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i :r��d:SRa:'os ! 1'10 d. S. Catarina f. �

_, ""ELiCOU, .mte-cntem, um 6,,00 c,'''�o: ',u,
� GEREtHE • : Ano XLII ; I . �1r;:;Cifs�:íl :!,� .p���tG de Florianópoiis tCre", conseq�én(';2.
: Domínsos F. ! .; ,,,·J1UI.U.te um t!iSCUi'SO do sr. Jorge Lacerda, na Cârnarn
" ... : N. 12.228 • 'i',õUera_l. Alguém ,está fazendo o chupím no mérito dessa

: de Aquino 4P .: ).úv,dencia. Se formos compulsar os jornais governistas de
I.:;!' I.Ii••oailf••••!!!!•••••••..'. ..".._____

@M'·.íilH..............·,953.e1954,neleencontraremos rasgados elogios aos srs.

------: o 6· Ftortanépotís, Quinta-feira" 21, d;-J:-.;ih-o�d-e-1955,------_··_--_·_-- ,

- - rrineu Bornhausen e Adolfo Konder por haverem consegui-
l!:dição di! hOJi - o gmas CrI. 100 do do dr. Hildebrando ele GÓfS n dragagem agora posta na:=�------�--------------�--------------------------------------------------------------------� _

-

-------.-

crédito do sr. Lacerda. Fácil de encontrar, inclusive, alguns

Saodaça-O ao C'arde *'1 raAmara ISENTO DA CARTEIRA MODELO 19 ����cf�'����i�a����a q�l��l:l�!��� �q��s:s�:��e�t�il�t���: �:�.i�
.

u II. Está o cidadão português face ao ��\l�;�O�O�.�::::;� s� �;��e(��c;:�.�ç���U��i�:�el�r���!���:����
em d Assemblé a Catar." e s

o hoje autor da providência? Resta evidente que o sr. La-

nOme a . íiÍ D D e t t d d
I

d cerda está sendo enfeitado com'o trabalho elos outros. K;se

Na visita da representação .noblemas sociais que afli- ta Catarina, nossos co-irmãos
'

ra ti . O e am lIa e seu costume, aliás, foi aqui rudemente criticado pelo c1f'-

elo Legisiativo catarinense à gem a humanidade. católicos que se reunem nes- RIO, 20 (V. A.) - O juiz Ç!He estabeleceu a obrigação putado Wanderley Júnior, que foi seu líder na Câmara.

S. Eminência D. Jaime Câ- Os principíos religiosos, ta encantadora cidade de Orlando Mendonça Moreirn ela carteira é geral, aPlican·1 -
':' fi.'fAIS de um órgão do Govêrno agrediu violenta ..

mara, o deputado Braz Alves, não só os espirituais, mas São Sebastião do Rio de Ja- concedeu um "habeas-cor- do-se a todo o estrangen o. :mi!nte, citando até cifras falsas, os deputados eatarmenses

Prt'sielente da Assembléia, também os ele caráter social, neiro, durante o XXX11I pus" ao cidadão português Desele que tenha surgido, pos-
!

que integram a representação da Assembléia no XXXVI

proferiu as seguintes pala- fazem parte da vida da co- Congresso Eucarístico Irrter- Francisco Ruas, que rôra prc- teriormente, um dlspositivo Congresso Euearfstteo, Convem esclarecer que a proposta

vras, ontem, no Rio: muna e constituem, por as, nacional. so em uma diligência da po� especial para um determina- para essa representação fói de iniciativa do deputado. Vi.
A

.

Comissão Parlamentar sim dizer, fonte de

insPira-,
Ao ensejo de fecilitarmos licia técnica e entregue às do grupo ele alienigenas, fi- cente Schnelder, do P, R. P. - parttdo coligarío, a que lJer

ela Assembléia Legislativa de cão aos seus legísladores. jubllosamente Vossa Erni- autoridades do Servico dOI cam, eles, a salvo do diploma 'tenee, pour epatér les bourgeoís, o sr. Jo.rge Lacerda. A 1)1'1)

S:inta Catarina ora em visita Nesta oportunidade, pedi- nência, Senhor Cardeal, pelo Registro de Estrangeiros, P,lJ: legal. Não se podendo pôr ern posição foi aprovada por unanimidade. Na representação
à Capital da República, tem mos que Vossa Excelência in- I magnífico e apoteótico êxito confessar que entrará vio dúvida a validade do tratado, designada, ora no Rio, a maioria de deputados pertence ii

!:1. hanra de transmitir' a Vos- terceda junto. ao Grande do XXXVI Congresso Euca- Brasil clandestinamente e e dispondo a cláusula nona minoria governista!
-

sa Eminência, Sr. Cardeal Pontífice Pio XII - diante rístico Iriternacíonal, seja- não. possuía a. carteira mo- de sua-vigência imediata, .1-
" A NOTA da Comissão ProAbono, ontem dívu: ...

Dom Jayme de Barros Câ- Je quem nos curvamos con- nos permitielo rogar ao. Cria- . dêlo 19. Baseando-se no tra- pós as ratificações, é claro gada apenas por este jornal face a recusa dos demais e.u

mara, Arcebispo Metropolita- trítos e genuflexos - a que. dor bênçãos e graças para taelo ele amizade e consulta [ue, de agora em diante os aceitá-la mesmo na secção ineelitorial, veio arrasar as ex.

no, a mensagem de fé cristã com sua bênção ilumine o: que, ungidos de fé, o Brasil prévia, entendeu aquele ma- »ortugueses devem ter um' plorações demagógicas com que os deputados coligados e a

do povo catarinense no mo- nosso espírito, facilitand0-' e nosso Estado, que também gistrado que hoje em dja os documento de írtentídade SP.· imprensa palaciana tentaram embaír a classe do servídores

mente da realização, em sólo nos a árdua caminhada. é o seu, permaneçam eternos, naturais portugueses estão melhante. Nada mais". públicos. O líder Laerte Vieira, desde Que a leu, caiu em

uátrío elo XXXVI Congresso Saudamos na pessôa ele dentro da eternidade da isentos da obrtgatorredarte ----.-.- .. --.. estado de encai'ifamento ele cortar o coração de estátuas.
Ê u caris t i c o Internacional Vossa Eminência, Cardeal Igreja. referida carteira. Explicando CÓDIGO DE CON- I -

,', DEVERA ser decídtda, por estes dias, a áção elu

r-ue sem dúvida, será o maior Dom Jayme de Barros Câma - Florianópolis, 17 de julho seu ato, pela imprensa, o
.

Banco Inco, movida contra aJ'refeiíuí'a Municipal, para.
�co�ltecimento religioso da ra, em nome do povo de San- de 1955. .ruíz Orlando Moreira acres- l'ABILIDADE 1

eximir-se ao pagamento da revisão de impostos, aceita por
história do Brasil, desde que centou estas interessantes RIO, 20 (V.A.) _ O presi- todos os demais estabelecimentos da Capltal, O Inco -_ não

Frei Henrique ele Coimbra re- razões ele sua sentença: "O dente ela República assino li confundir com o feminino Inca, organização que lhe apBc:l
zou a primeíra Missa, na al- AUMENTO NO OReAMENTO FRA'NCÊS trataelo diz expressamente decreto na pasta ela Fazenda o.s lucros em CuriLiba - apesar de ser o d�l)Osit:irio )lriv"-
YOl:adá do descobrimento. , :[ue no Brasil o portug lês só designando o sr. Paulo Lira leg'e:ulo dos <11nh.,:1'Os estaduais e nlUuiciImis até há }10Il1'0,

O Estado de Santa Catari� PARIS, 20 CU. PJ - O go- presentou suas_ previsões or- pode ser detido em caso de Tavares para presidir aos entende que pagar ilí1]Jostos é para as classes ]n'orlutoras
i.1a, pequena parcela da Fe - vêrno francês apresentou, çamentárias de forma defi- interesse da saúele pública trabalhos ele revisão do Có-, e nã.o para êle. Dai insUl'gir-se, em significativa sillg'ulari
aeração, sempre viveu à 'som- um orçamento militar para nitiva até hoje. Enquanto iss') ;)u ela segurança nacional. digo ele .Contabilielade ela dade, contra a Pl'efeitúra, esquecido de que os outros nãl)
bl'a da Cruz. As leis que nor- 1955 que· pressupõe um au- o Ministério tem funcionada

I Assim,
toda e qua1qu,e!' di.�·· União e à elabDração do all- fizel'!ll11 o papelão que fez, muito embOl'a não seJam coma

•

teiam sua população, princi- mento sôbre os calculos an- mediante verbas mensais. C) )osição que não se relerir a te-projeto de reforma do ele }ll"otegidos e benefiej::u}os, Agnardémos a }lalan'a da
palmente a Carta ele Direitos, terjores. Os gastos militare!:' orçamento apresentado, h,)- ':5.';as du':ts hipoteses está re -

me�mo Código..
'

'Justiça.
outorgaela ao povo em nome nào são mais que parte dos je, para atender às despesas of:r:c!a pelo com'enio. A l�i I -" JÁ GANHARAM - é o que a imprensa, falada e

de Deus, recebem o influxo orçamentos gerais ele 1955 de 1955 foi de 945 biliões je
. .. __ -- . . .. _

escrita, ela U. D� i'l., inf�rma a respeito dos .seus candic!a-
da inteligência do Santo pa-I francos. No mês de dezembro

ESCANDALO TERREMOTO NO I tos. Claro que nao podena aeliantar que já llel'dcl'am! Ma'"
dre Leão XIII, através das que tem ainda de ser apro- último, o govêrno . calculo:.!

EGEN 10 pândego das profecias são os milhares de votos que anun-

cclC'Íclicas "Rerum Novarum vados pelo Parlamento. Ape- que os gastos militares se- lUa, 20 (V. A). - Outro '. , I
cia em m�nicípios reconhecidamente pesseelistas. No últim,o

e "Quadragésimo Ano", nas sal' de ser' transcorrido já

I
riam de 890 biliões, isto é escfrndalo de mercadoriilt;; re- Istal:1bul, 2� �.P.) -; Tres

! Plei�o -:- recordemos o episódio - um ilustre jor�aljsta,
(funis a Igreja definiu seu mais ele metade do ano, o mais de 2 biliões e meio 1e laciúüaelas em manifesto cujo mO! tos, doze felldos, ::JOO ca·-

I
no mtmto de nos confunelir deu amo'a l)ubliciclõ I � '; _

..

t" d D f'
-

d 1 i')I'odlitO e v'llol' esta-o eU'1 d t'd tI'
, .

J .ice ,t U.l1

]'len,;amento a respeito dos Mmls eno e e esa nao a- o ares. . sas es rUI as a Q"l'la fJ cll'c1 e' d
. .

I' t-

'l '.. t 1 • I b 1
,�� ,

,. I 1 e um COrl1lClV pesseçls a, em Curitibanos, no qual a
•••••••••iI••••;j.:t••:&."••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4;0 I ag1,ln e c.esacorc o, aca n )�tlanço do terremoto que rol ,frequência era l·ecluzida. _

de ser ele.3coberto por f1.ca.:;!:, sentido 11f! região elo Ege'..l I O Ü'u"'ue estav<' evidellte' a IOtOO'I'õl'I'" f'" be t· 1 '

Denunc·'D contra Zacarl-as "ssunça- o em Recife. O fft!o se vel'ifi-lvinte e/ seIS abalos se J)l'Odn-, tes do iní;io elo me;ting, qUal�tl'o elo ;::l;�l1�ll�hS� a�eJi:c�::'�
.

, N' ::Oll ontem, quc\ndo se espe- ziram, provocando

SObretUd()�!;
primeiros populares.

"

- .

.

pa'rtIC·Jp"a";o ·"!tensiv,4- da Camp�'nba ;.�:�� (�cl�:�:�g�JDc4��e���;;l:l��.� I ������.h�;�<esl�:��c:use�.u� ol�� cb����:Ç!�;,·��,��� �l���I�;,��r:;·���is1<��a:n:E�ob�I���:::._\III UD U' U, "1" ,--' ct _',' r.", 'i ...... - �-�-� -- _ . '. i . -)'_�' «ue sa lal!1_,,, .

It °ltof;al Gal'Ol'-'O d't Ele·.torat1o·
- : ._,;_:�o:.'-\;;;. ���-';.�:,":;, ?-,..t;�ll":��'."':' 'S-_�,f ._""

<-
vi o'''c'Spetaênlár êxito da' manifestaçâ:o-lje$-'eaista pr6mete-

-

fi ,.
.

. , "

. '" -""",""!_..,,,...ê� � &il»JO!'.,.it�..r.lI�_í'i:':'�'i!l�-lPC<l1@i;Ul<JGl�li!IIõ.. � -ó lt
'

·U
'

.• ,.,.' '" .,. ,- \'.' 1110" na vo ar ao caso antes que as Ui l1:lS curitibanenlle:;

Belém, 20 '(V.A.) -;- Assúme I
'. .,

'.
. , ca, falando nos 'autos, susci- O R

·

d ,..... lO

d d
mostrassem, como alegavam elo laelo dê lá, que todo o nos-

pl'Oporçõe.'l sel1saci�nais .

o : denúnci�'l elo ser�ador)3.arab., ,t�u .a, prelin�inar íncom_p�' !. ISO ' a tJ.l a
"

e I 0. prestí:,:iO se
..�:esumia na flustraçã� dequele comício, Eu

C:[L;;O da representaçao do P. I na f;uallclade ne preSIdente tencla do Tqbunal para J1li"
' J! ga e LJO capdchadamente eJ.:p!orauo. Abertas as terrív2is

:�. D. cO:ltra o governador cio PSD local, contra o Go- I
gar a representação, porq�lF ,:'11:1S,_ o sr. Nel'êu Ramos obteve consagradora vitória IM-

'Zacarias de Assunção, em fa- vêrno do Estado, acusando-
I

o Go:v-ernador do .;Estado não ·iu(!]e município, tido por baluarte ela U. D. N.

ce elo o TRE julgar-se incom· o de estar participando 08-: pode ser considerado funcio.. fop" t_"_ A tél:nica -repeLe-se agOl' 3.. O s111 vai inundar, a serr:1

tente para decidir a questão. tensivamente na campanha nário p{�blico. �j) .)).1 fará, o Norte c1ismilinguil:1, o Oe�te dará milhares (:

Aquele érgão remeteu-se à eleitoral do sr. Epílogo de O relator elo processo, de- ,
'liilll:ll'es ele elifel'C,lça, a Capital '" bem, essa, aqui; ('0-

!..s&embléia Estadual, on�e?s Campos. Alega o senador B�,- sembarga�or Aloísio �o:·b,). i ���(ida ele todos, �essa. �quilib"ada! São assim os cá.lculo,;
pGssedistas tem a m::uol'l.l

i rata. que o G�verno estan'1 rema, aceitou a prellmHl:".;· :ele8. O� nossos s"w d1Íer�l1tes: g�nharemos aqui, perd,�-
iÁ)noluta, ele VOt03. i coagmdo o eleItorado, nota- do procurador, co\:s�der[tl1,_:,) ·2n.:OS 311, venceremos aco!a '" Dal a nossa certeza de vi-

Denúncia Pesscdjsta II' clamente no interior.
.

que: :'i'!::\, sem sonh03 ele vprão. ..

Tudo originou-se com a O Procuraelor da Repúbli- 10) o go\'crnr.clor nfw é
- .. --.- ..---.- --,_---_.. -._-_. funcionário público, como ta.

não pode ser julgado pelo
TRE, mesmo tratando-se :1<'
crime eleitoral;

2.0) o governador tem fô2't)

priviiegiaelo, r::tzão de SUl'l

LIMA, 20 (U. PJ - Uma 'lf1.sciclos, nos quais o viru., propria investidura, cabendo
vacinh antirábica procluzid:1 'l,tinge o máximo de seu de- à Assembléia Legislativa jn!· MONTEVIDEU, 20 (U. P.)

no Perú será produzida '10 senvolvimento. Conseguid'1. gar seus c�'imes (aquêles pr1- - Vinte e cinco pessoas de·

Brasil, a fim de combater a ,=sta proelução, semeiam-se as ticados com razão do cargo ;:lj)?rec€'ram ao cair um oni-

propagação do mal� Encon- 'lilUS aS3im obtidos, em eta- que exerce) e o Tribunal de ll, no rio Santa Lúcia, da

tra.-se nesta capital o elr. An- i)aS pl'og-ressivas, em em· Justiça 03 crimes comuns� �. ;[1],(,(': de San Ramon, a 132

tônio Barona Forzano, chef2 briões de pintos, conseguín- pós manisfestaçoes pl'elirn�- ;
�- --,.- .. � -.- .. ,-.-------

cl03 Serviços Veterin:ll'ios do do-se modificá-lo e obtef nar do Legislativo. De';�:1

I
REVOLTA

Rio ele Janeiro, que "ai e3tu- Ul118. vacin,a efetiva que imu- maneira caberá aos parb·· I 'v':hshington, 20 (U. P.) -

dar nos laboratórios gove1.'- ;'ü I por cêrca (le três anos. mental'es dicidir se o PSD. I Um grupo de 70 detidos d

namentais do PHÚ a referi- A vacina ainda ná" foi apH· com o senaelor Baratá, gan- • p;'isão do Estaelo ele Wyi..
ela vacina, que só aqui é pro- ,caela 11· ,'eres humanos, por- hará a qlnst;).o, tudo i.lc::· 1 ming, se revoltou, entri�'

'duzida. Consiste a vacina na i '.lHe n::,o se apresentaram cando que os debates ser·fio Juar,ina - Governildo, Governildo! Que, namoro é êsse :'heirando-se em u�:n elos edi

aPlic�?ão. do virus da r�iva I ,�essas .que aceit�m o risco do s mais violen.to e interes·" com a Ademarina e co.m a Plínia? Sou mui- L.dos e, prendendo como ri'

"Jyno cCleblo de p,ntos reCClTI-' ;, .�ervrr ele cabala. santes. I . to franca: quebro-lhe os o.ssos! fens tl'es ;Hwrdali.
••••••••••••�••�1:il.�e �•••�••••••••••••••••••••••••••••« ••otla•••c.;..�;;;.;').;" c•• ftJ;��f5����GID4ie••e"04!.fI�tl®8Gê.e••e�GO�í5lf>ítéDaQfU�<1i@! ii í3\ 11 J: li!�;.oe.")�t.

� Impressionante e patetlco o apelo assmado por oito ,�i.-
.

. "':,uos p�,l!'a ali pelejas s'angrcnt.as, encontrarao malO�'.

entistas de diversas nacionalidades e dirigido aos homens .. I.·.·_-.-.·_-.-.·�·.·.-...·.��·..•·_·.·.:·.....-.·.-_-.-_.[..�.•-_._. .J"••_..............-�-...."�".._"'-J beleza nas disc�.u;sõe;; clir,::lon{;\ ticas e pacíficas que nas ba-

donos do mundo para que n:'io façam nGva gueú'a é reso1- :: .

.

:: ialhas tonitroantes, destruidoras, a ferro e fogo, elas des-
vam os problemas entre as n8çõe3, por mais graves que se- :. G eA

• .

d t d-O
.: preziveis "tropas" inimigas? Conformar-se-ão com tal per-

j,an-:, por meio (l,e i'l1Lcnd:mentos pacíficos, de chamados i::, :: n lOS am n ro n, a "�spectiva 03 fazedores ele guerras, fabricantes ele 'armas e

I azao, de amor a hum:::.melade. Porque d'outra forma, pela '1
' . h ,q � rlmnições, hienas que se cevam e e'nriquecem nos contra-

força, - temem eles - chegaremos ao incrível resultado :: � bandos: nas transacões iliciÚs, na desorganização e dese3-
I

.

de elestruição tottl da humanidade. ,.......__...............a..-...-.r ......_...._.._-_.._�...._.._._••-,. pê:ro ele nações em luta, ele povos esfomeaelos, ele legiões
Entre os signatáriOS da solene declaração está Alber- ele aleijadas, viúvas e órfãos'?

to Einstein; que o fez à véspera de sua morte. E a lançou ao· ITAGIBA CAMPOS Sinceramente, pelo que já testemunhamos em nossa

mundo Beltrand Russel que, com mais quatro sábios, re- curta vida, frente à idade dos povos, e pelo que lêmos em

presentam cOl1sagraçôes do prêmio Nobel. da própria obra, com a possilJilidade certa. do mau uso elo toelas as páginas de hi'.túria universal., sinceramente elu-

Eis o texto principl:lI elo documento: "Levando em con- engenho descoberto graças à geniarid :de com que a provi- viclarilOs.

sieleração o fa to ele Que em toda futura guerra mundial se- clência divina os brindou, sen t.em-2e na obrigação de áler- E tanto-' queriamos acreditar! Duvielamos, de coração
riam certamEnte en:lj)l'egadfts armas nucleares, e que tais tal' o mundo e de apelar, súplice::; porém incisivos, ao bom i,nquieto e desalentado, quando o opôs to nos daria infinita

armas pôem em perigo a eOiltinual;ào (ii, existência huma- .'ienso e solielariedaele humana, aci:Yl:'l. de fronteira::, e inte- fe�icidacle. Permitindo, torlávia, a existencia de uma fresb

na, elirig'imos um �t[Jêlo aos govel'nantes de todos os pai- rêsses regionai:ó, dos homens oC;1.sional e tr::msitol'irrmente pela qual penetre raio ele luz. mensageiro ele fé e esperan
ses do mundo a fim ele que, levando em cônta e reconhe- à frente dos destinos políticos ele n:iç3es fortes, peLlinc1o- ça. Oxalá o horor ilimibelo de uma nova guerra, de efeitos
cendo public�mente (IUe seus objetivos não podem 'ser co· lhes coloquem à margem, esqüeçam, abJ.ndonem� a tl-emen- inimagináveis, tal como o fim ele toda a humanidade, de
limados por meio de uma g�le:rra mundial, procurem por da fôrça que eles, sábios iluminados, lhes puseram nas provocadores e provocados, ricos e pobres, democráti-cos e

meios pacífiCOS a solução de todas as questões penelentes" mãos, em irrefletido ato ele quem oferoce brinquf'clo pe:<!- extremistas, apavore tanto, atemorise tanto até obrigar o

Não clesej:ll11 eles, como naturalmente não c.�sejam o:;. goso a mão infantil; com tal'dío arrependimento. fim, a abolição ela face ela terra, das lutas armadas.

governantes, "o desap:uccimi'nto total ele uma espécie bifJ- Qual será o resultado do angu,stioso apêlo, elo braele dr Sel'Ía sem dúvida a maior conquista do século XX, o

lógica". -

'1
alerta? Abolirão os homens a idéia ele guerra, milenar e maior legado de nossos tempos aos homens de amanhã. E

Descobridores elas tremenelas armas nucleares, sobre- humana? lO temôr da destruição indiseriminada superar:ot também o maior dos paradoxos: a força ela guerra tran3-

tudo Einstein, realmente o pai da_desintegração atómiça . a vaidade de vencer batalha3, de dominar povos, ele sub- formada, pelo m5clo, em debilidade da guerra. Impondo-se
Como arma ele guerra, c;es podem meelir, mensurar, na "er- . jugaf concorrentes comerciais, ele impô!' crédos políticos'> I a razão pela força atômica!

dadeira e infinita extensão, os efeitos do uso indiscriminado i A certeza de imensas hecatombes sobrepujará a ilusór�a : Esperemos do memorial dos sábios o _surgir de auroras

�a_l�d�sO._�ê:se .. l:�d_:l��=?S engenh�� de d�estr�ição:. o de-I vaidade de �assageiras porém pomposa.; .";to,ria,s� ._. I tranq:ülas.para� a lmmaniclade amedrontada.

�apq!"Clm".:t!J ds h'I1!l"dUdgdc. Apal·orado" cor�1. o,alcance Os dOiTIuumtes do �l1undo, em �;!'iíH1;.;. p:ute. multarê.:: R10, 11-7-5::1.

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

DO TEMPO DE
RAMSÉS II

VACINA ANTIRÁBICA
Produzir-á, também, o Brasil .

,NO URUGUAI PERECERAM ;16 PESSOAS
Passageiros de um ônibus que caiu

ao rio Santa Luzia
kms .. desta capJta.1. O onibus,
que transportava 41 pass,.··
geiros, voltava de nma-ex

cm'são pela ciebele ele Rivera,
quanelo as águas transbOJ:
dantes atingiram o motor do

veículo, fazendo· o inclitUl'
sôbre um elos lados. Mais tin-

I de, as águas o arrojaram sô,
bre o rio, quando erum pr2-

I paradas as operações ele sa�-
vamento. Dezesseis pessoas
conseguiram salvar-se, um:1S

ajudadas pela turma ele so

corro, outras nadando até '1

margem. 'A �heia do rio San
ta Lúcia é consequêrlCia

.

ela:;
intensas chuvas que tem caí
do desde elois dias, inunelan,
do diversas reg-iôes do' país
e causando dano:-; considerá-
leis.

CAIRO, 20 CU. P.) - Aca.
ba de' ser descoberto em A

guiba, a 18 km. de Marsa

Matru, no deserto ocidental,
um templo construido por
ordem do faraó Ramsés II.
da 19a dinastia. As 'inscri-

ções em hierogrifos que Sê

encontram nos muros do

templo, mostram que Ram

sés reconhecia o valor estra

tégico da zona para ele fender
o Egito, tt'inta séculos; antes
da luta no deserto ocielental
entre forças aliadas e do Ei
xo. Ramsés utilizou aquele lo
cal como base de operaçôe.3
;:ontra as tribus do p:an�;w
.ia Libh .

•

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Flortanópclls, Ql1!nta-feil'a, 21 ele julho de 19p5.

VENDE

M.ll'iI§TE1UO na AGRICULTURA

:sEHl/iÇO FLORE6'fl\L

DELt;UACIA }< LimES'LH,
u -[STADO-A Ii�OBllIARI.A "MlGUEL DAUX"

INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE
REGWNAL '

"1\('oftC,()" COM O ESTADO úr_

',:4....,"JT>\ CATARINA

FARMACIA DE PLANTA0

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

-0---,

Quatro lotes no centro da cidade. Preço ., ...••...

Cr$ 550.000,00.

-e-
ADMINISTRAÇÁO

Redaçio e Oflchaaa, • rlla, Con
aelheiro Mafra, n, lôQ Te], 11122

,- Cl.. Postal' lU.
" V I S O I Diretor: RUBJi':N �;. RAMOS.

.\ �ele!:'H·ia. F.lore�taJ . �egiOnal'l'
"

Ou sentido .le COIbIr, ao maximo pos- Gerent-e: DOMiNGOS I. LI.

sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de impe-I I.QUiNO

pedir os desastrcsos ereítos- econômicos e ecológicos que I 'n
t -t.... I

aepre.lentaLltea:
acarre .am aIS PI'�tJ�a�> torna publico e chama a atenção Repr.:sentaçõu .... 8. L:'u,

de todos os proprterártos de terras e lavradores em geral Ltda.

,
... ,- .

d
. .." Rua 3enaàl>? lÍ-lint••• '0 _ '"

para a exrgencia o eumprnnento do Codlgo Ftnrestal : andar.

(Deer. 23.793 ele 23-1-1934) em todo o Estado. I 'reI.: 22-51124 -- Rio de ;an.iro.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO '. �ua 16 de Nov-:_ml:ro 226 fiU 17 domingo _: Farmácia Nelson
. '.

' landar aala 6lj - 3ao Paul», Schmidt .

Nenhum proprretarto de terras, ou lavrador poderá .

proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar, \.SS'NATURAit
23,sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua João

IPinto.com antecedência, �\. neeessazia Ilcença da autortdade 110- Na Cji,lhl,

restar competente, conrorme dispõe. o Código Florestal em
, ,

24 domingo - Farmácia Moderna - Rua João Pín-

seus artigos 22 e 23, respccnvamente, estando os iufratores '�:l�le�t��' ::: : :�:: , :: ��; 17U,OO' to. . .

sujeitos a penaJicz.des. No Interior
110,00 I 30 sábado (tarde) - Farmácia Santo Antônio

REFLORES'l'AM2NTO
Ano Cr' 2'10,00.Rua Felipe Schmidt, 43.

-

Semestre Cr,nO,OO I 31 domingo Fa
,.

S t A tô
.

Esta Repartiçao, pela rêde de viveiros florestais, em Anúncio mediante -ontrãtc. '. .

- rmacia an O n OnJO - Rua Fe-

cooperação, que mantem no Estado, dispôe de mudas e se- '.os origin-ris, mesmo não pu- Iipe Schmidt, 43.

mentes de espécies Ilorestaís e de ornarnentaçâo, para for-
b llcadosvnâo _serão dO! Jlvid�l: I O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias

... A dí reção nao se reap'mllillhza S t A tôní N
. ,

necímento aos -agrteuttores em geral, Interessados no refln- pelos conceítos ,emit: do. , 110' .�,
an O n orno e oturna, situadas as ruas Felipe Seh-

restamento de suas terras, além da prestar toda ortencaçâo
tilrol IIll1in.dol midt, 43 e Trajano.

técnica necessária. Lembra, ainda, a possibHldade da ob-
A presente Tabela não poderá ser alterada sem pré-

tenção de empréstlmos para reflorestamento no Banco do INFORMAÇOES
via autorização dêste Departamento.

Brasil; com juros de 7% e prazo de 15 anos, UTEIS
OS interessados em assuntos florestais, para a cbten, -o-

çâo de maíores scIarecimentos e requererem aatortsaçã.i O leitor encontrar', n.;lst. �o,

de Iicençapara queimada e derrubadas de mato devem lu?&: tnforrnacõea qU4il .n., .íta.

I
.. . , -.

,dIariamente " de im ..<lllito:

dírtgtr-se a.� Agências Florestais Muuicipais ou díretamen .. JOI{NAIS 1'.. lerv".

te a esta Reparttçâe, situada à rua Santos Dumont nv. 6 � Estado ., , 1,022

I.m Floria ó li
\ Gazeta. , , , , . l!.656

• II li" s. I Diário da 'hrdl! , 3,57l:.

-0-
'I'elerõne 2.470 --- Caixa Postal, 39ã � A Verdade-..... .. .. 2.0l0

U S
- . Ender t J 't·.· A

•

U
• Imp• anaa J1icill) . 11 68�

ma granue casa eorn terreno, em auto Antônio. eço e eira ,leO. ,rIS va �lorlanopoUs, S. C. UOSPI'!'AIS
'

Preço Cr$ 150.000,00. I Carid ..df'l:
(Provedor) .. 2!.Jl4
(Portaria) .,............. !.Olf.
Nerêu Ramo•......... ' . . ...8'1
'Militar " '.117
São Sebastião (Ca.. d.

.

Saúde) '.li.
�aternidade boutuT Cu'
los Conêa .,

CHAMADOS UR·
m;:NTES

0orpo de Bombeiro.
Ser'viço Lua (R.dama-
ções) .. '''' ... '''' ... 11.'04

Políeia (Sala Comiuárip iI.oa8
Policia (Gab. Dele�aq_o).. 11.6114
COMPANHIAS DJi
TkANSPOR'j·.IiIS
'fRI!:O

'fAC .

,-",-"I_ _ ..�_""_

'.;ruzelro do t:uJ ..•.....

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

IV"l'li ..

1,(lHt� .'tIna,') "., ...•..•

Ike&l
.

Scandinava. . .

BOTEIS .

ILuJ' '

.

Il'tlagestic .

l\letropol .

La POI'ta ..............•

Qacique .

Central , ..

t:Rtrelll '., , .. .'

,.Ideal
.: .........•.•...•..

EBTREITO' ;
;Jieique ., _ .. .- �.

Mt:S DE JULHO

-0-

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

3 domingo __.:. Farmácia Noturna - Ru� Trajano.
9 sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua

C •rnselheiro Mafra.
10 domingo -

Iheiro Mafra.
16 sábado - Farmácia Nelson

Schmidt.

Farmácia Esperança - Rua Conse-
Uma cas.r ampla, construida em um terreno de

20xI9,50, localiza'dà no centro da cidade, sendo parte fi

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

Cr$ 800.000,00. Negócio urgente. Rua Felipe

Duas casas, localizadas em um terreno de 9x53, sito

no Estreito, sendo uma de al venaria e outra de madeira.

Preço \;r$ 300.000,00.

Rua Felipe

-0-

Duas casas situadas em um terreno de 10x65, sito

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

Preço c.s 220.000,00.
-0-

---0-

Quatro lotes na cidade de Londrina, Estado do Pa

raná. Preço Cr$ 180.000,00.

Agência: Kua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

'.111

Um? casa de madeira zecem-construida, pintada a

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

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

Uma casa de material, localizada num terreno de

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

Preço c.s 140.000,00.
-0-

Uma casa d-e 'madeira recem-conetruida ainda não

habitada, 'localizada ern um terreno de ·10x30, sito em

Coqueiros. Preço Cr$ 180.000,00.
-0-

Uma casa a Rua Conselheiro Mafrl'l-,

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

--0-

Uma casa li Rua Fernando Machado.
I

R-=aios X
-0-

1.111

4pacelllagem modema e completa para Clual,quer �;S:.D!"

radiohirJco,
Radiografia!! e radroscepta».
PUhnóes e eoracâe {toraI I

Estomago - intestinos e figado (colectsI,ogrdiii.).
Kins e bexiga (PieJoguafial.
Uteru e anexos: Distero-sa!pillgografla (10m In,suIla'.

,

ção das trompas para C:!agn6,'itko d" e.. terü�d�de.
Radiografia.; de ossos em gera!.
Medidas el a�lt!! dos tliametrus da bacia pllrli, (lrjenta�

ção do parto (Rádio-pelvimetria).
Dlà.r1amentf' na Maternwade Dr. Ca'rlül! Corr�a..

--0-

com segurança
rapidez·

so NOS CONFORTAVEIS MICRO�ONIBUS DO

84PIDO ,<SUL-BRASILEIRO)
Florianópolis - Itaja. - Joinvilie � Curitiba

Viagem
e

Duas casas de madeira, localizadas em um terreno

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

cola de Escrita e Facenda da Marinha, no Estreito. Acei

ta of'erta. Negócio urgente.
-0-

-0-

Uma 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 ?U o terrer:o em separado.

-0-

DURS casas de l1aterial, situadas no Morro do Ge-

raldo, tendo cada caS"R seis peças. Preço das duas .

Cr$ 150.000.õo. Facilita-se pagamento,

'.70�
2.500

,

'.6Iia
%.Iii'
li ,",O:t
1.168
11.600

VENDE·SE AS SEGUINTES PROPRIEDADES

-----�-----

I BANCOJeG.�t�nO POfUlARI'.

� AGRICOlA
. • I

R..v..c d�.Lln/\-W 16 ..
.

I
• '--.1-' ,

.fEORlANOPOLlS - 516..e�f'�rJnó; ...

A Casa n. 12 na Rua dos Ilhéus (antiga Visconde
Ouro Preto).

A Casa \11. 13 na Rua Silveira de Souza
As Casas n°,s, 1 e 3 na Rua Sete de Setembro

::g�� Uma casa de estuque na rua Servidão Moritz, (Morro)
'.147 com o terreno 6 x 14, preço Cr$ 18.000,00

.

8.32:1 Uma easa de material com o terreno 10 x 30 no inicio
�:.!�� ida estrada do Pantanal (lado da Trindade), preço Cr$...
&,171 140.000,00

. .

un '�<\ .tratar com o Sr. Doralécio Soares ou o Sr. Síl",io
oe SOn81I11 .'

Um li)te de 10x34, a rua Tupinambá, E:ltreito. Aceita
oferta.

, j

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

INDICADom PRO'FISSIONALI DR. R�MEU !3ASTOS MARIO DE LARMO D V·d I D
..

"n .

. : ,'���I�� I CANTIÇÃO "�. � a u'ra filho
\om �rática no HOllplt.. 1 Sio I

E�I ECIALI�T� ,EM DOENÇAS DE CRIANÇAS
ORA. WI..ADYSLAVA DR. I. LOBATO DR. WALMOR ZOMER FraD�18eo de A8811 e DII "'n.ta

M É D I C O CURSOS DE ESPECIALIZAÇAO NO RIO Di: JANEInO
W MUSSI FILHO I GARCIA Casa do Rio de Janelr" I

CUNICA DE CRIANÇAS PEDIATRIA NEO-NA'rAL DlSTURBlOS

f)"" ..�a. do ."arelho r"."'trlltLrlü DI�,I"lnad(l r'.la. "�Mut"a"e Na-
CLINICA MÉDICA ADULTOS NASCIDO - -ASSISTltNCIA TIl:CNICA" "";.:p �

DO RIC.M-

• �..... u " ...� ...� a - CARDIOLOGIA PR' "'"
...� ECIALIZADA AOS

DR ANTONIO DIB
TUBKRCUI,OSI dou! de' MlOdJclna da lJllIv..r- Contllltório: Rua vitcn- Doenças Internas I,

EMA I unos _. 'rRAI�M,ENTO:- iNAPi.:n:.NCIA INFANTIL
RAD!Or.RAFIA I!l RAnrOSCOPtA .Idade do ;Jra.n ,'eles, 22 TeL l:l676.

•...i..
CORAÇÃO' _ FICADO _,

I � A T.'l'A nF. A PRTTTE\ -. rRATAI\I.,;.NTO DA iiNURESli!! NO-

MUSSI i DOS PULMOBS l':x·IDt�rno por conr.lIr110 .,. Ma-' Horários' Se d Q
']}URNA : EM ÇRIANÇAS E ADOLESCENTES - DIS'rÚ"QBJO!l

__ MtDICOS _

' Ctrur"la do Torn. ternidade·E.cola

1St..
gun lU, u"rt... RINS - INTESTINOS PSICOLoGICOS DA INFANCIA - i:NFilRMIDAD"'S O'A J.N--F' 'T�'

F d t F'· (S ' d P tO'
e:.cta elrll8: elA DE MANEIRA GERAL

• .....

CIRURGIA- JLiNICÁ orma o lle a acuIdade NllclG-l' ,erv.(o
o ro. dá':"!.) 1... Das 16 às 18 hora Tratamento motterno da

I
CONSULTo'RIO _ FELIPE SCHMIDT 18

d·IRA.L PARTO!!
.

nal ri" Medldna, TI.lo!orrlllt." dril'líe. Lima) R d"
.

I.

d�j'\7iço co�pleto I �.p.ciAI\ .. 'J'i,doctrnrgii.," do HOIlPltal N.-; Ex·lnh,rno do .SerYiço de Clrur- IIIl"i�·12:n':_ll :2"Rua �'clip. SCM- SIFILIS, CONSULTAS - DAS 2 AS li HORAS'
.

L�d" <I.. D.(j)JNÇ'\S fUI SlINHO..
,

reQ Ramoa

I
&"1. do Ho,pU·., 1. A.. ... I. T. C. TeL '3.00� Ilndar, apto I -

Consultóriõ _ Rua Victbr C0.r:'SU.LTAS CI HORA MARCA])t.: FONliI 118. "

RAS, com moderno. mlttodGa 4. Curso de e"lleclall��,(i ,,"l� do Rio de Jaue!l'o
-._ .. -:..._--

I
RESJDEI"CIA - TENENTE SILVEIRA 110 (J'ONliI 11")

diagn6,.ticol • tl'&tam.nto.' ,S. N. 1'. Ii:x"l"tuoo • Xx-alflt... MMlco 110 Ho.pltal •• DR. IlENR-IQÜ;;-·P-'R-'I--S-C--O--- MeireJles, 22.
_ ..

ATEN DE CHAMADOS A DOMICíLIO
'

.

SUI.POSCOPIA - HISTWRO -
tpnte <te C,'1rucla do Pp,,!, Ulfoll' _ ,

Caridade '... •• HORA:h:IO:

SALPINGOGRAftA·-'-. lur:A.· 0-1 G�_lmJtTiea, (lU••,. ,.
DOENÇAS DJJ S1INHO,US -I PARAISO nas 13 às 16 horJ!,s.

DU. ANTONIO BATlS'fA DR. CLARNO G
. LISXO, BASAL I, Con.: F'eIiVf> Scl!ruldt. II -- P�RTOS -=- OP�RAOO.S .

Mli:mCO JUNIOR
.

,.aldlot.,••pl••41r o�i." eu� ]<'»1••SOl
, IrODa,

Rua Joao FInto 11.111'1 Opera.;3ea _ Do::eo<;&I de ,,]"'_
Telefone: Consultóri;) - CI'

GALLETTl

EI"ti'ocl)a;l.uta<;Io _ ital48 'JltJ'll: Atend. em hol''' !JIli�'�8c1., d". lH,OO la H!,OO b,' ...... ! ohoraa _ CHnl •.• de Adultos 3415
'

•.NfC.A �SPECIAI.I:íiAUÂ Da, _ .. ADVOUAflO -

�'lokh e (Slfu Vtll'lhellt.. I, nes,: -- :atia íbte. .... Janlol'., �tl18 manhl atenda dij.-' Curs" d� Especializaciio' no
.".. ! (.;KIANÇ&�.. R!t� Vitor .IiIleir"J"•. �O,

COll;'Oltó�jo: Roa. Trajano. n. 1., ;110 .- F'one: Z1I9r;. I rI.a�ente no H0511ital d. C(o�.pital dOI S.r�l·d-r•• dA .....
RSldencla: Rua José do· Conanltaa. d.. " i. 11 hora'•. iONiII: 1,468 - Florialló.,n1h

• C d d
." " -.

P' 158 P
.Rei, , CJn •. ?adr••.l�"dinÀo,

....

l° andar - ildtflcio elO Iout.vio. i
----- -_._-_--,

.. . .arl. a I. lado. Vale ereu'a - raia 12,

Hor�r�o: Du II ii.. 12 horac

-,
DR. YLMAR CORRU I �edl.deGnclll: .( Sp.rviço do Prol. Marialio d. da Saudade _ Coquel'ros,-! ADVOGADOS

Dr, liU::;SI.
"

CI.íI';!CA MtDJCA . 101
ua. eneral Bittencourt n. Andrade)

.
,

I nu. ANTONIO GOMER nu
Daa 11 la 18 "01'&1 -' Ora. CONSULTAS da. 10 - llbo· I 1: . , CO�8ulta. - Pela manlll no I ' ------1

DR. JOS� MEDEIROS

I ALMEID:�
tfUSSI : I'BC,

elefone. 2,6$lll. HospJr.1l1 dê C"riJlld. DR. MARIO WEN. "�

Reaidfncill: Av.niela

TroUl-',
Rua Tiradent .. :; ,-- Fone HJ6

--

DR---'NE-'n:I"Tr"'O---N-�_.�.. A tarde d". lUO hl 4Hn diu- DHAUSEN-
VIEIRA ADVOGAvO

pl>wik:r, 8.. ."" t .. no consultório 'RU4 Nan '.

.

�

- ADVOGADO - Eseritório • Belic�nclal

,---.----�_.-.-......- DR JO�:t TAVAf'� D'AVILA Mu('had 17 � -

' ••. CL!NJrA MÉOIC.4. D. ADUL1'OS (,aixa Postal 160 - hajai -I Av, Hercilio Lu, 16
"-'-

I'..
v·

,. d�n't6s IITel 27ií:QllH ," 1.... '!'lrll" li CnIANçAS SlInta Catarina. TeIMon .. : U46.

'jlR. JúLIO DOlli IRACEMA CIRURGIA G.RAL I Rellidenci'a _

.

Consultório - Ru. Joio P1'u-1VIEIRA ! MOLE'STIAS NERVOSAS N
Dn ..n�al d". Senhora. - Prodo· 'Cc.utir�o 4.

rua h.rul.Dt., to, 10 -- Tel. M. 7611. D L D
Mf:DICf'\

.

MENTAIS - C'LINlq G1Ii:lAL logla � �:t�trJcldad� Métllca CLlNIC I Consll.lta�: Da. .( lo • lIorr,.
, r auro· aura·

, Dr Serviço NacionAl d.. Do..n. _ Consult6!10. Rua VItor, .,,1· I,! d
À

_

ReSldencIa. Rua I.teu. J ,.I· _

Ii1SPECIALISTA •• OLHOS, ·eles n l!o T 1 t n07
e 46 T

OUVIDOS, NARIZ. GA]1GANTA
�a8 M.entai.. C '1

- e.e 0118: • OLHOS - OUVIDOS N.,_'XlZ 1I10r. . el. 2.8lZ. Clinica Geral

TRATA.....v.TO I OPll ... ·-O·,\.· 3
Chefe do A.mbul..t .. :, H!1i{l;. d'

on�u ta

.•
: D•• 11 aoru.m I

-.

II GARGAl'.rT�- '. 'I'
-----.-

I E
.

- ,. .tA.
ne .!tl.ental I

Jante:" . ,
• " '" DR. NEY PERRONE, specialista em moléstias de Senhoras e vias_ uriuâ-

h'.ln-V.r..eUlO - N.bttlhlai:&.. - Paiquiat? do llo. itaí _

ResIl..encla: tone, •.-(!lI "DO -

.

Ultra-So...
•

C 1-' S t,.
\) Rua: Bluinenau u. 71. I V,!_. GUEJ{!iEIRO DA .FON8IlCA . MUND "

nas.

1 ti i
o aUla an Aba

.

'b 1 d S'
-- - ."\ C

('rata.lltllt. .. ....t� e.. Convulilotullpi.· p.10 31olt't.o ..

· D.OE:NCAS DO APAREL.tIO Dl. IN'_' e e o
_

ej'vl�O
.

d. O'I'ORl- � o'Ollldo pela Facnldâd. Nac! ura f:ldical das infecções �g\Jdas e cronicas. do

I ti "llfll�çiO).. I •
(:hoqut e cardinol. lon.!iu .;,�_' �:���"l'IVO - ULCERAS 00 tIIs· l p
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F;Gr.:anópolj�, Quinta-feira, 21 de julho de 1955.

------ -._-- -----:---'------;- -.-----
Jo 'ESTADO

.A senhorita Silvia Flaming estava encantadora e,

fazia-se acompanhar de seu noivo Dr. César Atil B. Sil-

•••�••••••••o .

I �1«,Bon§ Casacos de Malha ,MI·S·S Bra·SI·I nos EE.UU.
i Zury

Machado, e...· i a ns t55,00 1

: ACONTI=CIM I=NTOS SOCIAIS
� •••�ó si fôr 00 mundo da In8) !... toI��.r��:a���aC����Pl'���l1;:l�l�� �����l;�nq�!Oirraa��� ����c;��

1 ,L L t Procurou Jontem conhecido estabelecimento comercial ILa de J:ueiro e mesmo em' Unidos e procuraria conquís-

t
� desta praça um comerciante estabelecido em uma das 10- Fortaleza, embarcou dia 11! tar para o Brasil um lugar

•••••••••••n ,
! ca lldades vísínhas da Capítnl. Vinha atraído pela Intensa para 03 E"ta[los Unidos a se- ! honroso no concurso, são

)ublicidade e pai a constatar a quahdude e notadamente os nnoríta Emili:l Correia Lima.. I a lnda bem recentes. E aindn

)l'GÇ03 surpreendentemente baixos anunciados. Na verdade, i
"Miss" Brasil, que vai dispa -I ontem, quando embarcou ele

;��end,o-�e q,�e todas as utili�ades, que.r .ele ordem �omé,; _

I �::t�:, e!� Lo�g �eaCh o titulo Fortal::za Belém, .e depois pa-

"lCU, quer ta•. ibem quanto a Indumentária quintuplicaram i �;d;u U111ver;,0. Ira os Estados Umdos a bordo

ele preço nestes ultimes anos, como era 1):)851\."')] oferecei: i de um Douglas Skymaster da

'1'
casaquinhos ele m.ilha, pura lã ac preço irrisório de ... , ..

'

DE RELEM PARA MIAMI REAL, a mesma' dísposlção q

.�:r$ 155,00'7
animava:

-

Na certeza ele (;1;.:0 StH rluvlda se connrmarta, o CO_11P;o- Suas palavras ao desembar "Representar bem o Brasil

cíante citado entrou no estabelecimento disposto a fazer do
.

C:lI' no aeroporto de Congo- no concurso ele Long Beach:

mesmo o bode expíat.ir.o t:e toda a SlU írrrtab.lídade ante'
as dificuldades ela sítuacào que atravessamos. Dai ter clis-'
parado, logo na entrada II pergunta: "bens casacos de ma"

lha a Cr$ I55,co? ;
.. só si for no mundo da lua"! ... _Qual

não foi, porém sua surpresa, quando lhe foram exibidos de

rato, maravilhosos casaquinhos ele malha ele lã exatamen

te ao preço anunciado ele Cl'S 135,00. Sua satísracâo e íntc

resse oue lhe dcspertura:u foi de tal ordem que, -cle�de logo
prontlflcou-se U ficar com 100 desses cusaquínhos para re

venda, pedido esse que não ponde ser atendido, pcrquan
to o citado magazin destina sua mercadoria, a preços tão

baixos, para beneficiar sua enorme freguezzia e oue há
anos lhe dispensa fi prerereneía e não para proveito' de in

termediários.

ANIVERSÁRIOS

•

Bar: A soeiedade aguarda a reforma já em plano, do

cOl1hecido e agradável, Sabino's Bar. Ali reune-se sempre

uma boa turma, para suas noitadas alegres. Esperamos

breve termos do, Sábinos Bar uma Boite como as do Rio

de Janeiro - Sábado estava nó Bar e com muita elegân

cia a senhorita Terezinha Pedrosa. Acompanhava-a o-Dr.

Victor Konder Reis, Dr. Victor, obrigado pela defesa do

seu (bate-papo).

STA lIELENÍ ILZE DIEM

_ X X X

- veira.
_ X X X-

o Sr. Fernando Faria. conversava com o jovem Jor

ge Konder Bornhausen.
- X X X-

Miss Charme, srta. Evanilda Maria Lenzi dançava

com o sr. Glenio Schener. Miss Charme recebeu convite

para sua apresentação na sociedade de Laguna.
_ X X X-

AFONSO l)E CÁRVALHO

PELA REAL P.'\.RA MIAMI REAL que a transportaria ;1-

- F'lagrnnte do embarque de I
"Míss" Brasil de Fortaleza té Miami. Emília bem pode-

para Belern, onde iria tomar I rá regressar como "Mi3�'"

o Douglas 8lryE1:lstel' dr. Uníverso.

E não é apenas casaquínhos ele malha que a Modelar

Transcorre, hoje, a data está vendendo por preço tão notavelmente reduzido. '1':1111-

natalícia da graciosa e pren- bem taílleurs de fino .icabarnento e apurada eleguncía es

dada Sta. Heleni Ilze Diern, tão sendo vendídos.n Cr� 635,00. Casacos de pele a .... ,

diléta filha do sr. Rodolfo C::� .l.e4:J,oo e assim tambem exemplarmente baratos uma

Diem e de sua exma. esposa I
infinidade de outros artigos do seu seleto e grande estoque.

_ X X X _
d. Helena, Diern.

Em gozo de férias chegou à nossa cidade, proeeden-· A graciosa aníversáriante eO••G.tI)••••(S,,$".6)GI�GlIe;G"'.$.$�I$'$��$i.f;,íO,...�6••�iI

fe do Rio de Janeiro a encantadora senhorita Liia Moel- I aluna aplicada do Curso Ol

lmann. Lija é muito apreciada não só por sua elegâncü, .iaslal do Instituto de Educa

mas tambem por seu talento. cão "Dias Velho" é muito re

_ X X X _
acionada na sociedade local.

No dia 23, festejará mais um aniversário, D. Orit: .ontando com vasto circulo

Sabino, esposa do sr. Arnoldo Sabino. A sra. Sabino o de amizades, razões pela.

cumprimentos da coluna social. ruaís, nesta oportunidade.
.

_ X X X _

.er-se-á cercada ele carinho

A tão esperada festa, "Uma Noite na Bahia" não foi sas manifestações ele aprêc,

possível realizá-la.
� regosíjo.

A cidade está em grandes preparativos para as fes ° ESTADO, respeítosamen

tivida des de mais um aniversário do veterano Clube Do e, apresenta felicitações.

Notava-se a presença do casal Arí Mello e o sr. Os

valdo Mello filho em companhia de sua graciosa noiva.

Nesta noite o Dr. Dib Cherem usava gravata. de París.

Estava bem acompanhado.
- X X X-

Com a senhorita Léa Leal Meireles marcou casamen

to o s r. Carlos Eduardo Orle. Aos noivos e familia votos

de felicidades.

Comenta-se da rC:llizaç.ão do desfile "Bangú" en

nOSRa cidade. As damas elegantes poderão apreciar a

nOV:1S padl'onagens e mode!os de José Ronaldo.
- X X X-

Acha-se em Florianópolis a senhorita Enigita
\'es Ramos passando ãlgunC\ dias,' sl'b. Enigita é a

inha da cidade de Lajes.
- X X X-

Ne

BRANQUEAMENTO DA .nxigen io fresco produzido
PELE por peroxidos ou perboratos,

conforme teremos o prazer
de explicar com todos. os de
talhes numa outra cronica.

A necessidade de clarear Mas o que precisa ficar

_l pele provem de dois dese- bem claro é que não existe

Q
,

\. jos. Um o de que toda mu- preparado de espécie algu-
,

.' llando meu ser as emoç'ões conclama
.

/AZEM ANOS, HOJE:
' ;her uBllira qual o de possuir ma que possa fazer desapa-

peço à Vossa bondade a mão segura
_ sra. Ivone B.'rug!!mann'

J e:uti::; branca c\)mo o lirio recer o pigmento. Isso sig-
� que va guiando pela estrada escura

.eHI, esposa do dr. Leobcl'to
2 outra a necessidade de re- nifica que não é possivel.

,,1 criatma humilde que Vos ama.

ue::d, preclaro e enttlsiasta
mover ou disfarçar o aeu- clarear a tez escura das

.enutndo Federal, pela le- D
.

,l1Lllo de pigmentos que se pessoas de CÔl' sem que se

"'" .
eIxei meu pensamento alegre e forte.

;'enda do P. S. D_; E, se todo o meu bem ele Vós desceu,
forma nas partes visiveis do destrúa a pele até a pro-

_ menino Luiz Trindade
;orjio, tais eO'mo as sardas

-

fundeza do pigmento. Na

Unificai o que fazer eu posso.
Jessatal'i, filhinho çlo Sl'.

"eertas manchas solares. hipótese que acabamos de

.�smeraldo Cessatari e de
8111 relação ao aparee:imen- citar o melhor é reCorrer ao

Ligai nossas vontades' de tal sorte
;na exma. esposa d. Rosa

o desses defeitos é sabido processo- de cobertura o que

que, sem \'o�.so querel' nã9 haja o meu, •

_vlnria Trindade Cessatari; 1
.

[ue as pessoas-com 'complei-' Re obtem com produtos á ba-

_

_ sr. Zeferino Carvalho
'ném lcl,ra.� n'1eu -�ãÓ qtie�'O �e'm-o Vosso." Jl.O loura e cóm olhos, cab�- ;:;e c!_e oxido de zinco.

.�eto, dinamieo gerente d" •• il.e>IIIIJ111$..... (O)�.Ii'e•••e.�.)i�i).8ifíll}•••@••�fU••8H).fl
.0'\ e pele clara são mais

/irma Valério Gomes, em
' .,tingidas por essa hipél'-' Nota: - Os nossos lei-

fitucas; ( LUBI= DOZ
'. _)igmentação, desde uma vez tores poderão solicitar qual-

_ sr. Amoldo Dutra, des- L
1= D 1= AGOSTO .[ue apanhem sol, mesmo em quer conselho sobre o tra-

;acado funcionário dos Cor-
L L :Jequena quantidade. Rapa- tamento da pele e cabelos

'eios e Telegrafos
�es e moças ficam tristes ao medico especialista Dr.

_ sta. Waldete Salomé da A V I S O quando atingidos pelas sar- Pires, à Rua Mexico, 31 -

:lilva
-

JA se acham abertas as inscrições para as debutan-l elas que muitas vezes cl'iam i
Rio de JaneÍl'o, b:Jstando

_ dr_ Indalecio Arruda, .es que farão sua:; apresentações no cintilante Baile de c.omplexo�:. O pl'oblema é dc- enviar o presente artigo des-

2apitalista em Lajes Gaja de an�versário" na noite de 13 de agosto. Inscrição hcudQ" mesm� porque o.; I
te jornal e.o endereço COI11-

_ jovem Clovis B. Fel'- na Secretal'la das 8 as 11 horas da manhã, diàriamente. preparados aplIcados na su- pleto para a resposta.

raro, filho do dr_ Silvio Fer- Está tambem abllrb, a concurrência para ° anenda- pedicie da pele não podem I
,aro e de sua exma. esposa mento do Bar e Restaurante do Clube para o· pel'iodo dr

alterar os depositos de pig-
.

L Maria Baptista Ferraro; 31-8-1955 à 31-8-1957.'
'

, mentos que �e formam 11 uma l"I'-�1II1
_ 'feno 'Dante Corradini' Informe3 na Secretaria ·do Clube, das 8 às 11 horas. camada maIS profunda. Os !l

nsigne Maestro resident� A DIHETORIA agentes branqueadores' usa- : IIJI"'NI••

;m São Paulo, e elemento
dos externam.ente não afe-I

'nuito relacionado nos meios .

tum, portanto, os corpuscu- I

2u�lr�i:ni�: I����:a c�;���� L IRA TEN I5 C'lUBE ;���e��o�el��c�o �l�G:�t:����t�
I

• !9l����"lIiIiilifi;
mento Delfino I -II interno visando combater as

•

,

_ SI'a. Iolanda Rothsal,:
l\'T1l:S DE JULHO ""rdas e certas manchas so-

........iiIi........6;:.I1:I&.:;jL:

t:!sposa do sr. Raimundo
SABADO - 23 - SOIRÉE ÁS 21 HORAS Ia.res é problematico. Detel'- h�-.".-·,-------

Rothsal
DOMINGO - 31 - SOlRÉE INFANTO-'JUVENIL minados produtos vendidos 0····· GABINETE S

t Z
.

- oas ]6 às 21 horas. c' "f
EGNI

_ s a. em-Lourdes, filha
no omerclO como :.ol'tes" .

•

'"

jo Cap_ Orion Plat, da Re- p-' O I
,t�reS(;l1ta�1 na sL�a c?mp.osi- OBTEVE ONTEM UM

,erva da Policia Militar do assa tempo « Estado>... �HO,caustJeos eUJa fllH:hd_?- VOTO DE CON-
i:stado;!

de e causar uma exfohacao
.

_ sta. Aicina Eloy da
POR ORILDO . da superfieie cutanea mas FIANÇA

3ilveira I
(15) podem produzir, tambem, -' �-'iI">6'

� sr' !\.ltin p. CHARADAS NOVíSSIMAS queimaduras graves. Assim ROMA, 19 (V. A.l - ° pre"�-
, .

'.
o .ere li'[\. a) "N-este local", nacjuele "mês", t

_ menll10 Jall'o Albino I
acon eceu uma des- sendo é preeiso muita -cau- dente do Conselho 'ele Mini;-

r"Ih d
-'

' ! graça. - 1 -2 - I1 o o sr. Joao l'vlargarida 'b)
tela na eseolha de um bran- tros, si-. Antonio Segni, �10

� de sua exma. esposa d. Ne-'
Da "Jetra árabe" e da "pedra de amolar" foi feito um . queador da pele, sobl'etudo partido democrata cristáo, ()-

'.1' Ml'I"gaI'I'da;
inslrumento eirúrgico. - 1 - 2 -

.

t h
· "

os que en am na formula bteve esta noite na Camat'�

CHARADA AUXILIAR
__ sta. Celia Brognoli LOR AdA

mel'curio, resorcina, subli- dos Deputados um vot.o :'2

"

--.. orno 1
.

__ SI. FranCISco Evange-'
m,,( o, aCIdo salicilico. confiança, por 293 x 255. FOI

I'sta d It
..

d 1-- JUI. Pequena abelha preta O S' Co d I'
-,

't t
..

· ',. o a o comercIO esta
d e Imao e mUl o es a a pnl11elra J)l'Ova parl:t-

PI'aca' ,'-- ÇA,R. L�var vantagem I' t bI1SM o assim como am em o ment:1r a que se submeteu o

- ,

.'\ CONCEITO: Importuno.
.

1
..

- sta. Va)1da-Regll1a, fi- A N A G R A MAS ,

aC!c o cltnco. Outros })repa- novo gabinete ele- cOJlizaçào

ha do sr. Eduardo Luz e de _

['ndos como o oxido de zinco da Itilia. Houve doze :Jbsten-

ma exl11a. esposa d_ Hilda
A) TOCAI ATAIRA - Ci.dade do Estado do Amazonas llpenas cobrem as manchas ções. A votação significa tn'-

,.; L
B) SABRA CANCA - CIdade de São Paulo .

-

t
li. uz;

mas nao êm ação sobre as ze vOt03 a mais do que a 111:;'-

A
Soluções dêstes, no númel'o seg·uinte. I 1

_ sr. ri Machado, ci- '
ce lLas da pele. iOl'ia necessSt!'ia, [,ue é de 2ÜO

"'II'g'l'a-o-delltI'sta e DI·.l'etol'-
So!uçc,es do número anterior: I

I E'ltl"e'oa pI' a d
. n' t

.

· c

01 '" ep,1'a os maIS i'Oi e;:; "ii, 111alS ou menos, :;>_

gel'ente elo "DI'a'I"'o da TaI'-
CHARADA NOVíSSIMAS: a) Favela ,. b) Capanga 1'1' (II'cados l)al'u cla

' t· 1 '

,-,

,. _ c' real' a mesma Iwuge:n 00 i( a lV.O

ele". "H_ARADA AUXILIAR: Conceito. PodofI·lo.
.

ClltlS citam-se os cremes e sr. Mário Seelba enquanto

_ dr. Cesar Bastos Gomes
ANAGRA:MAS: a) Areia Branca; bl. Maman�uape. loc:ões que possam liberar o I goverl1', -.':1 ° país.

-----------�------------------�----�---�---

AVENTURAS 00 ZE-MUTRE .....A

Prece Conselhos de Beleza

"Vigiai, Sen h01', desta von tacle a trama

de t::t1 arte que eu possa na urdidura
'

de meu querer, ouvir, com alma pura,
11 Vossa voz que me reanima e chama.

Dr. Pifes.

ze ele Ag·ôsto.
- X X X-

Cumprimento fiO sr. e sra. Fernado

nR�cimento de Slln filhinlw Kátia.
- X X X-

PHl'a o Rio de Janeil'o viajou o simpático casal Rr.

sra. Coronel Juan Ganzo e seu filho. Do Rio o Coronel Ju

an Ganzo e familia em um luxuoso trasatlantíco percor

rel'ão toda Europa.

Damiani pele

- X X X-

Anivers:'trio: Encontra-se de aniversário dia 25 a e

)eg'Hnte Nice Fada. A elegante está de viagem marcad'

para a C;lpihl1 da Repúbliea onde assistirá o S�epek dt'

1%5.
'-XXX-

No dia 23 festejará sen aniversário D_ Neuza Cola

ço de Oliveira_ Á simpática c elegante sra. os cumpri
mentos <la coluna social.

- X X X-

Sexta-feira o Dr. Gercy Cardoso festejou mais U1Y

aniversário. Reuniu no Sabino, Bar alguns amigos e I

estava o casal Cardoso e Armando da Silveira e se.nhor;·,

em uma alegre mesa de uísque. Neste mesm0 dia o Dl'

Ciro Marques Nunes tambem festejou seu anivers�rio

porem não foi no Sabino E.lI·.
- X X X-
"

'� "'Olll'-ErT}\:S
("""'1', uruLI$,: "- .Ri1j{i�:.�'�iJ;'
FP.O.llS�-5.· PAU lO:...,RIO ". (�:; Aá.;:
�P'OM�·�;�PR,ITIU-;:�UI_:A.�:,��@s..r.r."-.i'$.,.. .... ,,...,; ...#It ...... ,...,;A· _")

De Itajaí
A conhecida e aplaudida cantora "Marlene" vi:;Ho

a Cidade de Itajaí fazendo sua apresentacão em uma p.

legante Soirée. A festa foi bastante concorrida e luxuo
sa. Cumprimento ao sr_ Sebastião dos Reis presidente d<'
Clube Bloco XX por mais esta inichtiva dando sempre
aos associados de seu Clube oportunidade de festas ele�

gantes e trazendo sempre do Rio os maiores eartazes co
.

mo é Mnrlene.
- X X X-

Domingo dia 17 festejou mais um anivers3rio b Dr
Wilson Paulo Mendonca. Ao Dr. Mendonça votos de fe
-lieidades da coluna so�iaL

- X X X-
O Arquitéto Walny Bitte[\court em a noite do dia

D marcou casamento com a senhorita Zilma Martins. Ao,
noivos cumprimel1Íos da coluna. social.'

- X X X-

Comenta-se das tardes esportivas- no Joquei Clube
Santa Catarina, que as elegantes estão visitando o Joquei
e pelo êxito promete gra'ndes tardes de elegancia_ Quan
do sail'á o grande prêmio Santa Catarina?

- X X X-

De Laguna: O sr. Wanio Pinho fez convite para as

sistir uma elegante reunião em a noite de sábsdo nop

salões do "Blorudein Clube".

DEClA.RACAO DA LOJA ·RENNER
A LOJA RENNER COMUNICA AOS SEUS Dis

TINT,OS FREGUEZES QUE O SR. NILTON ANDRADE
NÃO É �IAIS SEU EMPREGADO, PELO QUE NAO
PODERA NEM ESTÁ AUTORIZADO A RECEBER
QUAISQUER PAGAMENTOS.

I

A GERENCIA

Auxiliar de escritório

Competent€

Precisa A MODELAR

Ojim� re�i- I ! �
denelo i I ��

AAI�lga-se confortavel resi-l • \.(;<
dencla, propria para famiiin

Inumerosa, na Av. . Hercilio
Luz 157.

.

Ver e tratar no local.
.

Participação
Antônio de Pac1ua Pereira e Senhora, partiCipam aos

pal'pnt,es e pessoas amig'as o nascimento de seu filho Ser

gio, ocorrido dia 16, na casa de Saude São Sebastião.

Florianópolis, 16-7-55.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



inss. o ESTADO

F------tANCO FAVOR-ITO O FIGUEIREN SE
o TAMANDARt, PRIMEIRO- ADVERSÁRIO DO Cl�fvlPEAO NO CERTAME DE 55 - ESTA NOITE O JQ.GO Veremos, hoje, prelíando

à luz dos refletores do es

tádio da F. C. F., os esqua
drões do Figueirense e Ta
mandará, ambos estreando
no Campeonato de 55.

O jogo entre alvi-negros
I e alví-rubros, apresenta o

: primeiro como franco favo
rito da pugna desta noite.
Realmente é evidente a

disparidade de forças. O Fi
gueirense tem um quadro
poderoso, com um ataque
dos mais produtivos e' uma
--(.etagual'da das mais sólidas..
.) compromisso logo mais' é
.onstderado f'acil para o

·luadro orientado por Gar-

RIO, 20 (V. A.) Dis- ções de clubes que, levados AMÉRICA 1 X VITóRIA ° Maiio, Pitoco, .Nenem e Os- I Seguiu ôntem para Porto Porto Alegre, já foi iníciado .Ia, O 'I'amandaré, tanto 110

põe-se a C. B. D. a pedir ao
'

pela bôa fé se fiam nas pro- Pre liararn domingo à tar- ni. 1\ leg re o jovem tenista in- no sábado passado! Entre- orneio início como 110 amis-

Conselho Nacional de -Des- messas, muitas vêzes mes- de as equipes do' América � 'lASqUINHO 4 X fantil Paulo Ferreira Lima, tanto, o nosso representan- oso com o Avaí, sendo nes-

portos a inclusão, nas no- mo escritas, de devolução do do Vitória, vencendo o pri- LAURO MULLER 2. vinculado ao Lira Tênis Clu- te, Paulo Ferrei'ra Lima, só e jogo g'oleado por 5xl, na
vas Normas para às. Leis de 'seu jogador e se vêem 10- melro pela contagem míni-,! . Domingo pela manhã ve- i b.e,. que, naquela Capital par- ! p.

ar ticipará a partir de hoje, 'a apresentou que pudesse
Transferência, de dispositi- I grados pela permanência do mil. rificou-se o encontro Vas-, ticipará no Segundo Cam-. quando começarão a se -de- -ecomeudá-lo como capaz
vo que permita às autorida-

.

elemento cedido no clube Coal assinalado, n03 últi- quinho versus Lauro Muller, � neonato Aberto Infantil de 1 frontal' os melhores tenis- le enfrentar um dos gran

des o reconhecimento das b�neficiado, depois de vp;n- I �10S minutos de jôgo, D,a co- saindo ve.ncedora a equipe
I !GJds, pro�lOvj.do pelo Clu-I tas dessa modalidade! lei> da Capital numa luta de

"trnnsf'erêncfas temperá- cído o prazo ou pelo seu 1l1-.! or�n_ça ele uma penalldade do Vasquinho por 4 tentos a

I
De Leopoldina ,Juve�11. O tenista juven il, Edson 'gual para igual. Entretanto,

rtas", ou seja, o caso dos g�'esso eu: outro clube:, me- ., maxI:n�' por Va�lO.. 2.
.'

Paulo Fe,lTelra LIma, q�e I ?oeldner, que tambem de- -l futebol é um esporte cheio
jogadores cedidos por em- dl;;nte, ate, a veJ;da. do �as-. O .1l�lZ da par-tida fOI o Sr. No primeiro tempo o n�r-lo�ten.ta o titulo d.e campeao 'tendeu Santa Cats rina no lu surpresas e o time de

préstimo. Tais transferên- se , o que const.lhu, �fll1al i Franc_lsco SOL1sa, com boa cn dor _aprese-ntou 2 x 1 para

I' clt�dll1o e catal�llle�se �le I, Campeonato. Brasileiro In- "l'anCÍsco Prazeres é capaz

elas, por não constarem na de contas, uma imoral Idade. dnaçao. ii Lauro Muller. ten is na categorla lnfan til, fant.o-Juven il de Ten is, en- le surpreender.
-

Lei de Transferência, não
� _ .

I O primeiro tempo de jôgo O J�iz da .p�rt.ida foi o i e �ue no �ampeonato Brasi-I contra-se na Capital da Re- Vamos ver como se sai-

silo reconhecidas pelas Fe- Parece nao haver 111C011ve- �erminou com.a contagem Sr. MIguel Ol iveira com lci ro rea liza do em Santos, I pública, onde tomará parte -üo da refrega de hoje á

derações ou Ligas, nem pe- n ien te na regulamentação 'ln branco. destaque. IObteye um honroso quinto num Torneio Aberto de Te- iolte as duas equipes. O

las Confederações, para as .lessa questão, Pelo menos Os dois quadros: Os t�ntos foram ma�'cados i 1<1,\\''-11', irá compet.ir c�m nis-na sua modalidade, no natch entre o "Furacão" e

quais' a transferência de um 'cparentel1lente, não há in d i- AMÉRICA F. C.: Luiz; ;lO:' Eh (2), Armanc]lJ�ho e

I'
grandes raq�letes infantis, qual deverá participar tam- I "Dan?' deverá ofere-

jogador,. 'seja entre clubes cio de dificuldade a aconse- vugusto e Carlos; Lauro, Wilson, para o Vasqu inho t como o paulista. Paulo Lan- ocm, o campeão brasfleiro..-er momentos emocionantes,
locais, seja para clube de lhar a que as Confederações, �esar e Vadio; Vilmo, Dau-- Bi lo e Florzinha para. a. serics, o pa ranaense Demer- Fomos informados, que om lances de seusacão ao

outra Federação, tem cará- LS Federações e as Ligas se ir e Valmor, La ui'in do e .quipe do Lauro Muller. ! íeco e com os melhores te- 'linda nesse ano, deverá se gTudo dos afeiçoados das

ter definitivo. Ora, não obs- mantenham alheias àquelas Silvio. Os quadros: !
nistas gaúchos da sua elas- l'e:tliz:1r'o Campeonato Bra- luas agremiações que esta-

tante a cessão de um joga- I ransferênclas, perfeitamen- VITóRIA E. C.: Antôní- VASQUINHO: Zico; Pe-; !:>e, <ileiro de Tenis para Adul- âo na praça de esporte da

dor, por empréstimo repre- te normais, especialmente n ho ; Albano e Juca; Lucio, '1l'0 e lido; Roberto, Ze e; A jovem tenista infantil, tos, tendo como séde a Capi- 'ua Bocaíuva para torcer

sentar, quase sempre, sim- no regime profissiona.lista, Almerindo e Ipanema; Rato, ·\rm:mdinho; André, João, Anna Maria Beck, também tal Federal. Santa Catarina -ela yitória dos seus pavi-
ples.3"\...8to de cordialida.de e f!ln que os joga.dores consti- .l�ltuto, Ban1ba, Ati e Bo[\. Wil�}onf Sidney e Eli. !convidada pelos GÇluchos pa- (�eVerll estar presente, tanto hôes.

sempre uma demonstração tuem patrimônio dos clube�. \Tida. LAURO MULLER: Man- 1'.1 participar do referido na, parte masculina como na

de confiança, cónsidúada a E se inconveniente não fôr i:eiga: Carlinhos e Chico; Certame, desistiu de partici- feminina. A êsse respeito,
insegurança da sua devolu- )1�lra as entidades, a 1'egu la- :cLAI'..TENGO 2 X :--Jelson, Rui e Lio; Oswaldo, lJnl' do mesmo. tomaremos melhores infor-

�ão, resultante da imperfei- mentação da "transferência FLUMINENSE O Aldo, Bilo, Edson e Flor- i O Segundo campeonato ;-nações com os dirigentes da

�ão da lei, inúmeros têm si- condicional" será um des- No campo da Praça Gene- �inhf\. Aberto Infantil de Tenis, I Federação Catúinen ..,e de
do os casos de desaponta- canso para os clubes e um � ..al, Osól'Ío,..:oltaram � P1:e-, iIURUCAN F. C. 2 X

.

promovido �elo Clube. Gau- : Tenis, parã me}�lOr infor-
mento. De fato, não são ra- htor de deeência e morali- ,laI as eCJll,,Jes do Flamel1- AIMORÉ F. C. 2 ':ho LeopoldIna Juvul11l, de l11a1'm08 nosso leItores.
1'08 os pr_9testos e reclama- ,LIde p.f..l'i1 o esporte. ';0 e do Fluminense, ven- Outro jôgo realizado na

'enclo o Flamengo pelo aper- várzea foi o encontro Huru-
tado escore de 2 tentos a 1. ean versus Aimoré, reg'is

O primeiro tempo termi- tl'::mclo um empate de·� ten

lOU com a vitória do Fla- tos, marcados no l° tempo.
rt1el1go por 2xO.

'

Marcaram os tentos para Está em festas o desporto impôr em todas as compe-
Goals de Alexandrino 2 o 'H qrillcanJ .Tacaré e JUl'an- cnrioca e brasileiro q\)e hoje ticões em que tomou parte.

pp r:1 o Flamengo e NenenJ

I
dil"; )::nR�'� Aimoré JQãozi- '.'ê tr;:\l1Scorrer o 5-3(). an iver- : h�n r:mdo e glorifican do,

par:! o �\luminense. � nbo :�an:,,oâ' os .dois,.t!fn�os, d
..
J'io de fundacão (10 Flu-' d"ó'ta forma, p desp6rto cu- -�----"- ..-----'"------

as dOlS qu�iros: ,Tutz: 81'. Aqll.llos Sllvmra, 11111e115'\e Futebol Clube, con- !'ioca e nacional.
FLAlvIENGO: Pedro; Ta- �om boa atuação. �

I
iidel'àdo e com mUita. jus- I Salve, Fíuminense F. C.! ,.

ta e l'vIazinho;' Batista, Bibi O quadro do HUl'ucan ;'iça o grêmio mais bem 01'-
,

.

---.----.----------.--- 1\""
,. Ni valdo; Sílvio, Otto, AI- assim esteve formado: Vi- g::mizado do Brasil e talvez Reg-' isfrados·:.liJ'. Edson e Chandoca. tor; Mana e Ceceu; Pedro, 1,1a AméÔca. do Sul. I
, . �LUMINENSE.: Wils?n; ��amilton e �erreira,; JmaJ_1- Fundado no dia. 21 de ju- I T t' G 'd De ordem, do Sr. Presi-
'llClnho e Gersll1o; GlCa, chI', Hernal11, Jacare, Davld; lho de 1902, o tncolor das. a ,u e UI o dente convoco os senhore�
f{f! ulino e Lourinho; Dilon, I." Virgilio, i Laral1jeira.s tem sabido se Acabam;<· de ser registra- . '"s8ociados" para uma reu�

I elos n� F. -€0. F. os contratos nião de Assembléia Geral a
. --- ------._-.- - .. -. ------------ -_.

-----------a-·-�.-,f'-:,�-.----."-!li'-.'i"'-'�-"---.�-.,-.-_-:�-.--1""$'-' i ri e .p rofis,lÍona is fi rma dos II se re,llizar às 10 hora s do
'.' .ifItr...._. ;pelos plf:tyers Tatú e Guido, dia 2,1 do cOl'l'ente mês, na

com o Grêmio Esportivo sede social, cita a rua João
Olimpico e Bocaiuva, res- Pinto, I esta eapital.
pectivamente, ambos pelo P�dro José Bosco
0r::cZO de três meses. i. 10 Secretário

......u o••••••••'iIl.e.0Ci.O••O,..i!IIéPill'Ilt�,..'!liG$lI;ilI!M -9� , ".-•.v·,-, ._."."�J' ."'·1!It�$S>�@$G•••e.$ci\e .

"O Estado Esportivo�'
FUTEBOL NA VÁRZEA

Por Pascoal Apóstolo
PEDIRÁ A C. B, D. A INCLUSÃO DA
TRANSFERENCIA CONDICIONAL

Programa das comemorações do 14°
aniversário 'do Ipiranga, de Saco dos

li
-

Imoas

Dia 23/7 Dii 3]/7
.3.. :; 15,00 horas - Corrida As 6,00 horas � Alvol'c;da

de 'b-icicletas de passeio pa- Sr.!v? de 21 tiros.

ra menores de 18 anos, em Às 8,00 hOl'as - Missa

homenagem a Relojoaria nfeJ'ecida aos socios do Clu-

Diamante Azul. be e as familias· daqueles
Dia 24/7 que faleceram, na Capela

Às 8,30 horas - Torneio N. S, da Boa Viagem.
de Clubes Varzeanps, em ho-' As 9,30 horas - Partida

menagem ao Sr. Helio Mar- 'de futebol entre os socios

tins. i veteranos do Clube em ho-

Às 13,30 horas - P;utida ! menagem ao Sr. Germano

de futebol entre Ipiranga : José da Luz.

F. C. x Ipiranga F. C. de I Às 13,30 horas - P.artida
São José, preliminar, em de futebol entre Iplranga
homenagem ao Sr. João Gon-I F. C. x Joe F. C. em home

c!ilves. .

r.agem ao S11r. Vereador
"

Às 1530 horas - Parto ,ií'aldemar Vieira.
.

de fut: �ntre Ipiranga F. �.I As 15,� horas - P.arti(�ü
x. lpll'ang-a F. C. de Sao

I
de futebol entre Iplranga

José, em homenagem ao F. C. x Tiradentes E. C. de

Exmo. Sr. Deputado Alfre- Tijucas, em homenagem ao

do Cherem. ;)1'. Patrocinio Vieira.

Dia 28/7 Às 20,00 horas - Sessão

Às 19,00 horas - Corrida "olene comemorativa do 140

de resistencia, em homena.-
1
aniversário ce fündação do

gem a Casa Carneiro.

I
Clube.

Dia 30/7' Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7/8
Às 15,00 horas - Corrida i Às 19,00 horas - Bar

de bicicletas de passeio, em l'aquinhas no jardim da Vi

homenagem a Relojoaria: la. Operaria, em beneficio
Müller. do Clube.

Decisão absurda do Departamento de
Futebol

Não compreendemos a de
cisão do Departamento de

Futebol da F. C. F. trans

ferindo de sábado último

para sabado próximo a pri
meira rodada do Campeona
to Citadino de Amadores de
55.
Alegou o sr. Júlio Cesari

no da Rosa más condições
do gramado, quando, na ver

d:::de, ° campo do estádio da
P"?i� de fforá se encontrava

em bom estado e o sol bri-

l.hOll naquele úliimo dh d

semana.

Se o campo se encontravh

em condições deplorá \'ei�

como é que a F. C. F. permi,
tiu como ainda permi�c qnr

sejam realizados treino:1 to·

dos os dias, á tarde e à noi

.te?

Com a. palavra, pois, (,

ilustre presidente ·do De

partamento _de Futebol d"
F. C. F.
---_ .. _--_._--�._-_.

Ste'b�n Ho"" ·iI".�,.3'�I':" ""''''''''.,.,. t -. :"""'.
. ti . I Y ')tiylHU tJ�'Hl LU iV)

'Atendendo a um convite Ao que nos informilrRnl

da Liga Serrana de Despor- Stéban Hory apitará p:ul i
tos. seguiu para a cidade de das naquela cidade, sendn

Lajes o técnico e apitador mesmo provável a sua con·

húngaro Steban Hory, que
nqui permaneceu por alguns tratação, pois o futebol s'e1'

dias, tendo dirigido o prélio 1'ano encontra-se em situa-

�__.ofj,Çi3:1 _entre Atlético e Pau-
I
ção crítica com a falta de

la Ramos.
.

b·ci1.'3 áí'bitl'ú·s." .

TENIS EM DESFILE

Vasconcelos lima

A part ida lueliminar te
.;1 comêço às] 9 horas' e o
jogo principal ás 21 lI01·as.
Vigorarão os preços tabe

adas para o certame:
Geral � Cr$ 10,00
Arquibancada � CrS

'0,00

53° aniversário do Fluminense,.do Rio �I.> arquibancada (senho
::is: senhoritas, sócios, rufÜ
ares não gradtiado'1 � crian
'llS) - Cr$ 15,00.

N, Francisco
Martinelli

/

A Exposição

COM A CHEGADA DE GRANDIOSO E MARAVILHOSO

ESTOQUE DE MERCADORIAS

uFERECE VARIADíSSIlVIO SORTIMENTO EM

Taylleurs. Manteaux. Malhas. Casacos de Nylon e Ve
ludo. Sobretudos ele lã e Capas de gabardine para homens,

',senhoras e crianças. Col�has , Acol.choados e �obert()l·es.Cortes � ternos de casenllras para homens e crlanças. C -

I pas ponche para colegiais. Algod·ão, Cretones e Morins.
Variado estoque de Tapetes, Passadeiras e Congoleuns
Aproveite seu crédito para um fim útil

A EXPOSIÇÃO
Continua mantendo sua tradicional venda pejo sistema

CREDIÁRIO
Faça também sua visita à rua Felipe Schmidt, 54

VENDE:Sr'URGENTE
I 1 sala de j:mtar finissima com lD peças, bar todo es�

pelhado.

1 dormitório de casa I novo, completo.
1 colchão de mola, de casal.
1 grupo estoflldo, finissimo, novo.
1 gl:UpO de cadeiras de corda.
5 camas patente, de solteiro.
Diversos transformadores e estabilizadores de cor

rente.
1 radio Transoceanico de luz e pilha, 8 valvulasc, 7

fa.ixas.
1 radio "FiJips" holandês, 10 valvu las, 7 faixas,_
1 aparelho el�trico para. ba1'bear
1 aparelho de pOl'celana inglêsa, de jantar, completo.
1 mesa para exame genicologicó.
1 autoclave à querozene
1 fogareiro "Primus" novo.

1 fogareiro eletrico de 2 bocas.
VéT e tratar em Itaguaçú, casa da Torre, com Dr.

Carioso

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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I Ao Funcionário Civil,· Militar e I
I Pessoal de obr-as I,
• �i: �'
= DA C01vIISSÃO PRÓ ABONO ii TÚNEL SOB A GUANA-', minho certo. Falando em

• Não é justo que se responsabílize êste ou aquele partído, Todus são unânt- : II RARA, PEDÁGIO E pedágio os dirigentes do
: mes em reconhecer a necessídade e estão dísportos a votar favoráveis à cunce3sio: "METRÔ" D.N.E.R. são inimigos do pe-
8 .10 tIDO:'-iO e' também conceder os meios pleiteados pelo Go,vel·nador. � I dágio ... Preferem que con- j! Isto nos provam as rleclaracõee dos eandtdatos ao' Gnvêrno do Estado, Dr. 'I' Volvemos ao problema do tinuemos sendo dos países 'I'ft f'i'õ\í1C·j«CíJ B. Gailottt, IitÜu PSD e PTl1 e Dr. Jorge Lacerda, peles Parfidos CoHiK;t, -" -

Ri Nit
,. .

se elo mundo de menor quilo-� : '1 une! .10.1 1 eror, pOIS
® ,:in", ahaixo transerttas:

• oncanminhou para ponto de metl',)g'em de estradas pa vi-
: "AfhTIHl ao fUltdoh:ilismo do Estado, que se eleito, darei absoluta prej'erên- � l·esolução.' O projeto foi re- menta das. O pedágio P03-
$ 3ia à situação do mesmo.venvtando a, Assembléia Legislativa :1 necessáría mensa- �'almente alterado, não como sibil itaria estender nossas

I �'em de pedido do l\bono, com -o indi-illlCnsivel aumento de Impostos ião só para : : se propalara, ( com um co- rod?viaS asfaltadas.,. p_o-'1@ êste fim. • tovelo desembocando na denamos dar a construcào i,; Exercerei a minha �llinuimci:l de governador, se e�eao, junto aos deputados � II Avenida Brasil, mas partin-, a. ernprêsas paTticul�l'es na- J
_; ,file seguirem :1 mlnhn ortentação para a eoncessâo do Abono". �'do em Niterói da Avenida cionais ou estrangeIras, co-J
: (Ass.) FRANCISCO B. GALLOTTI :: Feliciano Sodré até a Parça l brarido-se -elas do valor da:
" : Mauá, do Rio. Um 'pouco eS�l'ada enhegando-�s de-
: "SOl. í'rancameut e f:1vcrável ao Abono de Emergência. Se eleito, tomarel a • ma is longo, entretanto den- pOIS �e pagas ao governo.
� iniciativa de auscultar, em mesa .rednnda, não sé os representantes da classe in- : tro das cogltaçê és das com- E o "lVIetrô"? Por que não!
� Ieressada, com os partídos políticos, com a brevidade necessáría, a fim de que Sl.'- : panhias interessadas. O nos- se aproveita a l'ealizaçã'o do I

8 ja solucionado, mediante amplo e leal entendimento, entre as correntes partldá- 1& 50 medo era que o problema túnel sob a Guanabara pa- I
3 rias, quer do Govêrno, quer da oposição, problema de tão magoa relevância para Z fosse dificultado e que as ra construir, smbn ixc dos!
: 1 devotada classe dos servidores públicos. : companhias se afastassem mesmos métodos, o t�o J1(;- I

: Estará, assim, apto o Govêrno a enviar uma mensagem que, retlettnrtu ns : eh execução «la obra, que cessário "subway", ligando-
3 justas aspirações da classe, e traduzindo, igualmente, G pensamenro de torlos 0'1 'I .rparecessem os nacionalis- se o trem subterrâneo ao I
G j):utirlos, não venha a sofrer qualquer delonga na sua tramitação pelo Legislativo". ., tas e auto-suf icientistas Túnel Rio-Niterói? Por que I: (Ass.) JORGE LACERDA I. que acreditam possamos, n ãq se f'aln mais no "lVIetrô"
" : I

nós sàzinho, realizar tudo, )al'a o Rio - quando re pre-
: Falta apenas o Govl'l'nadol', Irlneu Bornhausen, único responsável, enviar : I protelando-se as n ecessida- senta êle a chave da resolu-
� oi Mensagem do A!JOil0 de Cr$ 1.000,00. • ! des para o dia de "São Nun- ção de tantos e tantos pro-

� '.rudo o que se disse!' em contrário au.que arírmamos acima não passa de ex- Ilc:/" Todavia dentro de cin- blemas da nossa capita l ?
... 1

-

d
. ii ' .

T' I;; í) eraçao e ernagogra. (I ,',) HT10S no maximo, o une
ti (:'.S5.) Helliilio Olsen Veiga : I Rio-Niterói será uma reali-

i Roberval Siiva , I d.ide e realmente a saída e

t; Antônio Matheus Krüger : 1,1 entrada na Praça lVIauá e

: El.iani M. Souza Santos

_/ n a Avenida Feliciano Sodré
: Alcino T. da Silva : \Jos"ibilitnrão o caminho do
., : I interior, evitando atraves- quítes, ou Rou<luidões amea·

I NOTA: - A preSeiYte publicação deixa de sei' f('ita nos jornais DIARIO : 1 ;;:11' o centro das duas capi- cem sua saúde! Ao primei-
: DA TARDE, A GAZETA e VERDADE, em virtude de os mesmos se negarem a _I �:Iis guanabarinas. E esta- "0 acesso de tosse, tome "Sa-
I llivulgá-la, ainda como matéria pa&·a. : I mos confiantes na. obra, o

I A COMISSAO : I que aliás sempre estivemos,
• _! II (1.ldo o modo pOl' que foi tra-:••••�!9(jê$�eí)e��e4'�6��•••••••••••••••••••••�••••!_•••••••••8••••a. I: (lo o assunto, de11101�tran-
V "b· E

.

t h
· I do vontade de realizar, de

oce sa la que... xpenrnen e oJe: (���lCI:t��;��I��,·S �s�����:�·;.��
<:Onl direito a exploraçào c1u
I'an te certo período, cobran
II o-se pelo pedágio, é o ca-

1 -- Limpe bem o pedaço

��::b::::t::=:eiil::�=:. d e c a rn e com um g' uardana----$-:;��= ...

<::JJ I ,)0 úmido. Faça incisões
UM Ti..J8t:1'R!iO,OU/iNDO /JP/iNH,C1DO I wm uma faca afiada.
NO 4N20L, 1)fi',s/lLTOS DE ". I 2 - Pique bem miudinhosOURoSE ,P

i

lJE2 METJ20S 'DE:: _--_ I ",8 cebolas, salsa e alho.
,qL7U';ZI.'l.

'

_4_�,jIà.;�;;;;;iiiiíil� "<:;;) I Adicione sal e pimenta.
I 3 - Esfregue os pedaços..

____...,...� _:'- ..
i de toucinho ou presunto

11
nessa mistura e introduza

------- nos talhos da carne.

4 - Esfregue a carne em

: "aI e pimenta e leve no fogo
! (:Om gordura deixande co

: zinhar durante umas três CAMPO GRANDE, 11 (Via Grande. O Governador Fel'
\ horas, até ficar bem macia. REAL - Ontem a tarde o I nando Correia da Cosb cL:

I 5 -- Uma hora' antes de Governador Fernando Co;:- veria tomar parte ne3ta via
: tirar elo fogo levante a tam- reia da Costa acompanhado gem inaugural não o fazencl
'pa da peneln'e deixe dourar. de seu secretário, corhparc·1 per causa de um emprevistc
i 6 - Acrescente os 'torna- ceu ao aeroporto, a fim l�8 1 Esta novJ. linha da HEAL

CIDADE DO VATICANO, �'ítimll", Il1F.S que "foi pec1i�::J ; tes, ,0 aipo, cebola pica�la, recepcionar a caravana que ccmo foi ressalt::tda, reveste
19 (U. P.) - O Vaticano ln- , não esoontánea". O jornal, l"s,rnll1hos, de' salr;;a e deIxe tomou parte no vôo inaugu- se de grande irnportancia
formou, hoje, que a liberta- não escl�rece quem pediu fl. i cozinhar mais um pouco. Se ral da fruta de Douglas Sky- para cs Estados de lVIat�

\io ela parte da Hungria do libertação. Mas o leitor co for neces�ário derrame U111 ,master ua REAL que agora, G1'osio, Arnazonas e Si
cardeal primaz, Joseph Min- :11um acha que foi o govêrnn pouco d� .agua. . I está ligando com esta

_

nOV:1 I Paulo conüibulndo para m',

dszenty, não constituía reCO-I ,oviéti�o quem sugeriu a il-'. 7 - SIrva o assado frlO : linha s�o Paulo a Manaus
I mai�r eni;l'oz�mcnto da" eC'-i

nhecimento de sua inocênch bertaçao, num gesto ele Pr!)' "l.U quente, acompanhado .de ,com Ul1lCa escala em Campo l10mus c1es3e3 E:"tadoc:,
e que não significava o fin, paganda às vesperas da con- legumes e verduras varla-

eh opres3s.'0 espiritual contra �
ferência dos "4 grandes" em das. CAPLA)

os católicos ela Hungria.' '3enebra_
O jornal "L'Ósservatore

Romano", publicado pelo Va- O 36° C{)�GRESSO EUCA- \

ticano e que reflete fielmente RISTICO
os pontos de vista ela Igreja,
trouxe um editorial em sua

coluna principal sôbre o casa

do cardeal, que foi detido em

23 de dezembro de 1948 peLI,
Polícia comunista,
Apesar dos protestos de

muitos paíse.3, foi condenad::>
em 1949 n. prisão "por espio,:
nagem, alta traição-e transa'
ções financeiras ilegais". Em
ocasiôes repetidas, o Vatica
no afirmou que o júlgameil
to foI uma farsa e que as

provas eram falsas. Desde
fins de 1954, cil'culal'ãm ,bmf

tos da libertaç,ão do cur(]e:l1
não const.itui o restabeleci-'
mento da verdadeira liberda
de espÚ·itual. O órgão da
Santa Sé diz, ainda, que a li·

bertação do cardeal foI "ie-

�

Empregor,AVISO 'i
Estão abertas na Secretaria do Club_�; -as inscnçoes Para uma auxiliar de escritório COm prática de dat,. ',_

para D,ebutantes, rio horario das 8 às 11 horas da manhã, logra fia e contabilidade.'
parÇl o cintIlante Bail.e de Gala do dia 13 de Agôsto. II Está a'bel'ta� tarpbem a concorrencia para arrenda- Préferência a quem' conhecer inglês

•
mento do Bar, e Restaurante para o período de 31-8 ..

1955/ Tra,tar na Gerencia do Cabo Submarinoà, 31-8-1957, no 111 smo horário e mesmo local. Rua João Pinto, 26
.

o ESTADO

(

CAUNE COZIDA A
GAüCHA() .iéS 7t:JDO "DE. CHOQUE' SE

,

DEvE IJ UM� D/NI!NU/Çt!Õ Z!.J,
VOLUME DO 'PL.QStvlt:J) QUE E
tJ Pt:Jli'.Té L/QU/VIJ &0 _

Sl)NGUE. T�L DIMINUIÇ�O
lJECOR.RE DE UM!; HEMORRI1·
61/1 DOS C,QPILI1IlE5 ÇJUE
stíb L(!;SOS �/N/:SS ttvl06 r;xJE
COMUNIC,qM /JS a/2TERIQS
COM I.'1S vE 1115 . SEM 'UMtJ
QUt:i�Vr/D/)DE ,qDEOU,QD4 Dt:
PUiSMt:J O SIINGUE N/)O
PODE LEi/flR _CJXIGÊty/Q t:io

INGHEDlENTES:
I

2 quilos de carne macia I2 dentes de .alho '

2 colheres de sopa de gor-
lura I
3 tonlates frescos
1 ci)bola picada'
mrninhos de salsa
4 til 'as de toucinhhos ou

OI<GtJNISMO.
UM4 71?4NS�ust:7o
DE õ,q/vrSUE
BRSTI.'1 ,PI)J2t:J
IVOI!.MI.'1L/ZtJR

ÊSrE
ESTADO..

,resunto
sal e pimenta
1/4 de xícara de aipo pi

ado:

MANEIRA DE FAZER:

Fala o Vatic�fr)
"A LlBERTACÃ.O DE MINDSZENTY
NAO 'É O FIM DA OPRESS.�O"

/

CIDADE DO VATICANO,
19 (U. P.) -- A carta do papn
?io XII, nomeando seu le

};ado ao 36° Congresso Eucu-I
ristlco Internacional, foi pu- I
blicadu-, hoje, no ,jermt1
"L'Osservatore Romano". IEscrita em latim, a Car�;l '

do Sumo Pontifice le1hbr't I
que o seu iegado, o cardeal \
Benedetto Aloisi Masella, f()i I
por mais de 25 aTlOS núncL}
apostólico nô B1'asil. O Papa
também lembra a profuncl,t
fé que sempre manifestou ;,

povo brasileiro na Rllcarístb '

e o "respeito pela Santa Sé IA carta termina com a bén,
ção a seu legado os membr"�,,
de sua mlssao e a tod03 ')S I

�

qu� participam, do CongI;.e�- I
,

I

TERÇA
QUINTA
SABADO
.DOMINGO

PARA
CURI'rlBA

8ÀO PAULO
IUO

-l{,-

':'.EGIJNDA
Y]ARTA
mX1'A
SABADO

P.ARA
PORTO
ALEGRE

RE_5ER \' AS;soo

1Jma ()ciItica tle -AlVARUS tl6 Ol/VE/IIA

TOSSIU?
Não deixe que as Bron-

'0sin", o antisético das vias

'espiratorias. "Satosin" 'eli-
')] in a a tosse, da novas for·

ças e vigor. Procure nas

,farmácii:,s e drog�rias "Sa

tos in", que combate as bron.

quites, as tosses e as C�ll.
sequêncjas dos resfriados.

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

119,f)1'll. cada vez que usar ,-.

KOLYNOS t(, Obrem

MAfSPIlUIE(iIlV
� do que I]1ZlICC(! \'

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

Vôo inaugural

PARTIDO SOCiJ�l DEMOCRÁTICO
Sub�Diretório do Estreito

Pelo presente ficam convocados os srs. membros
dêste SUB-DIRETóRIO para a reun)ão que será reali
zada no próximo dia 22, de,julho, às 20' horas, em noss:1.

séde, à rua General Liberato Bittencülut, quando será
traçado o programa de atividades, prcparatório elo pró-
ximo pleito."

' .

,

. A DIRETORIA

I -�.�---

, o' ,

,

Clube 12' d,e A-gosto

g
J6 calculou

POR FALTA .DE_ U(V\
EXAUSTOR

;' ?
•

Examine o teto, ::IS paredes, os orrnúl io",

Precisam ser pil1tados de novo!

E as cortinas! Tão caras e já estão outro

vez pretas de gordura! Evile êsses

prejuízos, instalando um exaustor Contacto
É de custá acessível o todos e consome

apenas ;3 cruzeiros de energia por mês!

Novas características:
• Cor crêm., ";oi. sóbria. C"mbina com quo'lquer ambienta.
• Uma lümpc:da pil.to, vermelha, indica quondo eoM Iigodo.
• Maio, capacidcd. d, <f$l'ira�ão.
O "',ais 'ácil di! Iim�or, 00 rirtiror·sa ,a grade 110nlul <QI'iI "

i'notí.lf, rl�:;:;!Ja se \itoufl�neQm.stltl! Q t\ií�{d:d'Ldé' (Qa�·I·lid.

• f'o�'iJi Hilii�i h{l(t'.tcni.."lUis iii �riílíuuil_

."

�
õ

Eletrotécni�a iiid.' ítom. s./i.
c •• • , --, t '

Rua Tenente Si,lveil'a n. 2'1

Mocidade para Cristo
Ü 70 Congresso mundial do maestro Levino Alcânta

,le Evangelismo se realizou ,-� se fêz ouvir inúmera" vê
lO os auspicios ela MUGiUA ,es em tôdas essas reuniões,
)E PARA CRISTO INTER· ._em como na própl'Í::t. televi
,�ACIONAL, que S. Pau10 são. Sem desmerecei: dos de
teve o privílégio de acolher. mais delegados é justo que
A sede dos trabalhos foi o l'enlcemof; 11 atuação do Pre
Teatro de Cultura Artística si dente Rev. Robert Cook,
que ficou inteiramente oCu- bem do b:1l'ítomo Skinel e da

pado, dia e noite, durante figura simpática e extraor
tôda a semana de 17 a 2L1 de clinária do grande pregador
lbril findo. Ali houve reu-' lVIervy Rosell, considerado o

l1iões memoráveis de evãn-Igelização, sendo certo que, I segundo pregador mundial
de segund'a a sexta-feira, ca- i no trabnlho de evangeliza
da noite a pregação se fez

I
ção, ao lado ,de Billy Grahan.

em uma língua para alcan- O Evangelho puro, orto
çar as colônias estrangeiras I doxo, na sua, beleza simples,
ali radicadas: - japones, no seu extraordinário poder
yddish, russo, .a..lemão e in- eegenerador que conduz as

glês. Centenas de pessoas a- almas rennidas aos pés de
tenderam aos apelos feitQs, Cristo - foi o tema l:entrct]
tanto nas igrejas, come Ilas e único das pregações reali
I.·elmiões do Pacaembu e do zadas. Só em São Paulo su

[birapuera. O Grande Coral biu a mais de 1.500 as deci
Paulistano, sob a regência sões.

----------------��----------��----�--�----

BODAS de·OURO
,CONVITE PARA 'MISSA

Os filhos, genro e nóra do casal Nelson A. Camjsão
e Olga Toleutino Camisão con�jdam seus parentes e

amigos para a missa em ação de g-raças j),ela passagem
das Bodas de Ouro de seus pais e :'logros, que farão rea li
zar na Cated!l'ul, às 8 horas do dia 22 de julho, no altar
do Sagrado Coração de Jesus.

'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



I F:or;anópol:f., Quinta-felra, 21 de julho de 19::í5. f) I':STADO

EOITAL..·

E'DITAL DE CITAÇÃO DE !cação foi exarado o �eg'uin- S pessoas que desejam e devem ca de expan�ao ele linha: ror De Guadencío Ramos,
INTERES.SADOS AUSEN- te despacho: _ "Cite-se na 01' todo o pais, colaborand. .rcebíspo de Manaus, res-

TES, INCERTOS E DES- forma requerida na inicial. alist-r -se reqlJerer' 2:3 v�la do íltulo .ara um maiOl� entros�men. .altou a írnportancía da nova

CONHECIDOS, . COM O T'ijucas, 12-6-55. (a) Clovis '
O " u. I. o entre 3S mais longínqua inha da REAL ligando Slo

PRAZO DE TRINTA DIAS. Ayres Gama." É para que I ít I t f·' I
.

d
.ídades do território nado Paulo a Manaus, já que este

chegue ao conhecimento de e el ora ou rans.efl- o, po em pro- .al, a �EAL .fará inaug�ra! Estado muito necessita::lo
O Doutor Clovis Ayres todos e ninguem possa ale- ,

d d P 'd S
.

.o proximo dia 1° de agôstr capital paulista. Estavam
Gama, Juiz de Direito da Co- gar ignorância, mandou ex- curar a se e o artl o oclal üemo- Jr.oxi�lO, c.u�ra linha. Desta presentes altas autoridades
marca de 'I'íjucas, do Esta- pedir o presente edital que .elta Incluirá entre as mui- eclesiasticas, civis e Militares
do de Santa Catarina, na será afixado na sede dêste C tático �. Rp "" li, rcipreste Da ',v'a n 5 tas servidas por seus aviõe's a tendo falado ainda o "r,
forma da lei, etc. Juizo, no lugar do costume,

.
.

',1.I \.dO J.\ I·, •• , cídade d- Rio Brilhante, li- Emidio Vaz e o Vereador
FAZ SABER a todos e, por cópia, publicado uma h d' d 9' 17 h .?;ando E-ssa cidade a São paulista Marcos Melega em

quantos Interessar possa o vês no DIÁRIO OFICIAL e sO ...Ja . O ._. as, as . oras. :.'aulo e Campo Grande. Dois nome da caravana partici-
presente edital de citação, três veses no jornal "O ES- aviões semanais em viagens pante do vôo inaugural, re-
com o prazo de trinta dias, TDO", de F'lor ianópolis. Da- .

----.----- - --.----.- .Ie ida e volta partirão de vestindo-se o acontecimento
virem 4fll dele conhecimento do e passado nesta cidade I São Paulo, fazendo escalas de extraordínarla .repersus-
tiverem, que por parte de de Tijuc,l_l:s, aos desoito dias O Centro de Irradiação em Araçatuba, Presidente são social. Os Diretores da
José Antonio Serpa e s /mu- do mês de julho do ano de Mental "Amor e Luz" realiza' Prudente, Rio Brilhante lEAL e demais comitiva. re-
lher, lhe foi dirigida a pe- mil novecentos e cin quoen-" sessões Esotéricas, todas as 'se-

I Dourados, Maracajú e Cam .ressarão a São Paulo ainda
tição do teor seguinte: - ta e cinco. Eu, (a) Gercy gundas feiras, às 2030 à rua po Grande. É importante no io dia de hoje.
h�xmo. Sl:.. Dr. Juiz, de Di- dos An,)os, ESCl�ivão, o dati- Conselheiro Mafra: 33 _ 20 tal' que a REAL é a prime in

r�lto de 'I'ijucas, Jose Ante- lografei, confen e subscrevi. :andar. I empresa de transportes ae-

n.lO Serpa e sua mulher, bra-
I (a ) Clovis Ayres Gama -1'1 ENTRADA FRANCA reos á operar na cidade dr

sllelros, êle lavrador, ela de Juiz de Direito. Está confor- Rio Brilha-nte, elevando pare
prendas domésticas, res iden- I

me o origina I afixado na se- 95 o numero de cidades bra-
tes nesta Cidade, querendo

I
de dêste Juizo, no lugar' do t;Jtdl-I.al·intentar a presente ação costume, sobre o qual me re-

de usocapião extraordiná- porto e dou fé. • !
rio, vêm, por seu assistente Data supra. O Escrivão:
judiciário, abaixo assinado Gercy dos Anjos.
expor a V. Excia. e afinal:
requerer o seguinte: - 1)

I
--.---.----.--�

Que, mansa e pacificamente
são legítimos possuidores,
há mais de trinta anos, de CINE S.A�·O JO(tum terreno rural, sito em - J[J
Terra Nova, município de

As 3 - 7,15 - 9,15 horas.
Tijucas, medindo dito ter-

Dando in ic io ao Festival
rene, que é de forma irregu-
lar, 198 ms. de frente a

Leste em terras der Odilon

forma da lei, etc., i
Faz Saber aos que o pre

sente edital de citação virem,
ou dêle conhecimento tive

rem que, na ação executiva
intentada por Aparício Vare

la da Silva contra João Va

rela da Silva, foi proferido o

despacho de têor seguinte:
Expeça-se edital de citação
para os credores desconhe

cidos, citado, também por

mandado, o devedor, caso

haj a apresentação de crédi

tos por parte de outros cre

dores além dos já habilitados
,

no feito e dispensada a cita
I çoà dêstes ultimos, nos têr

mos do pedido de fls. 129. 3-

7-55. (ass.) Adão Bernardes.
E h ao co 11: �

Fernando Darr.iani e Senhora, participam aos pareu
para que c egue I 1<;-

,. _.
-"

cimento de todos mandou ex- ":�: pess oas �e suas relações, o nascimento ele sua fqh3
d. t d·tal COI"}

J'>..",,,"11A, OCOl'LCIO em 12 do corrente, na· Maternidade 'D'
Pe Ir o presen e e I , •

C 1 C· .

"

" (
ar os orna.

o prazo de VInte dIaS, que Sv-
"." l' 1 '

,

f' 1 1 d" co
F:on- 110pO_1S, 13 de JU.ll0 de 1055 "

ra a Ixac o no ugar co � -

I
'

tume e publicado 'de acôrdo

com a lei. Dado e passado
! nesta cidade de Florianópo

No ��'ograma:
'

li.s, aos oito dias do mês je
NotiCIas da Semana. Nac. Julho do ano de mil nove-

Preços: 10,00 - 5,00. : centos e cincoenta e cinc').
- Censura até 5 anos. Eu, Hyg-ino Luiz Gonzaga, Leopolelo Coêlho e Senhora e Vva. Marln, Pereira aI)

"'scrivão o subscrevi (as) rnes Têm o prazer ele participarem aOS p::1l'entes e pe,ssoa:

m·�·.
-

§:.')!"�.'!11 ��ãO Be'rnardes, JUiZ' de 'Dl- de suas relações o contrato de casamento de seus filho.
. LJt1�� reIto da la Vara. Aurca e Laury e;'n 16 dê Junho de 1955.

-

Confere com o original. F.ol'ianópolis, Joinvile
As 8 horas.

. Uygino I_uiz Gonzaga-
l'ony CURTIS - Piper Escrivão do Cível da 11' Var;l.

LAURIE em: I

E O NOIVO VOLTOU

Rocha e Ulisses Ferreira,
distancia-se para o - lado
Oeste até encontrar o Tra-

em Comemoração ao 10 Ani
versário do Cine São José.

1 a Apresentação
NA TÉLA PANORÂlVlICÁ
William HOLDEN - Ju

ne ALLYSON - Frederic
vessão de Florentino Casas, "

MARCH - Walter PID-
daí mede 2.300 ms, até a li-

GEON _ Barbara STAN-
n ha de fundos a Oeste, onde

,WYCK _ Sheley WINTERS
,. confron ta com terras de '

J
-

T
.

t lem:. oao amacia : ex rema pe- UM HOMEM E DEZ
lo .lado Sul c?m terras. de DESTINOS
UlIsses Ferreira, anteno)'·

N Po roarama :
mente pretencentes a Do

J' .

'"

.

mingos T dor los S t c
Noticias .da Semana. Nac.

eo Ola· (0:-; an o,
Preços: 10,00 _ 5,00.

e pelo lado Norte a extrema
é uma linha quebrada que
partindo da frente até o r'e

ferido travessão confronte
com Domingos Teodoro dos
�;:dl[ü,;; nesta altura, o ter
1'()110 alarga para Norte po.
mais 13'8 ms. con tin uando a

linha de extrema, quebn
para Oeste, divisando ter·
ras de 'Domingos Teodoro
digo Domingos 'ramacia até
encontrar a linha de fundos.
O referido terreno que tem
a forma de' um exagono,
perfaz uma área de 721.877
m. q.; (2) Que, precisam�J1-
te há trinta e sete anos, sem

interrupção nem oposição de

quem quer que seja, pos
suem o terreno como seu

(atr. 550 do C. C.) e duran
te todo este lapso de tempo
ocupam as terras com la
vouras diversas, criação, ex
tração de madeira e tudo o'
mais (}lle é util e necessário
á vicb do lavrador; 3) Que,
parte do citado terreno, co

mo se verifica do croquís e

documentos juntos, perten
cia a seu pai e o restante
eram posses de terceiros
até trinta e sete anos pas
sados data em que o Reque
rente começou a ocupar to
do o 'imóvel (�!l1 animo de
dono e com a excl usão de

qualquer outro possuidor,
quer sejam estranhos ou

herdeiros. Nestas condições,
vj\m requerer a V. Excia.,
com fundamento no artigo
550 do C. C. e na forma re

gulada pelos artigos 454 e

456 do C. P. C., seja desig
nada data para justificação
dos requisitos do usocapião
e feita esta, sejam citados' William HOLDEN - Bar
os confrontantes do imóvel, bara STANWYCK - June
o Domínio da União, os in- ALLYSON em:

teresados certos e incertos, UM HOMEM. E DEZ
para contestarem o pedido DESTINOS
no prazo legal, sob pena de- No Programa:'
corridos os tramites legias, Noticias da Semana. Nac.
ser' julgada procedente a Preços: 9,00 - 4,50.
ação. 'Pede-se tambem a in

tervenção do órgão do Mi
nistério Público com todo o

processo. P::otestando pelo
--'-�ill1ento das testemu

por provas pericial e

ental se preciso for e

em direito permiti-
._ -se á presente o va

,uI' de Cr$ 2.100,00 e pede-se
DEFEHIMENTO. Tijucas,
25 ,de março de 1955. Ca)
Marinho Laus." Em dita pe

tição foi exarado o seguinte
despacho: - "A., como pe-

Iplllr'
As 5 - 8 horas.

Wi'lIiam HOLDEN - Paul
DOUGLAS-- June ALY
:;ON - Walter PIDGEON
em:

UM HOMEM E DEZ
DESTINOS

No Programa:
Cine Noticiario. Nac.

Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 14 anos. I

·1
As 8 horas. I

Richard CONTE - Vive-
.

..a LINFORDS - Barbara i

BRITTON em:

OURO E VINGANÇA
Technicolor

No Programa:
Vida Carioca. Nac.
Preços: 7,00 - 3,50.
Censura até 18 anos.

uaU:tl
As 8% horas.

. I

As 8 horas.
10) P'aÍsagens.:.':do Brasil.

,�ac.
20) LABIOS QUE l\IEN

TEM - Com: Tony CUl�tis
30) FORASTEIRO IN TRE

PIDO - Com: Charles
3tarl�t.
Preços: 7,00 - 3,50.
Censura até 14 anos.

JUIZO DE DIREITO DA CO

MARCA DE FLORIANÓPo-1LIS (P VARA)
EDITAL DE CITAÇÃO COM

i
O PRAZO DE VINTE DIAS

O Doutor Adão Bernar

des Juiz de Direito da Co

marca de :Florianól)olis, Es
tado de Santa Catarina, na

fNTRO EXCURSIONISTA '�RNOLgO RM1LlNO"
-,-.---._---�-

-�l{�.BJO-
FUNDADO EM 16-9-54

JOVEM CATARINEtJSE I
�"""'�"====iE·�·�;';' - .

'�-.- ".,,="'� •

AGORA, QUE SURGIU A TUA SOClt':f)"OE\ rEHÁri
MAIORES OPORTUNIDADES DE CONHECE n A

TERRA CATARINENSE. NÃO PERG,:I TE�lPCl. EN

V(A- NOS HOJE MESMO, TEU NOME. E' €Ní)[Rf -

.a-

'

CAIXA POS TAL 489- fL(_,ril.�•.Nl.>'OUS-S.C .ÇO A

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

Participação

_Participação

AlL'ca e Laul'y
cO;1lirmam

CURAS SECRETAS

Preceito do Dia
silelras servidas por seus avi.'
ões. A arte de curar não tem

mistérios. Doenças, métodos
MANAUS, 11 (Via REAL' de tratamento, remédios e

O Governador Plinio Ra- seus efeitos não constituem

mos Coelho discursando na seg rêdo para os médicos.
tarde de ontem, após a sole- Ninguém pode, portanto,
nídade de benção inaugura! anunciar. c,u�'as secretas e

J!1. moderna agencia da RE. extraor-dinárias.
--�-'-.--'----"-----'--'- I

Não se deixe iludir pe-
DIVÓRCIO E NOVO CASA Ias promessas de cura

l\tENTO por métodos e fórmulas
Processo legal, rápido e �:- I secretas. Quando esti-

-;iloso, no exterior. Consulte I ver doente, procure um

.em compromisso, o Escritó méd ico de sua confian-
rio Jurídico e Admíntstruu ça, ou que lhe tenha si-
,'0. Caixa Postal -- 4:l31. R�;, do> indicado por pessoa
le Janeiro. idôuea. :__ SNES.
--- -� ------- ._._._-_ .._-,_---_._----

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de
-ireen c her o coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação,
fim de comp leja rmos qUHJltO antes, o nosso Cadastro
.oc ial.

�

·.Jome ...... � .

�ua
\làe
Pai
Jata nascimento ,' "" .

';sUldo e ivil , .

';mprego' ou Cargo
'ill"g'O do Pai (mãe)

CHEFE DE TU��1A NO SUB-SOLO
OS ea·ndic1à tos ([e·\'<)m te,' entre 25' e 35 anos, resisten

'ia física e experiência em trabalho no sub-solo e chefia
le pessoal em 'minas de carv:io o� OUtTOS Ii':Ünerais. Devem
er anteriormente Jcupado cargos de responsabilidade.
3alário: Cr$ 10.000,00 por mês. Instabções mobiliadas
�rátis bem como outras facilidades.
Cartas para "MINAS", Caixa Postal 751, Rio ele Janeil'').

DR. LAURO CALLElRA DE ANDRADA
Cirurgião Dentista

Consultório: Rua D. Jaime Camara, 9
Horário: Segunda Quarta e Sexta 'feiras dltll 8 às

11 horas

Terça e Quinta feira, das 14 às 17 horas
Atende à noite exclusivamente com hora marcada ..

.

Capoeiras: Terça e Qui'nta feira, das 8 às 11 horas
Sabado. das 14 às 17 horas.

',_.- ------------�._--_.

• Con"'ução sólida. sendo I caixa interna de COBRE •
r.evestida de material altamente ISOLANTE !lã de v.idro>.

• Resi�téncia do tigo tubular. inteiramente, blindada. "

• Controle automjti� de temperitura �> ll.RMO�TATC>.
.

� �
'"

"

_.qye grODMQQnJ ��:��Q�./r===-�����' ..

"
'

.

i��"'�_�·' "'�i!f4
� rJ. ���O_Q�E�f�"l ��1�r

,

::;::::-.;_---:;;:;;-,;""..1.. rlw s... /P'"
" ........ -

diib '/
-

••
. ;, �/---ti'
"'"r. fl�MOS·S.A. Coméiéio e Agências
>' lu. João Pintol 9 Fpolisu ••Stl.Cltarina

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

f' <1
�.

,

....;

AQUECEDOR

ELÉTRICO

��4-
.IMERSÃO e

Capacidade 30 LITROS

• Consfruido inteiramente de
cobre.

• Aquecimento ultra rápidO.
• Játo abundante ni tempe·

ratura de�jada.

. O MIS"URAOOR DÁKO. de relo"'

lagem imlantanea. permite Q

maior escola de .grQdI.IQçQe$ de

TEMPfRATURA. �

I

'r-·
�:"".."

r.-
•..

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

I

AQUECEDOR ELt:TR1C9 CENTRAL

CapaCidade:
100 ii 1.000 litros

\

Fobricodo, IlOl tipele
hgriZQI\toJ e urti�1.

.."j�;,., "�._--�1i'�
·',,11'.•

··

... "...{'�,1(, '.
".-

0_. 1:".
• �_.

/� ...

:ii., t;

I

,"
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o ES�TADO
---.:;_.----

-_.-----"'

,Confecções Oran llda.1
PRECISA: . I
Uma pessôa competente para dirigir a secção de bor-

I
dados e costura. Bôa oportunidade para pessôa realmen-

te cJpacituda.
. , . ..'

Um guarda-h"ros com prática de escrita índustrial,

para trabalhar no escritório da ,f�rma. ,

Costureiras com bastante prática em roupas de bebes.

Auxiliares de costura, menóres.

Bordadeiras para trabalharem na fábrica com mui

ta prática em bordados de ponto cheio e ponto de cruz.

Trntr,r à rua Saldanha Marinho, 129.
--------------:------_

.._.-

EOITAL.
JUIZO DE DIREITO DA rada, assoalhada e envldra,

PRIMEIRA VARA DA CO- ! çada, com diversos comparo

'CARCA DE FPOLIS. I timentos em regular esta-

do de conservaçao e suas

benfeitorias, registrada no

tabelião do 1°. Ofício destn

Comarca no livro n? 3/F
fls. 193, transcrição ante

rior n? 6.894, livro 3B fls

261, nO 2.120 de 10 de no

vembro de 1947, no valor dr

Cr$ 150.000,00 segundo
ava liação judicial. Dito imó

vel foi penhorado à Di ler
mando Schmidt, na ação que
lhe move Clamo G. Galletti.

E, para que chegue ao co·

nhecimento de todos, man

dou expedir o presente edi
tal que será afixado no lu

gar de costume e publicad:
na forma da lei. Dado ('

passado nesta Cidade dr

Florianópolis, aos treze dia»
do mês de. julho do ano dr
mil novecentos e cin quen
ta e cinco. Eu, (ass.) Hyginr
Luz Gonzaga, Escrivão o

subscrevi. (ass.) Adão Ber

"tardes, Juiz de Direito di,
10. Vara.
,-"'onfere com o original
Hygino Luiz Gonzaga
Escrivão do Civel da la

Vara.

EDITAL DE PRIMEIRA
- PRAÇA COM O PRAZO

DE DEZ DIAS

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

presente 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

tica sito à praça Pereira e

OÜ;eira, 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

cão: - Um terreno situado

nesta cidade à rua Monse

nhor Topp n? 21,-antiga rua

.l a'guarun a, constando de

uma casa, construída de ti

jolos, coberta de telhas, for-
_ .._._---- ,._---

.

_.__�.J
- _!!I...II!':,;:;�'!I_� _-. �_�
�'"UtiJI-:'- kns de �.a;�.;� n teUI cU �e,
• ..... ,.. asse

do bu\idO .�. (J;JIPo .

� \rIrt. �9( canto � onde 'I -.:
.. ,

opra:z.l'{o re

'lI$. . ..I ....eI CO'"
..... r_ai, &t

f\O"I0' entr'il \ bCl1 c ""ao-� rIédaIl6..1II

1)e 2.!» á 22 H.P. (Chácara do Espanha).
.------.

Paga-se muito bem.�--_.- � -;

..... "AA

�.
jj3
{

Distribuidor

C RAMOS S/A
(" .

v,,ornerClO

Í{U!l. João
Transpe.rter

Piuto. 9 Fpoli

DU. LAUHO CALDEIRA DE ANDRADA
Círurgtão Dentista

Consultório: Rua D. Jaime Camara, 9
Horário: Segunda. Quarta e Sexta feiras

11 horas

Terça e Quinta feira, das 1-1 às 17 horas
Atende à noite exclus ivamente com hora marcada

Capoeiras: 'I'er'ça e Quinta feira, das 8 às J-\ horas
Sabado. dns 14 às 17 horas.

-- --

-----��--_

7

�J

FLOR IANQPOlIS]

Com a Biblía ns Mão
1 sala de jantar finissima com 10 peças, bar todo es

nelhado ..

CASA
'Proximo ao Lira Tenis.

20m duas salas, três quar-

os, copa, cosinha e banhei- QUIN'l':\-FEIRA, 21 DE JULHO
Também o reino de Deus é semelhante ao mercador

J, com completas e novas 1 dormitório de casal novo, completo.
nstalações, aluga-se com que busca boas pérolas; e encontrando uma de grande

1 colchão de mola, de casal.
ontrato e fiador. valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a (MaL

t f d f"
.

. • 1 grupo es o a o,
.

1I11SSlmo, novo.

nesta reda- 1::1: '15,46). Ler Mat, 13:-14-116). 1 d dei d d- grupo e ca eIras e cor a.

I' Qualquer jó in verdadeira é cara porque as verdadei-
õ

ecamas patente, de solteiro.
------- ras jóias sito 1·,11'i1�. Hú mu itn s imitações, algumas tão

Diversos transformadores e estabilizadores de cor
UOJP, que, às vêzes, 11JSS:1m por verdadeiras. Mas, mesmo !rente.
as melhores imitacões não passam de' imitações, e por- 1 i" T

-.
d I 'Ih 8 I I 7

.
_ 'I - , ." I· I· rae 10 ransoceamco e uz e pi a, va vu ase,

tanto. S:.IO Ll�iJ'aL:s 0J)1 re acao � jota rea .

faixas.
,i . Na S1I'! mocrd�1Tle-Jesl1S 'fOl tentado-com-a orei·ta- c1e-,-'� 1 radio "Ff lips" holandês, 10 valvulas, 1 faixas.
todos os l�einos dêste mundo, mas não aceitou entrar na :

1 aparelho eletrico para barbear'
r

'''lia posse sob as condições que lhe eram impostas. Êle
1 aparelho de porcelana inglêsa, de jantar, completo.

s;;bi:1 que eram Lisas jóias. Ao invés, Êle escolheu "a
1 mesa para exame genicologico.

p6J'oln de gran de valor," o reino que não era dêste mun-
I autccla ve à querozene

do, 1 fogareiro "Prímus" novo.
, Pura con sezu ir "a pérola" )!;le teve que rejeitar tudo
1 ._. - 1 fogareiro eletrtco de 2 bocas.
m.ris : ::\ oferta diabólica elo poder, o desejo dos judeus Vêr e tratar em Itaguaçú, casa da Torre, com Dr.

'I coroá-lo rei, taé SU:l própria vida. I

Carlos.
I Nós também temos que dispor de tôdas as COiSilS que,

';\OS olhos de Deus, são de pouco valor, para obter "a pé-
rola. de grânde valor" - o reino. Não podemos possuir o

reino por preço inferior ao real - "amor a. Deus e amor

"a o pr-óximo como a nós mesmos."
i
I

Informações
-ão.

A C I T E
Agência

de

Publicidade

ORAÇÃO

Eter110 PRi, ajuda-nos a desistir de tudo mais para

I conseguh: "a pérola de grande preço" que não desva lori

: za 110 temjio e na eterní Iade, Em 110me de Cristo e por
I seu amor buscamos êsta pérola. Amém ..

Alugam -se
TRÊS (3) SALAS, COM- .

PARTIMENTOS DE FREN-1
ra.

,. .v:� :4�':t::;: R". DeOdO'. Dental Santa Apolonia
LECIO'NA T)E

A rnn UR i\�TONJ'U l\mNECO'l'TO
Rl1i.1: Tiradentes, D.O 20

FLORIANOPOLIS

PENSAMENTO PARA O DIA

"Ajuntai para 'vós tesouros nos céus." Mat. G :20.
MAX ZALClVIAN (Israel)

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de
I preencher o coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação.
af irn de completarmos .quan to antes, o nosso Cadastro
Soda!.
�ome

GREGO - LATIM
MATEMÁTICA· E FISICA
Dr. OTTO FRIEDlVIAN

os senhores Dentistas e

Serviço de REEMBOLSO

COM A CHEGADA DE GRANDIOSO E MARAVILHOSO

ESTOQUE DE MERCADORlAS_

A ExposiçãO'
{JFERECE VARIADÍSSIMO SORTIMENTO EM

'I'ay lleurs. Manteaux. Malhas. Casacos de Nylon e Ve
ludo. Sobretudos de. lã e Capas de gabardine para homens,
senhoras e crianças. Colchas, Acolchoados e Cobertores.
Cortes e ternos de casemíras para homens e crianças. Ca
pas ponche para colegiais. Algodão, Cretones e Modns.

Variado estoque de Tapetes, Passadeiras e Congoleuns
Aproveite seu crédito para um fim útil

, A EXPOSIÇÃO
Continua mantendo sua tradicional venda pelo sistema

CREDIARIO
Faça também �ua visita à rua Felipe Schmidt, 54

A EXPOSIÇÃO

Rua Cristovão Nunes Pi-v

-es, 21. nua
M�e
Pai , , .

Data nascimento .

Estado civil .'Expresso Florianópolis LIda. ;

i Emprego ou Cargo
Cargo do Pai (mãe)

1 ransporte de cargas Sr'l geral entre

'FlORI/�NOPOLlS, CURITIBA E SÃO PAULO

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

COM VlA(,F�S DHu;'l'A� r: PintMA �EN'l'ES E�1 CARROS PROP'RIOS

(.,,�j.nf'ia n�· Rio t1� .r",,,, .. ,rn ,. "01 " ..ln Jlorlul"ll,t· ('oro" t-ráfelCõ ml'rtuo ..t.

liIá .. "!to,,,, I'om .. Jo:moJ'''!!Ia ,II' 'l'tllollporte-.s Mlu•• Gerai. 8/A.)

�l '\TIU'I.' FIOHV\NÓPOUl'ô
Escrrtortn

Rua Padre Roma 50 - Tern-u

Depostto:
1!l1" (""'1s»lheiro MafrA. n. llli

Fones: 2534 - 2,535

CaIxa POlital. 435

I!�nd Telegráfico'
Sandrarle I' Tra11spol.i.'i

-0-

Visconrl� no ruo Branco

tIl!2/U)

e)nr!preço 'T'elegrlitln
Banttdra .

e '1'ranspolla
--'J--::-

FILIA.L: SAO PAULO

ron('el'nentes ;lO ramo

Avenida do E._'ltadc 16M/'u

Telefone: 37-30·91
ESPl'XIAJ IZ.\D \ E 'rI AHTIGOS DENTARIOS

Estoque permanente de todos e quaisquer arLigo9

Sào Paulo -� Capltal - 8'

Endereço Telegráfico'
Sandrade f' T�'anspollll

-o--

EQUIPOS. CAIlEUli\S E MOTORES 'EVONI te-

rno" ,Hli'::t pronta entrega _

Aceitamog (,;ncOmend�ls de PLACAS E._o!\1ALTADAS

!'ilrH diversos fins

ATENÇAO; Atelldrl110s

f'r"tpl'ico�, do Tnterior pelo
.\Ér:�:() e POSTAL
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IaMôçaCio ar iHoSocial Democrático
CÓMUNICACÃO

o Diretório Regíonal da Ala Móça do Partido Social Democrático comunica às senhoras e senhoritas pessedistas que será instalado
amanhã, dia 22f às dezenove horas- e trinta minutos, em sua séde. à rua Arcipreste Paiva 5, o Departamento feminno, Ouírossm CO�

munica que as inscrições poderão ser feitas durante hoje e amãnhã, na referida séde.. '.' O DIRETÓRIO
.�����hw�••

�.w'�"Y'W����WbW�Qúelias"�ew��recTamaçÕes'�'��'
Braz Silva <e em 50, quando as fôrças J seu mister, combatendo

Queixa-se o situacionismuj .o.iticas se prepacavam pa- una causa com apoio em da

que a campanha oposlcíonis - 'a uma disputa eleitoral, es - -umentos irrefutáveis, por
ta vem fugindo

à

s rínalída- .abelecícla em todo o pais, .odos conhecidos e só ígno
.íes da ética e do critério, nu- 101' obediência a um impera- -ados por ingênuos ou apal
ma integral ausência ele res- IVO constitucional, um go- ronados observadores. Nas

peito humano, divorciada das /êrno de. Aderbal Silva sendo -ríttcas à candidatura La

normas que ortent.im as cau- .lvo das mais sórdidas calú- -erda, o oposicionismo não se

ias de fundo moral enobre- .ías, por jornais que serviam .em excedido nas prerroga
';edor. Desde cue o sr. BOl'- ':lgios:lrnente a vontade in- Uvas que concede a Constí
rhausen tomou assento da í"ôfá"el do candidato ude- tuição,· salvaguardando ací-

-adeíra governamental, _:1 0- nísta, hoje governador. Até ma de tudo, a moral do can

oosíção de hoje iniciou su.i mesmo o anonimato reinou didato da rrustada Frente

tarefa que lhe foi copfiada. na sua palidez, numa de- Democráticá. E qual o pro-
Tanto em Caçador como 2° Secretário Otacílio Viei- 'pós a solenidade. democrá- monstração inequívoca de eedímentc dos adversários de

em Campo Alegre o Almí-an- ra Gonçalves. ica de 3 de Outubro de 50, perfeito abandono aos ideais Gallotti? Integralmente di

te Carneiro foi recebido ca- Membros Apolônio Wes- rbservando num esfôrço de puros. Agora, ao sentir nas verso: com agressividade nos

rrnhosamente e, principal- trupp, Itamar dos Santos Ca- -ombativídade, os m1l11mOS próprias ações, a improdutl- ataques injustificáveis, na

mente, ouvido com o maior .ihcla, Melícío Alves dos San- .estos governamentais, critl- viclade de tôda a tarefa de- tentativa" inadiável de COllS

interêsse. No primeiro, em tos, Irmã Maria Fidélis, Au- .ando-os ela maneira mais senvolvída no chão esteril purcar o conceito moral do

virtude da pequena demora, rea Pereira Martins e Delícia tssidua, porém com elevação das mentiras, caminhando candidato da Aliança Social

não maior de 2 horas e meia, Prá. le propósitos, traduzida em em vasto deserto, ouvindo a- Trabalhista. E' na imprensa O chamado "golpe de Es
foi impossível atender ao Assistentes: Paelre dr. Ita- .êrrnos que [áma ls se constí- penas o éCQ dos seus gritos falada e escrita bornhausea- tado" está se tornando uma
programa que, gentilmente, mar Luiz da Costa, Vigário, .uíram em ofensa moral ao de misericórdia, por ser fla- na que se localizam sórdidas fonte de exploração de poli
elaboraram as figuras pre-,

Pedro Manoel Albino, Prefeí- jhefe do Executivo. As cri- grante o desespero da derrc- expressões contra os dírigen- ticos sem escrúpulos. Sem
eminentes do município, e no ;� Municipal, Pedro E�itacio .ícas daqui emanadas, para ta, o situacionismo apoia por tes �posi�ionistas, com arti-I· prestígio e in.capazes, ·pre
segundo, embora as comuní- Bittencourt. Nada mais ha- .xemplo, não ultrapassaram uma campanha sadia e ele- gos ínserldos por certos ele- tendem jogar com forças
cações algo atrasadas', se des- 'lendo a tratar foi encerrada

JS limites que as dernocr.i- vada, dotada de cornpostur.t mentos que desconhecem a
:

alheias, visando egoísticos
dobraram as autoridades a Reunião, da qual, para elas conferem às opiniões li- e honradez políticas, como real situação das ocorrências, '

interesses. Provocam intrt
para o maior brilho da ses- constar, lavrei a presente ata

res, nas api'{)é�J.ç:,e.s G:lS au-I se houvesse sido a grei opo- charges visando. apequenar, gas, criam casos, fazem de
são da Enciclopédia. que será assinada pela Díre- lides e decisões dos gover _I

sícíonísta quem acendeu as moralmente o valoroso chefe' magogia e procuram acober-
Em Caçador' ficou organi- toría e por todos os presen- iantes. Não houve, até o pre chamas ardentes do golpís- pessedista catartnense, que tar-se, com o escudo das for-

zada a seguinte Comissão: teso ente, a necessidade eh uti- ! mo maléríco e repugnante. há não muito tempo, fôra cas .armadas, esquecendo que
Prefeito Pedro' Castelli, Imaruí, 12 de novembro de ização de expedientes me�-13' ele bom alvitre não

mistu-"I exaltado
nas suas virtudes elas sempre primaram pela

Promotor dr. Hermes Patrão, 1954".
.uínhos e abjetos, pata leV.'.l i cal' oposição idealista =. elo por mui�os que o combatem indepenciência de atitudes,

Professor dr. Jandyr
'

Espe- Seguem-se as assinaturas.
o conhecimento das conscl- 'lpo:·tum�mo p.rogram�tlCo, I na atualidade. Em h�n:a da como garantieloras da esta-

ranca, Irmâ Luíza Josefina, ncías ludíbrladac, (]U:': o a- :{ue se vive e agita conforme! verdade, numa necessária ra- bílídade do regime, fieis 0.0 Os candidatos ao govêrno
diretora 'do Ginásio N. S. ual dirigente adminbtruti- o sôpro da;:; conveniência;;:' tificação, de que se não pro- juramento de defendér a Pá.- da República também sabem
Apareciela, pro1essora Hilda o v_em faltando ao cumpri - mon1entâneus. Ambas são cura argumentos improduti- tria. que a forma de agir dos h�l-
Granm:mn de Souza, direto- HONROSA VISITA ,ento do.s compromissos as- dissociú'/eis, grandezas de es vos, sempre é bom recordar Seria uma injuria duvidar, mens que envergam a glorio-
ra do. G. E. "Paulo Schiffler",.

. .unidos com tõd:l uma col�- pécies diversas. A verdadeir"l fatos que repousam nos ar- dos sãos principias' dos nos- sa farda representa líma ado.
d1'. Carlos Alberto ela Costa Fomos ontem distinguidos ;vidade, quapdo candiêlalL). oposição é a que traz, ao a- quivQs das lembranças con- sos soldados, cuja espada vertência contra quaiqw,r ato'
Neve], dr. Simão -Schnaid, com a honrosa visita dos dr. �ão se tem feito mo de artí- manhecer dos acontecimen,- fortadoras e .oportunas. Em Lem Sido o símbolo da fôrça cje abuso de poder ou ele c1C,3-
jOl'i1,�lista José Giaeomini Fi- David Ferreira Lima, e sr. ;cios criminoso., corn o su.. ,;os, sua il1anifestação',hostli 50, 'qu�ndo se já -cónhecia á do Direito e da Justiça, na respeito à C.arta Magna.
lho diretor do "Jornal de Guiz Fiuza Lima, respectiva- Jremo objetivo de enXOVd- "), tudo áquÍlo-. que antç.s de vitória;·.da coligação':

-

numa vigilância d� aplicação das
'

Não há razão para falar-se
CJ.�J.dor", Osmar Vieira, Ins·- mente Diretor-Supel'inten- l1ar aos que diretamente onstruir, é contraproducen- manifestação de solidarieda- normas constitucionais.' em golpe, nos dia.s que atr:l
peto!' Escolar, dr. Alfredo dente e Diretor-gerente do

artlcipa:n elas rc;;oluções de te. Esta é ri, que combate a de polítiCa, o .sr. Nerêu_ R,;t- O Brasil está passando por vessamos. A situação é ele le-
1:'201'0, advogado, d. Graeiosa Transportes Aéreos Catari- ,rQb;en�as, ql\e dizem res- 'andidatura; de Um cidadào, mos fo( c\eferi2:0 com o el'- uma fase de transição, orJun· galidade e de cOl1fiança. Pel-"
1'2 ":1':l, Irmão Guida Ga- �lense SIA. ieito aOS intel'ê:;ses comuns. !entro do perímetro da libt,e- guiu'l-cnto de um brind.e, �or .

da de crise politica. As fo1'- cebe-se, upenas, nos setores
bJ'icl, clii'etor do Ginásio Al1- Na oportunidade da visita

�abelIl, os que vem obser- 'lacie concetllelt;t pelo reginw alguem que na 0l?ortunidade ças armadas mantiveram 2 da política, o éco da clenu
rlll':\, IS!tltino Raisel, Padre ;ercorreram as diversas dc- a.nelo os acon"tcdrnentos po-

m que vive'mos. Esta é a.) eorroborava sua solidaried'.t- Constituição e não permiti- gogia dos tartufos, falsos dc-
F: s.neisco Dioze, vigário. ;;endências de nossos Jornal, lticos, qu� êste órgão ele im- losi.ção qu� não se climin�l-·I 1e ao erninente homem pú- ram qualquer diminuição rhl votos da democracia, prega ..

" " "' �ransmi�indo-no� .

a ótim:'t
prensa tem pl'êso à sua ati· !D1!I;é;4U.....*$ll",••••c�.��....O .. ;j.�i\..... Ii••••••••� autonomia do Poder Legisla- dores da discorclia, in.suILl-

Em Campo Alegre foi acla- tmpressao que tweram.
. vidade, o mister de interpre-' tivo e Judiciário, após o mo-I dores de crises e de reg'jrÍ1C3

mada a seg\linte Comissão: Agradecemos a gentileza
I
tal' urn -pensamento pa:tidR- R b -I- C o.'"n fu-s a-O

vimento de agõsto do 'ano de exceção.
Prefeito Sebastião Leite, 'él visita. I rio, o que, todav13, nao se

'.

..e.' o IÇO il passado. O vice-presidente O povo quer eleições livre.>
Cm'los Brandes (ex-Prefeito),

II tem afastado dos preceit02. ,ti da República assumiu o po- e o império da L�ei. Os êlei-
professora Cirila de Menezes -

.

corretos, para infiltrar-se no
Ontem a noite, bem de- Agora uma coisa: Nada

der da Nação e aguarda o tores exigem a oportunidade
Prado, diretora do Grupo Es- • te� e'lO d s call'lul'as depr; término do seu mandato pa-

.

de J'ulg'ar e escolher os maisSTA AL'7IN Á .!' • a • ,-

fronte
.

ao Cine "Glória", ,disso que acima está escrito Icolar "Lebon Régis", dr. Ma- ,....' , '. 1"1.

l
mentes. afun de satisfazer a l'a transmit.ir. o g,'ovêrno, .�W I capazes .pa.Ta dirig.ir o EsLfl·

A '.' quando a fila de fans era aconteceu.
rio Kormann, diretor do Pos.. l\IOELLNIAN� indec�rosa �al'efa d: �l�l�lir ,: grande, um espertinho qui') Foi apenas um sONho ago _

sucessor legitimamente eleito) do brasileiro. Sena um cri-
to de Saúde, professora Au-

Por cabograma partlcul3." ele soorepu]ar a co .. :;ckncl'� furar a -bicha, o que não con- niado resultado do compro.
pelo povo. Ao povo cabe es I me, negar-:lhes o exercício ,_'te)

rea Ribeiro, Ary Jalmar Rei-
;ivembs c.iencia que a n08'38. pública. Com intuito de COl1l-

cordou um cidadão mal eu. misso que tem o reporter de
,�olher o seu governante e '10 dii'cito de soberania...

ch, Agente de Estatísticª,
incla representanle' já está batel' à luz :fosforescente d:l'

cal'ac!o e espad"'.. l'ldo, 01'1' '�'I' _ d 1 d
-

Bento Sylvio Munhoz, tabe- .

'd 1 I f t' r 1 ne I
"� ar a go c sensaçao para os

.
. Je volta, ele passagem por reall ·ac e c os a o;:" 11 :a nando-se daí uma discussão leitores, pois nesta terra pa-lião, professora Marylda Nas-
3'elém elo Pará, depois de ter ,altou a disposiçà? esp!ritu.al que dege.nerod·numa cena ele cata nada acontece, nada 0-cimento, Horst Walter, nego- estado vários elias na pitores· para- julgar co�m Isen�a� .

ele:
pugilato bem movimentac18., corre que movimente asclante, VigáriO Luiz Gilg,

ca capítal do Amazonas e ter ànimo e paixao partlclanos, causando um reboliço tre- massas ...

Professora .d Martiniana ele t'· t' ("le"}' ('ll""Jerco!Tldo o rio-mar em '0- I pl'oeeutn}Cn o oe 1< r. I .. 1

mendo, com �orrerias, gritos Apenas um sonho máunu-Amol'im Luiz, Hercilio Bue- .

f
.

\
- -

N '"'o ''"lIo o :o.eu pCl'cursõ ate a oz . ue ;)(']:1. 1 ve"C1ClL.e, l' l'c, l' das mocinhas e consequente ma noite de chuva
no li'ranco, secretário da Pre-

}i;lll Belém conforme já u- "�e jornal ni10 v:ve em ra
prisão dos, contendores ..

feitura', Francisco Antônio
"l"I·,;,'Y.l·O"., fOI'-lhe prestado ;10 Ue interi':�:ses ex(:us.'),.

f
_.- �" ' Mas o quê mais pavor causouDuarte, Paulo Schroetel\, a-

1 1301' pal'te ;',",1 :e' (;-·c.,.lctuziclo no nive
D

.la lOülenagem - naquela confusão foi qUàl1elrJ,zendeiro, João Sauer, d. 0-
'. C':�L' '" '

.• ',' r,enses q'le ali resi-. .10: 8.1 rlle o concede o direi-
- -" ,. '-i serenados os ânimos, um ho-

l'inha d'Amorim, professora
,li, eontinuando a sua via- .).8 a �,uloticlade t1e se a-

mem estava estendielo na
Arnoldina Duvoisin, profes- ,

l' t 1 t' t c, ..O.·.'.C'.'. i'a' I" u[11. qualquer am-em pelO i ora a e es·a '.- � . u � calc:aela fronteil'a, atl'flz de
sara Eloá Duarte B!tl:tes, pro- ..

1 _ente, digno e compatível RIO, 20 (V. A.) - Doi3 moi·.\
d

'lta ... 11m carro parado.fes30ra Gisela 13ran es, pro- h' d p 'J."',"_, ',} '-'vo:uc
..
·ão da época em ristas de praça, Carlos :F'lol"

.

'p
.

L'
Em com.pan la e sua 1'0-' -

Novo :-eboliço e nova COll-
lei:soru Dulcinea erell'a UlZ .

b 1 f' üe vivemos'. Jámais foi ao ano e Joaquim Alvês SOle ...

N 1 M
.

d 01'
:ínitora ª graclOsa e e a 1- fusf.o, volta.ndo a Polícia a

o pr'l'lnel'!'O I)Or't'U!r'l.�S .,'(.:., .•...proi'essorJ, e y. ana e 1,
:la desta Capital, está assim :Hliciirio defender-se de a·, �c - - -

\'2;1':\.
azenclo J't'lS ao pr'emio de u:;ae.·::lo oju,dquer, por have:- ag'ir com energia dente em São Paulo, cosiu

. O homem estendido' no'" '" '"

I
iae:el11 conquistado pelo o 3U vadido nos prefáCios da de-'

d
mavam caçar nas matas ele

'De Imaruí, recebeu o Almi- �

b
-

o
chão estava to o ensanguen- Alto da serra. Sábado, resol-.lgar no concurso Miss San- ; :0ntia nas o servaço�s u
tado e com um profundorante Carneiro ofício da Pre- .

,01' ter inserido inverdades veram caçar no vamente. Nr.
Ü :1' Catarina ... I corte de faca do laclo·esquer-siclente ela .comissão expon 0N'Oso,os "o":os de boa viagem :ribnte3, num autêntico pa- local prepararam- se para c
t

• _. 'e, ,do ... Socorrido pelo nosso
os trabalhos em .andamen o, I

, t· 'd I :1U··0.'<.0 :,:' -'ua l'o'.'ma<'ão �le cêrco a· um bando de porcm:-.

, lej:z, reWl'no a es a Cl a,-

.

-- , - "

sempre prestante SAMDÚ, o
as dificuldades encontradas, ,icn:(.\ac1e ilibada. ASd·;till- do mato. Carlos Floriano fOi

o lntel'ê3se e a animação rei-'
le ... homem voltou a si, consta-

para Jlm lado e Joaquim pa'+� tando-se ·que o ferimento
flautes, esperandO que a-con- ra o outro. De súbit.o o pri-

t' não era grave ...tribuição será enviada a ,e .�.:
Mas como foi l)arar ali a-

meiro percebeu movimento
fins de setembro do ano cor..

C-INE "SA''''''O JOSE"" ,.. nas folhagens. Apontou a .es-

rente. E·llc"'.rnl·nhou l'gualmen quew homem que nada tmha.
d t· E 1

"
.

I
pmgar a e a Irou. rn vez (,0

te o seguinte: .

'd I t
�om a bnga?

'd

.

b porco do, mato, porem, foi
"Ata da organização da Pr-·I'-',le·I'-I'O aniversáriO

.

a e egan e e Quem teria fel'! o o po ;'e
i encontrar seu amigo Joa-

E
I homem de aspecto pacato e

Comissão para tratar da n.. quim
.

sem vida, com a carga
f I

.

d d'
- humilde c 'já a.vança.do em

ciclopédia, na parte re eren-

ux-uosa casa e Iversoes idade?
'ele chumbo no peito. Esta foi

t.e ao 'Município de Imaruí. a história que êie contou às
, �

't
-

l'nelna a altura de Como l"e chamava? Não
Aos (12) doze dias do mes .\ dat!'t ele hOJe e .�ra_.a a mos um ('. '..

autoridades de Cubatão e qlP
{le novembro do ano de m:l odos os aficcioni�.os da sé- nossas necessidades sociais .. conseguimos saber.

nO'lu'entos e cinquenta e· qua-" :n1i a;'te, com a 'passagem Daqui enviamos a Emprez�l Os outros dois briguentos

tI'n, no gabinete:· do sr. Pre�' 'lo P ano ele atividades r.i� Daux, os nossoS melhores foram assinalados como Atí

feito Municipal;' �'euÍ1iu-se _fl le,scas elo nOS.30 Loni,t9' e ;1- cumprimentos pel� ocorrên·- lio Pacheco.e Quirino Fer-

Comissio Provisoria-:para ele�.. ;raclável Cine "SÃO JOSÉ", cia festiva. nandes ...

g,�l li c"omiss?õ·'P�nl\-anente. lue 'a Empreza Daux muito Mlli.� 1.ar<ie a bicha dos fr·?
.

PESCA DE BALEIA
Como Presidente :foi e�colni -'. ,:e orgulha em mante-Io sem- quentadores daquele cinema, MOSCOU, 20 (U. P.) - A

d:J a pí'ofe�:sora Maria Esteli-' \l'e em perfeitas rondições HOMENAGEM voltou a engrossar e o mo- conferência da comissão in·

ta E:d'l'eto, diretora do Gru- le 'conservaçãO _.,. RIO, 20 (V.A.) - O cal'- vimento continuou como se ternacional sôbre a pesca da

po Escohr Cm'los Gomes, 'Está programado a. partir deai Cerejeira, patriárca - de nada tivesse havido. baleia, se abrirá em Mosco"�'

se:1!.�f) p.�l'l mesma escolhidos le hoje umá. seq�lencia de Lisboa, e elemais arcebispos _. Onçie est,á o homem est�\ I hoje pela manhã, com a par-

0:0 demais membros. lons filmes, com que o cita- e bispos portugueses, serão o perigo, mas tambem ha ticipação ele 17 nações. IViCê-Presidénte GlIlstavo 10 cinema festejará a data homenageados pela colonia sempre perigo entre os ho- No decorrer dessa confe-
;

Cld/idio de Oliveira. 101' todos os motivos auspi·- portuguesa, amanhã., às 17 mens quando aparece algu- rência, serão eX:tmifladas ·l.� I
1" Secretário Aníbal Barre- iosa para a nossa Capital, horas, no Liceu Literário ma mulhe_r, aos homens de [i.wstões da pesca e da con-

to. JTCiU2 podemos dizer que te·- Português. miá lndole ... servação q�s baleia:>: I

-----_... _

Flõrianópolis, Quinta-feira, 21 de julho de 1955.

CURSO DE EXPANSAO CULTURAL
A Enciclopédia em Caçador e

Campo Aleg-re

TEO.

MATOU POR,
ENGANO

a polícia vai averiguar se é
verdadeira ou não.

ilico. O autor desta manítes- randa Ramos, a Aliança 80-

ação foi o proprietário de cíal Trabalhista se apresen
'A Gazeta". O que nào há tará à consciência livre do
ugar na oposição' é para a eleitorado, na certeza ante
.emerídade. Se necessidade cípada, de que. os desfigura
houver, aqui da planície, o mentos das realizações e a

oposícíonísmo descerá do seu falta de honestidade nos [ul
pôsto, para lutar com a mes- gamentos, evidenciados pelos
má disposição de espírito de oponentes, não demoverão o

combatividade de .que é pos- : povo catarinense do supremo
suídora, pois quem tem díg- 1 desejo de eliminar, nas ur

nidade não teme as conse-
I
nas, a ambição sípuacíonísta

quências. COliÍ Gallotti e Mi -

.

pela preservação no poder.

EXPLORAÇÃO POlíTICA E GOLPE
DE ESTADO

Adhemar Guílhon Gonzaga futuro presidente compete a

orientação da .admínístração
da causa pública, dentro dos

principias da Lei e da Moral.
O modo de proceder das

forças armadas brasileiras
constitue um fator de conü-

anca e não se pode admitir
que a malieia de alguns pro
cure desprestigiá-las. O pOV8
confia nos seus soldados e

sabe que êles só saem dos
seus quartéis, com os fogos
.acessos, quando periga 'à paz
e surge a víolução dos direi
tos elo homem.

loteri-a do Estàdo
HOJE:·

CR $ 200.000,00

El\{ CASA
-

- Papai, se eu tratar uma pessoa e1e Exa. e de

vós, numa carta, estou 'errado?
- Está!
- Se escrever ísso numa prova ele português
- Leva zero!
- Mas o tio Jaime citõu Ruy Barbofla!
- Ruy, em setembro de 1922, estava muito doente!

Aquela carta deve ter sidoiescrita pai' algum se

cretário! Os Secretários erram muito!!!
- Papai, é Ruy ou Rui que se escreve?
.- O nome elo grande brasileiro, POl; lei espeCial, é

conservado Ruy.
- Está bem!
- Escute, agora: mesmo que Ruy errasse, pois er�,

humano, devemos aceitar dele só o certo. Você
prefere um remédiô certo, receitado pelo tio
Onofre Ramos, ou um errado, que faça mal, m
ceitado pelo dr. Genival?

- E' claro, que O· certo,
- Diga isso ao seu tio!

GUILHERME TAL

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


