Farmácia Esperança Rua

Conselheiro Mafra.
•

10 domingo - Farmácia Esperança - Rua Conse
lheiro Mafra.

16 sábado - Farmácia Nelson
Schmidt.

' .

Rua Felipe

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

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

�.__. - --

VENDE.

MINI8Tt�IO AGRlCUL'1'URA ESTADO fARMACIA DE PLt\NTAOA U�OBíUAI<i.A "MIGUEl DAUX" SERVIÇO l<'LOliES'l'}\L

olüJ ..itlACiA t.'Lütt.ES'lJU·

kEGI ..)i\'J\L

""-COaDO" com o ES'l'.'\DO

S>L'ITA CA'l'AR1NA

"VISO

Oro

, -tII-.
ADlUINISTliAÇÃO

&edaçio e OflclIia., ã rlla Co ...•
selheíre Mafra, 11. ue· 'f�I.. ' ''':t2

,- Cx. t'u8l.J1l' l:iil,
, Diretor : RUBj;i'l'·� I- EA.W.08.

lVI�S DE JULHO

INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE
4 I)eleg<lcia Florestal l{egi(lual,

nu sentíd .. ae cllj.bir, ao maxnn« II0S�' u.Henle; DOMiNGOS 1'. IJi

Uma casa 'Hi:11;l;.\, constr-uída em um terreno de SiYlfll, as: queimaall,s e derrubadas de mato, afim de trupe-
I..QUINú

20x19,:)0, loca I izad.r-uo cen tro da cidade, sendo parte ··fi-_ )iedir os desastr ..isos efeitos econômicos e ecológicos que
• lii:"prUI!Q(lhU.,.:

nanciada, entregando-se a casa desocupada: Preço .... acarretam .tais práticas, torna público e chama a atençâe ] Repr,'sen1:ticô6� A 3. L'n.

Cr$ 800,000,-1.)0. Negócio urgente. de todos' QS proprtetártee de terras e lavradores em gerat, .Ltda. , .

.

•
.
".

d
. , ..

Rua .'enadol' VI>nt.a. '" _

..
'0

-0- para a exigeneia o cumprimento do CodJgo l"\ôrestal .andar.

Duascasas, localizadas em um terreno de 9x53, sito (Deer, 23.793. de 23-1-1934)'em' rodo o. Estad�. I
Te!.: 22·692� .- �io di JaD�ire:

no Estreito, sendo. lima 'de alvenaria e outra de madeira. QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MA'i'O
I{US 15 dt: NOVlom��" ll2ti i" 17 domingo - Farmácia Nelson

.

.

.

�
andar sara ilu - Sio Pilll!·... Schmidt.

Preço ç.r$ 30,O.000Joo. . :Nenhum proprietário d. tel'ral! ou lavrador podera
.

-0- proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar, ...d:;'NA'I'Uli�"
23 sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua João

Pinto.
DlH1S casas situadas em um terreno de 10x65, sito com antecedência, 1\ necessàr.& Iícença da autoridade üu- N .. C".,ir�!

no Eatreito, sendo uma J,le madeira e.ou,tra de material. restà! competente, courorme dispõe. o Códig'o Floresta! em '.

I 24 domingo - Farmácia Moderna - Rua João Pin-

Preço Cr$ 220.000,00. seus artigos 22 e 23, respeetívamente, estando os infratores �:'�,e�t��·::::::::.:: ��: 1 Z�:g� I
to.

Q , , •

--0- sujeltós a penattdades, I No fillerlur."
...0 s.abado (t�rde) - Farmácia Santo Antônio

Um!'. casa ele madeira recem-conatruida, pintadaa' REFLORESTAl\G!:N'J'O
Ano, Cl't � �O,!lO Rua Felipe Schmídt, 43.

E
-' Semestre .•...•....... Cr,UO,OO, 31 domingo Farmâ S t A tô

.

óleo,' localizada em um terreno de 20x25. Negócio urgen- sta Reparttçâo, pela rêde de viveiros florestais, em I
Anúueio mediante -cntrãto, 'n .

- macia an .0 n orno - Rua Fe-

te. P1'6ÇO Cr$. 95.000,00. Estreito. cooperação, que mantem 110 ElStado, dispõe de mudas e se- ,Os orii'í�'lill, �8imo nã� pll-. Iipe Schmi�t, 43.

d
. . . .

bllcadoa, nao .erao de 'Jlndo'..i O servrco noturno será f t ad I F
,.

-0- �entes e espectes fl"rel!!(alS e de ornarnentaçãe, para Ior- I
.

A d ire çá o não se télllp<>nllli.l ilila � ". .e e ua � pe as arrnacias

Uma- casa de material, localizada num terreno de nectmento aos agricultores em geral, Interessados no rerto- p.eloli r.on.ceitol 4Imitidol !lO' a�- S�nto Ant�lO. e Noturna, situadas as ruas Felipe Sch-

10x500 'sito a rua 1·.1 de J LI lho, Estrei;o. Negócio urgente. restamento de suas terras, além de prestar toda orien(açii.o tll���iIDadoa. ml�t, 43 e 1 raJal;o. .
_

Preço Cr$ 140,000,00. récntea neeessárfã; Lembra, ainda, a pussíbllldade da ob- / '

A pr�sen!e 'I�bela nao poderá ser alterada sem pré-.
--0- tellç�o de emprásttmos para. rllflOl'estamellto no Banco do INli'ORMAÇOES

Via autor lzação deste Departamento,

Uma casa de madeira recem-construida ainda não 6rasd, com jurus 'de 7% e prazo de .15 anos. llTE1S--

habitada, localizada e:n um terreno de 10x30, sito em Os interessados em assuntes fl()r(�stais. para a ubten.· -0-

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

CO(lueiI'03. Preço Cr$ lS0.000,oo. ção de maícres sclarecimentos 'e requereremailtorizaçã .• IOle!tor aDco.uttar', D.�atli co·

-0- ., .de ticellQapara queimada e derrubadas de mato devem II ld�àna!, lntormllç08f .

QU•. nar .1·U,

'1
. . . . ".

' . . I rramerrte li d .. J(Uti,jillto:

Unia casa a nua Conselheiro Mafra. dlngn·se &8 Agencias Florestais MUIJit,i-pais ou ·dil·etamf>lJ. 1.1OHNAlS l'il.l�;"a

-0- e a esta rtcp:utiÇãil, sitilada li. rua Santos D1HilfHit �", 6; O Estado... •. '.02�

U· R F \d M h d 110 1"loriauÚb"Ul'l. A. ��zet8 ,�
.. '.' , ,. Ulíll

mi< .casa·:;I .ua ,'ernan o a.c a o. Dl&r.O da ludt '" ., , &,57.

--0-
.

--rt�lefõlle 2.4'10 --- Caixa Pu;;tai. 3'% Á Verdade. , . .. . .. ••. 2.11l�

U t S t A
A • "�ndllre"o te·l�gra·I·I"'O·,. "grl's)']va' [il -

hnp>.ens8 .l:ticÍI,1 ii íi8Í' J'
ma granae C:-lsa com el'reno, em an o ntonlO. .� ... <-' �" -,' orlanüpnli!i, JS. C. HOSPITAIS -'&pllre bafem

Preço Cr$ ·U50.000,oo.
---..." ----�--�- I Caridad,1:

(Pro-.erlor) '., ....• , . .. e .•a
(Portaria) , !.ll_�

'1IlE>�;!11 Ramo. .. .,8'1
Militar .....•......... .. 1.117
SãQ SeLostião (Cal.. d.
Saúde) I.Ui

Maternitl .. de bClut"r c.u.
los Corr<;a ., ... , ..

CHAMADOS UR
GEWCES.

CO'qJO de Bomb.H�tl.
.

:��,!l'viço l.u� (.1ilidama.

2 Sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua 'I'ra
[ano.

Rua Felipe

-0-

Kna Deodoro esqnina da
Ru. 'ren�nte Silveira

'.Ul

Raios X
-0-

Viagem com segurança
e rapjdez·

80 NOS CONFORTAVEIS- M1CRO�ONIBU8 DO
.

�API�O LcSOL-Bn_SIL_lpO))
Flotl&DÓpolll � ItaJaf - Join·vil1e. _

. putitiba

Agência:

&.ala

r1111át'tIUl • cumpl,,·tlO- �1lU"li �ulll., ..er �.'JUilt

radloMeif:Q>
Haditli:'nHla� • rlldiuscOplil....
f'ulm/il!"'> � ('(Ira�áfl I to!':...: �:

EstílUH\g.} _. intestiDrs e fil,f��<';i} i f!i'!edswó!rr:iiií:ill.
Iilul.4 I! beltifll (I·i ..Jogua1ii:lI,
(itero e all�lWS: I:fistéi'o .. �alj)iltgf)gndia tom IllliUflal...

liãu das lrum pall ,patál t.1<i.r.;;HI!\.tk�, da e.�tif'til'd..,.àe,
Ka.diogl"afia�· ele OSSOill étn f.Ú'i.t.I,
lJ.t<didas e::: lh;l$ dos dianli�tr{)1!t ;:ia ba,'la pl'<r1& 1):r1(!ílta�

çáo !li) parta (Rádio -jiêhri:í:aetri.. ).
Diàrtame.nte r.a lVlatei'n.ldatlé- Ui.. C'4rl(j� C"n-e&,.

Duas casas de madeii'a, localizadas em um terreno

(I'e :ZOx28, de tamanhos diferentes, situadas .junto a Es
eola de Escrita e 'Fa:;en da da Marinh·u, no Estt'eito. Acei-
ta. ofpl'ta. Negócio urgente.

I

. ';0

-0-

Três magnificos lotes na prailj. cio Bom Abrigo, Pre
Cr$ 170.000,00.

--0-

Quatro lotes l1lJ centro da cidade. Preço., .... , ...

Cr$ 550.000,00.

-0-

Uma casa situada na Praia do Bom Abrigo, e um 10-
t.P aueRo, Com on íbus na porta. Preço Cr$ 150.000,00.
I/ende-S'e a casa ou o terl'eno em separado.

�'óe� , . i1.'Ol
Pulkili (S�I�' ·ê��í',�'�i� lI.Oli
foJki" (U!lb. D�l"i"lil" J.. i.'''.
COMPANIHAS n.
'l'RANSPOiiT.S
.....Élti:W

-

.
'1·.�C '. . .

. . . . • . a.70u
Cruzei!'i! do 8111 2.600

t:��t .:::::::::::::::::: t::: A Casa n. 12 na Rua dos Ilhéus (antiga Viscond_e_
Laide Aérlt.l .........•.. i.• llí OUl;O Preto).
Rui . . . . . . . . . . . . . 1.168 A C 1" R S ISt:lI11dÍl',,"YiIi •• ••.•••• .• ..ioúil '

asa n. LJ na ua i veira de Souza
HO'I'E!S As Casas nOs, 1 e 3 na Rua Sete de Setembro
Lux '.021 Urna casa de estuque na rua Servidão Moritz, ('101'1'0)Ma"e�t.ic .........•...•... 2.276 ��

Metropol ..........• ; ..• , 1.147 com o terreno 6 x 14, preço Cr$ 18.000,00
La

..
POl'til , .•..•• 1........ 8.821. Uma casa de material com o terreno 10 x 30 no inicio

Caclque • .•" d e t d d P t
I?,enttlil ".69.& I

a s ra 9:: o an anal (lado da Trindade), preço Cr$ .

E"trels .,:............... '.'71 40.000,00'.' ,

f·
!dela I ..... .-.............. ',lil, 1\' trataI' com S DI" S�;S'fHEl'1'O .

.
. .1 •

•. o r. 01'.. eclO oares ou o Si'. Sílvio
Oiliqu ,.... ti SOJ1:-!ini

-_._._------------------
- -0-

Quatro lotes na cidade de Londrina, Estado do Pa
r",ná. Preço Cl'$ lS0.0QiÍ,oo.

VENDE-SE AS SEGUINTES PROPRIEDADES
. _._�� ·..-._c..��...�.....1\�.__--_,,�

" .. _."..... -"" ..._..�* �-., ....._.-�-- ......- ...............--�.�.�._>_."'......... '" >,.,.,� ...__ .• -

-

-0-

l1m lote de lOx3-1, a rua Tupillambá, Estreito. Aceita
ofuta.

Duas casas de material, situadas no Morro do .Ge-
ra.ldo, tendo cada casa seis peças. Preço das duas .

Cr$ 150 ..000,00. Facilita-se pagamento.

DR. RO�U BASTbs MÁRIO nE LARMO n" \',
���!�� 'CANTIÇÃO

) 'r� . Vida) Duira Filho.,
I� ..m �falica no Hosplh,l SitJ �1 É D I C 0_ I ESPECIALISTA .t<�M DOENÇAS DE CRIANÇ.iB

.oRA WLADYSL.AV". DR. L LOBATO DR. WALMOR ZOMl:R trar.Cl8('o de A�gi. e lia "uia' I·CUR�OSyE ES;EClALlZAÇAO NO RIO mi JANJlUCo .

.

Vi MUSS! FILHO

-I .

GARCIA CIl8(�L:l�Jl;(1 �hJ[��lre í
CI.rNICA DE CRIANÇAS

.' ,PEf?IA IR"\ N�O.NATAL DISTllHBIOS DO UCIi1l(-

• I)"enç.. do .parelho relplratérl" DI,lo.a'. ti.la ••clll•••• Na. CARDlOLOG1A'
ADULTOS �ASCIDO -- ASSI� rF.:NCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AOS

DR ANTONIO D B
TUBERCULOSII .eIA•• I .••�Medlclaa da Ualt'",r· Cantultório' R v·t··. Ooenças Internas

1 RE!'I1ATUROS -- rRATA1IIEN'l'O:- lNAPE'I'Ê!'lCIA INFL�TrL
.• ... - RADIOGR.AFIA li: RADlQSCOPU. .Idade do Br••lI Irele.s �2 Tel' 2ti7�1i lor ai·

CORJ\ÇAO _ FICADO _

: (,FAUrA �E ,,\PE'1'ITE)� - 'l'RA1'AmI!;N'l'O DA liNUR�SI NO.

MUSSl I OOS PULMô)lS I Ex-Iaterno por eoncu.o"" lia· Ho�ári S
. ,'1 URNA EM CRIA,-.rÇA:S E, ADOLE;:;CEN'1'ES - DISTú-"BI08

- )fitDiCOS .' ClrRr�ia do Toru'
8

ternldade-Elcllla I sexta te�r�s" egunda&, Qu ...rt.. , giNS - INTESTINOS i ��U(!,OLúGICOS DA INFANCB, - 11:!'H'I!:RMII)A,lJlilfl D � Úií'l.N.
ClilUKG4A .. JLi]'1{CA f'ormado peta f'aculdade N.d.�. ( tr-rlç. do Prot. OcUna ...

•

Das 16' a' o '18 h T t t I d I
(IA DE MANEIRA GERAL

.

I d ...f' .. I LI)
- I . oral ta .amell fi mor erno a CON:'UL'l'oRIO - FELIPE "CHMID'f .�

G.Il-At.-VARTUS 1114 � ",eui{·lna. 'H.lol.rljA.· .r cue. ma R 'd-
.

R ". "" ."

.:l.ryiço '�om"pj.j;o e "@l'Old ..1i- TillQ:"lrurlCiio do' lIol.U. .N•• _1i1x-latellul 110 'Serviço ·11. Clnt•. mid:s\,;ncla:�o ua

ri
l' clipe' BeIJ- SIFIlIS. CONSULTAS - DAS 2 ÀS 6 HORA.s·

��c1g >iae DOliNÇAS Dr: S.w'NHO- rêll R.mll' . Iria II. lIa.pU,,;;' L Á. p,... 1'. C. :T'J '8002
- ILn ar, apto 1 -

.

Consn1túrj() _ ItUll Vict6r C0l':lS{JLT�S Cf HORA MAR4';Al'<i: '(;'iH"1 tI":;;

�Ag. eom mod.rnR� m�t!ldú� ... Cunll de e8pec:l.l1a",çl. ..la.. 110 KJo ele laaelra
•. .

M' 11
RE::.ID1!;NCIA - TENENTE �ILVETRA. 11(1 ()'(;NI

rli&I'IIÓlii<:QI • tnt.n.tlllto. ,�. N. 1'. Ell-ial.eruo ••'l.u.I•• '. lIéoilco ia BJlQltaJ i.. DR.-"BENRI(!ui'PIUSCO.
.

eue es, 22. A'1'li:!'dJt:: CH ... ilf.'\DOS A DO.MIC!LW
' • Illl'j,

:WL.t'OSCOPU --- nHl'':'�iI.O -I;,
..at" de Clnr.rl. Ile �r.r Ur.... ro

.'
Caridade

ri
HORAl-aO: '-IJ"u. �'N''l'O-NIO u_-;'-T-I""l--;&--�---'--�-

- -

UJ.d'lNOOGIUjl°[A - '->:l'f�A' 0- ,Gohnarif!ll (Ill.).
.

! .NÇAS D. S.N ...OLU - PARAISO Da.s 13 às li bora..
'" A D� .,.. UH. CLARNC) (!.

usao BASAL .Con.: }o'elip. Sehmldl, I' -', PARTOS - OPlIJtlÇO.S"· _'umco JUNIOll'

.1l.41.t••• ,1....r �Il;lli� r",rt�... Ji'oue 'BOl Con.: Rua Jol<l Pinto a. II, 0pHaçÕei.- Doenç.u d. S.-
'l'elefone: Consultório - CLL."IiIC..t. ltSPJl:ClALIZ.&IJ& II.

GALLE'!'TI

"'<ltre('4NLI.�"o ..... "iii",!) �Jlhlll ."tende em hora !II.realS.. I dai 1Il,Oº. à. 18,00- ."-&1, Ilho .... - Clínica d••4"lIlto.. 3.415 I
., ..nVOG."D')_

Villl�te ••..lvlr. VU"l1d};.:<. . Rcs.: :- aua IIltnu 1\lllÜor,·. �.la m.nlai atlll.' cUã- CIll'ao de EspeciaJi1.açio DC ('OIlMUlt6.ClI.lANÇA,8, Hl:_ Vitor :íhj,'<'l ..�. fO.

CO·,lIllltério:.Rull Tl'lIj""o. n.-l, 180 - l<'one:

..

t395

I
rla�ent, ao Bc.pital li. ,.qospital dOI Servidar�.. 40.'-

Rsidéncia: Rua José do Ri! C
da. II i. 11 b�r•• ·1 ,O'.I1!. i4õ'l . Flurill!iÓ'í'oli.

t" ndar - -Ildillcio ao Montepio. '-.--�------- . C.arl�ad.. It.do. Vale Pereira 158 _ Praia t'·
M' , ..na, P.dr" Jhlrl.l.linlio

I -.-.-----lior�l'io:· Dali ... 12 boru - DR. ,YLMAR. CORa.A - ..

n.. ldenCla: (S"rviço do Prof. k.rialul ••
'

da S ",

�

Dr. IiIIJ�SI. CLtKIC.-\ M�DJO.A
Rua: General Bitt.ucoun a. ,,\.ndrad61)

alldade - CoqueIrOs. ADVOGADOS UH. ANTONIO GOl\tl!;S n\il

•DiIa U •• 18 bMM _. Ora. CONSIJL1' . .t.S dlll 10 -- 11 lIII-IIO�elAto • 06"1

I

·aColuultll. - P�la manlll

.ej-DR- MAR-lO nn;.;;-I
DR. JOSll: MEDEIROS AI,'KEID�

I >

UI'!81 rIU:
• ne. A.. . o,pltal d, Cs.rldadll ." ........ VIEIO

.1.4 .-a

a.,id'lI<li., Avnlda Trom· Ru.a Tiradellt" :; - !'one "li
..

DR "-'rcI-WTON i tal'de da. 1610 tau ilD clia.- DHAUSEN _
.n.�. ,ADVO.GA�?

fjD""Ii..r. u. l' ,n.lll te 00 conllultól'hl 'iII ..1iI Na"... '. . ..

"
.

ADVOGAVO - �"p"'tllrIO e tt;nlL�ncilÍl _

*.__ • - ... - DR. JOSl: TAVAF. D'AVILA illlchadil 17 ..'l.qull" 4. '!'ln" .(.L!;..;J( A �EpICA DI ÁDULlOi <:.iln POI�1l1 160 -- Ibjat - Av . .tler�jiio 1.a4l, li
.

dente� 'r' I ')7�
li; cRL... .NÇA.S . 1:!1I1ltll Catarlna. 'I' I'f . ..",

[)D J.-n. �,.." Dor"" IRACEMA CIRURGIA G:lUU.L
�,' e. , uH C . It' R J' .. '_.__ _

"tO ('f,;i ........

" U·J.oI.." ,.,� •

1) ,

' Re'ld�n"la - r�a Pr ,. ta
on.u 01'lu - UIi O.Q .lll-! --.--------.�-- ----�-��_J

.

VIEIRA 1l0L1!l'S'r'lAS N• .kV08A8 • ouça. da Sellliorl. - Pree'a· COlltlr'�" H
UI U • to, 1(1 - TeL !d. 769. I D L DCf'

itilNill'AIS -- CUNICA O.lU.i'l �ila:-: �letrichlall� :W"l� _ , CLfl\{II'A II Consulta»: Du ( .... • aor i. . r ouro aura
., �&Ot l

'" I D,i Serviço :N.éiullal fie DO.lI-
onsultoflO: 1!_ua Vitor ••1-' d

- lte�ldéncul: RUII i.t,,'1t "i.,
.•. -

li�l'jl4AA(J8rA ilfl'l ,),.hOS, II( .t
. ,".Iii D. �8 - Talllfon8: 1111'1 �

e
.. ntu1' 4ó Tel 2!lU

.

OuVlDOS.N.�.li.IZ�nA'r;�''''Li Çll.ê�t'djUÀ b ÍIlt
< -'. Conlultal: D.. U-Iiora••�.OLEO� --:- 2tJVIDOS -- NA&Uí, __·.__

·

__

·

_ _:_._· �__
Clínica Geral

-r�A'rA..aN.T� li oP�,� .... fJ ':-.; ne Me�tiir m u � ,'iI.ici.'. diante:.. . . I
lít ._,-� ��Al�'U I DR. NEY PERRONE l Espeda.li8ta fm moléstias de S,�ll ho!'l:u! e viu urillá.

lIlU... j'.t:lile ..... � N"b••••�n,..i .. �

I Piiqrllatrà do fi<)iili"l - f ReswenCla: FODil, '�4lI1 I Du 'IJ'll:RU . ., � "HUND I
rias.

.

,_
Uhr.·�ú", COlônia SlInt'Ani.

Rua: Blumenau !l. 71. I:
h ._,�r�<! DA FONr.S.ÇÁ . l•.L

,.

(,h..tall"'�'. 4... lnlOn" N).. r.ollvullutel'llplill pai.. �ljv" DOENÇAS DO Al'AR:il.tiO Dl-" N�brfeHdQ Serviço dtl O rO&!- -«'('l'n',ado pela, �'acQldad$ N.1I.eI CUfli r�ld1Cal ,ias irtft'CÇÔf'9 agudas e crullic&j (iQ
. ...etaç!,,) li J 1" I1ESTIVO -' ULCiRAS DO aS·'

• o ihlptal de t'lonanópolia �&1J1 d� !d.adu:JnIl Un�\'iOrel(I""111 '

par Ih 't .,.

'

lllllle-r.uaOlllc"Iói''_ _. �",<·.,·t� 4.
C r.qce I' car IUO .• li.�,lll .:a·,

'l'OlítAGO lO DUOD-."'O "�Ii.-
POsS\le II CLiNICA OI

A.PA.�"I
do B.'uil

a e.o a-8nJ o-urmano 13m ambos os sexos,

{li•. ,)(a anotllrliplll. t'lliCQ�"rtl�:� . -
_

n, - 0'

LHO� MA'S ' - D . .

.

(,�.al,*.
- .•1I4�r.,.., 'Á";"''''. ,�ONStíLTAS "'.rt .. i Q;'" GtA·DlI:RMATOJ..OGlA iii CJ.J•. "

- ,I,. �()DERNOS ,P,�R..t. RIO DJi J.JdlliiO

I .

()enç�8 do apareI nu. D1i'e."'11vll e fi!) t!l",t�lll" ••rv<l."

•• OWo·�ile""hio"!'i'I". hillll!",.
til' dI» 16 h'U ÍlOtli,j 8.... NICA. GJiJi.u', 1 RA�T;A:II�EN � �

da. ooaNNQ48 A.perfe!\·o';llnente na "Cua 4a Horário! )ti 1,1. • áQ 12 21;( � "

lo. liaru...j t. DR JlJI O FAnp"1'
dli -t<;SPEClAUDAlJi I :lande São ·ltirutll'·.

a, e·., ... 1" f>.

liorafiQ 4•• ·�··i.. i" ...·.c .. ," li ,,1111:1411. A'. n"L Idl
...1 v

..
l Z , Cünauln-u -. !lelll rIlIU1"'!iil Prot. f".u·nond" ".'Ull'··h Consultório: R. Tira{Íent"e� lO' lO A".-l"'f ..,

1••• ' I'" ... ,.,Ual . lUta ,arl..,. , .�4li11._·- lil'i'YHO HÚRPl'I'AL J t j
A Y - �v .�, ,c -

.. ........ - .. _ ..·o� ••

...�, _�'." aQl.�,., dli Cener'lIl flj!t�(jClll1j',.
J1 l.......

.

'. "
.

,.

.-.", I
n <n'no por "wa da S.rrti\,AI 3246 -

,.,{'-Il.. lt�n,,; -. ll:,".:" \ \\:4: .a.•i- Rli:SID�NClÁI .Iha B".all'.ya,'- Il. intuoo àa zoa 'lihrmaria
A ,TARDf!l ,_,:-. d�. .. ••• '--, de Cirur\li". R

1111.. ii ... · j'''A.� 1I!.11� 13li' T.el.�IiOl
,. a S....yi�o d. i'ólltro-,.ôin"Juria. �n!) ,L�_t:lSU�,.J O;itl.l � 1_'7')1. PaMo d. IIli)IUIl esirlencia: R.

�

Jik., - I.ua .St." j01'!l'A �� .. -

�,_, ,__ , da SlInt.a Cau da..·jUo da J�n,bo . ('-0,1'.,,;IJL'1 UR10 .- K'ila •.,. );jfaglo por I ano na ".lat.r· "0 Espanha)
'·OQ. i.ll DR. AllMANDO V�� (Prol. W. Berardiliml1. IILH��S �u �•. .

ai';Í�d.� � ll�(·ol." .

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

RIO I)E ASSIS
I CUflO d. n.urolofia 0'1'01., .RE"II.8.NCI". _

.-. F"llllit SClI-'
P1'ol. OUYlO R'HH1&Un. Ll Jl,

DR_ 8-AMlJ1U.. -FONSPi:CA .
. ......

·

....ustreguilo). _

.
mldt nP lill T,,1. �ttl5 Interno por ! _"O do l' !lto

ClltUK:GUO· Olil..... l'{§
.

'" DOI Seulçjlll 46 Clíateá l.t•••U E'l interno do floaplta! lIIatitr-' Soco ..!'o

Cltlliclt _. CiTi<rllill ,_o �·r.)t.... OI. ASlilatêild.' MuuIcllUl.1 II ii... · llÍcladll. V.:Am&l'al. - DR. ANTÓN�'O MONIZ, OPlIlltA('ÕI!iS

I.)wtil'i.·.- • pHai de C•.tldJlá. j. UO.ENÇAS IN'l'�QAIII
.

I CLI.;-.TJCA Di!"A;1uI:i
&al!it' � • lilh.-X�r.,."I ..s CLiJ·I{CA IlElllCA I.)JI C.UM- I COTação_ J;lit3matv, lIlhiOU(iO, DE A'RAGAo . DOENCAS [Jl!l ,;I:NI: U1': '.8

COIl•• IJó}1o_11 it""lóêt2c:.. jt"" ÇAS .. A [Ju.!.'!'()i

fllradu
41 viu bÜiatu. lü.... "n.· CIRURGIA TRillii01A,'. ()L.:.JGJ.4 C!INdGÍ. i'A.S, )\.0 !iúlIl'itd ó•

•'.:tllaIl4" llilcli.d,,·.. I
.- A.h'jill -. J·H.' .' titno. '. " 61'top<ldi. C"ndadi. dillflam�utll du 8 -iA

l;IiI.t�JI"� .iill' ..'

OOIl ... IHIl'io: .1I."a NllIl.. ..- . C""lll,lI.ltÓrl,,· Vlt...-r .",1".1". Consu!tú!'l9' Juão ?into, 11. III

Con.ult.. : . d.. E.(l(l l\# lI.U cllado, 7 .. "-� U:onnlta. 4.. ii ...U. D". Ü a. 17 .till;ril.men�., 2'" 32 4" das 14 às 16 horas,

• d ..W••1I1I •• UI bor... lU lror"'iI. {lira 16 ... IS !jQru. M.ellú� ao» SÜlitl0. no Consultório ii Rua .Toão· l'into

I'.
��i:.í·valll'Dt>o. 'com ;"Jr, mar lt�lI;ciêlleill: Rua lIarecluiI ü.l- Rltiidênni: tI. .... lI"�lItay. jj": R.�.� ÜOC!<;<l'1l 1ft" n1'

..
16 (10 andar).

..... '
1I... tm•• I .-- lI'"u;:: ,·ll<l. )i'OUi: .tüil, �'oue: - l:.'i1--4.. I:'.h:SllII!;NClJ\: .... R' •. :Cllan,

.

Snlltel, 1<:1;) -- "ioti ..oóp,,1i..· ,_. __ .. "._ .�_. . .. _.�_. .
,

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

... ---._-------�-----�----�

INDICADOR

..

Restau rante Hapoli·
R tTA Marechal Deodoro $ti.

-

lilm t..!l.��I!i .. elO 5U! do àrn�.ii, f.l melhor!
[lp.:.�(·(lnto 1';,,:;:.ei!bLl Polt .. oe aer.t[1orell .1aJ�l'lt-el.

l� - <Chácara

;
I

I
�

Lavando' -.com -Sabão'

"V>rrG1ém Especialidade
da GlatTIIZIL, .INDDSTBI1L-Jofovllle. (marca r8glltrlda)

. eco..omjz�.se . tempo ...
e dlnbeiro

_______�_�.:.,...,__'I__.�__._._ .. ,,__. �.-.-_ .,"Z<_._1.....::.-�_.�,_ .. � .. :�._._ �_ _
_ _.., _ _w ,_._. ._- -.- ..�-_ .. ".'_.'_'___ _.',.� _.� '._' __.__ " ,,�.---..__nr .._"__'_.__ . n' _

I
I
'1
f �

I

1
, .

_..--�--_.- ._-------

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO
----_._--_._--- -- --"' ........-r-r-: ..----,,--�---'---- --- ........ -_...----......-:::,

.---

_.

Sociais Só a propaganda não resolve ;Conselhos 1
'. I de Beleza

Tem sempre valor e ellclençla
.

.. a propao.uda ,
-

�A��: FA����I��EV��
MAR UM BANHO DE SOL

.

Dr. Pires.

REATOR. ATôMJCO DE PESQUIZAS SUBMETIDO A

TESTES

..

FAZEM ANOS, HOJE:

A BEATRIZ

Uma interrogação ele resposta dificil. nastante com

,A luz do sol possue na suaplexa mesmo.
'. " .

N03 Estados Unidos, onde a propaganda atmgm !1 ma- composição varias feixes lu-

I.{ima..pe.rfei(;�o. � o climax 1:1n1;; a.to ele f'i�,'i�n,::�, c.e�:,.i;'�:,:,E. I minosos de diversas core� e

escrítóríos, dirigtdos por elementos altamente especialízn entre eles ha um, os raros

I .los
e ràgínrnente remunerados, exclu3ivamente dect�cadGs ultra-violetas, que são os

i, propaganda. Um produto l�OVO terá o SeU suce sso íníctal responsaveis pelas queima
.ssesurado na exata proporção da quantia investida na sua duras da pele. Quanto mais

)rop-aganda. Dizemos ínlcíal porque as vendas subsequen- o sol estiver fi pino, mais as

ces ao sucesso elo lançamento ficam clppenctenclo ela res- irradiações serão fortes, l'l

oeetíva qualidade. Após o l° grande embalo ele vendas, con- tingindo o auge lá pelas do

�>eCjuencia exclusiva do reclame, é da qualidade que fica de- ze horas.

nendendo a futura aceítacão elo produto. Isso significa que Mas mesmo antes do meio

:1 propaganda ainda não·'é tudo. E'· tao somente um fator dia já os raios solares são

.mportante. bem quentes e é por essa ra-

Portanto, a honestldade da propagunda, o critério que zão que se aconselha ter o

presidiu a confecção ou hbric:'Iço do produto, ünalmente máximo cuidado entre o pe-

l"l verdade real deve corresponder ao reclame. riodo que vai das dez horas

Esse é o motivo, êsse é o segredo do sucesso cem por da manhã ás treis da tarde.
Florianópolis, JULHO de 1955

,
. cento, das vendas ela "A Modelar" na nossa praça. A qua - Pela man�ã, .

entre �ito e

AldeI8cy MUrIcy
.ídade e a elegancia dos artigos anunciados, os preços das -dez, o sol e �ma_Js benef1�0 ou

, mercadorias exatamente iguais aos preços anunciados são então, entre cinco e SClS da
Lima, filho do Ten. DaVId

I'
, - .

'bl' lhe CO ispensa I tarde, motivos para a prereréncía que o pu lCO .I �. ,.
, Jde Moura Lima e d.e sua

'I'ivemcs oportunídade de verificai' a venda de várlos j
E os cuidados a r:3Pclt( Iexma. e�posa d, Jovita da

artigos, cujos preços realmente tem sensacíonalízado li de um banho de sol sao ne- .

Costa Lima I opinião pública como, por exemplo: Casacos de 'pele a .1.840 I cessários, qu�r quando to-
'1 L alt

'

jovem 'Val-clerlande- f d t 1 ou ter- sr. Joe ange, o -,
cruzeíros _ taílleurs ele fino tecido pura lã, em confecção pua os no qum a -

funciont1rio da Empreza Na- Henrique Machado
eapríchadlssíma a Cr$ 635,00 __ mantenux pura lã, com- [rnco de casa, como nas mon-

cional de Navegação Hoep- ---- sta. Lelia Medeiros, fi-
,)1'i(\08 a Cri> 345,00 e 385,00. I lanhas e,' sobretudo: nas

cke e dsstaeado desportís- lha do sr. 'Francisco Medei-·
Pois bem: é só chegar até "A Modelar" e adquirir êsses I prains. Mesmo nos dias de

ta; ros
produtos, cujos preços parecem pouco provaveís na época louca claridade ou n�bl�-

- sr. Paulo Lange, do al- - sra. Diva Delaíte Mo-
de hoje. Os artigos existem, os preços são exatamente és- los o sol pode ser p�'eJUdl-to 'comércio desta. Praça e r itz, esposa do sr. Carlos
ses e a qualidade e elegancía dos mesmos talvez excederá .ial e provocar queJmadl�-destacado desportista; , Moritz, funcionário do Ban-
a expectativa ... 'as' serias pois o que quer-

- sr, Pedro Xaxier, co- co do Brasil;
na a pele não é o calor pro-

proprietário da Livraria IvIo-: - sr. Ani.bal _

Climaco,
or iamente dito do sol mas

denta e pessôa muito rela- construtor residente em Blu- ';im, conforme já dissemos
clonada nesta capital; Imenau .A.SSOCI-Al'a-O de .A. mparo .s seus raios ultra-violetas.
..... sr. Oswaldo Freitas, - .menino Murilo, encan-". "'y A Convem dizermos, tarn

funcionário da Secretária da j to do lar do noss? conter- � ...

C
-

P b're »em, que nem todos os te-
Viação e Obras Públicas; râne? sr. Zenon VItor Bon-

I a rlança o
_ mmcntos cutaneos reagem

- jovem Mauro Luiz Gui- naSS1S e de sua ex��. espo- ! Rç-eebemos e agradecemos, a seguinte comunicação: 'gun.lmente sob a ação do
marães Colaço, estudante; sa d. Laureies BeIra0 Bon-I - "Henrique Lage", 30 ele junho de 1955. .01, sendo prudente lembrar
- sta. Alcina Eloi de Oli- nassi$

,
Ilmo. Sr.,

lue as pessoas louras e cla-
veira - menino José Octavio,

.

Diretor ele "O Estado" ':iS 8ão mais atingidas do ]!'j DE JULHO.
- sr. Waldemar Eloy de filho do sr. Flo-doardo No- Florianópolis, (lIe as morenas, A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUEOlh'eira, Piloto da Marinha. brega e sua exma. esposa d. Levamos ao vosso conher,imento que em reumao 1'ea- Ha ainda uma o.utra ques- em 1633, o Capitão F'rancisco Rebelo rep'eliu um a-

Mercante; I Cacilda de Oliveira Nobre- �jzada a 25 do mês em curso. foi fundada nesta localidade I:ão importante, que se re-, ';aque feito ao "Engenho da Várzea, pelo Capitão bolandes
- tovem 'Esligni da Costa, ga.

;
a ASSOCIaCÁODE ANIPARO ACRIANÇO POBRE,-ficando fere à sensibilidãde 'cut'a Gloppenburgh. Nêsse combate foi ferido o bravo Henrt-I (:?2�S,�it,�ljda -a seguinte diretoria prOVIs?ria: 'C:1 individual, vin-do iSRo que Dias; \'

, \ t.,uIl3. . xplical' porque certas pes- - em 1752, comcçou a funcionar o 'l'ribunal da Rela-
PATRONA 30as se queimam mais ,do 'ão do Rio de Janeiro, criado pela resolução regia de 16

Da. Zita Bocayuva Keener
que outras, embora apresen- de Fevereiro de 1751;PRESIDÊNTES DE HONRA em, aparentemente, o mes- _ em 1824, um ataque dos revolucionários pernambu-LoureIes Catão - Sônia Sêcco mo tipo de pele. canos foi repelido 1.)elo Cap.itão Meira Lima em Alham-

VICE-PRESIDENTES DE HONRA'
__ . E as reil.í;õ�s gne.,.ull.1a_CU- bra, na-Paraíba; .

,

'

":__
.

__ ,., ,

Elis"i" Rlliêiro de C::istra - .Pauli l;imS'l4 tis Iapresenta ,ém:. f�rce de. ",,:",_:_ e'rn� 1825, saindo ela Calonia do Sacl"p.mento', o e<,!r'9� ".

uma. atuação solar podem ir nél Antun,es Maci", a.pós. rt1pido combate nas cerc:inias
milito mais adeante' do quec'la Quinta do Rico, põe em ·fug':i os sitiante, ;

LIma simples. e uniforme

CO-I
- em 1839, diante dJ bana de Ararangná, em -Santa

loração bronzeada, unifor- C,atarina, naufragou o lanchão "Rio Pardo" da frot� dos
me, se todos desejam. "farrapos";

.

Muitas veí'.es nota-se qi.Jt em 1866, o General Luiz Osório passou o comando'
.ertos individuas têm uma do 10 Corpo do Exército Brasileiro ao General Polidoro
predisposição toda especial da Fonseca Quintanilha Jordão, bravo catarinense' que
DRru o aparecimento de pig- muito se.disti·nguiu diante a guelTa com o Paraguai; ,.

mentos, quer sejam as sim- - em 1866, no R�o de Janeiro, faleceu Paulino J_osé
pIes sardas, ou,'·ainda, man- Soares de Souza, Visconde do Uruguai, nascido _e}.n Pa:-
(;]H\S maiores, cor ele café ris a 4 de Outubro de 1807; .,

com leite e que são vulgar- - 1868, em frente ao passo Benitez, uma força pitrâ
mente chamadas de panos. guaia foi derrotada pela gu.arda-nacional do Rio Grande'
Por ,essas razões é que as do Sul, sob o. comando do Tenentr-coronel José Fernan"

pessoaê que são propensas des de Souza Docca;
á sa.rdas, manchas ou. panos I

- em 1889, a noite, a carruagem que· conduzia D .. Pe�
não devem tomar banho de' dro II e a Imperatiz, foi atacada a tiros pelo e.strangeiro
.801.

'

Antonio do Vale. Os Soberanos sairam ilesos;
Tambem para os atacados - �m 1891, foi promulgada a constituição do Estaçlo'

(le tubereulose, certo.:; cal'- ele São Paulo;
diacos, sofredores de vari- - em 1893, na bnnfl Norte elo porto de Florianópolis
zes Ol! os que tiverem toma- Santa ICatarina, foi aprifdon:do pelo Cruzador "Republi
do recentemente sulfas, os 1fl" o vapor "Jupiter" a bordo do, qual se encontrava o
banhos solares não são re- chefe n,voltoso A'lmirante Wanclenkolk;
comendaveis. - em 1902, em Jaguaruna. Santa Catarina, s1.ll'giu o
Nota: - O's nossos leito- ',rimeiro jornal '''O Aeronave";

t'es poderão solicitar qual- - em 1947, em Sáo Pa ulo, teve inicio o IV Congresso
quer conselho sobre o tra- Na.cional da "União da Mocidade Presbiteriana Indepen
tamento 'da pele e cabelo, ':lente", terminando no dia 20, com ótimos resultados;
ao medico especialista Dr. André Nilo Tad3§(,0 .

Pires, à ruá Mexico, 31 -

Rio ,de .Janeiro, bastando en

viar o presente artigo deste
jornal e o endereço comple
to pata a resposta.

Como Dante, a sonhar, desventurado,
Eu venho, Beatriz, triste e sózinho,
Nas rralés do destino escravizado,
Íhrt: o meu verso em 'troca de um carinho.

Em vão nrocura o meu olhar cansado

Um pouso acolhedor no meu camiJ1�o.
_ Ave de arribacâo buscando um ninho,
Debalde tenho um coração buscado.

Ao su rgir no horizonte a madrugada,
Eis-me, de novo, a palmilhar a estrada,
Á procura de amai', nesta ânsia louca ...

Bandeirante a buscar, por .entre abrolhos,
Sob a luz de esmeralda de teus olhos,
O rubi pequenino da tua boca!...

ANIVERSÁRIOS

FORT WOR'1'H, Texas Um dos primeiros reatores

tômícos portáteis de pesqu izns d03 Est[t[los Unidos foto

trarado quando em operação na usina da Divisão Conva.r

la firma "General Dynamir;" Gorpol'atiol\", fábrica de n

'liões.
No flagrante, vemos um reator sendo suspenso por 1P11

guindaste, para reduzir os efeitos da radíacào sôbre o solo,

7!ste 'é um dos reatores ele pesquisas .iá construídos ali para
cISO internacional no desenvol vímento de usos paerncos pa
;a a. energia atômica, (Foto 'OmS).

H 0.1 E NO PASS,ADO

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

No Clube 12 de Buos_to I
Conformc já divulgamos' que o DIA DO COMEK·

CIANTE, transcorrerá a 16 do conente, sátl<!da pf'óximo1
e' ser:l eomemora,do condignamente, nesta Ca'pital, sob os

IH1Spícios da .Fedei'ação do Comércio de Santa Catarina. :
O jantar ele cOl1fraterniz.ação, qlle congregará co-;

mercia)1tes e industriais e quantos, dil'étamente exerçam:
f.tividades ligadas às classes produtoraS", :-;erá realizado i
i10 Clube Doze de Agôsto, às 20 h\)1:as, �e sábado próximo, :

A Fedú<õção do Comércio está distribuilljo convites

especiais às a�ltoridades e à imprensa falada e a escrita. :
- ----,1

I
Diretora Sociàl Eutália Horwath

'1ftA TP N'-IS C'l U:BE . Ser�imo-nos �a opo��unidade p�ra solicitar o vosso in-
,n,;. "" .

'

; cl.1I-:pensavel e vahoso apolO. no sentido de que possamos le-
..

" �,"" . -.

I var avante o nosso moderno empreendimÇ!nto a favor daMJl]S DE JULHO j in�ância desvalida.
.

DOMINGO --t- 17 - COKTAIL DANÇANTE I Com 03 protestos de elevado aprêço e distinta comi.
SABADO - 23 - SOIRÉE ÁS 21 HORAS rlerac;ão, !Subscrevemo-11m
DOMINGO - 31 - SOIRÉE iNFANTO-JUVENIL
das 16 às 21 �oras. I

I

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

1 ,Pedimos aos 110:o.sos dist.intos leitores; o obséquio de
I preencher o COUpOl', abaixo e remetê-lo à nos:o.a Redaç.ào.! afim de c('1'i1pletarmos quanto anteH. o nosso Cadastro!,� .

1i .�OCI;ot •

!�ome
IRlla
l7Ilãe

- 2 - 2 - Pai

Presid{mte Ara.bela Am1ra.de�'
EHsa CostaVice-Pre_sideni-e

}li.• Vice-Presidente
2a• Vice-Presidente

élia Porlo
Maria dos Santos P�l'eií'a

Secretária Gel'al Jupyra. Pig'ozzi Feneira
Maria Machado

.

l:l. SeCl·etária
2a• Secretária
Tesoureira Geral

Hilda Leite
Otilia Soledade

la. Tesoureira Sônia de Bona,
Adelina Pamato

JüPYi"a, Pigi"i'i:zÍ Fêueira - SecreUria Geral

«(oPaS'S8 lenlpo
POR ORILDO

(11)

.............................................
CHARADAS C\§A!§

....... ,
.

••• , ••••••••••••••••••• '1 ••••••••••• 0,0 •••••••••

a) "PUX:l" ele 18 o "pano" de figuras,
'b) 1� Wl "c!ança portuguesa" que eu "tombo"

••••••••••••••••••••• 1 •••••••••••••••••••••••••

- 2 - 2 -

.

nata nascimento -

, , .

2
,! 1'-- d

.

'I--. '. "l ta.. o c 1" 1 . , ...• , , ' . . . • . • , • , , .• , ...•• _ .•..•.••.••

::J - :! - ! EmprBg,) ou C:al'gn " , , , , .

! ÜH'g'O do Pai (mãe) .'.,., _. _, .. , , ..

I �-- __ o --_...... � .- ._, .. -- --_--.-----. -- .... o -.,-,.---- -.

AUfIRA UNHARES MOURÃO
-- Deixa-se enganar 1 MISSA 7° DIA
-- Cura. I Irmãos cunhados sobrinhos de Almira Linhilres
-- Empurrada I

Mourão convidam aos parentes e pessoas amigas para
__ Dificil de ser cameguida aBsi3tirem à ']IiIis�a de sétimo dia de seu falecimento que

,

,mandam eelebrar dia 14 (quinta.-feira) às 7,30 no Ai-
CONCEITO:Na co:una inicial, estando o problema cer-

tal' Coraç�o de,. ,Tesus na Catedral Metropolitana.
to, será eneontraílo o nome a quem eram denominadas os { AnteCIpam os agradecimentos às pessoas que

P.crecerem a e t 't d f' " t� -('hefes da RomA. anitgH. ' -'" .,.s ? a o e e C118 a.

Soluções \tos problema� de hoje, no próximo número.
_Fl�lano�hs,�-7 -1955 ...

. Ao!tlções do número anterior:
Ch]radas en,sal!';: srita-grito; cam-caso; pint.o-pinta·

Iv leno-Helena
Chm'adas an:�ili3.r: i:ala, brado, dano, peste, tab,

têm o prazer de participar têm o prazer de participar
f'L se11S parentes e amig'os, 3· seus parentes e amigos,
o contrato de casamento de o contrato de casamento de
'leu filho Paulo com a srta. SU�l filha Marlene com o sr.

IvI:=trlene dos Santos. I Ps ulo Cúneo Peluso,
Marlene e Paulo

confirmam,
F'lorianópolis, -9-7-55.

c) "Arr,',nco" detelmü1ada "fita",
d) .Meu "papClg31o" gosta de "galega",

Participação
2

ALUGA-SE

Emanoel Paulo Peluso
e

Carmen Cúneo Pe]uso

Joaquim Coelho dos Santos
e

Maria José dos Santos'

Auxiliar de escritório
-- Nome feminino

Competente

Precisa A MODELAR

com-, Alujla-se 2 quartos para
casal tratar à rua Tiraden
tes, n. 44 .

...

,hM·i·siâ'iii03Õ;"õiãOM!
Dolores Dal-Grande f) família convida.m aos parentes t

e pessoas amigas para a missa de l° mês, que mandam re-
1

zal' na capela do Asilo de órfãos, no dia 15 do corrente
m'�'il. às 7,30 noras, pm alma de seu inesquecível chefe, Fu
g�njo Dal-Orsnde.

A todos que comp:>.recerem a êste at.o religioso ante
c�pal11 os seus agradecimenGQ3,

- "

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



.&. ... ,6. .. ,.,. L�elf"IC!_/....a-,e.'.f·1 -1I!!8J C1NLSÁ�hoL9.SE."....,. ".�. rífi". Y .'.
'

.. ,.tjiiI. "'x
. '.�'

"

Rod CAMERON _ K�ty
, .' . -"," JURADO _ Forrest TU-

Dom'ingo"no estádio da F, C, F 'i em _çontinuaçao ao Torneio dos Clássicos "Nelson Maia Machado"',:Jógarão os clés, CKERB1N�EIRA DA,·
, , DESORDEM

sicos rivaIs do pebàl ilhéu,' Avaí e Figueitense, os quais prometern um embate equilibrado e-sensaçional gatld-io
dos aficionados do popular esporte bretão

As 5 _ 8 horas.
Ultimas e Deríníttvas

lj:xi�lção
Victor MATURE -- Susan

HAYWARD z.: Debra. PA-
••••••• t••••ilie.ollfg" iiôl._ " $ " �.I ••••••11f.tt(jG.ei •••••••• '•••••••••fI••••••••�•••••••••••••••.•••••••••••••8�••• GE'l' _ Michael RENNIE

O \ .,

F t b I Cl b
'

S' ri '

"

,! Atl êtic ci b
'I'echnicolor de Luxo em

l Amerrca u e o u e, . o ,l,.eru��la, ,

e ico u i e". 'Ciriema.Sco e
.Je Joín ville atual líder do de 'í'ubarão, 'VlU transcorrer p

r '''N IM' M 120'
"

,.

d
No Programa:

orriero e sou 1 aia a- o aruversario e sua
C I A !

.

d.hado" e que por quatro ve- fundação.'-, :va o paixona o. De-

.es laureou-se campeão ca- Aos diretores dos dois va-
sen o.

Precos : 18 -00 1000
taríriense, completou, ôn-110l;OSOS grêmios, embora tar- - "

_

, .

_�:�t����:�����gsge�e:���:��;. ��n�:�!do�:S felid:tações de

11�"_iliI.�tI·�iliriiliilli'íIi�IIl�Cjlili;Ii!:c��.ijii._-mJ
.

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

RIO, 14 (V, A:L:- Na de holofotes do Forte -Copa
noite de sexta-feír'a (às 20 cabana, instalados nos cí

hot�t;S} .será realizada a: .1.a mos dos morros que cercam

expe-r:fê.1�cia dÍl Iluminação a Lag-oa, farão "dia" a noite
da 'Lagoa, Rodrigo de F-reI- de depois de amanhã. Guar-

MAURY BORGES c'J5,\;'papi. lI. regata.": "Notur- n içõés do Vasco, Flamengo As 8 horas.
, na" do jJi'óximà dia 31. Na- e Botaf'bgo 'estarão. na ·áglia. C l'

M H

I d' 011 :,111Uaçao e fma o
I da menos 'ele oito conjuntos durante'a_ experiência, op-

I 1:
' súvando o efeito da ilumi-Fez 8UOS, ante-ôntem, o nosso -jovem COla·' ','

IA 'I h
'

'

d
-

,

.

rt,'· :;t rias e e nac,:ãp' além ,do treinamento
! borador cronista Maury Borges.

. /oe:: . U
.

.

.

-

�

RIO: .14 (y. A.) _ �o,r �'em, por _ouÜ'� lado" que a I Talentoso e esforcado, aliando a estas vir.
.

., "
_. para 'é,ssa Regata, NotuTna

um OfICIO ate ponto lacolll' ll1c!ei11zaçao nao fOI paga I tncles fi jovialidade e � cavalheirismo, qp� j} 'ia-. fe'·C.'e,a'!�. promovida pela Federacão

co, o Botafogo dirigiu-se on-
! até agora. porque DÜ10 eon- !

Zt'Jn querido e admirado l)el08 seus co.'le�as.�
-;.' .1.:

'<, � J lVIetropolitàna de Remo,
.,

tem à FMF, solicitando-lhe
I
:'liderado uma sensação, ami�os, o di�tin(io jovem revela-se desde:,j:á ,��., .�.

,-' Após. á'sextá" liodadli:, í'·ea-·

SlL'ltar a transferencia do quando o Botafogo se exi- dos \;'alores mais promissol'es da imprensá. ��_: 'l���;da do�lngõ �"'ulthüo, �n:- _ ,
'

atacante"Dinó;�que autoriza-I biu no pàís. peninsular, .PlH·tiva i�.ôa. Sua luta pelo soerguim�@:�:��(!�( ,)j�:r�_:,�,l:�ot��? pelo A rt;tlrI-. '
, '� ,

r!l. na véspera. '

I :,inda não se apresen tou ao nosso futebol, notadament.e no setor ama���:ls;t_a,<_. ��" P-,'l !g�lell ense, ,co��tll1_u,a_ Ressu rg I ra
Em circulos aJvi-negros, a: grêmio italiano. tem siclo muito comentada e louvada pel�,.nõsj;j:c);;��".;;���'"í!,�'2.!j;1,��q\lC mUls.:p'??duh-

�

sDlicitação é explicada como I A pf'Uj)ós'ito ain-da da. sus-' )iHlllt)1), eSfJorl iv�,q'Í1é 'nele ji vê 11m' proP.irgll�c_ii'- ,,�:G±L��, ',e-�w.,.::r; -gQ]�: Tâ'1:n�ll1 o

uma medida de l)recaução. tf1çã.o da transferência, há a ln d" �e'l '-I'�'-"I.<ibSO· yJ:>'.
.

h "!,:,;�", "',',mellCa ma,nb;�y�,O 8-egundo
_ __ " . ti � l. jJ U\>...., '-""7'� • .��. .

,"
.

_,'I. ,) �. .... ..
", _

Isto porque o chefe da dele- ilêl'S:'iO ele que fi familiu do Pdo trunscI11'so doê s<ua data :�l\,[àu;' 'posto c�m '\.���'>. O Fer-

:Jç�O ,.:Iota��og'ue,n�e na,EU-I �éÍ'flck" não conc�l'�� que .foi múHo c11111Pwmentddo pelo se
"

"

6i(éÚ. roviál'io n.ão j(}�OU, e assim Acaba de ressurgir oCa-
H'!1,' SI. Jo,w CItrO, amela

1,E1e
se afaste do BIU",11. lo de amig'os e Âdmiradores, d,O"�" '-f}l;Z�1l1.0�"Í. ��J19'e�'v:?,uo'prlTre;ll'?,po�to raJI�lp f�l�e,bolbClub,e, gm-

nã� tel'i'a, recebido rlo Hom3 '.'�
. - .

. pa1_<te. Emboi'a c'om aÍl"azü lev!iiioi;;= ê "�{'QSs,o . eomo ::1 >,�I'efesa melJ,os ?aza- C,A's. '::Ios 'esfôrços' envidados
�1 i�t1portância fixada para I

.

PEDIDO O PASSE amr)lexo,' C(im sinceros votos ;!;de:pTo-Peritlade�. da, segUldo pelo OhmplCo. e pelo esportista Thiago Silva,
(I passe, a qual, como se sa-I Entretanto, chegou ontem

. '.,' /. C:txias, com 9 g-ols. O simpático clube varze:mo

be, monta em cinco milhões à CBD um telegrfima pelo ••••*8•••••'l••(j•••••O•••••••••*'••�".�••rI... E' o seguinte .0 movimento que fez furor há pouco tem-

de cruzeiros, aproximada-' qual a Federação italiana ,. !
de tentos do Torneio dos po e que revelou vários va-

mente. : encarece prOmover a trans- U 't" d B' t f'
-

.

E'
-

Clássicos "Nelson Mília Ma- lores do nosso futeb(ll, rea-

Soube também a reportíl- ferêl}cia, para o Roma, PiOVa VI ona
.

O'. O a ogo na, u_ropa" cha-do". .parecerá domingo próximo.
,----.-

, ,

I Al't:ilheiro$' enfrentando o forte "onze'"

C t B· 'I' d' F t b I, VIE:NA, 13 (U, P,) _ Um táclio de Bbltislàva. No pri- 1°) Figuf'irensé, 17 IdO Major Costa, no Cílmpoampeona O . rãSI eira e LI e O, novo triunfo em gramados 'meiro tempo, ,�ílso� Morei-120) América, �6, do extinto TiJ'o de Gueáa
RIO, 14 (V. A.) _ O Iro das seleções, a disputa I da Europa. obteve ont.en� o ra �arcol1 o ur�l.CO gO�. desse: 39) Caxias,14· 40, com início as 9 horas da

Campeonato Brasileil'o vai' de quatro' finalista. e não clube de futebol ?raSllelro pr;l'lodo,
,

aos 22
,

mU1utos, i 4°) Olimpico, 12 I n1anhã. Para êste prélio, se-

ser mantido, isto é, será o. dois apenRS, como até então. i,do, �otafogo, ,do R,lO d� �a- após' brIlhante, Jog'ada de
i_ ,5°) Carlos Renanx, 11 .

'jgnl1dO soubemos; os quadros
mesmo disputado entre as Vale dizer, pois, que a pro- ,neHO,

ao denotaI pOl _-O qu�' parti,ci.pou Jlll1tament,e, 60) Avaí e Palmeiras, 10 obedecerão às seguintes for,
sele!fões estaduais, A CBD posta da Federação Mineira I a equipe do Slovan, de Bra- com Garrlllcha e 'QuarentJ- 70) Paysandú e Hercílio ; macões:
vai sobre este assunto ma-' foi aceita pela entidade' tislava. A rádio de Pra,g'[l

iI
nha. A emissora de Praga Luz,9 CARAVANA _ ,José Ser-

nifestar-se oficialr;:ente ain-I ecléli�a. Nas várias regiões nl1l�nCiOIl o ::esulta:-:o .: 'os d�z ,que.nêsse.s t�·ês ,"?l'ac.kS':, 8°) Fe.rl'oviário, 5 r�re.ie e Laurinho; Âri, To-
da no corren te mes, deven- ]:,odel'a o vencedor ser esco- detalhes do matc h dl;,Pll- oreI ecer <,m aos aÍlclOllados

I Gols contra' 11111ho e 'Valdir' Luiz NaZ3;-

'do na próxima terça-feira, o ,lllido de modo diferente. já tado esta noite, ante U;1S 1 c,hecoslovacos uma "a-:-rti�-
I

1°) Ferroviário, 5 reno, Walter,' Cllli�a, Ha-
Conselho Técnico de Fute- que deseja a CBD que cada 50,000 espectadores no Es- tlca exibição de futebol. 2°) Caxias e Olímpico, 9 milton' e mais Resiroca,
boI, em rellmao especial, �eleção tenha o maipr nú- ! '.�-----

3°) Carlos Renaux e Am�- Educilo, Rui e Serg'io.
tratH do assunto. O novo mero de intervenções nO,cer- Não cederá ma i? nenhum jogador c o !'ica, 10

, . I' MAJOR COS?,A _ Au-
regulamento será feito, de- tame, visanelo assim rendi- . 4°) Paysandu, Palmelras gusto, Sebastião, Lênio, Ita�-
vendo o mesmo ser submeti- mento econômico para elas Botafogo. e Hercilio Luz, 11 iCí, Cabeça, Almerindo, Ne-
elo antes da aprovação fi- )i'óprias, Sôbre o t.orneio ele I 5°) Figueirense, 14 I zinho, Mandinho, Elsio, Ba-
nal, a apredação das Fede- '.;ampeões, entre clubes, o' RIO, 14 ('0/. A.) _ O Bo- g'ócio e também poder rece- 6°) Avaí, 23 dl�ca, Hélio e IvIazinho.
rações estaduais. '!'ssnnto será apreciado a

I
tafogo não venderá mais bel' a importância pedida'

parte, A CBD não quer mis-lnenhum de ·seus defensores pelo passe do jogac.lor. 1-
.

Uma coisa porém já, está turar uma coisa com outra, I (·itulares. Somente os dois CHEGADA
a.ssentada: haverá 110 pri- no que aliás está cem por! j3 negociados é que pode- A chegada da delegação C'

'

E
..

meiro campeonato brasilei- .'ento certa. . riam ser disponíveis; agora do Botaf?go ,; est� pre�i�ta J

On ftress·O
-

u'ca' ristlc.o.---------.-,-- ...,--,,--- .--.--,.------ porém, lúàis nenhum será para o dIa 2o, amda sem li '.

H�lton 'SarltoS" co-�vi'dad':' para ,'ngres' Ileg'ociado, principalmente confirmacão pelo navio A Ag- 'c' REA'L AE'RQVIAS .
-

, '. .

I' .. .' no.. .

�
, I. >:..... en la - aVlsa as pessoas lI1teressadas flue restam poucos..

."" ", -

-' Canincha e Santos. "Conte Grande" 'Dmo e VI- lugares dl'SPOll1'
,

p"
A' •

'
• ,

..' , , .' .'
' veIS ar a, a� viagens 110 penodo do Con�-resso Eucanstlco,

f

t b' 1-
.

t
· Êsse é o pensamento do i1lCIUS que J'a tlveram lllclu- Se '" Q t'" t -, d "-' ,

S··a· r n�o' ti�·.�.,' P'O C:l arlnens·e, " '. . .a, oa, es a ln ere.,sa o em viajar ne,sse penedo prOC\-lre hOJe mesmo g"
!.. � U Botafogo, traduzido "lDr Nel- Slve ordem de se deshgar da Age-ncI'a R"'AL A"'RO'\TI'AS R C ' >oH f' .... ,

.

•r
.

.

�.
_

'

.

� -.c; li' , ua on,�. lY.la l'�, 6, fone :l�)53 e re�;el:ve ?Li.a passagell1.
I;'ublica o "Diário de No- O' ex-assistente técnico do .�on Cintra. delegaçao (uma dIspensa

tíeias", do Rio: América e do Bonsucesso GATO VEM Ai para tratarem de seus inte-

Hilton Santos, técnico' di- �dnda não 'se '!llanifestou, em Estava senrlo esperado pe- I'êsses), não se sabe se virão

plomado pela Es.cola Nado- c!ü'áter definHivo sôbre o lO Botafogo, . até ontem, a junto com seus companhei-
nal de Ecl.ucação Física, foi :1:1ta de embarque do meia 111'05 ou ainda se retornarão

convidado, por intel'médio RSSl1nto. Dificilmente, po- G;ltO para esta capital, as- pO.9tf'l'iormente a êles' ou

do juiz Aristocílio Rocha, rém, aceitará o convite, em �im como 11m dirigente Cre-l.1inrla, se irão diretos para a

proposta. a ingressar no fu- face de outros afazeres que denciado para tratar do ne- !l:ália.

tehol catarinense. o prendem no Rio. ,.
'

•

Sorteada a tabela do 'inilium'-carioci! O Uruguill quer realizar o Mundial de ·

RIO, 14 (V. A.). _ Foi, 13,15 h8, _ S, CristÓ\'!10 1962,'·.
sorteada ontem, na FMF as x Bangu. MONTEVIDÉU, 23

-

(U. Rj_yel, em fevei'�iro de 19!56,
t!lbelas do ,ToI�neio Início 13,40 hs. _ América x' P.) _ O Uruguai aspi-ra. a época em que çomeçar-á a,. l\:lA'i'RIZ: ,'LORIAN'OrOU�
deste ano. Os amadores jo- "encedor do 1° jôgo. I que a proxima Copa do M\m- disputa. d-ci Campeonato Sul- �

g-nrão no dia 30 dêste mês, 14,05 hs, _ Botafogo x do de Football em 1962, se- Amedcano Extra.
'

"

I
no campo do Bangu, enquan- vencedor. do 2° jogo. " Ija disputada nesta' capital. 1
,1;0 os profissi0l2ais no dia 12,30 lIs. _ �!amengo x Nesse sentido, a Junta 'Did- A -Comissão de Assuntos I
31, no Maracana. As tabe- ','ciwedor do 3° Jogo. gente 'da Associação Uru- Internacionais ,da A. U. F",
las sorteadas, são: 14,55 hs, _ Fluminense x gu::da d'e Footh:'\ll aprovou é de parecei, que por ess;e. I

PROFISSIONAIS· vencedor elo 4° jôgo., ll.lrna proposta da Con:iss�o -I�eio .se ace'ntlJari� o "enten- "

12,00 hs. _. Canto do Rio 15,20 hs. _ VencedoI do ,de Assuntos Intel'naClonR.1S cllmento qlle deseJamos com'
x Portuguesa. 50 x vencedor do 60 jôgo,

-

no sentido de convidar o os dirigentes da FIFA e es- !
12,25 hs. _ Bonsucesso x 15,45 hs. _ Venced,�r do, C,omit� Or�anizado�' do pro- p:eialmente .com

os que. te-I'V:1sco. 70 x vencedor do 8° Jogo. Xlmo torneIo mundwl a que "ao a Reu cargo a organIza- •

(A,enda fI<' IlIo de JIUlt"U'(> e em 8�lt) Roriz..ott< ('cu", t'<l.r"g •• r"",tI"" '.U
- 12,50 hs. _ Olaria x Ma- 16;20 hs. _ Vencedor do realize .suas sessões' em c.'ão ,do proximo Torneio,

. SãQ '&1'110 C4i... �Ulpri!u. "ii� '['í'l-o....pt,rt;JI!JIj ""In�* r�I>l',.I" �j"" I

Dil x 'j:'€1joedOl" ,j,':t H)Q, jô.g.Q, MOl'1:tevidé,u.,e c�.J3o�eja POg� JY!unrtiaJ, no' flual Jn_�er,v.ir_á· �.....__...._�.�_�.�'_'�."'_'''''__ ''''''''''''-'"'"''�'''.''''_"""'''''''''=::-=='"===='''"r.:=,,...,,,,,,,,,,,

No Programa:

d
· Conheça Santa. Cabrina.

omm·_ Nac.

Preços: 7,00 _ 3,50.
,Censura até 14' anos.·

Expresso' Florianópolis -ltda�---
.
1 ransporte de cargils e'1 geral t'nfre

I

FlORIANoeous, CURITIBA' E, 5.\0 F!��UlO

"O Esta'do _Esportivo�"
Ameaçado . de iogar novamente

destalcad« o 'Figueirens,e; .

Através as últimas atua- sustentáculos dos sucessos lei'! valorosos footballers, como se sairá o "Furacão
côes do Figueirense, frente do campeão da cidade. embõra há quem afirme ser Negro". 'I'odavía, o alví-pre
ao Hercílto Luz e Améiica, No próximo domingo se- posstvel as suas presenças to possui elementos que, es

em que' sofreu .

duas der- pi realizada mais uma roda- domingo no estádio da Praia peram _(IS seus torcedores,
rotas, passando pata a 'pe" da em disputa do 'I'orneio de Fôra. procurarão manter a pu
llúlÍima colocação o públtco . dos Clássícos "Nelson lVIaia Vai o Flgueírense enf'ren- jança do time, contra qual-

. ponde, venifícar - que sem o �Iachado", dela constando tar um novo Aval, que aín- quer adversárto.
gaúel!o Carlíto e o tubaro- fi jogo entre os -trãdíeionais I da no último. domingo em-

nense Betínho, Ó' Pígueíren- : rívaís do nosso "soecer" patou na cidade de- Bl'usque,. Tud'Q �stá a indicar que
sé não é o mesmo, i que são Avai 'e Pígueiren- jogando 'contra o Pavsandú o próximo. prélío dominical

. Jndíscutlvelmente e§"es' se.
'

que por pouco não foi supe- será um :dõs mais renhidos

00.',is dianteiros muita. falta j
O alvi-negro _' para o

e�-In.do p�la conduta superior e,s�u§aCinnais...
�d� toda a hi�

fizeram naqueles dois eu- .e(lnj�·o com seu leal adversa- do "Leão da Ilha"; I tona do. pebo] Ilheu, motí

contras do alvi-negro, pois :rio, êstá ameaçado de não '. Sem Betinhp e o extraordí- \'0 porque', �e espera uma

tem. sido eles., em parte, os 'contar novamente com aque- I n4rio Carllto, não ,sabemos! renda .apreclavel. .

•

�
, ','

-

•

.'

• J.
-

•

�
�". •

Arnérica, .41 anos; Side!úrgicôj 12 anos. '

IIwI1{naçãó da lagôa' Rodrigo' de Frei·�'
tas para a Regata' -Notutria .',

,,' ,

_____�'=--..�.. �.��_�_� �__��......=__,._.. ,4-e-...
:
__�"'"""_......,. _

Sustou o Botafogo - transferência de
Dino

;'00"0 Caravana

o ESTADO

Cinecolor

No. Programa:
Cine Noticia.ric. Nac,
r-reçcs: 1 O,OÚ � 5,00'

Censura até 10 anos.

em:

DElVIE-TRIlJS, O
GLADIADOR

_
.

As 8 horas
Anne BAXTER _ Dale

nOBERTSON _ Cameron:
MITCHELL ern ; ,c,'

•

PARIl\S Do}VicIO
. No Progrania: ,

.

; . ,. _

Fatos em Revista. Na.c.·
Preços: 9,00 _ 4,50.

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

,

'IJ" 4j' X "

se'nsacioual seriado
Robert LOWERY _ (O,

Batman) John LASTER
(Robin) em:

O MORCEGO
11b 120 1'30 14° 15° Eps ..

'

Final.

As 8 horas.
. 'David WAYNE _ lVIitzi
GAYNOR em:'

LOUCA AVENTURA
Techn1color

No Programa:
Paisagens do BrasH. Nàc:
Preços: 9,00. _ 4,50.

As 8 horas.
1°) _ Vida Carioca. Nac.
2°) _ RAINHA DOS RE.

NEGADOS -,- Com: Mau-
reen O, Rara.
3°) _ VINGADOR DAS

TREVAS·_ Com: Charles
Starret.
4°) _ 'rAMBORES FEI

TICEIROS 7/8 Eps.
Preços: 7,00 _ 3,50.
Censm·a até 14 anos.

Escritór1o: ,

Vlscondl' <io Rl0 nnm�o
I�S2/l')

Rua. Padre Roma 50 - TeITcL'
. Deposito:

Rua Conselheiro Mafra n l1l'(
Fones: 2534,.- 2,5H5

(i)alxa postAl, 43ô

.
'End. Telegrá!1co:

S8,ndnlot' e> Tra,nspolt�
�ncteréç·o T!"I!"ifrl\fl\")
Santldra e Trausflol1s.

"
.

Sgn 1""';;0 _:_ CQplt.al .- i'l!

'Endp.l·e90 'I'eJegl·at:I.'I'·

: ::.
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o ESTADO
,

., .

1·
"'tf:>'

'>'_ 'i':'

aproveite a

DO MOTOR DO SEU CARRO
usando sempre GASOLINA

com'

I." C. A. i'lil&lilil fi.o 40637

I.C.A .. descoberto e po+enteudo pela SHELL, é um aditivo à base
de fosfato tricresilico, que e:!imino' c!eFinitiva�ente as. caUW5 mais

frequentes da perda de potênckl do mc tor : PRE-IGNIÇAO E fALHA
NAS VELAS, Usado, a principio, somente em -,

motores de ovíôo, o aditivo l.e.A., misturado
às suas gasolincls 'nos depósitos, carros e

vagões-tanques da SHELL, vem sendo ernprs

gado, CigorCi, tan�,bém em motores de ou+ornó

vel, com 05 mesmos excepcionais resultados.

<,

:t�-'�� ���- ';,
-

",� -.;,� " I,.._·
.

!::�"'���- c:'�S;6MfNTE AS GIlSOllNflS SHELL CONTÊM
',-

il' •

� ..: APESaR DISSO, NÃO CUStaM tr\AI_!!)

Consideravel progresso assegurado
para a Aeronáutica Brasileira

Resultado do pregão de cambiais realizado 2u feira.
Dolar sôbre a Itália

'

..

Bol f,,< (''T. :� -e.... Você sabia que
la categoria _ mínimo e máximo 47,00

'Anunciou-se hoje que um operação Técnica com o. os grandes aroportos do Rio, Ra categoria _ mínimo e máximo 88,90
loon:-liderável· pt,ogresso pura Brasil (Ponto IV). I São Paulo e Porto Alegre, Dotar sôbre a. Iugoslávia
a aerõnál1tica brasileira foi Segundo os têrmos do bem como, contribuam para, 2a categoria _ mínimo e máximo 30,50
assegurado com a asstnatu- .icôrdo, os Estados Unidos, -mmentar ° número de pou- 3a categoria _ mínimo e máximo 35,00
ra no dia. 30 de junho, no rtravés da Missão do Porto :os e decolagens por hora, . 4a categor-ia _ mínimo e máximo 40,00
Ministério da Aeronáutica, IV, fornecerá ao Brasil o Iíminuír o' tempo de "espe- Dolar sôbre a Polônia
de um acõrdo entre o Brasil equipamento eletrôriico.e de -a" e aumentar ° coeficien- 2a categoria _ mínimo e máximo 30,00.

e os Estados Unidos. Prevê radar, no valor de um mi- e de segurança nos aeródro- Dolar sôbre o Uruguai
o acôrdo a instalação de um .hão e quinhentos mil dóla- nos e na rota Rio-São Pau- 3a categoria _.- mínimo e máximo 35,00
conjunto de modernos equi- .es. O Ministro da Aero- o-Porto Alegre. Coroas Suecas
pamentos para. auxí;io da náutica do Brasil assumirá É -de ressaltar que os apa- la categor-Ia _ mínimo e máximo 5,63
navegação e do controle do is despesas locais, inclusive -elhos a serem instalados, 2a ca.tegoria _ mínimo 8,40 máximo 8,42
t-l'áfego aereo. Com essa .0111 a.quisrçao de terras, 'oram constru idos de acôr- 3a categoria _ mínimo e máximo 11,40
instalaçfLO poderá ser au- mato de instalações e paga- io com os padrões mundial- Quota das disponibilidades cambiais que foram apre-
-mentada considel'àvelmente nento do pessoal local. A lente adotados pela Organí- gon das em. leilão, terça feira:
a eficiência e a ssguran ça .\1issão do Ponto IV forne- acão de Aviacão Civil In- Dolar sôbre a Argentina _ Pronta entrega _ Total
das viagens aéreas no Bra- ;e1'<1 ainda um grupo de téc-

r
ernacional devendo, por- 8.000

si l, permitindo, a in.da, um nicas norte-amer-icanos, um into, facilitar tambem as Dólar sôbre a Pín lândia _ Pronta entrega _' Total
�ignificado aumento 40 trá- avião equipado para real i- «iagens de aeronaves inter- 7.000
feo'o -UH' os testes e treinamentos nacionais no Brasil. J DoIar sôbre a América _ 120 dias _ Total 18.000.

'A� primeiras instalações exigidos pelas novas insta- O acôrdo assinado resul-" !no sistema serão feitas no [ações e, também, atenderá tou de negociacão iniciada I Resultados do pregão ele cambiais realizado ante-ontem'
Rio de Janj-iro. São Paulo e ás. despesas, em d�lar, com há quase um ano, por solici- Dolar sôbre a Finlândia
Porto Alegre, mas espera- a instrução e o treinamento .acão do então Ministro da 2a categoria - mínimo e máximo 30,00
se que melhorias iguais se- d e cinco tecnicos �l:asilei- Aeronautica, Brigadeiro (R 3a categoria - mínimo e máximo 37,50
[am instaladas mais tarde ros nos Estados Un idos. R) Nero Moura, o que motí- Dólar sôbre a América
em outras cidades do país. Espera-se que os apare- vou a vinda ao Brasil, em la categoria - mínimo 69,10 máximo 69,15

O Acõrdo foi assinado pe- ihos a serem instalados per- .setembro de 1954, de alguns 2a categoria _ mínimo 100,20 máximo 100,25
lo 'l'c11ente-Brigadeiro Edu- mitam pousos e decolagens técnicos norte-americanos 3a categoria - mínimo e máximo 181,60
ardo Gomes, Ministro da mais seguras em condições do Grupo de Assistêneta à I Quota da� _ disponibilid�des cambiais que foram apre-
Aeronáutica e por William atmosféricas adversas, que Aviação Regional, s��liado IgoadaS :111 leilão, quarta-feira:'E, Warne, Diretor da Missa l'ltURlmCl1tC difiC;llta.m o li- no Panamá: com auxilio de Dólar sobre o Chile - Pronta entrega - Total 2.000
_ Norte-Americana de Co- vre fluxo de .trafego entre técnicos brasileiros da Di- Dólar sôbre o Japão - Pronta entrega - Total 10.000

'etoria de Rotas Aéreas, Dolar sôbre a Noruega r Pronta entrega - Total 6.000
leu-se inicio ao estudo dos Francos Frâncêses - Pronta entrega - Total 700.000
.roblemas de navegação e Fra.ncos Belgas - Pronta entrega - Total 150.000
1e contrôle de tráfeg�' aéreo
la rota; sul e nos aeródro- i'10g. do Rio, de São Paulo e

c Poi-to Alegre.· .,O Relatódo apresentado e

lue serviu ,de J;lase à assina
ura do Acôrdo, consta de 62
1agll1aS datilografadas e

.'on tém 29 gi-áficos e foi es

boçado de tal fOl'ma que se1'

:irá de p0nto de partida à
Diretoria de Rotas Aéreas,
para estabelecer um "plano
1e modernização" dos velhos
'lUXtlios rádio à navegação
'I.ere.a, ainda em uso no Bra-
sil. Os desenho&... e especifi-

(/f)s
BAIG4S '"p

, :>

UMA T/?iBt/

'AJ
ESPESSURÁ
OOs CABEI..os
OAS PESSOAS

V.tJR/A

7°,'
""._ ...�-

Revista dos Criadores

,-..a•.Uterina,. 'Melllltrulletl el ap'·. u

parto, e DOJ'es nos O'?S.I'lOI.
t vo,leroSlo ClIlmante Il RI"-,ula·

dor por excelência.
i<'UIXO SEDATINA, pela ."lo ,'-lom

Itrovada eficacia 6 receit.da 11)01
.

médico. llUill'e6.

o eixo da pecuarià de A XXI Expos ição-Feirn de
corte. A A.P.C.E. em revis- Ubetaba foi ornais expres
ta _ O problema da torta e; sivo certame, A industriali
a exposição-feira de gado

I

zação da carne em Minas
leiteiro. _ O gado Schwyz I Gerais. Impressões do cer

americano. Centena rio de tame de Uberaba, ' Resulta
Carlos Botelho. Secção Ju- dos do julgaméilto da XIII
ri·dica _ O penhor e o ofe-I Exposição _ feira de Ube·
recimento de bens a penho- rabR. Avicultura - Controle
ra. Em Araçatuba _ Não é IlLl ])]'oc]l1çi.'io de ovos na ba-

se da galinha-dia. O com

§ómente em Longo Beach �ue I posto e seu preparo. Regres
se perde por "excesso de sou da Indi-ã o Dr. Barisson
cil'cunfel'encia" _ VII Con- Vil1al'es. Enxerto de borbu
curso de bois gordos _ III lha e sua execução. ECOll0-
-Mostra de gado de cria. Em mi? '_ O Brasil progride.
Rio P�'eto _ VI Concurso I Adub�ção _ uma grande
de bOIS gordos. Para que o

I soluçflo para os danos da
B_:'asil compa�'eça a Exposi-; geada nos cafesais� MerCa
çao Panamencana de gado, ,do de laticinios e de carnes.
em 'Dallas. Uberaba _ u� Relatorio nO 125 do Serviço
ver,dadeiro manancial do ele Controle Leiteiro da
mais puro �ado indiano A.f Q.;B.

. (O REGULADOR V1El.P.'� t

.A. .1llllul evitar' >IM'''.

I\.UVIA AS CóLICAS' UTElll1'4A!
CONTADOR

r.-w.-w, ",.,._� ""' �"'M_ &I � _ �•.-• .._.-""_ _•••••••'!'"

r<'J:nprega-sf com vanla�C1.1l paa
I�(lnl.battlr �li Flores BranCill, CéU·

Precisa-se um ('om longa prática.
1'l'a(;ar n� "A MODELAR".

cação dos equip�mentos con-I'041-ma' resl-templados, serVIram _ tl),m- I
bem para inc.rementar a po- d' •

lítica já adotada por aquela eneta
Diretoria, _ no senti.do de, ,A1�lga-se c�nfol'tavel r�s.i
manufaturar no Brasil, to-, dencla, propn8. para fam�l�a I
dos os equipamentos elec- numerosa, na Av. Herc.IlIO
trônicos' essenciais às insta- ,Luz 157. I

de proteção ao vôo. I Ver e tratar no local.
". J

tu. 10 $EnATI�A <!.(l("h.1i'·��.J••m

k,.::h. I)lI!'l-t
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Ftortanépoiís, Sexf.a-f'elra , 15 dI' julho de 1955. o i':S 1;\1)(\

Na Assembléia Pal'.icipação Banco Nacional do Desenvalvilnellto Econômica
�eDda de Maquinaria Agrico.la.ORLANDO FERREIRA DA

CUNHA

Põsto de Saúde para Papan- ela pedra fundamental do tal

duva Pôsto de Saúde, etc. Diante

O deputado Jcâo Colodel. de tamanha confusão, que

líder do P'lB, em explicações i vai lá pelas hostes Udenistas, Participam aos pareu

pessoais, ocupou a tribuna,
1
achamos que a indicação do tes e pessoas de SU:lS relaçôe ,

para justificar e encaminhar deputado João Colodel, é ) noivado de seL1S filhos Ma·

ao Poder Executivo, uma in- oportuna e nobre. Entre, da Hllda e Heínz Werner.

dícacão no sentido de ser constar doPlano, e ser "lnau

construido, em Paparidu va, gurada" a. pedra fundamen-

'.l111 Pôsto cle Saúde. Em tôr- tatl, o necessário é construir- ----------.---

10 do presente assunto, ve .. se o Pôsto com a maior ur- Prec'el"lo do OI-aIücaram-se varias debates, gencia possível. Confessamos .

.endo o lider da UDN depu- que não' conheciamos as

.ado Laert Ramos Vieira, "inaugurações" das pedras
garantido que o Govêrno não rundamentals, ditas com cer

aceitaria aquela indicação, ta solenidade, pelo líder do
A vida ao ar livre traz

porque o Plano de Obras já Govêrno _. deputado Rubens
grande beneficio à saúde e é

tratava elo assunto. O líder Nazareno Neves ... Imagi-
f t muito vantajosa no trabalho

do Govêrno, deputado Ru- nem, se houvessem es as,
, Intelectual. Os alunos que es-

bens Nazareno Neves, - disse banquetes e bailes, nas epn-

porém que o oovêmo já ·ha- cas dessas notáveis "inaugu
via feito a "INAUGURAÇAO" rações".

Considerando que as enti

dades mencionadas estão ai

�adas em uma comuna de

grande extensão territorial;
Con.:;iclerando que nenhu

ma delas possue uma Ambu

lâncía para o transporte de

seus doentes INDICAMOS ao

Exmo. Sr. Governador do Es

tado a oportunidade da des

tínacão de uma Verba para
fi. aquísíçâo de uma' ,Ambu
lâncía Moderna que pudesse
atender a ambos os estabe

lecimentos acima menciona

dos.
Sala das Sessões;12 de ju

lho de 1955..

Jorge Barroso Filho, Depu
tado.
O deputado Jorge Barroso

Filho, antes de concluir sua

oraçào, disse, ainda, "que o

Diretório de São Joaquim
apresentou o seu atestado, ele

má educação política, em

tendo se dirigido à Câmara

Municipal, de Lajes, em têr

mos descortezes, pelo fato de

ter sido criticada, ali, a !1 ti-I
tuele do �ng�nheiro Re"illcn"lte por nao VII' atendendo S1l·

ficientemente os serviços lLu

estradas e pontes ela sua res

ponsabllrdade". Temos a cel'·

tesa que a esta hora o :;1'

Governador já· provídenclou
o lancamento de uma PNh"

Fundamental, de um setor ,i�(

Escola da Vida, para :1 tender

os elementos que compõem ;:'

Diretório ela UDN, de B:10

Joaqutrn.

PLANO DE OBRAS -- 1'\8

BOMBAW\S DO DEP, \VOr.

NEY

ORDEM DO IHA

Foram aprovadog Pl:0J eh)·
de Leis, em 2!õ disCUSJão e \

tação.

Pronta Entrega
NOVO MODELO

...

4 OPERAÇÕES
I I

.

L no MUNODca cu ar que. mais se,. expor, a

DISTRIBUIDORES PARA STA. CATA�lNA

CASA FEERNANDO, LTDA.

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

Telegramas: "Canan"
.

FLORIANOÓPOLIS

e Senhora
Sra. v-, AFONSO

Florianópolis, 4 de Julho de

ESTUDO AO AR UVUE

tudam ao ar livre, ou em sa

las bem arejadas, gozam

�ais saí:�c :. t�m n�:lior faCi--,'lídnde em aprende c ,

I

Faça com que seu filho se

habitue a estudar aa ar li,
vre, - SNES.

A C I T E
Agência
·de

Pu bhcidade
.... r..tal, ü

1'1.raa.",•.,..u.
....... ('.-aUgU'

--�------_._-

V�-�D'f.:-��it
'>

Mr<quil1êl ele Cmernn El<'

',1'ic:1. e Autornatíra de lú mí

timotros por Cl$ J.65lJ,OCl. VI·r
e tratar ét' rna J'e:§o Pinto .Í1d

LivrarIa CL':1ti(';: li:] 8.A.

IJlVÕRClO E NOVO
. MENTO

Processo legal, rápido e ;,i··

gíloso, no exterior. Consulte

I sem compromisso, o Escl'-i.Ll

do Jurídico e Admlnistratl
\ voo CaixA. Postal - - 4231. Rio

1 de Janeiro .

t.\
\i��

�r�\\�.,

EMPRf.:'S1!Il\W nn US$' 18,000,(lOil.lI;)
RE�BERTURA DE INSCRIÇÜES

Estarão abertas, na SECÇAO DE FOMENTO AGRICOLA FEDERAL, sita ii Rua

Visconde de Ouro Preto, 57, a partir do dia 18 de junho de 1955 (dia e mês), as ins

crições dos candidatos à aquisição das máquinas agrícolas abatxo discriminadas, adqui
ridas pelo BANCO NACIONAL DO DESÉNVOLVIMENTO ECONÔMICO, que consti

tuem saldo das quotas destinadas a êste Estado:

ESTADO DE SANTA CATARINA
TRATORES EXCEDENTES

FABRICANTE

E lVIODftI,O

AIJUS ClIALMERS I
CA I

WD-45 IJOHN DEERE

\
177 R I

I.NTERNATIONAL I
Farmall Super A I" O

Super lVITA

ISuper W4

Super W6TA I
I

I\'1ASSEY-HARRIS' I
44-D I
55·D 1-OLIVER

1
RC-SB I

TLP ° POT:E1NCIA NA

BARRA - HP

EXCEDEN·
TES

Roda

Roda

I
I
I
I
I
I
I

·1
I
I

I
42,0
25,5
42,0

24,0
27,0

23

9

Roda 445.0

Roda

Roda
Roda
Roda

Roda:

17,40
21�3

Roda
Roda

-2

2

Roda Z9,O 4

COi\'IBfNADAS
F O R D·

Combinada cõ)-ij 'plataforma pata ensacamento .' .

(N T E Ii N' A T I O N A L
1

Ceifa-trilhadeira, modo "64"
Fabricante' Tipo
e modêlo

. . .

As condicões para aceitação das inscrições, são as seguintes:
�.
Ir - PARA TI18,TO,RES:

DE RODAS', :� -';

"

até 40 H'i? área 'Superior a 10 Ha.
acima de 40 IlP :......................... área superior a 30 Ha.

2) - PARA COMBINADAS: A'rea cultivada devidamente comprovada por atesta-
no passado pelo Agrônomo Regional.

Automotrízes A'rea mínima de 50,00 Ha. cultivados.
Rebocáveis _ Idem, idem, de 25,00 Ha, cultivados.
3) -' O candidato cuja propriedade tiver superfície inferior à área mínima exi

gida para [ustífícar o pedido da máquina, deverá apresentar junto com o requerimen
to, atestado passado pela Secção de Fomento Agrícola Federal em que seja devida
mente demonstrnda a maior necessidade da máquina pretendida. Para isso, antes de
apresentar a petição deverá solicitar daque-la autnridade o-exame da sua propriedade,
correndo as respectivas despesas à sua conta."

,,�.

4) - A cada candidato só poderá ser deferido um tratar e lima combinada.
5) - Apresentar no enderêço acima, sede da S.F.A., �les!R Capital, requerímento

selado com' CR$ 3,00 ele estampilhas federais e mais um sêlo de CR� 1,50 de Educação
e Saúde, e élirigido ao Senhor PresiQente da Comissão Permanente de Revenda do Ma
terial, no qual deverá constar:

•••••••••••••••••••••••••• ,. •••.•••••• , •• �.7i:; I
Potência na

bana - HP

Excedentes

a) Nome do AgriCllltor
IJ) Nome da propriedade, área e municípiQ
c) Endel'êço para correspondêúcia -

d) Número de inscrição 110 R.L.C.
. .

e) Tipo do trator, de acôrdo com o critério supra.
f) Atest.ado do Agrônomo' llegional p;;;ra o caSi), das combinadas.

6) . - No Mo da aprpsentfi(;,ão do requerimento, deve1 á o ii1teressado (o próprio
OH proCll'rad<)l' leealmente habilitado), além de ex.ibir a Carteira de Identidade: juntar
doculTIpntos que comprove o registro de sua propriedade, no RL.C. do 'Serviço de Es
tatística da Produç;,o do l\'linistérfo da Agricultura.

7) -:- No cuso de firmas, cooperativas, l'epartiçi'ies federais, municipais ou esta.
chjais, tornt:\r.se-á nH·pssRrio juntar documento oficial que comprove a delegação de
poderes para assinar pelo órgão requerente.

8) -' Os pedidos serão. transmitido;, imediatamente à Comissão Permanente de,
P..e\'enrtn do TlIatêrial, que qal'á despacho aos mesmos no menor prazo possível.

9) - Após a notifiraçãp do pedido, o agricultor terá 15 dias para comparecer ao

disü'ibuidor e receber a carta de apresentar;ão ao) Banco d{) Brasil. .

"R�.fUELIC;\DO POR HAVER SAlDO cml INCORREÇÃO"
--_._--

Compra-se
Terreno ou casa velha

(gr'ande) para depósito nas

imediações do centro.
Informações na A l\1<lde-

Resfriou-se l'
() "Sa�Ollili" ,é e:x.celeute

combater

do"

irritações dos

'as �OUl!ê.

resfriados:

bro[iI� u jOg.

O deputado Laert n�Uí1,; \

Vieira, líder da UD�.J, euea

minhou e defendeu um re

querimento de sua aut.. (Ji'i;"

solicitando urgência PUI'::\' dis

cussáo e votaçâo du Plano ':l'

Obras. Ocuparam-se, 1:::1111'

bém, do mesmo nssunto. De

deputados Estivnlet Pires e

Bahia Bíbtencourt, ambos do

PSD. O primeiro deteu.leu ".
"

tese ele que não deverin S?I' I A maquma de

('üi'lCe;tit!:l ::t llrg;;{]{:1;1, P01'éÍl""
)

o próprio líder ela UDN, de

l�.l1·J.do Laert R. víeírn, a

presentou uma emenda, ao

Plario-, em outra oportlll1icla,
de, mandando que" o me.3mo

tivesse sua VigênCia, em ja-
neiro de 1956. O segundo, n�l

qualidade de Presiclente dfi.

Comiss:oo de Saúde Pública e ----,-�-_.-�

Assistêneia, s�cial, rec�a.n:a:,-ldo a audiencJa do 11 OJ €k),

pelo fato do mesmo não ter;
recebido os pareceres nece.;_1
sários etc. Posto o requeri
mento em votação, foi o lUfa

mo rejeitado, pelo voto .j",

desempate do Presidente dEi

Casa., deputado Braz Alves,
que acompanhou os seus co.,legas de bancada e os dt::pu
tados do PSD. O depntRdü I

Wolney CoI,uço, na qu:tlidach Ide super hder, apresentou I

mais um .requerimento soli·
citando qúe o Plano, t.encL:
em vIsta a primeira 'derrota,
constasse da p:mta dos tra

balhos da Casa. Nov::t voto.-,
ção e nova derrota, pela mfS- I
ma maneiru e votação .lo pu I
meiro requerimanto.

O deputatdo Woln2.Y O:i-:
.

t d
' . - I

velra, PU o em VEta li n::-.o I
aceitação dos dois re'J.liL-i I i
mentos, ocupou a tI-iblIl1J, ,. I

(
.

.

disse entre outras cüi:lCl.", ['I li c, i

o Presidente ela Ca:'l::t fni LI-l
justo com as bancadas ria >[-- I

tuação em ter-lhes iíllpU1,ii: j
do com duas "BOMHAJJA:':"

.

\

com o seu procddifJ.el1 Lo.

O deputadO Estlvftl",c Firh.
do PSD,. ocupou a tl'lbil",l,

Iem segUIda, e respondfli Jt'l

deputado Wolü€y OIií'êií'Cl,
que êle - deput.ado EôtiVJ' 1
let, não concordfiva l.··mn �l..!
crítieas indevidas qri2 queria
lazer ao Presidúlte eb (;:1..:::1,
pelo iáto de que o dé'j"ILado
WolnfY, quando na Pl'c::ld<'n ..

eia da Casa, agiu, I'omo I� jll

conheeimento de tono;;, ni!

('erta ocasião, romo 'Lilll vp'

daàeiro DITADOB. P(lé' "�:'.:'.I

razão, não estavH o di'{luL 1

do Wolv<,y Ol.iveil-a, r)':�den·
dado para fazer tal eritiCl.,

F�Dt���al� ::�!����Se I�SSOciaCãO dos ex-alunos do Instituto
�;d�:er�����lZ���i��: ;::i�e; de Educacão e ColéCilo'Estadual
que, por sua vez, f.avorece o • I ':J .

l.a�aque das� doenç�� infec- "D1"·:lS Velho'",CIOsas. Na prevençao des-· U

I sn� doenç.as, cumpre evitar A Comi3sã.o encarregada ele elaborar o ante-projeto elos
I tms exCessos. Estatntos ria Assoclaçf,o dos Ex-Alunos elo Institutü de

Evite os exageros que Edn�ação e Colégio EHtadual Dh:; Velho eonvidR os e:{

possam expor o organis· ahmo.g dos referido:} estabelecjmentos de ensino pa:ra a

mo às conseqüências da Assernbléja Geral, fi realizar-se (lia 33· elo corrente, às 15

fadigà. - SNES. horas, no Instituto ele Elllwação Di3S Velho p"ra d"Kussão
" a}Jruvr.ç?,O elo.> Estatutos desta. 6ntjda,c!e.

F10lian5polis, 12 de Julho de 1955,

0,<.:-\1"1\. ,Hitarros. Peça ao seu

; T::trm;1r'pl1ti"0 "�:lt(),�in '. in-

I iicfo,r!O, nas traq ueobl'on
fuites e Slla�· manifesta-

I ,�ões, Se.da..ti.YO da tosse e

':-j;p2.ctora.nte.

.1

Representante
R E L o G lOS DE P o NT o

Grande fábrica. paulista aceita representante exclu�
si\'(I para esta praça f] imediações. É necessario qUE. seja
firma estabelecida no r-amo de máquinas de escrever e

calcular para a devida assistencia mecan_ica. Para maio
res detalhes e8CleYd' á Cd.ixa Postal, 11.106 - São Paulo.

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

-.-----.....--. __·· ...� __ .._.__ . __... ..-.�· ........r_. _�._•..

CHEfE DE TURMA NO SUBeSOLO
Os candidatos devem ter entre 25 e 35 anos, resiRten

ei? física e experi.'::ncJa em trabalho no sub-solo e che:fiu,
de pes.3oal em minas de carvão ou outros minerais. Devem
t.er anteriorrnente ocupado cSli:gm de responsabilidacie.
Salário: Clt 10.000,00 por mês. 11lstal::>ções mobii:iar;h�
"5r.itis bem como outras facilidades.
Gartas par "MINAS" Caixa· Po<;J,.al· 751, Rio de JaneÍr·') ....."".�"".............

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o E�'T'ADO

.-

CEHTWO ExCURSIONIST';. ';f;fl!�lJjO .'l_;VU�Q"
-�EDI_C'QNA81O-

FUNDADO EM 16-9-54

JOVEM CAT,,\RINEI',jSE 'i
�-�-

�.

__�"'_-:"'.= .. e;, • _ _;:,�,=" �

AGORA, QUE SURGIU A TUA SOClfDÁDE\ TERÁ;
MAIORES OPORTUf�mADES DE CONHECER A

TERRA CATARINENSE. NÃO FEfiCA 'liMPO, ÉN

VíA- NOS HOJE ME:�MO; TEU r�Or..1r t. tNufRf

CO A CAIXA PO;3'fÁL 489- fLc>iIIAIJ�)P\)u1�S.C.
�

__��_u�..
_' '_ ",'- _.-

.... i=+- . ..,-
.. - ""-----4

PUE(;UU;A E F'RAQUEZA
VAN'ADIOL

. . . Não P sua Gulpe:
E II fr.qutta Que G ú;:'.na canasdo, pIJtdo,
' •• 111 '11111.'110 fh) .:,lfpo e olhos M�m brill'. .J.
A I nil,üe.u .trália i( fida pufque rouba

,� f ')lT't'l L.&I·í! (, tra.fJlI.lho.
�' A��J)IOL

� óf" .. ftfa ),!o ..:í:)illIiu� .,�nj.l'íline(). e VITALIZA o ••DIU' .••
I .. "uecido. ! I::f gusto deUdolO , pud•••r UI.do .� �od.·

... :dadN
.- ... '. ' .. - ._- .- .. " ... - ,,_------

Dít. LAUl�O CALDEIRA DE ANDRADA

Cirurgião Dentista
Consultório: Rua D. Jaime Camara 9
Horário: SegLlnda Quàrta e Sexta' feiras das 8 &8

II horas
.

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

Sabado. n2s 14 às 17 horas.
.-._�.__._--_._------�---�.-

�,;.:;�._.,." '.�.

C9ngresso
A Agencia REAL-AER JVIAS avisa as pessoas interessadas qUE' restam poucos

lugares disponíveis para as zíagens no periodo do Con:?;f63S0 Eucaristtco.
Se Va. Sa, está íntere .sado em viajar nesse pericío procure hoje we.�!TIO 'l

!_:5Gn:::ia HBAL-AEEOVIAS, l1U9, C::m3. Mafra, C, fone 2J,;,,3 e reserve sr,.']. pa5�;:,gcm.

7

Com a Biblia na Mão

El)I'TAL HE CONVO·
CJ\(;AO DO CONSELHO

lH:i:LlBERATIVO
Pelo presente convidamos

os senhores Membros do
Conselho Delibera tivo, para

Agradecímen-to
c1 reunião que se realizará

! no dia 12 de julho de 1955

(terça-feira), ás vinte (20)

M4. horas, no séde social desta

e Issa' 1 Entidade, no Edifício Ipase
PEDRO JOAO NUNES - 4° andar, e no CRSO de

A familia enlutada, Rgradecem a todos qlle campa-I nr.,o haver número legal,

,�eCeml1l e �companh,a�'arn ao feretl'o ele seu inesquecivel r 11;11a, h�ra �epois,. com.qua�
",sposo, PaI, Sogro, rIO e Avo Peelro. João Nunes quando q,leI nume:o, a fIm de �eh
de seu falecimento a 8 do corrente. I

berarem so�re a segumte
Outrossim, convidam aos parentes e pessoas amigas j ordem do dIa:

,

para assistirem fi Ivlissa ele 70 dia que mandam celebrar I
a) Discussão e votação elo

as 7 horas dia !Ll (QUJNTA-F'ElR,A) na Catedral :iVletro- Balanço e das Contas

'')olitana. ' referentes ao primei-
.

A to.dos que 1;0m])a1'eCe1'€111 a esse ato de fé cristã I 1'0 semestre de 1955;
.iltN:ip:1m agradecimentos. b) Parecer elo Conselho

Fiscal;
c) Leitura do Relatório

do primeiro semestre
de 1955" apresentado
pelo Presidente da So
ciedade;

d) Eleição da Diretoria
para o biênio de 1955
1957, e,

e)
I
Assuntos de iriteres�e.
social.

Flol'ianópo!is, 7 de .Tunho
ele 1a55
Dietrich Vou Waugenhein
Presidente
Adejo G. de Palila F. S.

«No tenacuIOt>.

\

I
!

I SEXTA-FEIRA. 15 DE JULHO

Lança sôbre o Senhor o teu. cuidado; e êle te SUB-

t .. rá, Nunca permitirá que o justo seja abalado. (Salmos
55:22). Ler Salmos 91 ou Mat. 6:25-34.

I O senso de segurança do salmista, expresso nete

: versículo, tem paralelo atual na história de uma senhora
i viúva há muitos anos. Ela criou seis filhos seus e adotou
: mais doze alheios.

'

; Alguém perguntou-lhe: "Como a sra, pôde criar tô
! das estas cr-ianças e educá-las tão bem?" Ela respondeu:

i "T�m sido f�eílimo. Tenh�-o feito em �ociedâde." "Que

I socíedade ?" indagou o arrugo. Ela sorrru e respondeu :

I "H á muitos anos eu disse ao Senhor: eu farei o trabalho,
mas tu ficarás Com as preocupações."

Esta viúva lançara sôbre o Senhor os seus cuidados'
e esperando o sustento do Todo Poderoso. Ela pôs à prova
o testemunho do salmista.

Como cristão podemos experimental' esta liberta

(:[;'0 dos cuidados e alívio do mêdo se pusermos em prá
i tira a nossa fé e sinceramente crermos nos ensinos de
nosso Mestre. -

ORAÇÃO
Queddo Pai, somos-te ;gl'adecidos porque és um

amigo que nos amas. Tu, ó Senhor, queres que enfrente
mos n0880:O: problemas e promete teu divino auxílio para
ajudar-nos fi solucioná-los, Ajuda-nos a encontrar em

.

tua companhia a certeza que nos sustentará hoje. Em
nome .de Jesus. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA
Tu conservarás em paz aquêle cuja mente está f ir

mi" em ti. Isaías 26 :3.
.TOSEPHINE MATHERS COOI( Oilinói'$) ESPECIAlIZADA EM ARTIGOS DENTAj{IO� --------.--.-- .---'-,

����oEql�eOr;ssur,oe Ã-j-:,-r;-s
---·-- ..

--0----·-·
..

·--.1' 'on'�ii���J.::a�i::A:'EtO:O�T:I:::i'qO.:Vo��:i�:: iResfrIOu-se 1
. -

-�

C'
.

.

mos para pronta entrega
Loteamentos na Praia da Saudade . '.'

S'
Aceitamos encomendas de PLACAS E��lv1ALTADAB

Numero 1 (totalmente vendido)
<..

.'"_ s

,.,. .

.

O "Satoaín" é excelente
_

._

.1,L"H diversos fins
Veja se conhece os prcpríetartos : Dr. Gercy Cardoso

1/ ,,,
ATENÇÃO; Atendemos os senhores Dentistas e para combater as cuasa.

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

*
- ". - =l',.' Protéticos do Interior pelo Serviço de REEMBOLSO: qr.en e ias dos re sfria dos ;

(3) - Sr. Frederico Eundgens (1) - Sr. Nilton Dig ia- ". AÉREO e POSTAL
como da Silva (2) _ 81'. Alvaro Accioly de Vasconcellos ". � DUIlAIfTE TODO DItA irriLações dos hron quíus,

(1) -'- Dr. J'oa qu im MadC'iras Neves (6) - Dr. Oswaldo / I''''' nos 101 TlFJO.ií:. .__.__

lOS:les, catarros. Peça. ao seu

Luiz do Reza rio (1) - Dep. Romeu Sebastião Neves (2)" t' I-tI<L J

I
rarrnacéutíeo "Satoain " in-

-.Dx. Antonio Suntael la (2) - Dr. Moacyr de Oliveira ,J �"

II',.t
dícado, nas traqueobron-

(1)'- Arq: Luiz'Eduardo Santos .. (1) - Dr. Elias Mansur

M'"
�

.l' �.. . quites e suas manifesta-
Elias (2) - Sr. Paulo Ru dy Schrior (2) - Dr. Aderbal... -:!' .i"", • I' ções. Sedativo da tosse e

Ramos da Silva (]) - 81'. Aurelio Marques Monteiro da � ;.� :- iii ' � 4' � � expectorante.
Costa (1) - Sr. Ca r los BucheleJunior (1) -- Dr. Zulmar .-:.�;...:-: �,- •

<I
._-.-._ '-�-'" ,--�- _.

Lins Neves (1) -'- Dn, S:llaberga. Noronha Mendes (1) -

�.•�;,�-- � _. - - =.....1 LE.CIONA
e Dep. Lecian Sloviuski (1). .____

>!'
Cem iolhol vó.bl" \/,$.

. NUMEP..O 2 (AGORA A VENDA)
.

A
· -

d I d I' .
d.b ... i.,� urne, evr.fà. q,'2

TERRENO DE PROPRIEPADEDO DR. NEREU RAMOS, ssoclaçao .r OS ex-a unos'. n nSlrtuto II ,;I}r:I:��.�il'12"endel'á.jur'occm.A .

d I t
. ' 'L:. p€n5M(\1"

penas ezencve o es I

d íduce C
.'.

.

. IIi,' I
_

"

e

Projeto, lc:teamento e vendas - EngO Rui Soares -! .'

e
. ucacêo e olégio Estadual : 55.55§E§§�.�':_-: I€v&l'ó.põ.�o.>sut.r-€c,d$n,

R ua Deodoro'; _ Fone 2521. I'"
.

..
'" ' Iii It II d.:. um lindo e ,lr;i f'V"�2!,�<

I "D ias Ve I ho"
,

/'

um BELA'[JIMO eOFRE de AÇO CROMADO.

I d '.
-. "--1\- P.,.ClCUY.'! b.'cOie o NOVO

_ I· A.Qqmi-3são encarregada ele elaboraro'aptF:!'fl"ojt·tô Clá, �'I::j
-

NCO�GRI€Ol".;J\;c;,'itatlltQS da Associação dos Ex-Alunos do Instltu to d"
""\

, ,
-

G l'
, P""14 C/U2/,J,"0, 16

.

,·,clucaçao e . o egto Estadu:1l D18.3 Velho convida 03 ex- .....__--, FLORiANÓPOLIS _, SANTA CAT"'�'I'IA •____"''''''.,"

:::unos tios referidos estabelecimentos ele ensino pnrs 8

vssembléia Geral, a realízar-sa dia 23 elo corrente, às 1E,

horas, no Instítuto de Educação Dias Velho PBl'R dtscussào
aprovação dos Estatutos nesta entidade .

Flortanópolís, 12 ele julho de 1955.

E'li�, DE PUllLlct. 'Ir_ et,.of.I'7111DE DE CHAPAS Serie 58 funcionário da fir-
De acordo Com o disposto ma "Meyer & Cia, Para

� nas Instruções baixnd:1S com Conselho Fiscal: Gustavo
a portaria. m. li de 11/2/ Zimmer - Cart. Prof. 48
54, fHÇO saber :10S que o 3erie 58 funcionário da fir
presente virem ou dêle to-' ma Carlos Hoepcke S. A .

. marem conhecimento, que a Jorge Leonel de Puulà -

chapa registrada concor- Cart. Prof. 110 Serie 1. fun
l'ente à' eleição :-i sei' 1'e:1- :ionário da firma' Busch &
iizada dia 15 do corrente Cia. Alzizo Torquato
mês, na séde social dêste Cart. Prof. 13335 - Serie
Sindicato, foi a segou inte: "í8 funcionário da fil'ma
Para Diretori�l: lVIeyel' & Cin. Para Suplen�

.,_

Pa ulo lVlalty - Cart. Pro· tes do Con ::elho Fiscàl: Car
fissional nr. 12876 - i'lcrie los Gasenferth Neto - Cart. I

58 funcionário' e13 firma Os- Prof. OO� Serie 4 funcioná- I
ni Gama & Ch. Nel'cu do rio ela. firma Carlos Hoep
Valle Pereira - C�,l't. Prof . .-ke S. A. Joaquim Coelho
nr. 47658 serie 58 funcio- ria Costa - Cart. Prof.
nário da 'Firma Eletrolan- 13520 - serie 58 funcioná
dia, Fredel'ico M. da Silva rio da firma lV1eyer & Cia,
Filho - Cart. Prof. m. ??? Anibal Purificação - Cart.
funcionário da Firma Cnr- Prof. 33147 Serie 58 funcio
los Hoepcke S. A. Para Su- nário da firma Carlos Hoep
p�ente8 da Diretoria: Elpi- cke S. A. O prazo para ofe-,
�10 Machado - Cart. Prof. ,recimento de impugnações,
32138 s-4 funcionário da' terminará

. após (5) cinco .

fin�a -.

Com. In. Germano :dias a contar da publicação jStell1 S. A. Osmar Ermelino deste.

,Gon?alves. -:-- Cart. Prof.1 FlorianÓ'polis, 7 de julho,
49860 - sene 4 funcionário de 1955 �
da firma Carlos Hoepcka I Amâncio' Pereira Filho
S.A. Pitonio Cavalcanti Pl'esidente

Compra-se
Terreno ou casa velha

(grande) para depóstto nas

Imed iacões do centro.

Informações na A Mede
lar .

1 ransport� de cargas e�'�'l geral t�ntre

Dental 'Santa a'polonia
DI:

ARTHLIR ANTONIO MENEGOTTO
Rua: Tiradentes, n.o 20

FLORIANóPOLIS

A Comissão

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

CHEFE DE TURMA NO SUB�SOLO
Os candidatos devem ter entre;) 25 e 35 anos, resisten

cia física e experiência em trabalho no sub-solo e chefi�
:le pessoal em minas de carvão ou outros minerais, Devem
t.er anteriormente ocup!'.do cargos de re.,'ponsabiiidade
3alário: Cr$ 10.000,00 por mês. Inst9.h-> ções mohiliad'E

I
<;;l'átis bem como outras facilidades.

'

I
Cartas para "MINAS:', Caixa Postal "751, Rio' ele J:UWil''1

��,!,,'
",;._ c·

.........

Endereço 'l'eLegl·9,.n{;:l
Santidra e 'l'raDl!po1J1I

--u.-

GREGO ..: LATIM
.\lATE1,LiTlCA E FlSlCA
Dr. Ul'TO FH1EDMAN
Rua Cristovão NU1�es Pi

res, 21.

'l'iago - Secretário

FLORIANOPOIJS/ CURITIBA E SAO P;�Ut O

(.a.�ênda Ui; Rio de );r,neJro e em Belo l1(,lrl'Zont1; ('fim t;'âtego IDbtUO atf
1il1Ii. Paulo com " t::mpr'?,s" de 'í'?al1!1iwrte� Minas � l·eJ'9.ls SI t\. \

MA'i)liZ: l<'LOJtlA�ál·fn..l�

EscrItórIo:
Rua Padre Roma 50 - 'l'erreo

Deposlto:
Rua Oonselheiro Marra n. la.,

F'ones: 2534 - 2,bi.'l5
Caixa Postill, 'lliti

End. Teleg,ráftt'o;
Sandrade e 'l'rau:spol1s

-:-O-

VisCOIlde do Rio Rrane·o
{WJ:U;CU

I(' RAMOS S/A
1��(ilPf.oO.reL(\ tr3Ilsr�.,,·t.!
i:tu.t JG.ão PiUt<I. ,Y '1"('n11

- .. .

-'-.-'-.--:--"'-""'--'-'�-'"�------

CON'TADOR"
f

Pr,ecisa-se um. com, longa prática.
'Tratar na "A iVIODELAR".

Ave.nlria do Estádo 1666.'70

,

I

sã.O- 'Pa:ujo - Capital - SP
";:nde-reço 'felegral1Co·.
sandrade e '1\'anspoIJs

-o-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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,
o dinheiro vai para tudo.

A gasolina 90. Palácio; con
sumida ·e a consumir, 60.000
(sessenta mil) litros, dará

para percorrer 360.000 qui
lômetros, isto é, 9' vezes a

volta da terra ou 1.800. via
gens a Itajaí, ida e volta.
Como .as carreteras do' Se

nhor Governador não dão
trânsito,' a não ser pelo ar,
tem-se que os automóveis que

o � -O DO DI' 1� servem a Sua Excelência eSE.::.SA te, z PROJETO DE LEI N. .. uma indicação, que vão abai-
Lida e aprovada a ata da 1 Concede efetividade a xo transcritos: que o conduzem entre o lo-

-

t
.

.

1 d I cio cal da assinatura das reino-Sessão an 'er101' e i o o ex-
I

extranumerários do E'>- "Exmo. Br., Ministro ..

pediente tiveram início os. tado e dá outras provi- Trabalho. iões e a rodada de uísque do

trabalhos, na hora, regimen-I dêncías. Distrito Federal.
=alãcto Encantado, consumi-

tal, sob a presidência do -. Artigo l0 _ Considerar-se- Assembléia Legislativa -de tão aquele rio de combustí-

putado Braz Alves. . ão efetivos e, para todos os S. Catarina vg por proposta vel, Consumirão se o candi-

Importante Projeto de Lei efeitos legais, equiparados do Deputado Jorge Barroso dato pobre de Sua Excelên-

do denutado LaUl'O Locks do f'"
. b' I' ''''!'1110 vg a'pela vossência sen-

eia não o ajudar nesta em-
Nilo deveria a, U. D. N, J,- mo é candidato, não à vice, H .; ,

.

, aos • uncionarros pu lCOS, QU ,.

pojar. a candidatura do se-] mas à própi'ia presídêncía da PSD, em benefício dos Extra- extranumerários, mensalistas tido seja creado na cidade presa ... E, parece que aju

I
Numerartcs I'

.

t 1 E t d n da de Lajes onde milhares 'de da. Ainda domingo, pelas
neral Juarez Távora, sem República, e graças à sua e c iaris 'as c o s a o, a -

.

1 ·t
'

t l' ã d 1 f íllt :l
-

O deputado Lauro Locks, ta em que completarem dez operários labutam sentido 1�,30 horas o candidato des-
consiuerar cnenosam�n.� o conrnçao ,éJ.c1eemldar,'." "0 PSD 'ocupou a tribuna (10) d

.

público crescimento econômico nos- �la.deumapossantePackard
seu programa e suas Idéias, alto prestígio e sua notória u " ,anos e serVIço . - - �

sem tomar conhecimento de fôrça ete vontade e determí- como primeiro orador inseri- Parágrafo único - Compu- sa pátria vg SERVIÇOS SAM snlameada, em frente ao C?
algumas de- suas afirmações nação, está êle em condições to, na hora do expediente, tar-se-á, para os efeitos des- DU que tantos e tão assina- j .�acabana, ao lado do Pala

e teorías, as quais reputo ex- não só de falar mas de po- �ara justificar e apresentar te artigo, o tempo, contínuo lados benefícios 'têm espa-
.. 10.

trcmamente graves e com- der agir em consequência,' Importante Projeto de Lei, ou não, de serviço prestado lhado todos recantos brasí- xxx /'

RUMO AO MAR
prometedoras. O 'fato do par- xxx que vai adiante transcrito: à. União, ao EstaçLCi e a Mu- leiros pt I

tido do Brigadeiro e a díssí- / Acho legitimo que os que nicípios. Cordiais Saudacões. Braz

I
O felizardo do dia 11 de WASHINGTON, 14 (U.P.)

clência pessedísta se conten- qualírtcam o lucro uma ex- Artigo 2° - Os extranu- Joaq�im Alves, p�:esidente,' iulho � o e�-e-qUaSi deput�- - O porta-aviões de 60,00U_

tarem com fórmulas que a- torsào e 03 que comungam VISITANTE merárío-díarlstas, ao 'adquí- Jorge Danoso Filho, Depu- .ío Celso Branco. A sua ver ..

_ tpn.eladas" "Forrestal", o

penas facilitam uma adesão nas mesmas idéias que trans- rirem o benefício previsto no tado. .
binha 15-4-163, para even- maior naVIO de 'guerra do

Es'cv" nesta I" "ac-( de t·
., -

I ".Exmo. SI'. secretáno de tuaís, está claro, foi dobra- "rrum do, rumará para o mar,
e não levarem em conta (). formaram o general Távora 'c' e '" "00' ,.U,I, 'v- ar ngo primeiro, serao c as- '"

"

que constitui a substância da num revolucionário do gêne- .norundo se em agradável slficados na referência cor- Viação e Obras Públicas. da. De Cr$ 100.0,00,.00 que ó' pela primeira vez, em mea-

pregação do ilustre general ro de Prouclhon ; acho que os palestra, o sr. Otto G. Stmns- respondente a trinta (?O) diá Nesta. pouco, elevam-na a . ',' .... ,

;

dos de agôsto.

Távora, é bem indicativo da cidadãos desejosos de que o ky, da Editora Edap S. A. das.
_

Levo ao conhecimen.to de I Cr$. �00.000,00, que não será I
. � porta-aviões.entrará 0-

pouca importância que os po- Brasil interrompa a sua via- Na oportunidade tivem03 �l Parágrafo único - No caso V. Excia. que esta Casa vg I suflclente. Aumentam-lhe o flclalmente depOIS das ex-

liticos emprestam às idéias. gem para a expansão e re- grata satisfação de recebe)' ::le não. haver corresponden- a requerimento do Deputado
I vencimento, indiretamente,

I

periências, pata a Marinha

Pergunto-me de que ma- gresse sozinho à Idade Mé� um alentado volume do "A- cia entre a soma de trinta Jorge Barroso Filho vg apro- somente com esta dota,ção,
.

dos Estados UniBos, em 10 .

naira o sr. Herbert Levy, por :!ia, êsses sim, não só podem, nuário Edap", bem apresen.. (30) diárias e qualquer re- vou o envio elo presente tele·- dos Cr$ 11.000,00 legais, para! de outubro,

exemplo, pode aceitar, como mas devem votar e bater-se tável e relevante orientadol' ferencia ela escala de extra- grama a V. Excia. no senti- ......� _".__-_· • ....,..,.......w�...r...",r-....... ' ......vv-"""'..,........."V'o.,....,..,.

seu candidato, alguém que pelo triunfo do ilustre gene- comercial, o c,ue muito nr','; numerário mensalistas, arre- do de solicitar providências

qualifique o lucro como uma ruI. Mas que o façam homens desvaneceu. dondar-se-á o respectivo re- seja reconstruida vg dentro

extorsão, e sustente, sôb1!e as como o banqueiro e ,indus - Agradecendo a gentileza sultado para a referencia menor prazo possível vg �

relacões entre o capital e o trial Herbert Levy, para não da oferta formulamos ao Sl imediatamente superior. ponte q.ue existia sôbre o rio

tra.b�lho, as doutrinas ciefen- sair do exemplo já dado, isso otto G. tSransky feliz per- Artigo 3° - Esta lei entrH, Invernadinha na estrada. La-

didas pelo bravo idealista ultrapassa o meu entendi- manência nesta Capital. em vigor. na data de suá pu- jes a Perimbó -que se enCOrl-

que é o general Juarez. mento, e de uma certa forma
- blicação, revogadas as dispo- tra destruida desde setembro

Será que a simples corte- faz-me meditar sôbre a im- PREFEITO QSl\'IAR sições em cbntrário. do ano próximo passado pt

sis. do candidato democrata- possibilidade de existir neste CUNHA s. s., em Florianópolis,. aos Cordiais Saudações.

cristão e a disposição que êle país uma vida partidári� f) Cêrca das 14,20 horas, de 11 de julho d'e 1955. Dep. Braz Joaquim Alve.,
formalizou, em rever a pró- ue pressupõe coerêpçia em .pntem por avião da Panail' I,auro LQcks; deputado. Presidente da Assembléia".

prla posição de seu nome, pa- l1,:téria tlt' idéifL3, de dotítri·· do Brasil, regressou a esta SAMDU pal'a Lajes - Ambu.. Sala das Sessões, 12 de ju-

ra que o apoio das antigas taS, etc. cidade, acompanhado de ex-
linda para atender Mater- lho de 1955.

iôrcas etelvinistas se proces- xxx celentíssil11it esposa, o senhor nidnde e UOS'flUaI - O Dil'e.. Jorge Bai:roso Filho, Depu-

se �m condições dignas; serR 'l'enlo evitaria -discussões Osmar Cunha, Presidente :da i�r;o da IJDN, de São. ,Toa- taelo.

(U2 es�cs atos hábeis são su- ,olíticas e as continuarei evi- Associacão Brasileira de Mu- (lu1111, apresentou o SêU ates- INDICAÇÃO
iicientei!l para anular a posi- ,anelo, por j (lIgá-las estéreis nic-ipios" e Prefeito de FlorLl- tado' Considerando que a cida.cl.e

I
ção ideológica e revolucioná- � desagracláveis.-1VIas o pro- nópolis; eleito pela legen.da 'I ,,_o . deputa�o Jorge Eanoso de Lajes uma das mais popu- :
ria do sr. Juarez Távora? Se ;rama' do general Juarez, sob elo Partido Social Democl'áti- E Jlho, do P::;D, ocupou, tam.. losas e important�s cidadf;s'

o não são e o apoio das fôl'- .s aparênCias da generosida- eo e elo Pal-tido Triibalhista.' bém, a tribuna, para propor catarinenses possue uma Ivla- ;
cus uelenistas €' dissidentes te social-cristã, eu o ú,púto Brasileiro. a expedição de dois telegra.. i�rnidade e um Grande Hos-I
�e verificar, é porqUe rea1- )l'ofunclamente contrário ao Ao desembarque do conhe- mas e o encaminhamento de pltal; '1
mente não há' a menor idéia .ue está intimamente ligadõ cido homem público, estive- ••$•••••••••••••••

$•••••••••••••••••••�••;j•• ;

em jogo na luta pela Presi- t própria sobrevivência na- ram presentes diversas-auto- Reassum e o Prefeifo
clência da República e o que ;ional, ql1� é o nosso de:3en- ridades municipais, vereado-
di�em os canclid'atos nada va·- .rolvimento. res, correligionários e àmi- O!!Jmilr Cunha
le, não tem qualquer signifi.. Vitorioso o sr. Juarez T,á-I gos.· A rel?ortagem teve opO'.'- Deverá reassumir hoje; às obras iniciadas em sua admi-
cada ou importância. lora, não haverá mais

ne-,
tunidade de conversar ràpi- 11 horas', o cargo de Prefeito nistração e ápresentar outras

xxx lhum investimento novo ad- damente com Sua Excelênch do Municipio de Florianopo- que se fazem necessárias, in-
Todos os que lêem esta.:; missivel neste país, porque o o qual se mostrou vivamente li8, o sr. Osmar Cunha, CQ- clusive a construção da pon

colunas sabem como conside- investimento visa, por umH. entu.::iasmado com os paises nhecido homem público e te que liga o Cais Raulino
rei sempre as atividades do cei natural, o que o sr. Jua- que visitou na Europa, prin- Presidente da -Associação Horn a Avenida Hercilio Luz
sr. João Goulart, no govérno :ez considera e proclama ex", êipalmente a Holanda, cuj;'l Brasileira de Ktlunicipios, que (Capitania dos Portos) e fi

do sr. Getúlio Vargas, e o torsEto. Não haverá, pois, no.. organização o impressionou recentemente, chefiou a de .. ponte da LagÔa.
01110 êle representou, na mi- 1.�. .s extorsões, mas haverá vivamente. 1

- .

1_" egaçao naclOna que, em Da Europa, o senQol' Os ..

nha opinião, como elemento lesempl;êgo, que é a. miséria Ao sr. Osmar Cunha os Vf)- Madrid, participou do Con- mar Cunha trouxe muitos
perturbador da harmonia naior. Com as mais belas e :0.5 de boa.s vindas. g'l'esso Ibero' Americano de ensinamentos de ordem ad-
que penso deve reinar, nesta lObÍ'es idéias podemos gerar

C I' 1_ B
Nlunicipio. ministl'ativa, os quais pre-·

conjuntura, a fim de que ge .nuitas vezes as maiores .des- LU a 1.8 . I Durante a ausência do sr. tende, na medida do possí-
verifique o desenvolvimento graças.

-

� _ .. . ,Osmar Cunha, ocupou, em vel, introduzir em nossa ci-
da nação brasileira. Mas, a - Aug'ust(l _Frederico Schmidt

VIIVeIra
.

exercicio, o posto de Gover- dade.
pesar disso, convenhamos, o

I (Do "Correio da Manhã",
Tem apresentado melhoras nador de nossa cidade, o sr. Ao fazermos tal registro,

própria janguismo, tão criti- de 12 do corrente. Mandado Jo.ão Naveg'antes Pires, des- esperaluos que Qua Excelên-
,

I d t'
. em seu estado de saúde,a-"_'cado ontem, e a go e lml- ';l'anscrever por um grupo de tacado luel'llhr'o ela bancado..··

.

1 f.• _ . e"'lua Sl'a Eul" l' B·tt '" '-' cla, aSSIm como VIn la . azen-

do diante do' juarezismó de lmigos elo dr. João GQulartl.
x . . a la 1

.
en-

court Silveira, virtuosa espo�. do Partido Social Democra- do, continue imprimindo à,
hoje.

M ' N
sa. do nosso pre4_aclo conte:'- tico na Câmara Municipal, Prefeitura da Capital o tra-Ixxx

.

arl·O ocettl· râneo, Major Gustavo Adol- sobre o qual; em nossa ediçào balho tão necessário para Q

Vamos imaginar o que a- -'
.

Iio da Silveira, Secretário eh ele ontel'I)., tivemos ocasiao de desenvolvimento do nosso

conteceria, se o sr, João Gou- F'alecea no Hospital de· t.
. .

I

F'azencla aposentàdo. nos repd1:tar, fazendo in eir:1. mumclplO.
lart, ao regressar de sua es- Caridade, o nosso prezado justiça à sua ação profícula à
tância para tomar parte na ;onterrâneo Mário' Nocetti, Desejamos a exma. sra.

_., E'ulália Silveira ))l'onto resta- frente dos negÓCios da comu-
luta política, ousasse procla- :jU2 durante sua existêncL1 . -

óelecimento em sua enfe;'
mar que todo o lucro é uma 'oi um entusiasta pelo noóre

. rnidade.
extorsão, como o fez o ilustre �sporte náutico e nestes pró-
militar-candidato, -no Conse- dmos antleriores, esteve co- DR. GLAUCO
lho Nacional de Economia, no chefe dos Serviços da

aqui, e, segundO estou infor- Arataca, cnde' 'realizou óti- .OLINGER
mado, também na Confede- :nas construções de Veleiros. Em data de 1° elo corren-

ração dO Comércio, em São Filho da. tradicional famí- te, tomou posse e assumiu fl

Paulo .... Certamente se isso tia Nocetti, o velho e saudoso Chefia da Secçãu de :F'omen

se verificasse, 'Ü céu viria 01- ,migo deixa viúva, d. Alaide �o Agrícola e a Execução dos

baixo, a a;gitltção seria tre- _1edl'eira Nocetti e filha ca- Acôrdos para a Produção Ve

menda, Imaginemos também ;ada., _
getal em nosso Estado, o nos

se o sr. João Goulart, ti"{es- Vítinra de mal súbito, o so prezado conterrâneo dr.

se, tal como o fez o candida.- faleciménto elo saudoso des- Glauco Olinger.,
to J.uarez, ousado expor a )ortista. d,eixou grande senti": Airadecenc10 ã gentil co

teoria. da participação orgâ- menta ele '\�ezar entre seus municação que nos foi feita

nica dos empregados nos lu- lnúmerQs an).igos e parentes. formulamos os nossos votos

cros, com todas as suaS con- À família do. extinto, apre- de feliz êxito nas elevadas
. . CONCURSO PARA O CARGO DE TESOUREIRO�AUXILIAR

clu.sões; o que lhe teria, ::1.- ,entamos l1l).,;'$as condülên-I founções 'com que foi dist�ll'
contecido não é dificil ima.- eias. . \ tomelo.

ginar. .. Aí sin1, mesmo não

disputando Gpulart serião a

suplência da .Presidência ,ela
República, os' temores, os

protestõs tornariam. pràtica
mente impQssfvel qualqUiJl'

de condlçãe para G

••
tal de Cr$ 13.195.943,00. Esta. mentares abertos apenas no

importância somada aos ....

I mês ,de julho.
Cr$ 62.037.300,00 de dias pas- E' dinheiro graúdo aqui
sados (cálculos ligeiros, a- nhoando tudo quanto é ver

proxímados para menos) ele- ba e tudo quanto é hipótese
va a mais de Cl'$ 75.000.000,00 de trabalho. E' dez mühões
o volume dos créditos suple- para isso, dez milhões par"

iquílo, dispersos ao léu, nu
.na ânsia de se autnrízar gas
.os que, se não mostram na

da, figuram ao menos a to

tal ausência. (ie planos e dís

cíplina na aplicação dos di

nheíros públicos.

Parece brincadeira. Infe- O Palácio dobrou as suas

verbas. Trinta e tantos miliízmente não é. A orgia de

cruzeiros diários gasta o Se�·
nhor Governador; mais de
três vezes do que percebe um

juiz do nosso Tribunal, num

gnstos conttnúa, em bacanal
assustadora: O Diário Oficial
de 11 cio corrente em quatro
decretos inconstitucionais

suplementa dotações num to- mês.

-----

Florianópolis, Sexta-feira, 15 de julho de 1955,

Na Assem.bléia

A POLITICA E AS IDEIAS

COMODIDAPEnn.

A nossa reportagem avis- NOVA IORQUE, 14 (U. P.:
wu - se rapidamente com o' - FN lançado no mercadc'
sr. Osmar Cunha, o qual deu

I
um

n.
ovo tipo de rádio, tã6

mostras do seu entusiasmo pequeno, que pode ser con

pelo que viu ria Europa, mol'- eluziclo, no bobo da c3.l11is�..

mente essa fabulosa recons� I Não sendlJ maior do Que mil.
truçüo da .c:l:111anha, que maço de cigarro:, .pode se':

honra a capaçwacle de reah- usado com um dlmmuto' fo·

zação do espitito humano. ne e um pequeno microfone,
Pretende Ó SI': Osmar Cu- podendo ser instalado até ·n:;.

nha acelerar ainda mais as base de um cinzeiro.

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E
PENSÕES DOS INDUSTRIÁRIOS

----�-----------�----_..._-_._...... _ ...
RESOLUÇÃO 1.709/54

>Loter'ia' do Estado
Resul'ados de onfem

12.588 - Cr$ 200.000,00 - Flol'ianépolis
1.646 - Cr$ 25.000,00' - Florianópolis
,5.446� Gl�$ 15.000,00 .--;. Pôrto

União
. 7.235 _-- CrS' 1(1.000,00. ::i:'baç.adpJ�,j,;."

..:..- 01'.$,> 5.O-00,oq .'i. F'lori.ariÓpo-tiS

,

·':·�I>·:�r,·�,.;l;,� J.�:" �

,.,
�

• '7�"L'
' •• j"

,

, �\ �
.

�I
'

'�
� ..

:;

o-s 27.666,70, absolutamente

ilegais. E ainda há mais:

diárias, por exemplo: só ...

Cr$ 35.000,00,
xxx

Os desmandos do Govêrno
obrigam à Assembléia, a re-

vogar o mconstltucíonalíssl
mo art. 5° da lei n. 1.157, ô:�
12 de novembbro de 1954 e
com êle todos os decretos da
série SOO, a série que, em apa
nas doze dias adulterou o 01'..,

çamento em quantia. superíos
a Cr$ 75.000.000,00., à revolta
do Legislativo.

xxx

Um aviso, rínalmente a os

titulares das Secretarias d s

Viação, Fazenda, Segurança
Pública: compareçam a Pa
lácio-com o decreto que au

mente as eventuaís.> Saltem
para os Cr$ 200,000,00. Não é

justo que apenas o Interior
tenha tanto. Ou será que Já
foram suplementados e 'nos
passou o dia?

,
. �

.

/'
.

�
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'V/)'\ -

,
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O Plano Eleitoreiro de Obras e Equipamentos, por
soberana decisão do Poder competente, teve, ante-on
tem,. a SlIa .discussão transferIda para o dia 10 de ou-

tubro.
-'

Não. há, nessa protelação, nada de ànonua.1 ou de

prejudicial.
-

Apresentado como obra perfeita e acab�da, nâo
demorou a receber, do próprio GovÊ;rno' que o elabo�
rou, através do líder udenista na Assembléia, emenda

que lhe alterava profunda e extensivamente as linhas
mestras. Aí, bem aí, nessa emenda, a confissão do q�li�
repetimos 'sempre: o plano era obra improvisada, sem

consistência técnica, sem base racional.
.

Admitiu, ainda, o líder Laerte R. Vieira que a vi
gência do Plano fôsse 'fixada para 1956.

Por óutro lado, o deputado Schneider, em declara
ções à Rádio Guarujá, não viu jeito de cobrarem ali-
mentos de impostos no corrente eXél'cie:o.

.

Diante' disso, resta evidente que o Plano, disc·u:tido
em outubro, não altera, não inflói nem contribói!

xxx

Contra a decisão soberana ela Assembléia, pela 81Ll

maioria afetiva, os rapazes palacieiros estão gritando
e

. gemendo.
E o interessante é que, um elos mais gemedores é'

o dep. Volnei Oliveira, p mesmo que, de acôrdo com o

inconcusso constitucionalista Celso Branco· perpetrou
para (l:�sprestigio do Poder Legislativo, a mOlecagen�
da ERRADIÇÃO de emendas apresentada,s a proj etos
pelos deputados da oposição,

A Assembléia, ante-ontem, decidiu livre e sobera
namente para expressar- a vontade dos rep'l'e3entante;;
que o Povo alí credenciou. _

Não foi coagida, nem sofreu um golpe, como a das
tais enadicaçõe,s!

No mais, água Velva na cara dos outros não arde,
Dá até uma sep.sação de pompom de pó ele a.rroz!

xxx

O desfile de cal'}li<1eirissimos tem acontecido na

rádio do ilustre cantor boêniio sr. Chiquinho Masca
renhas.

Como por baixo da estratégica Rádio fica o Inca,
o seu digno Gerente já .providenciou reforçar as defe·-·
sas do- cofre, pg.ra que a.s lágrimas lá ele riba náo mo

lhem os depósitos!
xxx

O será fico Frei Luís de Souza voltou inteligente e

desaforado dos Estados Unidos.
Operaram-no?

xxx

O deputado filhinho-do-p!lpai pranteou oficialmen
te. Como chora bem-o ma�cote político do sr. Nerêu
Ramos!

xxx

O deputado Laerte Vieila choramingbtl üm tanto
encabulado e· arrependido de alguns dos seus mais re

êentes discursos.
_ xxx

O deputado Rubens Neves fez manha. cristã e <;on- I

formada.
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