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ar��d:SR��4; I irlO d. S. Catarina o nosco ,"";0 e.ita v lrradiando a cerlmnnía do encer-

1:1'fRENTE I."
i Ano XLII ! ',!H anto rto Ocngresso Eucarístico Internacional.

I,; _
• , Falou o Cardeal Legacia Pontifício Mons. Aloisio Ma:'

"F.:;> 1

Don1Ingoi•• :
••

se la, emocionado com aquele deslumbranta espetáculo.

dA O"
• ' N. t2.tll : A seguir na vasta praça elo Congresso a Presidente do

e qUln -41; ,,' 3enado, dr. Nerêu Ramos.
.

.....H•••••�._.._._----
'

.�... "••�"·'II.".9.0...... Quando a eminente brasileiro começou a falar, logo

ção de hoje _ 8 páginas F'lortanôpolts, Terça-f�i t'a, 26-d-;'j'�iilO de 1955'-------·------"�----c�" 100
--

noss� a tenção foi despertada pela voz do grande catarí-

nense.

A irradiação foi perfeita, nítída e nós sentiamos aque

:c ardor, aquele arrebatamento com que o dr. Nerêu Ra�
mos fala em todas a * ocasiões.

Naquele momento, então, ante .o espetáculo grandioso
ele milhões de peregrlnos agitando-se, êle produziu um hi

no de fé, arrebatando 03 que o ouviam não só ali, corno

também em todo Brasil.
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o;�:o���G��� ���g�� �?m��n}�����li_l! APROVEITA'O'ORES' I
_ o. sr, Manoel

,vargas zar, quero faz:r-�he um ape-l \ • �
.iou, ao general Juarez lo,. como brasileiro que de-�, - �

vors o seguinte telegra- seja a paz e o progresso de I;' DECRETO N. 9q �:
,

sua pátria: não continuei�
�

"General Juarez Távora procurando subir à custa de : � O Gove1.'nador do Estada de Santa Catarina, no uso de suas atrlbutções e �

União Democrática Na- somar incoerencias, trai- I.. na conformidade ela autorização que lhe confere o art. 5°, da Lei n. 1.157, de �
n

ü l _ Rio. ções e indignidades. Por i> 12 de novembro de 1954, .:

Como prefeito de Pôrto melhores que sejam suas 1<
D E C R E TA: � ,........,...�,.�••(,�_.,_�.����._s..·w·�·,,·.....�_·w' ...·.��·.·......·u"��••••••""'.........,..��_'V".�......"

eg-l'e, recebi sua carta, so- Íl:tenções, os fi�lS não j.usti. � Art. 1° - Fica aberto, por conta do excesso da arrecadação da corrente � N o· ,I D •. a sitando meu apoio para a rícam os meIOS, pOIS os ; � exercícín, ao Poder Executivo, o crédito de seiscentos mil cruzeiros .,........ ;.

a calid'idatura à presidên- meios empregados é que ca- � � (Cr$ 600.000,00), suplementar- à sagulnte verba: .:

.. da República. Preciso" racterizarão os fins que se-I"' 05 - GABINETE DO GOVERNADOR �
b d S d ( )

I
t; TUDO SEnVl� para a campanha alta dos adver-

tl'etanto, Iembra r-lhe, que rão o ti os. au ações. a I Verba 05-52-066 ,
, , .. , , . . . .. . . .. Cr$ 600.000,00 �" d F

.

G 1'1 [t· E b
'

pI'efe'l.to' desta e idade e' fi- Manoel Varaas, prefeito ele," ,'" sarI.os .0 sr. .rancrsco . a or 1. nquanto nu A.ssen1 .l.eia
.

.

_

�
Art. 2° _ �ste Decreto entra em vigor na qata da sua publicação, revog-a-

.

o de Getúlio Vargas. Se, Pôrto Alegre." I das as díspçsíções em contrário.
.: ILe�lslaÍlva, o sr, Ruben� �azareno Neves, em funas Ü'llm-

zno admin istrador, a lei I P I'
. '"' G' FI

. ,

l' 20 d
.

II d 19�5
� nais, .requer que a Presídêneía tome severas medidas paca

,-".
".

a aeio uO overno, em ormnopols,. e ju 10 e uss. .' Iqu a "I' P'1 1"
- .

r t lb id

cân ica do municipio proi- ...........................-......_....._-............
'

Júlio Coelho de Souza ;. i e . mprensa opu a' nao seja (IS 1'1 UI, a aos' S1'�,

'"

e de exercer atividade ABONO i � IRlNEU BORNHAUSEN :: i rlel}�!a�os, porqu� é. um jornal ele .in!�m.ias e ele m�ntiras,

benefício de RIO 21': (V A) O .. .: 10 Diana da Taroe transcreve as mramias e mentiras da

em ,D .'.
- pre-

"i�
:' "Imprensa Popular". O líder democrata cris1 ã.o, tão' eioso

16m seja, como filho de sidente da República san· Foi bem assim ilue fi Diário OficiflI lHlblicou " Decreto n. 912, cmn o Secl'e- i

. �. do combate âQ9 cmllunistus, esl:i na obrirm'°ii.o de ir à tri-

etúlio Vargas não poderia donou lei que abre créditos tário da Fazenda decI'ctanllo e o Governador referemlanc10 oato.'
- "

aia r a candidatura de um especial e suplementar no Mais GOO lnil cl'Uzeiros, pelo excesso de arrecadação! Para obms úteis? :: huna condenar a ::ttitude tl0 Diário da Tarde, que.estáfa-

ornem que, apesar de suas montante de Cr$ � Não! Apenas lIam isto: 11:lra mais um automóvel pum o Governador. Para :: zenuo

causa.
CüllUlm com aqueles Que a tudo enxovalham,

l'l�rll"Co�.es em contl"a'rl'o, 1�087.605,30,· a.o COI'lgl'esso
•

t d 19"
- B 1 :1' h t I b 2" "�'I para

com isso desprestigiarem o regime. O lide1' da P.D.C.

u
_

_.
aS'e ano e Ó)�, o SI'. Ol'n iausen _( lspun la, no orçamen o, (a ver. a 05- ,,-0,,6,

t t· NacI'onc"l (CaAlnaI'" elos De. I, 400'1 ',' b ( , I t'I' :,' ficará silencioso. Não terá a coragem de dedarar que os

mon par e a 'Iva na cons- co " ., com 1111 Cl·UZCU'os. ngora aca a be S11}1 emen a- a com mais 600 mil. UM

I
l"I".�.r-'.�lO el,� g.nbl·llete qlle C1I'1- plltndos e Sellc"do Fedel'"l) o! MYLH-O]

.' t
' .

1 SE' ',' lltaqllcs dos comunistas ao sr. Francisco Gallotti"merecem

",' t:"
""" i' j � PJ. C e cruzcl,l'OS so para os an OlnOVeIS (e '. ' xa., Clneo meses antes de

inou na morte de meu pai, para ocorrer a despesas di· � deixar o GOVê1'l1O! E qU:ll1íos canos tem o Palácio, só lJal'a S. Exa.? Vários :� I repulsa e não tl'anscriç5es, em manchetes de escândalo.

a m2drugada de 24 de versas para pagamento de � deles! E:;;se novo, será oI'. G. 5 ou o P. G. 6. � Cilntm, o candidato. aliancis't:t tudo serve, me,>lUO aquilo

,.AQt'o Não são todos os abono g-ratificacões salá. 1. O 110\'0 está observ:1ndo essa orgia, êsse uIH'oveitamentn d d' h
. , .; que eles mesmos defmem de menth'!ls e infâm'ias,

go., .
. <, .' 'I'

-

u os m êlTOS PU-. ,', AFIRMA L'" I I' .

o.mens, ,general Juarez Tá- rio familia e diferenças de � blicos, pelo GOVErnador que, quando candIdat(J, jUl'ava que só aplicaria êsses ;'. 11
-."

- o ou 10 Jo�n_a cO_lgado, que o sr. Fl'an"

�';:ic��: C�����I��S oSa:i�! 1��1:(i�:e��o:s d�a!��1c��n��I�� I � dinb�il��:V:n:l:!H�� !t(:l�:C_: ��!:t�:�::i R. da Silva, quando Governador, não ,:11 �:���oG�a °s\�� !;�:�tí���� ��. �1����1;�:3C�� C::���:!�'����;e�l ��.�
I .,.

' ('lUS dos {lOí·tOS O Il1snlto antes rle atl'Ilgl'l' o I·llot· b"'"

o. cOl'acão e dos senümel1- gresso..
I � !i(lquiriu um só automóve!}lUra seu uso, porque usava apeí1a3 o seu, l}luticular. ,"

.

.'
• -' 1" le

-

<.11',.

••••••••••••••••••••"•••••••••••••'........ �! E o povo sabe que Jorge LaGêí'da prmnste contil1iliil' o Govêrno de Il'ineu � I ga-verde, rlcochet:a e vai ferir um dos donos da Gazeta, (J

� Bornhausen!.
.: i sr. Paulo Bornhausen, cujo avô foi feitor, no pôrto cle It�-

�
. � i jaí: ?o.r ad_:nissão elo sr. Francisco Gallotti. Evidente que o

.���������������,���_�����������:ePlsodlO nao vem a propósito da "malandrageln dos enj�

0-Exe'·rcl" to perdeu um' ur"!,l n-d---e--- uen'e--r"-al'-
--! ���i�i��1�;��:.�s:u;ei����:S�I�p�1�:d��,d��0���·��o:1�ft���:il��l:�'�:�

U .

.
.

e encaneCIdos no trabalho honesto. A lembtanc::l Ó feita

RIO, 25 (V. A.) __:_ Dizen- receba as conclusões do in,
.

.,

;jlo.�e informado diretamen·' querito levado a e�eito pe-, Da.leCfU O Com�' nd�nt8 da 6a. DI" VI" fi a- o d,e lofa'Dta rl·,,8 ! ��:�aOsfe�:�aC�:�;�a�.os q_ue t�ldO. ge,neralizam
no illtUl,to óe

te no Itamaratí, um vesper- las autoridades do Rio r u U D , ,
-

!���ublir���que tão logo
! �1�����e��eSvu�;.i�i:l�adOa����: geo. Fernando Saboia Bandeira de Mello I ,� ,s.�,!, a��,��e��I:;J����� !11�st�, (i�q�:������ :��;a�e,�
I .

1 1'1
. RIO ?� (V A) Fale n" do chefe do O"tbinet'e el" O e te

A

t' 1
notlclano pohtIco, adIanta:

,,' , I pesca( ores )raSl elros e ,�"..
- G - ú b'«

I
n ITO es 'a marcac o

I
,.

'ovo SE_CRETARIO, uma 'patrulha da Marinha ceu dia 22 do corrente, às Diretoria das Armas. Em 21 par:: hoje às 10 horas no,
"Tambem no mes de agôsto cleverá visH:lí' JDa··

WASHINGT-ON, 25 (U. i AI'g-entina, enviará o minis- 11 horas, em sua residência, 'de dezembro de 1948, ascen- cernitéri� de Sào João' Ba- i çaba a �o�vite da UDN, o cal1d�dato li PI·esi.1ência

:>,) _ O S1'. Wilbur Brucker I Ledo das Relacões Exterio- à rua Fontes Cast�lo nO 1L1t' de ao generalàto no pôs to i tis ta, saindo o féretro de
ela Republ�ca, Geneml Juarez Tavol'a, ,.ue natural-

.

lOU posse.. �de- 'sel 111élVb j re,s &0 ,gg\!_erno' ._çl...t-.P�r��o.�rT.ijllCa�.? general. Feru<ili_do de g-�nel:�ü de bl;igêld�" p�s"1 i'túa fesidê da. Sel'-lhe.ão .m�l1t,e tel'a r�a sua CTomitjV� o:"�call(�.idatos a. Go-

de secretádo da Ail'es um projeto com o pe_l'Cle Saoma BandcU'a de �r�. "'·'l1ft.) < �"�:{l1{..a.� itl11i;o _ '!I,1\.íi�das-,.,.tl(Íl1nlg .
miüta,Hl�" ,.., Vell�l?l' c. �lce�, qa lJ.DN, 813. t.Is. JOIge LaceHh e

após o j,uramento ,dido de indenizaç.ão _ às fa-Il�,. comanda�te .dá. 6u Dl V.1' (de :;eg�naO �ubch;te�'do Es· r pOI' um destc1'éidnen to sob o
.

I" _I�e-r� 1!to lIu�se .. ". '

: :. �- �

- - L_ <•.
'

'.
-

milhl das vitimas _ três I
sao de Infantal'la"- RIO, tado l\�alOt do ExetClto. Em I comando dõ general Augus.

I",nOtam, 1)01' ceIto, os nos:o" pl�z�(lo" conrr�aes do

O sr. Bruckér, ex-conse- brasileiros que, tomados co·
I
Grande do Sul - que aqui': abril ele 1951, deixúll a sub· I to Fl'ederll:o Coneia Lilila. oeste. que o SI'. JO!'ír!,Lacenla nao ��de fl'elruentUl" � CUIa-

Ih
. ,

' .

f" d b
I h f' d E 1\'" E

p'll',lrm (10 General Ia.Yol'a .. _<

CI'l'O do Departamento da mo contrabandistas, foram I
'.'Iera a Im e recc e1' <\ c e la o . 'L . para co· constituido do Batalhão de i

•

,.'"
..

Defesa, substitui o sr. Ro. metralhados e mortos pelos, Legião de Honra da Fran-I'mandar a Artilharia Divi·
I Guardas, um grupo de Ar.! '.

No C0í111ClO re.a.lizado aqu� lia Ca{lital, peln i}ustl'e ex ..

hert Stevens, demissionário. ;;eus perseguidores".
'

t;a, com a qual fôra agracia- i sionária da 6a Divisão de tilharia' de, Costa da laR. I
Chefe ela Cas� ,MIlitar do C:iuete, o sr. J.acel'du, ul·es:U' de

............................................. do pelo govêrno daquele I lnfa.ntaria,
com sede em' M. e uma ala elo 10 Regi" ;achar-�� na cl�:l.dé, ,teve que prim.ar pela ausência. E 'que

país. O ilustre chefe miii. PÔl'to Alegre. Possuia o ge.
I
mento de Cavalaria de i o. candulato cnhgado, se _al)areCe�r Junto com qualquer can-

C'OMBATEN.DO OBCENIDADES tar, nasceu em 5 de Julho ueral B.,{ndeira de Melo inú·
I
Guarda, e cOJüal'á co� a I dl.(��tO a� ca�et� qu.e n�o �,��1a o sr. PÍínio Salgado, rece·

.

i de 1897, n esta capital, ten. meras condecorações; entre
I
presença de todos os chefes

bel a
• �e ImedIato. �ma .:leClS.lO elo P. R. P. vetando·lhe a

RIO, 25 (V. A.) _ Foi

Irem postas à venda, compe.! do "erificado praça na Es- outras as de Comendador da' do Exé'rcito em serviço nesr
calld�,atura! De J�lt� que, se o General Távora visitar Joa

apr:sen�ado à A�sembléia tindo.lhe sustá.la� �lIando tcola Militar em 1917, onde �rdem do Mérito Militar,: ta capital. Desfrutando de çaba,� os nossos dl��mtos �olegaS d.o Jornal, !10delU �ical'

L.eglslatlVa de Sao. Paulo

I
se tratar de pubhcaçoes 1'e· Íoi declarado aspirante em Comendador da Legião de I' largo prestí'l'Ío entre os cert�",. que o sr. JOlge Lacerda naturalmente nao eSÜ1l'a na

.

t dI' d'
_

\
. .

o comItiva'

pl'o.1e o e el que Ispoe atIvas ao genel'o-cltaelo. 30 de dezembro de 1919 por Honra da França Medalha i seus companheÍl'os de ar·": ..

sdbre a proibição da exibi- -------.-------...:.,.,-- conclusào do respectivo de Guerra, Medalha do Pa-! mas e em vastos circulas
',' .EM LAURO MULLER os s1's. João Corrêa e

'ção e da venda nas bancas, APREENDIDOS curso. Possuidor d'e todos os cificador, etc. Falece o ge-
i
sociais do Rio de Janeiro; Isaac Berto.ncini acler�ral:l à U. D. N. deixando o P. T. B ..

de jornais ou quaisquer ou.l S. PAULO, 25 (V. A.) _ cursos tIo Exército, o gene. neral Bandeira de Melo ví.' general Fernando Saboia Ess.a a novlcl,ade dos orgaos--. p�lacianos. O fato não é bem

h-o� estabele.cimentos,. das 'Fora�n ai)l'eêndido� no "Loi. 'l'&l Fel'l1ando destacou-se

I ti.m.
cC de mal SÚ?ito,. quando Bandeira. de Melo foi uma

aSS11n, mas e qU�s:. Es�es
..d�IS popeud.os tl:abalhista�, em

revlst::s conSIderadas Imo-. de Nlcaragua" vmte auto. lla Arma de Engenharia, amda o ExérCito muito ti. elas brilhan_tes figuras do 1954: antes da elelCao, ficaram com o SI. Leruer Rodngues,

1'<1is, com ilustrações, mor. moveis de fabricação norte. cQl1seguindo na Escoia de I
nha a esperar de seu dina.- Exército Nacional, tendo ,d!sSlde�te .do �. T. B. e votaram com a U. D. N .. A sua 'acle

bida�, : textos, pel:nog-l'afic�s 1 an.lerica..
na de di�e1'sas mar- Es ta.do Maior a men ção mismo, .ca�)acidade e eleva· exercido 11 umerosos cargos sao,. pOIS, e cOisa velha �. revelha; Ta.nt�r o sr. Corrêa c�n�o

e de qualquer forma ofensI' cas, todos do ultImo modelo. 'mUIto-bem" de vez que foi, do patl'lotlsmo que o torna. e funções, como os de sub. o. SI. Isa�c, a 3 de O.U�UbIO de 1904, flzeldm tudo pela VltO'

"

va::; as boas normas da cul. lOS carros haviam sido des- um dos primeiros de sua Iram um dos mais ilustres chefe do Estado Maior, co. r.la udelllst� em Cncmma. �pesar dessas e de outras va

t�ra, da moral e da educa- caJ"egados em Belem do Pa-I turma. Além dos cur;:;os do I chefes do Exército. mandante da Escola do Es.
bosas adesoes, ago:'a_ anunCiadas outra vez, o sr. I'Icl'ibel'to

Gao.
. I rá e enviados ao porto de . Exél:cito, tinha o. ex-coman-I -'------ ..

,_------ tado Maior, comandante da Hu.lse p�rcleu a el�lç�o por 2.16: votos! .E sabe que v<1i pcc·

E pel� mesmo proJeto a Santos, como carga de cabo.' dante da Ga D. I. os das Es.
! PRINCEZA FATIMA 6.:1 Região Militar, direto!'

deI outra vez, paI dl.ferenç� amda malOr!

Sec:'e�al'la d� Educação fi-I tagem. Esse
.
contratando.é 'eolas Naval de Guerra, Su.' LOS ANGELES, 25 (U. da Diretoria de Armas e .... QUAN�O a adesao do robusto sr. DiOllÍl;io 1\1oa-

��I'�. ll1CUmblda. d� exame ;waliado .em quinze milhões
I

peri?r de Guerra, Superior, P.) _ A princesa Fátima, Jutros.
dardO" nmgl,em 19'no�� o que hO:,���:. \l,ma al),ÔSeUladol'ia

1,1 e\ 10 das publlcaçoes a se- de cruzelro.s. .' I de Guerra da França e o da do Irão, que em 1950 se. ca- Era fi,lho do desembarga.
de Cr$ .6.00U,�,o e a ba ...anha do Cal torlO. O eleaol'uc]o, (lii�

............................................ Escola de Estado Maior e sou com um cidadão norte· dor João Pedro de Saboia �abeb�ls�o' Ja abandonou o allosentado, 3)osenLandJ'I)

i Comando de Leavenworth umel'ieano contra a vontade Bandeira de Melo e de ci
.am em.

a PASTOR N IEMOEllER II· ",,�;,�ot' �::t;;�:::;.�:, I �;':',�m;::��ood;"d ;v��:::u. �:'�!�:. P;nhe;,o B'nde;"
_....

OI'lo_
...."Ioo<l"l....J'·_..

-w··'\.R�
........

--rlIil'\··".,�""'·
....

-�"'�
..._---�

�5idãd;�·
�l11eacado de expulsa-o se pers"lst",r· Com invulgar cultura e ca'l A bela princesa de 26

, :
.

I pacidade
de ·trabalho, o ge· <1.11:08 de idade alega que o Deixa viuvn d. Genesi,

CENEBR�, 25 (U. P.) -:-1 .

Têi:minada 'a reunião, ins'l nera\ Fernando destaco).l·1 seu marido Vincent Hillyer, Vital Bandeira de Melo {

O. p.ast�l' N�emoeller e dOIS
I p�tol'es da polícia suiça �e'l i'e na S�cretaria do C?lJse- de t;-i.nta, "a tem tratado de os seguin�es filhos: .ma.io·

OlotIOS dlemaes, pertenceu. dlram·lhes que os seguls- I lho de Segllranca NaCIOnal maneIra cruel e desumana, Carlos, VItal Bandeira de

tes a seu grupo foram le-
I
sem à direção da polícia. Lá! onde grangeOL;' magnifico causando·lhe gTandes sofri· Melo, Humberto Vital Ban·

�.ados,,,a. policia onde fica- 'lk�s foi notifAícado que, não I reno.me. n�arcado pela sua men.tos mOl'�is e ang'ústia". deira ?e Melo, Walter Vit�1l
lal�1 IctId.os. I pertencendo eles a delega- competenclíl. Como tenentp.- PediU a pl'lncesa que seu BandeIra de Melo, FlavIO

Eles hn_ham organizado; ção de qualquer país, e não! coronel exerceu as fun. çõe:3 lfilhO Hayvon, de três anos Vital Bandeira de Melo,

�)el� l11an�a em. uma cerve- i I de instrutor de Tática Ge· ficasse com ela, mas não Sel'gio Vital Bandeira dr

Jarla da Cidade uma reunião sendo jOl'nalistas acredita-: ral e Estado Maior da Esco· fêz nenhuma menção sôbre Melo, Maria. Bandeira di

n� deco�rer da qual ha�i�m ,dos d�v.iam abst�t.-se de to- : la, c�mand.ando ainda o Ba� pensão alimentar ou mesa- Melo Fiuza e Helena B.an·

exposto seus pontos de VlS- I da atIVidade pohhca, e que' talhao Vdagran Cabrita. da. deira de Melo' Silva.

ta sÔb,l'e diversos Pl'?b.lem�s ! no c<\�o �e rea�izarem nova "posteriormente,
retornou à •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

concel nentes a reul1Ificaçao . negocHiçi10, sel'larn expulsos Escola de Estado Maior, as·
rh Alemanha. ! elo país. sumindo ali as funcões de lE'fANTE NO EQUADOR
\••••••••••••••••••••••íi*•••••••••••••'.'•• '••� 8ubdiretol' de Ensin�. Com

.

� .

'

.'
,

AOS DE ANHATOMIRIM �e�il���:��ã�ar� c�:;��:��� fe�� Repelidoe subjuQado - Vários ferido�
Ensino ela mesma Eilcola. QUITO, 25 (U. r.) _:::: O .expediu hoje um comunica·

As vantagens da lei 2 116 Em agôsto de 1945, ao re· go':êrno informou que um ! do, dizendo que "um redu·

.',

"

I'
gl'essal' dos Estados Unid()�;. grupó de oficiais se lflVan· :zidO grupo" ele oficiais da

.

nIO, 25 (V. �.) .

- O p.1'e- Estado de Santa Ca..túina, onde fôra a convite do gO� tou, em armas, tentando guarnição de El Oro, des·

Rldente da Repubhca envIOu as vantagens previstas na vêrno daquele país, foi de- prender e1ementoR do Esta- contentes por não haverem

.ll1ensngem ao Congresso, lei 2116, para os inilitares sig-nado para membro da co- do lVlaior do Exército, í1a conseguido '''vantagens es·

arom?anhada de projeto i missão que visitou os cam- província de EI Oro, porém, peciais", come.çaram a fazer

de lel.Q_ue torna extensiva que servem nas guarnições' pOR� de batalha da Europa, acrescentou, o ataque foi um trab::.dho de "intriga e

aos nll11t�l'es da lVIarinha, I de Ica, Vila Bittêncourt. Ta- ! sob a chefia do marechalll'epelido, tendo saido feri-: intranquilidade", junto a

en." servlç. o. na 1.1,ha de I bat.inga, Cucui, Príncipe de
I
Mascarenha,s de Morais. I dos vários oficial·s. I

.

h
.

b

f
I

seus compan elros e su 01'-

\.nhantomlrlm, no lnoral do Beira e Clevelandia. ' i Posteriormente, foi desig- i O Ministério. de Defesa dinados.

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

PROTESTO PELO INCIDENTE DE
.
GARRUCHOS

As palmas foram contínúas, os aplausos fervorosos e

ao terminar sua magnífica oração o granüe catarínense

recebeu uma ovação indíscrttível.
Bem haja, pois, o homem que tanto eleva o nosso E3-

tado e engrandece o Brasil.
JONES

.�fJn

1tJe

la,

(Y�
:_Q- -

Dona, Udenilda, a Sl·a. não sabe se vão trocaI' torlllS

05 "chapas-bi'aüraiil" por "llartieulu"e,,"?

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Plorfanõpolis, Terça-feira, 26 de julho de 1955
._--- ,----_._�------

M1NlS'f:tRlO DA ÁGRICULTURA C.) 1"_"ST .a. DO'Sí:.:iHljCú }o'l,OUEST1\L �
Di:d.EGACli\ H..ORÉS'l'Al. ___

ItEG.li},NAL ADMINISTUÇÃO
"I\COlU;O" 'COli'l O t:S'fADO ,;1', Redação 8 OfiCÍldll, • rllll Cen-

o;;;n "''I'''' C"'T
.

I
aelheiro Mafra, n, HiU '['"L 1U::�

• "\... � I1 An NA

1-
ex. Postal' lU.

. 1\ V J S O Diretor: RUBEN � J. RAMOS.

A Deíegacía Florestal Regional'lnu seu tido ae cuibir, ao máximo 110S- Ge renre : DOMINGOS .,. 11.

sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de impe-,'
.t. QUINO

pedir OS desastrosos. ereítos econômicos e ecológicos que h

",

I
....p.redentatlt... :

acarretam tats praticas, torna públíco e chama a atenção l:tepcil8"llt.....Õe.. A. 8. L"r e .

de todos os proprietários de terras e lavradores em !feral, Ltua.
,

... . . .
.

Hu!! "aUlI.dUI """nt... 40 ,- �"
para a exigeneta do cnmprtmento do Cod!go t'lurestal andar.

.

(Decr. 23.79:{ ele 23-1-19114) em todo o Estado. Tel.: :l:': .. 5�1l� '-- l:tio d. Janeiro.

QVErMADAS E lJERnVBADAS DE MA1'O
�ua 16 de Ni;"�UÜ�,' ��5 s- 17 domingo - Farmácia Nelson

. "

anda» aal" � l.Z - Sao .l-'iiU]i}. SI' dtNenhum proprtetarío de terras ou lavrador podern
c irm .

proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar, I \tl:S'NA'fOliA::<
23 sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua Joã

com antecedência, 11 necessarãa licença da autortdads co-I �.l C... \I�I Pinto.. , .

.

restal competente, eonrnrme dispõe o Código i<'lorest.al "iii.' ,

24 domingo - Farmácia Moderna - Rua João Pin
seus arttgos 2? 23 t' t .

i Ano .,' ,. .. l,;r. l71l,llO to. 0-

, � e , respec rvamen e, estando os Jnt'ratüre& l Sern es tre ,. Cr$ 110,00I' ..

sujeitos a penalici'4des. No Interior 30 s.abado (t�rde) - Farmácia Santo Antônio

REFLORESTAl\::�NTO
Ano, .... .. . . CrJ ::10,00,Rua FelIpe SCl1JUldt, 43.

E
.

.

Semestre , Cr$nO,OO

I
31 domingo Farrnáci S t A tô Rsta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em Anúncio mediante "ontrí.to.. .

O - armacia an O n amo - ua F

cooperação, que mantem no Estado, dispôe de mudas e se- .05 orii'in�lS, �e5mo não pu- Iipe Schmídt, 43.

d ',. .
b í icado a, na o se rao de )lvidoi. O servico notur

'

.i f tIl F
•

me�tes e espectes ll\)re�tals e de ornamentação, para fOI'- A uireçâo não se responaal iliza " •.
rno ser a .e e uac � pe as armací,

necrmento aos agricultores em geral, interessados no reí'lo- pe los conceitos emit:'doll 110. a··- i S�nto An tomo. e Noturna, situadas as ruas Felipe Sch
restamento de suas terras, além de prestar toda orientuçâo t��.:_����ado� . :mldt, 43 e Trajano.
técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilida.de da ob- .

A pr�sen�e T�bela não poderá ser alterada: sem pré.

-0- tenção de emprésümos para rdlorestamento no Banco 110 INFORMAÇOES
,'Ia autorízação deste Departamento,

Uma casa de madeira recem-constru ida ainda não Brasil, com juros de 7% c prazo de 15 anos. UTElS
hahitn da, localizada ern um terreno de 10x30, sito em Os interessados em assuntos florestais; para a obten- : --o--

Coq ueíros. Preço Cr$ 180.000,00. çâo de maiores sclareclrnentos e requererem autorizaçã.. O leitor encontrará, nllata co'

-0- de licençapara queimada e derrubadas de mato d lu?a! Intorll1açõea qu. nar ait.

I
.. . '-

.

"
evem d i à

r iam e n t s ta de im�{.hl!to:
Urna casa a Rua Conselheiro. Ma:tr�. dtrígfr-se a.� Agel�e�as �lorestai,s MUIJicipais ou dlretarnen- ;IORNAlS l'elefv"a

-0- te a esta Bsparttção, sítuada & rua Santos Dumont nO li
O Estado .,........... .. 1,022

Uma casa a Rua Fernaudo Machado. 1 M.Il "�I(lriallú,,�Qlís
.

.

1 �. Gazeta ,.,.""". s.ese
.,

/ U1!lI'lO da 'l'ard ,.,... 3.67�
-o-- Telel'ône- 2.4711 Caixa Postat, 395. 1.1\ Ve;'dade .... ; ,...... l!.OlO

Uma granue casa com terreno, em San to An tôn ia. Endereço. telegráfico: Al(risilva ,_ Ftortannpons, S. e..�·6.gp�-!,�d!IC."'IJ. . . '.. 2.688

Preço Cr$ 150.000,00.
-

.

�'�' ,- _ I Caridlld.-!,
(Provedor) .. 2,114

V, g g
. (Portaria), .. .. t.0:l6

13 em com se urança !��;���/���'.l��.:::::::: :: i:�:;
. i São Sebosl iio (Calli d••

e rapl'de i Saúoe) "., .. " ... , .... I.lil
Z ,M�!:rrg���:!I �.outor Cu-

SO NOS CONFORTAVEIS ldICRO�ONIBUS DO CHAMADOS UR-
I.m

GF:N'i'ES

RAPI'OO ,<S'UL-BRASILEIRO» �:;�i�O:e f!�mb�i�:�l.ala, &.lU

Florianópolis � Itajaf - JoinvHle � Curitiba f'u��(erl1) (S�}�' 'c��i'8�,'ri�
,

Policia I Gl1b. DelelõadoJ ..
COMPANHIAS llIi

.

TRANSPOln.líi3
AÉ:R!�O

['AC ..... , ..... , .. ".,.. 1.700
_-__� "'""__�__

C'l'u�"ito do 8ul ., ..... , :I.50u
. ._.. =:.::..:._.::.__.._==- J�z.r..alr .•...•...••....•.• 1.66i

V IIl'ig 2.126
Lóide Aéríl') , , .. ,. 1I .•0!
Real ,.

.

1:.868
S�andinaval , .. , •.. , .. ,. 11.600
HOTÉIS
.Lux , , ..••.•.

Magestic .,., .

Metropol .

1.11 Pol'ta ,

�acique .•.•••... � .•...•

lA,ntnd .

��trela " .

[Idelll
" , .

Ji:}j,],H.EJ'l'O
Oi.qll� ,.,'.,' .

A IMOBIlIARIA "MIGUEL DAUX"

2 Sábado (tarde) � Farmácla Noturna - RU4 T
jano.

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

Conselheiro Mafra.
10 domingo - Farmácia Esperança - Rua Cana

lheiro Mafra.
16 sábado - Farmácia Nelson

Schmidt.

FARMA(IA DE PLANTA0

INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE MÊS DE JULHO

VENDE

Uma casa ampla, construída em um terreno de

20x19,50, localizada no cen tro da cidace, sendo parte fi

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

Cr$ 800.000,00. Negócio urgente.
Rua Feli-0-

Duas Ca;JHS, localizadas em um

no Estreito, sendo uma de alvenaria

Preço (�l'$ 300.000,00.

terreno de 9x53, sito
e outra de madeira. Rua Feli�

-0-

DU:1S casas situadas em um terreno de lOx65, sito

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

Preço Cr$ 220.000,00.
-0-

Uma casa de madeira zecem-construlda, pintada a

óleo, local izuda em um terreno de 20x25. Negócio urgen

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

Uma casa de material, localizada num terreno de

10xiíOO sito a rua 14 de Julho, Estreito. Negócio urgente.
Preço Cr$ lJO.OOO,oo.

-0-

Duas casas de madeira, localizadas em um terre!]o

de 20x28, de tamanhos diferi!ntes', situadas JUIito a Es
cola de Escrita e Fa�enda da Mal'inha, no Estreito, Acei
ta ofprta. Negócio urgente.

-0-

Três magnificos lotes na praia do Bom Abrigo. Pr.o

';0 Cr$ 170.000,00.
-0-

Quatro lotes no centro da cidade. Preço, ,

Cr$ [,50.000,00.

VENDE·SE AS SEGUINTES PROPRIEDADES

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

Raios X

2.40-1,
�.038
:ii.6S •.

tSparelha.&eru rnod.erna e completa pa.r.a IIU1l11l1l1e.f c..:J::&ra.

rlWJulUelco_
ftadiograwu e ratUoscópta:o.
Pulmõe8 e Iloraçao 'tO(II'.li.l.).

E"Stomago - intt!stino1i e figado (CGJt;ctstogra.filii).
ltios e bexiga (Pielo.g:.uafia).
Utcro e anexos: 1I1stero-\>a.lpin-gogr.::.fia. COlo lnsu!1a.

ção das �l·tlrnpaS pua dlag:nb.stico da t'_.,te.rjl�d�dC!.
Radiog:rafia.s. de U5i;olOS em gerilJ.
�I()dida8 e'2 a •.4S das di;.\,metros da bacill pau orienta

ção (lo parto iRádio-peJvlnretrla).
ü1adamente !la :tI.laterOltiade Dr. CarJo1.! I)orrêtr.

Agênci.8_: Kos Deodoro esquina dâ
Rua TenbDte Silv�i:ra"

-0-

Qua.tro' lotes na cidade de Londrina. Esta.clD do Pa
raná. Preço Cr$ I80.000,DO.

-0-

Um lote de 10x34, a rua Tupinsmbá, Ectreito. Aceita
oferta.

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

A Casa n. 12 na Rua dos Ilhéul (antiga Visconde
O uro Preto).

A Casa n. 13 na Rua Silveira de Souza
As Casas nOs, 1 e 3 na R ua Sete de Setembro

'=:��� Uma casa de estuque na rua Servidão Moritz, (Mono)
'.147 com o terreno 6 x 14, preço Cr$ 18.000,00
3.821 Uma casa de material com o terreno 10 x 30 no inicio
1 .•411 d

.

",694
a estr.ada. do Pantanal (lado da Trindade), preço Cr$...

1.171 40.000,00
. �

.

':60 I A tratar com o Sr. DOl'alécio Soares ou o Sr. Sílvio
fUI ',Son"ini

----------------�__• �3���. _

'I."i. B.ANCO)e. G�!bn.fi POPULARI'
.

I �-AGRI�OlA' 'I
. I: .'

R.......Ü; (),�D.lYj,.(j, 16 . :;.'

f'l.ORlANOPOllS - 51ó.. e3.�a..(,lnn.
..

-

-0-

Uma casa situada na Pnda do Bom Abrigo, e um lo
te anexo, com onibus na porta. Preço Cr$ l50.000,Otl·
Vende-se a casa ou o terreno em separado.

-1)-

Duas casas de material, situadas no Morrú do Ge
ra Ido, tendo cada casa seis peças. Preço das duas .; ....
Cr$ ] 50.000.00. Fue ilita-se pn gamfmto. ' \' ,

INQ:ICADOR PROFISSIONAl:..I·'OR RO:!��rSTOS I MAr���T�Ç��MO Dr. Vida) .Du.ra filho
.'

.

Com prática no Uo.pUa.l SIo ! ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS
DRA. WLADYSLAVA DR. I. LOBATO DR. WALMOR ZOMER Francisco de AUII e RIS "uta

MÉDICO

,'CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NO RIO D.I JANI1IRO
W. IlUSSI FILHO GARCIA Cau do Rln de JaneJrfi I

CLÍNICA DE CRIANÇAS
.. P,EDIA'I'RIA NEO.NATAL. � DIS'I'ORBIOS DO R.C.M.

•
Do ..nç.. do aparelho re.... lntófl< Dlplomad. pela I'lIcl.lllI.C. Na- ClêI���J10����C� I ADULTOS �A�CIt�O - ASSIS'I'F.NCIA. 'I'F:CNICA .tSPECIALIZADA AOS

DR. AN'fONIO DIB
I 'I'UBERClJl.OSiI clollal de Medicina 4.. Valhf- Contultório: Rua_Vitor Doenças Internas ,J·f{EMAfUROS - 'l'RA'I'AM.I!:NTO:- íNAf'ilTtNCIA lNFA.li·l'IL
RADiOGRAFlA iii RADIOSCOPIA 'Idade do .Bra,lIil teles, 2il Tel. 2675.

Ihl,
"ORACAO F

,.p,IT,TA nF; AP�1:TTE) - 'l'RATAI'dI!iN'I'O DA IIiNlIRIliSll NO.

MUSSI DOS PULMOlíiS E:r-Iuterno por earícllrlO Illll ....
'--' .

-

- IGADO - TURNA ,EM CRIA1�ÇAS E' ADOLESCEN'l'ES -- DISTO" .8IO'�
Clrul'gla do 'forn ternldade-E.cola,

Horários: Se�ulídal, QUw(ta. • rUNS - INTESTINOS PSICOLoGICOS DA INFANCIA _:__ i:NFJiRMIDADiS 1)' lN-·",·tl:.
,- MEDICOS -

L' d I (Servl"'o do Prof. Octá.... It
.Sexta feira�� CIA DE MANEIRA G"'RAL

.

... �A'

- ('IRURGIA- '.::LíN'ICA .. orma o pe a .'aculdade N'lJcl.." ?I� .. D 16' 18 Trat t .. d
..

GWRAL-PAR'fOS I u.�1 ii" Med!clna. 1'1.1�loi'hILL.· drll'ne. Llm.) Ras·d• as horaa. amen·o mo..erno a

I
CONSULTóRIO - FELIPE SCHMIDT, 18•

.:l�rviça completo , "PIC':!a11- 1I.loclrurlCf�" do Hn.lIltal N., E:r-Intél.DO 1110 Serviço de Clrur- 'à�sI2:ncia :"oRuad F'elilll 8cll- SIFILIS �ONSULTAS - DAS 2 ÀS 6 HORAS.

LR.tAdso. dcaolmDOm1todNaOrAnoS. Dm.�toSJINdoIH�•• Cura0 de re:.p!:::��ç1. ".la
I'la do :oo.::��ld� t;n�'ro" T. c. ��1. '3.002;-

� an ar, .pt. 1 -

l\:'�eCl'OrenISlellsl,tó2r�0. - Rua Victc.r ���[�UirJA� C/ ����N�:Rs�t�:iRAFONll.0 l(lJ'''O'N... •
S N Médico tilo Ha.pI·-1 .o.

..'.------ � � ATENDE C'HA-MADOS A ."',OMICILIO
' III')

disgnólticol • tratam.nto. !"
T. Ex-Inter.o "" .x•••ola- .... • DR. lIENRIQUE'PRiSC("}-" M

SULPOSCOPIA - HIST.:&O -

,.
tente de Clnrtrl. 4110 Prot. U.. ,

Culdad. HORAHIO:
i!ALJ!INGOGRAFIA - ••-:.À.' 0- Gulm.riea (JU��.

.

,DOENCAS D:I SJlNHO.AS -. PARAISO Das 13 às 16 bora.!!.
DR. ANTONIO BATISTA

LISIIlO BASAL I" Cona; Falip. Sd.midi, II �- P�RTOS - OPl!RAQO.S I
MJ'.iJ)fCO JUNIOR

lladlot","apIA "or o.... euw. Fone ,aOl Con•. Rua Joio, Pinto u. 111, ()perlf�õe. - Dt)eD�a.. d� �.. Telefone:. Consultório -

CUNte" Ii)SPECIALlr..AlI.à 11.
Elet,"'Ij'OI&,uUiçlo - aatQol UI". Atend. e,:, hau:, muc.d.. du 16,00 ãl 18,00 h,,"�'" nlw'1UI - Clinlca dÓ' Adlilt",a, 3.415 I CIUANÇA8
VI .. I",I.. e luba. V'.,,,,eUrre, .

Rei. �
- 4ua. litlvei J"nlor. �ela manhi !_tlud, dil-

,_

CllI'SI1 do! Especiaií'IOI;a.o nl)
. -

Callultorio: Roa TrajaDO, n, l .. :OU -- J;one: 2:39' rlll��nt. no !to,phal d, '1.ospital dOI Servld.:mh 11.:1 •• _

Rsidência: Rua José do �O'lillllt�. du a h_ 11 boraa.

lo Illldli" .. ' l·.t-lcl� "O ""OJlt,n'r.. �-....._..._",.._•.-------� Carldad.. tado Vale P .' 1'58 p'
.lll. I (;-1111 . .f.dr•• ljfll.IlIlIiG.

• V" - vlv DR YlIM" R C n 'd' . I:.
. elelra - rala I"'

l:lora.l'io: I)u II .... IX lIenel - ... A. ORR.:.&A ell enCHI: tS"1'V1ÇO di> t'rof. Ihr,Ji]!:iO .:III' da Saudade C
. ,

Dr. .. DSSI.
, . CI�r� I,CA II! ÉLlJCA 10�ua: General Bittencouri n. Andl·."la)

< -;-- oqUfllrOS, ,

Ou l' ih 18 IIOT" - Dra. (.ONSI.I1"lA8 du lU -- U 110,1 T I f ." 6"1
" ('""sulta. - Pela nilluli' DO I

'

--

---,.,USSl rlil.
. e e oue .... " . Hospital de Cuidão., DR. MARIO WEN.

Recidlncl.: Av.nl.a Trom- Rua. Tir ..dentc;, :;. - 1'o'na 11"16 DR NEWTON
A tarde da. 16111 h. em dlaD- DHAUSEN ADVOGADO

pow.kJ, U. It�
no consultório 'Ru. Nun.. "

- ADVOGADO - Eseritório • R8IiL�ncia;
-.------------- DR. JOSi TAVAF.:ES D'AVILA Ma('hado 17 JIQU.ii" • TI ICLINICA

MÉDICA

D._ ADULTOS Caixa POltal 160 - IilIjaf Av. Hercilio Lua, 11
dentes Te} 2766

• - ra- E CRIANÇAS S/lllta Catarina. 1'ele(on.: 'lIt46.
DR JULIO DOm IRACEMA CIRURGIA GJlRAL I R .'d� .'

.
Consultório - Rua Joio Pin-: ---==---'O""'----- ;.._ .

,
. Doenç.. de Senlloraa - Procto•. ro

eSI .DCla - rlla Prulil.ut.· to 10 - Tel M' 769 'D-VIEIRA I MOLE'STIAS NIIRVOSAS J I '_Outl 1,,, ." I
' ....

L DM.EN'J'AIS - (:l..INICA GliIiL'-L - ogla - �I�trlchlad. HUlea, 'Ó.. INrc.. Con.su.lta�: Du " �. • lior' i. I r auro aura
'

M:tlJWO I D. Sélf11'ieo N.clonllil 4. D""n,
ConsultÓrio. Rua Vitor ••1-' I Realdenclll; Ru••atn.. 1"1'

• ...
.

IiSi)�CI ....LISTA, ••. OL:HO�, ,:as !.tentai;. �ele8 n
..
l!8 - Telefon.: IlI07. ()Lfíü� _ O

de.
.

_

. ,lliol', �6. Tel. 2.8a.
OIJVIUO�, N,AlUZ • GA:.lGAN U. Chefe do An'hulat .<lo�' H'�l', .

Consultaa: Du li 1I.01'&I.m

,. -. _,UVIPO�,. N . .tJU�. Clínica Ge,raJ
'1'.ltA'l'AJlJiNTO • OP••AO'.'\: j fie Mental'

• 'L.....

'dlsnte:.... ',A��ANIA I DR NEY PERRONl!: I Especialista em moléstias de Senhoras e vias ul'inli-
h.tra·V.rDl"lh.. - N.bIlUJUI�. -! Psiquiatra do !l'apitai -

Res)llênc)a: Fone, I.UI .

DR G"E' MUND. 1"0 s
,

. Ultra-So...... Colônia l'Iallt'Ana' Rua: Blumenau n. 71. I' ,l, R31EIRO DA FONSECA
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A lubrificação da pele
constitue uma das mais im

I portantes questões afim de

I evitar o envelhecimento pre
r coce, Muitas peles são se

I cas naturalmente ou me

[Ihor, decorrem de um estado

II funcional em que as glan
l dulas sebáceas se acham a
I

tiof iadas ou trabalham me

'nos do que devem expelindo,
I consequentemente, uma

quantidade de sebo inferior

! áquela normalmente reque
: rida para a pele. Outras ve
!
zes a epiderme fica seca pe
lo uso excessivo de produtos
'de beleza, notadamente os
i
que são conhecidos como

! "fortes" e que visam a fa

va Eckert, esposa do sr. J0- zer cair a camada externa

sé Edgard Eckert :
.

do tegumen to cutaneo na

- jovem João Alcebiades, 'esperança de que venha a

filho do sr. Antonio A. Brí- aparecei; uma outra nova,

Na data de hoje transcor-
I

to e sua exma. esposa d. Ma- sem rugas ou outros defei

re a elo aniversário natalício! rí lia Silveira de Souza Bri- tos. Isso, aliás, é pura inven-
., I.. ,

do Rev. Irmão Adelmo, mui; to; I croruce e so serve para res-

digno Diretor do Abrigo de - sr. Ita lo 'Balbi, dina�i- .

sequir a pele.
Menores desta Capital, pes- co Representante comercial I
sôa muito relacionada e es- - sr. Ped�'o de Fl':it�s I 'I'ambern a exposrçao de

timada, pelas suas virtudes Cardoso Junior, funclOna-, morada a� s�l, como se ob

e benemel'itas obras sociais do dos Correios e Telegra- ! serva principalmente eJT,l
que vem efetivando. fos;

, . I
certas pessoas que. sao ob�'I-

Conhecidíssimo em nossos - sra. Mana Celestina gadas pela proprra prof is-

meios sociais, Irmão Adel- da 'Silva, esposa do sr, José: são que exercem em receber

mo conquistou a estima se- Francisco da Silva, indu�-; os raios solares, constitue

ral pela lhaneza do trato e trial residente nesta Capi- um dos fatores par� tOl�nar
,I alto significado de sua tal; I a pele seca. Os mar íuheíros
peo. I d

-

loí d
obra junto ao Abrigo de Me- e os pesca .o�'es sao, (OIS. os

noves, tornando-se assim E
·

t h', i e�emplo: �IPICOS e e p�rlsso
merecedor das homenagens ··xpenrnen e oJe. í que

neles u; pele se apl�sen-
hoje lhe serão tributa- [ta encarqUIlhada. As dietas

que , I I f 't
elas naquele Educandário. INGREDIENTES:, para em.agrecer ma e� as,

O ESTADO visitandQ-o 1 quilo de carne de viteb I d:IS q.uals f�r��11 exclUldo.s
formula os melhores votos moida

)s alimentos llCOS em gOl-

de felicidades; 150 gramas de biscoitos je

I ,[u�'as podem ser .l'esponsa-
1 passados na máquina \'eI8 pelo aparecImento de

SRA. VINICIUS GONZAGA 11 s� xícara de cebolas re- .
peles insuficientemente' lu-

i'\o:adas I brificadas. Por tudo isso é

[lecessano submeter a pele
a um tratamento lubrifican
te e que venha dar-lhe o

.oleo naturaf que deve pos
suir. Não nos é possi'vel ci
tar aqui nenhum produto es

pecial pois a secura da pe
Je varia de individuo para
·individuo·. Em todo caso ire
mos dar alguns conselhos.
O -primeiro deles consiste
em suprimir o sabão 'pois as

peles secas não se dão bem
com esse produto. Um outro
conselho consiste em limpar
a. pele com um oleo mineral
como o de vaselina, por

exemplo. Também podem
ser usados oleos vegetais,

1 _ Misture a carne com�: por exemplo os de abaca te,
, farinha de bt3coito, as ce. gergelim ou então, oleos de

animais como o de jacaré.
A massagem intensiva com

uma pomada gordurosa é
excelente para a lubrifica

ção da pele. Poderá ser fei�
ta usando-se uma formula

2 _ Numa outra panela como a que se segue: lanoli

,onha todos os ingrediente3 na, cincoenta gramas; oleo

estantes e deixe-aoS eril re-
de sesamo, dez gramas; es

)OUSO durante uns 15 minu. sencia de rosas, duas gra
mas. Os casos simples se

rão resolvidos com o abolir
do sabão e do uso de um dos

indicados. Já

33 - Cozinhe em fogJ
}rando, mexendo de vez em

wando até o mõlho engro,-
oleos acima
os casos eomplicados reque-
rem um tratamento em que
se use, tambem, a pomad�,
supra referida. Se após um

a dois meses a pele não ti
ver se recuperado quanto à
falta de lubrificação, o me

lhor é então rec'orrer a ou

tros tratamentos.
Nota: Os nossos leitores

poderão solicitar qualquer
conselho sobre o tratamen
to da pele e cabelos ao me

dico especialista Dr. Pires,
à rua México, 31 -.Rio de
Janeiro, bastando enviar o

presente artigo deste jornal
e o endereço .completo para

Sociais
4 MOJ'UBrida que não desfolhei

FRANCISCO RICARDO

Desfolhei a primeira margarida ...
Eu quis saber se eu era bem-amado ...

lVIinha ilusão ficou desiludida ...

Antes nunca a tivesse desfolhado!

Eu mal-querido pela bem-querida?!
Talvez eu mesmo houvesse me enganado ...

Confirmou-se a segunda margarida
o que a primeira tinha sentenciado!

"Que eu ouvisse a sentença da terceira, ..
"

Assim falou-me doce conselheira.
mas seu doce conselho recusei!

Recusei para. ter na dor da Vida

ao menos a ilusão da margarida ...
da margarida que eu não desfoLhei!

ANIVF:RSÁRIOS

,REV. IRMÃO ADELlVIO

Transcorre hoje a data a

niversária da exma.. snra. d.

Eliane Costa Sousa Gonza

ga, dignissima esposa do sr.

Vinicius Gonzaga, Escrivão
da 4a Vara, e dama muito
relacionada nesta Capital
por suãs pêl'egrinas virtu

des.

2 ovos

1 colher de chá de sal
1 pitada de pimenta
V4 de xícara de gordura
1 litro qaqua
Môlho:'

.

JORGE S. POLIDóRO

tos.

300 grama3 de biscoitos de

gengibre passados na

máq�ina .

,1 \/2 litro clágua
% de xícara de vinagre
1 xícara de geleia de lar:lrl

ja ou limão
1 colher de sopa de S3,.

1/8 de colheres de chá dt

À.s muitas homena.gens
que s�rão tributadas a dis

tinta dama aniversariante
O ESTADO, respeitosamen-.
te, se associa, fOr!nl1lando
os melhores votos de felici

dades, extensivos aos da ex
ma. família.

eravo

MANIURA DE FAZER:

A efeméride de hoje assi
nala o aniver'lárío natalício
do nosso jovem conterrâneo
JORGE SEÁRA POLIDO-

,alas, os ovos, o sal e a pi·
:lenta e mexa bem. Faça de

)ois os bolinhos, e refogue m
;ordul'a. Ponha entãe na á

.ua e deixe ferver 30 minu-
RO, inteligente e aplicado
aluno do Colégio Estadual
Dias Velho, do Curso Cien
tifico e funcionário da A

gencia Nasc no Sub-distrito
do Estreito, onde é muito
relacionado.
Ao jovem aniversariante

as felicitações de O ESTA
DO;
FAZEM ANOS, HOJE:

;ar um pouco e começar s
- sta. Lili Mendonça, di- ferver.

léta filha do sr. 'João José 4 ._ Ponha o môlho 3õbl'(

Mendonça e sua exma. espo- 1, carne e deixe ferver 30 mi
.

sa d. Maria. Gomes Méndon- :.utos, mexendo sempre.

ça;
.

- sra. Zilmariná da Sil-
A reeeita àá para 25 pes
soas. (APLA)

.----- .

n;:-C�-;;;-'B�talha da SUvei�-;--
-

Cirurg'ião Dentista
Clínica de Adultos e Crianças
Raio X

Atende com Hora Marcada
Felipe Schniiqt 39 A Salas 3 e 4

"
I

lljora. cada '-vez que lI.�ar f:

KOLYNa� v. ob��

MAISpnUfE(fAV
•

.

do que I1IJlJCQ!

'Durante o dia todo,
proteção

-

CL ntra

pr>. ácidos .que
causam a cárie
e o mau,pl\álito!

...i'.': ..

IConselhos'de Beleza
LUBRIFICAÇÃO DA PELE

Dr. Pires.

a resposta.

YINO(·S'[
MAGNIFIC:A� RESIDENCIA

coni AREA CONSTRUIDA de

309m2, situada na Rua Feli
pe Schmidt 113.

.

Facilita-se parte do paga'
menta.
Tratar com o proprietárj(,

Dr. Guerreiro da Fonseca .

QUASE EXGOTAOOS •••MAIS UM
E' por todos conhecido as razões que levaram "A E' verdade, mais um acêrtos, encontramos final-

Modelar" em plena estação hibernal, a i eal izar a sua grande empreendimento que mente uma sala ideal, à rua

já famosa liquidação total. Em vésperas de sua mudan- vem de encontro aos in te- Felipe Schm idt, Edifício Be

ça para o novo luxuoso estabelecimento, à Rua Trajano,
.

rêsses da cidade e contri- renhauser. No centro, perto
7, cuja inauguração se dará com a apresentação das Wais .bu ir para o nosso progres- dos hotéis, estabelecimentos
sensacionais novidades .para a próxima estação, viu-se soo A reportagem ouviu di- I

ban c ár ios, repartições pú
"A Modelar" na necessidade de liquidar totalmente seu zer e sendo do nosso progra- I b!i':Hs e escritórios comer

atual estoque. Daí os preços real e notavelmente bara- ma noticiar tudo aquilo que ClaJS.

tos e que tantos comentários vem provocando e daí, tam- interessa a ]10SS0S leitores, I - Quais são os progra

bém o sucesso sem precedentes que esta. venda vem al- imediatamente pôs-se em! mas H serem realizados nas

cancan do.
.

campo para lançar um furo. novas instalações?
•

Entre os inúmeros artigos que estão sendo liquida- Ouvimos dize-r que a fir-

dos, os que maior êxito vêm alcançando nessa venda to- ma PEREIRA OLIVEIRA &
tal são: malhas, em seu moderno e maravilhoso sorti

mento com o desconto de 2%; casacos de pele a 1.840
cruzeiros e mui notavelmente, os tailleurs de Cr$ 635,00,
cuja elegancia, ótimo tecido de pura lã e fino acabamen

to, rivalizam com os de preço até Cr$ 2.000,00, consti
tuindo, portanto, realmente verdadeiros "pechinchas",
estando seu estoque quasi que completamente esgotado.

- Bem meu amigo, ... o

segredo é a alma do comér
cio. Os nossos programas,
correm de acôrdo com a di
reção da REAL, teremos

��va. aprontando os planos grandes novidades. De 1110-
f in a is, ?�ra instalar em :l1n mento podemos adiantar:
dos prédios da Rua Felipe I, .

S h
.

lt ité de l
dentro de pouco tempo, tal-

c !11lC , um escri 01'10 .e 'vez uns 60 dias a REAL vai
vendas de passagens, escn-

.

' ., _
.

• ,. � I- 1 ti d
. lançar um gran de plano de

torro este ces ma o U11Ica- t ri 11'
.

t, .. . li 'Isr o e VIagens por III er-
mente a�qu�le f ím ou seJa, médio do recém criado "De-
urna agencia para a REAL paI'tam' t 1 C di á

, •• c c en o r e rei lal'lO e
AE,ROVIAS. Deixa assun a Turism " E t 1. ,

E I l.c· I li d
' 1. I o. s e pano quer

.

R�'b.•·.·.•.
·

..·��.··..t.··.a..••'.'�.',.J?i..;.;'.,.;i.'�.;.! ii �"i:c,;�:,��;�o :,�;E��o: ��"10 t�':��O,m fi��n,�:.���
..

" 4 1 F' f
tações.

EJJ��WztllJj �:f;�:l:::;!?:;�?�::i� I ��::�:��if��I�:l�J;�:f�\;l>} " portes naquele conceituado
nosso interior.

/ .<? /' 'iJi estabelecimento. Entramos

: '\>j"
./. 'ogo no assunto e as nossas

_ Quer dizer que agora

M O'i;O.';····.····R······· ·E·····.· .s:\ ,i;'� ;�����l�;:� foram assim res-

!;��:�:: �)iI�;::�Ç�:;,�;lclO em

31... .... .., ':0:; - E' verdade que a sua

D ,:;'e S EH;�;i· ii; �;:.��a c:� ;I���a�a:' ����d::el�ió nodal\'f���.o� ;l������l!)l:�
DE;ir �; 2 i ��\\ :Jal'U servil' ao grande pú- ���;o�n:Íl:al�::;;��:r ��mb���
.H(_){ .>W. '>{i1

il ico

�il:, �j�ie�':ae�:. ���;�: os hotéis e nos lugares que

::::�eU�C1:E ;�T::ESSE:V:E�;: PERMAÚ�W�i 'E �ARANTI&]>} le um mês mtiS ?u t\el�OS, �i�ll��le;�a�.U1��:�é:,r��niz����

: ::: :: ::: :<ii�i;g""hàlf;;\; I, �;�l�:fj;:�,fi�f:::;;,:��� I ;�;:!.a'i::?:�i�i:, :o���r
12HP· 7jOORPM \.. .COMI.C·,O .• s.,A.,·., "�.i.. · i'.'.;\t, confôrto, _como tamb�lJl um des q'u: �:'S��I:�� as CI a-

IS HP. 650 RPM _ -.
�. alto padrao de moderna eS-1 _ A l' ta' t" ..

lO HP-ISOO RPM S. PAULO '"
M '. Tlil. 5 (213�U; tética e orna�entação. a todas I:S< cea;�:;:s�;�ele��

27HP.1S00 RPM
.

Av. Gen.O!impiQ,�ct�ifl(:eir(J,63/B7y\ -:;-
E qual e o _ponto, a sa- tados brasileiros. Ainda ês-

.........., ��:maO ,g�i:�, 'd� : ,d:o;';; ��:�::�o;�:���r�:�f��,�
. __ .. .__�._�__ longa e exaustiva procura e

Montevidéu, BuenoR Aires,
.................................@......�8.(Ô)••••••••a••8•••oa.I••••••4 AssunC;Ro, com linhas para
• •

o interior do Paraguai, a ca-

l Ao Funcionário Civil Militar e'l ���::.r, ;:;E�',�I:�!�::ty:
I Pessoar de obras

.. '.

Il·;��:��::�:��i;:g��: : 7, "Sete Mares", inaugurar
: DA COMISSÃO PRÓ ABONO : '1m:! linha para o Japão.
: Não é jU3tO flue se respollsabilize -êste ou aquele lllutido, Toclos são unâni- • -:- E ... não poderia nos

.. mes em reconhecer a necessidade e estão dispostos a votai' favoráveis à concessão : deêlarar mais alguma coi-
: :1o-AUONO e também conceder os meios pleiteados pelo Governador. : �a?

: Isto nos provam as declarações dos càntlic1atos ao Govêrno do Estado, Dl'. •

• Fi'UllCisco n: �allotti, l1elo PSD e PTE e Dr. Jorge I.acorda, IjC!OS PUl't.idos Colil;a- :! .

�

.., Jos, abaixo transcrita,,: ..

• I• "Afirmo ao funcionalismo llo Estado, que se eleHG, durei absoluta pl'efel'ên�
'.'

: �ia à situação do mesmo, enviando a Assembléia Legislativa 1. necessári3 mensu- t·

j �
i) �'em de l}{'.dido do Abono, com o indispensável aumento de impostos ião Sií IJ:1·j·:l t
y .sste fim. "

t Exercerei a minha inf!u[,ncla de govern:HIUl', se ch'ito, junto aos deputados i
l .Ino :H'g'llü'e;,l a mir;ha ,...·lentaeiío para a r-onrcssrw (lo Ahol1o". "

� /'
(Ass.) FRA)fCISCO B. GALLOTTI �

� t
� .

� "Sou .franc�;n:ente favllrável ao Atoao de Emergência. Se elelto, tomarei:l :
,.. :niciatha de l!llsculiar, em me�a redonda, não sú os repl'e�entantes da classe in- •
1 •
'i ;ere!lSlHla, com os partidos políticos, eom a brevidade necessária, a fim de que se- :
� ja solucionado, meMallte amplo e leal entendimento, entre as correntes }Jal'tidlÍ - •

� �i:LS, quer do Govêrno, quer ela 01Josição; problema' de tão mag'lla relevância l}�tra :
� .t devotada classe dos servidores públicos. :
') Estará, assim, a}ito o Govêrno a enviar uma mensagem que, refletindo li" •

! justas aS}}i:niçiíes da classe, e traduzindo, igualmente, o pensamento de iodos' .0<; ••:; pudidos, não venha' a sofrer qualquel' delonga na sua tramitação pelo Legislativo".
" (Ass.) J,ORGE LACERDA != . E assim terminou nossa

�
Falta apenas o Governador, Il'ineu Bornhausen, únieo responsável, envi::u I entrevista.

, 1 Mensagem do Ahono de Cr$ 1.000,00. •
t e
.• 'fudu o que se (lissel' em· contrário :1.0 que af;nnullws acima não passa ele ex- t ----.---..,.....--�-

�
,"0,",'0' d,mog.gio.

IMs)

!::i:�:'J!��;.u:'::g"
.

i i{jASA
;
(

Elialli M. Souza Santos ;
• Alcino T. ela Silva .. Pl"oximo ao Lira Tenis,
, .

: : ;0111 duas salas, três quar-

, NOTA: - A presente publicação deixa. ele ser feIta nos jornais DIARIO • ;:os, eopa,. cosin ha e bllnhei-

: DA TARDE, A GAZETA e VERDADE, em virtude' de 08 mesmos se negarem:l. : '0,.' com completas e novas

I
clivulgá-Ia, ainda como matéria paga.

• instalações, aluga-se com.
A COMISSlíO : eoutrnto e fiador.

- ; Informações nesta redu-

.G_••�.............................................••••••••••••••• ção.

_ClA., que nesta praça é re

presentante ·da CONSóR
CIO REAL AEROVIAS, es-

de terr-a e ar, C01110 também

({o� agentes. Mas isto é uma.

história muito grande, se

fosse contar, ocuparia todas
'S folhas do seu jornal. Isto
fica para contar na História.
do� Grandes Empreendi
mentos da Aviação Comer
cial 110 Brasil.

- Muita. coisa tenho para.
contar, por exemplo, a his
tória da REAL, com todas
lS; dificuldades que passõu
'Jura .conseguir o que hoje
é, gTaçaS ao dinamismo, ca

pacidade e clarividência,
não só dô seu Presidente,
Comte. Lineu Gomes, mas

também a colaboração de
todos os seus funcionários

AVENTURAS' 00 ZE-MUTRETA

o ,P
'lOto Af'L1l

t)
�

//
1 ,?
'--, 1)\ '

'I
!I
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o ESTADOF'lortanépolis, Ter;::-f::: ra, 26 de julho de 1955

Triunfo épico do Figueirense
num embate sensacional

Estado Esporti
•••••••••• IiJ àG&••••••••••••••••••I' (j�DÍII$$•••

Perdendo no primeiro tempo, na fase final o alvi-negro reagiu e conseguiu levar
-

a melhor

POl' 2xl -- Mangueira, E'rico e Pacheco, os dois quadros -- Arbitragem, quadros e preliminar
� U••.:
Convincente, apesar dos .rninutos, Pacheco com

gran-IBom
o primeiro e regular o n ho no centro da interme-

senões verificados, a pugna de esforço, digno de todos :egundo, o qual apesar das! diária.
de domingo, no campo da os louvores, desvencilhou- falhas foi o autor do passe Juarez Regular seu

Praia de Fora, em que v�l- se de seus perseguidores e lue possilJilitou
-

a Pacheco trabalho,

taram a se defrontar as es- elo seu setor na esquerda sncontrar o caminho da vi- Barreirinho - Com altos

quadras do Pigueirense, a tirou rasteiro para E'rico tória, e baixos, sem decepcionar.

campeão local e do Ferro- que vinha em grande velo- Chuchú - Magnífica con

viário, campeão tubaronen- ci da de impulsiona o balão d uta do antigo defensor do

se e vice-campeão.....estadual. de couro para o fundo das Imb ituba. Foi f igura desta-

Duas fases, perfeitamen- redes, igu a.lau do o marca- cada na ofensiva rubro-n e-

te distintas, passaram pelos dor. I gr-a,
olhos do público que com- Prossegue o prélio com

. Lourinho - Esforçado.
pareceu àquela praça de es- ,1 "Furacão Negro" atacan- Fez o que poude.

portes ávido de lances em- ,10 e pondo em perigo cons- Mangueira - Com altos

polgantes. Técnicamente f'a- tante a cidadela de Pipa, o e baixos.

lho, o cotejo entre metro- qual defende sensacional- Norzinho - Nada mais

politano e sulinos, todavia mente, revelando classe e fez do que cometer "fouls"

foi pródigo de sensação. E coragem. nos noventa minutos. Não

não foram em dose reduzida Os visitantes tentam equi <travessa bôa forma.

os instantes de "suspense" l ib ra r a luta, mas sem re

vividos pelo público, aliás sultado positivo, pois a re

numeroso, que só deixou a taguarda local não dá tré

cancha an trilar do apito fi- gua aos atacantes rubros.

nal do árbitro, sr..Oswaldo \ssim, aos 32 minutos, Ba

Meira. 'ata estende em ótimas con

Superiores na etapa inicial
os rubros

Debaixo de enorme vibra

ção da mole humana que lo

tava as dependências do es

tádio, foi iniciado o prélio
Figueirense "versus" Fer

roviário. No esquadrão cam

peão ilhéu, as ausências de

Plácido, Betinho e Carlito

já começavam a dar nos

nervos da "torcida" alyi-
negra.

Os primeiros minutos per

tenceram ao bando visitante

(jlHJ ;i1vestiJ'am pelas extre

mas, tendo o novato guar

(h-valas Wilson intervido

perigosamente em' vários

lances, num dos quais so

freu um "foul" de Narzi

nho. Num ataque dos locais,
o avante. Toinho foi derru

bado dentro da área perigo
�:l, deixando o.:: ár:bití�o de

apitar penalty contra' o

"ferl'inho".
Cá não vinha se condu

zindo com acêrto no centro

do ataque e daí a sua saída,
entrando em seu lugar Ba

rata que logo no primeiro
lnnce não foi suficientemen-
,te rápido, perdendo um gol
certo na boca do arco guar

neeido pelo sensacional·Pi

pa.
Melhora o Figueirense,

mas o adversário mantem

ainda sua superioridade no

gramado. Assim é que ao,

�2 min ntos Mangueira, ve

loz e oportunista, recebeu a

pelota na entrada da área

perig'osa, aparou-a com o

peito e desferiu um petúdo
violento que venceu a perí
cia de Wilson. Estava inau·

gurado o escore.

Impress·iona ,bem com o

seu jogo de passes curtos o

.quadro orientado por New
ton Monguilhot, ao contrá
rio do "onze" ahd-preto que
somente resiste, levando,
porém, nitida vantagem no

"corpo-a-corpo". E nesse

ritmo terminou o período
suplementar, com o Ferro
viário levando a melhor pe
lo escore mínimo.

Rea�ão e Vitória do Figuei
rense

SUl'preendeu a quantos
presenciaram o match domi

nical, a transformação do

wtl1or:1ma da luta verifica
dfl na etapa derradeira,
quando o Figueirense pas
ROl! à ofensiva, aproveitan
do o l'ecuo rubro-negro.
Dr fato, a torcida delirou

de entusiasmo como poucas
veze�. Com Carlito, Plácido
e Betinho de fóra, as espe

ranr.as elos alvi-negros resi-.
eli:1m em E'rico e Pacheco,
sempre lutadores, oportu
niRtas e chutadores eméri
tos. Tudo aconteceu como

os loçais. Aos 20

lições a Pacheco que se en

ontrava bem colocado. O
'canhãosin ho não hesitou

irn só instante e fus ilou, ga
.harido a bola endereço cer

o : o barbante. Era o gol da
itór ia que surgia. O está

io inteiro quasi veio abai-
:0 e o ótimo "wing" canho
to foi carregado entusiasti
camente pelos companhei-

Arbitragem
Embora os seus inúmeros

senões verificados, o sr. Os
waldo Meira procurou e

-onseguiu conduzir o em

bate com serenidade e jus-
ica. Sua conduta não in
fluiu no resultado que espe
lhou fielmente o desenrolar

os,

Há muito tempo pará' que
s visitantes realizem uma

eaeção. Esforçam-se e, só o

.
de conseguem são al'guIDas

, vestidas, vigorosamente
.;ch'lçadas pela retaguarda
1 vi-negra, em dia de gran
:e inspiração. Um pelotaço
!e Pacheco foi atingir o es

ômago de Muraro, _9.ue caiu
o solo, contorcendo-se em

;ores, só se reanimando
om o auxílio dos compa

heiros. Chega ao final o

Jgo, Com o placard- anun·

iando.a vitória ,do .Figuei
ense pela contagem de 2x1,
liás merecidamente.
O prélio por vezes des- CONTRATADO LELI�CO nos. Assim, amanhã, deve
:lmbou para a violencia, - A Dil'etol'ia "azzurra", rão chegar três elementos
las tudo terminou na san .{to poupando esforços nem que gozam de real presti-
'1 paz do Senhol'. ..lcl'ificios, contratou na úl- gio no futebol sulino. Si-
:\. atuação dos jog-ado'res ima quinta-feira, pelo es- multânea,mente, um emis-
Wilson - Vem substitu- ::laço de um ano, o mais fa- sário do Avaí, observnrá ho

:Ido Mafra com acêrto. Go- noso técnico de futebol de. je á tarde em Lages dois
Jil'O revelação do Postal ,anta Catarina, que é sem' elementos, "estrelas" do
�'elegráfico é denodado e 'lúvidas o sr. Carlos de I

progressista balipodo dei
01'aj080 e pelo visto ganha- :ampos Ramos, o popular "Prü;cesa da Serra".
:í o pôsto rios futuros jo- Se!éco, que jú orientou as

I-

os, )'laj'am visto a fase des- laiores equipes do nosso ADOLFINHO RECUPE·
c1vol'ável que Mafra atra ';stado, como sejam Caxias, RA SUA MELHOR FOR-
é�sa. Jlimpico, Carlos Renaux, MA - O famoso arqueil'c,
Trilha - Hélcio - A só· ,'igueirense e Avaí, a todas Adolfo Martins, retornoL;

ida parelha de zagueiroF lanelo o Campeonafo Esta- aos treinos do seu clube,
steve estupenda.' O primei lual. Desta fórma, prepara- submetenelo-se a rigoroso
o, a nosso ver jogou me· e o Avaí, para. o Campeona- treinamento, afim de recuo

\Or, apesar de violento o da Cidade, ·esperando, sób peral' o mais rápidamente
lesleal. direção firme e segura de-. possível, a sua melhor fór-
Walmol' Dentro das Lel-éco, redimir-se de sua' ma, que o tornou o "Prioci-

nas, aptidões, jogou a con- �pagad;, a.tuaç�o no' Torne!o Ipe" d?s goleiros de Santa
_�nto. '.",. aos Classlcos "Nelson Mala Catarma. Apesar de estar

Al:íbal - L�,va, enort11: lVInchado".
. I �.inda u� pouco gordo, Adol

antagem no cOIpo-a-cOl-1 fll1ho ameia demonstra a-

o", grélças' à sua complei- i REGRESSOU AO RIO quela classe, que o fez fa
ão robusta. Destacou-se co- MORACY - Regresou ao moso no sul do país.
'10 o melhor da defesa. nio, sexta-feira, o conheci-
L:1Udares - No mesmo, do jogador Moracy Gomes,

,lano de Walmor. Está jo-' ilfím de completar o seu

:ando muito o jovem médio CurRo ele Educação Física.
ecuado. ,1vIOl'ncy, deverá estar de
Alemão - Em plano re- volta sábado próximo, afim
'ular, sem desmerecer. de atuar contra o Caxias,
Toinho - Decepcionou, nesta Capital, quando o seu

�ão foi o mesmo de outras clube dirá adeus ao Tor
Ilrnadas. Ileio, que reüile os melhores
CÁ - Falho. Como Toi·· quadros do Estado e que le-

_ho foi substituído. va o nome do saudoso jorn'a-
E'l'ico - Muito combati- lista Nelson M. Machado. ENCERROU OS SEUS

'o, cOlTesponeleu. THEINAMENTOS O
Pc1checo - Sobressaiu-se RE:FORÇOS PARA O A\'aí encerrou, sexta-feira

::1 linha de frente do calTI- :\VAI -- ()nel'erldo desrel'- pela manhã� os seus treina
Deão da Capital, além de dil'-se com U.11ft vitória, que 1110nros P!ll'éL o dificil oote- I
ntor do pontD vitorioso. seria exatament� contra o jo de hoje á tardé na "Oida- '

ieus "shoots" dispensam Campeã-o do Rstaclo, o C:1-' r1,ô Tndústriàl", frente ao
I

'l:1io]'('s comentários. xias F. C. de Joinville, a Di- P:ilmeiras. Os jogadores
.Tulinho e Barata - O pl'i retol'ia "alvi-Celeste" tomou ":1Zzurl'fls" seguiram con

meiro substituiu a Toinho várias iniciativas, com a fj::mtes num bom resultado
1::1 segunda fase e o segun- contratação de diversos frente aos "periquites" blu-
10 a Ci no primeiro tempo. : bons jogadores interiol'a- mEIlrtUenses. i

Vitória paulaina em
Treze e Tamandaré, os vencedores da Tijucas

primeira rodada A equipe do Paula Ramos
Te-ve inícÍo, sábado últi- i Treze de Muio 4 x A. D. excursionou a Tijucas, do

no, o Campeonato Citadino Alvim Barbosa 1. mingo, último, onde mediu
!e Amadores. Constou a 1'0- i Tamandaré 2 x Flamen- I fo�'ças com o "onze" do Ti-

I go 1. radentes, local. Foi bem su-

lada inaugural de dois jo-
.

Daremos maiores deta- cedido o tricolor pl'aiano
gos, sendo êstes os resulta- lhes em uma de nO�Ras Pl'Ó- que levou a melhor pela

......................"•••••••••,•••••••••••••
dos: ximas edições. contagem mínima.

lo encontro.
Os quadros

Figueirense Wilsdn,.
Pacheco, artífice da vitória Trilha e Hélcio; Walmor,

aIvi-negra Aníbal e Laudares : Alemão,
I'oinho (Julinho), Cá 03a-

Pipa - Notável desempe- rata), E'rico e Pacheco.
'lho do guarda-valas, Defen- Ferroviário - Pipa, Jai
deu com maestria urna série me e Bega ; Nilson, Mura
de ataques. L'O e Juarez : � Barreh-inho
Jaime � Bega - A zaga (Nestor}, Chuchu, Louri

loj-ubro-nézro esteve exce- nho, Man gueira e Norzin ho .

ente. pri'1cipalmente· Jaime Preliminar
que é um valor de futuro.

I
A prelfmínar teve como

i\i1son - Bl'indou-noR disputantes os conjuntos ju
Otn uma atuação magnífica venis do Figueirense, for
'o primeiro tempo. Na fase mado por rapazes do Abrigo
final decaiu bastante. de Menores, e do Clube A-
Muraro - A grande fi- t1ético Guarani VenceU: o

�lll'a. do quadro visitante. :llvi-negro pelo escore de
Excepciona.l :'leu desempe- 3x1.

o AVAl EM FOCO

RETORNOU AOS TREI
NOS MANARA - Manara,
protagonista de uma '''nove
la", com' 0- seu clube, estev.e
ensaiando quarta-feira en

tre os' seus companheiros,
'depois de uma ausênci,a de
2 mêses, O desempenho de
Manara. agradou ao técnico
Leléco.

vo
" a rOl1da dos

duelos
FAIXA BRANC:\

ESGRIMA EM JOINVILLE:
Promovido pelo Clube Atlé

tico Operária de joinville, que
convidou o Curso de Esgri-
ma d�o Polícia Militar, reali

Autor da proesa o Hercílio Luz -- O Avaí ven
_ zar-se-á nos dias 30 e 31 do

cido em Blumenau -- Caxias e Carlos Renaux corrente, naquela Cidade, u.n
,?;rande torneio elo nobre des-

OS vencedores dos demais jogos podo das armas, cujo pro-
O Torneio dos Clássicos Peres que foram transpor- grama vai a seguir:

'Nelson Maia Machado" tados pelo SAMDÚ e hos- Florête - Extreante3 - ii:-

rroeseguiu domingo com pital izados. quípe 4 ou 5 atiradores. 'I'ro-

'Inco embates. Em Brusque, Carlos Re- réu: - "USINA METALUR·

Nesta Capital, o Piguei- naux e Olímpico foram ad- GICA JOINVILLE S.A." Es- .

:ense suplantou o Ferroviá- versá rios, tendo o primeiro se troféu ficará de posse de
do por 2xl, após sen sa cio- vencido por 3x2. finitiva da equipe que tiver

ial disputa. Na cidade de J'oinvile, o maior número de vitórias
Em Blumenau o Avaí foi Caxias, <campeão cio Estado num período de três (3) a

.encido pelo Palmeiras por mediu forças com o Paysan- nos. - Anualmente será rC2-

lxü, numa partida acidenta- cJú, vencendo por 3x2.
. lizado o Torneio de Extrean

la. Despachos de Blumenau O Am�'ica enfrentando te a eguipe vencedora le·

lizem que em virtude da o Hercílio Luz nos domínios vará o trovéu, até, f 1.1;1
/iolência e brutalidade dos I deste, em Tubarão, foi ven- sempre, o final elos três anos.

oga dores locais com a com- cido por 3x2, passando des- Espada - Veteranos -

.lacên cia do árbitro, foram ta f'orrna a dividir o primei- Equipe ou individual, dois ou

.tingidos os jogadores a- l'O pôsto com o Palmeiras ele três atiradores. Prêmio: a

·aianos Amorim, Nilton e' Blumenau. equipe vencedora ficará de

_______ • .. _ • • • __00_ posse de rico troféu.

OS JOGOS RESTAN'rES DO TORNEIO Florête-feminino - Equi-
pe ou individual, dois ou trss
atiradores. Prêmio: Recorda-

TOMBOU O AMERICA EM TUBARÃO

São os .seguirites os .]0- 7 DE AGOSTO
�os que faltam para o tér- Olímpico x Pa lme iras, em

nino do 'I'orn eio dos Clás- Dlumenau. ção.
Florête - Veternnos-

sicos : Carlos - Renaux x Fedo
Equipe, três, atiradores. Pie-
mio: Significativo troféu.
Sabre - Veteranos - �>

quipe, três atiradores.
Premio: Significativo tl'o'

féu.
TORNEIO DE EXTREA�\[

TES: têrça feira próxima,
dia 26, na Sala D'armas A. 1\.

Barriga Verde, -o CUl·SO de

Esgrima da Policia Militar,
fará o torneio de extreia dos
alunos de 1955......... ..

ESGRIMA FEMININA: Pe

la primeira vez, em. Santa

Catarina, e disso o Tenente
Maneca deve tomar nota pu
ra sua história, haverá um

encontro feminino entre du
as Cidades do Estado. Isso

DOMINGO viário, em Brusque.
Ava í

x Caxias, nesta Ca- 10 DE AGOSTO
rital. I Palmeiras - Eerroviáí-ío,
América x Palmeiras, em . em Blumenau, à noite.

'oinvile. 1-Olímpico x Hercílio Luz, 15 DE AGOS'l'O
-m Blumenau.. I Car-los Renaux x Paysan-
Carlos Renaux x F'igueí-" dú, em Brusque.

ense, em Brusque. I SEM DATA
Feroviário x Paysan dú, I Olímpico. x América, em

ern 'I'ubarão. I Ll umenau.

-,

COM DOIS LIDERES O TORNEIO DOS
CLASSICOS

Aj1óS a rodada ele domin- 20 lugar - Carlos Re-
S'O, a classificação do Tor-· na lIX e Caxias, 5.
.ieio dos Clássicos "Nelson 30 lugar - Olímpico, 6.

�1aia Machado" ficou sendo' 40 lugar - Perroviário e

1, seguinte, por pontos per- Hercílio Luz, 7. prova que apesar dos peza
d idos : I 50 lugar - Figueirense, res e esgrima catarinense

i8. mrcha com pasos lentos mas.
América. e (-ia lugar - Paysan dú, 10 seguros num progresso se111-

70 lugar - Avaí 14. pre crescente.

10 lugar
Palmeiras, 4
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CJ \::7 cuidar

i)?�.

<)
I

por SINHÁ CARNEIRO
CCn'i5ULTORA DE HIGIENE INFANTIL DA JOHNSON & JOHN.SOi'l

"PEQUENOS. TRUQUES � çois e cobertores - uma em

DA MÃEZI�HA OCUPADA' cada ponta e uma no centro

"
de cada lado. Depois. com-

(V)
.. _

prou seis daqueles aneis de
Que gente esperta sao as ,metal, geralmente asados

mães de bebês novinhos! E
I

para cortinas plásticas e

têm que ser. Tomar conta de que têm uma pequena aber
uma casa e cuidar de uma tura - e prendeu-os nas

criancinha são trabalhos barras da caminha. Agora,
duplos, cada qual tomando, sempre que põe o bebê para

prati�amente, as 24 noras dormir, é só enganchar as i
do dia, Portanto, qualquer alças de cadarço nos respec
pequeno truque ou recurso, tivos aneis. O resultado é
do qual elas possam lançar que as argolas de metal so

mão numa hora de neces- bem e descem nas grades,
sida de, é sempre bem-vindo. conforme os movimentos do
Diminuir a quantidade de bebê, e, ao mesmo tempo, o

roupa para lavar é sempre pequeno permanece quen
um problema, mesmo em la- tinho e bem coberto.
res onde existe um bom A maioria dos bebês sim
quintal e outras facilidades. plesmente adoram br-incar
Uma mãezinha escreveu-me com papel... amassá-lo,
contando como conseguiu rasgá-los a, finalmente, pôr
economizar num item: cuei- os pedacinhos na boca, A
ros. Essas peças sempre fi- mãezinha de uma jovem
cavam molhadas nas costas, princez.in ha de 3 meses que
dando trabalho inútil para já demonstrava talentosos
lavar. Sua solução: vesti- processos para essas ativida
los de traz para diante, com des, decidiu que um saquí
a abertura nas costas. Além n ho de matéria plástica se

de se molhar com muito me- ria igualmente interessan
nor frequência, o cu'eiro, as- te, muito mais higiênico e'
sim, ainda tem a vantagem limpo. Tinha razão.] O bebê
de manter o peito do nenê brincava com o saco duran
mais bem agazalhad'o.

.>

te horas, amassando, mas-
Uma das tarefas mais di- tigan.do, puxan,do... e a

ficeis que as mães têm que ,materia plástica resistiu ga
enfrentar é a de tentar man- lhardamente a êsse trata
ter seu pequeno rebento mento. Conforme o garoti
sempre bem coberto duran- nho crescia, a mamãe ia co

te fi noite. Ou elas embru- locando no saco uns brin
lham o coitadinho numa quedinhos leves e coloridos,
vestimenta ou saco de lã ou e a pequerrucha se entreti
flanela (o. que não é reco-: nha tentando tirar os brln
mendável, pois tolhe os mo- que dos do saco e depois,
vimentos e, dizem os psi- br-incando com êles. Vocês
quíatras, pode causar com- podem crêr, minhas amigas,
plexos), ou passam as noi- essa mãezinha passou mui
tes perambulando entre seu tas horas socegadas, tratan
quarto e o quarto do nenê, do de outros trabalhos, gra
ort têm que se resignar ao ças a lima idéia tão simples,
fato de que seu pequer- E os seus pequenos tru
rucho vai amanhecer desce- que e recursos, minha amí
berto e de narizinho esc 01'- 'l,'a? Mande-os para Sinhá
rendo. Uma solucão exce len- Carneiro, Caixa Postal 3925,
te me foi transmitida por São Paulo, e terei o máximo
uma de minhas correspon- ')1"aZe1' em passá-los adiante
dentes. Ela costuroii alças ')fUa as outras mãeztnlias
de cadarço em todos, os len- leitoras.

H,RIM
GABARDINE

Um produto da
Cio. Nacional de Tecidos Nova América
- o mdhor tipo {úbricado 110 Bro!il

• Usado; pelos. principais corpo7ações
militares do país

I • Para uso civil e uniformes colegiais
I • Em bronco e lO côres firmes( IndonthrenJ
I, -

I A vencia na$ boos· casas

I Distribuidores para todo o Brasil
-

, I

JOSE SILVA - TECIDOS S.A.
Rio de Janeiro

LIBERDADE
-

AOS PRESOS POlíTICOS
LA PAZ, 23 (U. P.) - Fo- Poram igualrnente posto�,

ram postos, �m liberdade, :'0 I en: libe�'da�e o advogrtdo Ro·

presos· polltlCos, entre' �)s 010110 Vlrrelro Flor e o jorn1-
quais: se encontram Nestor .i.sta Renan E"tensor:o.
F'uillen, presidente intej:ino

do país em 194Q.; Rodolfo- Sa
lamanca, presidente da Fe

deração dos Jornalistas, e o

escritor Em'ique Kempf, que
foi funcionário boliviano da' elade, no dia 6 ele agôsto pró
Embaixada dos Estados Uni- ,ximo, e os restantes no pró·
elos'.' ! ximo Natal.

'

Segundo informou o go

\'01'no, outro grupo de pr.esos
I\D'itícos será. posto em libel'-

A Sífilis
Ataca todo o orKanlamo

I,<:M SIFILIS OU REG.MA
'rISMO DA,MESMA, ORI·

GEM'
USE O PUPULAR PREPA·

RADO

131!.:{l�AilP}l,
Apfnvaov pelo D, N, S. P.o como alÍxiliar no

tràtamento dli Sifilis e Reumatismo da- mesma

origem.
InofEnsivo ao oh;raoisroo, agladAvel como li-

t·üf.

5 E R Á Ê S"T E 0,· 5 E U C A S 01-

_.�._.�--

-------,._-,---_._-.-_._�----

"

(

\'Quall Hoje rringuemfaz a.utomóvel como anti�amente)"

ARGÉLIA E MAR
ROCOS

NAÇÕES UNIDAS, (Nova

Iorque), 23 (D. P.) - O gru

po africano e asiático na

ONU resolveu pedir a inscrl- :
ção das questões da Argélia'
e Marrocos na ordem do cl-iJ.
da próxima Assembléia Ge- I

ral, a ser aberta em setem -.
,

bro próxlmo. I
O grupo enviou um tele-

'

grama a Genebra, dirigido
O presidnte também rece- ao sr. Dao Hammarskjold, se, .•

')eu esta' manhã em audiên- cretário geral da ONU, pe- :
da ao embaixador do EqUa- dindo-Ihe que exerça os seUf;

,

elor, genêl'al Ange! Chirobo- bons oficios, aproveitando-se'
ga; os ministros da Marinha da conferência dos Quatro"
é! da Aâonáutica e o secre- Grandes, a fim de "fazer ces- :

mo Remorino. Segundo' ;;e tário da Defesa Nacional, ;;S 'sal' a efusão de sang�H; em

'

ioube, Peron e Rios Gallar'·, quais foram recebidos sepa· MarrocQs",

110
conversaram a respeitai 'udamente,

,

: O Passa te�po (E-stado),
POR ORILDO

QUAL É o SEU TIPO l'

Será você um saudosista? Suspira lânguida
mente ao se lembrar da alavanca de mão de
seu carro de 1935? Comove-se ao ver um

Rolls Royce de 1909 ou as "pernas altas" de
um modêlo de 1903? Ou para você somente
serve um carro ultra-recentíssimo, e lhe parece
que o modêlo de 56 já devia estar à venda?

SEJA QUAL fÔR O SEU TIPO .••

OU DO SEU CARRO •••

TRATE BEM DO SEU CARRO I

A questão é escolher bem ... e escolher os óleos
Atlantíc. Há doistipos. Com êles, ouolquer tipo

ATLANTlC
;I;, ._'oe

,
.

,

'

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

FERROVIA ARGENTINA�CHILE
. Elefrificacão de duas estradas de ferro

,

internacionais
BUENOS AIRES, 23 W_)',) ios planos argentinos para

- A eletriflcaçâo de duas e.3' 1- eletrtücação dá ferrovia
toft1das de ferro ínternacío- transandína de Mendoza e

naís, entre o Chile e a Ar- da estrada de ferro em cons

�entil1a, foi o tema de uma rucào de Baia Blanca até

Lonquímay.entrevtsta realizada ao meio

i dia de hoje entre o presíden
i te Peron e o embaixador do

I �:h;le, Conrado Rios GaIlar-

I.lo.O embaixador chileno foi
t Casa cio govêrno acompa
.1hado do chanceler ierôni-

l' •.

ANAGRAMAS
fir PULA NO SOFAO - Cidade alanoense
b) PASSAN GURI NUO Cidade do E�tado de São Paulo
Hesolva· e confira as respostas amanhã.

Solução elo PaSS!'lte�1po 'anterior (17):
CHARADAS· NOVISSIMAS: a) Janota; b) milorde
CHARADA AUXILIAR: FlorIdo
ANAGRAMAS: a) Maragoglpe; 13) Riachuelo
Qualquer colaboração deve ser remetida a ORILDO,
neste Jornal.

- ( 18) -

CHARADAS NOVISSllUAS
o) O ·"ovário" que na "residência" tinhas éra com

fim de tornar .0vaL - 1 - 1

b) "O amigo" ,pegou o "tubo" com 9, ave. - 1 - 2 -

/

ClIi\RADA_AUXJLIAR
ATO, Não nascido
VIL, SOCIAL
LAZ. Recreio

CONCE�TO: Certaclo

.·E·mprego
Para lHna auxiliar de escritório com prática de dati-

lografia e contabilidade.
Preferência a quem c.mihecer inglês
Tratai' na Gerencia do' Cabo Submarino.
Rua João Pinto, 26

de automóvel rende mais e serve melhor. O
Atíantic Motor Oil limpa e lubrifica, protege a

vida de seu motor contra os ácidos e a oxida

ção, um sério perigo em' nosso clima. E se

você deseja uma proteção ainda maior, use o

Atlantic Aviation Motor Oil. Custa mais um

pouquinho, mas' triplica a 'óida de seu motor.

o melh�r séguro para e seu eerre astá fiO

UiO 'dOi produtos Atlanih:!

•

Diari.o. da
Mefropole ,

" ESTARÁ NO FIM?

(Alvarus de Oliveira)
Não será a primeira vez

'nem a última 'que nos refe
rimos ao govêrno atual da

. Argentina. Facamos um
I

preârnbúlo : ---, Não temos

nenhuma animosidade com

0& argentinos, nossos ir
i mãos de f ron teiras, pelo
contr.ârio possuímos amigos
lá com os quais nos enten

! demos muito bem.-

I Apenas não estamos de a

'eôrdo com o sistema de go

: vêrn o : - Como não estamos
acordes com qualquer siste

: ma que prive o home da sua

• liberdade de pensar e de di

: zer o que sente. E lamenta

: mos que ainda na América

: - o Continente da liberda-
de e da livre iniciativa - e

i xistern govêrnos não estr i-
I
b 1

�

t
.,.

h: �H os nes .es prm crpios u-

, manos.

I 'Estivemos há três anos a

; trás na Argentina e houve'
ensêjo de relatar em crôni
cas e reportagens o que lã

"observamos, o que é sezre-
I
,-

i do ... C�m Imprensa e rádio

I nas maos, sob censura de

ferro, neem tudo sabe o pú
hlico. Nos festejos em que o

chefe cio govêrno deseja o a

pla uco da massa, manda fe-

I ('.h�. r tudo, eté cinema, tea

i tro, restaurante, bares, boi
! tcs, cessando tôda e qual
; quer atividade. Ninguem

I'
deve f'n.ltar ao bate palmas l
Agora o govêrno argenti

no desencadeou campanha
I contra a Igreja Católica, is:
Il·o é, contra a índole arg'en

: tina que é de raíz eatólica.,

i P a dres presos, procissões
,

i rol ig iosas proibidas .pela po
llícií'., como se estas mani-

I fesbcões dos crentes f'os

;',('111 �ler� _passiata ele par-

1,,1dos politicos.
Acreditamos não haver

I morrido o espírito d: libet:

.,
d ..de

d.O P?'.'o (�a. ,naçao ami-

ffit em CLIpS velas corre o

I C1111?i;ue espanhol, valente,
ardnroso, cioso do seu direi
to de crítica e de religião.
E por quanto ficará éle

suf'ocnrlo ? Sem direito a pe
lo. menos exteriorizar os se
us sentimentos religiosos?
Quem sabe não estará nos

seus estertores o govêrno de
força de Peron?

Auxiliar de escritório

Competente
Precisa A MODELAR

•
•

BREDA.
DE ESTEIRA ..

---------

TRATO R ES

• Assistência técnica

• Garantia de operação
• Peças e acessórios

VEMAG S.A.
Veículos e Máquinas Agrícolos

END, TELEGRÁFICO "lILED"

Ruo Groto tunda, 224 - Tel.: 63-1111 - Sã) Paulo

()

•
•

Com a B'iblía ·na,Mão
..�'!I"��. '\ ,("t.···

.'
� «No t,enftculo)),

.Jj" '\'� Vtt'! TERÇA-FEIRA, 26 DE JULHO
--Á- �_J\' �..�. q�\\, 11t-;3" -

. "-

,-.> ')i" � ��- ..;, , _Bem-aventurados os puros de cOl'açao; porqUê �les

CURS,,-,1 ,

. vento a Deus. (Mat. 5:8). LeI' Isaías 6:1-8 ou Mat 5'7-12
,

. -- EON 1, A condição para alcançar esta promessa parere 'mai;
Hertape ! dificil elo que escalar o Monte Everest. Num munclo'c1e de3-

! leal competição, de tentações sinistras para contemporizar,
Bíblia de ódios generalizados, quem pode ser puro de co-

Iração?
.

i Certa manhã, longe de casa, níeu filho mais� velho e

: eu estávamos num lindo lago. Tudo em silêncio. As mnr
.

gens arborizadas se refletiam na limpidez do lago ele ágmJ,s
profunda.s, Por alguns minutos ali fica.mos em compléto
e,ilêncio, em reverência e admiração. Então o rapn,z rom

peu o silêncio: "Papai, jamais me e.:;quecel'ei 'd�tes mo

mentos!" Nf.o havia dúvida a êste respeito; nós, ambos ti
nhari10s nos escaziado ele nós mesmos de tal modo que po
diam03 sentil' fi. presença de Deus.

A hi.stória é pontilhada .com o testemunho de ho
mens que se têm encolltrudo lÜ, divina. j)t'esença. Cada

exemll!0 se caracteriza por alguma espéCie de esvué:lalhei1-'
to de si mes!11os qu� fêz passiveI aquela experiência, Tor-

na-se evidente que quando estamos pürificaclos da turlm
lência elo munelo, então Deus pode abI-ir as cõrtinas dos
céus e dar-nos uma visão ele sua glória,

l"omprA,_,_se ! Ó Deus, tira de nossas vidas a lens,ão e o llêso, a am;le-

� U
_

'da,cle e a llreoCUIJação. Ajuda-r.os a esvaziar-nos' de todo
Terreno ou casa velha o egoísmo, ambição e inveja. Rogamos por tal pureza de

imediações do centro. ,eoraç:.io que te possamos vei', tendo te visto emllrcstar à
Informações na A M<>de- vida tôda as bênção,� da tua presença. E:m �ome do SaL

Ilar. ; vadoi'. Amim.

iffil ampolas· ou fr�scos
Outros produto!
H6i'tape:

L.ombricin ê

Zooil&rmil.

REPR, NO PARANÁ E STA, CATARINA:

Enio Rosas 8. ela. Ltda.
Praça Barão do Garauna, 67

C. P. 320. Tel. 208 ,Ponta Grossa
E!tado do Paraná '

(

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, Terç.-fe i r��, 2G de .;ulho de 1955

25 DE JUNHO

À DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE:
_. em 16_33, tropas de Pernambuco, comandadas pe

los Capitães Antônio, André, Estevão de 'I'ávora __&�Ma�
nuel- Antonio Correia, choca ram-se com uma coluna ho

landesa 'do Forte dos Af'ogaros :

- em -1773, o .então Governador do Rio Grande do

Sul Manuel Jorge Gomes de Sepúlveda (ou José Mar-
Com o Iá ramoso teclado Facit em 2 fileiras.

ceIfno de Figueiredo), pediu ao Vice-rei Marques do La-
DlS'ITUBU1DORES PARA STA. CATARINA

vradio a transferência da séde do govêrno, de Viamão CASA FEERNANDO, LTDA.

Esta mlulanç9 foi-au'torizada por carta dê 6 de Setembro; Rua Saldanha Marinho, 2 _ ex. postal, 467
- 'em. fg:24; "di.ega,ramr á 'São Leopoldo, no Rio Gran, Fone: 3878,

de' do Sill:-'�'primeira expedicão de colonos alemães, sen- Telegramas: "Canan" As - 5 horas.

do, presidente da Prôvíncia Fernandes Pinheiro, Viscon- FLORIANOóPOLIS" ._. "Sessão Das Moças"
de d�S!� L���:l,d;�ral'ite a _"Confederação do Equador" "CLU-BI= -D�'-�O-Z'-'-'� '[\1= 'AGO'STO ·1 Bl:2�1p::r�EtN:U���
deu-se o aprisionamento e�o Brigue

. :',constituiÇã�. oU'I� L' L iiL "I Precos : 1,50, 2,00, 3,50.
Morte" e da Escuna "Mana da Gloria", em o porto de ,

,

"I. Cen�ura até 5 'anos.
Pedras, aquele comando pOl: .Jqão Metrovitch e �endo I

' CONSELHO
. DELIB�RATIVO As - 8 horas.

Guilherme Patcliff como imediato e esta por Joaquim da' De ol:'dem do Sr. Presidente ficam convocados os se- ."Sessão Das Moças"
Sil-v�( Loureiro. Foram aprisicuados pela Coverta "Maria nhores membros deste Conselho para, em reunião ordí- Tony CURTIS _ Joanne

da Glória" comandada por, 'Peódoro de Beaurepaire; n ãria a realizar-se quinta-feira próxima, dia 28 do cor- DRU em:

- em 1836, ná Bahia, f;,leceu o Conselheiro Dr. José rente, às 21 horas, elegerem o Presidente do Clube, 1° e. LABIOS QUE MENTEM

Lino Coutinho, alí nascido em 1° de Março de 1784; 2° Vice-presidentes, Conselho Fiscal e 1° e 2° Oradores No Programa r

- em 1839, David Canabarro, depois de ocupar a ci- para o biênio 1955-1957, de acôrdo com o art. 65, letra b, Vida Carioca. Nac,
C t d E t t OLINDA, 23 (U. P.) - No do os dois inimigos, José

dade de Laguna, proclamou a República em Santa a a- os; sta li os. Preços: 1,50, 2,00, 3,50.
' .

FI" l i 23 I
.

Ih d 1"55 l['gO dos Quintinhos, nesta Sampaio convidou-os paru
rlna. Com a retirada das forças revolucionárias foi dis- • orianopo IS, c e ju o e � . Censura até 14 anos.

1\1f G 1 S d C D "]al!e, ocorreu uma San- uma luta que foi aceita, trn-
"olvida a 15 de novembro eh mesmo ano. Recordamos 0'1· '. onça v,a. ecr, o ..

·1--"r
=

-o
,,,nta luta de foi". da qual vando-se então uma renhi-ia

fáto, com or2:ulho e para a devida homenagem a memó-
. • i�! Ji:: l�,-

O I I S I A I
I • l 'articiparam três contendo- luta de foice. Quando os con-

ria do.s idealisad�I'es. do reg:me�, sacrific�.d�s nas suas.

eu a an a pu onl8
j
_ r � ',;Au "'S, todos saindo feridos. tendores estavam bastanLe

tentativas m:1S VltOrlOSflS n:iffi Ideal postellOlmente con- .

.

J
.

S
'.

d S'l
'

: '

I
'-, ose ampalO a I va, ue-

crebzarlo;
. ..

'. As - 8 hOlaS.
-',ois de munir-se ele uma foi- feridos, José Sampaio, eV:l-

-

e.m 1.842, del�ois de vencie.la a, re.beiJão. dos hb_erms UE: .Compart.ilhan?o do.s fes-
l'l'val's

- AI " 1 - , ':', procurou os seus diu-se, pondo fim a lut:l.
11a Provmclas de Sao Paulo, o mtrepldo LUlz ve" ce· A.RTHUR A:-.:-rONIO MENEGOTTO .e.lOS do Cme Sao Jose

'uvcn:d Correa ela Silva e Jo- Sendc os dois outro::; fericlns
Lima e Silva partiu de Si'lve:ras para Minas Gerais e foi Rua: Tiradentes, n.O 20 6a ÁIll'eSentação:

f d f
;5 A:meida da Silva, a fim de transportados ao Pronto So-

Rssumir, a 30, o comando em che e os orças em opera- l<�LORIANóPOLIS Fel'l1andel - Françoise .

"E tra.r uma forra. ncon ran- corro.
cóes.

'

.\RNOUL em:
.

- em 1868 Humaita a célebre fortaleza paraguaia, O FRUTO PROIB�DO
foi tomada pel�s tropas bnsileiras, entrando em pri- No Programa:
meiro lugar a 5a Divisão e!f' Cavalaria comandada pel� I Vida Carioca. Nac.

então Coronel Camara, mms tarde Marechal de Pelotas, Preços: 9,00 _ 4,50.
Censura até 18 anos.

26 DE JULHO

A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE:
- em 1612, a expediç.ão [ranceza de Daniel. de la Tou

che, senhor de La Ravardiére,. chegou a ilha Upaomidl I
dando-lhe o nome de Santa Ana, que ainda conserva;. :õ' -\ '

- em 1635, sete dias depois de capitular a g�arl1lça.;) i
lIolandeza e quatro depois da evacuação de Matias de AI- i
buquerque, entra em Porto C:llvo o holandez Siogcmunc1t;·
von Schkoppe. Mandou reunir os restos m,utitàdos de D�:-;..:..•.
n:ingos Fernanéles Calabar e sepultou, p�e$ta�c\Q. .�10nr��';r'':i:funebl'eS' .

,
,

-

- e:r; 164'5, chegou a Quicombo, em Angolá,"a expe-
(lição do Rio de Janeiro, com:tnclada por Francisco, SOUVl

Malor;
.

ESPECIAlIZAD:\ EM AHTIGOS m:WL\cHlOS'
- - em 1735, tomou posse 110 cargo de Goven1ador e Ca· Estoque permanente dI'! todos e quaisquer arl.ig(J'

pitão-gera! da Capitania do Rio de Janeiro, exercendo-;\ concernentes ao ramo

até 1.0 de Janeiro de 1763, qu;-�ndo veiu a' falecer, o Genera; EQUIPOS, CADEfRAS E 1\1 OTORES
Gomes Freire de Andrada, mais tarde Conde d� Bobadeb

mOR para pl'on ta en trega
- em 1823, o Almirante Lord CocJ�l'ane, elepois de &- Aceitamos encomend;lH de PLACAS E�,.vL:\ LT ADM'

prisional' a náu "Pedro I" expediu, da barra do Maranhão.
"/: l'a diversos fins

\lma proclamação aos habit:1ntes e um ofício a Junta do ATENÇÃO; Atendemos os senhores Dentistlls I

Governo ela capital, anunciando a próxima· chegada da Es..
"'I'i)l�tic01' do fnteri()r pt'lo Sen-it;o de REEM'BO LSf

quadra Brasileira, com tropas de despnbarque e convidan- t r I' D )n {' 1\J� 1.';0 P r ( .--\' i\ "

do os membros da Junta a reconhecerem a Independência COM A CHEGADA DE GRANDIOSO E MARAVILHOSO
do Brasil; ESTOQUE DE MERCADORIAS

- em 1868, os 1.0, 3,°, 5.0, 7.°, 8.0" 10.0, 14.° e 16.0 BH-
$•••ito••• ,••• *"_A••$....A••�.*..... iI!l!lO��.M ....�SI>Il!� . .,;.,

talhões de Linha, 27.°, 29.0, !)O.o, 53.° e 55.0 Batalhões de Umbuzeiro, a 21 de Janeiro de 1878. Foi vítima da,

Voluntários, sob o comançlo elo General Jacinto Machado sanha assassina de politicos adversário5.

Bittencourt (catarinense), travaram os combates nas a- _ em 1944, no Rio de Janeiro, faleceu o Jurista Clo

guas da lagôa do' ClIaco e em Isla-Poí, contra os para- vis Bevilaqua, professor da Faculdade de Direito ele Sr..e

guaios que vieram a se renderem a 5 de Agôsto; Paulo, membro ela Academia Brasileira de Letras e de ou

- 1874, em São LeopOldo, no Rio Grande do Sul, os tras associações culturais. Nascera em Viçosa, Ceará, a 4

voluntários de João Daniel Co11in, travaram combate com rle Outubro de 1850;
os fanaticos "Muckel's" nas matas de Ferrabraz; _ em 1047, em Jarflguá, ne�te Estac1o, foi inaugurado
-

- em 1879, faleceu José de Araújo Ribeiro, 'Visconde cll11 Grupo Escolar que tomou o :lome ele Marechal Car:o

elo n:o Grande,. que foi Presidente da Provincia do Rio da Luz, cutarincl1se ilustre e gucneiro destemido, nasci(\::

Grand� L:', Sul ele Dezembro ele 1835 a Janeiro de 1837 e em 29 de Outubro de 1330 e falecido em 21 àe Julho dr

quem m"g::mizou a reação contra o movimento l'evolueion:\- 1006;
rio ele 1835; - em 1952, em Buenos Aires, faleceu :Maria Eva Dual'

- em 1930, em Recife, C:t)jtal do Estado ele PCí'ílam- : te Pel'on, nascido ua Vila de Los Told()§ a 7 de Maio de
buco, faleceu o gl'unde }lolítico .João Pessôa Cavalcanti de' 1919.
. 1l}ürjlienÍÜi\' pj'e,�i{Unte Ü() Tst1i'cTo da Pahíl':l, nno:rido em

I ANIlHE NILO TADASCO

Anle- onlem, ontem e

hoje no passado
24 DE JULHO

A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE:
- em 1645, o bravo João Fernandes Vieira, "Prí

melro aclamador' da liberdade e governador .das armas

na reatauracão e restituição de Pernambuco a seu legi

timo senhor", mandou afixar edital declarand� que os �lle
não assentassem praça dentro de quatro dias serram

tidos por inimigos da pâtrria ;
- em 1781, a vila de São Pa ulo foi elevada a cate

goria de cidade;
"- em 1783, o lar formado na Venezorela, por Dan

Juan Vi�ente Bolivar J. Pont e Dona Maria de La Conce

pcion y solo, recebeu o seu quarto f'Ilho. Os pais, levan:
do-o à pia batismal, deram-lhe o nome de Antonio Jose

de La Santíssima Trindade. Mas o padre, que era parente

próximo do casal, resolveu dar ao me�in_o o nome de SI

MAO, "porque ele havia de ser o Slll:ao Macabeu, d.a
América". E o sacerdote acertou. HOJe, toda a Améri

Cu Latina exalta o nome desse horói: SIMAO BOLIVAR;
- em 1836 Bénto Mân uel Ribeiro, com suas tropas,

chegou em socorro dos defensores de Pôrto Alegre;
_ em, 1839, o 'I'enente-coronel João Propicio Mena

Barreto foi eléi.giado pelo Brigadeiro José Maria da Ga

ma Lobo d' Eçn; (Barão de Saycã) por ação destacada no

combatê de Víamão :

_ em 18io; 'foi organizado o Ministéri�, qu� ficou

conhecido como da Maioridade: era do Partido LIberal e

estava assim constituido: Antônio Carlos e Martim Fran

cisco, -Viscon'de de Abaeté, Visconde de Sepetiba, Anto

nio e Francisco de Paula Holanda Cavalcanti;
- em 1E68, o Barão. da Passagem súbiu o Rio Pa

raguai com os 'encouraçados Bahia, Silvado e Alagôas ;

.

- em 1890, em São Paulo, nasceu o poéta : Guilher

me de Andrade e Almeida, membro da Academia Brasi

leira. de Letras ;

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

pelhado.
1 dormítório de casal novo, completo.
1 colchão de mola, de casal.
1 grupo estofado, fin)ssimo, novo.
1 grupq de cadeiras de corda.
5 camas patente, de' solteiro.
Diversos transformadores e estabiliza"'dores de cor

rente.
1 radio Tran80ceanico de luz e pilha, 8,valvulasc, 7

faixas.
As 7 - 9 horas. 1 radio' "Filips" holandês, 10 valvulas, 7 faixas.

"Sessão Das Moças" 1 aparelho eletrico para barbear
Dick' POWELL Pegy 1 aparelho de porcelana inglêsa, de jantar, completo.

!)OW em: I' 1 mesa para exame genicologico.
No Progl'ama: 1 autoclave à querozene
DE VOLTA DO CÉU I 1 fogareiro "Primus" novo.

Paisagens do Brasil. Nac.
!

1 fogareiro eletl'ico de 2 bocas.
.Preços: 1,00, 2,00, 3,50. I Vêr e tratar em ltaguaçú, casa da Torre, com Dr .

Censura até 14 anos. Carlos.

Dasta que o cupom abaixo remetendo pa ra : Real -Aero

vias - Rua Conselheiro Mafra, () Florianópolis, e candi

date-se a uma passagem de ida e volta às famosas Cata

ratas de Foz do Iguaçu.

Nome:

Endereço: \
,

.

A nova agência da Real Aerovias em Florianópolis, fica-
rá localizada a:

RUR: , n? .. '" .

Edifício' , .

Qual o último "slogarn" da Real Aerovias? .

•••••••••••••••••••••••••
0"0 •••••••••••••••••••••••••

Pronta
mater-ial à Rua Bento Gon
çalves nO. 8.

I Base 80 mil.
Tratar FREDERICO VE

RA.
Café Nacional.

[•••,4

CINE SAO' JOSE
As 3 _ 7,30 -- 9,30 horas.
Con tinuando os feste-

jos de aniversário do Cine
3ão José

6a Apresentação :

Françise ARNOUL

Françoise ARNOUL
nunca

FERNANDEL
O magnifico "D, Carní llo"
O FRUTO P�OIBIDO
Os anseios da Carne des

perta rarn 'tarde naquele ho-
mem

Preços: 10,00 - 5,00. ,

No 'programa:
.

'

Vida Carioca. ,Nac.
Censura até 18 anos.

As - 8,15 horas.

"Sessão Das Moças"
Tony CURTIS - Joanne

DRU em:

LABIOS QUE MENTEM INo Programa:
F.atos em Revista. Nac.

Preços: 1,50, 2,00, 3,50.
Censura: Até 14 anos.

'EVONf te

As - 8,30 horas.

CompartilhandQ dos fes

cejos do Cine São José
6a Apresentação:
Fernandel - Françoise

.\.RNOUL em:

'0 FRUTO PIlOIEIDO
Na Programa.:
Cine Noticiãrio. Nac.

Preçds: 9,00 - 4,50.
Censurá até 18 anos.

O ESTADO
-�.�--_ .. __... __,._-- .. � ....�------_.__ .,,_,..

Você sabia que
...... ..:::..o-l

.1.

&0% DR,5
CIJLO'Rla5
INGEf<IDt:JS
DElO

» HOMEM s-à'o
� CONSUMIDAS
,... D�eD a
), CONSE R V/Jç,6o

DR vIOR.
PPENRS 20"10
sli:J UTIL 12RD/)8
PELI} {:JÇRO

MUSCULPICé

-- ------"---

o Stl1VGUE.:
COA/STJ TUI 9�D
lIC> Pt:so

'DO C012PO
HUMaNO.

.J

Vende�se-
Uma casa no Estreito à RIra Sousa Dutra sem nú

mero, preço 30.000,00. Tratar na mesma com o 81'. Pedro
Fuancisoo de Souza, ou COrl1 o sr. Romeu Santana antigo
.;obradôr desta Redação.

COSTA RICA E NI
CARÁGUA

WASHrNGTmr, 23 (U. P.}
- Um porta-voz da Unú.)
anamertcana declarou 011-

.em à noite que Ui1)U .c.omis
o espet:'iar da Õi'ganizaç'7:,) ,

los �staclo3 .�mericunos ::;e:
. .

d
I

-umra por uas vezes,_bh :
"mana, a, prjmeira vez :"c-:
unda-feíra e a segunda on- i
-rn mesmo,' para estudar a '.

tã d I
-' I

ques ao
.

as re açoes -entre .1,esta Rica e Nicarágua. .

Embora o porta-voz
'l.firmado cue no decurso des- ;

- '1

sas .reumoes apenas fora TI ;
ra tadas "questões de 1'0:1-

'

na", julga-se, saber que vá·
rios incidentes, tais como ',.

prisão de - nacionais de um

país pelo outro, foram p21'Ji·
.ularrnente objeto das dLs'

ussões da comissão.
.-.-.-•••a _Aw ..- _ ...,. :,.. "W.J

ARMADOS'DE FOrCE'

---�--_.�----- • - ... ,:..__ , •• �•• �_._� _ ·N.� _.--.....,__••• ._. __ ••••_.

STOP , , ,
• • •

BEM NO CEN'I'fW no "DIAL"

970 kIC$.
E OUÇA A I';\RTIP. DO PRÓXIM.O DIA l0

"A HORA DO DESPERTADOR"
Um )Jrogl'ama inédito no rádio-catal'inense!

Uma lll'odução D. N. PolilToro
Na sua emissora

RADIO. DIFUSOnA DE LAGUNA - ZYH-6
Das 6,30 da manhã às 8,00 horas

DIA l° DE AGi\STO

"A HORA DO DESPERTADOR"

VENDE-SE URGENTE

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



oEST� .=�,=-"",=-="?,_=�"",,"=F_lori_anó. .::._pol_i§,_T_er_:_·ça._feil_�a,_26�deJ::.....,_.·�lh=�rl�e_1=955=.....=... _. ._ ... ..
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COMO GOVERNADOR

/

" _

__
, Dr: _,Ffffrreisc1i�;ajamim' Gallott,j ,

do Partido -'Social Democrático

, .

• ••

•

•

ria

COMO VICE-GOVERNADOR

"

•

--

Dr. José de 'Miranda Ramos' .

=:

do Partido Trabalhista Brasileiro

Candidatos· da . Alian�a. Social Trabalhista
.

1 .

_.
_

•

RECORTE PARA PROPAGANDA

•

I

•

rUI�m�· ra a �. r!m

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



JnR��!s���:!8��_AY}!!�,����das �lngD\Renaux aclamado pelo r.D.C.
l\JI,-,lji:;ll'J(h:�l:;E jliAL.l'\: ,- 'l\_o ln!::tt,g,lVel trabalhado:'I' '"

d
-

,

1-2110';:) ele curta vísíta a
j
em prol d,� :ducaçáa da cr� ..

' Recebera consagrd ora vomçao
terra iia,t�l" regressou ontem' RUÇ!, brasileira, com a PU�)l.l- d d B ...

:10, mUL1l,CIPlO de S�nto An-I �a7ao ,de excelente l'eVlsl.,� O pOVO e rusque
dré, no Estaelo de Sao Paula" Infantil NOSSO AMIGO, VO sentando a unanimidade ao

o!1(:e �'ai �ei,ni�ia�' sua ..at�vi- tos �e feliz viagem e de que Realizou-se, sábado últímo.r' Partido, resolveu apoiar a por maioria tão expressiva,
dade üterarra e jornalístíca, continue, no culto Estado de

na cidade de Brusque, a COl1-
'

candidatura do dr, Ingo Re- que raia pela- unanimidade,
o llÜ;>;SO, estirr:ado e, talentoso: São Paulo, a engrandecer o venção municipal do Partido naux, já' proclamada nas Acredita -se que a U. D, N.

eo�llelTa�leo [ornallsta e es-, bom nome, ele nossa, terra, Democrata Cristão para a es- convenções do P, S. D, e do I não se disponha a lançar
criror MIguel Jorge Malty, o p�las aprecI,adas. �lar:lfesta- colha do candidato ao cargo p, '1', B" Sob intenso entusi-I candidato para enfrentá-ia,
qual nos trouxe honroso a- çoes de sua inteligência. ele Prefeito, O mais alto ór-

i
asma, essa candidatura ga- pois considera muito difícil

---.- gão democrata cristão de
I

nha penetração no povo encontrar candidato que a,

Brusque, por 50, votos, repre- brusquense, que a sufragará ceite a indicação.
-_..ftI _

..
�

-
.. '!' "..w.. �w -

..
iIl. -

...."�,,..- _;jj••�lAw••.- aJi'••_�_,••_, -••""."••••••",_'••_••••••••GM·.�� .-�

lidas e da politica de boa

Urge uma providência sé- crcditável o que se está pas- ;iZi�h�l1ça n� continente a

ria e imediata da parte de sande em nossa Capital e
nericano. Oriundo ele Te::-

, ,
- " , ,

bé I 'essee desempenhou o cal"

nOS3a poliCIa de repressao a macl'echtavel tam em, que e- ,

, ,

vadiagem, como mantenedo- .�;stam pessqas de tão má

I
go de s�creta1'l0 de Esta�o

ra da ordem e o zelo que lhe índole e falhos dos mais co- por maIs tempo q,ue qua,

cabe para o trato das cOisas: mesinhas principias de edu- qu?r outra pes�o_�, T,��1�a CaD

11úblicas, no sentido de que
I càção, que se prestem a tal qUlstado.� p�em.o r,ouel" da

coiba energicamente, o van-: vandalismo, paz e e: C< c,u�nado o P�l
daUsmo 'Iue está sendo pra- Da" rlu::tS uma: ou sabota· das �açoes l!nldas", Co.rd"_J
t:cado po1' notivagos e vag 1- _;t:l1l ou falta completa de

pO-1
Hull ral�cell as 8 d� manha

bundas, que vêm, à noite co-- iClamento,
no hosp�tal da Mannln, no,:,

metendo atos de verdadeir'l Outras provas semclhant�s t�-�11lel'i�ana, na localIdade

,selvageria, mconLl'amos nos jardins quP
vlzmha cte Bet�esela, Ma;'y-

,
� t- e' ""t;;o s>'''.do ,".oarados e cm.'

land. Ontem fOI acometIda
AS arvore" filie es ao s n(lo '" v. - - -

plantadas' pela Prefeitura 'anteieos novos e já seme,)"
Je um ataque, Em anos an

Municipal, não somente em 08- ele flores pura o rróxi-- �el'iores, sofrera 'outros, que

toda a extensão da estrada no verão, Lá estão as mar, foram abalando sua saúde.

:)" funerais serão realizados
asfaltada que vai ter à Base as da,:; r�tas dos que pro,

Aére� bem como em aveni- po::;itau:1mente caminnam na terça-fe1ra, na Catedral

(las e ruas da Cidade amu- ')01' alL ,�pi,copal Nacional desta cu

.Jital, onde foi sepultada SUcl

março ele 19M, O

não tinha filho.:;

do estadista Hl:';-

ni1ecell1 quebradas, o 1ue im- Paca e::sa gente não há

possibilita seu crescimento .:onselhos ou lições de edu- "sposa, em

casal Hull
ou obriga substituições diá· cação e civismo.

I
'II. morte

rias! Somente a cadeia poders,
:itou numel'OS�,S manifestfl

E' verdadeiramente ina- ensiná-los,

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

Florianópolis, Terça-fel rn, 26 de julho de HJ55

OS SERVICOS MUNICIPAIS E O VAN�
,

DAlISMO DOS INIMIGOS DA CAPITAL

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

CONSTRUCAO EM LOCAL E, PRÉDIO
, ,

PRÓPRIOS DE UMA CHURRASCARIA
Florianópolis, dentro de vidraçadas artisticamente,

alguns meses vai surpreen- Todo o terreno com seus <ir)

der-se com a apresentação :11etros de comprimento será

de um novo elegante e mo- J.proveitado com instlaações
dernissimo estabelecimento especiais para verão e inver

comercial, único no genero no,

e,,1 todo o Estado e talve!!. Em rápida visita que >.Ilí

mesmo em todo o país. Tra- fizemos e diante das explica
ta-se de uma churrascarh, Góes que nos foram gentil
que está sendo construida ca- i mente dadas, podemos afir

prichosamente à rua Traja- mar que Florianópolis breve

no, ao lado do magest'oso Pa- mente, poderá oferecer uma

lácio das Secretarias e que casa especializada no ram!)

obedece às linhas de constru- e sem similar no Estado e

ções modernas, sob a compe- toelo o país,
tente direção do dr, Clovis Aguardemos com natun'l

Valente Ferreira e que tam- :msiedade sua inauguração,
bém idealizou faz muito tem-

po, dotar a cidade de um es- Jtabelecimento sem igual. D�

um dos lados da entraria, Previsão do tempo até à,

prepara-se um pequeno bos- ·1 horas do dia 26.

<;ue, aproveitando-se as á1'- Tempo - Bom, passand:;
vares do terreno e do outro "instivel, sujeito a chuv.<;,
lado, será feito um lago a1'-, Temperatura =-- Estável.

tificial, -iluminado a cores,' Ventos - Variáveis, fres-

para aves aquáticas, I coso
As lateraes do salão onde li Temperaturas - Extremas

se servirá o churrasco de va· .le ontem: Máxima 22,8. Ml
riadas qualidades serão en-I lima 14,8,

o TEMPO

SERVICO DE ALlMENTACÃO DA PRE-
, ,

VIDÊNCIA SOClf\l (5. A. P, S,)
DELEGACIA REGIONAL DE SANTA CATARINA

Comunica que o novo Põsto de SUbsistência, denomina
c:o AVENIDA, instalado à AVenida Mauro Ramos, 170, es

brá aberto a03 previdenciários, a partir das 8 (oito) horas

do elia 23 do corrente,
REINALDO BEHR

Delegado Regional

NOVO ÔNIBUS NA LINHA DO ESTREITO
Tivemo:> ocasião de vêr em

cil'cul:lçã'J não oficial óntel�
pela manhã, o grande e boni

to ônibus que trafegará na li

nh:;t do Estreito, , , ,�
No seu par1llã'ma fronteiro

pode-se l�r :0 ses'uinte: "Este

é o papa-Jilá's", __ ,

"

,

Própried'a't{e '-.da EI:nprel'l'Í
"Transconttnenta.! Tral1SpOI'
te Ltcla. ", ° -hovo ônibus tem

uma capacidade para mais

:le uma centena de passngei·
l'OS sentados e de pé, ,',

\

Ontem o calTO estev� na

?refeitura Municipal faz'endo
-

t
- '" \

�ua apr�sen açao, senao que

hoje n:xturalmente entrará
em ,c{;'culação pública" ,

,Voltaremos com novos de

t':1lheS,

Fa,leceu Cordell Hull
('Milllões choram sua morte»

.õe.: ele pesar e ele elogio a pública, há 11 anos, Em Ge

Li]. personalidade, que ríze- I nebra, o presidente dos Es

ra.m lembrar os sentimentos tados Unidos, Dwight Eise

nanifestados em todo o nhower, interrompeu a con

mundo, ao retirar-se da viela rerêncía [á em andamento.

V/ASHINGT01..;', 25 (U_ P,)

,- O ex-secretário de Estado

los Estados Unidos, Cordel!

Hull, faleceu ante -ontem,
lOS 83 anos de idade, Foi um

los criadores das Nações U--

o PRESIDENTE EISENHOWER E
WEST POINT

COMENTÁRIO DO DIA
l�", vâ tentativa de. díssua- fe5�orado, quem lhe nega o

,1;1' :; nobre eleitorado cat.i- ecnce.to de capueídaríe e �:,_,

i'14f'jl':2 da. sua clP[:i�.�Ú,)8 sacrífícío TiO exercicíc do:: fi.�··

;:;i'2viamente tornaria, rle pô: veres elo ensino públíco 11:'i)
têrrno a um sistema gover- é, nem será nunca o candí

namental fundado no ódio e dato da Aliança Social-Tn·

na vingança, os dirigentes balhista. Nem o engenheiro
da. chamada Frente Demo- Francisco Gallotti, nem o rlr.

crática - que alíás nem é José ele Miranda Ramos, :1'

í'rente, nem é democrática -I quêle, futuro Governador do
não têm feito outra coisa do Estado e êste futuro Vic,�,

que desencadear sôbre o ílus- Governador, recusa, recusou

tre e.mdídato do PSD e de ou recusará jámaís ao altivo
?TB ao Govêrr,o do Estado � digno professorado de San

.is mais torpes e .caluníosas 'a Catarina o conceito a que

acusações, Com isso visam êle sempre fêz [ús, como dl
naturalmente à íncompatibi- reto e legít.imo cooperador da

izacâo elo nome do enge- consolidação democrática elo

nheíro Franclsco Benjamin país, através da obra da' eli

Gallotti com o nobre eleito- fusão do ensino e do aprí
rado catarínense, já disposto moramenta ela intellgência
J. acabar de vez com essa infantiL
naltadada política ele perse- Quem \'€rdaclêiramente [}

:4"uições e de mentiras oficia- fende a dignidade do proí'es
'lzadas, com que se vem en- 'sorado, quem o detrata e

retendo a descuidada, aten- quem ti menospreza é quem
.ão do povo 'de nossa terra. o subordina, sem nenhuma

\s falsidades levantadas ÇO�1- consideração pelo nível SI}

ra a honorabilidade do e1)- cíal e intelectual a que o 111"-"

zenheíro Francisco Gallotti gtstérío sempre esteve eleve-
"Ião encontram, porém, aco- do, a essa política de víngun
,hiela no espírito público, que ças, de perseguições e de a

de há muito se capacitou de frontas a todos os dil'eitcs,

que a pomposa situação ria Quem comete para com o

UD�, como Govêrno do Es- professorado ca"tarinense
tado, redundou no mais rui-

.

tantas injustiças é quem o

Jm:o fracasso ele tôda a nossa I subjuga a uma direção fac
história política. ciosa e incompetente: manti-
Agora, vem a público a in- da apenas em razão da ines ..

-

,'ânll:l. ele que o sr, Francisco gotável faculdade ele serVll'

]-allotti tivesse proferido pa· ao mal e à politicagem,
,:WI'3S menos justas a re3- Os candidatos da vitol'iosi\,

Jeito ela idoneidade profissio- \li:mça Social-Trabalhista,
nal e da capacidade técnic:� ,t'S, Francisco Gallotti e J,)

nosso professorado. lA i' ele IvI!rallCb Hamo3, pro

,nentira, entretanto, tem ,leCem, p0rém, l'estabélecC'J'
;:lemas curtas e não vai lon- l prestígio que o nobre m.�

ge. O digno professorado ca- ristério catarinense alc::tn
tarinen3e bem sabe de que �ou no passado e que a ce

lado estão os que exaltam a iueira elo uclenismo tan�o
,:ua extremada deelicação ao ,em C0lU!)rOmetido, como S2

'nagistério,: e reconhecem fi l ensino representasse pa�'.'"
ua dignidade, respeitando ,) Estado simples preocupa-
os seus direitos e admirando :ão accessória.

VICENTE SILVEIRA I O F-residente Dwlght D, Ei- 1 nos", Prosseg'uindo, o chef"

JUNIOR f senhower visitou há algum ,I do govêrno no{'te-americaao
Na vizinha cidade da Pa- dias a famosa Academia M�-- :l::irmou que sabedoria tam

!rwça veio a falecer, sexta- litar de We3t Point, a fOl'j '. I bém significa uma "l'esolu.
d ld'

-

t
. j-

fe.ra última, l nos"" bem- os so aoos nol' e-ame::'lca- 'çao perseverante de explorar
qL1isto conterrâneo, sr. Vi- nos, onde teve oportunic1adt' todos os meios para se con

c.ente Silveira Júnior, Coletor de fazer a entrega de diplo· ,=gull' uma paz justa e dura
Federal aposentado. Muito mas a 469 cadetes perante ,'loura, não importando o nu

embofa o seu estado de saú- uma audiência de 10,000 pe,;· "Iero e o amargor dos des't

de viesse" inspirando cuida- soas. ,1outamentos; e uma fé ins-

dos, nos últimos meses, quan- O chefe do g-ovêrno nortc- )irada de que a determina
do as esperanças de vê-lI) americano, falando antes cLl c;Ao dos homens e a sua capa
restabelecido ,já desapan:- cerimonia de entrega de di- 'idacli' de melhorar seu num

ciam, o seu falecimento cons- plomas, aconselhou os nOV0o do, no seu devido tempo, su
ternou profundamente...a so- oficiais afirmando que a sa-- lerara!'ão sua tendência pa
ciedade palhocense. bedoria e a cautela serão ue, :'a destruí-lo, e que os dese-
O :õepultamento dos seu� cessárias para se consegui:' 'os da Humanidade em 'prDI
est03 morta:s, efetuado JS 1 espéi!ie ele paz mundial 'li1\' da paz e jmtiça são mais po

.6,30 horas, do dia 22, contou )s Estados Unidos pl'ocuran, del'Osos do qUG----os P�'ópI'iO,

.om enOl:me acomlHnhamell- _,onseguir para o mundo, Arl- homens,

,o, presentes pessoas de to· vertindo Of' cadetes para q 11p' Quarlclo n:t Academia Mi

as as classes sociais, quer ·:1ão esperem que "um muncl J :ital' ele \Vé�t Point, o Pre9i

:aquela cidade, quer desta loente, cheio de igno)'ªnci,�, dente teve oportunidade 'clt
'apital. temores mútuos e ódios po,;;, examinar um busto de si pr0
O extinto deixa viúva a sa ser miràculosamente cura--- prio; ele autoria do COllsult')1

�xma. sra, Lidia SanceverL10 do mediante' uma si!?p!e3 r-e· Jo Davidson, colocado num"

_)ilveira e cinco filhos, entrl' ,mião",

I
das salu3 ela Academtl.

JS quais o dr. Ivo Silveira" Com isto, Eisenhower sn,

leputado estadual pelo Par- geria que a próxima ConÍ'e· I
.Ido Social Democrático. rência dos Quatro Grand,",;!
À exma. família enlutada, er�1 Genebra seriÍ "nira�nen- I CINTURA ALTA

.) ESTADO apresenta as h::>", j Le o início" de um esfOlçO'lk 1 '

nenagens do seu pezar" paz que t::tlvez ,leve U:1l.l gc·; P��lS, 2.5 (U. P)
_____ :ação pam se cristaliza!'. ChrlRtlan DlOr, o maIs fa-

ESGRIMA Ao falar em cautcla, Eis," moso costul'eiro do mundo,!
CORNEIO DE EXTRÉIA DOS 1l,10wül' afirm,ou signmcCl" Lnçil\'á novamente na mo-J
AI,Ur-WS DO CURSO DE 'uma iérrea dcterminaçctc da a cintura alta tipo "1m- I

ESGRIMA :ue não serem03 f\':�cos e cle,3' pera triz Josefina", segundo'
Hoje, às vinte hmas, na sa ;túl[�dos, relaxando em no� J'evelam informações pl'é-

i

a d'armas da A, A, Bal'l'ió':=t I ;a posição somente p'lJ,'qn,' vias sôbre a coleções de in':.

Jerde, os alunos do CUl'30 ::,e um inimigo persistente j:;osl::n \'erno a serem' exibidas den- ,

�sgrima dn Polícia Milibr, ."'dotar uma expl'êssão sorri cro em breve. I

urma 1955, farão o seu tO!'- dente e uma voz su�ve", PaI' As mesmas fontes acres

eio cie cxtréia. I
sabedoria, afirmou o cPl'r.�i- centam que Hubert de Gi

Esse torneio, que constitllÍ! elente, significava uma "cal- vericny, outro famoso costu-
,

b'
I

�mpre um acontecimento nq I l1,la real�tl�rle de,que o pode- l'eiro, apresentara tam em,

ociedade elegante e despor- no naclOnal, alla(los forte,;, uma cintura bastante alta', I
.iva, tem se assinalado 3e111- ,forte posição mOi aI nos fo,' - acompanhando uma saia I
)1'e com elegante reunião dr! talecem de maneira a podc,'- comprida. Dizem os entendi- l'
lom tom, mos enfrentar todos os avan· dos que os novos modêlos se ,

t t
" 'l t

,I
. Participarão dessa prO'l'l ços e es 1'a egemas CJue pune- ajustam especJa men e as I

JS extreantes: Tenentr- Pau- rem ser empregaclos cO:-Jtra mulheres morenas,

o Dantas Martins, SUl'gen-
-

CO'DIGO EL-EIT-O--R�Al---
--------

;os: Hélio Sarmento Sale,'i,
;aiubi A!ves ele Almeida cLt
" A, B, e Sargentos: Pedro
_)uncker Poeta, Walmor elo__;

3antos, Aroldo Teixeira e

Nalmir de Souza da Políci-l

os seus méritos. Basta cita'"
as centenas de remocões, su'"
';)stituições, demissões e ou

tras mesquinharias em que é
fértil o udenismo e que têm
feito a infelicidade de tan

tos'professores, com famílias

mrpreendidas _pelo ato vin

"ativo e cam os seus interês
;es e direitos postergados pe
lo critério bárbaro de certos
chefetes regionais,
Quem menospreza o pro-

(Lido no }lrogmma
' 1\

Voz da Aliança S�}Ci.J.1
Trabalhista") ,

Votemos, portanto) em

Francisco Gallotti e Miranda

Ramos, dois homens de COl1-

ciência e de cultura, que Sá

berão fazer a grandeza de
Santa Catarina voltar a SU3-

tentar-se sôbre o prestígio d:l

inteligênCia e o primado (,\0

espírito!

ENGANO DE TELEFONE
- .E' ela redação,.,
- E'!
- ---Póde vir buscar aqiieles 5 mil para distribuiçã,)

do j ornai no Oeste! Procure o pagador da estrada",
Como é? Que roubo é êS.3e?
De onde falam? N�LO é da, , ,

E' da redação d'O ESTADO!
Nossa Senhor�t! Foi engano!

RIO, 25 (V. A.) - O Tl'i.,_
bunal Superior Eleitoral já
tomou as providências ne

cessanas para a elaboração
das instruções para as elei

ções de 3 de outubro vin
douro. Logo que seja san-

,cionada pelo presidente da

Hepública a nova lei' que
,'em de ser aprovada e 'mo-

,l1iiital',

difica o atual Código Elei

toral, a citada côrte dará
início ao trabalho de

orga-,nização das referidas il1s-

tJ'uções, que irão regular,
I'

nfio só !1S eléições para pre- I
;:;idente como para .governa
dores em

'

nove Estados da
I

INADUVEIS. , ,

A Comis-si'lo ele F'uncionários e de D"putaelos qlh�
esteve em Palácio, discutindo o Abono, declarou o �;t'.

Governador que o excesso de arrec�lclação não poclh
amparar a pretemão. dos servidores, porque seria apE
cada em obras ina<1i:iveis, Eis as primeiras supleme:1-
taçôes inadiáveis:

25.000,00 mensais para g'enelos alimentício;; rio
Palácio Astronômico; _

610,000,00 para banquetes;
185,000,00 para gasolina 'do gabinet::!;
1.500,000,00 para :1S eventuais;
200,000,00 para gassagens;

500.000,00 para publicações;
200,000,00 para móveis, etc, etc.

E o abôno ele emergência". ficou j)s,ra outra elit.a.,
à vista da inadiabilic1ade de�s suplementações !J"l';}
obras". em proveito". do Governador!

Faixa Bl'anca

DISCORDANCIA

Que o sr. Adolfo Konder não eleve estar de acol'<;o

com os ataques do seu jornal ao sr. Gallotti, é certo,
Agora, também, o Prof. A. Machado, se anuncia contra
a orientação do Diál'io, pois, há pOllC03 dia� solicitava
apôio financeiro ao dr, Gallotti!

MIAMI (Flól'iüa) 25 (U,

Representante lext"ll n ft RI·o ��;a�1�1�i:1��er�fo�n��;�'���
lJ L"nidC's, devido a um relató- Senhora ou senhorinha qu� i venal, que a entregou à ge-

,

rio' apn_;,;enL:,do por um frequenta o "Cine s�o Josó", rência, voltando m:1is tard-", I

Francez 28 anos firma legalísada, agente indústrias Eu- avião de oL,;el'vação o Exér- perdeu domingo último, n:,! ks mãos da respectiva dona, i

ropéias freguesia feita nas fábricas, atacado e grande Vfl- c-ito, e �egllndo o qual três
'

fi:a��lO lado daquela casa cli: f I
rejo na frente das dificuldades importação procura exclu- sLlbmaI'll1os nào identifica- diversões, valioso e

esti'-::1aclO,'
Louvamos o gesto cles,�e i

sividade repre3entação boas fábricas Nacionais para fios dOR tel'iam sida visto sexta- II1'elÓgiO-PUlseira. nosso prezada colaboraelm', I
" ,tecidos - t;'lalhas e passfJ.manaria, Ofertas GEORGES

/
feira, no larg-o da costa oci- A jóia foi ac-hada pelo .H

I
não muito commn em o:s nos- I

SARAEOFf' --- C:ii;:a Podai, :33R'1 --- Elo DF', - dertLd de Cuj_:,_q, . f3.nn9.('ênt�('o Ildefon",o Ji;' 1-50S dia.s, L '

NÃO IDENTIFI
CADOS União.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


