
papal D. ftloisi Masella
RIO, 19 (U. P.) - OCa:' sado, desde o momento que

pisei esta cidade do Rio de

Jculéln.l, onde vivi durante 18
;, nos, llÜ qualidade de Nun
cio Apostóüco. Ao cardeal
Dom Jaime de BalTO.3 Câma-

deal Legado, Dom Aleis! MH

sella; concedeu hoje no h�·
lúcio das Laraujuíras, 0,1,:'·

se encontra como hospede' "

ficial do nosso país, uma en-

trevista coletiva a imprensa'

Congresso Eucaristico Internacional [(;�:�;\�l�:f.§1�:;f
Imponentes cerimonias preparatórias. Grandes manUesttIvões de fé.. ;�t�l:eS:Sea a��n�������n��te�:':�' ��t� �o��:�����\��l�,�é�� ��,��

Espetáculo de fé jámais raso Às 13 horas chegará a cá a conferência geral ele lé'cebisj)o-mártir de Kalfeng, I usando pão corno hostía para o Congresso Eucarístico In sldente da Associação Brasí-

visto no Rio
.

Niterói os caca-submarinos üerarquia da América Lati- monsenhor Caetano' Pollío, los seus companheiros de prí- ternacional que, a pedido d. .elrn ele Imprensa, aqui pre-

RIO, 19 lV. A.) - Espeb· "Rio Turgo" e "Grajaú", corro .ia, a realizar-se nesta capi- que representará a igreht d;_j sào, vítimas, como êle, da cardeal dom Jaime Câmara .. sente, a· quem conheço há

(:11.0 de fé jámais visto. no
I
a incumbência de receber o tal, após a realização solene silnncio no Congr8830. Mori- i perseguíçáo e do Ódio dos por autoriz_ação do Smn; uals de 30 anos. Desejo assl-

:t!',l) ele Janeiro e em todo o
.

Sarittssima Sacramento, sua .to 36° Congresso Eucristteo senhor Pollio é uma das ví ermelhos chineses. Toelos 0S Pontifice, aqui se realiza, nalar bem que o Santo Pa-

Brasil traduziu-se' ante-on-! guarda de honra e comitiva, Internacional. timas elos comunistas chme- seus objetos de uso pessoal Não se poderá oferecer me dre continúa trabalhando

tem, nas solenidades prepa- i constitu��a ele ,400 pessoas. Arcebispo-Máriir da China ses, que o prenderruu e BU· desapareceram, tendo conse- lhor oportunidade ao Bras! ntensamente, no sentido Ie

l'atól'ias do 36° Congresso Na ocasiao 03 ceus da. Gua- RIO, 19 (V, A.) - Encon- jeitaram a tortura. No cár- guírio salvar apenas sua cruz para fazer conhecidas d.. éllle se crie no mundo um

EUCi1rístico Internacional que nabara serão iluminaelos po ..: trá-se aqui, tendo chegado q cere, entre Inúmeros sacrlri- peitoral, lembrava da sua sa·· mundo a pujança de sua ft· clima necessário à manuten-

se 'realiza neste país. Já sá- fogos ele artificie e pírotécní- bordo elo "Bandeirante", Ll cios, cel breu 59 1TltS89.:l, gração na China livre. a grandeza de sua cíviliznçáo ção, de paz entre os povos .

.

hadc, quandO da chegada -lo cos, ,.....Q.CI<u.e••• ISl&.IJ.�QIi�&I;••fll»tiI.liIi{ifl}lü.. �1J.hil.G6ifefj.llua8ii••e.w•••fHH�658. que este certame eucarístico, Nesse sentido esperamos

(lIO·el,lsel·gMadaOsePlloan,tpifoidceiOm'oDsoOmbS�� es��,�a�doana.�tOal,_amo,,�rdoaCiSpsrãaO� o "escaAn�"ai'o doons auto o' vel·s"
através do qual o Brasil de, lUJ tarnbéru o Congresso En-

J. • •

• .�" monstra a fidelidade ele S'.l'l .aristrco Internacional possa

vai' quanto êxito terá o mag- ça do Congresso o cardeal I' . história, que nasceu sob o conduzir a humanidade a

n� cel'�ame religio:o ao ,ql��\ legado Dom Aloísí Masella
'

. I .'

'

signo ela Cl'UZ ao alvorecer

:!'J.I
uma vida melhor e mais

serve de sede o nosso B13 .. 11.
.

- ... nossa. descoberta. cranquíla. Depois, dando no-

como antecipamos, Dom A- Chegada do Cardeal Patrt- ° Congresso _ prosseguiu tícías ele SUB Santidade, 'J

lolsí Masella aqui chegou às arca de Veneza RIO, 19 (V.A.) - ° cha- elos eram emplacados auto- nas eraís, no Rio Grande ,

I 'X I d di
-

,

p t l' o legado papal - está li tr
..
,... I Papa PlD J II, o ega o is ;

pl'l'lnel'ra� horas da manhã, RIO, 19 (V. A.) - Chegou mado "Escandalo elos auto- moveis trazidos por "turis- do Sul e ate em e rapo is.
1 1

U b té passando todas as expectatt- "füüco antes (e em rarear

deseulbal'C",n(lo no Touring ao Rio, o cardeal Dom Deo- moveis" vai, agora, ao que tas" com "carnets" emltídos Isso é o que se sa e ate ago-
• • o . 'las, porque raramente se viu estive com o Santo Padre e

Cl111-)e do Brasil, anele o a- dato João Piazza, patríarc'i tudo indica, estourar tam- pelo Autcraovcl lube do Brn ra,

I E uma concentração tão grn n- cr:P mteírei de sua saúde, que

gu.irdavaTIl o presidente Café ele Venez'" e se(;retário geral \)8111 nos Estados. Sabe-se si!. spera-se, porem, que SUl'-
'b' 1 A'" I P 11

.

.
� de de- cardeais, arce ispo'õ. .; .).lo

.

llUS, o (r. a UC1,

'''l'l'no c Olltl'·,o. ,s altas autori- ela Sagrada Conrrree:ac
..
Jiu :.! r,ol'U, pehs. dili,,:e 1cias 1)01\· i\Y.�L,l o�e"lTen 1 o � .pírit i.l

I
j::lm igual.men.te, fU,rtos de .

�.,' � � � - bispos, sacerelotes e fiéis, qU(! t15dieo (IUe tl'atou o Sumo

llf'cles Cl"I'j'S, l-UI'll' tares e ecle- Conciliatorial e que presidi· cinis, (lHe tambem nos E2t�L- :.�'l:·"tto, em ;:;,,0 i:'rtul0, em Mi -

I
:wtomOVel3 lIgaelos a grande

.. , 'l)ara cá afluiram desejosos de i'ontEice durante- sua últi-

b --.-.-------
- ..

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

.

--_) juadrilha, em outros esta elos.
siásticas, em como o povo ••••••••••••Gi �4»•••G.iltII••"lô\litfl•• iJ\}iliJ���Q��ti��"'3�if;j1ddwi'l�tI�lll�t i Do Ceará chegam noticias prestar sua homenagem Ir III enfel'Dlidstle, assegurou

em gera.l, que lotou comple- - 1.)I' Sacramento da Eucaristia. �lc COitar bom.

tamente a praça Mauá. I. Ao
.

FURel·Ona' r' '·0 CI·v·11 M' ,SISlt"r e §1.'��<;�loSC�l�el�tl�a��'�!:: �;:l11il�� Dirijo-me nesta oportuni- Sua S::l.ntidade tm.ballu

À tarde, o legado preseu- .,

d f,t d d daele, ao presidente da Repli- .1,1l:W, até ele mais. Entt'e-

CI'OlI'" l·nauguração ela Ponti- •

..,
88 l},} II drões e impúl't.l ore_s e. au-.

L< - • 'IltI!! 6 d blica, para manifestar minha Lü.nLo, ,srdJrruOE que a. pteo ..

foil�lCilae UI'encievbele'sllid��eRe����l���� I 'Pesso'ai de' o.bras
� I �����of:�i�3�'���:c:da.a.G�0_p�;�Ci� gratidão pelo generoso ac:', clljJayÓé:J lia momento são de

.•
"'"

1 lhimento que me tem dispen !l,ltlll'e�:a o. exigir do 80ber,,-

quela Universidade o diplo- •
� loral lJrocura e. P lCaçao para

ma ele doutor honoris causa. fi � à �lparecimento súbito de vã- -_-.r"-.-_._-v",.-.• -_.
- ... - . _ -. .•... ,10 t'ontHke esse cUspencli,)

: . � Ill03 automovêis novinhos em NO CATETE .i� energia. Por outro lacto,
Seguiu-se à solenidade Ulli I. "" -

d
'

R,IO, 19 (V. A'.) _ Du·'n .·I',j- ::",sim fazenclo, Sua Santic1:'l.-
t t

.

• (i!> ,10!h!l (lLle nao foram a qm- :, <C

desfile- que com i um gnL1..
• DA COMISSÃO PRó ABONO �. d E t sio Masella, leo'ac1o lJOntifi- é:C está dando um e.'emp).o

rle acontecimento, ernpolgan - • l'lllaA1\1' _ � Il'iLlO . .; nas agencias o 's a- '"

• Nã.o é justo que se responsabilize êste 011 aquele pal'tic1n. Todos são � I cio, foi recebido hoje às do'ze ,Je tnbaIho aos ·cardea.is, :lOS

do toda 1'\ população católi;!ll O mes em reconhecer a nece',sidade e estão dispostos a votar favoráveis à (;ôí1Cessiio : 'I
(o.

"o' lo de Roubos e horas, com toda a solenicLl- :i;:;nltl'o: do episcopado e, as-

cio Rio e de todos oS.Estados, '*. (I)
.

u uelé",ac "

t d !do" ABONO e também conceder os nleios pleiteados )leIo Cov i'iI:l.dor.
� I' l<llsilicaçóes lesta capital de, no Palacio elo Cate te, pr;. sim, ft toda !1 cris an ac e,

bem como os repl'esentant..:s : Isto 110S pI'ovam as decIal'açõe" dos clli'Hlidatos [to Govêi-no do Est:-íl.ln, Dr. ! , soliciLou à Polícia Interna- lo presidente ela Repúblic<'.. :Ji�iI1t,'ndo-se bem vi"VS ale.

dos dentais naís{�s (Iue aqui �'e � '" .

n G 11 tt I PSD T
-

1 I P '.'
-

C 1" ""I " Ih
- t d

-

(j .'flmCiSCO . a o i, pe o '. e P, fi e Dr. JOl'gé' J_acl"l'{,a, pc os at,IUOS I) j�:l- � ..;�o:nal lintcrpol) informações Estavam presentes todos O� LO:T10 .. e lOsse pel'gun'l:\ ,o

(·ncontram. Iii ., b' t 't
'"

I
' '

t C011°" '''S''O
(I; ,OS, a. alXO l'anSCI', ·a.s: i .�GbJl Hal:l'Y Blonstein, os ir- membros do gabinete civil I: .tW, qU2 pau o o ",h.. :;

J'I'ÍmeÍi'a InÍssa do COllgre8'li) I. "Afirmo ao funcionalismo do Estoa.do, que se eleito, darei ahs liltn. pl'eflwí· -"' -11 t Ch 1 G'll' l11ilitar,. ministros de Estacl,.' :i:liC':uístico Internacional po-
" RUM "íst' 'O � '"' ,,, 10:; .l. per e ar es 1 DL,

,.,,' �l. '. (lia. à situac;ão do mesmil, enviando a Assembléb I,egislativa a TI f'e';;:;!'l"U ncas:.t- � 1 ,�l'dill�mc!o Leuquel' e Joseph e corpo cliplomatico aCl'edi- ,L, ia ií.lÜuir no espírito d0.,1

ruo, 19 (v. A.) - Via.ian.. .. d d d b '1" I '1' 1. 1-" (,
.. , 1

.

e
• �em" e l:í6 i ó dó A uno, C-oll1 o UH ISiH!nsaVE' r,'nmeiihl La iJ-nrlOS 09 .<,u .�lJ ;):.J.. , : i. Ddbon. tado nesta capital. C.S 8,CIlSklS, (;; manell'a a s-

elo a t)ol'do de Ul'fl avião d.l '. t 1 tHbelecer um clima ele conci.

Companhia EspanhOla "lbe.- : �-
r,s e .m,

.' �

1 @��ee'H�H1HU;�Oti.1b8••i)&e,,*•••3.êO••••••••••••••' ;

. . ., E,x;el'é�l'ei, II minha influência tle !rPV,el'Mldol', .�� {:leHIl.< j,U1,tu ; ()'3,J.é1lt,lf...1us.,
.

� " I�, RI'"' , ",.'" ·d� ""."" 'C1"d' �a-d"e li5.i;ào internacional- em ter-

l'()" chegou, C)\!l.l:ln, j)"b 'Jl.'">" HJ .] �- - l�. I Ir'
' � J - ���. r"f" .. •. .

l't' 1 I J

nhá, a est:� e�J..fIiütl o carcleJl II que seguirem � lnin la (ilié'n�a'i?ãO p'r.râ a Cílllf:ess< O,�íí ::",,���lJ�:, '. '��
..v,';'� 'c- .�� r�"

' ,gv . � .

.

f'. >, .,.

��u: pOd .·�co.<;; � ,:gac o l�n.pa

I....
(fb;,) 1· .•. _,'lGJ.. ,(.u D. L«'\TLvl.l.l '�\ .

. _..,
_...C_l,dm tlu::nclú .. Um dos ob-

de S:1nLiago de CompostelLl, : ti ,ifL,yus cl'l igl'cjtl é indicar a

dom Fernando Quil'ega Y P'l- : "Sou fl'al1;':1iT.ente favorá"-l!l ao "\.bOílO· d,; l�met['Gné'Í:1. Se eiflto, {o'ú:!i ,';:l � s,)c:é ..L1de, pam que os ho-

lacios. "'"
"Jõ I

"
iniciativa de aus<ouliar, em n'lêsa rellonüa, nilil so I)§ .1'ê]H'esenanieil (l!t Classe i.l· � ,11,,:-liS pl):�;;am �ozar c e paz,

Veio o principe ela Iej'ej-t 8 teressada, com os llartido5 políticos, com a bl'êVic1arle neces:;lil'ia, a fim de qHe SJ- ti :let'ünmçl e re3peito mutuo.

espanhola em companhia d'! I ja solucionado, mediante am),lo e leal entenolmento, êntre ai> ,rl'elltes p:'ll'tidá- i n Congrt';;so Eucarístico In·-

vnnos f\1 ('ehispos e b1;;po,,: rias, quer do .Govêrno, quer da oposição, pl'OÍllema oe tão magna l'eievilncia ll,na .. tflTl,(do:1al, esperamos, po-
desembal'canLlo toclos no Ai�- fi do devotada classe dos servidore-; públicos. l!> J.ed e�Cl'í'er efeitos salut�-

roporto Internacional elo G�,- : :Estará, assim, apto o Govêl'no a enviar uma m nS:lgCh1 qu , refi ti! Llo?os � res nesse sentido".

)(:8.0, onde foram recepciona-: justas aSllh'ações da classe, e traduzindo, itfUalmerlte, o pens�mcl1to de toeI.:,;; ti'> ; ------�---_.---

dos pelas altas autoridades 2.: [jarth:1os, não venha a sofrei' qualquer delonga 11!1 sua ü:.tml.tação pelo Legis!ativo·'. g
clesiástic:us. Dom Pel'nanc:J •

' .

(Asa.) JORGE LACER )
.

�
.QuIl'oga y Palacios vai cc!e- : ê

)Ji'ar a prÍlllcira missa dr) i}
F I GIl' D h

' .

'1'
�

1$
_
'a ta ap,enas o ove,'na( 01', rmen ...OI'H ansei, muco r{;§poll:S.1V' ,enVia,' '<ii

Congresso Eucarístico a11l" -: J. Mensagem do Abono de Cr$ 1.000,00. :
lih3., no altar MonumentLl. O

��
'.... 'rudo o que se disser em cOl1Íl'ário ao que a l'irIll amos. ll::ima não PUp§< de ex- �

Ser:l esta a solenidade ele ;t- .. �ti plol'ação e demagogia, (i'
IJcrtl1l'a oficiill elo m:1gno ce"'· Ij li)

! (Ass.) Helládio Olsen Veiga �
eRme.

• Robcl'val Silva �
A grande j}í'ocissâo mal'íiinu •

'"

!
Antônio MatbeljS Krüger /;ldO, 19 (V. lU - Dent.l'e

lO Eliani M, Souza Santi3s ...

:1.3 inúmeras solenidades pro- g Alcino T, da Silv:1 �.
gl'atr(ada!s no. Congresso e3t:t q; t;!;

t �
a grande procissão lparitimét lt NOTA: _ A lJi'eSente publicação deixa de ser .feita nos jornais DIAIUO !.$

à noite de hoje, com saíd,.. t f!;lo

• DA TARDE, A GAZETA e VERDADE, em vií'tude de os mesmos Sê negarem a :g
a divulg·:í.-Ia, :ihula como matéria ll!_tga, \9

, .
A COMISSliO � ;

! !j
•• .,.ullll.'''••••êê$..e•••&1��.QiOjji••Il••• i).&�f.li&.�$ei;-����ciI��ei'!l�e��@@eí'J;t)e�s!ol

-----_.

Florianópolis, Quarta-feira, 20 de julho de 1955, Cr$, 100

Por favor Pcnellino, cuide do. Ademal'!
no, 11:11'a que o PedecÍno n:1o SUlTC a De

mocl'acina! Alô Govel'lllhlo ... Até tú

em Niterói e cheg!ida na Prr,

ç3. elo Congresso. A entracll
triunfa] do cúl'Le,i o dar-se -:',

atTt'oxÍinac1amente às 22 111)-

1'12.. sua pl'irn.eira Iv!cnsagem à Assembléia Legislativa,
a;;s�gl1l'{)n u sr, Govcl'J1adcl' do· Estado os seus propósito.> llt'

1"'<0 1lcl'mitil' iaterfer&ncia,; político-llarlldál'ias no En�inCl
AUllll;;lóu, ainda, íll1e llal'a' a direção do Departamento de

E(,ut:::u:;lo Íl'lU'ia UlII ÜíCí,ico de reconhecida cU}lllcidad,'.
J\pl'egüllVam os di"igcntes udellisLas que êsse técnico seri:;
o Professor LOUl:cnço Filho.

.

Essas pl'omessas do sr, Il'ineu BOl'l1sausen, de logo, fo··

Hi.m fazer companhia às das centrais elétricas e eGiradas

astaítadas, E o Ensino começau a ser l)olitizado, sob a ol'i,

entaçâo doentia de uma funcioná.ri:i que .só há. pÓ\lCOS Ine

ses conseguir o seu },l'imeil'ü clil110ma na "I:scolinha Walita·'.

f>:tllui, CUh1JJfintlo o nos;;o dever, alertamos o sr. Cu

vel'nat!or cI:l queda vertical tlHe o Ensino sofl'el'ia, sob ess:1.

llií'eção flue, além de inepta, apenas diligenciava em aten

der os intel'essículos llessoais, lnesquinhos, de odiosa vin

gança, de cabos eleitorais,

Exibimos, à época, uma cll'Cular do então' deputado Fre

derico. KUl'Len; marcando reuniões ílillíticas nos lJtédios e;:,

cola.res e determinando que a elas COlTIllal'ece's:>em as pr,)

fe3soras,

Seguiram-se remoções e demissões em massa, E, com

elas, tiveram início as nomeaç&es de eleluentos ínCa)laZeS,
de semi-analfabeta.s, de alunas das séries mais adiantadas

para regerem as classes iniciais, Por virias vezes voltamos
a l.cdil' a atenção do Góvcl'nador pal'a os descalabros da

t1ij'etol'a do DeIlartamento, cit:lndo nomes de antig·:l.s e ex

perimentadas 1l1'0feS30l'as removidas l};;).l'U darem vaga R

alunas, menino tas filhas dos ill�endentes, dos callos elei

torais, üos (;hefete'", mlellistas.
Os resultados tUsso não podiam deixar de alJarecer, Aí

estão, expressos meiancolieaméilte lia':; documentos e nú

l'uel'l)';; únciais: 50% de l'Spl'o·'iaçõs§. HDS ex!uues U'" promn

���d') !

1,:�,�t�U':. SÜ" aiuf.llissimo: no gl'UpO escolar de l\'lúrro lI!

: Flr:lL;".;il ,),silo laL�t�(;s r�::i(I!:l menos de 3 (tl'i�5) ili:retorf�'j,

,: (:�i� �l�S <l1i�iS �e a��a vam, ontcm, neEta Capital afim de

c: fill.i en. Sl,:l s,tltaçao .

.

O dr. Fl'ancisco lleujamil1, Gallotti, ilushe mmdidato

i oposicionista aa guvêl'l1o, nos seus contatos com os muni

i cípios, observou, in loco, sentiu e viu o estado de falêneL

I
do' nosso Ensino, antes orgulho de todos os barrigas-verdes .

I A sua l'évolta dian,te da, l:lalVel'sação de um,llatrimôniü
eSNllas isoladas em reunidas, valedizer, sem que taL;; e�,{:ohs i como era o nosso EnsllJo, e Justa e cnU11ll'cel1Slvel. Mostra
:üs",em mélhol'adas ou acre;icidas de um úmIlies pedaço de 'o candidato (lue n5.o se omite diante de um 1l1'oblem:l gl'a"

,

'fiz, 'I'�lis transformações SDmente Javam ao guvi!pJO o di- I vissh!lo e se diS�(1e :i enüel1�á-Io.' para l'eCUllel'ar llil.ra .a
'feito de llomea·r mais algurn:ls lol'ofcssGt:ls e servclües, noss:t tef1'2 aquele lugar de IlJOnelro, que tanto nos eIlVftl ..

Com os datlns que ih,,;Lram a ÚHil11::t MeiiS�t1;'{'úi do Bt'. decia,
Governadoi', já evlde'llcJ:ilhú J filIe, com !IS 12 1I0vib lillida- É intl'ig'a rasteira e é leviandade indefensável, querer
des escolares: \ incompatibilizar o ilustre cutaril1ense com o nobrc e sacri

l° - houve a}lel1aS um aumento de 19.182 alunos II ficado magistério estadual, por haver tl candidato, em· i'l,·

na mat,ricllb, em relação a 1S50; . cente discurso, a]llllidc a fatos que viu com 05 lJrÓlll'10S

'I2° - houve apena;; um :mmêuLo de Eí.C·I)l alUJiOs, olhos. .

na üequência média, o que 11:1 21 �,h.nn:;: íHlr 1 O rnagistério caüninem;e, formado na escola c sob a
!

nova unidade; i direção do saudoso Orestes Gl inlãrâes, de Mâncio Cosla,
3° -- .. houve apenas um aumentll dê gAC3 11i'om:J- de Henrique Fontes, de Altino F�ol'es, ele Eal'l'eiros Filho,

çõcs de alI! [WS, (} fFie (1:1, 1;0,· 1'IGVr.. U"it1:u1e, de Luís Trindade, de EillÍilio Barbosa, não é o a que se re-
I

a média de H, feriu o sr, Francisco GallottL A sua alusão foi clara e di-

4° - houve um aumento g(;r-a.l, 1\0 ÍUllrimu:ili.,>m0 'reia aos elementos incapazes e semi-analfabetos, que os

escolar, de 2, em 1%0, plli'll '1, li1 l!F, I, IHll souas ela U. D, N., sob a obediência llassiva e subservil.mte

unIdade. da sra, OIlr11na Gonzaga, colocal'am no Ensino, com a fi-

Sigí1ií,eam êsses algarismos, colhidos à Me!1s:<i:'rm, ,\lC naHd':Hlc em.prcgui.sta {le receberem vencimen.tos 119 fim do

nas 5'12 novas unidades escol:u.'es do a tuul g'oVJêl'n,), r{>,r�dJ1 mês.

neécsil'ias 4 lJl'ofessol'as jlura a apl'iJvaçi'in ,1 éa:r••1" 14 :11"- Urdíl' explol'a<)ões eleitol'eil'a.s com êsse llroblema é in-

nos! . sens:1tez, lJoi-;!, se, - gratia argumentandi - o sr. Jorge 'La-

De tal jeito a Instn,ção catal'Ín 11;;e regredlü 8 ,c 11)5- cenla .fôsse eleito e não pusesse côbl'o e não consertasse fi

mCl'Onou que é necessário l'ecumeçá-Ia de !ln o. que foi feito ao 1ío:;;s� El1�i�1.o, r::stes li1t�mo� &nos, o seu

l'<Uil ,,"Zí'llllllo do ine v<t:i 11€h 81 a &1: lal il.ê�U:i.'ll'ani>laçán, t;U',f'I'Il() c.,tath ta.n'il:.. ,n f:::�hdo, ja aos jJ1'llllelrOs ano",

Em defesa de um patrimônio
Como se nã.o ba.stassCI1i essas medidas de Íl'1'esponsa

·lJ.iIidade contra a nossa instrução, ouü'afí, ain(h l'Ullis gt'u,

ves, vieram auxiliar a destruição d(J <lue 1ma 01n3 (lOS es�

rOl'ÇOS, do trabalho continuado e do patl'iotismn Uê vá!'ios

gov�rnos. Referimo-nos à tl'ar:sforma.ç:lo, paI' clect'cto, rle

".

ra presto, aqui, minha ho
menagem, pelo zelo apostólí
co com que preparou esta
;'lc;g,lifica demonstração de

i!: 3. t::;�;o.: jornalistas, mui
"o.q d03 quais são meus anti-

45 PESSÔAS À MESA
Genebl'a, 13 (V.A.) - Qua-

renta e cinco' pe3soas ."enta
l'a:rn-se em tOl'no ela mesa ele

confel'encias� para a prirneira
reunião dos "quatro grandes"
Cada delegação oCident,;.]
compunha-se, ele onze pe,,;
.�oas. Os l'USSQ3 tinham dozf'.
As delegiLções incluian,l os

minist.ros do Exterior, os in

térpretes e conselheiros. FQ-
ca eli mesa esta.vam os seCl'e

�arios e outros sei'vi�Ol'es, cl;

�úai'Chndo instruções.

PASTILHAS

VALDA
ACALMAM
A TOSSE

CON'I'RA MILTON
CAMPOS_

RIO, 13 (V.A.) - A UDN

de Espírito Santo, segundo
telegramas de Vitória, resol
veu vetar a indicação da

canclielat�l� _ IvIil.ton ��lmpo�._
para a vlce-l)rt_-;;;'j�n.Gl:il na'"

chapa do general Juare:!l Tá
vora. ° fato prende-se à.,

questões de limites entre :Mi

n"IS e Espírito Santo. ° dire
tório estadual consídera que
n[to 'poderá votar num mi

neiro devielo à atitude oficial
ele Minas na questão de Li
mites com ó Espírito Santo,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Plorâanópulâs, Quarta-f�!ra, 20 de julho de 1955.

VENDE

J)HNISTÉRIO D.\ AGEI.lCULTURA. 0- ESTADO'SERVIÇO FiJORESTAL IilE:LEGACIA FLORESTiH, -e-
REGWNA,L ADMINISTRAÇÃO

""CORllO" COM O ESTADO u}!. Redaçio e OfIcina., lã rua COD'
lIelheiro Mafra, II. UI! ·l'<!I. '022

, S-tNTA CA'!'ARINA - Cx. Postal' 139.
A v i S O Diretor: RUBi:N'� ,. RAMOS,

NIl1:S DE JULHO

A Oel,eg:;;cia Plorestal

FARMACIA DE PLANTA0A IMOBllIARI.A "t"IIGUEL DAUXn

INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE
Regional,

2 Sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua Tra
jano.

3 domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.
,

9 sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua
Conselheiro Mafra. '

10 domingo - Farmácia Esperança - Rua Conse
lheiro Mafra.

1.6 sábado - Farmácia Nelson
Schmidt.

Rua Felipe

DO sentídu je coibir, ao máximo IIO!i� Gerente: DOMlNGOS ,.. li.

de sível, as queímaáas e derrubadas de mato, afim de irnpc- I_QU1NO

fi- IJedir os desastrosos efp.itos econômicos e ecológicos que D • t
'. ...ellr�liell.all ea �

acarretam tais prátícas, torna público e chama a atenção I Rep.:,saeutaçõ",. A, S, I.,·u"

de todes os proprietários de terras e lavradores em geral,lLtda, .

. _ . , . .
Rua 3eIlado� u ..ntu. 4U ,- ".

para a exrgencta do cumprimento do COdigli Ftorestat 'andar.
(Decr, 23.793 (le 23-1-1934) em todo o Estado. I Te!.: ll�-lilll!� -- Riu d� JII�.if<),j

QUEIM1\DAS E DEIUW8ADAS DE MAri'O
�ua 16 de Nov.�ml:_: r) 211!l Íi

"

I
audar fla1.. :'U - Sao Paulo,

Nenhu� proprietário de terras ou lavrador pudera
proceder queimada. ou derrubada de mato sem solicitar, �_ssrNATlJ.!!.A�

com antecedência, ,� neeessaeía Iieença da autoridade flo� !ü CI:pitll11

restal competente, conforme dispõe. o Oõdíao Florestal em
i

t
t· 22 23'

,. Ano
-. .. Cr$ 170,00 Q.

seus ar rgos e , respcetívamente, estando os jnfJ'atores i Selllestttl """"'" Cr$ iO,OO I 30' b d ( , .

sujeitos a penahéades, f No Illterior s.a a o tarde) - Farmácia Santo Antônio

REFLORESTAl\�NTO I Ano , Cr� 2'10.00 I
Rua Fehpe Schmidt, 43.

-

I
Simeiltrt Cr$llO,OO

I
31 domingo Fa

,.

S t A tô
.

Esta
_

Repartiçao, pela rêde de viveiros florestaisi em Anúnc,io, mediante non_tráto. lí S h'
- rmacia an o n 01110 - Rua Fe-

cooperaçao, que mantem no Estado dispõe de mudas e se-
Os OrJgll�'UI, �eiimo na� pu- ipe c mídt, 43.

_

, .

'

I
bllcadoa, nao serao de olvides. O serVII'O not .r f t d Imentes de espectes nõrestais e de ornamentação, para tor- A direção não se responsal iliza A �. urno Sela .e e ua o pe as Farmácias

necímento aos agricultores em geral, interessados no refln- ,p,elol conceítoa emitido. 110. a-:-. ! S�nto AntollJo. e Noturna, situadas às ruas Felipe Sch-

t
. ,t'itl' lillln.dol, midt 43 e Trajano

res .amente de suas terras, alem de prestar toda orientação

I
'. ,

.

_ ,

técn�ca neccssá�ia., Lembra, atnda, a possibilidade da ub- .

A pr�sen!e 'I�bela nao,podera ser alterada sem pré-
--0- tenção de emprásthnos para rertorestamento no Banco do lNFORMAÇOES

VJa autonzaçao deste Departamento.

Urna casa de madeira recem-constru ída ainda não Brasil, �Oln juros de 7% e prazo de 15 anos. I UTElS

habitada, localizada em um terreno de, 10x30, sito em Os Interessados em assuntos florestais, para a (',bten�' -o-
--�---------,-----

Coqueiros. Preço Cr$ 180,000,00. çãe de malores sclarecimentos e requererem aatorrzaçã., O le�tor enco_ntnrá. noa.ta co-

-0- de Iicençapara queimada e derrubadas de mato devem ldU?8.. Intotrrnaçodil, Qlliod, nec .ii6,

I'
. . . , "

' . iarrarnente e II ime lato:

Urna casa a Rua Conselheiro 1\1l:1.frll-. dIrigir-Se as AgenCIas Florestais Municipais ou díretamen- JORNAIS Telalv".

-0- te a esta Repartição, sítuada à rna Santos Dnmont nv, I)
O Estado . - ,..... •. '.022

'U B F d M h' d I "'I" u
A Gazeta 2.666

ma casa a .ua. ernan o ac a, o. em ... orUl,Dopq 18. Diário da 'I'arde _.......... 3.679

-0- Telefêne- 2.470 -- Caixa Poatal, 395., iA Verdade ,., 2,.010

tJ t S t \
"

.

Endereço t I .1 f- . A "1 F'
-, Iltnpi ensa .Jficill,l .' - i,58g Jh

'ma, granue casa com erreno, em an o 1 ntnmo. e egra lCO. gflSl va - IOl'tanoTJOIEl,�. C. aOSPI'!'AIS apare agem

Preço Cr$ 150.000,00.
- ' '. .

-=-- '" -

"" ... I Caridlld,,;
, (Provedor) " 2.114

'Viagem com' seguri.ln�a l}��,��ari����':::::::::::: ::�:�
y ,Mlhtar , , " '.117

I São Sehost ião (Calll d.

e rapI'dez Saúde) ... " .... ,...... I.ln
I

.

; Maternidade bout'lr Caro

SO NOS COI'fFORTAVEIS MICRO�ONIBUS DO I cJ�Mx���a UR-
.,...... I.m

RAPIDO
'.. i GENTES

. ,<SUL-BRASILEIRO): �::;i�Ode L��mb(i�:!!a'��: 1111

Florianópolis - Itajaf - JoinvHle � Curitiba 'PO�r�i� '(i"�l�"é��i's�i�i� ::���
; Policia \ Gab. Delei'lldo).. IUíV4
COMPANHIAS DliI

I TRA.NSPOR'i'liíIS
j AltREO
.

'l'AC , •. , . . . . . • . . 1.7011 VENDE-SE AS "SEGUINTES PROPRIEDADES

-,.,�..:...:::::::::=.._-:::-=:::::=:::.:::::.."':':=__:::::._:_:::-
: �:;fJ�r�: :��: :S:�l:::::::::: ::::: A Casa n. 12 na Rua dos Ilhéus (a11 tiga Visconde
Lóide AéreO) 11.401 Ouro Preto). _

______,._�_.._._."...,'._ .. ...,,__ �::�di·n·�;;� :::.::�:::::: t:�� A Casa n. 13 na R�la, Siiveira deSouza

I
n� "(10 Got�ITO rUHJULAD

HOTÉIS As Casas nOs, 1 e 3 na Rua Sete de Setembro

�p\N�
.

d�:�;u _

r �.lr fi

I:I.
l���e�iic":::::::::::::::: ::��� Uma casa de estuque na rua Servidão Moritz, (Mono)

A' rJI4 OLA
' 2 lI1etropol , '.. 1.147 com o terreno 6 x 14, preço Cr$ 18.000,00

-0-
€. tlf\ 'lJ •

.

W
. I, La Porta , ,...... 8.321 ,Urna easa de material. com Q terreno 10,x 30 no inicio

. R 'Y w.ll6 . 'j
Cacique................ �.�.49� da estrada do Pantanal (la.do da TI'l·nda.de) p' reco C'I.Gi>

Duas casas de material, situadas no Morro do Ge- ,'IA�4; u'WÓJ/'l1-07 I '.' Centrai........ .u .. , ' '{P

('aIdo, tendo cada casa seis peças. Pre<'o das dUM! f'LORlAf'oíOPOLIS -SiÓ.,Ç'àJC.tlnó.
-' Il:strelll ,171140.000,00 -.

'"

.. f{'?'Se'I�Rl.L;I·;l·':;'·""""···" Ui" A tratar com o Sr. D.orale'1';0 �oares Oll o SI'. Sl']Yl'OCr$ 150.000,00. Facilita-se pagamento. � '" v
"" -

�������������������������������--��__�� � �_
Oisqft ,:- ..... ,......... � Snnd�t t� ,

.

'

rNDICADOR PROFíSSIONAL\ ÓR.RO�;tsTOS MA��J'T�çIfoRMO Dr:'vi�al !DUlra filbo
� Com pritiea no Hosplu.l 810 M It D I C O

' r, E�PECIALlSTA EM DOENÇAS DE CRIANÇ_.AS
DRA. WLABYSLAVA DR. I. LOBATO DR. WALMOR ZOMER FrancÍi!co de Aula e 115 Q1nta ICURSOS DE ESPECIALIZAÇAO NU RIO DE JANEIRO

W. IlUSSI FILHO. GARCIA CaB�Lt�IC��!O :r!�Dt�f.:lr8 i' CLíNICA DE CRIANÇAS I:EDIAT1tlA NEO-NATAL - DlS't'URBIOS DO
.

"

• ·Doeuç... do aparelho re."trat,(;rlo Diplomado pela ".euld.4a. Na. CARDIOLOGIA
ADULTOS NASCIDO -- ASSIS1'Jl:NCIA 'rlllCNrCA ,ESPECIc\LJZAD!·C:�S

DR. ANTONIO. DIS I TUBi!RCULOS:i clo·...1 de Medidn. d. UIIJt"(o!f· ContulUnio: Rua Vital' •• i- Doenças Internas I;�EMATURO� - TRATAMENTO -; iNAPETji;!�CrA INFANTIL

IR.�DIOGRAFIA
111 RADIOSCOPIA .Idade do Braillll reles, 22 Tel. 26r CORAÇAO _;, FICADO _

.F'ALTA DE �P,ETITE) - TRATAM�NTO DA liNURJ:SJII NO

MUSSI DOS PULMOlllS E:t·fnterno por- eoncarao ü. H.- Horádos' Segu °d Q rt
TURNA _EM CRIANÇAS 1:. ADOLESCENTES - DISTÚ'QBJOS

_ If.:DICOS -

• Clrura-ta do Tor..
_,

teruldade-E.cola ISext21 feira's'
n &8, Ih. AI e RINS - INTESTINOS PSICOLOGICOS DA INFANCIA - li:NFllIRMIDâ.DlIiS DA. riiF.1N

Cl'''U'''GIA "L1NIC" Formado pela l"aculdad. N�"'•• ISif'l'!(lO do Prof Octá"'g"�' 'I' r. A
CIA DE MANEIRA GERAL

• -

...." • J -
....

d�l"ne. 'LI"'a)
,'1 ..- Das, l� à,! 18 horall,' r"tamento mo ..erllO da

I
CONSULTo'RIO - FELIP1!l SCHnIDT

GIIRAL.PA:aTOS .n�1 de Medicina, 1'lslolorlllla II • • � R d-
JI1 18

.3..niço eompl.W ...p.ei.!I- Tlllloelruri'1ii.� do Boa"a.1 !'l.. E.J:-lutUDO do Servl;;o de Clrar- "esl"mcia: "Rua l'·elip. Se)!· SIFILIS . CONSULTAS - DAS 2,AS I) HORAS'
.

....do d�. DO.NCAS D. B:lNiiO-1 ln aamoa Jrla .8 BOllplt-:ll-L Ao P... l' c..,I�llat, �3 _ 2 andlilr, .pi. 1 -

Consultório _ Rua Vict6f C��SUI:TÂS CI HORA MARCAI>é.: FON,I il61l '\

RAS, com modunol m6todo. 41 I CUrlO de e.peclaUuça. ..l� cio Rio de Janeiro' el. 3,002. -, Ri',:lI!JÉi'll'ClA - TENENTE SILVEIRA 110 (I'ONli' '11')

��jf����o'piAtr�aB:is;?it&O _ �;II�� �� ��;���j�°cl. 'p�:i���
MédicoC:�ld!;:..IUil i.

'

J)R. HENRIQUjJ PRISCÕ- Meirenes';�RA.HlO: ATENDE CHAMADOS A DOMICILIO
' '-

SALPINGOGRAFlA - ••:'4' O· Guhnariea (alo�.· I
DOENÇAS DI! SlINHORAS - PARAISO Das 13 às 16 horas.

. DR. ANTONIO BATISTA.-' DR. CL,<\RNO G.
I.IS)(O BAS..u.

•

Cona: �alipI Sebmldl,.1 --

.

PARTOS -:: OP�RAOÕ.S MnnICO JUNIOR G
, . Jlacllo�,.a.la »fOr ollà. ear'&'" li ODe a801

,

(.OD.: Rua Joao Pinto II. 18, Operações _ Doença. de 8... Telefone: Consultório - CLmICA IlSPECW.Ut4J)4 DI
ALLET'fl

EletrllC'.oarllllilçlo - lblo. 'UUtIi Atenda.m laora marcllda. da. 1'6,00 �. 18,00 b(>�i\I. I nhoJ'&II - Clínica de Ad1l1to&,' 3.415 I Cau..�"'A8
-- ADVOGADO -

Vlolet.1i ti lulra Vumeü&. Res.: - Rua ••tn.. Junlo'!' Pela manhA' "ttndili dlit.- Curso de Eapec'ali
• C I d

'" R\l� Vitor Mi!ír"J�� 60

Conaultório: Rua Trajano. It. 1, 80 - Fone: llS96'
'

rill�ente no Bo.pita1 d. ,qospital doa Stl"id�rtI:a;;�� .�� Rsidência: Rua José do R��D� � ?: á.,l1 l:.li?J'�', fONil: 2.,(68 - FlortailÓP4)1ia
l° andar � :ldificio do .ontlplo. fi ,�arl?ild., tado.

,
Vale Pereira 158 _ Praia �2.·

DI.. iii rol , leU Da',-

Hor�rio: Da. » .. li llo"a. - DR. YLMAR CORI�A 1.eSldenCla: (S'lrviço do, hot. Ruiuu .fI
I
da S ADVOG

o?, IlUSSI. CLíNICA MÉDiCA
Rua: General Bittencou!'t n. Andrade)

audade - Coqueiros. ADOS DRo ANTONIO GOMES DE
o.. U ài 18 lu;ral - Ora, CONSULTAS dna 10 -_ 11 l!o. 10�;.. Consultai - Pela mau.1i ao DR JOS� MEDEIROS

aOS!;!i raa.
lelefone: 2.691l. Ho�pital de CUí<h•.tI, DR. MARIO WENa VIEIRA

Al.MElDA

lh.idlnclill Anuld» 'from- .RIJII 'l'i!'4dentl< :i - l"ona .-'16 -'D�R" N'E-W'-::;l:':";O:-;:;--- A tuda d811 1UO !Ja Gm dlan· DHAUSEN _ ADVOGADO _

ADVOGADO

llówliE7 U L" te no conliultório • li N
EBCl'itório 8 Resil!ência:

,.
� ._-- O'R. JO-S'" 'TAV"'p.•J:S b'AVILA"" M .

-,

VII _tlIl�1 CLiNICA MÉDICA DII .ADUI/tOS .CRi1l8 Posta! 160 - lUj'�l A H I' L
•

A .-u.'" I
achado 17 ;JIQT.llr.1'l 441 '!'�ri!' .Iil CRIANCAS

[sallta
Catarioll.

• v. erci lO lU, lli

DR. JúUO DOm ,IRACEi\iA CIRURGIA G1iRAL
. dent:�. Tel. 2766

, Consultório _ Ru. Joio Pill- _

Telefona: J�46 .

. VlvTn6> MOLE'STIÂS NIIRVOS,\S II Doenr,u de Senhora. - Procto- '.,e
l{e�ldencla - na PrUlcI.llt. to, 10 - Te!. M. 759. Dr. L'auro' Dau'ra-,

'

.l!dLW'1o logia - Eletricldade ti,éilie.
·outJnlto 44_ Consultas: Da. 4 "'a • "OTEl" •

••mICO
MEN'l'AIS ,- CLINICA GliltÁL C 1 I CLINIC.i

• Ia �

IlSI'Ii1CIAUS'l'A •• OLHOS, I ,D� Serv�ço N.dGlliIIl 4. Don-
onsu tório: Rua Vitor ••i-

d
' Residência; Rua ••t.vu Jt·

OUVIDOS, NAKIZ • GAJlGAN'l'''' 1 çu, Mental'. • _. .e��n�lt!�;-Da;ei1°Zl:�1'.uu�! i OLH'OS - OUVrDGS _ N....lf. i
nior, 411, Tel� 2.81Z.. Clinica Geral

'1'��TtJUlN!() .,.,O!.u�2\):�3 !ne°t'!:t:f
Awbullli o.' m,i;. diante:.. . , I

jj GARDCQAliI·U. I DR. NEY PERRONE Especialista em moléstias de Senhoras e vias uriná.-
Jliuil- • .wllle..o - ntu., D_ôj -/ PsiqUiatra do n.,.pl.wl _

ReslUencla: FODe. 1.4%i ".

" rias.
_.. .

UUr.·S�. 'Colônia Snt'Ana Rua: Blumeuu n. 11. DR. GUER:!tElRO DA FONS,I:C.a. MUND i
(I.qr.a.•• t. ,4•• I.... te \ 1:4. Convul.ot81ap1a .10 �l"trG- DOENÇAS DO APAR.LHO DI-,

Chefe do Serviço d., OT01H- Formado pe.l�. Faculdad. Nac1- Cura r:ldical ,das infecções agudas e cronicaI! do
'

etp....çI.) ChO'-'U6 II cardlau"l. IJlii1I�l'D _'ro_IGESTIVO
_ ULCERAS DO IiIs-II'f<? do Host:1tal de FIo.MliIn6poUI llaol d. )l(tldlClDa Univenidad. ap Ih 't

.,.
- ,

Aqla-retl,aoacpp'. - Ibeaita d. '''.l( I ". "'.' ,

�

-" :,;:_ TOMAGO 8 DUOD1iiNO AL.R. ]Jossue a CLINlCA o. Á,PAR.. do Era.n
. 'are o gen1 o-urmarlO em st.mbos 08 sexos.

Octi!w. _. 1II000na•• f
'

......t. PltON��r,r�S�P�"�r�:�c�'''Q.:j-;:'. GIA-DERMATOLOGIA • CU-' �HOS MAIS MODIiI.RNOS PÁRA RIO DB J.i.N.lIRO,

I
Doenças do aparelho Digestivo e do ststalm.a. 'UI:rvoa();

II. Ok-ltl..ladarl!J... (ialC$ ta. da. 16
' ·u li

ç
t!l

" 1 NICA GJlRAL i TRATAMENTf' da. DOaNNÇJ.S Aperfei�oamente na "C••a II. Horário I 10Yli ás 12 e 21L ás 5.
a. "ta••) imanÀI) ,ai ora. ,,1),

DR JULIO PAUPI'l I·
da ESPECLALIDAD:I Saude São .irn.i" , , ,.

72

8,w)rirlo dai,' ... li cà4:ta6 I I Rua A't G 'b 'di
•. . "Z Consultas - 1I11ia IllUillllli 110 Prot. Fernando Paulino ConsultorlO: R. 1 lradentes, 12 -- l° Andar - FOD'"

• 1"... 1"'"
!lI a arl a, , liqU,__ 1.11"LHO 'UOSPIT AI

'(-
...•

..a., ...1 " ••or..., d. General Bittenco\;ir1. r.l I, � J. IntEI'l�O por I '.�"IO•• do S.rviço 3246 _

Conlllltóri�. - &,taa '1*01' ••1· Ri:SlDliINCUI &1l:1l 110.,;1;11\ .... I l!lx interno d. li:O· ent.rmarill A J A,�nl!l ",- das II a.' -

.

da CuurgIII Residencia.' R. La"',eloda
•

relu li - 1I'ou. !tS�.. '139 Tal.2901 • Servico da eutro-enterololri.
no CO�::;ULIOIUO , �l'or, Pedro d••oura " Coutinho, 18 - (Chácara

lI.elo - :&ua Sall Jora••• -

_ _ Ida Santa Casa d" Rio da Jan.iro I
CON::;1)LT01UO - alia fUI EstagiO por 1 ano na "lIater- tio Espanha) - Fone: 8248.

1'0" 1411. DR. ARMANDO VAu. (Prol. W. B:;rardinelli). ILHE�S nO, �.' oidad� _ I1�eGla" ,

----,
---- CUri!O de nenrolaii. íPrr.t ,RE ..

IDENCI_Â
- FalIpa SCh.j'

Prof, OtávIG ROGrIiUez Ll:n:l ••••�._•••I
DR. SAMU.EL _ FONS:lCA RIO DE ASSIS IAustregesilo).

,.

midt nO tIa TeL 21611 Interno por! "no do PT Ilto
III iil

CIRUIlGl.l0-DlilN'l'iSTA Do. Serviço••• CHalea lafas'h!' Er interno do llo.plta! lIIatt,-

J
Socorro

CUnicll -. Ch:ariia _ Pr"ta.. da �.illtêllcla Mllnlclpal • .�. nidade V. Amaral. DR AN'TON�o.MONlZ' OPERAçÓlilS R I I N I-Dintária I .pital de Cll1'hla" I DOENÇAS IN1':SUtN,AS I CUNICA Di: ADUL'l" es aurao e apo I: Iblo. J: • .J.atl'a-V,unlkõa jCLiNlGA iUmICA DI! C�- Coração. Eiltôma&,v, Intuitou DE ARAGÃO DOENÇAS Dli JIiN:EOIL"S

CODlult6rlo • :illlidheiaa 1.11& I' '()AS" II ADUI.TOS !1iilldo II viu bllla:rwl. Jhns, O'f'a� CIRURGIA TRlIIUlilA'l'OLDGU CONSULT_4.S: 1-0 H.o.pital ó.
,

j'ernanllo ••cà4do I. -- "'lareia � rio. e IÍte:ro. \ Orrop..dia I Caridade, dial'iamilltlt da= 8 b

TII.tuna: lUlU·

I
CODl'lllt6rio: :B ..a Nau. Ia· ConlultórloJ vitc.:r

:i.l;lr.li11.!
donsultório: João Pinto, 18. 110, RUA Marechal Deodoro 60.

Conlultlll; 4&1 8,40 ia 11.11i ch ..do, 7 - C"'1I11l1taa .... li li :tz, > DIl! 16 às 17 diàriament.. 2&,3" 4" das ]4 às 16 horas, Em -Lages, no !lul do BtuU, o melhor I
• daa H,OO i. 18 horll. ,

18 hora.
,

'

Du 16 li 1'8 )lorlOl. Mellos 11.51 Sábado. no Consultório à 'Rua João Pinto D 1&1
Exclvllil'.nDllnte com &00. lDar- lt.u{dênc_ia :_,Rlla. _!rGeJ1al Uui· _, Re�icê,tlCiilt RQa I:!MdlvlI ,.0. I

Re$: BocaiuV!t. 111'. nr. 16 (lo andar).
eaconto eapec para 01; rennoras'mj&1lW .

...a. IbarlXl�, I .DOII". Idll �ona. 1:468. Fone: - ii.n·,. RESID!i;NCIA: _ :a'. Durh
Sllutel, l:i!1i - l>'loriallópolil.

_______________. ._". '_. .,--�'���-.--._. , __�_""
· '_.M._"__' __ '_, .. ''' __

Urna casa ampla, "construida em um terreno

20x19,50, localizada no centro da cidade, sendo parte
nanciada, entregando-se a casa desocupada. Preço
Cr$ 800.000,00. Negócio urgente.

-0-

Duas casas, localizadas em um terreno de 9x53, sito
no Estreito, sendo urna de alvenaria e outra de madeira.

Preço Sr$ 300.000,00.

17. domingo - Farmácia Nelson
Schmidt.

23 sábado (tarde) - Parrnácia Moderna - Rua João
Pinto.

24 domingo -- Farmácia Moderna - Rua João Pin-

Rua Felipe

_:_'o-

Duas casas situadas em um terreno de 10x65, sito

no Estreito, sendo uma de madeira e outra de material.
Preço Cr$ 220.000,00.

-o
to

Uma casa de madeira zecem-conatruida, pintada R

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

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

Urna casa de material, localizada num terreno de

10x500 sito a rua 14 de Julho, Estreito. Negócio urgente,

Preço Cr$ 140.000,00.

-0-

Quatro lotes na cidade de Londrina, Estado do Pa
raná. Preço Cr$ 180.000,00.

Agência: aua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira'"

-Q-

Três magnificos lotes na praia do Bom Abrigo. Pre
';0 Cr$ 170.000,00.

rnodel'na e completa pau qualquer eX'-1lil.

radJl.Ililr1c-ê.
Radiogranu e rsdJoscOPllll*-.
Pulmões e eeração (tofa:x).
Estomago - intestinos e figa�o (c�lec1Stotnfja).
Rins e bexiga (Pieloguaiia).
Utero e an4!Xos: Histero-salpingografla cOm Insufla.

ção das tromp&s para diagnôstico d", esterilídsde.
Radiografias de ossos em gnal.
Medidas el.a.as dos diametros da bacia pa.ra \$riêIit..�

ção do parto (Rádio-pel'limetria).
Diàrlamente na Matecnlda.de Dr. Carlol! Conê,,_

-0-

Duas casas de madeira, localizadas em um terreno
de 20x28, de tamanhos diferentes, situadas junto a Es
cola de Escr1ta e Fm::enda da Marinha, no Estreito, Acei
ta ofrn'ta. Negócio urgente.

-o-

Ql�atro lotes no centro da cidade. PreçÇl ..

Cr$ 550.000,00.

-0-

Um lote de 10x34, a rua Tupinambá, Entreito. Aceita
oferta.

-0-

Urna casa situada na Praia do Bom Abrigo, e um lo
te anexo, com onibus na porta. Preço Cr$ 150,000,00.
Vende .. se a casa ou o terreno em separado.

I
I

i

I
I

Lavando com Sabão

�iraem EspeciaHd'ade-
da ela. TI'!IL JIDDSIIIAL-Joln,llIe. (maroa realstrada)

economiza-se .empo�
e dlnbeiro

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

.,

S��� tl(Cti\;
ESPECIAliDADE

f
i

---,-_.�-�----

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



�----�OME�S�T�A�D�O�-�--------------------------�l�������-ili�20�j�'
.-_.-

• ....,..._i\.;-.- _.':--
--- ��----�=------------- ------------------------------�------� -------------------

S·
..

OClalS
TRANSIT

Al"!'.rlJR AZEVEDO
'l'ú és dona de mhu, tu me pertences,
E, neste delícícso cn tíveíro,
Não queres crer que, ingrato e bandoleiro,
Possa eu noutra pensar, ou noutro penses.

Doce cuidado meu, não te convences
De que tudo na terra é passageiro.
Frívolo, fútil, rápida, ligeiro,
E a pertinácia do erro teu não vence!

l.,rum belo dia - hás de tu ver - desaba

E,3sa velha afeição, funda e comprida,
Qu� tanta gente nos inveja e gaba ...

Choras? Para que lágrimas, querida?
Naturalmente o amor também se acaba,
Como tuelo se acaba, nesta viela.

ULTIMA MODA

�/·
,-'4

I
1

f·
.-

/

,.

Para um sono mais confortáveis do, seu filhinho,
hproveite a nossa sugestão. hLteiriço, galinha esporte, I

um bolso superior, botões na frente e cinto abotoado. I
I
I

Declaração da Loja Renaer:
A LOJA RENNER COMUNICA AOS SEUS DIS

TINTOS FREGUEZES QUE O SR. NILTON ANDRADE
NÃO É MAIS SEU EMPREGADO, PELO QUE NÃO
PODERÁ. NEM ES'fÁ AUTORIZADO A RECEBER
QUAISQUER PAGAMENTOS, IA GERENCIA

ANIVERSARIOS
TAZEI�1 ANOS, HOJE:
_ rr.:.?ntr!.� \/érSt-L:fú-:l;l, en

cantador ornam 811tO do lar

do sr. Saul Oliveira e sua es

posa d. Maria eh Graça OH

veíra: _

_ sra. Maria da Glória Al

lleida, professora do GrulJO
liwolar "Hercilio Luz", de

rnbarão:
_ sra, Rita Malheíros, viú-

la elo saudoso [ornalísta dr

')dilio Malheil'os;
_ sra. Henedrna H. scnmt

z, esposa do sr. Arlindo Sch

mítz, instrutor mecaníco:

j _ sra. Zilda Oolonia aurc

'0;
_ sra , Marra da Glória La-

Jes Cunha, esposa do sr. Al

'aro Ferreira da Cunha, alto
.uncíonárto da Firma Carlos
-Ioepcke S/A;
- dr. Laudelino GalloUl, ".,,-.,_.

irocurudor elo IAPTEC; ORIENTAÇÃO PARA O, cíal. Afim de nutrrr a cutis
_ sr. Jaime Bricio -Gui- TRATAMENTO DIARIO pode-se dar preferencia aos,

hon, funcionário do Mtnísté- cremes chamados vitamina-
:io da Fazenda, aposentado DA PELE dos. 'I'arnbem ós que têm

-e--' sta. Loysemerí Anacleto. harmonias são indícados., É
.llha do sr. Waldemar Ana- Dr. Pires. possível fazer um deles
cleto e sua esposa d. Marie Ha diversos tipos de pe- juntando-se em cincoenta

:]onceição Anacleto; e mas qualquer que seja a gramas de lanolina, algu-
_ sr. Jeronimo Borges,!'t, [ualidade de sua cutis, o mas gotas de oleo de abaca

tencíoso garçon do Café

Na-,'
orirneiro passo para o tra- te e oleo de jacaré ou de ba

cíonal: .arnento diario é uma lim- leia. Para' que o cheiro não
_ sta. Neuza Amancla, fi- rezn cuidadosa. Existem é fique desagra davel adicio-

ha do sr. Adolfo Silveira de iel'dade mui�os liquidas e. na-se uma essencj�. qual
souza:

I
remes apropr iados para es-I quer. O creme nutritivo se-

_ sta. Zigomur Callado: e fim mas nada melhor do rá melhor absorvido s� for
_ sta, Nair Silva, filha 1.. .ue a agua corrente e o sa- i passado com leves movimen

sr. Raul Tito ela Silva e sur ião. Somente um pe�ueno i tos de massagem, quer na

esposa (1. Maria G. Euf'razia iumero de pessoas nao se

,testa
como em volta dO!-J

ela Silva; ào bem C01Tl o sabão co- .lhos, faces e pescoço.
__ sta. Astrld Mussi, Iílh. mm, de toilete. Esses indi- Finalmente temos que ver

:lo sr. MU.3si Dib Mussi, co iduos são os que possuem a os cuidados que uma pelf-
.nercíante em Laguna; -piderrne muito ressequida deve merecer ao deitar e

_ sta. Maria de Lourdes � nesse caso, então, é prefe- essa é a melhor ocasião pa-
Fernandes; ivel que experimentem o ra vitalizá-la. A pele flacida.
_ sta, Sandra Maria i{o- iso de um sabão liquido, ou, enrugada, é consequencia da

walsky: inda, um que seja apresen- falta de conselhos adequa-
_ menino Narciso Adolfo, [Ido sob ó aspecto de Creme. dos. Lembramos que uma 10-

filhinho do sr. Bruno Mário ie de todo a pele continuar ção preenche perfeitamente
Cechinel, Sub .. tenente do E- se mostrar sensivel ai, en- a necessidade de- estimular'
xércíto, servindo no 140 B.C. ão, é necessário recorrer a a pele e ao mesmo tempo
c de sua exma. esposa d. Ire- rm creme ou oleo de limpe- será út.il para retirar do

,
ne Melchiades �..

ec
__h_ine.. l;_. :11. No comercio encontram- rosto toda pintura, poeira,
,- .e á venda ínumeros cremes etc. que se acumulam duran-

,E AS BOMBAS CONTI- .u oleos para essa finalida- te o dia. Eis uma formula
I NUARAM.. . le feitos por fabricantes �imples e que servirá plena-

Sim senhores, o Rio de doneos. Na dificuldade da mente para limpar e �",timu
.Janeiro foi bombardeado... :scolha ... servem a propria 'ar a pele: tintura de ben-
Não por forças inimigas - !aselina liquida ou o oleo join cinco gramas; alcool,

que nos declararam guerra, le amendoas doces. Para jez gramas; eter, dez gra
mas pelas bombas com que �nxugar a cutis use uma :TIas; agua de rosas, cento e

,�e
- comemoram os festejos 6alha comum de rosto ou 'lnco!1i1ta gramas.

- juninos. - ;utão- 'um paI7Cl abS01'Vente-. Nota � Os __nossos_ J.eitol'e&
�

I São festas tradicionais: \pÓS que a ep-idei'me estivei'-' poderão solicita�' quáiqi;er
- Bonibs festas onde a impa é preciso nutri-la e �onselho sobl;e o tratamento
simplicidade da moça bra- 3S0 para que possa prote- da pele e cabelos ao medico

I ;:;i�eira se alia à ingênuidade ;er-se d::..s asperezas,do tem- especiali�ta Dr. Pires, à rua

da cmplra, aparecendo en- ;0 como o sol, vento, frio ou Mexico, 31 - Rio de Janei-
feita da e bonita à caráter, alor. �� evidente que as pe- 1'0, bastal}do 'enviar o pre
nos· festejos desta fase, das .es secas sentem mais e, por- sente' artigo deste jornal e

mais belas de todo o ano. �nto, precisam ser olhadas o endereço completo para a

Em tÔl'l10 das fogueiras :om um carinho todo espe- resposta..
simbólicas às vêzes, às vêzes

I real e crepitantes, se dança
as noites mais frias do ano

em que os namorados bus-

I éam saber o futuro nas sor

tes tradicionais. O aipim
I (ou macachera a gôsto 1101'
I tista, ou a inda mandioca a

I gôsto do interior sulista), a

I' batata, assadas, o melado o

"quantão" (acaçacha mis
"quentão" (a caçacha mis
tuma descer pela escada f

subir pelo elevador, são par-

I
tes da tradição nestas fes
tas do mês, de junho, frio e

encoberto por neblina até
mesmo no Rio de Janeiro
qne fica tão diferente!

I Pois estão muito engana
dos: - Tivemos tudo como

nos anos anteriores e recru

desceram nos dias de Santo
Antonio, São João e São Pe
dro. O Rio de Janeiro foi

I bombardeado e a polícia na

I da póde -fazer. Porque -se

i nhores, o negócio é o se-

I
guinte: - Como temos dito
por aqui e repetimos 'todos
los anos,. o caminho certo é
, proibir ou controlar a fabri

I caç.ão, embora noutro Esta
I do, mesmo 'que se faça para
isso uma lei especial. Afi
nal de contas o Estado do
Rio não, é Brasil?

I--�
...

�. '4
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Confecções
.

Ora0 L Ida.
CLUBE DOZE DE AGOSTO PRECISA: -

Uma pessôa competente para dirigir a secção de bor-
dadós e costura. Bôá oporhmidade para pessôa r'ealmen-
te capaCitada.

.

Um guarda-livros com pi�átíca de escrita industrial,
pa.ra trabalhar no escritório da firma. "-

Costureiras com bastante prática em roup3S de bebês ..
Auxiliares de costura, menórcs.
Bordadeiras pZira trabalharem na. 'fábrica com mui

�a prática em bordados de ponto cheio e ponto de cruz.

Tratar à rua Saldanha Marinho, 129.

Encomende desde já o Sm� klno
para as Festas de fim de Ano
A-Cia. Brasileira de Roupas, fabricante ela consagrada

],OUPA DUCAL, decidiu iniciar este ano a confecção c:�ó

crajes de rigor e que tanta procura tem para as festividades
.íe fim de ano, inclusive os ele formatura' e "reveillon".

Tratando-,se ele artigo ele alta classe, estes trajes serão
.oníeccíonados somente por encomenda, que' deverá ser fei-

, .

sa até 20 de agosto e para entrega a partir ele novembro.
O smoklng calça rigor DUCAL são confeccionados em

ríníssímo tecido Peri-Perl, fio estrangeiro, modelo jaquetão,
.odo forrado em setim, calça forrada em setím pérola.

Os interessados nos smokíngs DUCAL," dom sua aE"
.errelcão, qualidade e fino acabamento poderão ..dirigir suas

mcomendas a "A lvIODELAR", que é nesta Capital a dís
.rlouídora exclusiva das roupas DUCAL.

Conselhos de Beleza 1

COM A CHEGADA DE GRANDIOSO E MARAVILHOSO

ESTOQUE DE MERCADORIAS

A Exposição
OF-ERECE VARIADíSSIMO SORTIMENTO EM

Taylleurs. Manteaux. Malhas. Casacos de Nylon e Ve

LIdo. Sobretudos de lã e Capas de gabardine para homens,
�en horas e cl'iancas. Colchas , Acolchoados e Cobertores.
'artes e ten10S le cusemiras para homens e crianças. Ca
,as ponche para colegiais. Algodão, Cretones e :J\lIorins.

Variado estoqüé de Tapetes, Passadeiras e Congol'euns
Aproveite seu crédito para um fim útil

A EXPOSICÃO
Continua mantendo sua tradic-ional venda pelo sistema

CREDIÁRIO
Faca também sua visita à rua Felipe Schmidt, 54

•

A EXPOSIÇÃO

,AVISO
Já se acham abedas as inscrições para as debutan

es que farão suás apresentações no cintilante Bailt; �e
_}ala de aniversário, na noite de 13 de �gos�,o .. Inscnçao
�a Secretaria das 8 às 11 horas da manha, dianamente.

Está tambem aberta a concurrência para o ��'renda
nento do Bar e Restaurante do Clube, para o penado de

n-8-1955 à 31-e-1957.
Informes na Secretaria do Clube das 8 às 11 horas.

'ADIRETORIA

._.__ .. _--_._--�

Você sabia que II.

lIistamento eleitoral
/J.s pessoas que desejam e devem

alistar�sey requerer la. via do 'título
. elelíorsl 1"\" írensíer � 'r} nodem provi ú� (L vU l d .) " !�H�y (A)u .

•

curar a séde do Partido Social Demo
créfico. à Rua Arcipresh� Paiva, n. 5i
sobrade das 9 �s -17 L �

il''':'lf
- v.a" - íi:L

.

II i nG�;jJ,

PARTIDO SOCIAL DEMuCR,õJfCO
Sub....�DI·ie'!I-o'r·l·o f_�,.:in í=;<>J''''r'l;1.0�" �� ��!jt,dl

Pelo presente ficam
_ convocado;:; os s1's. membros

dêste SUB-DIHETÓR-IO para a reUl1;LlO CilW será reali
zada no próximo dia 22 ele julho, fl,S 20 horas, em nossa

séde, à rua General Liberato Bittcncourt, quando será
trRçado o programa de atividac1e,Q, 111�p::u'atório do pró
ximo pleIto.

�: A'

Clube 12 de Agosto
AVISO

Estão abertas na Secretaria do Clube, as inscricões
,)a1'a Debutantes, no horario das 8 às 11 horas da J11a�hã,
i)ara o cintilante Baile de Gala do dia 13 de Agôsto.

. Está aberta tambem a concorrencia para arrenda
nento do BRr e Restaurante para o periodo de 31-8-1955
31-8-Hl57, no mesmo horário e mesmo local.

_._----_. __ ...._--------
•.

LIRA TENI CLUBE
. Mf..:S DE JULHO

SABADO - 23 - SOIRÉE ÁS 21 HORAS
DOl\lIINGB - 31 - SOIRÉE INFANTO-JUVENIL

(]<\s 16 às 21 horas.

, ; �r..!_••
.u.a More,"h"l O'KO'"", J4J.. 1,- anda' ��� fOHE.�" �lG.l ._'18 CatJ. P.MoJ. � '"
CII81TlIiI& r�GI<.4"". p"cs�e"AS.. l'o\IIAaÂ

-

"".
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Florianópolis, Quarta-fe!ra, 20 de hllho de 1955.

FIGUEIRENSE x TAMP,'NDARE'
o prélio número quatro do Campeonato citadlno de Iuíebol Profissional que será efetuado amanhã à noite, mar
cará as estréias do Figueirense e do Tamandaré, jogo esse que apresenta o elvi-neuro como franco favorito
., tJ•.,•••ljt;.H.·••••�{j.(ij•••'..iI.(jjilS íI••••••Ii.(jUiJI•• IIíI y·Y' �· c"·�·· ,.., 1••II.e'9�••*e�••êlfjlíli•• lJ•••fiUíi•••••Ii••••••••••iI••••••' 4'

"O Estado ESpOI�tivo"
................�•••iJ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••, ••••••••••••M �•••••••••••••� �••

Bráglia, que em 1936, lá na

Bahia, troxe. pela primeira
vez para Santa Catarina o

I pomposo e invejável título
de Campeão Brasileiro de

''-Remo.

federaçao . Atlética :;'·Catàrineose

Dia 16/7 x Ipirariga F. C. de São
.' ';'_s 15,30 horas - Partida. José, "em homenagem ao

de. Voléibol entre Ipirariga Exmo, Sr. Deputado Alf re

Jf,c.'x Clube XII de Agosto, cio Cherem.
em' homenagem ao Sr. Mil- Dia 28/7
ton Cunha.. � Às 19,00 horas - Corrida

Dfa 17/7 de resistencia, em homena-

Às" 8,30' horas Torneio de gem a Casa Carneiro.

Clnbesjuvenis, em hornena- Dia 30/7
gem ao Sr. Mario Ralph Às 15,00 horas - Corrida

Corrêa. de bic icletas de passeio, em

As 13,30 horas - Partida homenagem a Relojoaria
de futebol entre Ipirnuga MUller. O Silveira nesta modali-
F. C. x São Paulo F. C" em : Dia 31/7 Jade de embarcações é o

homenagem ao Sr. Otavio! Às 6,00 horas - Alvorada
campeon íss imo cata rinense

Marta Fernandes.
. I S<j�va de 21 tiros. " e desde que rema em nos-

As 15,.30 horas - Partida I As 8,00 horas - Mlssa:::a Capital desconhece o

de futebol entre Ipíranga i oferecida aos sócios do Clu-
amargor de uma derrota

F'. C, x Nagib Salum E. C:, I, be e as familias daqueles- . nestas provas de skiff, e

em homenagem ao Dr. Abe- I
que faleceram, na Capela tem deixado os -seus adver-'

la rdo Arantes. N. S. da Boa Viagem, sário" mais próximos na.

Dia 18, 19 e 20h Às 9,30 horas - Partida ,distância miníma de 80 me-
r\. 19,30 horas - Sessões .. de futebol entre os socios tros. Também é vice-cam

ctnematograficas na Vila veteranos do Clube em ho-
peão braaíleíro, tendo perdi

Operaria, em homenage�l ao men_agem ao Sr. Germano- 'do 'no último campeonato
Dr. Renato Ramos da SIlva. Jose da Luz. l1)ara o Medina remador Ca-

Dia 23/7 ,Às 13,30 horas - P.artida �'ioca, por moti�o da falta de

Às.l.5,00 horas - C?rrida I í�e futebol entre Iplranga. treinamento, porquanto, sõ
de bicicletas de passeio pa- F. C. x Joc F. C. em home- mente nos últimos dez dias
ra menores de 18 ano,s, e:u nagem ao Snr. Vereador é que o campeão catarinense
homenagem a Relojoaria Waldernar Vieira.

. poude exercitar-se conveni-
Diamante .�zul. Às 15,30 hora.s - p,��":IC�a.1 entemente, estando naquela

,

Dla 24/7
. (�e futebo!, entre Ipiranga I época, por assim dizer, fóra

,_.As 8,30 horas - 'I'orn eio �::, c. x 'I'iradentes E. C. de, de f'órma física e técnica,
dê Clubes Varzeanos, em ho- I'ijucas, em homenagem ao

menagem ao SI:. Helio Mar- �}'. Pptrocinio Vieira.

c.tins.
-,

Às 20,00 horas - Sessão
.

-

Às 18,30 horas - Partida �ole,ne comemorativa do 14° r Isede futebol entre Iplranga �niversário de fundação do:
'

,

F. C. x Ipiranga F. C. de Clube.
São ,Jos é, preliminar, em Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7/8
homenagem ao Sr. João Gon- Às 19,00 horas - Bar-

çalves. raquinhas no jardim da Vi-
Às 15,30 horas - Parto la Operaria, em beneficio

de fut. entre Ipíranga F. C. .lo Clube.

O nosso" Estado estará
bem represén tado no páreo
ele skiff na grande regata
noturna do dia 31 de julho
lá no Distrito Federal pelo
remador Manoel. Silveira,
pertencente às fileiras do
Clube Náutico Francisco
Martin e lli.

MANOEL SILVEffiA, O NOTAVEL "SCULLER"
JVIARTINELlNO

Prainha
Flamengo x
Perante regular assis

'�ncia, defrontaram-se, sá
'iado, no campo dó Largo
General Osório, as equipes

Não está muito satisfeito, efetuado o Estadual de Ci- João Batista Bonnassis es- tecimentos, torcendo para no Flamengo, que recente
ao que parece, Com a in cum- ! clismo, em obediência ao taria propenso a demitir-se que o estimado desportista nente laureou-se campeão
bência que lhe foi confiada I Calendário elaborado pela elo cargo de dir-igente-mór da continue à frente da FAC e lo campeonato varzeano ju
d,e presidir os, ?estin,os d.a I F, A. C, O titular daquele: enitidade do Largo General tome enérgicas medidas con- ven ii, e do Prainha F. C.,
F ederação Atlética Catan-: departamento nenhuma 'pro- Osório. tra o revoltante proceder de saindo vencedor o quadro
nense, o. dr.. João Batista I vidência tomou e o resultado I Vamos aguardar os acon- I a.lguns de seus auxiliares. .f lamengu ista pelo apertado'
Bonnassis, figura de larga foi o que se viu: não tive- ; -score de 2x1. O prélio
projeção em nossos circulos

I' mos nos dias 16 e 17 os cer-

"�r I
I "

(l'
I

E ")
, 'Tanscorreu com lances �en-

RIO, 19 (V. A.) - O Di- futuro um "crack" mas, ain- espo_rtivos; .. tames de velocidade e resis- ottoca CIO - oterla sporhva e a :acionais, tendo o quadro
retor Técnico da

confedera-I:
da não tem condiÇãO. para Nao esta satIsfeito do mo- tência. - 'encedor formado com Fa-

cão Brasileira de Basquete- seleção. do como vão correndo as Falam que eJ? virtude I loucura de todos os Italianos '.ho; lVlarzinho e Tatá; Mi-
bO'I apresentou na reunião Falando à nossa reporta- coisas pela

_

entidade "eclé- desse estado de COisas, o. dr'l ão, Bibe e Nivaldo; Sílvio
da 'diretoria uma lista de' gem, o sr, José Simões Hen- tica" o ilustre esportista, - RIO, 19 (V. A.) - O re- verba. Isto esclarece que, Otto, Altair, Edson e Chan-
jogadores para os treinos riques procurou justificar a porque, realmente, ninguem I porteI' Geraldo Romualdo da indiretamente, o torcedor dóca.
de formação da equipe na- lista que ap'l.'esentou, dizen- está trabalhando pelo soer- Humberto Sillva_queacompanhou a de- está contribuindo para o

/

cional que deverá -disputar do mesmo que l:il'etende ain- guimento dos. esporte sob a [egaçao do Vasco da Gama soerguimênto do seu diver-
o Campeona.to Sul-America-_:_da entender-se com Oto e tutela da FAC, como o atle- Machado là 'Europa, conta o seguinte timento favorito, pois nem'

no da Colômbia. Essa lista �Roberto para en-tão chamá- tismo, volei, ,basquete e ci- '

.' p�l'a os seus leitores: "En- todos estimam apenas o fu- N . "t'
I

d
.

como não poderia deixar de los para os treinos. - clismo. Já se encontra restabele-' qtmnto no Brasil se discute tebo!. Isso lembra o caso ova VI ona o
acontecer foi I'ece�ida com t De qualquer �orma nãO' � Os diretores dos quatro cid,o e de novo em ativida�le, se loteria esportiva é c?i�a do joquei _pobre, enjeitado €

T',surprêsa e decepçao pela' nos parece razoavel que a
I departamentos técnicos da apos ter estado alguns dias

I
qUle valha a pena, na ltaba, I sem padrll1hos, que encon- aubate

injustiça que enCerra. Para Ic. B. B. não, convoque de, FAC nada querem com o acama,do, o sr. Humberto o "tottocakio" vai domi- trou no "totto" a solução I J d � d •
. ,. ., , ' Ih' - ...

d' d f'
"

.

. ogan o a ;;egun a paI-se ter uma Ideia dessa lll- I I11C lO, o que me OI'

POSSUl-, �J'abalho, tanto que nao com- Machado, digno vlce-presl- nan o 111 e Il1Idamente pes-' Ideal pal"!} os seus proble- 'd I ". ".lh' d. .

b t
-,

t t
-

c "-

d d t
"

d tIl d O ·t l' h
ti a c a sene me OI eJustIça, as a a es ar para o .110S, a nao ser um caso o� parecem as reuruoes a en-

.
en e no exerClClO o cargo soas, pene ranc o ares, ca a mas. que os 1 a lanos c a- '" '

d T b
',

d l' d A d l' d . J d 1 'd t d F d
-

I'
,

d 'd "H' II "tres o b-rne o au ate dofato de não constar a IS- mo o e r e 111 que e an- tluade, nem tratam e qua - de presl en e a e eraçao c �a que passa cnan o novos mam e oquel a sote e . "t' I
'

t
'

d' d
' -

d I a-o po
.

t f t
' 'C t' d F' t b I .J t

. '.
.

f d f' b'd'
..

1 t Estrelo, vo tou a vencer
a um so nome e Joga 01' remao ec arou que n -

luer assun o re eren e as a armense e u e O. a",ep os e com ISSO azen o '01 reG:e I o 1I11CIa men e
f t t

.

t d• '
• I '

t d' seu 01' e an agon IS a estado Fluminense, pO'is como deria viaJai'. ·.:j_uatro modalJdades de es- Folgamos em regls rar cnescer ca a vez maiS, natu- com descrença do passo que -

2 ° t d
'

'dtodo mundo sabe, o tricolor Foram êsté os jogadures porte. - I seu restabelecimento e da ralmente, as possibilidades a poderosa máquina qüe ore vezt ?ord, x

t 'd
en O SI 0.0

I t 't I l' I D' t·t F d E I , d'
'-

t' I t'd d E' 'f "G' d
'o eJo ISpU a O no campopossue atua men e OI o e e- .'e aClOnac os: IS rI o e e- o cumu O.

.

sua Isposlçao em con muar c as en I a es. uma au- gal1lza o amoso Iro a
, l' ,'o B t Ih- d C·AI d- G . -

t' 'o '.1 .a a ao ,e aca-mentos da primeira catego- mI - Edson, go ao, e- Ao que soubemos, domm-l trabalhando pelo progresso tel!1 lca loucura como bem ltalia", em bicicleta; fun-
I O d dria: lVIilano, RO'berto, Oto, deão, Olivieri, Arnaldo e go passado devia

.

ter sido futebolistico de nossa terra. n®s diz o companheiro Fer- cionava ás mil mavavilhas, � ores. qU� �? hven�e �.�Djalma, Fábio, José Carlos, Zezinho. nando Somorenho,' jorna,lis- a despeito do' caudal de li,
:ormou com e 111 o, en 1

•

Alfredinho, Stefanini. MOR-ACI RETORNOU" AO RIO ta brilhante e inqu-ieto de ras que ü seu funcionamento e Edson;. Jaime, Nel1em e

Em .contraste tivemos in- Minas - Nelsinho e Leo- Portugal. "Totto" não r€s- acarreta, para tOl'ná-lo pI�a- Zico; Cereno, Danilinho,
dicacões inexplicáveis como nardo. O dianteiro Moraci' há lFederal, onde permanecerá I peita idade, Velhos e moços ticável. Mas, desde que o

lVIarréco, Nende e Vidomar.

o pa'ulista Peninha; o mi-' Paraná - Almir'" e Mail'. pouco chegado do Rio, sem pelo espaço de três meses, estão perdidos pelo fanatis- "tottocalcio" surg'ill como
Vencedor, conquistou o

11el'ro N,elsl'llho e o carioca São Paulo - Angelim, treinar no Avaí, '. chegou a pO'is está lJara ,concluir o mo qLie ele inspira, ., SI'm- I
-

d
. Taubaté" duas taças e 11 ri-

so' uçao capaz e espargir
eas medalhas.

'

Zezinho. Êste último é valor '\mâll'l'i Vlamir, Pecente e figurar na extrema direita, Curso de professor de Edu- ploes tentação de acertar um luz e calor sob're todos os

em formação. Deve sel' 110 Peninha, doming'o último, contra o cação Física. gasparinho, "Tottocalcio" é homen-s: os outros' esportes. �,.,.._...
_ .........,....-......,....,-�� ..

Figueirense. a sedução dos pobres, avidez passaram a viver dignamen-
Ante-ôntem, conversando Ao sargento Moraci os dos remediados e até dos ri- te também.... Os "lolIo" e

com o valoroso "player" fa- nossos votos de feliz perrría- cos", Encontrf!-se em qual- "jJ�inponocasas". Esses são
�os informados de retorno nência: na "Cidade Maravi- quer parte em que se vá. craques de futebol, jogado
no dia seguinte à Capital ,lhosa". Das desmedidas' quantias res de "calciO'''. Na Italia,

.';'-, "''b'', .M••�.,."",••""••"" _•••••D••••""."._""""•••"--".""""J'�M",� ...,.
que formam os prêmios ex-' o "calcio" continua sendo o

RIO, 19 (V. A.) - Não dê-lo por já estar organiza- O Atlético venceu em TiJ'ucas: 3xl traem-se as percentagens rei e senhor tO'do podei'oso.
será realizado no proxnTIO do o seu calendário para que ,se destinam ao fomeuto Servido por uma côrte imel1-
ano o ,desejado encontro dos 1956. sAbre o T"lradenfe'5 das atividades esportivas do sa de vassalos, passeiá o

selecionado.s do Brasil e da Diante do ocorrido, ontem - a.' '� . . -.' país. Desta percentagem, seu' esplendor pelos grandes
Hungria, que seria, seguildo mesmo a C, B. D. têlegrafou O esquadrão do Clube Tijucas, contra o Tiraden- milhões são distribuidos

I
estádios da nação, Clubes

os planos da C. B. D., efe- à Federação A u s t l' i a c a, Atlético' Catarinens'e, que es- tes, domingo passado. Foi I para construção de piscinas

,.
andam como macacos por

tuaclo em Blldapest. Respon- oferecendo a realização de treOlI no Campeonato da ci- _provdtosa a excursão do. e estádios, além da oi'gani- cima de arame. Não há lira
dendo, ontem, ao convite uma partida, naquele país. dude derrotando com méri- i zação de torneios; que não que chegue para pagar as

feito pela C. B. D., em meio A data seria de 22 de. abril, .
tos indi.s.cutivei·s o "onze", "Tigre" que levou a melhor i poderi:.m ser realizados pe-I exigências de suas estrelas.

último, a Federação Húnga- que estava reservad� para o l do. Paula Ramps", jogou s?bre o esquadrão tiraden-; las entidades cOl'responden-
.

Não obstante,
.

eles não s.e
ra informou não poder aten- enconh'o com os hungar-os. lamlstosamente na CIdade de tmo por 3x!., tes, por absoluta "falta de' entregam e reslstem e cónÜ-

Não conta o maioral da entidade"ecl ética" com o apoio dos seus auxilia
res, estando propenso a demitir -se

na

lscolhidos os "cestinhas" que forma
rão a selecão brasileira ao Sul-Ameri-

, .

cano da Colômbia

Não haverá em 56 o jogo Brasil
x Hungria

últimamente tem pôs to o

seu barco nágua às 16 ho
ras e só o·recolhe quasi ao

anoitecer, pois é seu pensa
mento desforrar-se do Medi
na que também participará
da próxima regata, e bisar
o grande feito de seu com

panheiro de c1ube, Eliezer

O ESTADÔ

o Centro de Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se

gundas feiras; às 20,30 à rua
.'

Conselheiro Mafra, 33 - 20
andar. ,;-
ENTRADA FRANCA

"

Otima rest
dencia
Aluga-se confortá�el resi

dência, própria para familia
-iumerosa na Av. Hercíl io
Luz 157.
Ver e. tratar 'no 10cEfl.'

Vende-se
Maquina de Cinema Ele

sríca e Automatíca de 16 mi
imetros por Cr$ 1.650,00. 'VE:r ....

� tratar a rua João Pinto na

Os cepichabas em

todos os pá reás
Notícias chegadas do Rio

Iizem que os Capichabas
.olicitaram à Federacão Me
.ropnlitana de Remo" inseri
;ão em todas as provas a
'iertas às demais federa
ões de 'remo do país, ou se

am de skiff, dois, quatro e

oito.

:1uam trabalhan·do. Jogador
de primeira classe, é joga
dor rico, Gerelmente quan
do vão a campo é para de
fender a fortuna, o presti
gio e se po'ssivel ... jogar;
O que interessa contudo ao

grande público, é aplaudir.
E o grande público compre
en'de o drama do craque ...
E sabe que em cada par de

pCI;nas, existe graça compa
ravel e uma "pampanoca;' ou .

"lolobrigida" ... A qu,estão
é apenas pisar o risco do
primeiro milhão ...

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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"C'h'egamos a uma épaC8 em que o goveroo
é o próprio estimulante da carestia!"

Assim se expressa, ,5ôbre o DOV6 Bumento da
g�zoIiDa, o Ceneral Pantaleão Pessõa

RIO, 11 (v. A.) _ Como "Ainda estamos sentindo todo caso, serve êle para con-

tem sido noticiado, o Conse na própria pele as conse- firmar o que sempre' disse:

lho Nacio:1al do Petróleo já quêncías da última majorá- atrás daquele aumento vl

aprovou o novo aumento da cão. O custo da vida já foi rtnm outras majorações da

g;isolina e de seus derívados, aumentado em mais de trin- gasolina, coisa injustificável
dependendo a vigência da ta por cento, percentagem mormente em se tratando

majoracão apenas da homo- prevista há três meses atrás. dum combustível essencial f>

logação por parte da COFAP. quando contestamos os cál- vida do lXÜ3".
A propósito, o ex-presidente culos de quadro negro do dr. I O general Paritaleão Pes

desse órgão, general Panta- Gudin. soa, que, aliás, foi demitido

leão �essoa, prestou as se· Enfim, não percebo as ra- ela COFAP por opor-se à úl ..

guíntes declarações: zões desse novo aumento. Em Uma elevação da gasolina,
.' .' ---- analisa depois o "quantum"

projetado do novo aumento,
.1ue parece variar entre qua
torze e quinze centavos. "E'

oreetso ficar bem claro, dís

ie, que o significado desse
aumento não está na quan
tia aparentemente pequena
que ele apresenta. Não. Pre
cisamos relacioná .. lo com to
dos os aspectos que cercam

. a venda e a' distribuição do

combustível.
O que 'ele representa para

os trustes' estrangeiros e o

que representa para o custo I
da vida, abrindo mais um Iprecedente para a série ele I

aumentos que engloba, rretes I
.odovlártos, marítimos, etc, I
Faz o gen, Pantaleão Pes·· �.

Da, depois, outras consíde-

ações: "Com o último au

nento da gasolina, chega- .

nos a. uma época em que o

.evêmo é o próprio estírnu-
.ante da carestia, do aumsn
.o impetuoso dos preços.
Chegamos a um quadro
'erdadeiramente paradoxal e I
:\>le é representado pelo go-

�co- 'emo comandando os nu

aentos.. O caso do açúcar.
a po nte-ontem, demonstra per

sítamente que os consumi- I
tores são abandonados à Sl1'1

irópría sorte, enquanto c.

'\!lsto da, viela sobe sem pa-

E porque rlão se livrar de uma vez de
tudo isto? Basta, apenas. que V.S. faça
uso de uma sérle da! afamadas e j3 mundialmente cohec:idas

Pílulas De \-'Vitt pira os Rins e a Bexi9�, as qUilis lhe
erarâo alívio imediato e restaurarâ'o a sua vihlidilde.

H OJ E PASSADO

rar,

,I t·1 1,[
»<

•

.. �.. -.

Agência
de

Pu blícidade
..... r.tal, ••
'rlertaa6.,...
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- vqeM'COk J/ocê{} C/7J!htçd.f?
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Êles sabem o que querem
E quem sabe. �. gabe

;.-;y;��;;-���?�r�k"!m:��"<?X".:&:�::»W'��,�
Toddv é o alimento de een- i
fiDnr'a' parj tôda a família. I
Toddy é único. Taddy não ':t..m fiem pode. ter simi.lares. �

É natural. Êsse delicioso scbor ocrccterístíco de Toddy
é inconfundível. As crianças o aclamam e querem

sempre mais. Em todo o mundo Toddy é o alimento mais

completo. mais perfeito e mais puro. Tcddy contém

tudo o que o organismo necessita paro aumentar

a resistência físico, .prcduzir neves eneI�ias
e conservar a suúde durante o crescimento.

Toddy. ecntérn c,fildo, 'ferrO, fosfi:ltos, pre
teínas e carboidrohJs, defltíficamente do

sados, pUi'ü fand�r u máximo de nutrição,

2

. 'It�

Bolsa de Volores

Compra-se
Terreno ou casa velha

tônicos: Fósforos, Caldo Ar- imediações do centro.
seniato e Vanadato de sódio. Informações na A M'lde-

êL.-
OS PALIDOS DEPAUPE- lar.

"'=
R A DOS, ESGOTADOS,

G
·

h
·
---

� .

'= I..;

MÃES QUE CRIAM, MA· 'OSlO eira
.

...__ _
GROS CRIANÇAS . RAQUf- '

,

.....'= TICAS, receberão a tonifica-
.

I

;..o-cl;=� 1 � ção geral do orgmlismo, e()m o Precisa-se de uma, na rua

A,' �� Lacerda Coutinho, 13.

W:l!l!l f.EJU.! ���!::a���t�ae:��a).
-Parti6(pação 'receito do Dia

Leopoldo Coêlho e Senhora e Vva. Maria Pereira Go- GRIPADOS E RESFRIA·

mes Têm o prazer de participarem aOS parentes e pessoas DOS

de suas relações o contra to de casamento de seus filhos Os indivíduos atacados
de "pequenos resfriados"Aurea e Laury em 111 de Junho de 1955.

Florianópolis, Joinvile são particularmente perigo-.
30S: podem deixar o leito,
C0mpareCel'em ao trabalho e

passam a cloénça às pessoa;,
c(!)m as quais 'entram em

cantacto.

NO
20 DE .JULHO

A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE:
_ em 1.777 _ Nasceu em Minas Gerais o marquês de

Valença (Estevão Ribeiro de Rezende);
-- em 1.800 _ Em Pôrto Alegre, nasceu José de Araú

jo Ribeiro, Visconde do Rio Grande;
- em 1.810 - Foi assinada a Independência da

lombia;
_ em 1.815 _ E' elevada à categoria de vila,

.

vcação ele Areia, na Paraíba;
_ em 1.833 _ O bacharel Joaquim Teixeira Peíxot.

ele Albuquerque é, nomeado ouvidor-geral da provincl,
de Paraíba;

_ em 1.836 _ Segundo assalto de Pôrto Alegre pelo'
revolucionários do Rio Grande do Sul, que são repelido.
pelo general Chagas Santos;

_ em 1.839 _ Em Minas Gerais, nasceu o Eng. Hen

rique Dumond, pai de Santos Dumoncl, que nasceu nesse

m23, dia e mês do ano de 1873;
_ em 1.842 _. O coronel da 'Gué'âa Na:l'ionâl, 'Mari'2i\

110· JOl'.quim de Avila, repele em �A�'axá ,u� �a1mqu,e dos in

surgentes ele ·Minas Gerais;
_ em 1.847 - Decreto Criando c cargo de presídent,

elo Conselho de Ministros;
-- em 1.869 _ O general Portinho chega ao Passe

Xará, do Tebícuart, e reconhece as forças da divisão pa
raguaia do coronel Vernal;

_ em 1. 870 _ Nascimento do engenheiro, parlarnen
tal' e historiador 'João Pandíá Calogeras, um dos maíore
mintstros da Guerra que já teve o Brasil, havendo sido (

único civil que ocupou, na República, esta pasta Impor
tante;

_ em 1.873 _ Nasce, em João Aires, do antigo mu

nlcípío de Palmira, hoje Santos Dumont, em Minas Ge

rais, o glorioso brasileiro que a 23 de outubro de 1906, err

Paris, França, realiza o primeiro vôo em aeroplano, Alber
to Santos Dumont;

_ em 1.897 _ Foi inaugurada a Academia Brasileira
de Letras;

_ em 1.934 _ em Joazeiro, no Ceará, faleceu o famo
so Padre Cicero,

_ em 1.947 _ Em São Paulo, encerrou-se o IV Con
gresso da União ela Mocidade Presbiteriana Independen
te, que teve inicio a 15 elo mesmo mês:

ANDR.E NILO TADASCO

SANGUENOL
TONICO DOS CONVALESCENTES
fONICO DOS DESNUTRIDOS.

•

l'e esses vinte marinheiros, �HARADAS INVERTIDAS: a) arre _ erra; b) it _ ti.
hlguns desejam permanecel .i:NIGMA: ararm; trago; morre; tocar; lava.
8.m Formosa, ao passo qm. ANAGRAMAS: Santa Maria; Uruguaiana; Rio Grande.
OUltros preferiram ir para 'J: • -- ..._.,-,.--.

Estad03 Unidos.

VIVER EM FOR
MOSA

TAIPEH, 17 (U, PJ - o

evêrno nacionalista chinê.
lecidíu conceder estatuto c.e

efugiados políticos a vinte

t0S 49 marinheiros do petrn
eJiro soviético "Tuapse" que

xprimiram o desejo de não

(j)ltar à União Soviética. En·

.'

Passa tempI) Resultado do pregão de cambiais realizado ontem, des
tinado, para jmpoi tacão de bens de pr(1ctuç� o para ernprê-
ga exclusivo na lavoura 'e pecuária:

.

ADUBOS
Dolar sôbre a Amértca

2

pi categoria _ mínimo e máximo
INSETICIDAS

Dolar sôbre a América
111. categoria � minírno e maxirno 31,50

Quotà elas disponibilidades cambiais que serão apre
goadas em leilão, dia 18/7.
Dólar sôbre a Itália _ Pronta entrega _ Total 2.0.00
Dolar sôbre a Iugoslávia _ Pronta entrega _ Total. 7.0.0.0
Dolar sôbre a Polônia - Pronat entrega - Total 4.00ü

I Dolar sôbre o Uruguai _ Pronta entrega _ Total LODO.
Coroas Suecas _ Pronta eritrega - Total 30,0.00

Quota das díspcníbtlídades cambiais que será; apre-

Aurea ,e Láury
confirmam

25,00

. . . . . . � .. � ,._ . . . . .
.

Participação
Antônio de Padua Pereira e Senhora, participam aos

parentes e pessoas amigas o nascimento de seu fHho ser-Igio, ocorrido dia 16, na casa de Saude São Sebastião.

FIC!rianópolis, 16-7-55.

Tenha todo o cuidado

CHARADAS NOVlSS1MAS
a) Da "nota musical" descobriram um "po

voado" coberto de cinza. 1

geadas em leilão:

Hoje, dia 19

Dolar sôbre a Argentina _ Pronta entrega _ Total

do Dola.r sôbre a Finlândia _ Pronta entrega _ Total
Dolar sôbre a. América 120 dias _ Total

Quarta-feira, dia 20
Dolar sôbre o Chile _ Pronta entrega _ Total
Dolar sôbre o Japão - Pronta entrega _ Total
'Dolar sôbre a Noruega _ Pronta entreg:1 _ Total
Francos Francêses _. Pronta entrega _ Total
Francos Belgas __ Pronta entrega _ Total

Quinta-fejra, dia 21
DoIar sôbre a Espanha _ Pronta entr(;ga _ Total
,Do!ar sôbre a Hungria _ Pronta entrega _ Total
Dolar sôbre a Polônia _ Pronta entrega - Total
Dolar sôbre a Turqpia _ Pronta entrega _ Total
Coroas Dinamarque3as _.Pronta entrega _ Total

8.000.
7.000
18,000

1.000
10.000
6.000

700.000
150.000

10.000
4.000
4.000
5.000
28.000

com as precauções que
deve tomar com os gri·
pados. - SNES.

b) "A mim" enviaram o "dialeto das Filipi
nas" trazido pelo guarda-costa. 1

CHARADAS AUXILIARES

LIR Envernizar .

UTO. Erudito
NAL. Derradeiro

USA. Pedra tumular.
1

Pedimos aos nossos distin"tos leitores, o obséquio de
preencher o coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redacão,
afim de completal'n!_os quanto antes, o 110SS0 Cada�tro
Social.
Nome ••••••••••••••••••••• 0.' ••••••••••••••••••••••

CONCEITO: Planta da família das Berberídáceas.

ANAGRAMAS

A) A CABRA REINA - Cidade elo Rio Grande

Rua
Mãe

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

Pai
_

.

Data nascimento .......•.........................•.

.,Estado civil , _ .
.

.Enlprego ou Cargo , , , .

Cargo do Pa.i (mãe) .

PartiaipalÇãO
Fernando Da.n�iani e Senhora, p� rticipam !'tos paren

.tes e pessôas ele suas relações, o nascimcnLo de sua filha,.
KÁTIA, ocorrido em 12 do corrente, na l\1at midade "Dr.
Carlos Corrêa.

.

Florianópolis, 13 de Julho de 1955

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

.

DR. LAURO CALDEIRA DE ANDRAD,.\
Cirurgião Dentista

Consultório: Rua D. Jaime Camara, 9
Horário: Segunda Quarta e Sexta feiras dà� 8'As

11 horas
Terça e Q'Llinta feira, das 14 àil 17 horas
Atende à noite exclusivamente com hora marCada.
Capoeiras: Terça e Quinta feira, das 8 às 11 horas

\ Sabado, das 14 às 17 hOl"as •

Norte
b) MAGUAM PENA _ Cidade da Paraíba

Soluções dêstes passatempos no próximo número

Respost;tS do número anterior (13) _

CENTRO EXCURSIONISTA "ARNOLDO RAUL.INO"
-QPEDIClONÁR10-

FUNDADO EM "6-9-54

JOVEM CATARINENSE I
E......._;;.,;;;�""""�_��,.�-;.- -

==,.-� •

AGORA QUE SURGIU A TUA SOClEOAiitl r�RÁS.
.

bÍA.�ÓRE-S OPQRTUNiDADES DE CO!';.!,t!'EC-E-R ..A

TERRA CATARINENSE. NÃO PERCA iEI':!PO. EN

V(A� NOS HOJE MESMO, TEU tJOME: E (NotRE ':'"

CAIXA POSlAL 489- F LORIAMÍPClUS-S.C. e'

. ;..::;

I -.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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QUEM PARA A AUTO-

I
mara Municipal que é eleita

NOMIA DO RIO? por sufrágio direto. Por que o

Assuntos de suma ímporv ] carioca pode escolher os seus

tãncía costumam ser esque - legisladores. aquêles que v:i·J

cídos, especíalmente por .'1.- controlar o Pretelte e êste fi

quêles a quem cabe a culpa ca dependendo de escolha do

da falta de resolução. A au- Primeiro Magistrado do país?
tomania de Rio de Janeiro nste é a nosso. ver, um

tem sido prometida, debati- ponto importante para a ea

da, mas nunca se eoneretl- colha pelo' carioca do seu
za ... Outros centros que se candidato à Presidência dr.

acham na mesma sítuáção, República. Algum dêles já·
conseguíram da Câmara e ·do se lembrou de prometer e.

Senado a sua liberdade de comprovar o seu desêjo de

escolher o dirigente. concretizar a vontade do ha-

O Rio de Janeiro já está bitante do Distrito Rederal de

beirando os 3 milhões de �1- ser politicamente igual aos

bitantes. E' dos centros na- outros?
cíonaís de maior Índice de O cartoca precisa - é uma

cultura. Deve portanto sa- questão moral e cívica - da

ber o que quer. EntretanLo sua autouomla.
cidades menores com apenas Seri uma prova de coutían-

20 e 30 mil habitantes elegem ca do govêrno à capacidade
seus prefeitos, enquanto os política do ríense. OU S€1.'LÍ.

cariocas não recebem ainda que não merece ainda eS3,1

do Parlamento Nacional esta, confiança?
Quem sabe se não estar"

na autonomia a resolução
dos problemas angustiante'
ela cidade maravilhosa? A

continuidade de administra

ção é importante. E a res

pensabilidade assumida por
determinado cidadão peran
te a seu eleitorado deve set

malar.

prova de confiança na S11ft

capacidade política.
Não podemos compreender

porque razão tarde tanto :
iniciativa. Perigo político?
Por que? O Prefeito mesmo

nomeado pela Presidência ela

República e reverendado pe
lo Senado, nada pode realí

zar sem a anuência da CÂ.-

•c•••••••••••e•••••••'4lIe•••••••••••'.'••••••••

VENDE-SE URGENTE
1 sala de jantar f in iss ima com 10 peças, bar todo es-

pelhado.
1 dormitério de casal novo, completo.
1 colchão de mola, de casal,
1 grupo estofado, finissimo, novo.
1 grupo de cadeiras de corda.
5 camas patente, de solteiro.
'Diversos transformadores e estabilizadores de cor

rente.
1 radio 'I'ransoceanico de luz e pilha, 8 va lvulasc, 7

faixas.
.

1 radio "Filips" holandês, 10 válvulas, 7 faixas.
1 aparelho ·eletrico para barbear
1 aparelho de porcelana inglêsa, de jantar, completo. I

1 mesa para exame gen icologico.
1 autoclave à querosene
1 fogareiro "Primus" novo.

1 fogareiro eletrico de 2 bocas.
Vêr e tratar em Itaguaçú, casa da Torre,

Carlos.

CHEFE DE TURMA NO SUB-SOLO
Os candidatos devem ter entre 25 e 35 anos, resísten

ela física e experiência em trabalho no sub-solo e chefia
de pessoal em minas de carvão ou outros minerais. Devem
ter anteriormente ocupado cargos de responsabilidade.
Salário: Cr$ 10.000,00 por mês. Instalações mobiliadas

grátis bem como outras facilidades.
Cartas para "MiNAS", Caixa Postal 751, Rio de Janeiro.

ECONOMIA absoluta
-

Grande .CONFORTO

AQUECEDOR

ELÉTRICO

fun-kk4
.IMERSÃO e,

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de

cobre.

• Aqu�cimento ultra rápido.
'

�

• Játo ,bundante na ternpe
ratura de�jadi.

o MlstUR,A.OOR 0""0, de fi'!. •.

IQQ.m in5tontoneo, permite Q

mg;gr .Içolo de Ql'odWQç� clt

rEMPERATUM.
-- ... - c

=-

(

F1Ql'i�n61lGl:f!, Qual'ja-fe!ra, ?-O de íulho de 11H5.

_� --:-

u

�__� �:_
(

__
) ESTA DO

I CII�� ?·?ho!a9.SE [Com a Biblía na Mão
I ?'o�y CURTIS - Piper
L�.JIgEN��O VOLTOU «No t.euacuk»
N o Programa:
Cine Noticiario. Nac,
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 5 anos.

li; vieram as chuvas, e desceram as torrentes e sopra-

[:.!._. •. -J.
ram Os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa;

_.�... .. e ela não caiu, porque estava assentado sôbre a rocha.

(Mat. 7 :25). Ler Mat. 7 :21-29.

As 5 - 8 horas. I
Richard CONTE _ Vive- Quando está girando, um brinquedo gíroscópíco ore-

ca LINFORDS _ Barbara rece considerável. l'es�stência a qualquer esfôrço para tirá-l
BRITTON em:

lo do. balanço. Girará z:um cordel, na ponta de um vidro

IOURO E VINGANÇA
ou na ponta de um alfmete. Tomado em maiores propor-

Technicolor ções, o l?esmo principia foi usado para produzir establlí-

No Programa:
dade nos vapores. Quando um navío enfrenta as ondas I

Noticias da Semana. Nac. encapeladas e as tempestades marítimas, o gíroscópío o I
Preços: 10,00 _ 5,00.

conserva em equilíbrio sôbre a quilha.

Censura até 18 anos.
Não navegamos o mal' da vida sem enfrentar ventos 1

___ ._

.

e tempestades, pertul'��ções e fr�cassos. Esbofeteados pc-I

1 ; � J
las tempestades da dúvida, do medo, do isolamento e do

PJ i:�, dano, precis�ment� de .ínfluê�cias estabilizadoras no nos-

'fI6j�Iu.i_IIMI_.IIõIIÍÍi ..__iL_"M"'_W_ so mais profundo Interior. Nos as encontramos na pessoa

As 8 horas. ! de J.esus Cristo. O espirito humano sente-se seguro nu

Ninon SEVILLA _ Andre .conrlança ele que Deus o ajude.

SOLER _ Rodolfo ACOSTA I
, Al:ele111os a .�eus com fé, para que Êle nos conceda

em .

esta força establlízadora de Cristo. Deus é para nós uma
-

J..EVA-ME EM TEUS
fonte de poder, e paz no meio das lutas e tempestades da
vida diária.

BRAÇOS
No Programa:
Atual. Atlantida. Nac,
Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 18 anos.

As 8 horas.
Libertad LAMARQUE

"'edro INFANTE em:

ANSIEDADE
No Programa':

.

Cinelandia)or;lal. Nac.

QUAR'l'.l FEiRA- 20 DE JULHO

ORAÇãO

Senhor, .nós somos fracos; tu prometeste fazer-nos
fortes. Vem agora, nós clamamos, e vive em nós para que
bem te sirvamos. Em nome .Crtsto, nosso, Mestre, que 1105

i
ensinou a dizer: Pai nosso que estás nos CISUS Amém,

PENSAIVIEN'l'O PARA O DIA

Se Cristo vive em nós, as tempestades da víds não nos

podem destruir .

A. Wayns Jones (Te:;;:a,,;)

com

reda-

Alugam -se
TRÊS (3) SALAS, COM

PARTIMENTOS DE FREN·
TE.
Ver e tratar à Rua Deodo

ro na 14, nesta.

N o Programa:
Metro Jornal. Nac.
Preços: 7,00 - 3,50.
Censura até 14 anos.

CONFORTO absoluto

_Grande ECONOMIA

Capacidade:
100 a,1.000 liírqs. \

-,

\
-

Fobficado$ nos tlpoa
nQl'iõlQT\tQj • y.crti,gL

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

.o____ ._�
i.

• Construção sólida, sendo _ caixa interna de COBRE ..
revestida de material altamente ISOI.ANTE .(lã de vidro).

• Resistencia do tipo tl.lb\.llar, inteiramente blindada. "I

• Controle a�tQmitico de temperlltura ��Tf.RMOST.ATo.
-.... Q.ue proggr�QnI grinc:fc fCQNQMJA. "._

..

�--=.:_ i\:

\�'�.n"' "
-

"�-
Vd �tI ,-�otQU&�FAÜL� 'J
,'=:.;��$OOt"'_���� ......�·:�ti�. --raMt*tor..,., ;"pI"

.:

Pronta

Com o já famoso teclado Facit em 2 fileiras.

DISTRIBUID0l1ES PARA STA. CATARINA

CASA FEERNANDO, LTDA.

Rua Saldanha Marinho, 2 - ex. postá!, 467
Fone: 3878

Telegramas: "Canan"
. FLORIANOÓPOLIS

�---_..........-

Dental. Santa Apllonia
T)[

.

ARTHUR ANTONlü MENEGOTTO
Rua: /Tiradentes, n.? 20

FLORIANóPOLIS/

El-iPt;ClAl lZAD.\ E.'\'l ARTIGOS llE]\iTARlO::)
Estoque permanente dt todos e quaisquer IlrLigos

vcn eernentes ao ramo

F�QUIPOS, CADEIRAS E MOTORES 'EVONl te-
mos para pronta entrega

Aceitamos encomendas de PLACAS E..,ldALTADAS
para diversos fins

ATENÇÃO; Atendemos os senhores Dentistas e

Protéticos do Interior pelo Serviço de REEMBOLSO
AÉREO e POSTAL

CONTADOR
Precisa-se um com longa prática.
Tratar na "A MODELAR".

ECITAL.
rurzo DE DIREITO DA
PRIMEIRA VARA DA CO

,
CARCA DE FPOLIS_

EDITAL DE PRIMEIRA
PRAÇA COM O PRAZO

DE DEZ DIAS

rada, assoalhada e envidra-_

çada, com diversos compar
timentos -em regular esta
do de conservação e srtas

benfeitorias, registrada no

tabelião do 10. Ofício desta
Comarca no livro na 3/F,
fls. 193, transcrição ante
rior na 6.894, livro 3B fls.
261, nO 2.120 de 10 de no

vembro .de 1947, no valor de
Cr$ 150.000,00 segundo a

avaliação judicial. Dito imó
vel foi penhorado à Diler
mando Schmidt, na ação que
lhe move Clarno G. Galletti.
E, para que Chegue ao CQ
nhecimento de todos, man

dou expedir o presente edi
tal que será afixado 110 lu
gar de costume e publicado
na forma da lei. Dado e

passado nesta Cidade de
Florianópolis, aos treze dias
do mês de- julho do ano de
mil novecentos e cinquen
ta e cinco, Eu, (ass.) Hygino
Luz Gonzaga, Escrivão 'o
subscrevi. (as,s.) Adão Ber
nardes: Juiz de Direito da
10. Vara.
20nfere com o o,riginal
Hygino Luiz Gonzaga
Escrivão do Civel da 'la,

Vara.

O Doutor Adão Ber

nardes, Juiz de Direito
da la. Vara da Comar
ca de Florianópolis, Es
tado de Santa Catarina,
na -forma da lei, etc.,

FAZ SABER aos que o

present,e edital de primeira
praça, .com o prazo de dez
(10) dias virem, ou dêle co

nhecimento tiverem, que, no
dia vinte' e nove do corren

te às 14· horas, à frente do
edifício do Palácio da Jus

tiça, sito à praça Pereira e

Oliveira, .o porteiro dos au

ditórios . do Juízo trará à
públiCO pregão de venda e

arrematação, a quem mais
der e maior lanço oferecer
sôbre a respectiva avalia
ção: - Um terreno situado
nesta cidade à rua Monse
nhor Topp nO 21, antiga rua

Jaguaruna, constando de.
uma casa, construida de ti
jolos, coberta de telhas, for-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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JUIZO. DE DIRBl'ro DA nu •. "",,,1ho"0.•6". Congresso Eucarlstlce
l'HLvU!.IHA VARA D� CO- çada, com diversos cornpar- \ A Agência REAL··AEROVIAS avisa as pessoas interessadas que restam poucos

CAReA DE FPOLlS.
.

jtmlentüs em reg�llí'tr esta-.!lugares disponíveis p,::U,a as viagens DO p�ríodo elo Congresso Eucarístic�,
_

I do de conservaçao e suas Se va. Ba. esta Interessado em viajar nesse peno do procure hoje mesmo a

ED�TAL DE PRIMEIRA loedúlorlas, registrada no
I

Agência REA.L-AEROVIAS, Rua Com . .IVü'cfra, fi, fone �3 58 e reserve sua passagem,
PRAÇA COM O PRAZO tabelião do 10. Ofício desta'

DE DEZ DIAS Comarca no livro na 3/F, 1
fls. 193, transcricão ante-I

O Doutor Adão Ber- rior 110 6.894, liv�� 3B fls. !
nades, Juiz de Direito 261, nO 2.120 de 10 de no-!
da la. Vara .da Coma r- vemhro de 1947, no valor de
ca de Florianópolis, Es- Cr$ 150.000,00 segundo 3,

ta do de Santa Catar.in a, avaliação judicial. Dito imó
na forma da lei, etc., vel foi penhorado à Díler-

FAZ SABER aos que o mando Schmidt, na ação que
presente edital de primeira lhe move Clamo G. Gilletti.
pra .:a, com o prazo de dez E, para que chegue ao co

(10) dias virem, ou dêle co- rihecimento de- todos, man

nhecimento 'tiverem, que, no dou expedir o presente edi
dia vinte e nove do corrcn- fal que será afixado no. lu
te às 14 horas, à frente, do gnr.. de coshi.me e publicado . l\-L'\.J.'lt\Z; FLORIAl'IOPOU�
edifício do Palácio' da Jus- na forma da lei. Dado e

tiça, sito à praça Pereira e passado nesta Cidade de
Oliveira, o porteiro dos au- Florianópolis, aos treze dias
ditórios do Juízo trará à do mês de Julho do ano de

público pregão de venda e ,,:nil novecentos e cinquen
arrematação, a quem mais, ta e cinco. Éu, (ass.) Hygíno
der e maior lanço oferecer Luz Gonzaga, Escrivão o

sõbre a respectiva avalia- subscrevi, (ass.) Adão Ber

ção : - Um terreno situado na rdes, Juiz ele Direito da
nesta cielade à rua M011se� 10. Vara.
nhor ToPP na 21, antiga rua Confere com o original
Jaguaruna, constando de Hygíne Luiz Gonzaga
uma casa, construida de ti- Escrivão do Civel da la.
jolos, coberta de telhas, for- Vara.

Expresso Floria_nópolis LIda.

FLORIANOPOUSE

Escrltór\r, ,

Rua. Padre Roma f)Q . T>!Tr"';,'

Deposito:
Rua: COnSeU1i':Íl'0 M::dra n

Fones: 253·1 - 2.5:13

oaíxa Postal. 431}

End.' Te.1egrá-rIeo:
Sandrade e Tran�p0Us
I \ _ ..o--

-

"'-ti)!L"'TC"·:��'f. 1�.l)
S:io Paulo - Capital - SP,

Endereço 'I'elegr-áfice:
sandraoe e Tl'anspollil

----0-

IJ\rêncla n ... Ri!) IIe "'nlf�ü·o " "'I�' f'I,,1(, !Jor1'1\onle COto tráreeo mn tuo aU

8io Paulo com a EmproÍ',u d� T"i'amlportes Minu Geralll SIA.)

.1 sala de jantar fin issima com 10 peças, bar todo es-

nelha.do.
1 dormitório de casal novo, 'completo:
1 colchão de mola, ele casal.

.
>

I grupo estofado, finissimo, 110V-O.
.
r: ,

. ." -

.' -
..

.

-. "

.

1 gTUpO de cadeiras de cordà..
"'"'�""""'�'· •. ESPJ1yCrA1;tiAlf���1\'fl..1tTíGos DENí!Amu'Sic�-l"

-.

5 camas patente, de solteiro.
. �stoque .permanente- dt! +bdos ,e_quaisquer :1.1'l

.

.ig(Jf(
Diversos transformadores e estabilizadores de cor-

I concernentes ao tamo·"'_ -

.

rente. , EQUlPOS, CADJnRAS E ,l\1tJTORES -EVONI te-I'I radio 'I'ranscceanico de luz e pilha, .8 valvulasc, 7 .
mos para pronta entrega

f'aíxas. i Aceitamos encomendas de PL.ACAS F.'JLI'rALTAj)A�
I ra dio "Filips" holau dês, 10 valvulas, 7 faixas. 111JHa

diversos fins
1 aparelho eletr ico para barbear ATENÇÃO; Atendemos os senhores . Dentistas e

1 aparelho de porcelana ingIêsa, de jantar, completo. Protéticos do Interior pelo Serviço de REF.:lVJBOJ..SO
1 mesa para, exsme gen icologico. I AÉREO e POSTAL ' .

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

1 autoclave a querozene , .. . ....
'.. .

1 �0g.are!ro'C>Pl'iI:1US" novo. I CONTADO·R" "

A,�iA' MI8C.LANiÁ.i.tl'f,.
1 fogareiro eletnco de 2 bocas. .

",,':.
I "j)pWora 'doa Rádi.. Roe•.&.Vêr e tratar em Itaguaçú, casa da Torre, com Dr, ,

Precisa-se um com longa prática,
Carlos. I Tratar na "A MODELAR". . Vltor, VaJVllJu • Due_

Ílental· Santa Apolonia
-

".,

CO.!" --.
OUfIAIfTE TODO DIA

�....-.,_..,--_:<�""._... .•_.. :<- , e J
e'

_ .....� .... - -----.--------_._----

VENDE-SE URGENTE

T'\f
ARTHOR ANTONIO MENEGOTTO

Rua: Tiradentes, n.? 20
.

FLORIANóPOLIS

\

.�------- __ o __._� • � _

.

'Trate das Vias
Respiratórlas
As ísronquites (AsmAti.'

cas, Crônicas ou Agudas) e

catarros), assim como a•

15 suas manifestações (Tos
ses, Houquidões, Resfriados,
�ripes,' r

,

são moléstias que
atacam o aparelho respil'&-
r ór io e devem ser tr!;Ltadas
com .im medicamento enér

gico que combate o mal, evl
tando complrcaçôes grayes.
Procure hoje o seu vidro de
"SATOSIN" nas boas rsr-

Distríbuídor

C RAMüS S/A
Comercio
teu••Ioâo

Transpc.rtst
Purtc. 9 li""poli

Parttctpaçao
Emanoel Paulo Peluso Joaquim Coelho dos, Santos

e

. Maria 'José dos Santos
têm o prazer de p3rtiCip'ú

a seus parentes e amigos,
.o contrato de casamento de
sua filha Marlene com o sr.

Paulo Cúneo Peluso. /
e Paulo

e

Carmen Cúneo Peluso
têm o prazer de part.ic ipar

a seus parentes e amigos,
I) contrato de casamento de

-seu filho Paulo com a srta,
Marlene dos San tos.

Marlene
confirmam,

Florianópolis, 9-7-55.
4 OPERAÇÕES

A máqutna de calcular que mais se exporta .no MUNOD

Participação
,

. .J-OS,É,:"j\--lARTINS NETO
e

ARACI 1\'1. MARTINS

- Vva, MA·IN-INA HO»m· '

GUES
BITTENCOURT

Têm o prazer de partící- Têm o prazer de partící-
par aos parentes aparentes ,par aos parentes e amigos
o contrato de casamento de rentes, o contrato de casa

'sua filha Zilma, com o dr.' menta de seu filho ·Yalmy
Valmy Bittencourt. com a sta. Zilma Martins

Zilma e Valmy
confirmam

Florianópolis, 9 de julho de 1955.

I Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de

I
preencher ,o coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação,
afim de completarmos quanto antes, o nosso Cadastro
.Social.

.

;

Non1e .

nua , .

lV[ãe - .

Pai , , .

Data ·nasclmento '

, .

Estado civil , : .

Empl'eg'o óu Cargo
Cargo do Pai (mãe)

Participação,
Fernando DarrJani e Senhora, p:>rtleipam aos paren

tes e pessôas de suas relações, o J!::c.::cimêl1to da sua filha,
KATIA, ocorrido em 12 do corr.e',1t2, 11.8, M:1.tenndade "Dr.
Carlos Corrêa.

Florianópolis, 13 de Julho ele 1955

--------�-----�._------- -----

DR. LAURO CAI;DEIRA DE ANDRADA
-, Cirurgião Dentista

Consultório: Rua D. Jaime Camara, 9
' ..

��

Horário: S�gunda Quarta e Sexta feil'Qs dMs 8., às
11 horas

Terça e Q\.lÍnta feira, das'14 às 17 horas
Atende à noite exclusivamente com hora marcada.
Capoeiras: Terça e Quinta feira, das' 8 &S 11 horas

Sabado, das 14 às 17 horas.

>1

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



DECLARACÃO AO POVO
, , UATABINEN8ES!Nba haverá aumento no preço

da, carne
A HISTÓRIÇA CIDADE DE LAGUNA PRECISA ERGUER, EM

#

PRAÇA PÚBLICA, U.vI lVIONUlVIENrrO PERPETUANDO A FI
GURA DA HEROINA DOS DOIS MUNDOS. ANITA GAIUBAL
DI VIVE NO CORAÇÃO DO POVO MAS A SUA IMAGEM DE
VE ESTAR NO BRONZE PARA VENCER NO TEMPO!
Vive no coração do Povo gratidão e é justo o menu- liz idéia, se rejubila com 03

Catarinense a heróica figura I menta à memória insigne, promotores e suas paginas
de Anita Garibaldi, "a heroi- para que.o bronze aponte estarão abel-tas para tão ele
na dos dois Mundos", cujo mais um exemplo digno às vada campanha cívica, pró-
1060 aniversário de morte se- gerações futuras. pría do patriotismo dos bar-
rá comemorado no "Pí'óximo E.<:ce jornal, apoiando a f12- I rrgas-verdes!
dia 4 de.Agosto,
A histórica Cidade ele La- .-.r_·�""_-_·�-..-.;o�--",,_-.·_-_�_·.......-_-_".r_·a�'h-_·.·.!".·_"_"_-""�·...._·.·_-_·.·.·u·.

Bnrpreentlído com as falsas e tendenciosas notícias vei

culadas em jornais e rádio desta capital, sôbre suposto
aumento do preço da carne verde em Florianópolis, venho,
na qualidade de contratante com a Prefeitura Municipal,
_cler-Jaral' que tais notas Dão destituídas de qualquer funda
mento, não tendo cogttado, absolutamente, de qualquer
modíüoação nos preços atualmente em vigor.

Declaro, outrossim, que não pedi nem pedirei 'às au

torídades competentes qualquer aumento e que respeita
rei, inteiramente, e até o último dia, o contrato que fir

mei com a Prefeitura Municipal prestigiando, integral
mente, a operosa administração do sr. Prefeito Municipal,
dr. Osmar Cunha, homem público incansável na defesa
rios altos interesses do Povo.

Fique, pois, tranquilo o nosso Povo que não haverá
nenhum aumento no preço da carne verde em Flcrlanó

polis.
Florianópolis, 18 de julho ele 1955.
João S:U1toS ela Silva Contratante e responsável

pelo fornecimento da carne verde em Florianópolis.
...........�••••••••••s•••••••••e6•••••••••�

..,.'

guria, que em Abril do ano

próximo comemorará o seu

Centenário de Comarca, que,'
assinalar tão significativa
efeméride com o levantar, em
praça pÚblica,_ um monumen

to perpetuando a memória

. da, heroina cujo nome rígura
nas páginas da História elo

Brasil e da velha e legendá
la Itália,
Um movimento, de âmbito

TTE. ÂNDRtllNO NATIVIDADE
DA COSTA

PUl' recente ato do sr,

Presidente ela República,
foi promovido ao posto de

P tenente do Exército Na

cional, o nosso prezado co

Iflbm'�H1Ui' Tte. Andl'élino
Natlvidade da Costa,

nacional; com o intuito �le O ilustre militar, ontem,
angariar meios para este nm no Qmll'tel General da 1.

iá está em atividade, tendo D, ::3, unidade onde atual-
Floliu.nóiiolis, Quarta-feira, 20 de julho de 1955, .

__________ .

iido organizada lima Oomls- mente serve, recebeu mais
----

lão, segundo liOUC'!1S que te- essa IH'ómocão, 'I1Ie é bem

mos. lima recompensa pelo seu
Dai o apêlo para que todos. I düdirado esforço pelas ror

não medindo esforços, se ças armadas e pelo seu pa
unam a esta tão louvável íni- tríotísmo.

:iativa, dando-lhe apôio in- Grande conhecedor da

tegral e a valiosa contribui ..

·

HisÍl�rja Pátria, tem o 're

çào para que se concretize 3 nen tê Arulrêltno sempre
idéia. ; colabnrauo em nossa Im

Convém lembrar 'que mui- prensa, incentivando a

tas cidades possuem o n1.J- nossa mocidade ao amor res, subordinados amígos e

numento de Anita Garibaldi pelas cousas do Brasll. colegas, jun�amos as de "O
� somente Laguna, o berço Antigo redator de nossa ESTADO" com os mais sino

natal da heroína, não o pos- Iôlha, na oportnnldade de ceros votos de novas con-

sue. sua, promoção, às muitas quistas na carreira que

Querem, agora, os Lagu - rel.cttacôes que, ilOl' certo, a.lnaçou e que tanto tem
que a par dessa gratidão, quis o dr. Sebastião Neves anexar nobllltado.nenses, sanar esta lacuna (li' receberá ele' seus superlo- u

solidariedade política. Ai aY;i.nçou um sinal que não 1Jocli�l __ .____ . ._. . _

avançar, porque valer-se do cargo e da autoridade para fim '�•••*.$�••w.O.�••••••••••••�•••••G•••�•••••6�UU5W•••••�•••••• .,••••••

politicos é c!'lme definido em lei. Com que autoridade o dr : �
Sebastião Neves quer recuperar os que praticaram ,delito', , I V d "I- S· I T b Ih- t

·

se êle t�m�i�s��� r�:��:t�':�l���:d:e :.�Z :::�:;l��i��i;,er��}� i A Dl· a N lança Dela Ia ra a' IS a i
'lua(h'o de madeil'a, no 'lual são pul.J-licados os boletins de .. .:

.

.. Esse será o }ll'ograma de 1l1'0llagTlnda. e ele del'lisa das candidaturas 'Francisco
SErviço ria vig'illlllcia_ Agora, além tlesses bolatins, o (juaill'il '.
ostenta lH'opag:wlh ImliLie:t e explol'açües em tôrno .ln $ Gnllotti e Miranda Ramos. a sei' inaugul'uoo no IH' ..�xijno dia 20, às 12,40 hm'a,5, IIab6ilo !lOS funcionário,;. O· C.ídigo meitoral proíbe, sob S:lIl- : /leia Rádio Gllal'Ujá,

ções, o uso 'lle repart.ições jlliblicas IHU!l fins partidário". ! :
Consuma, assim, (; Ditetor da Peílitenciál'ia, nOV:l,

iiliração'l �6•••0.8.a•••••8·,..e�••ilita'i/I.�.$"'.iI��lIll�$�.iiII�6}ii.iJ��aOil30�@íi.�..!.••11).,.... �

CanUl se vê, nada hfl\rel'ú t1c sIn'llrecnd;;n(e se os detclIll),

M d
.,,,.

.

�1� ,_��u:t-enêi.á�'iã
t.·a,Í[ucm () .11'. ItOlllê\l Seba,;iião �é\'es Ilê

, en Ica-- nc IaP fl.hA qlh' o (;0111]('10 de encIUma, terra do cay!

,�:;-lD.to llJcnist� fi Vl:ce-COVE'l [1[.(1'01', 'nEto fraeassas,se, cl:vel'- i
S,13 �lovidénCias foram [om;:,>àa5. A,data. fOI .fixada para um

4spe.ctos negatl·vos da SIlCr ieda:de brafUelra 110m o
c1om.mgo, Justament.e no C1Tl quc l:uvel'la vanáS festas pJ- i

t; . U
.

al . • U

pl.!l�res e part.ichs ele fl.ltebol, promovidas pela benemérita: 'longr9sso l1ocarl·slr·co grande numero do mendl'gosf;CAM, - Socledade CnCiUmense de Amparo aos Menor,os U 111 li I) li ..

_ o que sieniiícav:l. aglofill.'\'ação popular. Muito foguete, - "O Congresso Eucarís- bir, rigorosaménte a mendi- i)Ú))!iC03 e a socieelade el��

muit:l Pl'OlK:gallcla e alé ,;,:,,:i brülc1a mmical. Apesar de to- ti co Internacional, em reali- cância nas ruas, como de fa - tS'cral. Almas autenticamente

do êss.e esfOrCO, o comic:o ainda. foi retardado, que o 1)0- zaçiio no Rio de Janeiro, .':;,"!,. to se impõe. crbtãs não se esqui varão, d;:;·

vo, à 110fa ill:ncada, no centro d.á cidade, não estava dalll.lo por um lado, põe em rtlêvo I Trata-se, aliás, de um pro' certo, à contribuição que pa,

1.01a, Não exageram os teletnunas de lá procedentes quan- um aspecto positivo de nos.: blema de nítido caráter so- 1'a tal fim lhes for solicita

elo confessclln que algumas ccntena.s de peS30�lS assistiral;1 sa vida social - o fervor 1'e- i cial, par(\ cujo solucionamen- da".

ao metting'. Ess:,s algumas têntenas devem ser entendidas Jigioso, realçado pelos es- to devem cooperar, tantJ (Do "Correio do Povo", Jt'

ramo quatro centenas e mo:a, segundo contagem pl'O- p:endores elo culto - por 011- quanto possível, os poderes, HJ do corrente).

('edida no 11LOmentu. Os ol'adores desfilaram: deputado tl'O hLlo, no entanto, clá lu- ----- --- --<'-_-

l!ülse, acadêl'nico Bastos, dr. Caldeira, Hel'ibei'to, Jorg::!. gal' à exteriorização de as

Palmas e aplausos, só oS elo l)alanque. O povo gélido, indi- pectos negativ03 da socieda

ferente, :1 comenbl' o. esforço. dos oradores. Entre el':'8 ele brasileira, os quais, além

j:i nomi:nalmente citado:;, deve
_

ser incluido um V'�- de ineômoc!os e vexatório�,
l'eador de Forquilhinha, Que, ele boin� à cabeça, iniciou sm. testificam graves problema:;
arenga, despertando, com isso, protestos da assistência, qU'3 cbmo, por exemplo, o ela cri.

pipocou apartes: Til'!! a 1oina! Olha a boina! O ol'ador, minalidade e o da .mendicân
para espanto g·eral, nanou c.ae o dr. Jorge Laeel'da era um �ia.

nome tào nacional quc, com o seu prestígio, havia evita0;) Noticia-se, com efeito, q�l�

a intervençao em São P<lulo! Por aí se vê o e'SlletacuIal' êx�.. ;1.S ceiebrações religiosas e a

to do comício na terr? elo candidato a Vice, na altiva Cri- enorme aflLlência de pcregri
ciurna, que tantas e tão fragorosas denot,,>s tem inflingit!o nos pelas mesmas motivada

ao sr .. Heriberto Hülse. têm atraído às ruas dá "Ci-
':' GOSTARíAMOS, face à nota elos funcionlÍrios, de dade Maravilhosa" gran:le

Vf'i' a cura dos choramingões da U, D, N. que, ao ser adia� número:l2 batedores de c;u

da a discussão do Plano Eleitoreil'O de Obras, correram aú teÍl as e pedintes, levando h.o

,rádio pal.·a; desencadea.r ingênua e lacrimosa campanha de- autoridades policiais a inten

n�a1róg'ica c,ontra' o P. S, D .. Na certeza de que esses pro _ ,a atividade inclusive, ao que
lHiUciamentos SUSI1CitoS c e.�sa inqualificável exploração se noticia, para fins de de

hão cfilhHiam l'esult:ulns e fi, classe dos funcionlÍrios sabe- tenção ele mendigos, o qui'

Il'ia discernir, aguanlamos u desfecho do l'umowso elJisó- tem dado lugar a comentl'i
<lio, A nota que hoje íns�ioiliIOS, em local de destaque, lJÕe rios, paIO lJarte da imprensa
úm definiti"o ao assunto. carioca,

RESTA-NOS, ainda, uma palavra. Os jornais go- Na verdadt, só se jU3tifíC:l-
vemistas, aqueles que tanto alardeavam independência e :ia fi. prisão de falsos mendi

iiberda,le, não quiseram publicar a nota dos �uncionário::;, �'OS, em vista do que QC:Ol'l';�

mesmo como matéria paga! 'Nós, os meros empl'eg-ados, ').-; la, Rio ele Jnneiro como em

que nunca Escondemos ao povo a nossa· vinculação parti- . :oc1as !'loS gi'aildes ciL1ades bl'ft .

dárla, pedimos aos libérrimos Ól·g5.os situacionistas a SUH ;ileiras: o fato de não havel'

licença para timrmos nossos chapeus, em respeitosa ho- l.3i!os de mendicidade com

menagem, c saueli-los ('om ::l mais estrepitosa e inconve- ll1stabções suficientes par'1.
n:ente das gargalhadas! I! lbtig<1l' todos os inválide.s-

Nótulas
" O DIRETOR da Penítenclárta, dr. Romeu Sebas

tião Neves está vendo com 1 cnlídade o pleito ele outubro. li

dai desnianrlar-se l:01l10 o mrus apaixonado e írresponsávc:
belegulm político. O;; fatos seguintes evidenciam a arírrna-

çào. Vários runcíonárros, alguns já bem antigos naquele es

tabelecimento, toram recentemente reclassírtcados, com

melhoria de vencimentos. O diretor, valendo-se disso, apro -

sentou-lhes um telegrama ue agradecimento :J.o S1'. Gover
nadar. Até aí nada demaís, que tal agradecimento estaria
mesmo dentro do melhor figmino. Acontece, entretanto,

PEQUENA ESCt\RAMUCA
,

Defronte ao Bar O. K., 8' zendo que "ainda te encho �\

Praça 15, ôois hDfnens se es' cara", quando quem estav",·
tranharam e houve os costu- de cara cheia era êle!
meil'os empurrões, tabefe;!. O reporteI' passava na ocr'.-·

etc. Foi quanto bastou pat'R sião e presenciou este episó
ap�1'ecel' a popular turma clJ dia que não t�v� Hlaiores cou

I

"deixa disso". Os dois exal- sequencias I
tados fi,:cram força para Icontinuar a contenda, m:15 Aqui em nOSSa pacata ter-

I
um Sargento ,da nossa Políci-l rinha é dura a vicia do& qJ.l� i
Militar entrou em cêna, aeG.- labutam na imprensa e que;
bando com aquela brincadei- tem de alimentar o jornql:
ra. com fatos que absolutament:;

,

De longe, porém, do outn não ocorrem. Somente peque
lado da calçada, o mais üal1- nas escaramuças que nâo
zino, vomitava, valentia, d! - sensacionalizem a ninguém.
-------_-_-_ .-_._.

CLUBE DOZE DE AGOSTO
NOVA SEDE SOCIAL A Diretoria do Clube Doze

de Agosto agradece mui· pe
nhoradamente a valiosa co

operação dos ilustres Enge
nheiros que prestaram seus

serviços sem nenhum ônus
para o Clube.

,NEGADO

A Comissão da Sede Social,
em repnião de 18-8-55, jul
gando os unte-projetos apre
sent:-tdos pelos Engenheiro�
Rui Ramos Soares e Deoclé·
eio Rodrigues, opinou pelo do
primeiro, como base para \)

projetos definitivos da Nova

Sede.

'--REÁLíZACOE's MUNlrlp·A"iS·'-
--�-

" .

Foi inicf?tclo o calçamento I fim de que �s nossas ruas te
de um trecho

-

da rua Duar'::e nhal11 um aspecto condigno
Schuiel, pelos operários ie ela metrópole de um Estad,).
nossa Prefeitura.

sem recursos.

Trata-�;e, no entanto, d3 Ambos projetos eram exce - RIO, 18 (V.A.) - O Supe-
cll11 problema social, que .ii lentes e fizeram jús às duas rior Tribunal Militar, apó."
poderia estar re301vida. Náo medalhas de ouro que pre _ prolongadas debates, resol
diremos quanto às suas cau- miam o elevado espírito ck veu, por ll1aioria de votos,
sas proi'Lln�as, �ue. entro� -

I cooperação dos dois Enge- neg'ar "habeas-corpus" ao ci
cam com a 19-norancla, a mi- nhei1'os pois fizeram gTatui- vil do Ministério da Marinha
3éria, a doença, etc., mas, pe- bmente os ante-projetos. Durval Silva Guimarães, en-

Io menos, quanto aos seus e-o Na virtude da SEMANA DO volvido no desfalque de set�
;'eito.:::. DOZE que será organizada milhões de cruzeiros de ma _

BasÜtl'ia cllle se fizesse um por Eduardo Rosa, sedio os teriais pertencentes ao Arse
leváníamento dos verdade; - ante-projetos 'apresentadas nal da Marinha, no Rio Je
fos necessitacl0.3, em cada lu .. ao público, I Janeiro.

Pelo 'mesmo delito
gar, e se amplias:;e a ang'D. - A C0111 ; ;·\c 'ulgadora fol responderam o almirante de
riação de meios, de modo que composta cios srs .Engenhei- esquadra Belfort Guimarãus
se pudessem proporciona r ros Haroido Pederneiras, Hei- e vários oficiai.; da armada,

au�ilios ou abl'i�OS_ a. todos pJ tal' Ferrari e Valrny Ritten, cujo processo está em CUl'30'
::t331lU, se tarnUl1a lu;ito pj 01, I "curt. I no Superior Tribunal Milit:u.

A Prefeitura Municipal e3·

O Tti procedendo a repal'os nas

.

EMPO
C::tlÇ:-.tdft,<; que circundam ') Previsão do tempo até às
J:lltlirn Ol!'yeil'a Belo, dando H horas do dia 20.

um belo exemplo ele como Tempo - Bom. Nevoeiro.
encara a conservação dos Temperatura - Estável.

próprios municipais. Aos S1'S. Ventos - Do quadrante
proprietirios cle residências Norte, frescos.
apelamos para que imitem Temperaturas - Extremas
o exemplo, cuidando da con- de ontem: Máxima 24,9. Mí-

- ...
·

...

f_-e-rVifi,flu· nê' .SlTSlS' ralQaf'l'?s, a· n-iH:J'.I . J.J,7,

DENUNCIADA A ADMINISTRACÃO
"

Vereador carioca acusa o L A. P. I.
RIO, 13 (V.A.) - o IJ1,JGl

tuto de Aposentadoria e Pert ..

sões cios Industrrár'íos, a pe
sal' de possuir nesta capital
três arranha-céus de sua

propríedade, vem de alugar
por 600 mil cruzeiros men

sais varias andares do edifí
cio do Clube de Engenharia
para instalação de seus es�

critorios.
A denuncia foi feita pelo

vereador carioca OJ.té,.l li .: .i

ga, do PTB, ela tribuna �Ll.
Câmara Municipal, acresceu
tando que o IAPI apesar :18
realizar tão alta despesa to

talmente adiável, se reCUSO,l

a fazer pequenos gastos para
a instalação de um telefone

público no conjunto resíden
cíal que construiu nesta. CR

pítal.
O mesmo vereador revelou

que o SAPS alugou, por 70

mil cruzeiros mensais, varias
andares em um edifício no

Largo de São Francisco quan
do particulares procederam
a contrato de locação seme

lhante mediante aluguel ríe
40 mil cruzeiros.

ACORDO MULTI
LATERAL

RIO, 18 (V.A.) - Esti err,

fase cle conclusão o acareie
'multilateral de comércio l

pagamentos entre o Brasil,
Inglaterra, Alemanha Oci- Ainda de autoria do sr. Odí

clental, Austría, Holanda E lon Braga foi a denuncia de
Suécia. O acordo em estudo!': que a Comissão de Imposto
visa, sobretudo, sanar as di- Sindical está gastando 650
nculdades decorrentes ela ca- mil cruzeiros com a írnpres
'encía de divisas no Brasil, são de uma revista, com abun
igravadas com o cumpri- dantes fotografias do prest
nento dos cónvenios ele pa- dente da CIS, quando deixou
gamentos da nossa dívida co - de instituir 53 bolsas de es

mercíal para com a Inglater - tudos para filhos ele traba
ra e a Alemanha. ! lhadores por falta de verba

CHEFE DE QUADRILHA
Com menos de 17 anos de idade

..

Rio 19 (V. A.) - De São [onde carregaram
Paulo chega- nos a noticia cem mil cruzeiros
de que a polícia depois de pedras preciosas.
exaustivas investigações, 2-

retuou a prisão de Reinaldo Pelos depoimentos prestados,
Ferreira Benotti e Otacilio conprovou- se que a quadri
Laurinda, membros da qua- lha - os demais membros,
drilha que vem praticando em numero de dois, contínu
varias assaltos nesta capital am foragidos - era Iídern ds..
e interior bandeirnnte. Os pelo menor P. F., 'de 17 anos

meliantes confessaram, entre I
de idade, que tambem foi de

outros roubos, o assalto a u- tido e encaminhado ao J'u'izo
ma relojoría, em Taubaté, ele de menor.

mais �e
em jóias e

30% DAS COLHEITAS
Perdas anuais no Brasil

Rio, 19 (V. A.) - O Brasil - são focos inflacionários, 0-
não está empodrecendo: en- riundos da má administrn
riquece á medida que desen - ção das riquezas. Fabva as

volve a exploração das suas sim o sr. Benjamin Cabel�l)
riquezas. Esse, em suma, o respondendo a um inquérito
pensamentó do sr. Ben.iamin que a Confederação Nacion::-.l
C"bello. contrariando tudo do Comércio vem realizando
:uanto se disse até agora. O I'entre

elementos das classe,
'x- presidente da COFAP produtoras e economistas.
;u ,tenta, igualmente, que::. para conhecer-lhes o pensa
�ntr;:: nos não existe infir,-

I
menta em l'elacâo á atual

ção: o qi1(') e�st() --:- afirm';, I
conjuntmu brasÚeil'a.

E, como diz lá o nosso Pantàleão, o aliuox:ll'ifado
abriu-se:

100 resmas de papel fino, de 500 folhas cacLt
uma, para propaganda da Frente-Democrática;
20 resmas, também de 500 folhas, para a im
prensa "livre e honesta", como diria o Cronge!

Foi 110 sábado, dia 17 do corrente!
* *

*

A GAZETA está de castigo, por haver elogiado o

dr. Miranda Ramos!
* *

*

A última exíJloração política é a de que o culparIa
pelo custo da vida em Florianópolis é - pasmem os

leitores - o sr. Francisco Gallotti!
Isso porque, segundo ouvimos dos últimos boatei

ros, sendo o sr, Francisco Gallotti diretor dos PÔl'l'ns
do Brasil (sic), está trancando o nosso pôrto!

O dr. Gallotti é administrádor elo pôrto do Rio dJ
Janeiro. Só! Não tem nada com o ele :F'lorianópolis, o

qual, aliás, segundo promessas feitas há um ano, já
devia estar construído e inaugurado! Conforme cli

chés, na imprensa governIsta, em novembro do ano

passado, aconteceu aqui pedra inaugural desse PÔl'to,
com 'churrascada, champanhota e tudo,

Depois eles contam!
* *

Um cronista social da nossa Gazeta, ante-ontem
(vá lá), abriu o Diál'io da Tarde e ficou petrificado:

Credo! Política, politica, política!

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


