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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Elortanépclts, Domingo, 1"' de Julho de 1955, .
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sível, 'as queímaaas e derrubadas de mato, afim de ímpe

pedir os desastrosos ereítos econômicos e ecológicos que

acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção
de todos·os proprtetártos de terras e lavradores em geral.

p-ara a exigência do cumprimento do Código Florestal

(Deer, 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.
.

. QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATQ
N.enhum proprietário de terras ou lavrador poderá

proceder" queimada .OU derrubada de mato sem solicitat,
com antecedência, 1\ necessasía íícença da autoridade flo-

restal competente, conrsrme díspêc o Código Florestal em
Ano .. \Jr' 170,00 to,

seus artigos 22 e 23, respectivamente,.
estando os

jUt'TatoreS'j
::;emeatri Cr� &0,00 I 30 sábado (tarde) _ Fa 'UI! e' S t A tõ

.

.' . . No laterlor ,r a la UU o n 01110

suíettos a penatídades, .

Ano. Cr' �')O,OO Rua Felipe Schmidt, 43. -

-

REFLORES1.'Al\�NTO

IsemelitTt
: Cr'llO,OO' 31 dominao - Farmácia Santo Antônio - Rua Fe-

Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em AnúncIo. mediante "oD.trátQ. 'I' S h
.

dt "'43
•

_ . _ Os Orliln'UIl, meimo naQ pu- Ipe c mI, •

cooperaçao, que mantem no Estado, díspêe de mudas e se- bltcadoa, não. lerão de llvidol. i O serviço noturno será efett a 1 I Farmácias
d

"

fi
.

d t
-

1
. -, I T

1 C o pe as ...· "

mentes e espectes orestaís e e ornarnen açao, para or- I A urrecao nao se. respnnaa I lU Santo Antônio e Noturna it d
"

Felipe Sch-
necimento aos agricultores em g'eral interessados no reflo- p.elos f:on.celtol emlt:doJ lIoe •.••

idt 43 T
..

' SI ua as as 1 uas

.' ., t\iOI aUlnadol. miut, e rajano.
restamento de suas terras, alem de prestar toda ortentaeão A presente Tabela na- derá

. .
. . . ..

_
,o po era ser alterada sem pré-

técníca necessarra, Lembra, ainda, a posslhütdade da oh· via autorizacão dêste Depa -tamc t
t.lução de empréstimos para reflorestamento no Banco Ito INF'ORMAÇOES •

r en o.

Brasü.: com [urus de 7% e prazo de 15 anua, UTEIS
OS .ínteressados em assuntos florestais, para a obten- ' -o-

cão de maiores sclareclmentos e requererem aatnrtzaea»
1

O leHofr en�o_ntrará, Oil,t•.:�
.

_,
. una, ln orrmaçoe. que n.r al_

de Iieençapara queimada e derrubadas de mato, devem diàriamente e dv fnH.-iiato:

Idirigir...-se às Agências Florestais Municipais ou díretamen- .JORNAIS TII.f"u.

te a esta Rcpa.rtição, situada à rua. Santos Dumont n". 6 � �����: �::::::::::::.:'. ::m
I em Flotiaru1lJ"1is.

-,
Díãrto da TlI.td•......... ' �,57�

Telefone' 2.470 Caixa Postal, 395. 'lÁ Verdade. ..:
, ,. 2:010

I. ÍlIlP,enas - JflClI,1 ; ."... lUI8l

Antônio.' Endereço telegráfico: Agrisilva - Florlanópolis,�. C.,'HOSPITAlSCartdada:
(Provedor} .• ...•....... 11.114

I
(Portaria) .,............. !.O!�

I Nerêu Ramo, '. . ..8&1
Militar .. 1.1.7

II São -Sebost iíio (ellla d.
Saúde) ,.... I.ua

Maternidade boutur Car�

I/los Corrê.. ..111
'CHAMADOS UR

GJ'�NTES
Corpo' de Bombeiro.. .... • .•U
Serviço Luz (Rllclama·
çõei) •.............. '. 1.404

Policia (Sala Comisdrio 2.01l�
Polícia \ Gab. Del<lj'ado).. 1l.6i4
COMPANHIAS 1'1.li

. .1'lU.NSPORT�S

.

AÉREO
TAC ,........ 1.70�
Cruzeiro do Sul "...... 2.600

._ ..--_.__--�-'--'--=-----_._";."::"':-:'-'-"-'--'�:::"�-==":�.::- ·I'�����J' .:::::::::::::::::: �:::: A Casa n. 12 na Rua dos Ilhéus (antiga Visconde
Lóide Aér•., 2.492 Ouro Preto).

/ jReal ...68 A Casa n. 13 na Rua Silveira de Souza
-----�--'-�-,---�---.---------.. I�CÔ��i[8avliI

fUOIl
As Casas nOs, 1 e 3 na I!ua Sete de SetembrQ

BAN�OdeGR.fb.·lrO. rOP:DLA.
R' I .Lux ..

;
.........•...••••. 1.�21 Uma casa de estuque na rua Servidão lVIoritz (Morro)

.

jMagestlC,
2.w76

co t 6 14
'

AGlilPOl A III Metropol .. l.l�7 m o erreno x ,preço Cr$ 18.000,00
� . ii \J H , . I La Porta 3.321 Urna casa de material com

o. terreno 10 x 30 no' ..
, C:icique ','" ..•...... "."11 da e�" .. nd.!l �� 1 .J d 'r' d

. )-
1l1lCIO

'-0- Pv.....'º'-ii1:Y� 16 . ., t' <l.Í.1'..u �� ;.,.-� 'fhlO a 1'll1 ade preço Cr$
--�--,.-ld".--·,--d'""·--d��-'--�.:....r:"-,----'r-...,:..���-'-",r--�d--......_�--! �I"HJ

'

..�c;r.A.PA ArlnA
,,'. l.',1"t",,,..- 1171'4u.OOO,OO ., .

neL. o, ten o ca a casa seI,s peças. reço as uas .. � � \u ,. ..... Id 1 ••,.
'

f
ea ........••.• " •. , •. . .U I' A trataI' com S D

-.,...,.. I -

Cr.' 150.000,00. Facilita-se p:i.gamento."\ ESTREITO.
. o r, oralécio Soares ou o' Sr. Sílvio

Disque ,................. ot Sonsini

v Jj; N D E·-

.1UINISTERIO DA AtiRICULTUR&l

SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA �'LOREST.'U·

UEGliJNAL

""COlWO" COM O ESTADO
�i\.N'U, CATARINA

"VISO

() ESTADO fARMACIA-DE PLANTÃO
A liv10BllIARIA "MIGUEl.DAUX"

. ,

INICIANDO AS SUAS VEN�AS OFERECE

Duas casas situadas em um terreno de 10x65, sito

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

Preço CI'$ 220.000,00.

\.�:;'NATU�A"
Na. CaplUJ

17 domingo - Farmácia Nelson
Schmidt,

23 sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua João
'.

Pinto.
24 domingo - Farmácia Moderna - Rua João Pin-

MES DE JULHO
-a

ÁDMINIST1U.ÇÃ.O
Itedaçio e Oficinal, à fila Coa·
'Ielheiro Mafra, a. Hill 'r�l. IO�2
.

- ex. Poatal' Ui,
Diretor: RUBj;N'� I- RAliOS.

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

A l�el(�l;lacia Flnrestal Regitwa.l.
no senttdo ..le cuibir, ao máximo PO!;· GenHíti: DOMiNGOS' 1'. ;1:1.

LQlIINO

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

Conselhairo Mafra.
10 domingo -

Iheiro Mafra,
16 sábado - Farmácia Nelson

Schmidt.

Farmácia Esperança - Rua Conse-

-0-

Urna casa' de madei-ra recem-construida ainda não

habitada, loca lizada em um terreno de 10x30, sito em

Coqueiros. Preço Cr$ 180.000,00. :

-0-

Uma casa a Rua Conselheiro Mafrll-..
-o-

Uma casa a Rua F·ernando Machado,

---_ .. _ ..._--- .....__ .._-_._.

Uma casa ampla, construída em um terreno d.e
20x19,50, local izada no centro da cidade, sendo parte f i

nanciada, entregando-se a casa desocupada. Preço._.: ..•
Cl'$ 800.000,00. Negócio urgente. -t-

-

-0- ,

Duas casas, localizadas em um terreno de 9;53, sito
no Estreito, sendo uma de alvenaria e outra- de madeira.

Preço. <:;1'$ 300,000,00.
-o....,..,

lleprelienLJhU." :

Repr?&entaçõ.. 1.. S. L"rll,
Ltda.
Rua 3enado:r LI"nuI, .0 .. - tU

andar.
Te!.: 22-6924 -- Rio d. Jan.iro.
�ua- in d<! Novembro l!28 i"

andar lIal� iH! - Si!) Paul').

Rua Felipe

Rua Felipe

-0-

Ume casa de madeira recem-construida, pintada a

óleo, loca lizada em um terreno de 20x25. Negócio urgen

te. Preço Cr$ 95.000,00. Estreito,
-0-

Uma casa de ma�erial, localizada num terreno de

10x500 sito a rua 14 de Julho, Estrer;o. Negócio urgente.

Preço Cr$ 140.000,00.

Agência: n. ua Deodoro esquina da
Rua Tent1nta Silveira

I

Raios X
--o-

Urna granue casa com terreno, em Santo

Preço Cr$ 150.000,00.

4pa,I'elbacem. moderoa e càmp.leL!'I. ll'ara <.!I.lal",u�r et:�(Íl.
ra.dioloVl'ei.

Radiorran.l.ll e r"diol!i�:op1al'.
t"\llmões � enraçâo r terax).

Estomago - intestinos e figac� fBI1Jt:!'ôllto;i:ralb, ••
Rins e be:rira (PieJoguatia).
()tero e an"ll.:OS; 'Hil:ilerO-salpwgllg· ..afla eoro· tusufla..

ção das trompali pal'a diagBi,...a.ico d�� (';"teri1id�de..
Radiografias de ossos em gtoral.
Medidas e:: a.,llS dos diametrus ,h bacía. para orjeota.

ção dO parto (Rádio-peJvimetria).
Dlàtlamente. na Materrudade Dr. CarIe:; lJorréa.

�o-

Três magnificas lotes na praia do Bom Abrigo. Pre

;0 Cr$ 170.000,00.

Florianópolis - Itaja! - Joinville �- Curitiba

-0-

Quatro lotes .na cidade. de Londrina, Estado do Pa

raná. Preço Cr$ 180.000,00. ..

;' -0-.

Um lote de 10x34, a rua Tupinambá, Estreito. Àceita

Viagem com segurança
e rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO�ONIBUS DO

RAPIDO . �(SUL-BR1SILEIBO»

-0-

Duas casas de madeira, localizadas em um terreno

de 20x28, de tamanhos diferentes, situadas junto a Es

cola de Escrita e Fa>;enda da Marinha, no Estreito. Atei·

ta off'1'ta. Negócio urgente.
'

-0-

Quatro lotes nl> centro da cídade. Preço •• , .•••...

Cr$ 550.000,00.

VENDE-SE AS SEGUINTES PHOPRIEDADES

oferta.
-0-

Uma casa situada na Praia do Bom Abrigo, e um 10-

t.e anexo, Com onibus na porta. Pl;eço . Cr$ !fiO.OOO,oo.
Vende-se a ca8a ou' o terreno em separado.

.------- .. - -' h_

---------�----_;_-----_.__,,� .._--

<l'NO'IOADOR PROFISSIONALI DR ROMEU BASTOS MARIO DE LARMO
. !i�I�� I CANl'IÇAO �r. V�dal Dulra' filho

\om !lrátlea. no HOilpi(_l Sio M É D I C O r ESPECIALISTA EM nOENçAH DE CRIANÇASDR �ILHLOOB�TO I
DR. WALOARMOCRIAZOMER h�llé!!�O d�e W���de �'::Ir:�nt. CLÍNICA DE CRIANÇAS I

CURSOS DE ESPECIALJZACAO NO R.IO llE ·J�AN.IRO
r

. , '." C'LINfC
PEDIATRIA NEO-NATAL -. nT"lTORBIO··" ,

l}uIIlÇU do afl.ralho """plutórlo li Dlplolilado :;;181. raculllall. N..
,A. Ml1:DICA ADULTOS NASCIDO - ASSIS'I'f�NClA TÉCN]('A� EST'F:

'" D.o .:lC.lI.
•

TUB&RCULOSJf elou., lIe Medicina II. UaJYloIr- CARDIOLOGIA D I te PREMATUROS -- TRATAMEtr,.,.o r' "., .. ,.CTALIZADA AOS

DR. ANTONIO DrB RADIOGRAFIA. RADIOSCOPIA i .id.de do 8r..1I CI,ont2u2Itório: Rúa Vitor ••1- oenças n rn&!I (F�T:r.\ nF. AP1<�'1'T'1'F.·) _ '1'RÂ'1'A� . ';r�\PE'ft;NCIA INFANTIL

MUSSI ,'.DOS PULMO.S
. I'

EI-fnterno por conCllfIIll Ü Ih-
re ea,

.• Te!. 2675. CORAÇAO - FIOADO _. TURNA EM CRIANÇAS
. �.�, . DA l!lNUR1ilS:I NO·

.. _ II4EDICOS _ Clru"I., do Toru: teruldade·Eaeola sc�t:á;��rs,:I:SegUndlls, Qo",rt.� • RINS - INTESTINOS PSICOLõGlCQS DA INFAlcIA�Oi��,����� D"i DISTÚ�BIOS
-

CIRURGlA- JLiNICA formado pela hcnldad� N.d .. -
l
(Servl(o do Prof. Octá-:1o it... Das 16 à 18 h Tratamento moderno da

CIA DE MANEIRA GERAL .
n. S DÁ INFJ.lIl-

G.RAL PAR'l'OS nal de Medldna, 'l'lalol;n.l'lIlta.' drlcue. Lima) . _.s ora..
I �ONSULTÕRIO - FELIPIil. SCHMIDT 18

j�:rviçQ eompi.tu ....p.clalt- 'I'ialuclrllrc1i•o ciCIo HUI.I"'. N.- .I:.x-Internõ �o ,Serviço de Clnr- nli��sl�:n��a:...oRuad li'elipe Se.ll- SIf'lJ"IS ! �ON�l!L::A� - DAS 2 AS 6 HORAS:
•

u:lo duD&.NOAS D.I SWNHO- reR 11.1110.

Ic�a
dQ Ho,plt".• l. A.. P,.I, '1'.

c.ITel.
'8.002

� ao ar, apt. 1 --

eonsnltórjo' _ Rua Victl>ri "U�;:;ULL\S Cf HORA MARCAL'A.:·FONlii 1161
!:iAS, com mo,t.rDcl méMdo••• Cano. ,de e.peclaUuça. lIel. do .RIO de Janeiro I. -_•• ....:...

•. .._ M' I I
RE;,;lDt:Nr.IA - TENENTE SILVEIRA

o1i�6.tieol • !rtatamauto. ,S. N. 'I. J:I-Iateno • .llI:aUl'lls- "tidl.o 110 ROII_lul 4. DR. HENRIQUB PRIS('O
I .eueJ es, 22. A.TENDE CHAMADOS A DOMICILIO

' 110 (:rONliI '111)
8ULPOSCOPIA - HIS'r••O _.

·tent" d. Cirna1. I. Pr.f U,iI Carldad. •. , BORAl-!IO:' _

.gA"LPINGOGRAJ'IA -,.Ii;.'''-· O., Gulm.rbll (Jltt*t.· ,.DOENÇAS D.I S.lNHO.&AS -, PARAISO Dali 1.3 ali 16 horu. I DR. ANT.ONío BATIST.l --;O:::-;R;::-.-:C:::LA-::---:-:R:-N-O--G-,--
bIS.O .. BÁSAL Con.: lt'allp. SCbmldt," --

,
.PARTOS -:- OP�RAOO.S MúOIC6 JUNI

,.&atllotc".pla per .iaü. c:.rcllll� Fou. 1801

I
Con.: kua JOSQ PlOto D. 111" Operaçõeil _ lJoen.,u de 8.. Telefone: Consultório -

'
.

OR GALLETTI ..

. ElelI'GcolClllaçl" - :&aloa UUn I Atenda.m kora mucal".. dai 16,00 à. 18.00 .À"""'. : Illwrail - Clínica "ti Aíltllto.. 3415 ,.
CU.l.�JCÁ ll�p.!CIAI,n;H)A Dll '. ADVOGADO_

Vl�leta e Infra V.l'tueUa.. Reli.: - :aua lI.teve. Junl'll'" Pela manhã atend. dla-, C"rs(I de Eip-dfi.liu'io fI..' €ltlANÇÁ8 F:'J� Vitor Moi!'... I*, !lO
COlllllltõrio: Rua Trajano, D. l'I8U

-. Fone: %Ia. I r�lln:ent8 no" BO$pí1ôal d.1 ''lospitlll dOI Servidor.. ç

110 i.� Rsidência: Rua José do I
Con.ult.. da. II .. 11 Coru. iONill: 8.488 - J!'Júri'l!DõPolia

1" andar - Jliditici" 410 .(IK1t.pió. .-- . CUidada.

l·tf<dO
' Vale Pereira 158 _ Praia' i;

Rea • C,,·oa. Padre Ii"Il.Uüà". - .. _. -

_

Horirio: Du i li li Dorii� _. DR. YLMAR CORREA I ftesidência:. (S�rviço ,10 Prof. JbrílUl" ..'
.

Oro lIUSS1, CU?>:WA MÉDJOA oRua: GeDeral BIttiDcoUri n. Andrade) I

da Saudade l' Coqueiros·l ADVOGADOS ')1-' AN'1'ON10 ao .• �.,.,

D�. II �.'lj lIo.ru -- Dra. CONSUL'TAS d lO 1.....
11. �

I
Consulta' - P I "I I - I DR JOSÉ MEDEIROS ,',..

• .l\.� ..S OG

.U88....
• • .

ra •.

· I L a. -- .. ,,0-

_.Tel�t(ln�_':_2.6�1I:
.... ,._.� (.IO�Pital d: Clirià�:.,mu... ao

I DR. MARIO WEN� II
••

VIEIRA' AUf..EIDA
a•• idtncia:

.

\ ........nl.... -TTom- Ru!! 'ril'adentG< � - Fon. 1416 DE"_Y
.. -_.... .-\ tarde du 1630 hI Im dl.n- I DHAUSEN , _

.

, I ADVOGADO
p(lwak1, h, :( nEWTON tE' nn eOOluh6rJLl • Rua N'CID4IA .',.

,."-DVOGADO_- F;�r.rithl'io I! RtI.i":�ncial
.-,-��- DH. JOSÊ 'l'AVAF.J:S D'AVlLA ! Ma"r,l!.do 17 :JIIQui!"·, 4!l· .!.'r._I·CLII'.w

.... �F.-?lCA �. ADULTOS . �'aLu POll�al 110 - fUja' - Av. Ileccilio Luz, la

DR.. J' 'I"r'L.. YO Dr,,-w-... IRACEMA CIRURGIA alRAL dentes, Tel. 2'11iti -
_ e _ I �,CRIANRVAS . i �.anra Catarina. 'felefoo<l: 3a46,

.UI..I.l VoUII

I J) J Resíden,·ja - .. P"t...
.,OfiaU tor.o - ua Joio Pia· I

----
- ._..:==-__

VIEIRA' MOLlil'STIAS NIRVOSAS, • oençlll de Senhor.a - J'tC;l"to· 'C"lIti;'l),n H
·na .il 'iDt. ;to. 10 - Te!. M. 769, I D L

�.z

.

'. .
iUINTAIS - CLINICA G1IRAL IOl:"h. -: .�I�trlcldlld� Mélilca

.

CLTN Ir. 4
'

I Consu_lta!: D&I 4 à. • llQr,�., r r' uro Dr.,au. ro·••DICO i Dr Serviço. Naciollal II. Dou- Con.ultollO. Rua Vlt..r .�i- \ .

.

Re.ldencla, Rua ••t...... ,a'l'
.., .......

.

--JSPIilCIALlS'l'A •.11 OLH.OS, lU Atentai.
. �elea n. !!l - Toli!follii: I15U7. I de. :. 'nior 46 Tel 28Ul

·ouvmos, NA:JIZ. GA:lG.I.N'l'i
C
Chele do Àmbulai ,,', Btri- Con8ulta.: Du 16

h.O},U
Im I'OLHOS

- OUVIDOS - .N�.kl2: ;

. .

'. .

Clinica Geral
·r:aATá.M..L'liTO • OP••ÁQ.)?:,s De MentlÍll'

.

«·Idiante:,.
I GARGAN'U I QR. NEY PERRONE I Especialista em moléstias de Senhoras e vias uriná-

J]lIr.-V.r....�-,N.�IiU..tJ. - P*iquiatra do ROMpltlr.l. -..

ReSll.iêncla: Fone, '.4:!1 DR GUfEIt" 'rDO ., 1\·lUN·D ; ri'ls ....

Uhr.-8.� Colê.nia Sant'Au. Rua: Blumenau n. 71. . ",E RO DA P'ON8I:C-A 1'1 I < •

{T�ata•••'. i•.....1.. c.. Convultoter;pi.. ..alo 31.tr". �O.ENÇAS DO APARELHO Dl- !r,gh�te do �erviço 01'. OT01t�- l"<'TT',adn pela F.,,'uld�d. Nac.1! Cura ndkal (jas infec"'}ea aglld�B e'
.

d
....riILçlc;) 'h' d' I 1 . l' . � I GE:3TlVO

- ULCE:RAS ao .MS- I � o Hosptal de FlorHanópoh. .1a,,1 ·d. M"iÍlcina (]nivilfaidIHi.. .• Ih . ...

�, '" �rOnl(!a8, O

&Il,(c;-ntllloel".o»ia _. ».�eeU. II. �i:.'l�al�l'�::e::�ra: :.;'í�\�ra?;��, 'l:OM.\�O E. DUODliINO, AUtU. j POS,ol\le a
.. CLINIC� os APAXI- J do Br..ail I apal e o genrtú-Ul'l11ano em ambos os ªe:.toa,

(rellloa - Itl""•• , '••••ü CONSULTAS': '··.rçu •.Qui"
{(4IA.Dc.RMATOLOGI.... • CI.J· ��OS M"\IS, �O})�RNOS.

PARA f RIO D.I J.'J·UURO

I
Doença&: do apll.l'elho DiiresUvo e do gl!lttlma

1&, O'... llaela,t•••I.•", (áalc. tu du 16 l. 15 laoru P .. ll' I NICA GIIRA.L I rRA.:r;ur�N.rf dll' nOIlNNCÁS I Ap'Hfei�'oamente na "C... 4. Horário I 1011. á 12- 21'''' .'
••rvo�o,

•• &ata••) (Illanbl) ( nR .rtTLIO PAUPI'l:Z ;da,.I!;SPECJ...,LIDAD:a ..
SlIlldti São )ficu,l" ,:. 12 S. e· /i�"'S 5.

Ror.r1" 4... ã. 11 ",or., 'I' Rua Anit.·Gulbaldl, Ul,ilõ:_._
..

-FIL !
. l..�l:�llltai -- 11111. mn" 'III>: P",;f. Io'ernando P,.ulil.o ConsultorlO: R. 'Tll'�dentes, 12 �'1 0, And,ar - }i'olle'

4.. 1. à. li Ia"r...
. di General Bitteneolln. ao ;lIO:-;� .TAL. interno por I ""lOS do S.niç,1 3246 _

•

C"navltlrio: - .a.. Vlk'r iI.1·, RESID.lNClA: :tlU, SO;<;;df.'fI, i � inta:t:no d. 20. anfumlitill A
., l'��r)i; ,,'- d••• ali' .'--, '. ti... Cil'UT!!ia .

,'.
•

-ui.. jJ - )'011. 1876. UIi 1'el.2IiOl ,. S<lrvlÇO d. iutro·ent"J'oi('lIia .)'10 lJOI�;,)U,�i üJUO .

Prof. Pedro d••Qur.
.

ResldenCla. R. Lacerda Coutinho, 13 - (Chácara
llea. - lh. SIo �or•••1 -

.. _ .. _._. ida Senta Casa ào Rio d .. JlIOl1eiro' CONSULIORJO - .'rIa lu., EstagiO por) .nl) na ".atu· d.o Espanha) Fone: 3248.
fOD. Id1. . DR. ARMANDO VAL..... I (Prof. W. Berllrdinel1i), ·IILH�,?S �o:. '!.idad� - 1I��ola",

tDR. SAM·U"'L 'FO·:1O.1�.C·. RIO DE ASSIS
!

cu.rao
de neI11'.CilO"iJl {f'rot. REdDE,NCIA - r.Jjp. S.O::à'l

Prot. OtávIO. RQar1�ueJ Li:na'- .11ii&iIIII'iI
.. '1TD ,4 ..' Austregesilol. mltit nO tia T.. !. 2166

I
lnternp por ! .IiQ do p. "to - •. l'IlI!PII

ClItUItGIA0-DENT18T.l Do.. Senlço. de ClilÚell lúlll<Úi E:s. interno do U" ..pita: �At,er. -.--.,.- •.----------.- Socorro' .

Clinlea - Cirllr,ia - Proa.. ti .,..ili�êilcl. )Iunld,al • 111'611- njdad� V,. Amaral. DR ANTON�O MONIZ ,. OPERAço.éa· R
.

I I' N I-D.ntárla p.1;&1 de Carld.4. ! DOENÇAS lNTEKNAfl " A I CLINICA O"i ADUL'I
'

es au ran e apo.&alG' X • w.ra-Yunlll41 ,CLiNICA0 IUlD1CA D., Cltl.4N·! Coração .. E;itômJii"ú. l11�.:illO, DE ARA0 O DOENÇAS DH

':;BNl'"OR.\S. ICODlultórlQ' • .aeiti4lacla l Alu. 'I'
CAS )I ADUr.'rOS ,filiado II V1IU biliu .....

·

�it\iI., 'O"�- CIRURGIA TRI!!U1.4,A.'l'OLDG14 CONSUL'fAS: }.Ó Ho,pltlll 6.
:rlra.allo .a�h4l� I;

. . --, .U.rei.
- i tina 8 lÍtlr!'�, _ .

.
. Ortopedia. Caridad., diarhunólnt. da� S B'

TelefoD': .�i ,', .

,
COlIUllt�'l'"IQ: !!lUIII N�n : C(,n.'lltol:l0: V)l><,l' I�*elt.! Consllítório: João Pinto, UI. 10, RUA Karechal Deodoro 10. •

Con.ult.. : 4•• '5,0()'• .I.I.••• ICbll.dO,
7 .- .. C(ln�lllt.. .tu U h 122. à Das UI às 17 diAriamente. 2" 3" 4& das 14 às 16 horas. L

é

II)
.

I S b d
m ages, no sul do Brasil. o m",'hol'J

• dlll l� 00 .. 18 !Ic!)lIIa· . lo bar.. U� 16 à. JS ::. o r.... . Me'los 11.�8 ,.í a o. no Consultório à Rua João Pinto
.,

. lhelu.{nullínil com _ora m... • . l!.n,dêncla: }tu.· ih,...dl>lOl Ha!- Residênc.i.a: R':il BN"i'll .... lO. I Rea: .socll;uva 1116. nr. 16 (lo andar).
DIelIcon1iO especIal p..ra OI! ãenhol'e.a V.l!I.Jil!lt-l\l.

r

.....
�

'''um,.,. -- rú.,.: ."tu !!I'noe: eH!!.. I faLI": _. t.7U. J:.:l;;i')J)ENCL... , __ R. ruan.
I Shutel, 1211 - floriahlrpolü.

ORA. W'LADYSLAV.A
W.llUSsI

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

._.-._. __ ..

_-----

l

I
I
,

;
i
,

Lavando' com' Sabão

\?irae'm ES1=>ecialidade
'da ela. TIIIIL IIDOSIBI1L-JoloIUle. (1Ilrca registrada)

economiza-se _empo�
e dinheiro

I
I
I.
!
i

f
!

I
.,�_.,----,,'.._ .... , .. - .. ---��--_.__ ._. ____ •____._....�__.,_..., .. __ .. _.. ... •__·_, ...�.,.".'. w _._ ....... .�..... _

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO
,
Flcrtanópolâs, Domingo, 17 de Julho t1e 1955.

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

Sociais Conselhos Novos e revelucícusrtns
de Beleza filos "Da industria de'

CONSELHOS DE BELEZA S alas de vlsíta
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DESTINOS

Troncos irmãos 'pela semente igual,
a mesma linha reta que sonhaste
na "virgindade da primeira haste,
conservam entretanto cada qual,

Mas tu cresceste torto pelo vento,
como os sêres humanos que andarão

também curvados pelo sofrimento.

COM TOPD GKiTO FOi?AJl1 F/1.MAPLJS
PELJCLJLAS ,?A -,-uTA LOLl/S-Id-Al..CdTT

tE Pé LIMA PE"é:A TEATRAl...' A:)C4.-ILiZ4NPO
4S CAMERAS S6BRE TEL45' L-iE TEL.EJ1s;4o.
AS PEL/CLlL.45 FICAJZ4M II//liI?CJS ECLA
I<AS) E' I="ORAM L.O�O PROJE'J;:Ji/4S NUM
CINEMA C0t11 O'j1A10S k?E5'L1L.Y.:JPO$

,

ANIVERSÁRIOS

Assim, ao lado dos sóbrios e clássicos estilos do .. _

I 'I l' '., •

o
' •

,..,s q lI::U
,o� C e c O.1�1!I e saias de visíta, dos consagrados colchões denola DIVINO e de uma grande variedac'e d t

.

I
'

-

' I e eCIe os para .::"ãt A::

,Iecoraço,:s e Cju� incluem os novos padrões, apresenta. _�, jPUJ -�<._"J

Modelar em suas amplas expos'ções tarnt ,. .

-= =�-�

.

., an oern agora a re- f.oluclonária línha dos "lívlngs". .
.

FAZEM ANOS, HOJE:

cravos ou pontos pretos.
Naturalmente que o pó

"ode tambem tombar nos

olhos provocando varias mo

'estias e, entre elas, a mais
.ornum é a simples conjun
.ivite.

Agradecimento
Confecções Ora0 LIda., � f"�tsM�.?No�i�g,I�'nd�iq�nto'

PRECISA: .) confortaram e acompanharam quando de sua dolorosa
nerda convida aos parentes e pessoas amigas para assis
�il'em' a missa ele 70 dia que mandam cel�brar em surra

gio ele sua boníssima alma, dia 19 (terça-feira) as 7 ho

ras li�l Igreja de São Francisco .

Antecipam agradecimentos a todos que comparece
rem a este ato de fé cristã.

•••••C••• ·•••••••••O··�··�•••••••••••••• iiI••O

c 1 ?ma pess�a co�npetente para dirigir a secção de bor-I.LC.O:; e costura. Boa oportunidade para p
A

'-1'e c�tpacitada.
. essoa rea meu-

Um ,guarda-livms com prática de escrita industrialIara trabalhai- no escritório da firma
'

C' .
.

os�.u:e�ras com bastante prática em roupas de bebês.Auxf ltaras de costura, menóres
Bordadeiras para trabalharenl 'na f' b " .

. ."�•.,

.

c a lIca com mui-a p: átíc: e'1'J bordados de ponto cheio e ponto de cr'I'ratar à rua Saldanha Marinho, 129.
uz,

Preceito do Dia· A vU'io fabric�do
tc�m magneslo

li'ALTA DE SINCERIDADE
Há pais que, quando os

filhos adoecem, passam a

e\1mulá-Ios de agrados e

brinquedos e, quando a do

ença passa, se desinteres
sam de mimá-los. Notando a

Foi submetido a provas,
na base ela Fôrça Aérea, em
Mitchel (EE. DU.), um avi
ão fabr-icado de magnésio
sólido, o piimeíro no seu gê
nero - informou ti "New
YOl·k Herald Tribune".. Se:'
p'lllJdn .oc, ·PQ. .lll·i.oo__",,"�
mais rígido elo que o alumí

do, o novo aparêlho tem me

lOS 1.100 peças do que um

wião idêntico fabricado de
alumínio, sendo 20% mais
barato. O avião de magné
sio, que tem apenas 500 pe
ças, alcança um velocidade
horária máxima de 10 mi
lhas além da dos aviões de
alumínio idênticos. Isto se

deve ao fato de sua superfí
cie ter menos rebites e apre
sentar menor resi.')tência, às
correntes de vento. O mag
nésio empregado na manu

fatura do avião é obtido da
...

água do mar - 'uma libra
pêso pa ra uma banheira d'á-

-

gua - e sua reserva é prá
ticamen te inesgotável.

_ "&EO•• ,.II.
_m. fi,

'

A MÁQUINA DO 4.° CENTENÁRIO

�AYi4:!. Co� garantia de viii",

'f.."fl,.j CC)$i; para frente � paro traz. Borda com perleiçêlo

Batidos b'ê3
'ecerdes

Móvel de 5 gavetas. original

-�
AGENTES N'O INTERIOR
I'RECISAM-SE MESMO SEi'.'l CA·

PITAL E NENHUMA PRATICA

Grande firma de Tecidos de são

O pilôto checoslovaco
Prantisek Novak, tripulando
um aparêlho do tipo "Sokoi",
bateu, em Bruno, três recor-

des mundiais em eh-culto
rechndo ]):11':1 aviões da cate
�()J'j�1 de 500 a 1000 quilos.
Tr:1 ta-se de. um recorde de
distancia, com 3.133' quio-

<, me e h-os e 290 metros; de um
recortle. de permanência em

\TÔO, com 15 horas e 36m. de
dura �ão; e de- um recorde
de velocidade na distância
de 3.000 quilômetros, na me

dia horar ia de 208 km. O re

corde anterior' de distância
era cleti do, desde 1952, pe10
pilôto belga Commans, com

2.500 quilômetros.

Paulo, procura, em tôdas as praças

do país, pessôas honestas e traba
íhadoras para venderem CASIMI-

RAS, LINHOS e TROFICAIS, díre
tarnente ao consunudor ou reven

dedor, pelo fácil sistema de Reem ..

bolso Postal. Paga-se ótima comí.i-

são e íornecem-so mostruários in-

Aceitamos Revended'ores para este Estado
FABRICANTE: MANOEL AMBROSIO FILHO S. A,
FÁBRICA: Rua Foustolo, 1342

ESCRIT, ê LOJA: Ruo 25 de Março, 270 - 280

.�R;: de Janeiro: Av. Pres, Antonio Carlos, .��.;:!--

teírumerrte grat!s. Cartas para TE··

emos MEHERO -- Caixa, Post-il,
4020 - S. Paulo.

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

AVEI\JTURAS 00
VAlDeMAR

ZE ..MUTRETA
I

I

Clube 12 de Aqosloi
AVISO i

Estão .abertas na. Secretaria 'do Clube, as inscrições
I

para Dehutantes, 'no norarlo das '8 às 11 horas da manhã,
.'

para o cintilante Baile de Gala fio dia 13 de Agôsto.
.

Está aberta tambem a concorrencia para arrenda

�l1�nto do Bar e Restaurante para' o perjodo de 31-8-1955
a 61-8-1957, no me3mo horário e mesmo local.

A Diretoria

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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MPOLGA O ·CHOQU
DOS QUEREM VER O EMBATE AVAl x FIGUEIRENSE PERIGA· A. LIDERANÇA no AMERICA QUE ENFREN- ;::j�::��::::.�::�.�;:��
RA o CAXIAS - OS DEMAIS JOGOS DO TORNEIO DOS CLASSICOS "NELSON MAIA MACHAD�':m se tratando do "lia.. ,:t:�r�ii:�;;���:,;;;Torneio dos ClássicosI" "piores: último I' "soccer' ilhéu e quando se em peso acompanha o de- flu" ilhéu o espetaculo no

da Praia de Fúra, NinguemMaia Machado" j >.Nesta Capital.jog81:ão.,ós :0 colocados,
e penu tI., defl'ontain alvi-celestes e; s('n,rola,1' d� em�ate com o

'

estádio efecefeano está ga-
quer perder a grande bata.sseguira, hoje, à tarde,

,

tradicionais a d.v e l' s a l' I,o,sI' , .

ais VIVO Interesse e entu- rantído, pois em 'todas as
lha futebolfstica do ano,'

F'
,

; Mas, trata-se .e!a luta en- a vz-negrns, sejam e� �uel' �I n quatro encontros, sendo. A,:aí . e, �IgueIrense" CUJ�S
tre os clássicos rivais do condições estejam, o público siasmo. jornadas do nosso futebol, Os quadros, salvo modif'í-

•

da rivalidade. r classificaçâo "110 -torneIO ,l'I.�0 �,
.

.'

ca ões de última hora, serão
,

�.;..� �••".�f1.4í••�,,4if•••.....,.:���w��� �
•
._••

,v�
.Ii••S••• iIí••�

_ ,tI�.,·
..····.IJ...

êstes ;

E i E t
FIGUEIRENSE - Mafra,

'O t V·A
Trilha e Helcío ; Walmor,

.

.' ,,' S � a·(O �s}!.O r '_ I,
'

v ����:;�:��;��:.�::\�:�--

AVAl - Alcides, (Adol-
fo) Waldir e Danda; Peres,
V.i.cP e Fausto (Manara) Bo
Ião, Alípio, Jair, Amorim e

Jacó.
Preços: Cadeira - Cr : . ,

'íO,OO; Arquibancada - Cr$.
'iO,OO; % arquibancada
Cr$ 15,00; Geral - 15,00 e

1/2 geral - Cr$ 10,00.
João Sebastião da Silva

dirigirá o jogo prfucípal.

AEtD ·HOJE

AMÉRICA X CAXIAS

................íJíJ.ac� íiI.� I �•••••;.;�;; �

Seguiu a delegação Catarinense ao Hoje a apuração linaldn Concurso NOTICIAS DE JOINVILE
Campeonato Bras'ileiro Juvenilde "Miss Ipiranga"

Baskef�Ba II
o bi-campeão da cidade,
u seja, a equipe do .Clube
oze, que Ira representar.
ANTA CATARINA, no Cam

eonato Brasileiro Juvenil de

Basquetebol, seguiu dia 13

último para Cuaratinguetá.,
A delegação catarínense

foi composta de 1l atletas'�,
um técnico. Rubens Lange, e

Na liderança do �'Tol'neio mente Didi aos 31 minuto
dos Classlccs: ilmérica. e marcado o tento que sería (

Caxias _ da vitória tlif ieil do Si'U ban

Joinvlle, 12 (Do correspon- do,
lente) - No estádio "Ernes- As duas equipes assim for
to Schlemm Sobrinho" ela mararn:

::::axL<ts F. C., pelejaram do - CAXIAS: Pucelni, Romilc1

mingo último, perante bôa e Juca: Joel, Helio e Hopp.
assístêncía que proporcionou Eusébio, Cleuson, Didi, Pert
, arrecadação "record" do quito e Gastão.

I

Torneio dos Clássicos: -28 .. 400, OLIMPICO: Tatú, Aducci t

cruzeiros, o esquadrão local e Rubens; Nilson, Brandão (

do O.E, Olímpico de Blurrre- Testinha; Eino, Nicolau, N:
nha (Carvalho), Renê e Per-

Em Joínville será efetua:
do o outro clássico da rlva-.
lid�de. O 'América; elevado
n liderança graças ao triun
fo de seu riva'l sôbre o Olím
pico, de Blumenau, a julgar
nela sua estupenda atuação
de domingo quando suplan
tou o Figueirense nesta Ca
pítal, deverá oferecer forte
vesístência ao poderio do
campeão catarinense.

um representante da F. A, C.,
o -Sr. Osvaldo Meira.
. A equipe do Clube Doze ru

mou para Ouara:tingu2ta pe-
lo avião da T. A. C. ,";'
O fato�de Santa· Catarina

estar presente ao 80 Cam

peonato Juvenil Brasileiro,

já há muito a F, A. C., vinha
estudando com carinho.

Mas viu frustadas as suas

idéias, por motivo da falta

de recursos financeiros.
,

Entretanto a equipe do

Doze arcou com as despesas
. � tudo ficou resolvido.

O Dr. Aderbal Ramos d;l
Os clichês acima são senhoritas Elenice Vieira (a ::!.,

3ilva sempre entusiasta elo
nuerda) e Dulce Cardoso 'candidatas ao título de Miss IP!esporte barníga-verde muito ranaa" que terá seu término no domingo próximo, quan«.

xoopercu, desde b principia;
no Campo do Ipirarrga em Saco dos Ltmôes será feita

não' faltando mesmo, uma
ultima apuração.

boa co-ntribuição financeira.
Pela segunda vez o Ipiranga realiza o referido Concu:..

A' F. A. C. responsabilizo,l- ·so. Se por um lado há a lamentar o numero reduzido (.h
se pelas despesas ele seu en-

candidatas, muito embora fosse pelo Ipíranga realizado 11".1"
!íado. esforco extraol'dinario para que ao título concorressex
Talvez tenha ela se preci- eliver�as moças daquele-Sub-distrito, de outl'O foi confo':
iitado em conceeler creden,

tudor ao Clube vê o einpenho das'referidas candidatas, pa·
iais ao Clube Doze para ser

I ra alcancarem o almejado, título.
) �'ep,resentant� ��tar.inel���, A colocação ::.té o momento é � seguinte: �lenicc M�,,().lA E..de..JJlantel nua fie aCl��l , -Pr, e-fii1\7",7Q��j;e-"'-;,.J;lnl-í'i"�'\.'it!S'r'i{fltt:-l\4r. e�t"r&mM'\.1}fl :�:ur:.,. co�'() vemlo�, °d P70S��

.

por rnotivos que se desconhec�el11 �,té b momento não apre.eJ 1 t acas-::_o do C, li J.e. .o .. e. e
. seTltou \lotos. Está portanto úitima apuração cercadax x x .

\:}'o'to n"o �erq Impre"IS- I

;'adores elo Tirf\clentcE pe-Aj'nela so'bre a·s eII·mI"!l'a'·to .. ,'''.'''_' : ",�"�'"",,o' .�'" elo maior intere.'ise, notando-se grande entusJasmo pc O 'r' d t E C I
.

(" "d d t , .

• - -o !),ll a o" SeU" al}.lse�1"e.,.!
parte' elas candidatas. '

Ira en 'es . ., (epOlS maIS agresslvl a e por par :3 viGól'ia que consolidou :1rias de sábado e domingo úl- iIas se (j) Clube Doze conse- ."
.

le passar dois domingos se�:n do Tiradentes. A03 2 minuto. 'ecuperação técnica do time.Umos, notamos que os rema- ';ui{' uma boa classi1ica-ção.
----------.-i:--.-_-

__�
ofetuar jogos devido ao tem- Lílico .cobra uma falb. se.:'vir. Aos visitantes os nossos pa-dores do Clube de Regat�s Ião deix.ará de ser uma SU1'- -

.

,

�o, realizou domingo últim�) do a Gilfredo que arremessai rabens pois embora perdendoAldo Luz vencedores destàs 'reS!i ao'!'aclável O --/lV"A' I E-'M REVISTA .. nais um match amistoso. no canto esquerdo assina· souberam reconhecer a der-�rov!ls, 'presentemente não
.

FacUl�o: vot;s de que ú � ..

� .' õeu adversário foi o Fia, lando 30 goal para o Tira rota e, obedeceram as mulsest&o em condições fLsicas Jlub� Doze seja bem suce-j CONTRATADO··MORACY logo mais á tarde, Manara, mengo F. C" ela vizinha cida- dentes. exigentes regras disciplill"l..satisfatórias, pois na com- . lido, comprovando assim qne - O conhecido jogador Mo- exel'citou-se, sexta-feira úl- je ele Itn,jaí, o caçula da LID Os Flamenguistas efetuan' res. Os quadros foram aS3im,petição de domingo o OITO Ião fôru a São Paulo apenu;]
I
racy Gomes, roi contratado tima, demonstrando estar onde filiou-se este ano pant vários ataque3 que não sur- FLAMENGO F. C. _:_ Borraaldista remou bem a�é à al- )01' interêsse clubísta. Ipelo Avaí, devendo fazer o em forma, agradando ao a disputa do campeonato. tiram�efeito dev�do � granc:E I

cha; Pão, Henr.ique, Ade:l1ar:tura dos 1.200 metros, dai A F'ederação Atlética Cata- : seu reaparecimento em nos- ;técnico Carlos de Campos Embora vencendo a peleja atuaçao dos halrs LaIa e NIl. Iolanelo e Marmho; Innf':n,em diante o conjunto pouco 'inense poderia, sem duviLh! sos gramados, hoje c9ntra o Hamos, o seu desempenho, o Tiradentes 'não jogou unn rinho e dos Backs João Re. Carvalho, Dinho, Castro �á pouco foi deixando que a tlguma, realizar un-í apressa- i Figueü'ense, Moracy, este· ADOLFO TAMRÉM RE- partida de gala visto a gran- belo e Apolinário. Estes ele-
I Wilson,guarnição do Martinelí des· Jo Campeonato E3tadua!,

I
ve afastado da Capital, fa- TORNARÁ - Deverá 1'e- de falha que se notou no jo- mentos. consti�üiram um I � TIRAD�N:�S E. _C. _ �a ..

fizesse da desvantagem de �om o intúito de seleciona!' ce um Curso, que esteve fa- tornar ao arco avaiano, es- go ele meio campo do time verdadeIro esteIO na

l'eta-j tao; Apollnano, Joao Rebeloum barco que vinha tendo, \ equipe representativa. zendo na Capital da Hepú- ÜI tarde, o famoso arqueiro locaL Não ouve um perfeit.o guarda....dos locais. e Mirinho; Lôla e Lilico; Peipois como é de conpecimen- Os jogadores são: JOS0 blica. Apesar disto, Moracy Adolfo Martins, apelidado entrozamento entre a reta- Aos 38 minutos novo ata- xer, Ary, Tam, Oilfredo (' Dato de todos nó OITO mm'ti- ::'uiz Boabaid, Wilson' Fl!,!)- não se descuidou do seu pre- pe!os p'aranaenses a' "Mal'a- 2'uarda e a vanguarda tira- que do Tiradentes, e Tam, a- vLnelino acha-se int�gl'ado de .neno; Antonio de Padua Ro .. pa�'o técnico. e físico, uma vi!ha do Arco", Adolfinho, dentina o que facilitou os vi- pós uma jogada pessoal as.. Preliminar: _ OLARIAdois ou três remadores nova- ;a; Jaime; Marcia Pinto da vez que jogava pelo quadro submeteu-se a rigoroso trei- ütantes explorarem superiol'- sinala o 40 tento: Séte minu- F.C, de Cahelinha 7 x 3 aspltos, portanto, sem experiên- "'uz, Manoel Cordeiro, Mul'- da corporação militar em namento, afim de achar a mente o jogo de meio campo. tos depois o juiz encerrou o Irantes do Tiradentes E.C.cia para tal competição, ai) �io Ara,újo, Oswaldo, Ruy que estagiou por 3 mêses, sua melhor forma técnica e O Tiradentes valeu-se dos prélio, Felicitamos aos jo- Escreveu: _ RAUL LATISpasso que os aIdistas são to- Viana, Luiz Carlos 1\1_::txado REAPARECERA MANA- física, Adolfinho, será sem COl1tl'a-ataques e a perfeita
. ,

elos atletas experimentados e 3 Norberto Silveira de souza'IR:A - Finalmente, após vá- dúvidas, a gran.de atração infiltração dos seus atacall- •••••••••••�••••••••••••eeec;��ul.íI@6....��.Ijj••"de grandes vitórias qual' na- Ao Clube Doze ele Agosto, nas marchas e contra-mal'- do cotejo rei do fútebol de tes que embora mOI.'030$ concionais quer internacionais, 102S0 repre:<:entante no Cam· e:has, Manara, fez llS pazes Santa Catarina, sólidaram a vitória pela lare que na última eliminatória )f:Ol1ato fazemos votos (L� com o AvaL Heforçará desta GOZARAQ ABATIlVIEN- ga contagem de 4 x 1. Nota-deram "enf.orcadas" e rema- ::mito êxito. forma a equipe -"az.zurra" TO OS SóCIOS AVAIANOS' mos assim a verdadeira re-chs em falso, isto demonstra .

,i.�(';·,:;veu l':.tsUl:t1 Aj)flslolo no sens?tciona I clássico de - Em virtude do mando de ,:uperação técnica d.os joga- ra falta de treino dos alvi-ru-I jôgo, l)ertencer ao Avaí, os dores locais, pois não estan- \brús e o pouco intere3se nos· Fal�xa Branca na ronda dos duelos seus sócios gozarão o aba- do eles em gl'ande dia, so-Iensaios que até então Vi-I timen'to de 50% nas arqui- brepujaram um adversário inham manifestando, por- bancadas, uma vez que apre- que pugnou até o fim. O jog'!.) I(juJ.nto o conjunto completo 'Tm'neio em Joinvile rem todos os novatos empa- sentem ao porteiro ali 10- teve início as 15,50 horas, I
apenflS treÍllou uma vez. O Fontes bem infomladas a-I pado em suor as respectivas calizado, o talão de recibo Infelizmente não tivemos'OITO do Martineli ameaçou diant�En que de Joinvílc )1;11'- jaquetas, pagarão aos vetera- número seis (6), Corl'eSpOll- uma boa exibição ele futebol,tua de perto a vitória do AI- [1I'á, em 'reve, o el--' t .G D' ra nos uma cervejada que seri .dente ao mês de junho, e notava-se um certo nevar ..elo Luz que se a distância do t VIU torn \) cS�l'in'a CC"l o 'a comemoração da transfe- • APRONTOU O AVAI _ sismo nos visitantes.percurso fôsse oficial, isto é, I r;urso li'! 1: �grinu Li2, P'J!i' • 1 rência da categoria de sim- Sob ás órdens de Leléco, o Aos 32 minutos o ponta ca- �ii;;;-���������ii2� �_!ii F-....c.:>

.

_-::'I
os 2.000 metro;; l'egulamenta- Mi'itar. 1 e) emp!) II 1 e foi pIes "vermes" para a de "bi ..

Avaí, ultimou sexta-feira nhoto Davi, com um fort'3. �o _1'e5, ficariamos em dúvida sô-I i· 'l0 no ano passa�:11. 'A�r}ri- ;('.hos" até que, participan,j) pela manhã, os seus prepa- pelotaço de fora da ál'e!l. a-

__ '

�
..�

...
�bt'e qual seria o conjunto te'�e, porém, Cj1le no ano fin- do torneio de extl'eantes, se- rativos para o Fla-Flú da )re a contagem para o Tira- � __vencedor, pois vimos muito do, a esgrima jLinvi]6ns(. es- ! .iam transformados em esgri- Capital. Após, o treino, Le- cle�t:s, Com e3te' ganI 1.0cais � r& -;;:......._.- � .o " _-:-bem na altura dos últimos �l.V3 el1' seu;: .nicios e )� ru-II, mistas novíssimos, juniors léco, satisfeito pela movi· � VISitantes começam a .logar � 9.... tIC\lI ..,. dcch Qdad«. ftUI'I' :50 metros um remador al- pilos do Dr. Carl, s Rocha ou, como .é. mais comum na

I mentação, tomou medidaR com melhor técnica. Aos '3-1 � \ontC do�ond'it�i c;oIIIdista olh:n ansiosamente pa- reduziam-se a uns poucos ex- esgrima, "anjos". especiais, vizando o sucesso minutos o Tiradentes vai no I' �� 'C� � ,,4 �:F':;':.• ,'ra o barco adversário e para treantes. Hoje, graças a per· do seu clube frente ao seu ataque e o ponta direita Pei-
.

IPI -l1lllL
...1I...e\ GO'" ' "I"h'b I h d

. "

I 1 " -.

C t'
�

f
"

•

�.. cne·",_. li& c t!Jf� , 'i i
a a iza da cega a.. tmacla e !l.que.e amamlCO Offi})e Iça0 emmma

,

maior adversário de todos 08 XCI' servÍ!l a Tam, este a Gil-, 'l:�'1 i
,e. --"\1\0,'1()' 'ie_�K·P-··"N�·5...

'

ati
Esperamos que nos últimos desportista, OSt espadachius Após um intervalo de va-, tempos, fredo que coloca a pelota no .,;;...,

0& _.'
..,_..dias que ainda restam para da Manchester catarinense, rios anos, ao que parece, reu- O QUADRO DO AVAl _ canto direito da meta

ac1ver-1
�_a realização da grandiosa re- 3e contam entre veteranos e lizar-se-á em Santa Catal'i· Salvo mocÜficações de úl- siria consignando o 2° tento. �' Ja

g·!l.ta noturna a ter lugar nJ cxtreantes masculinos e fe- 'l'la um torneio feminino de tima haja, o Avaí apresenta. Desce o Flamengo ao ata-Rio de Janeiro os compone'n- mininos. esgrima. Os últimos dos rá na tarde de hoje a se- que e Lôla pratica uma falta i
__

;-. � j tEtes do OITO de C. R. Aldo quais se tem memória fora'11 g-t1Íll te formacão:
'

Adolfo '1a entrada da grande área.'
, S E A • II V 1\Luz se compenetrem da Banho da jaqueta do Curso ,9.e Educação Fisi· (Aleides), WaÚlir e 'Danda,

I
Cobra a falta o zagueiro En-

r

�:o..e �. f; a 22 .... P.
grande responsabilidade que Nos começos da próxim:l, ca, Agol''1, D. convite do D;', P"l'ez, Viro e Manara; Bo- l'ique e Tatão defendendo /' ........ "

.. _.

...lhes estão afetos, procuran- semana, dar-se-á o traelicÍCi- Alberto Roclu,' parece, será lil,o, Alipio, Niltinho, Amo-, parcialmente a pelóta e3tado treinar com mais vonta·- 'nal BANHO DA JAQUETA realizado um en�ontro e:-n l'im e Jacó. choca-se com o po�te direi- f),�,,�r!h'l1dorde e disposição, pois acima dos alunos do Curso de Es .. Joinvile, c�,so
.

r:Ol'h'll1Ó,)cl:', I PT:F.LJJV1TNAR AS 1:1,:]0 to e ganln o fundo das rêdes.de tudo elevem defender as grima da Palicia Militar. An tenha moças Clll l1úmero Sll

1- Haverá preliminar 1\0, Terminou a primeira fas(_)glórias elo remo catarinense que se sabe, o banho será n'l f!c�ente para formar uma?· eoteio dfl hoje, jogundo as : com o placurcl elE 2xl paraconquist'aclas com grande fi- séde do Barriga Verde onde, qmpe capuz de enfrentn RS jEquipes sec,undárias dos os_l�c:js.bra no Era,si! e no exterior. como é da trarlição, !iPÓ3 ti:!- florêti.�tE,3 Joinvilel1'ses. me.smo,� qusdros. I lllií'lOU-se o 20 tempo com

FERROVIAHIO X
QÚl\>IPICO

Outro cotejo sensacional
eunÍrá em Tubal'ão os con

'untos do Fel'roviário e do

)límpico. Grande peleja que
I'S sulino3 presenciarão.

O "onze" caxíense, reabí
Íitando-se do seu insucesso
no domingo anterior, quando
perdeu por 4 x O para o Pal
meíras E. C. em Blumenau ..

.; interrompendo sua 'série de
4,2 partidas invictas, levou a

relhor pela apertada conta
em 3 x 2, ante um adversá
'0 valoroso e lutador que,

cí.
Fraca foi a atuação do ar

bitro Nilo Gomes de Olíven-a,
cuja maior falha foi a de não
marcar

.

visível penalidade
máxima centra o quadro C8.-

R E M O
Realizou-se, ontem, na s_éL

de da Federação Aquática 'de
Santa Catarina, uma reunião
entre o Presidente da referi
da Federação, Dr. Heitor

Ferrari, e os remadores vito

riosos das eliminatórias rea

lízadas sábado e domingo
nesta Capital.
A finalidade desta reuniã9

foi a de levar ao conhecimen

desde ôntem até a regata
desta reunião foi 'a regata
noturna do dia 31 d�ste mês
-.. t_-"'1 }., "rn 1" n Q rQ. l�i!::�_.a Re_-
à disposiç,ftO da FASC.

PAYSANDú X
HERCILIO LUZ

xiense .

Assim, o G. E. Olímpícc
rerdeu a liderança em favo'

.Io América P. C., o qu.il, tr
untando por 4x3 sôbre o F:

o encontro acima terá
lugar na cidade de Brusque.

Ambos estão credenciados a

cealízar mil préllo movímen
tado,

ela SUl. bôa "perf'ornance",
ierecía ao menos um ernpa
.e.

O "placard" de 3x2 regís
. :ou-se na primeira fase,
endo artilheiros: Renê aos 4

. ,ünutos, Euzébio aos 9, Didi
:os 13, Pel'cí aos 24 e novu-

gueírense F. C., em jogo rea

'Izado domingo na Capital cl

Estado, comanda a classíf'l
cacão do . "Torneio Nelso .

M�ia Machado", sendo flag
seguido pelo Caxias F. C. ,

G.E. Olimpico,

Tr:;nsnc.rt.,
PiiJto, 9 1"l)oli

(' a,'\M0S SIA
Cí.mE'rC'in
t!ua JoAo

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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c�A!!é�Rr!�,!S�'j,"·.a�s,��!,ra� !!tt�a�"
lugares dísponiveís para ás. \i.p,�élÍ.S.�(lo· período. d? Co�gresso EUC�rlstlCO.

r"

Se Va. Sa. está íntere isado em viajar nesse penedo procure hoje mesmo <,

Agêncía' REAt-AEHOVIAS, Rua Cons. Mafra, 6, fone '2'358 e reserve sua EQssagern,
� ..._ .. ,..._--� ........._--:....,,..-----:,._----_._---._-.-.

-,_._------�-

Pronta Entrega
NOVO MODELO

A máquina de
4 OPERAçõES'

calcular que mais se exporta no MUNOD

.':�
CASA FEERNANDO, LTDA.

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

Telegramas: "Canan"
FLORIANOóPOLIS

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

'HOJE E AMANHÃ
NO PASS.ADO

17 DE JULHO
A _data d.e hoje recorda-nos. que:
_ em 1661, os jesuita_s, entre êles o

.Antôni.o Vieira, foram presus ê expulsos
célebre padre
do Pará pelo

OONTADOR
Precisa-se um com longa prática.
Ti'atar 'na "A MODELAR",

.

{INE SAO JOSE
-AS 10' Hs,

MATINADA - Festival
"TOM E JERRY"

2° Festival da Metro.

8 desenhos Coloridos

Preço Unico. 5.00.
Censura Até 5 Anos.

As 1,45, 4, 7, 9 Hs.

"ALMAS SEI.VAGE,NS"
No Programa:
Cine Repórter. -Nac.

Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos.

-

,

�.I'TZ
As 10,15 - '2 - 4 IIs

_20 FESTIVAL - Da Metro,
"TOM E JERRY"

8 elesenhas Coloridos

.Preço Unico 5,00. . .. ',.

Censura Até 5 Anos.

As - 7,15 .- 9, 15 Hs.
. "ALMAS SELVAGENS"

.

-l: ·i� !!/c,i .

«N \. LeOiic:uI9)) DoIa!' sôbre a Espanha
."'. 2a categoria - m1l11mO, e mix:Í110 30,00

DOlVI1NGO, 17 DE JULHO_ 3a categoria _ mínimo e máximo :15,00
Tu és êste homem. (Il Sam. 12:7). Ler II Sam. 4a categoria _ mínimo e máxima 70,21)

12:1·9 011 Lucas 18:9-14. Dolar sôbre a Hungrra
-1).�.. \'1· havia mal�dado iJrias para af'rentede batalha, 2.a"

. categoria - mínimo e máximo 20;00
ao encontro da morte, para/ que êle, Davi, tomasse a viú-

Dólar sôbre a Tchecoslováquia
va por mulher. O profeta Nathan contou a Davi a hístó-

8a categoria _ mínimo e máximo 3(j,GO
ria de um homem rico que quando chegou à sua casa um

4a categoria _ mínimo e m�lximo 45,30
viandante, ao envés de recorrer ao seu rebanho, para Coroas Dinamarquesas
obsequiar o seu hóspede; mandou matar a. única- ovelha la categoria _ mínimo e maximo 4, is

. que possuía o seu servo. Êsté"'conJo provocou a.)r.à de
2a categoria _ mínimo' e máximo 4,35I

Davi. Então o profeta apontou para êle e disse: IlT.u és ';0, categoria' _ mínimo e máximo 0,10.

êste homem." Era a mensagem de Deus .para êle. i>: Quota elas disponibilidade, cumb.c:s que l'or:ll11 apre-Quando João Wesiey pregou em Moorefields, um ;>1>1- geadas em leilão, sexta-feira:
dado que o ouviu, declarou : "Parece-me que êle fa\ava Dólar sóbre a Argentina _ Pronta entrega _ Exclusi-
não aos outros, mas .exclusivamente a mim." vamente para Importação de Irutas rrr-:ôC'üs, sf.:"" edcsae-

Certo domingo, em noite nevoenta
_

de inverno, um". cadas _ Total 200,000.
'

jovem pastor rural tinha só uma pessoa em sua con-
--0--

gregação. Para-aquêle' único crente êle pregou+um ser- Dólar sôbre o Uruguai _. Pronta entrega --Ex[;lusln-
mão baseado no texto: "Tu és êste homem." Naquela mente para importação ele frutas _ Total 40�OO(),
noite aquêle moço se converteu e, mais tarde, entregou-se.

--0--
:'.0 ri1i�ist,érío:. :�das. as vêzes �ue eu p�ss� pela igreja

na., As._mOeelas P. seguir se c�e.stínam Ú.i1iCamente p,ara ím-
qual ele e,ag.GIa pastot;, len.lblo-me do mClden�e, do texto portação ele bens ele produção para emprego excdusívo na
e da 'resposta, Foi a 'mensagem de Deus para ele.

.

1
I lavoura e pecuária:

"Deus tsm uma mensagem pessoal para cada um .. Ê,e I ADUBOS
I está falando ao nosso coração. Qual é a nossa resposta? I Dolar sôbre o Chile _ Pronta entrega _ Total 1.000

I' ! Dolar sóbre o Japão - PrOJ.1 ta encrcg:1 .- Toüll 1.000·0 R A ç Ã O / I Dólar sóbre a América 120 dias _ Total 3,000
. I INSETICIDASI o Deus, teu interêsse se estende a tôda humanidade

I Dolar sôbre a Argentina -- Pronta cntrsgs _ Total 2.000:
e, individualmente, a cada um de nós. Ainda- que não

I Dolar sôbr� o Uruguai - Pronta entrega _ Total 3.000houvesse ninguém mais no mundo tu' nos contemplarias Dólar sôbre a América. l20 d.as _. Tob.l 4,ODO
com mísertcôrdia e amor'. Ensina-nos fi confessar 1l0l'lSOS Ipecados e buscar perdão. Concede-nos tua paz. Usa-no:'!
no teu serviço. Oramos em nome de Jesus. Amém.

ICom a Bibli.a' na Mão,

PENSAMENTO PARA O DIA

Bolsa 'de

.7'1

_ Participação
JOSÉ MARTINS NETO Vva. MALVINA RODRI-

GUES
BITTENCO_URTDeus tem uma mengagem pessoal-para mim.

CHARLES DANIEL' BRODHEAD (Pennsylvânia )
-0-

.

I SEGUNDA-FEIRA. 1� DE. JULHO .,
.

1
Levanta-te. " e vem. POIS o mverno ja passou.

(Cantares de Salomão 2:10,11). Ler Cantares de Salo-
mão 2:8-17 Oll Lucas J5·:11-24. ,

I A passagem que 'é indicada para a leitura é .mu ito
semelhante a uma parábola. Fala de uma noiva que está

�'--ilti.i··3.....iJI!.l!!p�.,·,."'a.:1I1N'1II.,...�••!]..... solitár-ia e desolada em seu jardim. Atrás dela e:tão as

,to� �.��_ montanhas de Bether, ou montanhas de separaçao. Seu
..1I..._....lIIIIIIiIIII..-__IUiI� amado está do outro lado dessas' montanhas.vAssim, para

- As 2 Hs - leIa, estas são realmente montanhas de ·separação.
"CARNAVAL em I_A MAIOR" i De repente tudo se muda. Ouve-se a voz da jovem
No Programa: :que exclama:' "A Voz do meu amado!" Êle atravessou as

Metro Jornal. Jor. I montanhas que pareciam intransponíveis. Êle' a chama
I

1 O
' "

'h tPreços: 9,00 _ 4,50. para que avante. lnvernO.la passou e c eg:oll a es a-

Censura Até 5 Anos. ção alegre do cantar das aves.

As 7,30 Rs. -

\
.

Há Qca.siões em .que permitimos que montanhas de
"ALMAS SELVAGENS" : pecado nos separem de Deus. É então que o invel'llo 1n\':.1.-
"'

.

Techinieolol' ! de nosso coração, pois não dá maior solidão e desolu<:ão
No Programa: :rio que a que sente o coracão pesado com a consciência
Cine Reporter. Nac. de pecados in confessados e -não perdoados. As .mont:mhas
Precos: 9;00 - 4,50. '" - :"(fé""'Rêparação entre nós li Deus parecem intransponíveis.
Cén�ura Até 14 Anos, .

Mas, exatamente como o noivo da parábola atravessa as
monfánhas ávida e' amorosamente e com êxito, a�sim ICristo vem a nós.

No Programa:
Cine Reporter. Nac.

Preços: 10,00 - 5,00
r;�nsurJ, At� l' Anc s , .

-As2 Hs-

1°) BANDEIRA DA

DESORDEI"1

2°) - VINGADOR DAS

TREVAS

�O) TAMBORES Ii'EITI-

e

AUACI M. MARTINS

Têm o prazer de pa.rtici- Têm Q prazer, de partici-
par aos paren tes eparen tes par aos pa.ren tes e amigos
o contrato ele casamento de rentes, o contrato de casa-'
.sua filha Zilma, com o dr,,"menta de seu filho Valrny
Valrny Bittencour-t. com a sta. Zilma lVüirtins

Zilma e Valmy
confirmam

Florianópolis, 9 de julho de 1955 .

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de
pr�encher o coupon abaixo e remetê-to ii nossa Redação,af im de completarmos quanto a n tes, o nosso Cadastro
SociaL"

.

Nome
Rua
Mãe
Pai
Data ����i��I�t�": :,,::::: :,:::: : :.: : :_:: : : ::: : ::::: :: :::
E�tado. �ivil o-o ••••••••• ._ ••••••••• /'�.""'! .,0 ••••.•

Emprego ou Carg.Q _., .. , .. , .. o'. " ••. , .• , • :
.• : i-:�:, '" ..

Cargo do Pai (mãe) _
. " " .. , .. , .

',' , , :' ,

ORAÇÃO

••••••••••••••••••••••••••••.!. .

• fl'o ••• 0,0 ••
,
•••• ;, •••• : •••••••••••••••••••••••••• .,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � . . . . . . . .

aelTE
Agência

de

Pu blicidade

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

----'----+-,.--::::-- .

I

povo amotinado;
- em 1823; o Gabinete de José Joaqpj,.'tn Carneiro de i

C,mp0S (mais tarde IvIarquê" ·c1e,c'axav,elt\...S:l, L10e&'€tl ao

de iosé Bonifáêio, Pa-tri.uca de nossa IndepenéLência, de
nunciando-se desde logo a iQstabilidade política que ca

T3ct"rizou o reinado de D. Pedro I;
_:_ em' 1866 no Hospital de COl'l,'ientes e em con�e

qllência clos fel:imentos recebidos em combate, ,faleceu
o bravo catarin.ense Coronel Manoel José. Machado da

Casta, o intrépic}!'l comandante do 31° Batalhão ,de Volun-'
,

Úirios da Pátrift;
�

_ em 1'86'7, o :General Portinho reconheceu o Passo

�la Candelária, no Paraná, durante a g'uel'ra com o Para-.

guai. A ll.ossa Artilharia obl'igou a do General Nunez a

ab!1l1donar sua posição nesse local;
_ em. 1882,. foi innugurilda no Rio de, Janeiro a As

snciUcão Opél'ill'ia Emanc.i'j%dora Vicente de· Carvalho;
.

_:_ e� lS9�,�uma forçá policial, mandada,.a 'l'i,íucas.
eom o fim dé:Jit�D.O�' fi Cânlfll'a, foi obrigad.a a r:tr?c�de�
pelos Drs. He1',�t1;�0' Pedro da ,Luz e Genull10 Vldai, JUI1· No Programa: '

tamente com seth; partidál;i(js. . : Metro Jomal. Jor.
::..'

,

18 DEiJULHO '

.

�
.
.. '

I
Preços: 7,00 - 3,50.

A .,�,ffi�di' hoje recol'd�.n(ls�q{Je: �
. Cennsura até 14 anos. Os candida.tos devem ter entre 25 e 35 anos, resisten

'�;" '1..
�iR#1:n2, ,João RabeIq. de'Lima, foLnomea�o Capb Icra física e experiência em trabalho no sub-solo e chefia

: Hio-fior .da> Paralha; .

.

>'.
I de pessoal ém minas de carvüo ou outros minerals. Dev(:.�m,.

J .; em 1'.6:10, os 'holandeses foram repelidos em Sa- .

,•..�
...

-�'Wi�'�'
I

tei' anteriormente ocupado cargos ele responsatilielade.
linas, Recifé, pelo General Mntias de Albuquerque;

,

. ?:.•,. •... . ,s.a�á:io: Cr$ 10.000,00 po� l1?�S.. Instali'.ções
.

rnobiliaeÍc1s
_ em 1825, o Comandante Llerena, oriental'ao s.er-

_==:� == gl'atls bem como outras tacllIdaeles,
vico do Bra-sil. repeli!! nos í'lTedoresde Montevidéu, um ..

'. � • � .• '.

II
Cartas para "MINAS", Caixa Postal 751, Rio de Janeie') Mafra. 6 frme 2358, loja 1..

L,,��l�o �ir.ifd.do_ por M,anuel, Ori?e: fiéando pl'i�ioneiro o ) As .-':- 5 -- 3 FI" --

I Pereira O1iveira & Cia., w,
C:1[I!tao e��m;���. I���1l��:O���1�1��'1�s', então Desterro, nas- I ��\��:1�'1l���·VAGEN8",' Partic ipa t�ão ',I :'l;��va;�l;��ar ���l���\':n:lljl(�!; . . _

ccu 1".r. rua que hoje tf'm sell nome e na casa que fez es· Cine Reporter. Nac. .._. ._.__ .. -.....

O.....
..

quina eom a rua Saldanha lVL1rinho, o inigne pintor VitOl Preços: 9,00.ê_ 4,505. - Osmar �Ré de Lima e senhora participam aos pa-j Auxiliar de escritório
.

lima resl-
Meireles de Lima, falecido n0 Riô' de J:tneiro a 22 de Fe· /

_ As 2,30 Hs---
. rentes e pes�as de ,suas relações o nascimento de seu

denc.-aH'reil'o ele 1903; ,jSPETÁCULAR MATINAD ..\ filho José CaNos ocorrido em 10 do corrente, na Mater-,: Competente
_ eril 1841, foi sa�TJdo e coroado Imper[!dor o SI DESENHOS - COMÉDIAS nidade Dr. Carl(:)s Corrêa.. j Aluga-se confortavel resi-

D. p'edro II; SHORTS Florianópolis .11-7-55. Precisa A MODELAR ;

dência, propl'ia para família
_ em 1847, em Pedras Brancas, Rio Grande do Sul Preços: 4;50 3.50. ----4-. -_. , _._- -------:--�-

numerosa na .Av. Hel'cilio
'faleceu o Ge.neraJ Bento Go·'çalves da Silva, nascido elT Censura Até 5. A11O's. t"'xp\res.so. FlorlaanO'poll·S· L'.Ida. Luz 157.
·Triui1f-o a 2:1 (le',S'��e;mbro de 1788; Ver e tratar no local.

,.- em 1848, nas'ce-.] AntOnio Pereira da. Silva e Oli·

:;.'

..

:LI.·..

-

•.
-

....,.�:<'�'.-I:�'•.'.·'.r;m.·.·.·�,".' ..

'

·.Dl .

vpira, destacado vulto na históY-1r. catarinense e que go,
IJ. ;" " .,

--'-...,.. _

,Vfrnou este Ei'ltado;
_ <,m; ]866, tendo sido feridn no combate de'po·

treiro-sallce o General Vitol'[no Monteiro ass�lmiu o co·

manclo ci�s forças brasileiras o bravo cRtaI'Ínense Gene
ral Guilherrme Xavier de Souza;

_" erri._1875, no Rio de Janeiro, faleceu o General �Ia
nuel Marq'ue'i'i de Souza, Conde de Porto Alegre, naSCIdo
no Rio Grande em 13 de Junho .de 1804;

.

_.- '�':eJl úin, no Rio de Jane.iro começou a circular o

,Jorn�i v'��pe'rtino "A Noite"; .
"

'-,- em ·}fI}.1., nó Rio de Janeiro, faleceu Silvio Romero;
; '_ em 1945, sob delirall�s aplauRos ,da população,

1 b' no Rio de .J-aneiro, de regresso dos(esem arcaram

campos de 'lutas na Itália, 5300 oravos componentes da

valorosa ,força Expedicionária Brasileira;
.

.. André Nilo Tadl�l.§co

CElltOS 7/8,

'Preços: 7,00 - 3,50.
Censura até 10 anos.

As 7,30 - 9.15 lIs,

CARNAVAL EM LA
MAIOR

_:::_ As 2 Hs -

.

10) VINGADOR DAS 'TH,E·

VAS

2°) TAMBORES FEITI

CEIROS 7/3,
30) BANDEIRA DA DE--

SORDEM
No Programa:
Fatos em Revista. Nftc,

Preço: 7,30 - 3,50
Censura até 10 anos.

- As 8 Hs.

BANDEIRA DA
DESORDEM

" SHORTS - DESENHQ3
: COMED.L\S

No Programa:
Paisagens Do Brasil Nac,

Preço: 7,30 - 3,50
Censura Até 14 Anos.

ó Pai, quailt.as vêzes temos sido infiéis e p{,l'miticío
I flue

o pecado se int.erponha estre nós. Vem e fala à nossa

I
alma. Capacita-nos a' ouvir a tua voz e, esperançosa e ale
gremente responder, por Jesus Cristo, nosso Redentor,
[Amém.

PENSAMENTO PARA, O DIA

O amor perdoador de 'Deus sobrepu,Ía
'. de sepRração criadas pelo pecado.
I

.

'ELIZABETH URCH (Escócia)
i

as 11l0nhnh:1s
I'

I

. Lavadeir-a-I"
lavadeir:l efi.-!

. Compra-se
T-erreno ou casa velha

;mediações do centro .

InfOl'mações na A M,)de
lar.

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

CHEFE DE. TURMA NO SUB-SOLO ", Oferece-se
·ip.nt,p_ r.llidado��a. ránío}l

econômíca e higienica. Pocl�

trabalhar 5 dias a �itulo :: •

experiência, sem paJ{lrnCD!
ou qualquer eompr.mis.so.
Tratar a Rua Consei1l8;

1 ranspórle de cargas e� geral entre

FlORIANOPOUS, CURITIBA E SÃO PAULO

J'lLIA (,: CUBI'l'.lIu ,.n,IAI.,: SAO PAULO.

GREGO .:._ LATIM

IMATEMÁTICA E FIS,ICA
Dr. OTTO FRIEDMAN

(A.(êncfa n..:. Rto dl'l JMlelrO e em Bdo a(',ri�onté' CC,JUI tlá!ew:o mbtuo aU I Rua Cristovão Nunes Pi-
8i. Paulo ClOW•• Emprêsa d. TI'&DKportes )f�ll&ll G�:rllt8 SlA..)

. __ , __ ,,.._,
res, 21.

J __..��-.�--,--

MATRtZ: FLORIANóPOU'S
, Escritório:

Rua Padre Roma 50 - Terreu

Deposito:
RIJa Conselheiro Mafra n.13'

Fones: 2534 - 2.535
Ca1xa Posti&l, 435

.I!:nd. TeJegl'átlco:
Sandril.de e Trah�pf;lJ1s

Vlscond� do RIo Branl�o
(iI2/1')

'Endereço Te.legrM!i:)
Santtdra f' 'l'nmspóI16

,

Telf\fmie: :n.·10-9J

Bã,p PlUllo - CapItal - 8P
Ender�o Teleg'l'á!1co'
Sandráde e l1'anspo!li

-0-

CASA MISnn.,�NIA' dl.tt'1.
b.. l.don dOi IUdi.. B.C.Ã.
Vitor, Valvulu e Diu...

LECIONA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Repelindo inlrigas I
I
I

o dep. Joaquim Ramos pUlveriza 1\a leviandade do Ir. IODder Reil
feitos, vereadores, funcio

nários e representantes de

':l"J"'� categorias sociais,
\, (.... ,.� ...

. onfess::tndo-se udenistas,

�firmurJm solidariedade ao

General Tóxora, em f.ran�a
�iscordància com a direção
nilcionai?

.

Como, pois, atribuir insi-

i'" "o senador catarinense
( I" � ,

.-c,ndo da sua referencIa o
qd. .

.

ue ressaltava era a rrrecu-

;ávei constatação da harmo

nia indisfarçável na atitude

d3s .duas convenções; toma
da por fôrça de dissidências

notórias em ambas as sec-

ções?
Não era, entretanto, o

nobre deputado o mais ca

tegorizado para dar sentido

exatjit.às palavras do sena

dor Nel:êu Ramos. A dele

gaçãlj' imperativa que trou

xerit�OS seus eleitor�s, no
sentido de derramar sobre o

nome dêsse adversário as

expressões do seu e de

alheios rancores, tirava-lhe

� imparcialidade do julga
. mento. Os seus intuitos ti

nhitm carater nitida e con

fessadamente pessoal.
Daí, invertendo o sentido

claro de frases .limpidis
simas, atribuir. ao' seu ad

versário objetivos que dela

não decorriam, em vez de
lhe redarguir com a prova

de que êle não dissera ver

�ade ao apontar a atitude

da Convenção udenista.
Não poude o deputa,do

ftigindo constrangidamente
ao aparte de um de nossos

eminentos colegas de Sãe

Paulo, mostrar à Casa que,

antes do encerramento dr,

Convencão pessedista, )3

não est�.va concertada entre

governa,dores reunidos 11?

residência do de Santa Ca

tarina, orientação que posí
tivamen te não era a então

tnlitda pelo órgão mais al

to era direção nacional (I<

União Democrática.

jvesse o sr, Nel'êu na

mos a preocupação de atino

gir a União Democrática
catarinense e teria descido
o que não fez, a explicar 0

significado político de mui
tas assinaturas que figura
vam nos telegramas aqui di·
vulgados. Essas assinatu
ras de si mesmas desvenda
riam segredos que já eram,

então, de Polichjpelo.
E, no part.icular, �ico por

aqui, porque não é meu in

tento penetrar na intimida
de udenista do meu Estado,
e ainda porque nunca me

sorriram trazer para o ce

nário nacional questões re

gionats ou de carater pes
soal.
Na esfera estadual

as enfrentaremos no mesmo

tom, e no estilo que nos

Iôrem impostos pelo adver
sário. Assim sempre fomos
e assim continuaremos a

ser. Não adianta confundir
crítica a atos do govêmo ou

da a dmin ístra cão púhlic»
,.om ataques pessoais. Res
'i�eitaremos, como sempre l

-t'Jiemos, a pessôa dos go

\�antes, mas não abrtre
mos mão do direito de cri-

. tica aos atos que, como go

vernantes, ou homens pú
blicos, praticarem . ou con-

. sentireln que se pratiquem
Apontaremos os· êJ.-ros eh,

administração cntarinense,
os seus desacertos, a falta
de cumprimento de promes·
sas feit:ls à véspera do:"
pleitos, as persegUlçoes e

as injustiças contra adver
sários, o escorchamento ,de

impostos aumentados me

diante reVlsoes de lança
mento, a cobrança abusiva
em barreiras postá� à en

trada das estradas e o liL
bandono destas, o que tudo
responde pelo fracasso elei
tOl"al de 3 de outubro.

Se isso é agressão pes
soal, continuaremos a pra
ticá-la, que êsse é o nosso

dever e será a base da cam

panha eleitoral que vamos

inicial' no r.indo. Para a

tribuna parlamentar só em

revi'de tral�emos fatos regi0-

Senhor Presidente.
O deputado catarínense

estranhou, como fato inédito
na história politica do mun

do que, havendo apoiado de
terminada c a n d i d atura,
viesse o sr. Nerêu Ramos
alegar que não fôra a Con
venção nacional da União
Democrática porque não lhe
dera o candidato conheci
mento .

prévio dos pontos
fundamentais dei programa
que se propunha a defender.
Posta a q uestão nesses têr

mos de cândida simplicida
de, não seria evidentemente
admissível a exigência. Mas

outros, bem outros, os têr
mos da questão.

O candidato pertencia ao

P. S. D, Era um de seus

chefes, Ia, entretanto, ser
I

lançado por partido diver= i
soo Devia naturalmente a-

tender a essa circunstância,
ao fixar os pontos básicos
do seu programa e indicar
a maneira pela qual condu-
ziria a campanha. Era sôbre ;
isso que se julgava com di-

.

reito de ser ouvida a secção:
catarínense.

'

O sr. Nerêu Ramos é bem 1conhecido desta Casa. Por i
ela passou em 1930, depois 1

de uma ssplendida vitória i

como candidato de oposição I
� depois de haver percor-rido 1
) norte do país em com- .

oanhia de Assis Brasil, IMaurício de Lacerda, Wal- I

lemar Ferreira, Simões
I

Lopes Filho e outros, em

iropaganda do Partido De-.
nocrático NllJional ao qual, !
1, convite do primeiro, desde i
.ogo as incorporara, !
Aquí voltou em 33 e em

%, participando, caso único'
la Câmara de então, de
rês ou quatro Comissões.'
\.8 amizades que então se

ou, não se desfizeram Com

) tempo. An tes se solidifi-
.ararn.

_

I
Em 45; depois de haver",

-xercido o Govêrno do Esta-

lo, candidatou-se às elei

.ões federais de 2 de de
zembro e poude então rece

'ier do povo catarinense o

julgamento que esperava. O

partido que fundara e diri

gía elegeu todos os candida-
tos da sua chapa, dois sena

dores e sete deputados, Foi
com a credencial dêsse jul
gamento definitivo que veiu
à Constituinte de 46, onde
o sagrou líder o seu parti-
do. De como se desempenhou
desse honroso mandato, sa

be-o toda a Nação, O que

posso recordar é que, ao

cabo dos trabalhos consti

tuintes, o seu nome se im

puzera ao seu partido e ao

partido trabalhista para o

cargo de vice-presidente ';:1.

República. A correção com

que se conduziu nêsse alto

posto, 'valeu-lhe, ao termo
do mandato, uma excepcio-
nal consagração aquela al-
ta Casa do Congresso Na-
::ional. Foi por sem dúvida
sssa correção que lhe a s-

segurou a presidência da B., se elegeu mercê das pro- portunamente esmiuçadas. mento intr-igas dêste teôr, RCâmara, quando aquí che- messas mirabolantes com A uma, entretanto, pelo sr. Deputado, Isso é incom- epresentcnterou em 1951. que engodou o povo, sequi- seu teor perverso, quero a lu- �atÍ\-el com !1 d ign idn de ria R )<; L O G lOS DE P O NT O
, 'I'ransparece do discurso oso, ali, como em todo o país, dir. E' a que atribui ao sr, Casa. G d f' b

'

lo sr. Antônio Carlos a a11- de renovação. Em 1954, os e- Nerêu Ramos quando do Cumpra o sr. Deputado.
ran e

t
a rica paulista aceita representante exclu-

rúst.ia e a mágoa com que lementos sob sua direção, a nascimento do último filho Antônio Carlos o seu man-
SIVO para es a praça (} imediações, É necessario que seja
firma estabelecida no ramo de máquinas de escrever e

-inha assistindo a ascenção qual não soube manter a a- do eminente catarinense que t dato certo de nue não de- 1 1 ", '1 '

ca cu ar para a devld
.

te' 'P
,

:olítica do seu coestaduano, ]janca ,com o P.T,R, foram foi o dr Hercílio L\.lz 111l1!1 sertSl'emos o nooso posto'
c c' a aSSIS nCla mccal1lca. ara malO-

". .

.., -..' t"": 11
' res detalhes escrever á Caixa Postal, 11.106 - São Paulo.

) por isso aduz contra com- fragor�sa�ente batic1o� pe- frase cáustica e

ult,rajante'j'continnandO:1 l':\D.l 1;t1' pe-
.!mheil'os de partido a. ar- la desllusao em que caIU o Combateu-o em VIda for- !a i1o�sa terra. 1----,-- �� _

r,uição .de que a estrondosa POv.o, ao constatar o equívo- temente o sr, Nerêu Ramos. I Representante de Santa Assoe'. tOar, a-o .dos ex-all.!nos d'o Ins't',·tutovitória por êle obtida, êle a co e o lôgro :��, que caira. l,�' da
n

história c�tarinense'l Catarina em várias legisla- " _I -

.leve ao prestigio com que Tudo ao contlallo do que se ,Comb",teu-o, entretanto, le- tl.lras, nunca a voz do sr, Ne- !

d Ed C J) cercaram. no setôr na- prometera. Desculpa' de que almente e de frente. No seu reu Ramos se alterou no
�l e ucação e o égio Estadualcional: a supervalorização dos mé- arquivo estão documentos pnlamento p:\l:a amesqui-'"

.

Faltou-lhe coragem moral, ritos do ',sr, Nerêu Ramos na elo ]H'ÓI)l'io punho ele descen- "D'las Velho"nhar ou denegrir qualquer.
lue nem todos a têem, so- esfera federal fôra a causa dentes daquêle estadista, h

'

'bl' t' !
omem pu lCO ca arll1ense.

'wetudo quando lhes tortu- da derrota, só pode iludir os ql1c o'reconhecem e atestam, Êle foi sempre assim, espe-
A Comissão encarregada de elaborar o ante-projeto dos

,'am sentimentos pequeninos incautos e imbecís, I Quando E'm 1930 entrou Lles- 1'a em Deus, assim conti-
Estatutos da Associação dos Ex-AhiTIOS do Instituto de

de rancor e odio, para' E não é segredo nesta Ca- ta Cnsa, derrotando o situa- nuar. Educação e Colégio Estadual Dias Velho convida os ex

dizer a vel·da.de. A ,derrota' sa que muitos dos udenisbs I cionis111o c a t a r i n e n s e, ,Pel'dôe-me a Câmara o ha-
alunos dos referidos estabelecimentos de ensino para a

do seu partido no Estado e catarinense a atribuem a li- ! a mais expressiva carta que ver tomado o seu tempo com
AS.�embléia Geral, a realizar-se dia 23 do corrente, às 15

1 com;equente vitória dos derança da ala de que é co- recebeu o chefe catnrinense questiúncuh";s ele cunho re-
horas, no _Instituto de Educação Dias Velho para discussão

ldvel'sários foi devida à ad- rifeu o ilustre deputado a foi de um filho do dr. Her- gion" lisb A iss f" f .
,_

e aprovaçao elos Estatutos desta cnt!dade,
ministração do Estado, que' que respondo. 'I cílio Luz, e em que lhe I'es- d

,l , . -'? Ul OI ça, Florianópolis, 12 de julho de 1955.

lão corrrespondeu. às espe- I,. Não quero descer à anali- s.alta o "valor moral e o pro-
o.

,
i"

I' -------------------------.� Era o que q..b�J�,'ia dizer. P' t·· ã,ranças com que fora rece-
I
se minuciosa das intrigas e fissional". Ainda hoje man- �"'---

--'1' . ar- l'Clpa� O')ida e que se esmerou em; intrigüilhas de que está re- tem êle relações de eSÜ;eita Vende-se Y
perseguições e mesquinha- l pleto o discurso aquí pl'ofe- 'amizade com ri1embros de Fernando Dan-.iani e Senhora, 'participam aos pal'ell-
rias, a algumas . �as quais' rido em 10 do corrente, Sei sua família, O que não ocoJ'- Maquina de. Cinema Ele- tes e pessôHs de suas relações, o nascimento de sua filha,
'ló o judiciário pôs têrmo. I que ela's visam a efeitos e- reria si verdadeira fosse a trica e Autorn;�tiª� de 16 mi- KÁTIA, ocorrido em 12 do corrente, na Ivratel'llidade "D!'.
Em 1950, o atual governa- i leitorais dentro do Estado e aeusar:ão que ora se lhe faz. límetros por Qe$.�1,.650,00. V€!r Cal-los Corrêa.

dor, em aliança com o P,T. lá é que elas devem ser 0- Não traga para o parla- e trat:u �i ru;;:····
-,'

o Pinto n� , Fiorianópalis, 1.3 de Julho de 1955
\

nós

':-:5FC ""' - #lltc

.$

,;

...

asas

•

Frigidaire, o maior nome na

indústria da refrigeração em todo

o mundo, orgulha-se de apresentar
os seus novos e belíssimos modelos .

Produzidos com matéria-prima e

por técnicos brasileiros, os

novos modelos Frigidaire
apresentam a mesma qualidade
ímpar que distingue essa marca

mundialmente famosa.

3 NOVOS MODELOS A SUB' ESCOLHA

••
••

43
•

... " .....

OMR 97 Moster

9,7 pés cúbicos

de espaço

útil, com dois

hldrctores e •

•
,
r 4 ,. -.

•

•para famílias

•numerosas.

•

•

•

• OMR 79 Master

7;9 pés cúbicos •
de espaço

•

•
aDR 95 Luxoútil, com um

-hidratar e

gaveta de
cerne, Ideei

Os Concessionários Frigidaire lhe ofere- '0:' •.

cem cuidcdosc e permanente. ossistêncie >

técnica através de mecânicos em refrige
ração especialmente treinados nas Escolas
mantidas pela General Motors do Brasil.

para'femilias de

t..r.odêlo luxuo sis sirno
e de grande beleza,
provido de prateleiras
douradas a gave'os da

g�lo em côras.

,
.•

tipo médio.

* PRITELEIHaS NI·, fURTA
) -. .

CDNGELIDOR� (lIRA·LARGO*

* AMPLAS PRITElEJRI.S I'NTERIIIS
Produto da ..

GENER l MOTORS DO' BRASI�z. S. A.
CONCEssiONÁRIOS AUTORIZADOS EM TODO O PAís

/
/
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o ESTADO
....

Ftcríanépolís, Domlnge, 17 de Julho de

MIAMI, H (D. P.) - Os sado, Marta Rocha, tinha

cau cinco cenLimetro.3 mais de
bi'asllé'h'os desta vez! se a -

télararn pata evitar que sua cadeirus, e por isso perdeu
oncurso num empate ser« pref:eoenLe:>represcnti'.nte no c

.

"

Ide beleza de "Miss' univer- de três jovens finalisb.s. um
so" perca (1 título por 'cau�a dos juizes disse depois que

de um te.:!nicismo de medi- sua beleza é "extraordinár ia i
aconteceu no ano mas "não pudemos esquecer IIdas, como 1

'

as medidas daquelas cac ei-

passado 1
.

.

ras" ao atrí )U11' o premio.
Emília foi interl'O'gada "

respeito de S1.1'1;, figura, e c

interprete traduziu suas pa

.avras da seguinte maneira.,

"Disseram-me que minhas

.nedidas são perfeitas. Quero
rue me ajudem a ganhar a

;ui tantos nmígos quantos
Jonquistoll Marta no ano

rassado. Mas, sobretudo, que
,'0 ganhar o coração dos [ut
.es, Espero que gostem ue

.ním''.
Embot'a estas declaraçõe
cnham um certo ar' de de

.envoltura, as maneiras clt

'.1iss Brasil eram tlmídas, e

;la parecín sinceramente as

ornbrada ante 03 pedidos
los rotogràros, de que lhe

,Jermitissem ,fotografá-l,a re-I
..

telando parte de sua figura.
Depois de delicadas insinqa·

çõe� por me�itação :1e seu I VENDE-S-E URGENTEinterprete, Miss Brasll con-

sultou sua mãe, a sra'. Sara.

de Correia Lima, em portl.l- 1 1A t
sa a de jantar finissima com 10 peças, bar todo

gues, e clesapareceu duran'e
11 d,))0 1& o.

uma hora.

I l' d 't" d I 1 t
f t' f d .,. orml OrlO e casa novo, comp e o.

E os o ogra os eCICllram, _
- 1 eolchao de 'mola, de casal.

ao ver a visão que -reapare· -1 grupo estofado, finissimo,' novo.
ceu, que a espera valera a pe 1 grupo de cadeiras de corda.
na. Emilia, com o rosto radi-

t 1 1· l'
.

1 d
5 eamas patente, de solteiro.

:1.n e ce e iClca e, apresen D' t f d t b'l' d
.

t t· I Ih
Iversos rans 'orma ores e es'a 1 lza ores de cor-

ou-se ves 1ll.C o orgl.l �sa-, ren te.
mente um bnlhante mal11o:,

I
. . . /

d d· ..

d 1
1 radlO Transoeeal1leo de luz e pIlha, 8 valvulase, 7

oura o, que serviU e mo

-, faixas.
.

dura adequada para seus ex-
1 r "FT "h I r 10 I 1 7 f

.

traordinários encantos.
rac 10 'J lpS

.

o an( es, va vu as, alxas.

,.
1 aparelho eletrJcQ para barbear

._ '--' _.

, 1 aparelho de porcelana inglêsa, de jantar, completo.

Vaolre I 1 me'Sa para. exame genicologico.
(J 1 1 autoclave a querozene

, 1 fogareiro "Primus" novo.

1 fogareiro eletrico de 2 bocas.
Yêr e tratar em Itagua<:ú, casa da Torre, com Dr.

Pata o Flgado e Prisão de
PRISl.O DE VENTRE -

PIl.ULAS DO ABBAD& MOSS
Ag verliílenS,'l'Osto quente, f&lt... ·4� lU

vômitos, tonteiras e dores de· cabeça, á
maior parte das vezes sio devida. ac

mau funcionamento do aparelho dill'ea
t!\'O e eOllsequente Prisão de Ventn
As Pilula ... do Abbade Moss sAo indica
das no tratamento da Prisio de V••
tre e auas manifes�açlle8 e a8 An�ioco

lttes Licenciadas pela Saude Publica. a8 Pilul.1 do Ab-
11

Terça e Quinta feira, das 14 às 17 horas
bade Moss nio usadas \lor milhare8 d. pessoal. Faça"

.

.

.'

I
Atende à noite exclusivamente com hora marcada.
Capoeiras: Terça e Quinta feira, das 8 8,S 11 hOl'a�

O·
.

t'· C t' I- 'h Sabado, daR ]4 às 17 hora!ol.

IODa', ,arIOS� . a o ICoS c eoo:I'! ,.,�-,._,,,"��-�---�,--�---�,,--�

para' o Congresso Eucarístico! P,,,,,"ÇuQ�!�,POR
RiO, 14 (V.A.) - Doze ,al- peregrinações está sendo es- Tratar na "A MODELAR".

tos q,ignatários da Igreja Ca- perada na 6a. Feira (15 de

�t;iC: :�a���e����a�s,d����� ������e��:ian�;oc��I:t:li��'Denlal Sanla ApoloDI·a Uma- "Es'lrada-ldas Ia'ca-e'S:'"síve um arcebispo e três bis- Port Df Spain. Incluindo um i .

.

pos venezuelanos, chegai'am �otal de 44 pessô:is, e3sas pe-
'

"f
" ,

'

'.

.
� ,

.

terça-feira (12 de Julho), i'egrinação é chefiada pel,)
AI:.THUR .A;\1.TONIO MENEGOTTO O canal·a'd'o ��PAD,8IDÁ. d � E'Ufo"aviajando num Clipper Super- Bispo de Felac1elfia, Monse· U II' U ....

(l\ da Pan American World !lhor J. Carroll McCormick, Rua: TIl'adentes, n.o 20 KIEL - Cada dez minu- cúbicos. Os construtores do cilitam um trânsito em am-

Airwys, procedente de Nova e pelo Bispo de st. AUL�ustin';, FLO RIANúPOLlS tos, de dia e de noite, um � canal disp,usel'am de 83 dra- bos os sentildos sem difi-
Yor:k e Caracas, para assis- Flórida, Monselhor McDo· navio atravessa o canal d'3 I gas e 150 locomotivas,. Cum- 'culdades para os navios me-

tirem ao XXXVI Congresso nou�h. Kiel que'lig'a o Mar do Nor- pre apontar um permenor � nos rápidos. Estudam-se
gresso Eucaristico -Interna- Uma c10;egação cubana. te ao BálUco. Esta impor- que, nos nossos' dias, se

afi-I�ctualmente planos para a

clonaI, de 17 a 24 do corren- c:heIiada pelo Cardeal Ma-
I lan!íssima

via �e comunica- guru excepcional, ° canal construção de vários t�neis"
te. nuel Artega, líder ela Igrej:,

I c;t_ça.o en��'e. dO,ls ma::es. .\ ellstou 13� l11ilhões de ma�- p�is as, pontes existe�tes .jáDesembarcal'am no Aero-' Católica em Cuba,
.

chegar!, mecha dIana e de 1::>0 na- I cos ou seja apenas melO nao bastam para o mtenso
porto do Galeão, procedetltes I' no mesmo dia, a bordo' cL I vios, sendo o �otal �le 54.000 I porc�nto rn�is do que se movimento de automóveis,
dê Caracas, Monsenhor Ra- Clipper cl11e faz a linha rê- . i pai' un? ou seJa mals d� que

I pl'e�ia no proJecto.
..

De noite o canal parece
f:::el Al'is, Arcebispo Coadju- g'ulul' eh PAA. Essa comitiv., ! o IY10Vlmento dos canms de Ja antes da prlmell'a uma avenida. 1.200 iãmpa�
tor de C3.racas; o Bispo Ale- j integl'ncla tlunbém pelo" : Suéz e do Panamá. O canal grande guerra verificou-se das il'uminam o canal sufi-
,ianc1l'o Fernandéz, de San Hevel'endos Dalmau Perez:, inaugúrado em 1895 pelo que este canal correspondia cientemente. Graças a esta
Cl'istúbal, Venezuela; o Bispo Gu"tavo Anl'r;;o, Haul del Imperador Guilherme II e em alto grau às necesidacles .iluminação, o ü'áfego pros-
Cripulo TIenitez, ele Barqui- Valle e Ivlonst'mhor José ao qual se deu a designação da navegação internacional. segue nesta "Estrada das
ziminto, Venezuela; o Bispo Gayol. de Canal do Imperador Gui- Poucos anos depois da inau- Nações" sem interrupção
Scconç10 Garcia, �e Puerto O Cardeal Sam\i21 Stritcll Iherme, celebrou estes dias gUl'ação, o número de na- durante o ,dia e a noite, con-
Ayacucho, Venezuela; Pa- ArcebiSpo de Chicago, ehefh

I
() seu (i()O aniversário.- vios que ° atravessavam a- tl'ibuindo expressivamente'

dre J03é Pibe1'11at, represen- uma peregrinaçiio ele 35 pre- O canal tem 98 <tui'lóme- tingia a cifra de 30.000 por: para o infercâmbio i11ter-
tl1nte do jornal católico "La :ados ca,tólico.'> de Sua arqui..

I'
tro de cO�lprimento, é viá- ano, Com u�� tonelagem to- : n�tcion�·d e o estreitamento.

Rcligion" ele Caracas; pad're diocese, que é a maior, dmi vel a navlOS d� todos o� ca- tal de 4 mlhoes de tonela-.1 das l'elações entre os povos.
Hafael Gonzales, diretor do Estados Unído.�. O CaTCleal � lados e a sua importância das. Nos próximos anoS' pas- Erik 'Hohenthal

I ESPBCIAI IZAD \ E.i\I. ,"F-"I'IGl\S, 1'E"T \J{lOSDiário Católico, de San Cris- Stl'itch e sua comitiva, vilL- .... • -.,
..
,,,, . reside no facto de .encurtar saram pelas exclusas à en-

I

tobal; Padre Francisco Tor- janelo pela PAA, partiram elê Estoque ·pel"manentr à� todos e qual:3(j1..Wr artigo:, o caminho entre o Báltico e trada e à saída do canal -,--,,,.--.------------.

1'€",. s'ecr�tário -- conselheiro Miami n:1 3l'-F'eirrt (12 de Ju- 'tOlléernent.es étO ramo '., o Mal' do Norte de cerca de '45.000 navios com 7,5 mi-'T t das V.'asdo Bispo de Bal'quizimento; lho) com destino a Port of EQUlPOS. CADEIT-:AS I': MOTOHES 'EVONT te- '1.000 quilometros. Ao con- lhões de to'neladas, em 1910, ' ra e
Frei Bernardo Angel-Angel e Spain, Tl'iniclad. Após unn fn';lS pi'll'a prontn en�rf;ga trá rio do que acon,tece com e hoje em .dia a cifra é d.e 80Ip·lr·atA-IIIl"r-ei Jesus Maria Velazquez, �s(;ala ele três dias, continua- Aceitamos encomendas rle PLACAS Eul\!A LTADAS o canal elo Panama e o ca- 54.000 navIOS com 22 ml- UO

.

'Uf
de Dogoti e Padre Francisco l'io para o Rio no Clipp_er dê. p"i':l diversos fins nal de Suéz, o canal de Kiel lhões de toneladas. Atrave.�- As Bronquite. (Á.miti.
Corre:1 Angel, de Jel'ichó, Co- PAA que chegar:'t no SábadJ ATENÇÃO; Atendi'n1os os sell],o!'es Dentistas e atravessa uma .região de po- sam o canal navios de todas caso Crônicas ou Arudai) •
10mIJia. 116 de Julho), Protéticos do Interior pr�!o Serviço de l-�Ê"EMUOLSO j)l.llação muito densa e de as nacionalidades, economi-
De Nova York, chegaram a O Arcebispo de Seattle, es- AÉREO e POSTAL agricultm'u intensa, o que zando não só tempo, mas

bordo do mesmo Clipper os tado norte-americano df"
'

forçou os seus construtores também carvão 01.1 óleo pe-

�i�d;v�:h����� ��O�q�lid:C:l� �.�;�i�g���l:co�����;:ll�:,rrtí.u L' IR-A'-- ·-T···E---,NIS '-C-LUBE, ��:d����l�;����i�:é�: �� p��: 1:,�!0�d�:::i!���la��Si7re��:
se ele Nova Yor.k. de MOnteVldeo na 3a.-Fein I ' .

, tros de altura e"ou!ra ,série ,muito ma:il'! favorá'V�is. ,

Essa comitiva precede vá- (l� ele ;<J'ulho) com c1estino ; I'
,

'

'

.

. , '

de po-nt"s pari\: o tra.fego 1'0-
r O aumento conslderavel

rí:LS peregl'inaçpes católicas Sfto Paulo, via PAA. Dirigin· doviário. A construção do! do tráfego forçou a alar-

que deverão chegar aO Rio do numerosos grupos ele cató MÊS DE .TUI"HO ('anal levou 8 anos, movi- i gar ° canal de 67 para 102

nos próximos dias, pela PAA, Ul'03, o Arcebispo COllnolly

I
DOMINGO --'- 17 - COKTAIL DANÇAWl'E ment::ll1do-se 80 milhões de ntetros e a aprofundá-lo até

]nocede.ntes de .diversos paí- p��.o.ará q�lat_l'O d.ias na cu- SABADO - 23 - SOIRÉE ÁS 21 HORAS metros cúbicos de terra e; 11,3 metros. Além disso
ses latll1o .. amencanos e Es-I pltal pa1.lhst�, de�endo che-

I
DOMINGO - 31 - SOIRÉB INFANTO-JUVENIL eonstruindo-se paredões de CO!lstruiram�se na marg�

tados Unidos. A maior dessas I gar ao ElO Uia Üi; uaS 16 às 21 horas. um total de 500.000 metros mais. alguns_ desvios ·que f.a-

[MIUA IMPRESSIONANDO fAV9RÁ�
VEUviENi E - P(oÇJnóstico� Miss Brasil

será uma perigosa rival

A t l'IH )18, e ncdlhnte Emi"

lia Correia Lima, de 21 anos

ele idade, cónvenceu a quan

tos assistiram a sua chegada
a esta cidade de que não a

privarão da coroa por �er
"muitas cadeiras", veredlCo

que custou o título de "Mis,;

universo:' a sua predece,sso
ra em 1954.
Mas ao mesmo tempo, viu

se, ao 'descer Emília do �vião
que a trouxe a esta cidade, a

noite passada, que a belez-i

(la aspirante brasileira ao tí

tulo dêste ano não é de des

(lenha!' e que será uma perí
aosa rival 'para suas compa

;;heil'aS de outros países.
A at\lal Mi.;;s Brasil, que

não fala lIma palavra de in

glês, respondeu aOS jo1'11ali,;;
tas que a interpela,ram, com

. uma tonente ele sons mavio

so,> - e ininteligiveis - em

pOl'tuguês. que seu intérpre
.

te traeluziu como "Disseram

me que minhas medidas são

perfeitas".
.

A beleza brasileira tem

1,55 de estatura e pesa 53,5
quilos. Seus olhos vivos e seus

cabelos são castanhos e suas

medielas são idênticas às que

possuia, no ano passado, a

vencedora do concurso, a

. norte-americana Marian ste-

venson.

A Miss Brasil do ano pas-

I� , ODsfO$7J.
ComO e ii I
,

(}pe af()(fI3
• .

o CllFt
MolDO NA HORII •••

�.alm8nt •. o co,., moído
ô medida Que vai s .. ndo preparado,
tem outro sc bcr ... desprende outro
oromo .•. A moagem do cc fé, feito no

próprio estabelec:lmento onde '14t v
sen...tdo, garante Q obtenção da um produto
puro. fr",.'Ico e saboroso.' E per ls s o qU41
nos bcr s s, calá', r e s tcurc nt es, hospitais,
(oli",ios _ em ,"ódo porte onde SIi tixiia
o ccrê com essas qualidades - V.
sempre encontra o AI\o!r:hv "ULLA11
Júnior, qua é de mc nc-j o fu ctltmo,
ocuco pouco eepocc e funciona
tlffi quc lquar tome-de de cc rr ent e .

VENDAS A PRESTAÇÕES - SOllCITE·�OI Pk.QSmOS-

'timOl também,
MáqUinas de fazar cafe. Certe
dores da frios. YentiladQres de
teto Cilindros poro massas. Mã·
ql..tinas de fazer pipocas. Enge·
nhós d. ca-na e outras máquinas.

MOINHO "LlLU"

/�
Rua Piratininga, 1037:- Caixa Postal � 30 - São Paulo

Oficinas e Fundicõo em Guarulhos· São Paulo

INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Fundada em 1918

Dias de

·SOj.I't!::)
DR. LAUHO CALDEIRA DE ANDUADA

Cirurgião Dentista
Consultório: Rua D. Jaime Camara, 9
Horário: St!gunda Quarta e Sexta feiras

horas'

petír em cada Santa Missa
a que I a transubstanciação
místeríosa que realizou na

Quinta -reíra santa, quando
cumpriu a promessa feita na

sinagoga de Cafarnaum: . "O
Pão que vos darei é a minha
carne para vida do mundo"
(Jo 6,52). '�O que 'come a mi
nha carne e bebe o meu san

gue tem a vida ��e1'11a; e eu

° ressuscitarei 11,0 último dia"
,Jo 6,55) - Eis aí, pois, a

fonte segura' de nossa espe
rança, pois o Filho de Deus,
Aquele que é o caminho, a

Verdade e a Vida, não nos

pode enganar nem em suas

afirmações ne!,!l em suas p1'O
messas.

Uma dádiva é sempre um

.ínal ele amor - nem sem

)1'e sincero. Mas dar a pró
lria vida, dar-se a sí mesmo
ué à última gôta de sangue,
- só o amor infinito de Deus

.ue é o mesmo Cristo Jes(ts apresentar a vossêncía eru
- seja adorado e seja ama- sívas congratulações pela fe
do - nesta terra de santa liz proposta que, acima da
Cruz! quaisquer rivalidades regío-
O Decreto do oovêmo Fe- naís, consagrará na futura

íeral e a lei da Assembléia Capital Federal o nome ele

Legislativa de Goiás, ambos Vera Cruz, símbolo ínsupe-:
le irrestrito' apôío aos traba- rável da vocação cristã do
hos da Comissão da 10caU- Brasil e penhor da seguran
.acão da nova Capital Fede- ca dos seus destinos na sen

'ai removeram os 'últimos da do progresso e da civili
rbstâculos existentes para a zacão".

.

nudanca da Capital. O pro-
.

Dias antes do irucro das
eto entre agora 'na fase exe- sessões de estudos da AclÍde
cutíva, com o planejamento mia Pontifícia de- Ciências,
la cidade, para que se con- do Vaticano, Sua Santidade
irettze o mais breve possível o Papa Pio XII designou ca

L
•

aspiração do povo e seja 'torze novos membros da cor

mmprído o dispositivo da poração. que representa vã

.�onstituição. Quanto ao no- rios ramos da ciência. Foi
ne a ser dado à nova Capl- anunciado um importante
.al, proposto pelo Exmo. Pre- discurso do Papa, perante os

idente da Comissão, o Ma- cientistas do múndo inteiro,
'echal José Pessoa -:- Vera reunidos na Academía Pon-

) poderia fazer por nós, in
tra tos pecadores. Contudo,
..:ste amor divino despertou
também semelhante amor no

;ruz - foi êle õtímamente tírícía.
'ecebldo por intelectuais, ho- Com. a nomeaeão desses
nens públicos, autorídades e novos. :á;cadêni�cos, f�m
-ersonalídades 'eatólícas, parte :da Academia 65 no-
Justifica -o .o Marechal J0- meus de cíêncía," hav�ndo a

é Pessoa: "Ao meu_. ver, a penâs cinco va-gas a ':�'ere:Ul
apitaI deverá-ter um nome preenchidas. Um -dos novos

ustórtco, de grande sígníü- acadêmicos é o dr. suíço Paul
·.:ação: Vera Cruz, significa NlharÍs, endocrínolQglstrt. de
lma veneranda tradição 'de fama universal, que trato'.!
lOssa Pátria, ehvolve-se Cll- do santo Padre durante Sln

'lilhosamellte sob o manto enfermidade.
le fé, l'elem.J)ra-nos o priffiei- Os novos acadêmicos são .

o nome dado ao nosso país Charles. Herbert Best, canh
- o titulo que, num momen.. dense, professor de filosofia
o d'e -alegria., de exaltação e da Universidade de Toronto
1:1 vitória, afloroü aos lá-I e um dos -descobridores di!
JÍos do grande de�cobridor insulina; He:mam .Alexanchn·
o, contemplar os smais da, Bl'uck, alemao, dlretor do
erra brasileira. Vera. Cruz - Observatório Astronômico cie
.l cruz verdadeira, que há de Dubin; Irlanda; Lois d·;)

. I I .

,todos estar corporalmente 'Ular o pensamento dos nos- ,Broglie, francês, professor ele
presentes na cidade' do Rio ,os dirigentes e abençoar I) física na Universidade de Pa
de Janeiro; todos terão po' lperoso e bravo povo brasi- i'ís e -:,prêmio Nobel de Físic'l
rém, a possibilidade de 52 =iro. em 1929; Theodoro de Kar
unir espiritualmente' a esta

I'
"Vera CrUz", portanto; re- man, húngaro, diretor do La

$oleníssima demonstração de )resel1ta, para nós bl'asilei- boratório de Aeronáutica d J
:1i11or e gratidão a Jesús Sa- .·os, a continuidade histórica Instituto Tecnológico da, Cl1,.
(!l';tmentado. O mesmo Jesús de nossa Pátria civilizada, no lifó1'11ia.
Cristo que vem receber em decol'l'er 90S séculos, à som- Júlio Cesar Garcia, uru
nossa Capital federal as hlJ- bra do sagrado madeir,o. Eis guaio, professor de patologia
menagens públicas que lhe como justifico o men pensa- da Universidade d� Montevi.
vão prestar os seus filhos. mento". Assim conclui o Ma- déu; Otto Hahn, alemão, prê
amantes, com igual benevo-; rechal José Pessoa. mio Nobel de Química em ..

:!'-11cia aceitará as homena- O Slll'. João Batista IS�lard, 1944, pela sua cooperaçã.o nas

gens -íntimas. que lhe pres- um dos dirigentes do laicato. jpesquisas de substã.ncilts r�
tarmos no recesso' de nosso t:atólico de São Paulo e p!'e·: dio-ativas que conduziram ao

coração, assistinelo devota- sidente da Cruzada Pró Dia desenvolvimento da energi�
mento fi santa Missa e rece- Universal de Ação ele Graças, atômica; Warnel' Carl Hei- \

bendo a SS. Eucaristia num mviou ao Marechal Jose Pes- senberg, tambem alemão, pr/)
gesto de sólidariedade e soá, que preside a Comissão fessor de física na Universi
lll1ião com aql.lel_es milhares de Localiz!1ção da futura C!1- dade de Gottingen e prêmio
que na Praça do çong'l'esso l)ital da RepÚblica, o seguin- Nobel de Física em 1932; Wal
irão proclamar publicamente ,e telegrama:" ter R1.ldolf Hess, suiço, prê-
;1 realeza eucarística do Re- "Na qualidade de presidell- mio Nobel de Medicina e�u
dentor. te da Cruzada Pró Dia Un:- 1949, professór de fisiologia
Glória; a Jesús na Hóstia vers�l de Açã? d: G�aças, 'I

na Universid�de ?� Zurich.
Santa -- Que se consagra sô- novnuento ele amblto mter- : Gaston MaUflce Juba fran
bi'e o alta .. ; - E aos nossos 1aci.o�al !lue t.e� por fim $01 cês, professor de Cálc{llo Su
olhos se levanta - para o' glonflCaçao ofiCial do nome. perior e Geometria na Sor
Brasil abençoar. ie Deus, Supremo RegedOl' bo1'11e e fio Institut� Tecnoló-
Que o Santo Sacramento - dos Povos, tenho a honra de gico ele Paris.

coração de muitos fiéis, már
tires ela fé 01.1 da caridade,
que tudo 'sacrificaram, inclu
sive a própria vida, em tes-

I temunho de seu amor a Je

I sús Cristo. Esta prova supre

i ma ele amor, o sacrifício da
I própria viela, Deus não a exi
! ge ele cada um. Ele que bem

es-

'

conhece a nossa fraqueza,
-il:1d:1 exíge acima de noSSas

; iôl'cas. Mas nestes dias do

i Congresso Eucarístico, nin

'guém pode ficar apático ou

indiferente. Se não é dado a

catarros), ssl'!lm como ••

as suas manif�stações (Tos
ses, Rouquidôes, Residados,
gripes. são mnl�stias qUI
atacam " aparelho respira
tór'io e de'vem ser

-

trahliu
com um medicamellto t'llír.
gico que combate o mal, evl
tando complicações graves,
Procure hoje o seu vtclro de
"SATOi'!IN" nas bo3.8 fí\t-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



COMITÉ' PRÓ FRANCISCO Pirajubaé, convida o povo
GALLOTTI em geral para assistir, do-

Dentro de breves dias, de- mingo vindouro, a novena,
verá estar funcionando, à realizando-se, a seguir, bar
rua Deodoro, n. 16, o comité raquinhas, com inúmeros di
pró-candidatura do sr. Fran- vertimentos.
clsco Benjamim Gallott.i,

.

Às 10 horas da manhã,
.andídato ela Aliança Soclal será oficiada missa festiva, Seguirão, hoje e amanhâ.j cada Faculdade, um ela Uni-

Trabalhista ao Govêrno do realizando-se procissão às com destino à Belém do P:;�- Ião Catarinense de Estudan

Estado. 15 horas. Após, haverá bar- r:j" onde representarão Santa tes e um representante c'o

Deverão integrar o rererí- raquinhas e queima de fo- Catarina junto ao Congresso Conselho .

do comité, figuras de desta- gos, de artifício. As festivi- Nacional de Estudantes, de- O ESTADO deseja aos ,)UG

que do Partido Social Demo- dades serão abrtlhantadas batendo temas e apresentan- irão levar ao Congresso:)
critico e do Partido Traba- pela banda de música de do sugestões, vários academí- pensamento do Estudante

lhista Brasileiro. Ribeirão. cos de nossas Faculdades. Catarinense, votos de felíz

DEPUTADO MIGUEl. DAUX xxx I
" viagem e completo êxito I't:

Assumiu sexta-feira o ca ,'_ A representação é integra- missão elevada de que estão

go ele deputado estadual, o

I'
Festa do Divino Espírtto da por dois academicos de ,investidos.

l'. Miguel Daux, do Partido Santo em Enseada de Brito!
Social Democrático que, 11.1$ Realizou-se ôntem nove-

'.�" ._
-

-leícões de 3 de outubro, foi na, barraquinhas e queima BANCO DO BRASil S. A.
) candidato a deputado m.rís de fogos de artifício. Hoje,
'votado na Capital. às 10 horas, missa festiva CARTEIRA DE C?IVIÉRCIO EXTERIOR.
Santa RUa de Cassía e Santa com a presença do festeiro ' A C�RTEIRA DE COMERCIO EX:ERIO�, �evldamer,-

Cruz senhor João Orlando Silvei-! te autonza?a. pelo Cons:lho da Supermten�encla da Mac-

A comissão organizadora m. Após, haverá procissão. Ida e ?o.Crechto, en;- sessao de ql�atro de malO de.1D55, tor
das festividades em louvor Durante o dia l'ealizm'-se-ão na pubhco que a flm de garantlr o normal supnmento c!r

à Santa, Rita de Cássia e bm-ráÍ:[llÍnhas, Com churras-' hexacloreto de benzeno BHC, via seca, a doze por cento de

Santa Cruz, da Costt'ira do co café etc.
- isomero gama, item 5.30.5.7 ela nomenclatura brasileira de

___�

' '

_'__ mercadorias, aceitará pedidOS de licença de importação des-

se materia;l amparados por certificados de promessa ele ven-'
,ão teme o adversário, po�'-

"DIAS DE GlO'RIA" da de câmbio, adquiridOS na primeira categoria, 1nsetic:-

,uanto sabe antecipadamen· das e outros Produtos, do leilão espeCial de divisas para a

�e, que seu passado e pre" A
' .

f
'

Nos fastos de nossa ,histó- vivar em nossa alma a espe- gropecuana a que se re ere o comunicado numero qua-
3ente de condutas jamais fu· I t

ria, os dias 17 a 24 deste mês I ranca de que a nossa fé será ren a e um, de 21 de maio de 1955.
iram a03 preceitos de sua fe- . . -

e deste ano de graça de 195:5 llm dia substituida pela visão' Essa autonzaçao, que visa a complementar a produção
:unda formação moral, e '

I
.

I b t
.

'

deverã'o ficar como números beatífica. Aquele que ago'ra naClOna no a as eClmento clesse inseticida, vigorará du-
,1em tampouco transpuseram .

t
- ...._

aurifulgentes a marcar um se nos oc\.tlta sob as espécies ra�lte q,u.a 1'0 p,regoes consecutivos, a partir do dia 15 c1q
)S limites da decência e do � -

trouxa e abalou para os pagos dos mais g'loriosos aconteci-' de pão e vinho, se revel:1rá mes conente.
,

::ritério, infiltrQndo-se no
r'llé'!'idos da nu infância. mentos na vida social e reli- aos nOSS03 olhos (IUando ês- Rio de Janeiro, 13 de julho de 1955 ..

ciclo das manobras mesqu:- .

()" T t I
1\. notícia da sua volta foi um s'Ucesso! John. trazia as 'giosa de nossa Pátria. Pel�1 tes se abrirem na eterna gló-,

- a. IgnaclO os 'a Fi ho _ Diretor.
nhas. Gª,llotti náo se' curva- ( ) A I I' li

('u'ças do� vaqueiros, o jaleco dos co,w-boys, um chapelão, primeira vez cabe ao Brasil ria. Este meful110 Cordeiro Di- a. (e mo De '.medito Gerente.
i'á ante 'a l'i'gidez das hosti·

de :lbas imensas, duas g'arruchas na cintura e sapatos me- a Sllbl'da honra de seI' o ce'} vl'no eUJ'o sarg'tle fOI' (I pJ'oCO
--�--_._-.

_ lidades' faccio3as, POl'(lU8.ntJ
. ,-

'

, , ' u '- '.

X!.C'::UlOS, dê salto alto e inclinado. tI'O, aonele c.onvel'f'o,�n1 todo' de nosso 'l'esgnt" el' lo n ,'-

sua consciência tranquila lh�
� 'C< .... ,

- ".l' -

,

Voltara conformado com a sua sorte, decidido a. con- concede a fôrça revitalizame os olhares, todas as atençõe:i
(Continua na 7il pig.) .

tinu::lr apanhando. 'Era o seu destino. da fe',' que Ih'e asseg'llI'a o di' _ ::10 mundo0, católico a partici

II d· t
PAGAMENTO DE DIVIDENDO -- EXERCÍCIO DE 1954

rvas, quan o VlU que se orn;ua "o homem que voltara rei to de partici!)ar de uma par espmtualmente d�s h�-
elo Texns", a quem todo" telnl'am,' POl'S pudel'a sobI'evI'vel' I t d a

.,._�......,....-.-.......�__w.·_�.·.-..---· A PANAIR DO BRASIL S. A. tem a .satisfação de ro-
.... u ' solenidade clemocrática com menagens que l1es es las S· o

dois anos entre ladrões de gado e salteadores de diJ.igên- ln
'estad:1.s ao Deus Sacra '"

_ "MII'j·ta gente ach"
municar que, com inicío em 20 de junho de 1955, na séde

. . destemor e combatividade.. 1 � ,',.
-

" ..

da Empre'sa (DI·strl·to FedeI'aI) esta' sendo efetllado o' pa· -

rias,' mete"l-3e a valente! POI' qualquer rOI's'a eXl'bl'a, os d'Ol's' ntado Jesus Eucal'lstlco d t
.. . .

, . Gallotti não se amedronta me
,.', ..

" "que uran e as lenas Oll '

"38" e contava basófias a (tizér chega! d d
. 1 d 1 I i gamento do dividendo de 6% referente ao Exercício de

ante às exploracões abjetas ,,Paro lan o as pa avras )
,:ma t�mporac a (e c e.sc�mJ ,1954. Aos Srs. acionistas,' residentes nesta cidade SOlicl·t,a',_

Lá um dia a coisa chegou a tal ponto que armaram um
.

d I belís'<imo hino do ConOTess0 e' preclso entregar··se a lmo- , ,. . ,

,-

elaboradas nas 8,;tampas e ,- o •

t ti'
. ,. mos comparecer a nossa AgenCia a rua Conselheiro Mafm

SUl'Ul'Ú e o pobre do John nãp '.pôde resistir à sua vocação 'lerdes pliílismos e muito me-
Eucarístico Nacional, de Per,- bilidade o a repnmmc\o '11' '

• ,

, .' b I 1 ,. A 1- t b b 'E R f f .
.

. -,' h n. 27, a fim de ser-lhes efetuaçlo o devido pagamento.
(,e �a oa (e avac,elra. pan,),OlU como nunca, com ra uco,

:10S nos descoloridos papeln- nam u.co.' o, eCl e se :2 clus1ve as mamfestaçoe" c,�

I PANAIR DO BRASIL S. A.
e tudo e esteve uma ��ri_l�ri� em panos ele salmoura. :1103 bornhauseanos. GaLotti nte�se ll1staBnI,taeSl'I:�tedpraoldedl'�:- alegria' para fazer utm rep01).. Albel·to Tones }I'o., Diretor�Secretário.

AC:l.bar�-3e a lend� clt{ homem que voltou do Texas.
jeposita com serenidade, e Imenso, .

_.- .- so absoluto', que se orn� en-

,

:_jif,x'.x;� �onfíança integral na massa
mos ttamd?e.melch.Z�lh' quje ;9��- fadonho. Se a pessoa esta en

','
,

'�_

que tomou assento nas pla- tes se e
. :.as. e lU. � ce �,J, ferma: a alegaçã? tem �un.

Eu óntem estive a lembnu;-me dêste conto, 'quando 'mE :éias do Cine Ritz pa1':1 J
a nossa Capital, o RlO de Ja-I damento e o paCiente �l�V'J I

.diS8e!am que. o meu ifi\çtr� mnigo, deput_aclo Luiz de SOL" lplandir frenéticamente em neiro: s� fe.z a catedral ,c\') obedecer às recomendações I
Z:l, !1pda a fazer bravatas' na Assembléia.' Quem diria! 11emol'ável Convenção. Acre- munclb mtelI'o: �n�e o repl � do médico, Já no caso de um I,

O noss,o veIho an,ll'g'o, pacl'fl'CO aml'go, ser'a' fl'CO aUIl'g'), sentnnte d'o VI'g� 1'10 de Jesu' d d ,', <,

, .lita na sólida Aliança So,-''''
<t '" .

escanso recupera 01' u.l" I
c"ue' em ma:té.l'ia de bôcrt fechada só perdia para o meu 01.1- Cristo S Em o Cardeal M'1 f t t balho Oll

�ial Tl'aball}ista que o vito-
.

'

. . ",

.

-<
-

orças gas aS no ra,

j'tro amigo Di,. ClodOl'ico por causa do sorriso que êste sem ..

:iou, escolhendo-o entre 0'1" sella, Legado de S. Santlda- na lida diária, o método a se-

pre ostenta, deu agora para falador! tros tantos capazes e dígno�,
de o Papa Pio XII, pl'esidlrét 'guir deve ser diferente. Essa.; :

Luiz que, nunca foi de briga! Sentava-se na sua ca-
• vir à planície, de c:1beç'1.

estas demonstrações públicu3 féfias devem ser alegres, 5€1'1

cleiJ':l, a última da bancada da esquerda, depois que as.,i- erguida, falar a linguagem,
'e soleníssimas que são pres- nenhuma restrição ao riso 0)1

'

nava o ponto, para, pitar tranquilamente os seus cigarros ;imples e admirável ela reali- tadas ao SS. Sacramento. De- às expansões de alegria. Com:

1.iucoln, para e�Cl'ever 'as suas- Cal'tas e para apreciar como- dade dos fatos, não iludindo
zenas de Cardeais, bispo.:; c· efeito a acão do riso, sôbre

damente os debates. Quando o Schneider falava, êle saia à coletivi(�ade nos seus an- arcebispos, centenas de sa, a no;sá sa'úde é ,muito 1m- :
p:.ua tom�r café ... O P. R. P., o Cássio que defendesse.... l' d

. cerdotes, milhares de fiéis.ti portante e benfazel·a. Cara\�- •

selOS, por' um c lma e mais

Quando acabava a sessão, eclipsava-se como um mágicJ
.

estarão a proclamar o seu teI'izaclo por movimentas
re3peito aos interêsses públl-

c1e:�,parece do pal�o, por artes de berliques e berloques.' amor a Jesús Sacrarnentado bruscos dos musculos to�)'
cos, mais honestidade nas

.

For causa desta sua calma e avencal atitude, certo dia_ operações financeiras e me.
A Eucaristia é o centro en' cicos e sobretudo do diafra,?,',

o levaram para 'uma Secrehria, onde um agitado andava tôrno do qual tem que gira, ma, o riso põe à funcion:>.,r o
. nos aperturas nos cintos que

a hzer-se de macaco em casa de louças. Na Secretaria con- f tôda a nossa vida l'eligiosf, grande musculo zigomático ('
.. 'og;am de dificuldades gri- 'lttínuou a apanhar da impr,ensa com a mesma calma de ;ante:; à esperança popular.' �n�e falt� este, cu o el�ca� provoca inspirações curta-;,

fempre. Um elia, mandaram··lhe que prendesse um Oficial � 11 tr . d·t 'lt
I nstlco, OnCl8- faltam a mlss.; mas profundas, que renova'.H

1 F" P '1'1' N l'
.

t T'b 1 t Ih
- �a o laCte 1 a na levo a

I "lI 1 a�o ',1"e' l}(�ao t· I'C\" . .

(a ;orça UU lca. o (Ia segnm e, o rI 'una assen ou- t)
'erena dos que têm sido con-

e a co, un 1 ,a, a." completamente o oXlgenlO

as púas _ e êle, nem conta. . . .. ... _ ' .. __ ,_
a degenerar para a superst! dos pulmõe3. Trata-se ele atos

Quando o Artur MÜller aparecia por aqui, telefonav.a- 4,!J!i!(C ? ção ou morrerá na il11pied'a- mais ou menos comple:.;:os e

.lhe .. Então êle tirava o lindo carro azul celeste da garage e de. Quantos que perderam a ,exuberantes que, começ�míld
acompanhava o chefe a tôdas as Secretarias, Departamen- SR', M"A'RIO PINTO fé católica e foi aí que pl'in- 'pelo riso completo, com 3U'

tOR, Diretorias, etc ... onde o' seu pagé tinha intel'êsse a cipiou sua desel'ção; come- cudidelas de todo o corpo,

tratar. De vez em quando o Artur tirava o charuto da bôca

D,A LUZ
.

çaram pOi: se afastar da Me- chega ao riso moderado c a

,e aplicava-lhe uma sumanta oral, à vista do seu relatório
_

sa Sagrada e acabaram por um simples sorriso.

respeite 'às atitudes tomadas. Vítima ele pertinaz molés� morrer espiritualmente nas O riso é um fenomeno re,;;"

'l'udo na sinta calma. . . tia, falHcu dia 14, nesta Ca- malhas da descrença ou da pii'atório, uma especie de

Esta calma o levou aos Estados Unidos. Um passeio e }lital, o n«sso cOlltcnâl1eo sr. indiferença religiosa! Oxaiá movimento convulsivo caU3a

bnto, eu bem zei ... De lá, escreveu uma carta para o Sch- M:Í,'io Pinto da Luz, ex-Se.. que êstes dias. de fervor eu- do pela ação e o ·concurso �!

ne:der 2 um cartão para o Fleury Barbosa. E ninguém mais cretirio da _CapitanÍ:l dos carístico venham reacender multâneo elos pulmões, {ti

soube dele até que, agora, surge na Assembléia, com ares Portos em São Francisco. em tantos corações obceca- laringe e de todos os mlE'

'de êowboy, fazendo requerimentos que o Presidente recusa A notícia causou profunl]a dos a luz da fé católica que c\llos inspiradores e eXpil'il.

'flor .anti-Phrl�mental;es, abrindo?s �raços, � agita�do o
i cO�lsternaçio nos meios so _

iluminou com seus divinos dores. O riso não é contro!;.

amblente, VOCl��l'andO �e dan,do estl'llo� �agl1lflCOs! vlOlen"1 dais ela. Ca,pital e do Esta.do, reflexos o dia da sua Primei- do por nossa vontade e qua

to na A.ssembleIa e de:;temOl oso no Racho. ,onde o exth"to g'ozavlt de es- ra Comunhão e depois se foi se sempre ocorre espontânlja-
Sou 'capaz de jurar que o Luiz está vestindo a pele do lima e eonsidcracão 110i' su:tS apagando no tumulta'l' das mente. Para os antigos, 0

'lf�,O ... Não será o caso.cle s� fazer um "teste", para vêr se eteva(las (;u:l.licl:HÍes. paixões ou no materialism� centro do riso f.icava situado

éle voltou,mesmo disposto ou, s: s�, está ,fazendo f�ról, para i Elemento de tradicional dos negócios e ela vida mun- no baço, porque o volume

'o. Jorge Laçerda pensa.T (ll1e t;. ele O Homem. que voltou do família catarinl'tlse o extinto dana! dessa víscera aumenta dt.-

Texas"?�. I ti.eixou viúva a e�:ma. sra. d. O Corpo de Nosso Senhor rante as g:ll'galhadas. De�'·
i-:-

\,

�
!\.delaide Vinhas da Luz. Jesús Cristo guarde a tua al- cartes dava o riso como lo·

.
.,

,

A exma., família, eulutalh ma para a vida eterna _- diz calizado dentro do coração

__
��, '� as sinceras condolências lle o sacerdote, ao pôr em nos- mas atualmente acredita.-se

_
.. ,_-:J:- ,

_ O ESTADO. sos lábios o Alimento Divino. Que sua verdadeira locs"liz.3,-
<J',... 5

mr E estas palavras devem re:1� ç<.!o seja doentro do cérebra".

. .

24 DE AGÔSTO -. Dlt\ DE LUTO
A U. D. N. VOTOU A fAVOR

G'111otti nada. mats houve que D O
.

.nh, 16 (V. A.) - Par !n�c!at!y:t do ,'e�·;�:"df.i' Y:ü,it�;�:::r
uma renovação de solídaríe- V' 'b

'

sana, que e tam em conhecído Iíder [indicaI oartoea, a
dade à SU!l candidatura, a Câmara. de Vereadores aprovou, por unnnlmidnde um í·l' ..

ratificação de uma dlsposíção .

t
.

I
'

,

quernnen o so Icitando previdências &0 prefeito no t;Clltidf}

d� luta da. mocidade pesse- de ser considerado o dia 21 de agôsto, que registra o IH'i-,
dista catarínense, que ante-. meiro aníversárío ela morte elo presidente Getúlío Varg<i.S,
ontem o recebeu com entu- "dia de luto municipal".
síasmo e fé, na signírtcaçâo
expressiva do propósito ínar

redável de colaborar da ma

neira mais profícua pela edí

ficação do almejado triunfo.

GALLOTTI

..__.--

i "

.,- ,_

Flort��diis., Domingo, 17 de Julho de 1955.

--�.--.�'----�/--------------�----------------

Bl���� S"LL.,·�lL�.

C�':11�otti t-P-;-l2 seu rT�nl�::r.') t :i.=�-::t.·�;l,)G 2.C e?�t�"7rTe:ro irmsu

Ol',t·l.cto direto com a rnocí- ::�'êt:o 2m c;r;::-o Tansos e can

lnde p2',�2'c1ié:ta c"üarinen::e, -atívo.: anos, j:2J,1 �.mpJ s ra

,:tntc-ontem à noite. Fômos 1;0 de não moverei 1 os Iábios

encóntrá-lo na símplicidade para tecerem Iouvaminhas e

de sempre e o conduzimos na IJ;J.i ulações aos homem; que

sua modéstia ao convívio fazem parte da atual delibe ..

nosso, para dêle fazer ema- ração pública. Gallotti con

nar uma vez+mais nossa fi- fia na mocidade que o acom ..

delídade partidária e entusí- panhará por esta caminhada

ástico acolhimento, que seu' de sacrifício e obstinação, em
nome encontrou no ânimo de busca do troféu que a demo-

i tôda uma juventude, que se cracia novamente colocará à

prepara para penetrar na lu- ----------------------,---

ta das competições, a fim de ENTUSIASMO EM RODEIO
evidenciar aos observadores

'

:lespertos e compenetrados
.10 seu místér, que Gallotti,
ta sua longa vida pública,
leixou seu nome inserido em

.etras de azul glorificante e

enobrecedor. Não esteve ali o
-ídadâo ambicioso pela con

quista de um galardão polí
tico, mas o homem ele parti
do, trazendo nas linhas que
contornam seu caráter, a be

leza democrá tíca e a honra

dez partidária. Com êle con-

versamos e colhemos um

lOUCO do seu justificável oti
mismo pelo sucesso da bata

.ha eleitoral que se avizinha.
Acredita na fôrça da sua can

lida tura sem deixar, contu

.lo, de antever a responsabí
idade que repousa 'na cons ..

.Iêncía de cada um, na escõ

ha de um governante que

possa dar ao Estado, o ru

mo seguro é eficiente de urna

adminlstraçâo útil e provei
tosa ao povo catarinense. A

tranquilidade espiritual elo'

mina-o na concatenação da,�

idéias, tendo consigo as cer

tezas de usá-las, se gover
nante eleito, no trato das

cousas públicas, na reabili

tação admínístratíva de San

ta Catarina. Sorrí para o fu

turo com a mesma firmezJ.

de convicção com que se tem

lavido n') cumprimento uo,

,nandatos morais. Gal1otr:

o curioso é que a homenagem ao extinto chefe' traba
lhista. foi votada por unautmídade, com o apoio, lnelusíve

I

de vereadores udenistas, que, dístraídos no momento da vo

tação' perderam a oportunidade de se manifestarem eon

tra a jniciativa.

,,-,

_- , \.�

NOTICIAS DA CIDADE

URUBlcr SOLIDÁRIO
Dl.. Francisco Gallotti - Florianópolis.
URUB.ICI, 22'- O Sub-Diretório do Pantldo 'I'rabalhís

ta
.

Brasíletro desta vila envía-Ihe sincera solidãriedade e

honroso apoio a vossa excelência bem como ao candidato
correligionário sr, di.. Miranda Ramos a Vice-Governado.'.

Saudações Petebistas. Joaquim Oliveira, Presidente; Asto ..

lino Sehmítz, Vice-Pi'esidentc; Henrique Rodrigues, 1° Se-
cretário.

.

CONGRESSO NACIONAL DE·
ESTUDANTES

NOTAS & COMENTÁRIOS
O HOMEM QUE VOLTOU DO TEXAS

.'

Há alguns anos que eu li, não sei mais

se em um livro de contos ou se em uma re

vista qualquer, a história tragí - cômica do

"Homem que voltou do Texas".

Era um homem qualquer, com um dês

tes nomes difíceis dos americanos, que se

escreve de um geito e se lê de outro muito

diferente, vivendo num, lugarejo qualquer.
cio Arkansas ou da Geórgia. '

,

Desele pequeno rôra humilde. O pai,
sempre que se zangava, aplicava-lhe os sus

pensorios em surras memoráveis, de criar

bicho ou ele fazer admiração até a Deus,
Nosso Senhór.

Na escola, o professor não ficava atrás

e, quando a disciplina periclitava ou a aplí ..

cação dímínuía, metia-lhe a santa luzia

rem dó nem piedade. i I�
Depois, o John, chamêmc-lo assim,' cresceu. Com o

complexo das surras. Humilde. Tímido. Envergonhado. E,

se la a .um bailarico ou entrava num boteco, na hora H elo

rrêvo, quando o pau comia, solto, nem mesmo a proximída
ele do -pianista, a salvo das agressões por consenso·unânime

elos frequentadores, o livrara de receber a melhor', a mais

contundente e a mais convincente das sumantas ..
,Um día, necessàriamente, aquilo havería de cansar. E

c�.nso.u ...

E o n03SO herói, se é que há heróis em apanhar surras,
resolveu dar o fora, ir para outro lugar, onde não fôsse co

nhscída a sua fama de apanhador conformado, onde não
tivesse �de suportar a brutalidade dos companheiros .nem

'as ironias das moças.
Arrumou a mala e sumiu.

Quando deram pela sua falta e indagaram, espalhou
se a notícia de que havia abalado para o Texas ...

O Texas em, então, a zona perigosa, a terra dos ho

mens endiabrados, que viviam com dois trabucos na cinta

e dois outros nas mãos, onde a fuzilaria diária pipocava de

manhã à noite. Era a terra celebrada pelo William Hart,
pelo Tom Mix, pelo Buck Jones. Os mocinhos enfrentavam
os valiéntes do' deserto, os vaqueiros das estâncias, os ín

c]igenas dos aldeiamentos ...
Pois foi para lá que o John se mudou, para continu�,r

rpQnhando como em sua terra, dos mocinhos, dos vaqueiT
1'08, dos vagabundOS, elos .botequineiros, das professorinhas
ele nariz arrebitado.

Lá permaneceu um ou dois anos. E um dia, curtido de

tanta sova, meditou: _ "Apanhar por apanhár, mais vale

em minha terra,- da minha gente, elo que dêstes vagabun
dos estranhos" .. :

E tornou a arrumar a
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O Diário da TUl'lle deu umas negaças e voltou a

circular, ontem. Velo de novo diretor, como anuncia
mos., Lá está, para sublimar a campanha do Basta lle
Ramos! um deles!

DI'. Franctsco Gallotti _ Florianópolis.
RODEIO, 21�6 _ Diretório reunido envia-lhe parabe as

acertada escolha nome vossêncía futuro Go,,'el'naelor Esta
do. Unanimidade pessedistas, calorosos, e unidos, trabalha
na certeza vítérta três outubro nosso glorio,so partído. roa
QUIrvI RIGO;

E o mano Tim, tirando o jornal daquela atitude
anfibiamente hermafrodita, .

estreiou d'apetite, com

duas páginas socacl!ls de política, politiquices e politi
cagens.

Do partidarismo escapou apenas, por descuido, ,no
tinha despretensiosa, na última página, dedicada à

biografia do garfo!
Não havendo clêste lado de cá, folego quo: ';:UPOl't3

revidar e desfazer, de vCl'êda, um jornal i'ntegl'al e in�
tegralisticamente repleto _ ou sastifeito _ de só po
lítica, o jeito é me ater àquela notinha única e devo,
luta, sôbre o garfo!

Ela começa assim;
"Nem sempre se comeu de g:l.l'fo, você sabi::t:"

Sabia. Hoje, a.qui por certos palácios, onde conso�
mem só de generos alimentícios nada menos de

vinte e cinco mil cruzeiros por mês, 'p�gos pelo Te

souro, forçosamente estão comendo de calhei'!
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