
mens públicos, tendo ocupa

do na Mesa os locais que

lhes estavam destinados. Co

municou, então, o sr. .Pre
sidente deputado Estivalet

Pires, que o Diretório reuni

do, ha'via indicado á Con

venção o nome de Fioravan··

te Massolini, para candidato

elo Partido ao próximo plei
to, solicitando ao mesmo

tempo que uma Comissão

conduzisse o candidato indi-

"O$••o�a�•••�•••••••

,: R !IRET°elR ,; !�O·®·{/I·�of;···�···D·:"·i N O' t u I auvens e I . �all .nfl,o .,-: S
ii
Arruela Ramos I .'10 ele S. Catarina I .

I GERENTE ti
:: ,.

AO

"til : Ano XLII ! ",.' ,.'.:- INVÊS de explorarem e deturparem um epí-

I Domingos F. !"
... ,.,üdlO, uo qual o sr, Francíser, GalJoHi e outros ilustres bra-

J de Aquino ! J.; síleiros �airam com inteira dig'nirlacle - levando um ehan-

..;t' , N. '1.137 : I t�glsta a policia, 'por �ecisão unânime, tomada na resídên-

i.................... !" & I ma do h�nrado catarmense - ao invés de menttras e in-

E�d�iç�ã�0�d�e�h:o�je���8�p�á�g�i;n:a:s�������·���������������__�����������������.�.�a�.�c�,.�.��� � t�rpretaçoe� tendenciosas e fa�as do ocorMd� os J'orna-
Florianópolis, Domingo, 31 de

.

Ih d
Iístas 1 "la d'

'----------------------___::.::.::.:::.:...=::::.:.:��::. JU o e 1955. , .

J .. Clano.s everram explicar as providências que o

- Cr$��__:_. PalaCIO do_ Governo tomou, a respeito de um vigarista que

A Sr"a',n�e' Co,nven·ça-.O �o PI' S. O. em C.o"nc'·o'r�l·a �:.:E::::�:��,��':!:�;�::�:�:;.:::;.!::��::��:t::.����
recebendo adiantadamente mais de Cr$ 800,00000. Entre
as Prefeituras .furtadas pelo .apresentado do Palãcio, estão
as .de Bom Retno: Canoinhas, São Bento do Sul e Brusqus,

6aII01-11· presen'le FI"oravanle M ,.
'. ���:fl�.�� :x�::::�!:�s �:�::i:S'_d:q �:�V::I:��o deO���:�;lhadse

• asso Inl candl·dalo esta,o nesta Cfrpital, deputados que são. Poderão ambo�
depor a �>espeito dessa vigarice, na qual foram ludibriados

a Prefel·lo O I I
em fllnça� �las credenciais palacianas do chantagista,

U ras nO as .

Se é lICIto, e honesto à imprensa udenista levantar 'dú-

,

.•• v�das quanto. a lisura e à cOlTeção do eminente dr, Fl'an-

Perante todos os conven- dos fundadores do partido do I E .

.

CISCO GaUottJ, 110 episódio em que foi cnvolvido e

.

.

.

d
. iterí ld d

'

- xmo. Sr. Presidente da Nosso Senhor J'eslls Cristo: I
iniciat'va sua t' t'

que, por

ClOnaIS o m error e CI a e Getulio Vargas I C
-

" Exmo. Sr. Cardeal Dom .' I, ,es a, eu 'regue as autoridade:> competentes

e com a presença de cente- Terminada a' oração do : s.o��ençao Muníctpaí do P. REQUEREMOS que ouvido o Jayme de Barros Câmara _ -, também nos sera }>el'uutido,· com maiores razões, sus-

nas de pessoas, realizou-se, Senador Saula Ramos, e ja Considerando
I plenário desta Convenção, se- Palacio Arquepiscopal _ Rio I peIt�r da, cO�dut� palaciana que credenciou um cscroque

domingo dia 24, a memoravel í1Ol1l010.gada unânimemente data se encerra �u: o

nesta : j� e�dereçado à Sua Emi- Prazer comunicar vossa i �. ��torqlllr dmhell'O �a,s Prefeituras. E isso. porque, na vi-

Convencão do Partido So- por todos os Convencionais. '.

6 Con-, nencia o Cardeal D. Jayme eminência vg convencão m'l-I
garrce em que o FalaclO colabol'ou decisivamente I

gresso Eucarístícn Interna 'd B C·
.

- "de pa ·t 1 I .
, louve

cial Democrático dêste mu- :'l candidatura de Fioravante .

I .

-

I
e arras amara uma men- nícípal partido social de-:

1 e c e e a maior reserva c ning'uem ficou sabendo I
'

ClOna, promovIdo por Sua " 1 1955 (
'. i provídôn

'

. ( e

nícípio, para a escolha do :v!assolini, usou o candidato S tíd d .

sagern c e assinado) mocrátíco este município de:
eras como as que o sr, Francisco Gallotti tomei

an I a e o Papa PIO XII H b t W' B" I Ho t te
é

I,

candidato que disputará o que acabava de ser indicado troei
er er urzius, runíldo Concórdia vg consignou -ata

nes amen e e de se proclamar que o Palácio fo'
e pa rocmado por Sua Em1 I

B " 01
.

"

G 'I t'
"

c '. I, co-

cargo de Prefeito Municipal ]. Prefeitura, da palavra, di- .

-

j anson, avo Rígon, Ro- trabalhos voto de congratu : mo o SI.. a. o tí, VItima de boa fé Mas se a Impr
nenCla o Cardeal D Jayme' b 't N .

"

d
-

.

' c
-

ud níst '

I "

. 'ensa,

pela legenda do PSD. .endo que pela segunda vez d B ' C· ," :1. o ogueu a a Gama, laçoes pelo transcurso trigés.' .

e J" a se JU ga no chl'eJto de desvirtuar fatos para atln-
e anos amn ra um do" FlOl'aVant M r' F'

. O'U' o precl ' Ild t
.

' j

Antes das solenidades de .eu nome era lançado para
.

f'
' o e asso 1111, iora .. SI1110 sexto Congresso Euca

b 3.10 canc I a o alíancísta e feri lo nas tradí
_

encerramento.vo Diretório do im pleito cívico e que, como tartnsr» Ilhas da tena ca-I vante Fracasso, Osvaldo Chi- rístico Internacional realiza-de honradez de uma longa vida pública se os valore
içoes

Partido, inclusive os Vereá- armeJ;lsbe; �Ol:siderando que uchettn, Domingos Etore do nes�a· Capital Pt POv(-)' ruis devem ser esquecidos então dl'g'a'm la' e cont� mo-

ia primeira feita que já fora o povo rasüeíro vive dentro Strí '1" J bB'.
.

com I' .

rnuem

dores com direito a voto e os /Itorioso, nada prometia ao do espírito da relívíã "
_

. rmg 11111 e aco iezus. braSIleiro eminentemente' .

a eampan la. Mas antes provem que o vígarísta que

delegados dos Diretórios Dís- .10SS0 povo, apenas os con- e que br t el
igiao CllSt::t A mensagem telegráfica, católico elevou- se espiritu- I de.sfalcou as Prefeituras de cerca de UM l\fILHÃO de cru

trítais, reunidos em reunião ;itava na continuação de paz "'ant
� �o t I: ..U o, o povo de aprovada unânimemente por almente perante universo vg

zen'os foi apenas um eSllertalhão.

preparatória, por unânimi- : harmonia de trabalho e �11al'Oal'1' a alma em �rand� I
todos os convencionais, foi cujo exito todos aOTndecemos I Depois disso levantal'emos, nos moldes' dop

, a seoue a doutrll1a d t ·t·
'" " .

I
'

..

" jornais pa-

clude, indicaram á Conven- ;)rospel'idade, pedindo' e a.
'"

_.

e ransml Ida:. Continúa na aR pago
' amanos, as SUspeItas que o caso comporta.

ção para homologação, do ;lanlando por luna canlpa- ;;.· ·-·_,..· ..·.·.-�· A _" 8 � _- _.W � �.... Id t·
.

I l-_'
iIiiI iii _... .... -a Ai .-v- iiij��--õJ!-"'r.�.Ji/liiiAiIl,."_.I/Ia....a5"fi&"_·"_"-_FII"l" r. III � Iii .. * NA- CONHECE

nome o pres IglOso e emen- lha elevada de civismo, on·�, '.

' - � - - - - •

J, , ,-.. '.

o sr. Governador outro meio de fa-

to sr. Fioravante Massolini, 1e jamais deveria existir a � BoIe tIm·. _ f' . .: I �,er PlOselItlsmo POlltlCO_ do que ,o do poder econômico. No

ex-administrador de nossa nalql1erença ou a ofensa:: ImpreSSo Das U i'CIDas da �1.:::Ul do �st�do, as .;ndesoes anu,n'ciadas à Frente Democra-

Comuna. )essoal. Asseverou o sr. Fio- > I' Of' . � I �:ca esta� lIgadas as palavras mtcl'esse econômico. O povo

Às 17 horas, assumindo a avante Massolini que, se e- � mprensa telal e conduzl'dos por 'um
� ,Ja s�be �llSSO! E' ,o me.smo povo que sabe dê todos os casos

presidência da Mesa, o De- eito, continuaria a praticar .: � adeSIVOS: �ulano adenu, em H154, porque lhe deram sem

putado dr. Esti'valet Pires, lqucles mesmos átos em pról < Ca rro 01
.

I
.

II ' , � conc�rrencla e em condições espeCiais, a' construção de

uma das mais brilhantes fi- la gran�eza do município ::
. �Cta para aJal :: urn_ gn�po escolar; Belt�'an� ade.riu pela promessa de lhe

guras de nosso Legislativo ,ue pratIcara quando exer- :. :. perd.oalem as multas fIscaIS; SIcrano, que foi vítima do

Estadual, deu início aos tra-' :eu o m�ndato de Prefeito:: Ha'
I,mpresso em linot!po na� 'Oficinas da ImpJ'ensa Oficial, saÍu daquí pa I'a � ,?o.verno, e,.remOvielo para �h_apecó, teve ele exonerar-se c!fl

bjalhdos da ctonvenção, convi- .le Concordia durante cinco:: 'f,�al,. ontem l�m boleh�, assI,nado por "Um pessedista de Itajaí", veiculando :: ���!��d���r� com as bcon�lçoes ele reverter e receber os

c an o para amarem parte os mos. E, com as graças de � dln an�llaSMcon�[? ? sr. Lüo Seara, candidato do P. S. D. ao carO'o de Prefeito .:
�:;

'. POv.o sa e dI�SO. E porque sabe, não ignora

srs. Deputado Federal Atilio .)eus, sentift-se honrado em·;. aque e ! 1I11lÇIplO. "';' que esses el�IS ou tres ades1tas, vão sózinhos para o outro

Fontana, os senhores repre- ler seu nome novamente I:: b
1l:sse bol�tiD1 que foi naturalmente escrito por qualquer udenista sem.

� la elo. Os :leltore� que o apoiavam, revoltados com as bar ..

sentnntes dos Partidos Polí- .ançado para servir ao se'u: � Itas,ta,nte escrupulo p�ra repelir o expediente covarde e torpe, foi levado para
� �anhas, flCam onde estavam. Tres ele outubro contará o

ticos, UDN, PSP, PDC � PTB )OVO, o que faria, se eleito. I> aJal por um automovel oficiaL :,' � esta ...

clêste município, representa-

.Jrazerosamente.. I � Fica. assim denunciado o fato, que anotar-Itos conto mal's tlm dos mlll'to'"
5 ::,:-.:-::::. �......� ...._

.

_"_

d I
.

h
•

t
...

.

.;3 l. -i • III IJ... til -... .....Q.,!M...�..-..Iijj..-...._w;;;.......-.._...l" _� .��. •

os pe os sen ores, respecti- Terminada a oracão' de I nIques malandros dos propagandistas do sr, JOl'ge Lacerda.
• •

- - � .. � ....

vamente, Hermano Zanoni,. sr. Fioravante Massdlini, a-' � A pO�lllacão de Itajaí já sabe donde partiu ê�'se 110]e;1'
.

> :: lI_a,·AA �ft AJ ., _l
Altir Weber d M I AI' . . .. f" d I

-

_
' ."

< '" � m, 1mpresso nas • JUl ,.. II _

.ft�-----�.- �

. .

e e o, nge a nunclOU aos Con_VenCI\)nalS o (
o l,cmas a mplensa OfIc!al e traus )O,rta�N, p;>.l', '10'!,

---- _- -. -.: .

o Hio para dr. Francisco Gá'llotti. \

pl'lClgO e Oscar �"-'" D.>u�<Ü.d.......t....mtt �
. '-u�'.. �--L-

..".., . JS: - .. '.' ,
, f

o--:rro-A<:.ademíco de Direito -.la povo '"6":eaml :t� �u� [;. �..:...•.....,..;� a
..�_ _::.:::':.:::::::_

,v..- _ _"'I.-::4._�_�����
...r��_�"v...?� -..--�,.-.-�-

·

....•':
�

:: ,.lnaugur�l(;,âo se.(�e social Co s�r�iços ambu!atório ::
Neudy P:'Masso ini, sendo os lerno do Estado, dr. Fran I. '--.

h I A • ',medICO dentarIo Umao dos r"'ortuanos do BraSIl, pro- �

trabalhos secretariados pelo .;isco Gallotti. S')b pal�as DE IMARUI' A bargan a do sr. Apo 0010 ;: gramada próximo dia 2 de agóst_o, às dez hóras. Indis- �
advogado dr. Julio Cesar Ri- )rolongadas, começou

Fran-..
" }lensftvel presença de v. exa. nao apenas como supe- I,

beiro Neves. Em seguida, (\ dsco Gallotti prestando �uas W I
· fi

.
" I

-

t d 3 J
e ::. ritendente da APRJ, porém princiIlalmente como ami- �

sr. Presidente da Mesa con- ,lomenagens que como dIsse, es rup DaO lD Ulra DO p,el O eu:: go incondicional que semlne foi da classe portuária. �
vidou uma Comis..:ro especial .h� t�cavam fun�o en: S�!I

O b R ),di'
� I "t :: Absolutamente certo sua presença, cumprimento res- �

para que, introduzissem no .:oraçao. Uma, a reahz�ç�o utu ro epe 1 O pe OS seusl"e el ores, ': }Jeitosamente; pela diretoria, MURILO DO VALE MO. �

recinto da Convenção o can- Jo 36.0 Congresso EucanstI- - :. REIRA, Presidente. .:

didato da Aliança Social- �o Internacional e a, outra, b a' em paga um ato �nulo , �: ::
Trabalhista dr. Francisco ao Dia do Colono. V�brando� rece er .

.

.",' .. . 8._ �
..
-

� _ __ �

Gallotti, bem como o Sena- declarou que sendo fllho d_
Em nossa edição de 12 de sr. Westrup, os udenistas a- O sr. Westrup, fraquejou

dor Saulo Ramos, que repre- ,migrantes italianos, v�lhos outubro de Ul51, entre as vi- nunciam que a situação elei- diante das promessas im

sentava o candidato a Vice- éOlonos, podia compar�llhar timas da perseguição políti-
'

toraI de Imaru� sofrerá u�a possí'veis e ilicitasA d�s agen
Governadot:, dr. Miranda Ra- Jessa grande data, podIa e

na do sr Irinen Bornhausen,
.

reviravolta, pOlS o novo CI'lS- tes do poder economlCO,

mos. Sob vibrantes salvas de Jentia honra imensa e� po- �l'['olav�mos o Professor A- tão conta com 800 eleitores! Aderiu, sem dúvida! Mas

palmas, deram entrada no .ler homenagear a labo�'lOsa e
olônio Westrup, removido, Essa propaganda não cau· U!I duas ou três dezenas de Assinala o Correio da Ma

recinto os dois ilustres ho- anônima classe elos agnculto- p.
Imaruí da Escola de La- sa a mínima preocupação eleitores que lhe seguiam a nhã, em artigo que estampa-

,

f 1 nos quatro
em c , • _ _

res. Apos, a ou
,

"

ranjal, por ato de 29 de nos meios alianci�tas, Ap�- onenyaçao nao _Q a:ompa- remos, o erro político do sr.

pontos, nas quatro palavras .

d I ano nas desperta o l'lSO I POlS nharao porque nao sao par· Juarez Tá:vora, lançando a-

. t· maio aq ue e < ,

• -, ,

de s�u programa: Jus IÇ�, A remoção equi_valia a não eram os 1}denistas 03 tes no neg-ócio! A repulsa pelos aos Prefeitos. O grande

AltrUlsmo, Trabalho e Or-
'dadeira exonel'acão co- que proclamavam que em pelo gesto de fraqueza ,do órgão carioca, lembra, o pro-

N- etia progTa
vel c • ,

W
'

. .

demo ao prom
-

"mo ã de tantos outl'OS, lm- Imaruí só um homem era sr, estrup e enorme em pósito, que êsse apelo se dI-

mas fantásticos, mas prome-
possibilitado de cumpl'í-la, o cac!que'? N�o eram os jor- Imal:uí con_:o eloquen�es .as rige "ao que mais tem sido

tia o" cumprimento decisivo
sr, Apolônio Westrup demi. nahstas cohgados que tan- malllfestaçoes d� .sohd�ne- combatido em todas as cam·

rlP.S!')::I,ii 011H.:,r0 n::tlavras: Jl1.<:-
tiu-se e foi amparado pela to se irritavam com o pres- daele ao prestJglOsq hd.er panhas liberais e democráti

tiça, Altr�Ismo, Traba�ho _

e
Prefeitura, que o nomeou tígio único do sr. Pedro Bit- pessedista, sr, Pedro Blt- cas: a máquina oficial nas e-

Ordem. Cltando expressoes
Inspetor Escolar.

tencourt? Não era, esse che- tencourt. leições, os govêrnos a serviço Reconheço a firma SUp1'(t

usadas pelo Jornal da

sema-,. fe pessedista quem manda· dos partidos, o poder público de Aldo WOlff, e dou fé.

na, disse que faria Justiç:l. A�un��am, :g�ra" �I,e tO va e desmandava sozinho em A 3 ele outubro aquele como fonte de opressão e cor- Estreito, 25 de julho de

aos adversários, idêntica em, S1'.
es ,1:IP a eI.lU a Ien e

lmaruí? município, como nas vezes I rupção em favor de um 1955.

-lualquer circunstância, poi.s DemoCl:atIc_a, deIxando o P.
Bastou a ae;esão do sr. 1 anteriol'es, imporá fra.goro-I candidato". Em testem. SSV. da verda-

'd -o ell'unos- do mesmo S, D. e lllgressando no PDC., d d t
'

vO os sa o I I t t d Westrup, para que êste pas· I s,a
derrota aos Cal� I a o� I As últimas adesões anun- de.

direito. Altruismo, distribu- com pu o con ra a o para a
sasse a ser tão prestigioso, aliancis�as, agora amda ah! ciadas pelo jornal A GAZE- Solita de Souza Vieira

indo riquezas de uma manei- UDN..
como o sr, Pedro Bitte1l-:, mais desacreditados, pe:os I' TA, de propriedade do s.r� Escrevente juramentado au-

.··.a pr'oporcl'onal, dando a to- Sabe-se, mais, que essa d 1 B h t
.

d
court!

. seus processos e arran]ar 1 deputado
Pau o. orn ausen, onza o. '

dos os benefl'cI'OS na fórm::t decisão, tomou-a o sr, Wes- I d
- , t d d' h

.

t'd d 1954 S 1 f' h 'd
' d' t A incoerência está na ca· a eso�s �'cus a os 111 el-. além das. repe I as e, .' e os e

.

Irma recon eCI a.

jas necessidades. Trabalho, tl'UP apos enten Imen os
ra! 1'os púbhcos. _ I são fabncadas na maquma E ama,nhã tem mais!

'lU1·tO tI'abalho pelo pI'og-res- com os S1'S. Jorge Lacerda e •••••••••••••••••••••• d
'

"'..................... oficial e decorrem a opres-

;0 de Santa Catarina, poi� Heriberto 'Hülse,
POLITICA & POLITICOS

I d

',)ar'a isso apenas pedia a E, em lmaruí corre à boca : são de �gentes fi�cdais ou

I
a

CAIXAS D'ÁGUA DE

W t
. 'corrupçao negocia a pe os

CIMENTO.AMIANTO

.)eus que lhe desse forças. E, pequena que o sr, es rup
O Deputado Braz Joaqúim n1stro José Maria Wit�cker, 'próprios candidatos.

l'l'nalmente, Ordeln', necessi- será reintegrado no cargo PTB t 't' I d P ta da Faze"da lllfor h d C
'

Alves, do .,
ransml ·�u a as c "",

_

.- I O diretorzin o, e opel-

dade imperiosa dentro da do qua� se exonerara, com a
ao sr, Governador de Sao mando dos estudos e provl- ras da U. D. N., é um exem-

..

t t· do Es garantIa de receber cento e , . d-' ." .'
-

d' C .

'

2sfera admmls ra lva·· ., Paulo, General PorÍlrlO da enCIaS pala cuaçao a 0- pIo de como agem os ex.eter-

;ado. Ao finalizar suas mag- tantos ml� c:_uzelhros. b I
Paz o seguinte telegrama: letoria Federal" de Papandu- 'nos vigilantes: fazem uma

f
. d Pela leI nao 1 e ca e se- ,

. t E t d f'di.
�íficas palavras, Olor,. .. d

,_ 29 de Julho de 1955, va, nes e s a o, a 1m e. mundo esperando que nm-

tt· I a não o dIreIto de rea mlssao
.

d I' 't
-

di'F'rancisco Gallo I ca oras ..

'.
'

Excelentíssimo S. Gover- aten er a uma so ICI açao o lista e nela incluem todo.
_

d sem qUaJsquer vantagens,' , .

.

I R r· _ I
,nente aplaudi o, encerran-. nadar General PorÍlno da Deputado Estams au oma- guém proteste, para nao FALTOU NU'MERO

. d con nem mesmo as de contagem k'
.' I

lo-se, a seguir, o gran e -

C A, Paz _ São Paulo. nows 1. desaflar o Governo.

clave do PSD de Concórdia. de tempo. omo se ve, o SI.
ri . ' _,. _,............... , nte pobre e hu- NA CONVOCAÇÃO

�s MOCõES APRESENTA- Westrup, antes vitima das G.l:'-59-55 - QueIra lIus- NOMEADO O NOVO
Mas age, .

,
. ARES 30 (UP)

:lAS. NA CONVENÇÃO DO perseguições do Govêmo, a- tre companl�eiro de p�rti.do milde �ambe�l tem dlgmcla- BUENOS I , .

.,

O'ora é vítima do poder eco- aceitar efUSIVOS CUmpl'Ullen- DIRETOR DO DNT de. Dal os �)lotestos que e.s, - A Camara dos Deputados

PSD" , t'd' lt
A

tRIO 30 (V A) Por' de t"mos pubhcando. foi convocada, em sessão ex-

- do nômico dos l'eg'enel'adores, tos ll1ves I Ula a o pos o, ,
..

-

-

'"

, . . .

Durante a Convençao A

lt
.

t ,·t'· t hOJ'e assl'nado na past'l E la vaI malS um. traol.1dinaria para debater as

't· que lhe acenam com rega· merce a os l11con e::; avels creo, c.
?artido Social Democra ICO, .,'

.
. t" l' 1 . d d T b Ih "f l'

-

nomeado Capoen'as 20 de Julho de acusações do Partido Radic'il.1

ll'as e vant,agens IlegaIS, a- mentos ples 19lOSO le el e o ra a o, o . ,

�ealizada domingo, no Cine ' 1955 contra o mau comportamen- •

tl'avés de um ato nulo e que provadas e memoráveis cam- diretor do Departamento Na· .

.

.�urora desta cidade, diversos "

.. ., , h C '1'
,

S' d
- .

I d T b 11 s bs Senhor Diretor de "O Es- to da policia. A maioria dos

levado ao .JudlclarlO, por pan as. OlClalS nu açoes. ClOna o ra a 1.0, em u ,- .

t
;onv8ncionais apresentaram tado". representantes peroms as es-

- qllalquer pessoa, del,ltro do Deputado.Braz Joaquim A.l. tituição ao sr. Gilberto Co- t
.-

mocões de congratulaçoes e - '1 Surpreendido com a inclu- tiveram ausen es e a reumao

.> ·dl·I·el·to ele petição assegura- vcs, p. reSIdente Assembleia ckratt de Sá, o sr. Carl03 A -

t I
jolidariedade, destacando-se - são do meu nome no Sub- não pôde ser ins a ada. Apre-

'clata
,.A pela Constituição, resta- Legislativa. berto Euler Bueno, que OCtl-

t
luas, que venia,

(

�'- d I I d re Diretório da UDN de Capoei- sen aram-se apenas sete de-

I'a' �em efeito, .
O Presidente da Assem- pava o cargo e (e ega n -

�ranscrevemos, bem COIl QS u • I d T b lho em São ras, conforme publicação nos putados radicais e nO've pero�
, VangloI'l'ando�se de have- bléia Legislativa acaba de glOna o ra a .

';extos dos referidos te gru'- I jornais e irradiações na Rá- nistas,

rem conseguido a adesão do receber telegrama do sr, Mi- Paulo.
.

.

Adesões!
dia Diário da Manhã, visto

não ter dado autorização pa

ra tal fim, venho, de público,
declarar que não pertenço a·

quele partido, pois sou sim

patizante do vitorioso Parti

do Social Democrático.

Solicitando a divulgação
.da presente, firmo-me aten

ciosamente.

caelo naquele recinto, o que

foi feito, perante o públiCO
cje pé, o sauelando com vi

brante salva de palmas;
Como ·primeiro orador, fa

lou o dr. Julio Cesar Ribeiro

Neves, que fez a saudaçã:>
aos Convencionais. Após,
usou da palavra o Academi

co Neuely P. Massolini, qUI;)

saudou os representantes de

Partidos Políticos ali presen
tes. A seguir, saudando os

candidatos da Aliança Social

Trabalhista, no âmbito Fe

deral, Estadual e Municipal,
usou d'a palavra o sr. Depu
tado Atilio Fontana, que

enalteceu os nomes de Jus

celino Kubitschek, João Gou

lal't, Francisco Gallotti, Mi
randa

.

Ramos e Fioravante

Aldo' Wolff

Massolini. Terminada a ora

ção do deputado Atilio Fon

tana, usou da palavra o Se

nador dr, Saulo Ra,mos, que

enalteceu a aliança social

tl"abalhista, dizendo que o

PTB de Santa Catarina coe

so como nunca, sUfragaria
nas urnas o nome do extra

ordinário. cand i d a t o dr,

Francisco Gallotti bem como

do dr. Miranda Ramos, um mas.
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!$OC�AIS'$
Ut.TIM.A MODA

Para as moeinhas elegantes, Juvenil traje ele praia:
saia, blusa e short. ·A 'saia' e a blusa" ein pano quadrtculado

e o short br-anoo. O decote, ela blusa é redondo e tem um
,.( ,

A .' •

-_: viés franzido, formando biquinho. Mangas fôfa.s. Saia
.gudê granz ido, separada da blusa. Short com' bolsos gran-

ces,

_,,__ .CO;Q_�"9A,":O-p-��- .... '_'_��--"=---,,,-=

...___ _;_ -
'

Alderacy Mudcy

Para Waldemar de Vasconcelos

Tivesse Deus me dado apenas a função
De alimentar com sangue as veias do organismo,
Eu, certo, não vivia no paroxismo
De ser, dentro do peito, um pobre coração.

Cada passo que dás, me ca vas nôvo abismo;
Cada sonho que nasce - uma nova paixão.
Poeta, torturado pelo dualismo,
Alcançarás a morte neste sonho vão!

. Mas, segue o te�l caminho. Cumpre a tua sina,
Sendo um ponco Arlequim, buscando Colombina,
E, amando a desventura, um pá.1ido Pierrot.-

Hei de seguir contigo pela vida em fóra,
Sendo teu - coração magoado, muito embora,
Te ajudando a viver ... soluçando de amor! ...

FIOl:tanópolis, Abril de 1954

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

Tailleurs a CrS 435 e 635
Vem obtendo "A Modelar" com sua 1 t I

arnp amen e
Ianunciada Venda Total para mudança, um dos maiores

sucessos alcançados em sua longa existência.

I_

Na. ve�'dade trata-se de uma liquidação de propor
çoes grandiosas, porquanto o seu objetivo é a renovação
completa do seu enorme estoque, tendo presento sua pró-
xima mudança pa:a o no:'o prédio. da Rua 'I'rajan o, 7.

'

Devemos, porem, sa l ien ta r que este sucesso tão. in
vulgar e perfeitamente Iógico e natural, visto- que os pre
ços foram extraordmarlamente remarcados' e sobretudo
em artigos de máxima utilidaçle para a rii9r�sa estaçã�
'lue estamos enfrentando. "

Verdadeiras avalanches de pôvo acoi'rem diaria
'11ent.e a� popular e.stabelecimento· para aproveitar as ex

,'epclOna�s opoi'tunldade� que estão sendo oferecidas.
Isto vem corroborar a Iin ha altamente criteriósa obser
vada pela "A Mo�elar': nas suas vendas extraordi!1árais.

Interessante e assinalar que do primeiro OTUpO d
d

. '" e
merca orla.s que, presentemente está sendo liquidado,
111:1. dos artigos que vem tendo uma itensa procura são os

:aIlleurs. E uma p.referê:lc.ia perfeitamente natural, pois
:e trata de u:n tra.J� :fe�ll1l:lO, cuja, útilidade práfica pa
ra o nosso clima, mnguem Ignora, e cujo prece e de fato
;llr]Jl'�:Íl.dentemente baixo: Cr,$ 435,00 para tailleurs de
1;0 dlano. e Cl',$ 635,00 para tailleura, pura lã e' de corte
rrepreenslvelmente elegante.

...............� .....

RISCOITINHOS JACQUE
UNE

Acompanham bem o chá
ou o café; são muito gosto
sos e nutritivos. A receita
que pode ser ten tada mesmo

por principiantes. Veja só.

lVIANElRA DE FAZER:
1 - Peneira-se a farinha

com o fermento, e vai-se
misturando devagar o acu
cal' e a essência de limão'
junta-se a manteiga e vai:
se amassando bem e ligan
do a massa com um pouco
de água morna, até que este
ja bem ligada, pois, por le
var muita manteiga, quebra

- sta. Lucy Lima Lisboa CO!)1 facilidade.
'

- sra. Castorina Virginia '2- R' ti
1 Sil '.' : � e 'Ira-se a massa
alva Ribeir-o '�l dei

.
com o 10 o, , e ixan do-a com

-

.lOven_1 ,Aderbal, filho espessura �de y, ceruímetro,
l�ZiFÍl\1 NtI:'5;' J\'1V1'Kl.'Vff1'\�a de um cauce ou

_ sra. Maria Eufrásia da com um molde apropriado
=>ilva, esposa do Tenente

I
3 - Leva-se ao f'ôrno, em

"taul Tito da Silva, da Re- taboleiro untado, onde se

'erva da Policia Milita 1'; I peneira um pouco de fa ii-
- dr. Cid Rocha do Ama- 'nha : o forno déve ser re

"al, Diretor da Escola In- I

gular, tendo-se o cuidado
lnstrial desta Capital !

ao colocar ° ta boleiro, de
- dr. Lorts Cors in i I verificar 'a temperatura,
- sr. Nivaldo Machado, pois fôrno muito quente f'a-

lO alto comércio local rá com aue os biscoitos não
- sta. Vanda Cunha cresçam

-

devidamente.
- Ten. Fernal1clo Brug- CAPLA)

�'mann Viégas; -----.-------,

- sr. AJ'i.osto J. de Cal'-

.as excelsas virtudes de seu

oon íssimo coração.
O ESTADO, apresenta

sinceras felicitações.
FAZEM ANOS, HOJE:
- st.a. Olga Freysleben,

tilha do sr. Hugo Freysle
leU
- jovem Gerson Neves.

[ilho do nosso colega-de-irn,
prensa Jorn, Gustavo Neves
;; de sua exma. esposa d.
Benta dos Santos Neves;
- sr. Belarmino Carlos

VIartins;
- sta. Noêmía Barreto,

úmcíonáría do Banco Inco
- sta. Maria de Lourdes

P01li
- sta, Isn-Mar ia, filha.

,'10 sa udoso conterrâneo sr.

�elson Maia Machado;
_ dr. Manuel Fontes, bri

.harrts. advogado em Joinvi
le
- dr. Ama Ido Lima, en

.enheiro agronorno
- sra. Maria Izabel Ca

'mrl Ribeiro

:alho Costa, alto funcioná
'io- do Tesouro do EC\tado;
- sr Heitor da Costa

v[oellmull1
-'- jovem Vanio Pal!lo

'-;oe1ho, filho do sr. Gentil
;oelho e ,de stH\- exma. es

'Josa d. Ibran tina Souza Coe-

Nos locais cujas portas e

janelas permanecem fecha

das, o ar não se renova, é
parado, quente e úmido. O
organismo dos que vivem
nesses ambientes oferece
pouca resistência às infec

ções.
Aumente a resistência
do ol:ganismo, permane
cendo- em' locais bem

arejados. '_ SNES.

AVENTUR'AS: DO ZE-MUTRETA.

TEN. CEL. ALVARO VEI-
I GA LIMA
I

I 'I'ranscorre hoje o aniver

I sário natalício do nosso pre-

I
za do conterrâneo 'I'enentc

I
Coronel Alvaro Veiga Lima,
brilhante Oficial do Exér-

cito, servindo, presentemen·
te no 23° Regimento de In·

fantaria, em Blumenáu.

Culto, .possuidor de uma

folha de relevantes serviços
prestados ao Exército e ao

Brasil, o ilustre aniversari
ante é destacado Oficial da
Arma de Infantaria, sendo
muito estimado entre os

seus colégas, superiores e

sqbordinados pelas elevadas

qualidades de coração e de
carater.
Nesta oportunida.de mui- lho;

:;as serão as homenagens - menina Olivia, filha elo

..;om que será distinguido, sr. Silvio P. de Freitas No-

ACONTECIMENTO SOCIAL hlão só pelos da classe como' ron11a, Juiz de Direito no

, �f'�

',IIJelO gTande numero de ami- Paraná;I ._ ,.�n,

Enlace Perfeito - Nunes .

gos e admiradores, às quais, - menina Joana Dalva.

. prazel'os,unente, nos asso- filha do Tel1. Ant011io Nunes

Teve lugar ôntem civil e religiosamente, o enlace ma- ciamos. Pires, da Policia Militar;
trimonial da gentil sel1h'orinha E.ly Maria Perfeito, fino- � jovem Silvio Calandri-

ornamento de nossa sociedade e dileta filha do nosso pre- SRA. CARLOS DA COSTA ni, filho do Sargento Calan-

zado e estimado conterrâneo, sr. Nicolau dos Santos Per- FERREIRA drini, da Base

feito, funcionário estadual, e de sua ex_ma. espôsa, d. Ma- Aniversaria-se, amanhã,.a
- Sargento Amaldo Via.-

'ria Perfeito, com o nosso prezado e estimado conterrâneo, exma. snra. d. Amanda na, do Exél'cito Nacional;
,

sr. Luiz Nunes, alto funcionário do Ipase, nesta Capital, Harstmann Pereira, esposa
e filho da exma. sra. d. Rute Candemil Nunes, viúva do do .sr. Prof. Carlos da Cos- AR PARADO E SAúDE

nosso saudoso conterrâneo; sr. Álv�l'o Nunes. ta Pereira, Diretor.da Bi-
O ato religioso se realizou às 8,30 horas, na Catedral blioteca Pública do Estado.

Mj!tropolitana, sen'do após rezada Missa em Ação de Gra- A ilustre dama aniversa

ças aos nubentes, tendo como padrinhos, por parte da noi- riante, dona de excelsas vir

va, o sr. dr. Alberto Tolentino de Carvalho e sra. d. Maria tudes, coração boníssimo,
Thel'esa Tolentino de Carvalho. Dr. Homero de Miranda ocupando lugar destacado
Gomes e srta. Astrid Tolentino de Carvalho; sr. Mária na sociedade catarinense,
Candemil Nunes e srta. Lídia Zappelini. ver-se-á cercada ,de carinho-
Testemunhant.m a cerimônia religiosa, por parte do noi- sas provas de apreço e re-

sr. Mário Marques Garcia e sra. d. Zaira C. Garcia. gosijo por parte do grande
sr. Mário Marques Garciae sra. d. Zaíra C. Garcia. número de suas amizades.
A cerimônia civil, teve lugar às 9,30 horas, no Cartório O ESTADO, respeitosa-

elo Registro ·Civil, no PaJácio da Justiça, testemunhando mente, apresenta felicita
o ato por parte da noiva, o sr. dr. Antônio Dib Mussi e sra. ções.
c1ra. Wladislava \V. Mussi, sr. Mário Jesuíno da Silveira SRA. ROMULO NOCETTI
e sra. d. Almerinda Carvalho da Silveira;' sr. Edgar Otto Na data de hoje vê trans-
Moeller e sra, d. Natália Perfeito Moellel'. correr a do seu aniversário
Por parte do noivo, testemunharam: sr. Acácio Garibal- natalício a exma. snra. d.

di S. Thiago e sra. d. Edí Blum S. Thiago; sr. Sady Cande- Orlandina Nocetti, esposa

mil e sra. d. Zulma Vargas Candemil. do sr. Romulo Nocetti, co-

Após o enlace, os nuivos recepcionaram as pessoas de merciário aposentado.
suas relacões e amizades, convidados, em sua residência, A veneranda aniversari

á rua São Jorge nO 39, nesta Ca.pital, oferecendo-lhes uma ante, por tão grata efeméri

lauta mesa de doces, frios e bebidas.
'

rle; será cumulada de mani-

"O Estado" almeja ao jovem e distinto casal, muitas e festações de regosijo e apre

inintenuptas felicidades, extensivas a seus dilétos e ex- ço pelo grande numero de

tremesos genHores. amizades que grangeou pe-

Q·UA LI DA DIr
BRASILEIRA
IGUAL
A MELHOR
ESTRANGEIRA

... BICICLETA DE
QUALIDADE
86LEZA
E CLASSE

O'iSTRleUIDORES
,\l\O·LO COM 'iÁ.zfR.__WFEiiiIiii_"_iiliiii�

(730!/!�.?tt::)
RIO DE JANEIRO: Rua Riocho"lo, 243 • Tel. 42-3720
5 PAULO, Av. Gsn. Olimpro da Sjj·vei..o, 63t87qal. 5J.2Ll8

"A PLANTA DO AMOR"INGREDIENTES:
% quilo de farinha. de trí

go;
250 grs. de acucar :

'250 g rs de n;antelga;
1 colher de chá de: fermen

to em pó.
Algumas gotas de suco-ou

essência de limão.

. .r:0 ano de 1871, na época em que trens cheios de pri
lOnell'OS" franceses voltaram ela Alemanha, após a gran-
1e guel'l'H de 70, uma jovem da localidade de LOLlvl�es foi
'1 estação para receber o nei ,'0, que devia regressar tarn
iém.

Uma vez ali; soube com o coração despedaçado, que
) seu prometido mOITêra, e durante uma violenta crise

I� .lágrim.as, deixou cair no chão um vaso com uma gli
'.lI1la, planta que lhe fôra dado pelo noivo, antes de-par
Ir, e que ela. trazia consigo para lhe dar também as
ioas-vin das '- COW,3' que só podem compr�ender o�' na
nora dos.

Debulhada em lágr-imas, a jovem foi retirada da es
ação. E a planta ficou, tombada com o vaso quebrado
té que um empregado da estaçã� a tomou e plantou, co�
no recordação, 110 mesmo ponto em que. ca ira: Junto a

'maquias" ela estação de Chantilly.
Os anos passaram.
A pequena planta de 1871 cresceu e se transformou

\Um3 árvore, que já completou oitenta e quatro anos, e
.eus galhos robustos tem f Iorecí do em todas 'ns prlmnvs;
'as, evocando, aos habitantes da localidade, e aos viajan
es aos quais é contada a sua história o etrisódín dci 'a-
�-... "'r""-Jl�..;;:e e�-C-'"-'--':--i���rl:�çr�. .�t'} --�,,,,- .... :�':..'� ..

:..::::_.
A g liciuia é chamada, na planta��
Melhor nome, seria "a planta da Saudade" ...

Téo

Auxiliar de escritório

Ururay
(GENITOR DO GENERAL OCTACILIO TERRA

.lJRURAHY)

t Falecimento e Missa
o 140 B. C. tem o profundo pezar de participar aos

-

,migas do exmo. srir. General Octacilio.Terra Ururahy,
) falecimento, dia 26, às 13,10 horas, de seu genitor, 0-

'olTido 'em sua residência, à rua Barbosa n. 22� - Cas
:ad'ura - Distrito Fecleral, e cOfi'vida-os para assistirem

i_ cerimonia relig'iosa (missn solene) a ser rea.lizada na

Catedral Metropolitana, no dia 2 de agôsto, às 7,30 horas.

Luiz Pires

Competente
Precisa A MOT)ELAR

WA:SHINGTON, 29 (U. P.·
- A Itália se tornou o 13.(

Jaís a assinar um conveni.

:om os Estados Unidos pare
I1S0 pacifico (la energia atô
nica. O convenio foi trata,cj,

Convite para
A Família de Rosmos Apóstolos convida aos demais

parentes e pessoas de imas relações, para assistirem a

nissa do 400 dia que por alma daquele ente querido será

L'ealizada quinta-feira 4 de Ag-ôsto' às 10 horas na resi

jencia da mesma família à rua Conselheiro Mafra na 186.
A missa será rezada pelo (Autorizado) reverendis

,imo padre senhor Haridimos Papadakis, especia.lmente
lindo de São Paulo.

Aos que 'puderem comparecer agradece antecipada
mente.

Missa�ONVÊNIO
ATÔMICO

'lá qU:-lse dois 111eSeS, r:'lH

;eve de aguarelar ·0 pronUL

�iamento favpravel da Co

nissão conjunta de Ener�i;:
,ltômica elo Congresso. (

'�mbaixador italiano, M';mlic

31'0sio, e o presidente da Co
:nissão de Energ'ia atô,nie;\
Lewis Stralls, firmaram pe!:
Itália e Estados Unidos res

pectivamente. Um total d.
27 países têm tratados se

melhantes com os ESt.RelG
Unidos. Todos receberão fi

juda norte-americana en

qsar a energia atômica par:
usos pacificos, inclusive in

formações sobre possivel
liSOS em campos da Medici

na, Agricultura, .Energia
Industria.

0.0 . ._..;..__ ._I"-._.�_ •. M_._.__ ·_. . • �'__

CURSO "SANTOS SARAIVA"
(REGISTRADO)

DAC'I'lLOGRAFIA E TAQUIGRAFIA
PROF. UGIA DOS SANCTOS SARAIVA

[tende aos interessados diàriamente das 9 às 12 e das
14 às 18 horas

ENDEREÇO:
;'e1. 3113.

Féliciano Nunes Pires, 13 -Rua

LIRA TENIS CLUBE
Dia 31 domingo, reabrirá a nOITE DA COLINA apre

;entanc1o o renomado cantor da Rádio Nacional FRAN

:::rSCO CARLOS em bt:;,nefício da sociedade P�stalozzi de

:anta CatarÍlla.
Reserva de mesas na Relojoaria Müller.

CrS 150-,00 - 4 lugares.

=".
.

'-....

_. __ ._�_:_-_.__ ._�'!:�.�.. ---
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"0- .
Estado Esportivo"

Prà""Calieçã:"lIrãvõs�ifeMhSãiifã""cãfãrTõã"f-
Bastante credenciados os nossos remadores à Regata Noturna que a F ,M,R. realizará hoje na raia iluminada da

lagôa Rodrigo de Freitas, com a participação de vários Estados e o Distrito Federal- Em número de quatro os pá
reos interestaduais � Como estão constituidas as nossas guarnições - Periga a presença de Chicão que chegou ao

Rio adoentado - Silveira x Medina, o grande duelo da noite'náutica -lníeresse incomum pelas disputas
I

chegadas da Capital Fede-,

ral, o sota voga Chicão (ou I

Schmittão como queriam
outros) não fez bôa viagem,
tendo desenbarcado doente,
falando-se que provavel
mente ficará de fôra, o que
naturalmente influirá no de
crescimo de produção do

barco, uma vez que não po
dem prescindir do seu con

curso. Se tal acontecer, o

remador Walmor Vilela que

competirá no "oito", pos
sivelmente será o seu subs
tituto. Aliás Vilela constí
tuiu com Cordeiro, Sadi e

Manoel Silveira o quatro
que conquistou para o Bra

sil, há anos, o titulo de vice

campeão Sul-Americano, em

Valdívia, no Chile.
. . O "dois com" catarinense

.

que vibrará como poucas ve- formado por Odilon Maia
zes com os sensacionais due- ;

Martins e Kurt Kupka, do
los entre embarcações de Riachuelo, está em forma
Santa Catarina e do Distri- e tem' possibilidades de ven

to Federal. Outros Estados, cer.

como São Paulo, Bahia e O duelo. mais sensacional

I Espirito .Santo tentarão al- da regata e o que está sen

guma COIsa.,
-

do ag-uardada com enorm-e
A nossa - turma seguiu expectativa, deverá ser tra-

confiante e com grande dís- vado entre Medina, carioca
posição de vencer, preten- e o valoroso martínelino
dendo honrar e 'dignificar Manoel Silveira.
como tantas vezes o presti- Vai ser um páreo duro e o

gio nunca desmerecido de nosso campeeâo, se não
Santa Catarina remística. i
Vão 113ra mais uma jorna

da gloriosa no remo nacional
e esperam ser bem suce

J'Ud.t:u:.:_l!L\.'I:tl.tL-l.'UlJ!: outraa.ono; '

tal' que o nosso quatro com

patrão; constituido por Ha
milton Cordeiro, Francis'co
Schmitt, Edson Westphal e

Sadi Berber está invicto em

12 disputas, possuindo os

titulos de campeão 'catari
nense, brasileiro e sul-ame
ricano. Sabem os cariocas
que se trata de uma guar
nicãn invencível, dotada dos,

,
remadores mais completos

i do país, todos alardeando
,classe e fibra. Os cariocas

��!!IIII---_..�-- I apontam-na como favol'ita.
,CORD�IRO Todavia, segundo noticias, VILELA

.....,..� _�, A.J,J'._.,J'v.-_� .., ).�••• I _
�

Y """"••""""""",.""""""",�_" �
_

_

Quatro decênios de gloriosa SALVE, IPIRANGA FUTEsÕ[--ê[tI8E--'
existencia completa hoje o CN. Passa hoje o 140 eniversério da fun-Francisco Martinelli daca-o do a,lvl' a v;erde deNo dia de hoje há 40 anos ças aos seus triunfos de no- ,

fundava-se nesta Capital vembro último nos páreos S d l"esta agremiação pujante e de skíff', double e "eight". aco 'OS ímões _

�uerid� que. é o Club.e. Nál�-
I

_,S�u -grande esteio é se.m I O Ip iranga _Futebol Clu- I rebendo por isso os melhores
tI�o Franc�sco. Martfnallt, du.vlda algu�a Ma�oel SI�: I be,. orgulho do po�uloso 1 aplausos.
graças ao idealismo de um verra, o notavel sculler bair-ro do Saco dos LImões, I Para comemorar o acon
punhado de jovens adeptos Ca�lpeã.o Sul-americ?Í1o qu.e II�esta Capital, completa. ho- tecimento tão grato para odo esporte do remo.

.
i h?J.e vai ameaça� a mvenci- je seu décimo quarto arnver- Inosso futebol, o IpirangaCresceu forte, �ammh?n- i
bflidade de Medma na Re- sár io de fundação. I está realizando um festivaldo com passos firmes, nn- gata Noturna. I monstro que culminará com

l)?ndo-s� e.lll cada competi-I Eleito há dias, acha-se Clube puramente amado- o prélio entre o alvi-verde e

�ao �'emlstIca pelo destemor. à frertte dos destinos do, rista com um acêrvo de con- seu hamôn imo da cidade de
ínvejavel de seus defenso- : glorioso clube o esportista I quistas respeitável, pos- São José que há pouco com
res,

. [João Batjs�a dos Santos; o suindo um dos bons está- pletou 17 anos de existência.Quantas vezes, a ?,andelra qual, embmdo como está dos dios da Capital, localizado I "O Estado" cumprimentarubro-negra do g'lorIOso clu·1melhores propósitos, esta- na Vila Operária, tem sa- os orientadores do simpatib� ,tr.emulou no mastro d.a I
mos cert�s de q:le realiza;á bido se impôr nos meios es- I co clube, almejando-lhes novlto1'1a. Foram tantos os

fel-1uma
gestao )lroflCua e fehz. portivos da Capital pela sua! vos Sl1cessos no panoramatos retumbantes do C. N. Pelo transcurso do quar- organização e trabalho me- I futebolístico ilhéu

d

Martinelli lna sua trajetória to decênio de lutas, sauda-
"

.

.

__�

de 40 anos. E' provável que, mos a família l'ubro-negra D,'sp t h'
.

M
-

O Departamento de.Fute-I E' bem possivel que o en- As 2 _ horas.
o Martinelli seja o possui- na pessôa de seu novo maio-

. U aase oJe no aracana O . boI d� F: C. F., em VIrtude

Icontro
entre Avaí e Bocaiu- l0) Paisagens do Brasil.

dor de maior número de ti- ral, fazendo votos de cres-

O "fnl'f,'um" de 55
-

do pesslmo tempo, com a 'va tenha sua realização na Nac.
tulos de campeão catari- centes prosperidades. chuva caindo sem' cessar, próxima quinta-feira à noi-' 20) EM DEFES..;\ DA LEI
nense. E' o detentor da co- Salve, Clube N á u t i c o .

alagando completamente e :te. Quanto ao encontro en- 30) TAMBORES FEITI-
rôa, tendo conquistado gra- Francisco Martinelli.

Será hoje a partir do nc� x V,encedor do 10;, t�r�ando impraticá�el o es- tre A�aí e Caxias ficou adia- CEIROS 11/12 Eps.meio dia, no estádio do Ma-
_

6 - as 14hO�m - Bota� t,:d.1O da rua BocalUva,
.

de- do "sme-die." 40) PALACIO DAS PAI-l'acanã, a disputa do tor- fogo x ":encedol do 2°; , CldlU suspender a realIza- XõES.,••'V' _-.u..-.r........_ _� _a_ �..-."'c...J'_.__.R __a�� ..AJ

neio-Início do Campeonato, 7° - as 14h30m --'-

FIa-I ção dos jogos Avaí x Bocaiu- Informoll-nos o SI'. Jt'lll'oC' d F t b I d 1 5 Preços: 7,00 - 3,50.
Torínel'o dos cla'ss,'cos "NElS,ON

anoca e LI-e o . e 95, me�go � Venc;dor do 30;. va e Avaí x .Caxias, marca- Cesal'ino da Rosa, presiden- Cencura até 10 anos.II cujo programa está assim 8 - as 14ho5m - Fluml-/ dos respectIvamente para te do Departamellto de Fu- As 8 _ hôras.

MAIA MACHADO" ::i�:i::�,Ox���,�:::u"'a:an- ::fi: :l��l��d�:::d:�e;� r�i���d�l.an�of��ll�aelsete��p\el/:IOa cT:Orl;lal0e!l.eo� �:f��� te�edr��:�!.��ueco��;!� Scott �D����I�:
Pelo T .

.

d CI'

I ) '" ll1 -orman o que naquela vi- TechnicoloI'OlnelO os as- rança. 2° - às 12h25m - Bon- 6°: I dos Clássicos "Nelson Maias�c�s, ,se as ch�vas não atino - Figueirense x Carlos

Re-I sucoesso x Vasco da Gama; 100 ....:.. às l5h45m _ Ven-! l\,rachado". I h
Fernandel - Françoise

I d d B
�. • a c ove torrencialr.�ente, ARNOULgIram os ocals os

emals,'
naux, em rusque. 3 - .12h50m - Olaria x eedor do 70 x 'rencedor do 'Também os J'ogos entre

em:

jogos, serão efetuados esta Olímpico x Hercílio Luz, MadureIra' 80' I
motivo porque foi tambem FRUTO PROIBIDO

tal'de as t'd b' BI 40
,� ,', -

amadores,. programados pa- suspensa a realização do No Progl�ama'.e par I as a alxo: em umenau.
� -_ as 13h15,m - S.' 110_ as 16 hora.s -

ven-Ira
a tarde de ôntem foram- jogo entre Imbituba' e Ta-América x Palmeiras, em, Ferroviário x Paysandú Cl'lstovao" x Ban�u; ,

cedor do .90 x Vencedor do trÍlnsferidos para o sába�o
Cinelandia Jornal. Nac.

JoinviJIe (decisão da lide- 'em Tubarão.
'

50 - as 13h40m __ Ame- 100 _ (Fmal). seguinte.
mandaré, pelo 'Campeonato Preços: 7,00 _ 3,50.
da Capital. Censura até 18 anos,

.,
,

! Na famosa Lagôa Rodri-
'gO de' Freitas, no Rio, que
hoje. estará iluminada, rea

liza a Federação Metropolí
tana de Remo, a primeira
regata noturna, instituindo

quatro páreos ínterestadu
a is que naturalmente servi
rão para realçar melhor o

brilho da noitada remis-
tica.

Aquele local estará hoje
1:1'0 cantos do país, sôbre a

importância da grandiosa
competição que reunirá a

força máxima do remo na

cional, em conéorridas emo

cionantes pugnas.

I Aquele local estará hoje
i o mundo esportivo cartoca

SADt

�.

.............__

CHICÃO

SILVEIRA

O ESTADO

CINE SAO JOSE
As 10 horas.

Espetacular Matinada
SHORTS - DESENHOS

- COMEDIAS

Preço Unico - 5,00.
Censura até 5 anos.

As 1,45 - 4 - 7 - 9 horas.
TÉLA PANORÂMICA
William HOLDEN -

Eleanor PARKER .em:

A FÉRA DE FORTE
BRAVO

'I'echuícolor
No P rograrna :

Cine Repórter. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.

As 2 horas.
Scott BRADY em:

DESAFIO
'I'echn icolor

Preços: 10.00 -r-r- 5,00.
Censura até G anos.

As 4 -=- 7 horas.
Robert RYAN - Susan:

BALL

CIDA,DE S,UBMERSA
Technicolor

Preços: 10.00 - 5,00.
Censura até 10 anos.

As 9 horas.
Espetaculo de Téla e Palco
Na Téla - CIDADE

SUBMERSA - Com: Ro-
.

bert Ryan - technicolor

No Palco - FRANCISCO

CARLOS o cantor namora
-

do do Brasil.

Preço Unico: 20,00.
Censura até 14 anos.

vencer a batalha deverá dar
imenso trabalho ao cam

peão brasileiro, como acon

'eceu no ano passado na

lisputa do campeonato bra
rileíro. Aliás é bom lembrar

-lue pouco depois da der
rota frente a +V!�dína, Ma

-t-Vtl'!f'i'Trl-M'�tl�ta>U>J)'�
Campeonato Sul-americano
de douMe-slí:_iff, façanha que
mereceu os maiores loures
da imprensa guanabarina.
�uem vencerá hoje?
E finalmente, encerràn-

do a Regata Noturna, o pá
reo de outriggers a oito re-

1110S. O "eight" barriga-ver-
de, pertencente ao Aldo Luz 10)
tem .também grandes pos- Nac.
sibihdades de sair vitorioso, 20) A PRINCESA E O
constituído como está por PIRATA - Com: Virgínia.
Cordeiro, Edson, Chicão (ou Mayo em Technicolor
Iri1{lo Li"bôll. ou ;YYal�er_ �EU FILHO, MINHA
� vue. a, �

a- 'VIDA -� Jane Wyman
di, ?leno Schrer e os lr�aos Preços: 9,00 _ 4,50.
Kalfl e e Osmar Boabaíd. Censura até 10 anos
Prá cabeça, rapazes! Lu-

.

tem como nunca para dar a I 1'11' -.m'Santa Catarina mais tr íun- .�.Js';fos consagradores! - ..,_ _ •••

As 2 horas.
1°) Vida Carioca. Nac.

2°) PALA:CIO DE PAI.
XÕES
3°) EM DEFESA DA LEI
4°) TAMBORES FEITI

CEIROS 11/12.
Preços: 7,00 - 3,50.

As 7,30 - horas .

Oito anos de existência 'Amadorista, tendo sido Cam- 10) Fatos em Revist�_.
festejou ôntem -

o Esporte peão no Ano Santo de 1950 Nac.
Clube '1;reze de Maio, funda- com meritos inegáveis. 2°) MEU FILHO, MINHA
do por uma pléiade de es-

_

Com uma organização ex- VIDA - Com: Jane Wyman.
portistas abnegados e illte-' celente, onde todos

-

traba- 3°) A PRINCESA E O
ligentes, como contribuição, Iham procurando elevá-lo I PIRATA - Com: Virginia
ae progresso esportivo de cada vez mais no conceito Mayo em Technicolor
nossa terra. I esportivo florianopolitano, Preços: 7,00 - 3,50.

.

' ,10 E. C. Treze de Maio fi-
Começou Jogando na var- . gura como peca importantedi,zea, on e se houve como 1110 desenvolvimento do es-

poucos, conquistando 10u-, porte-rei de Santa C,atarina.ros sôbre louros e f irman- Embora tardiamente en
do-se de ano para ano até' viamos aos paredros do clu
in�ressar na F. C. F. para a be grená os nossos cumprl-'disputa do Campeonato mentos.

Transcorreu ontem O 8° aniversário de
fundação' do Esporte Clube

Treze de Maio

Em consequência do mau tempo fo
'ram transferidos todos os jogos ofi�
dais nesta Capital e Henrique la-ge

As 2 - 8 horas.

Espetacular Programa
Duplo'

Fatos em Revista.'

As 2 - 5 - 8 horas
.

Jane WYMAN - Sterling
HAYDEN em:

MEU FILHO,
MINHA VIDA

No Programa:
Cine Noticiario. Nac.
Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 5 anos.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO Florianópolis, Domingo, 31 de julho de 1955.
_-.__._------ . __ ._

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

'''DIRIJA A VIDA PUBLICA E PRIVADA HOJE E AMANHÃ --í----
DE ACORDO COM A VONTADE NO PASSADO 'I

DE DEUS" 31 DE JULHO
'

, A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE:
- em 16,45, o exercito pernambucano acampado no Engen
ho de Covas, iniciou a marcha para o monte das 'I'obocas,
Lfim de esperar a investida do exercito holandês que vi-

I -

lha oferecer nata.lha. O monte fica a pequena distaneia da
rtual.icidade de Vitória, que na antiga capitania de Per-
.iambuco tinha o nome de Santo Antão; I,
- em 1795, faleceu em Lisboa, o celebre poeta José Ba- !

s il io da Gama. Nascera em 1740 na vila de São José do Rio'
.Ias Mortes,' hoje cidade de São João D'EI Rey, Ficou i
.nortal izado seu poema "Uruguai" que lhe deu especial
.íestaque nas letras brasileiras;

- em 1821, foi assinado tratado de incorporação da
Província Oriental do Uruguai ao Reino Unido de Portu- I
sal, Brasil e Algarves, devendo aquele território formar!
ama circunscrição diferente dos outros três, com o nome

I

'Je Estado Cisplatino; I
- em 1867, a vangarda do exercito aliado, em operações '

:on�ra o ditador Solano �ope: sob o comando em c�efe de I_jaxJas, acampou em 'I'ujuCuê, travando-se a seguir um'

.ombate de cavalaria e artilharia contra as forças monta- Ilas dos paraguaios, dirigidas pelos comandantes Medina
e Rolón" ,

I- em' 1903, no Brasil, ficou organizada a Igreja Presbí-
eriana Independente;
- em 1932, no Rio de Janeiro, foi encerrada a na Con

:enção Mundial das Escolas Dominicais, iniciada a 25 e

::0m a presença de 1S19 delegações de vários países;

I
'

"Aprovacão sem reservas"
,

dá co-existência
CIDADE DO VATICANO,

I
reservas toda a forma de co

29 (U. P,) - O papa Pio XII existência. Os fiéis ocíden

afirmou sua "aprovação sem tais rezam em comum con

reservas" ela co-existência os do lado de 'lá da cortín:

que dirija a vida pública f de ferro, os quais - e nãr

privada de conformidade são poucos - ainda elevam

com a vontade de Deus. O suas mãos para Deus, di

Sumo pontifique fez a decla- maneira que todos nos con

racâo por ocasião do 1.000') vertamos em alguém qUI

aniversário da batalha de possa em plena liberdade

Lechifield, onde oto, o Gran- conformar a vida privada E

de, bateu para sempre os pública à vontade de Deus (

hungaros que avançavam que os que se propuseram e

para o interior da Alemanha dificar um mundo sem DeU!

católica. Em carta dirigida ac e sem Cristo possam, no obs

bispo de Augsburg,ü, José curantísmó e na frieza, d,

Frendorfer, o papa declarou seu ateismo, reenco-ntrar oca
que a vitória foi significati- minha .para a paz e a ver

va porque induziu os hun dade, a justiça e .o amor".

garos à conversão à fé cató

lica. Claramente o Santo Pa

dre indicou sua confiança de

volta à vida cristã pelos po

vos subjugados ,pelO comu-

, nísmo. E declarou: "Que Isto

se torne simbolo de todo à

ideal do verdadeiro cristão o

cidental, que nutre pensa

mentos de paz e de amor pa

ra com os povos do' Oriente,
vivendo sob a ideologia ma

terialista imposta pela auto
ridade de Estado. Enquanto
a. questão de eo-exlstêncía
preocupa incessantemente os

homens, aprovamos, sem

O papa declarou em su:

carta que a Igreja Católíce
não é limitada à clvílízaçâc
ocidental. A Igreja - díss
- "não se identifica a s'

,

Européias freguesia feita nas fábricas, atacado e grande
varejo na frente das dificuldades importação procura

exclusividade representação boas fábricas Nacionais

para fio e tecidos - malhas e passarnanar ia, Ofertas

GEORGES CAHAROFF - Caixa Postal 3387 - Rio DF,
-------------------------

Com a Biblia na Mão

DOMINGO, 31 DE JULHO

Vinde à mim, todos vós que estais cansados e oprimi
do e eu vós aliviarei. (Mat, 11 :28). Ler Mat. 11 :28-30.

Viajando de auto durante uma tempestade de vento, há
anos atrás, minha irmã mais moça.Ruth, foi morta por u

ma árvore que IC,aiu sôbre seu carro. Ela era moça muito

ativa, 'de alto padrão moral, tinha muitos amigos, e era o

breira incansável entre a mocidade da sua igreja e comu

nidade. Meu filhinho disse a seu respeito: "Jesus precisa
va de tia Ruth no seu côro ; por isto 1l:le a chamou." Seu

pensamente infantil, deu-nos um grande confôrto.
Cristo chama-nos hoje para tarefas terrenas em SNa

igreja. Muitos nunca aceitam seu convite. Preferem tra

balhar sózinhos sob pesados fardos. Chama outros que,

parcialmente respondem ao seu chamado. Mas aquêles que,
com humildado, o aceitam incondicionalmente são real
mente felizes e úteis obreiros. Estão se preparando e a ou

tros para ocuparem um lugar na Igreja de Deus.
Não sabemos como 1l:le nos vai chamar, ou quando,'

nem onde; mas se aceitarmos seu chamado e o amarmos,
I

,tle nos promete descanço e verdadeira felicidade. I
ORAÇÃO !

Pelo grande convite, nosso Pai, para aceitar a recompensa
do descanso de nossos trabalhos e nossos fardos, nós te a

gradecemos. Ajuda-nos a fazer o melhor que sabemos pa- ,

ra ti a fim de que, quando chegar a hora final, nos ajus
temos à obra da mansão celestial. Em nome de Jesus. J
Amém.

i

PENSAMENTO PARA O DIA

Obedeçamos quando Jesus nos chamar hoje.
Gertrude I. Wibel (Michigan)

SEGUNDA-FEIRA, 1° DA AGóSTO
'Tomai sôbre vós o meu [ugn e aprendei de mim, que

sou manso e humilde de coração; e achareis descanso pa
ra as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu far

do é leve. (Mat. 11:29,30). Ler João 14:1-7.
Talvez a coisa mais decepcionante desta vida é o ca

minho da retidão ser difícil e pesado e o do pecado fácil,
cheio de' prazeres e felicidade.

,

Nada podia estar mais longe da verdade. Por muito

tempo os profetas do mal têm enganado os fracos e procu

rado confundir as mentes dos irrefletidos. Não somente

precisamos abandonar o mal, mas promover, guerra sem

tréguas contra. as fôrças que procuram fazer-nos mal e

destruir-nos.
Jesus tem a resposta para tôdas as questões de nossa

vida e a solução para.todos os seus ploblemas, Eis a sua

fórmmula.: "Vinde a mim" e "Eu vos farei". O que se re

quer de nós é fé para crer que em Cristo temos a resposta
para as nossas questões e a solução para os nossos ploble
mas. Com esta fé, chegamo-nos a 1l:le, e verificamos que

suas promessas não falham. Milhares de milhares têm res

pondido ao seu chamado. Nem um só jamais foi desapon
tado.

ORAÇÃO
Senhor Jesus,"'uma vez mais ouvimos a tua voz cha

mando-nos. Dá-nos graça, sabedoria e coragem para lan

çarmos fora tódo o pêso do pecado e chegarmo-nos a ti pa
ra nossa purtficação, para receber poder, e achar a paz.
Em teu santo nome oramos. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA
"t:le pode".

William F. Quillian (Georgia)_

1° DE AGOSTO
A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE:

-\

Com o já famoso teclado Facit em 2 fileiras.

DIS,TRIBUIDORES PARA STA. CATARINA
CASA FEERNANDO, LTDA,

Rua Saldanha Marinho, 2 - ex. postal, 46'7

Fone: 3878

Telegramas: "Canan"
FLORIANOóPOLIS

�m 10 ia Brna�(i8 i

mesma com civilização par - em 1645, no Recife, os brasileiros Gonçalo Cabral, de itícular alguma. Entretanto }oiana, e Tomás, Pais, de T'igipió, foram executados como
está disposta a entrar em !umplices na insurreição contra o domínio holandês;
contato com qualquer cívílí - em 1822, D. Pedro, Principe-Regente do Reino do Bra
zação. Reconhece a todo. si], decretou que qualquer fôrça armada procedente de
numa civilização que não es Portugal seria considerada inimiga, se não obedecesse a

teja em contraste com [ intimação de regressar;
'mundo do Criador, tudr - em 1822, "Não se ouça entre nós outro grito que se

quanto seja compatível corr ia - União! do Amazonas ao Prata não retumbe outro é
a dignidade humana e seu .ho que não seja - Independência! Formem tôdas as nos
direitos naturais e deveres", +â S provincias o feixe misterioso que nenhuma fôrça pode

-----,

---'-----,-__,.--.�I-----R-.-
juebrar. Desapareçam de uma vez antigas preocupações,

Representante exll no 10 .ubstitulndo o amor do bem geral ao de qualquer provin-
,

"

" ,

.Ia ou cidade". Eis parte do "Manifesto aos povos do Bra.-

Francês 28 anos firma lega lisada, agente indústriais ;il", assinado por D. Pedro e redigido por Gonçalves Ledo;
,

,-
- em 1823, o E�ército liber0dor faz sua entrada

im Caxias, na Província do Maranhão': ,.

- em 1831, nesta então Desterro, nasceu o insigne Pin- Em dialeto chinês Denlal Sanla apoio
·

,01' Vital' Meireles de Lima, que faleceu no Rio dê Janei- DJa�'O em 22 de fevereiro de 1903. Desde muito êl;ianca foi tão do (����'n� �m�di����,�ão� ,'.
icentuada a sua vocação para .a pintura que o

.

Senador I n'Fpossibilitou a concretização &.. .

José da Silva Mafra e o General Jerônimo Francisco Coe- I ARTHUR ANTONIO MENEGOTTO
>

do plano de impressão de •

..ho, seus amigos e conterrâneos, levaram-no para a Côrte,' Bíblias em Braille, destina- I
Rua: TIradentes, D.O 20 -

.natriculando-o na Academia de Belas Artes, por conta das aos que falam a língua I FLORIANóPOLIS
dos mesmos; 'iH darí di I t h' I
_ em 1867, o General Mire reassumiu o comando-do E- Aan arim, um la e o c 1-

I
cércíto Aliado; ",

nes., I

Prontà !·�frê�g·a·r;�2!;!�::i�t;�;�:!1;·-
_ ..

.
,

"
.

.

_

.

disseminação das ESCritu-,raso

William Hill Murray, de!
quem o Instituto toma o no-

I

me, nasceu em Edinburgo ,

no ano de 1842, tornando-se I
mais tarde colportor da So
ciedade Bíblica Nacíonal.
Como agente dessa entida
de, foi para norte da China
em 1871, permanecendo ali
até, a sua morte, em 1911.

I Durante seu trabalho ali,
'ficou vivamente impressio
I nado com a situaeão angus
I tiosa de grar{de 1;úmero de
chineses cegos. Com o pro
pósito de promover a obra
missionária entre êles, in- mos para pronta entrega
ventou um meio de adapta- Aceitamos encomendas de PLACAS E�MALTADAS
ção do sistema Braille ao

Mandarim, que é a língua
de cêrca de 300.000.000 de
habitantes do norte da Chi
na. O sr. Murray mais tarde
também inventou um alfa
beto simplificado, através
do qual os analfabetos vi
dentes pudessem ler e escre ..

ver.

Logo depois de sua morte,
o Instituto Hill Murray foi
organ izado para continuar
a obra que êl'e havia -côme

çado,

INDOSTRIA /E COMÉRCIO

,

.

'>Avenida Beira Mar, 200 - Fone: 42-1603

üepósito. Avenida Guilherme Maxwe II, 377

Rio de Janeiro
Importadores de:

Chapas pretas grossas e finas;
Chapas galvanizadas lisas; .

Ferro em barras chatas, vergalhões quadrados e redondos
Ferro redondo para construções;
Cantoneiras L, Te D, em todas as bitolas;
Vigas H, I, D em todos os tamanhos e bitolas; •

Tubos galvanizados e pretos, para água e vapor, de todos os

diametros e tamanhos;
Folhas de Flandres.
Cabos de aço;

Distribuidores de:
Companhia Siderúrgica Nacional
Mineração Geral do Brasil, Ltda.
Companhia Metalúrgica Barbará.
Siderúrgica Barra Mansa S. A.

ESPECIAIIZAJ)A EM ARTIGOS DENTA�lOS
Estoque permanente de todos e quaisquer artigos

concernentes ao ramo

EQUIPOS, "CADEIRAS E MOTORES 'EVONI te-

para diversos fins

ATENÇAO; Atendemos os senhores Dentistas e

Protéticos do Interior pelo Serviço de REEMBOLSO
AÉREO e POSTAL
COM A CHEGADA DE GRANDIOSO E MARAVILHOSO

ESTOQUE DE MERC4:QORIAS

Va. Felicidade Picar� Cliluco
As famílias Climaco, Macuco, Gonçalves e Sena,

.onsternados ainda com o passamento de sua mãe, sogra
e avó Feiicidade Picard Climaco, (Dadínha) agradecem
IS pessoas que acompanharam sua enfermidade, conter
.an do-os com a palavra amiga. Agradecem em especial, ao
,)1'. Antônio Dib Mussi, pelo seu desvelo e carinho ao

tratar da saudosa morta.
CONVITE

MISSA DE 7° DIA
Orlando Climaco e família, (ausente) Oswaldo CU

naco e familia, Orivaldo Clímaco e família, Waldir Ma-
2UCO e familia, (ausente) Viuva Orlandína Goncalves e

filha, Gualberto Sena e filhos, Dimas Campos e 'família,
;'ausente) Cláudio Campos e familia, (ausente) filhos,
-ioras, genros e neetos, irmão e sobrinhos da pranteada
Feliciqade Picard Clímaco (Dadinha) .

Agradecem àqueles que os confortaram por tão in
fausta passagem, e, convidam aos parentes e amigos para
.'I. missa de 7° dia, a realizar-se na próxima terça feira,
dia 2 às 7 horas na Catedral.

.

Desde já, tornam publico seus agradecimentos.

AGRADECIMENTO

Dr. Cesar Batalha da Silveira
Cirurgião Dentista

Clinica de Adultos e Criancas
Raio X

.

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

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, Domingo, �l de julho de' 1955.

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

A IMOBILlARI.A "MIGUEL DAUX"
MINISTERIO 'De\. ÁGItICULTURA f)

"

ESTADO FARMACIA 'DE PLANTA0

INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE

SERV I-çO FI,ORE"S'I'âL
HELEül!Glà. }> i-ORES':i'Al,

lU:Gl,)NAL
. "I\CoRI:':O" COM O i�S'l'i\JJO DI'.

SA..!'lTA CA'fAlUNA
"VISO

_......
ÃDMINIST.KAÇ.i.O .

Redaçie e Of1c1n..,· à .rua; Con
selheiro Mafra, 11. lôO '1',.;1. �U22
- ;_;�. Punal' UiI.
Diretor: RUBJl:N � lo, KAMOS.

2 Sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua Tra

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

Conselheiro Mafra.' ,

10 domingo - Farmácia Esperança - Rua Conse
lheiro Mafra,

16 sábado - Farmácia. Nelson
Schmidt.

Rua Felipe

VENDE 1\ _l)elel;ü-cia Flore!> tal Regional,
Uerertti>' DOMlNGOS r. LI"

l:I,!UINO

l\1E::S DE JULHO

Uma casa ampla, construída em um terreno de

20x19,50, local izada no centro da cidade, sendo parte fi

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

c-s 800.000,00. Negócio urgente,

nu serrtid« .le cuibir, ao máximo pos

sível, as queimada..s e derrubadas de mato, afira de iJlll),;
pedir os desastrosos ereítos eccnõmicos e eeulógícos que U"prelilentlh.ltea·:
acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção RepresentaçõeM A. S. L'rA.

de todos os pruprtetártos de terras e lavradores em gerat, Ltda.

.'
."

d
. .. .

Rua -,,,nador' v"nt.. .0 - li"

-0- para a extgencia o eumprtmente do Codlgo Ftoresta]

landar.Duas casas, localizadas em um terreno zle 9x53, sito I
(Decr. 23.793 de 23-1-19:t<i) em todo o Estado.

' Te!.: 22·liiI24 -- lho da ;&Ualrol.

no Estreito, 'Sendo uma de alvenaria e outra de madeira. QUEIMADJ\S E VERltUBADAS DE MATO
!lua 16 �e No�e_mtr:) 2�8 6" 17 domingo - Farmácia Nelson

, . , I'
" I

andar &alll f>.lll·- �ao PlLul·:.. Schmidt.
.

Preço (..;rlji 300,000,00, Nenhum, proprtetárío de terras ou lavrador podere l

_

_ -0- proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar, I '-SS'NA'JURA'S
23 sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua João

Duas casas situadas em um terreno de 10x65, sito com antecedência. �\ ne eessarãa Iícença da autoridade eo- s. C"'i'lt�l Pinto,

no Estreito, sendo uma de madeira e outra de material. restal competente, coninrme dispõe o Código Florestal em!A
24 domingo -r-r- Farmácia Moderna - Rua João Pin-

Preço Cr$ 220,000,00. seus artigos 22 e 23., respcctívarnente, estando os infratores'·
no .. Cr$ 11°0,°0°0 I

to.
,

'e-

::Semestre. ' •........ Cr,. 30 âb d (t d) F
-0- suíeítoa a penahdades. No Interior' sa a o ar e - armácia Santo Antônio

Uma casa de madeira recem-construida, pin cada a ! REFLOl-tES'l'Ai\l<1:NTO
' Ano' , CrI 2')0,00,Rua Felipe Schmidt, 43.

'1 I I' d t d 20?r. N
.'

I E
-

Semestre Cr$llO,OO I 31 domingo Fa
•.

S to A

o eo, oca iza a em um 'erren� e xzu, egocio urgen 'sta
_

Repar tíçâo, pela rêde de viveiros flol'estais, ern Anúncio. mediante non.tráto. 1. .

- rmacia an ° ntõnio - Rua Fe-

te. Preço Cll$ 95,000,00. EstreIto,' cooperaçao, que mantem. no E"tado, dispõe de mudas e se. .Os ongll:'llS, �e8mo nlU� pu- I
lipe Schmidt, 43.

! � d
. .,

: blicados, nao serae de rlvidos. O serviço noturno se ,( f t d I F
'

, -0- mente" e espectes rtorestaís e de ornamentação, para fur-! A uireção não ae rupl)Dlül ilila' A •

1 a .e e ua o pe as armácias

Uma casa de matertal, localizada num terreno de ,nedmento aos agrtcultores em geral, interessados no reflo- ,!l,elos tOon,ceito. emitido. uoa a'- S�nto AntolHo. e Noturna, sltuadas às ruas Felipe Sch-

10x500 aito a rua 14 de Julho, Estreito. Negócio urgente'j' l'est�m�!lto de s�as terras, alem de prestar toda uríeuvaçâo i��....'!.�����_.__ ,_� I
midt, 43 ,e TraJa�o. -,

- •

Preço Cr$ 140.000,00. teemca neccssarra. Lembra, ainda, a possibilidade da ob-!. ' "

A pl�sen�e 'I�bela nao podera ser alterada sem pré-

.

-0-
.

I teuçâo de empr-ist.imos para' rerlorestamento no Banco do I IN1i'ORMAÇOES
na autorização deste Departamento.

Uma casa de madeira recem-constniida ainda não I Brasil, com [urus de 7% e In-azo de 15 anos,
.

UTEIS

habitada, localizada eal um terreno de 10x30\ sito em! (h interessados ert;l assuntes florestais, rara a ubten- ' -0-

.-------�.------- __
.

---'----:-----�._----"-

Coq ue iros. Preço Cr$ 180.000,00, I ção de maiores sclarechnentns e requererem aatorfzaçâ» I O leitor encontr-ara, nesta co'

-0-
'de Iicençapara queimada e derrubadas de mato de ; ! I�n!l. il1!ütmaçõel. Que. nac aita.

i ... . . ' ".

...) ",veJ.u

lúlurHunenle
e de irnediato :

Uma casa a Rua Conselheiro Mafrll: ! mrrgrr-se as AgenCias Ftorestats Munícípaís ou diretarnen- .JORNAIS Telefvu6

-0-
! te a esta Repartiçiio, situada à rua Santos Olml�Jlt nO. 610 E,!I��do ., ,..... 8.022

Uma casa a Rua Fernando Machado. l..t'fl:i f'lóf'Jàoi'p"tis.
- ,A, Ua"etll .; l!.fl56

.1
,DII'.rlo da I'arde '., .. , , :;,519

.' Tel",Hine' 2.170 -_ Caixa Postat, 3!i5, iA Verdade.,............. 2.01(/

Uma granue casa com terreno, em Santo Antônio. I Endereço telegráfico: Agrisilva -, Florianópolis, S. C. �{6���;�'1.l�riêli.l ... ,... 2.688

Preço Cr$ 150,000,00. '\ �
..._�'..,__."�=_w . . ---

.

-- 1 Caridad,,:

-0-
'(Provedor) '. !UU

D�Hls casas de madeira, localizadas em um terreno I Viadem segu'r'!.lDt!8 1 ��.��ar���,��':::::::::::: !:�:�
de 20:<:28, de tamanhos diferentes, situadas junto a Es-

. 8" com· ia y Militar � 1.117

cola de Escrita e Fazenda da Marinha, no Estreito. Acei-
!Sáo Setnatião· (Cua di

ta ofi'rta. Negócio urgente. ,e f�pídez
! M;���,��ad� "IJ��t;,�' 'c���

l.lU

--o-- o
los COI'I·ê.. ., '.UI,

T
' 'f" I t

.

d B A P
S NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO CHA.MADUS tiR-

res magnl lCOS ° Cs na praIa o om brigo. re- G.i·;Wfl;;S

�o Cr$ 170.000,00. a'APIDOi {(SDL!'WBI1SILEIBO» ��l:�i�Ode �f�mb�j���,lf:r��: UU

-0- ções) .... , . , , ' .. ' . . .• 1!..t04

Quatro lotes no centro da cidade. Preço _ .. , .. ,."
Florianópolis - Haja{ - Joinville - Curitiba PolíéÍli' (::;'aJa COlIlis"rio 2.0:f8

Cr$ 550.000,00.
Polleia ,Gab. Delci'ltdó).. a.iiJ<I

A
A 1:1 D

COMPANHIAS D.i
,

,.-.geUCl·a 'Ii'.-
nua eodoro esquina d6 TRANSPOR'fliS

Rus Tenente Silveira AÉREO
TAC .

CruzPll"o do Sul .

�,..���===' :_ �::h�==�= .,�.-:-_ :"�.l:.��::.:.._ ,Pnna,ir � .

IV":lg , .

ILÓlde _",lirao) .•.• , •..•.••

,";e5,1 :., ....•. , ,., ..•

• Scandlnavas .. ' ..

!HOTÉI8,Lux .. , .

l�ligtl9.tic
.

1\1 etropol _.

La Porta ' .

I Cadquf: - •.•.. , ..•••.. ,.

I Central , , .

,l';.crelll ...•.............

! k���kÊi'Í'o , .

. ....... -___ .
Pi!(qU_Ei .' _ • � •.•...••••.•.

Rua Felipe

.

Duas casas de material, situadas no Morro. do Ge-

raldo, tendo cada castl seis peças. Preço das duas .

Cr$ 150.000;oõ� Facilita�se paganlento.

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

A Casa n. lS'na Rua Silveira de Souza
As Casas nas, 1 e 3 na Rua Sete de Setémbro

1.021 Uma casa de estuque na rua Servidão Moritz, (Morro)
2.276
I.U7 com o terreno 6.' x 14, pre.ço Cr$ 18.000;00 .•

8.321 Uma casa de material com o terrenô 10 x 30 no inicio

�.!�!, da estradll: do'Pantanal (lado da Trindade), preço Cr$...
1.171 ! 40.000,00'

.'

..GII I A trajar com ° Sr. DorllJécio Soares ou ° Sr. Sílvio
oe I Sonsini .

'-,

1.70U
2.600
I.IiU
1.121
2.401
U68
lI..600

Raio,s X
-o- .Ilpalelba,em moderna fi completa par. lIlulLique" exam.

radiílluKic•.
ltadio:nnu f! r...dloscopti\l".
'l"ulmões f: coração (tOl'lll:).

Estomago ....:. intestinos e tigado (co)ectstotT:ilÍ'la).
lUns e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Histel'o-!lal!Jiugografill com, Insu;I:..

ção das trompas para rlbgnó.s;tlco da elíterilid�di!;.

Radiografias de ossos em geral.
iUedidas (:.:ia_ •.as dos diametrol! da badÂ p�I'a I)r1ent..�

çáo (lo parto (Rádio-pelvimetria).
Diàrlamente na Maternldade Dr. C!l.rlú� Gonet..

--0-

VENDE·SE AS SEGUINTES PROPRrtDADES
-0-

Quatro lotes na cidade de Londrina, Estado do Pa

raná. Preço Cr$ 180.000,00.

Um lote de 10x34, a rull Tupinambá, Eetreito. Aceita
oferta'.

"
-0-

-o�

Uma casa situada na Praia do Bom Abrigo, e um lo

te anexo, com onibus na porta. Preço Cr$ 150.000,00.
Vende-s� a casa' ou. o terreno em separado.

'

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

DR. ROMEU BASTOS
. i'J!(

PIRES IMÃRIO DE ·LARMO Di'.. Vidal' Du'ra - Filho
MÉDICO CANTIÇÃO ES

�om !',át!ca no HOiplta.J Sic. I É '

PECIALISTA EM' DOENÇAS DE CRIANÇAS
DR. 1. r�OBATO DR. WAL1\iOR ZOMER I-l'1BlClat'o de Asslil e u "'&LU

i\f D I C O CURSOS DE ESPECIALIZAÇAO NO RIO D.I JANIlIRO

• FtLHO l GARCIA CliS�Lt�'I<�l° �tia,�elr.a
CLÍNICA DE CRIANÇAS

.

PEDIATRIA· NJW-NATAL
.

- DIS'rúRBIOS
..

DO R

O" ..n;:'&II do apu.,lho t",rlllnCÓr!o ; Dlplo3uII!!o r-ela I'II<"u14.1I. NiII- �ARÚIOLO "IIC.\ ADUL�OS
'

NASCIDO. - ASSISTÊNCIA TECNICA ESP1<JCIALIZADA .C!�S
, TUnFmCULOS�' \ cifll!ill de Medldna d. Ulfth""';:- Contult�.,. R �.!' Dl,ll!l1ça-s Internas I PREMATUROS

- TRATAMENTO;- iNAPETÊNCIA INFANTIL

. RAm()(l�AFIA II RADI08GOPlA !
.

lIidade do Brull I rel�s, 22 ,;�i.. 26'7�<I 1t01 ••i·
CORA.CAO _ FIOADO _

,<FALTA DE APETITE) - TRATA1\u:NTO DA :lNURISlf NO

! DOS PULMóll!S 'I
E:r.tntérno por concuno III!. .1&. Horá--' .. ,

. -

TURNA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES' DIQT
-

'>BI
•

. f Cil'u�"la do Toru;
, ternidade-Eatola

I;;: 't td?s. :sejlundae. Quurtaa iii UINS:"_ INTESTINOS PSICOLóGICOS DA INFANCIA - lilNIt'jiRuIDAD-IS D'-.; U1N-·F· 'ONS
._ ,JiI.ÉDIC08 _.

F d Ib f' 1" d N ('i I d' P f O' 2
,ex a eiras: CIA DE MANEIRA GERAL

"'" A .....

CIR1IRGlA- ::LtNICA
onlUI ... pc a '1I'U .1i é ,lSd ..- ,erv.�o o lO. clA-:-to... Das 16 às 18 h r Tratamentn, moderno da

I
CONSULTo'RIO - FELIPE SCHuIDT

'

GIIR:AL-PAR'rOS nal .. .te M ...riiclna, Tlaln!Ggllltla to drill'uea Lima) R
.

r'
o 81. .lU. .8

3 ..rviçQ e.ompletQ e l,pilie!.<l1j. l';"lodrorIlUl.o do HoallltA! N.- Jl:�-I:t<!1:."O ,io Sllrviço de Clrur- 'l'>1id�sl��ncllI·;2oRuad };'elip. 8ell· SIFILIS 90N�ULTAS - DAS 2 AS li HORAS.'
•

""do dai' DOJlNQAS DJI SjlNHO-
.

réu ...lua .lr1il! ... HOMpif-_' L A. I'. ii. T. C. T I '3 Ó02
- ali ar, I!.pt. 1 - ConsultlÍl'jo - Rua Vict6f

....ONS1JLTAS Cf HORA MARCAI>�: FON. ·.16•.

RAS, cOlí. 'mo-dfHu';6 mét...do. lo; C!!"riO de eOlpech,U"..çllo ••�A I, d" Rio de Janeiro
e, .

.

M 1
RERrDÊNCIA - TENENTE SILVEIRA 1.0 crON. 1111)

diagn6sticoa .. tratam.nto.
S. N. ,'. Ex-Inter",,,, � .,tJr�"'IOI!IJ'

' )lf<l�cl) II.. Ho.,It.al •• ' I DR HENRVH-J-E'-'-;',
---- ,eire Ie�, 22. ' ATENDE CHAMADOS A DOMICILIO

'
.

SULPOSCPPlA _ HISTlIltO _
tente d .. Clnl'ltia doO �r&t u�>\) TI : � Ca�'dade.. .

. •. '<;I� �

Pu.ISCO HORAltrO:
_ .. _�-_ .. --- -----

SALPI�GOGRAFlA _ IUr:.A.- ;)_. '\
r,ulmsri". (�I.u'. ,J.,OU·.\�S D5 SIINHORAS -I ' PAUAJSQ O'

DR. ANTONIO -SÃTIS:I:Ã-·!--DR. CLARNO G.

LIS1(O BASAL .

I LOlla; l<'eUpe Sdlm!dt. U __ I, PA�n08 -: OPilRAÇõ.I!8 M'GnlCO
as 13 as 16 boras. '

.

oJUNIOR
.

, . Kadlo,te:'a,lII por o.... e.rtaa- Fonl! &801 ;
(.0,,".; Hua ,Toao Pinto n. 16, Oper'llçô-ell - Doenc;:.. d. S"-,

Telefone: Consultól'io GALLETTI

El(!tr(Je(>a�U:,..çlC) _ 1talOtl Ultra,
- At_E-u.d .. e� bOl'iI rn ......,..d"',· 1 ,d... 16,00 Ih 18.00. h(,.�lI. ! nhoTalI _ Clínica de Adrdt,,".. 3.415

-

CLINICA ESPEClALI2:AVil.. li li. ,- ADVOGADO _:

Vlolda:"e'J,.llfra VumeUl..
..

; R"s ..
_ .�U8 JiAt"VGI� ,IlInlor,! �ela manhã at.na. di.' I Cllr�() de Especializacão no

i I C
CKL,\NÇÀl!I Rll� Vitnr Meh','Jea fiO.

C�:aIlU.l,t6.rl.'0.: Rua TrajanQ, D. 1. l80 _ Fone: !395 I
r,a�ente no !lofillltal d. "qosPital dq. S!lTVidoru.dQ

; Rsidência: RU.á:·José do'. onaultai" da. 9 ás 11 hor"," lONJl1: %,..,68' - FlorianõPolh'

l0 and�r.:_ Jlditicio do Iontlpio.! ,-;-
..

-;-
_---

,
_ ,C.art:l�d.... tsdtl. .

111.-
Vale Pereira 158';_· P.rala

!
12
Rei"'. C<JDI.- .Padro· B:t..,n4lilinlu'

Bor:irio: Dite II •• 12 hocac _._,1
I.,R. YLMAR CORR.:lA

I �esrdencla. I (Sprviço do Prof lliU'ilno d",! da Saudade - CoqueI·ros.1 ADVOGADOS

Oro Jal1SSI. CLII>:ICA MÊDJCA
uu: General Bitt'!lnCollrt D. Andrade)

.

__

� DR. ANTONIO GOMES n-u

Da.. li' .�. 18 lloraa - Dn,

I'
CONSUL'rAS du 10 -- ll· no· lO� 1 f

. CO�Slllt1.i� _. Pela illJOr.liIl! 110 -I' DR. JOS� MEDEIROS ALM�ID."

.•USSI :_, tlla. "���' 2.69%. Hospital dEi Caridad., DR. MARIO WEN- VIEIRA
.IlI �1

Re.id.tr(�j.l- Avitntdll Tr..m· RUII Tir&dentc. :i ,_ '011" 1I�16 L DR
-

NEW-'�fr-o-;;-·_··---
A tarde du

.. �l)SO h. $m dian- DHAUSEN
.

,

ADVOGADO

powsk)', &:&. I
. n ti' no con.ultorlO 'RuI t-luntal (I 11l'1"A' MÉ

'

.

-- ADVOGADO -- 'Es�l'itório 8 Re.i":�ncial

DR. JOSlt TAVAP..:I:S b'AVILA I Machado 17
t

:.Jaqt1l!" 4c "t'i�a-l
� .. • l.. DICA DJl A.DUL '1'08 Caiu ...Poatal 150. - It.jal Av. Rereilio Lu&. U.

I IÍpntes Tel 2766
- E CRIANÇAS Santa Catarina. - l' 1 I 11146

DRI JúLIO DOm ·IRACEMlí. CIRURGIA GIIR/.I..
I R' 'd: '- Consultório - Ru. lo." �;Il __::::

__; _.:..._..:..::e.:_:e::.::.:oD::,:"":_::-==.:..'-----

VIEIRA. MOLE'S'l'lAB NKRVOEt-\S llI' Doen?u de Senhora. - Pt'octo- Cou���,,�n�:
- fila Pur.id.lIt.: to, 10 - TeJ. M, 7tl9.

-

I D Lauro' Daura'

'MEN'fA13 _ Gl.J.NICA G�ll.A'
logla - Eletricldade Mitllc.

•

CLINl' II Cun.ultas: Da.' l•• 110r', r
JI�Dl_ç()- . De Serviço Nilci�:l.l II. D081;:: Consultório: RaA Vito? lI.i· \

' CÁ Residência. Rua ••t..... ii: •

Il'>P�ÇIALI$'IA ..." OLHOS, Iças Mentai.. 'el�B n. 28. - Telefone: Ua7. 'OLHO- __

de
", nlor, 'Il. Te). 2.8l! ..

OUVIDOS, NARIZ �.,.GA1:I.GA
.

.NTA.. Chel'.. do Ambulat ()., Hi"l-
Consultllli; Da! u: 1"ll'U em I

3 �UVJDOS - !tI,UU
,

-------.- .

Clinica Geral

'fRATAKIINTO. I! ,OP••AÇ�· .3 'ne
J

M;rrtal
' ..

--I diante:..
. '

'I (,A1WANTA I DR. NEY PERRONE I Especialista em moléstias de Senhoras e vias uriuá�

IDlr*:VI'lIIelho- �.b.,U..p.. -! Psiquiatu do HO_ll.t.&l _

ResH;encla: FOlie, I.UI I
DR GUE

DO •

MUND
.. , rias

-�\c ,.,!ll'ra ..So.... Colônia SlInt'AIl"
Rua; Blumenau n. 71. ,'" R�ElR<! DA FONSECA "I" -

(Tr.'aJi>u,llt." ti.. al••a... u. C{lll\�uhottt ...pi. p,,'o !',.no- DOENÇAS DO APARELHO D1- Nghete do Serviço d. OT01U- Formado pela Faculdade Na.:1 Cura r:1dICal das infecções agudas e cronicas, doi
"lJeraçie) . b'"

. '" 1 J '". ,G]<�STrvo - ULCERAS DO IIS- i
do Hosptal de Flor!snópoli. riso! de Medicina Uninuid ti Ih 't

.,.

ADflo-retilloacupla _ 11;•..:.1,* 01. o. fJ<l� t :a�ullII�, #,,:-.:_\n ��-! TO'\1.\GO E DUODENO AL1IR .. :
Possue a CLINICA o. APAR•. i do Brasil

a e, apare. o iem o�urmarlO em J\mbos os sexos.

6CIlluII _ Mu4er!l. t

..

·

.......l. 1'1�o!'/süZ�;��P��rç:�coe-o!;rt�!
..

,,�:. GIA.DERMATOLOGlA lt
.

CLI-
LHOS MAiS :MODERNOS PARA

•

�ro D1I J:u'll:IIlRO

I
Doenças do

apar.elho. Digesciv()
e do jlstema .8rvoa",.

II. Ot....1llaol.d•••l.L (W�. ta, du Ui ih li sor... <.1,'.,_ i' NICA GIHtAL TRATAMENTI' da. DOllNNÇ.AS, Aperf",,:oamente na "Cua d. HOl'ál'io' 10l/, ás 12 e 2lj,
-

I)

•• Elta••) (hA)
, -� , DR JULIO PAUPI'l-

da ESPECIALID.AD. I Saude São )li�ull"
. . ,2 '. j as .

HoriTlG da•••• li ..�r.a 'I n��a Anita Garibald!,
'.." " , Consultas - li.!' fil.tI!!.i li,;)! Prof, Fernando P&Ulinh Consultório: R. Tiradentes, 12 - 1°. Andar - FOJle�

tia. UI �. 18 lIioul.
, 'de General BitteucOtifl....Qlh.... FILHO HOSPITAL. Interno pOI' I P"lOI do SIlTico' 3246 -

Conlnltórtol _ RG. Vl�r ibh RESIDENOIAI' �ôla B«" tf.n, I E'L i:nterno dIA 20" .:tf<lrrnari::
A TA;UDIiI - daa • a8 �, de Cirurgia R

"

nl.. II _ 10n•• 18'75.
. 1a9 TeJ.2901 : e SeTVu:o de .rastro-enter"lollia

no C�NTSULTORlO Prof. Pedro d...oGra esidellcia: R. Lacerda Coutinho. 13 - (Chã"�aI'II

R,•. _. 1I.ua. Sio Jor,. I' _

.__._,---_
..

-__.....! da Santa Casa do Rio da J.ll.iro' CONSJLTORIO - 1&.a ilo. Estag.lO por 1 ano na "I",tn.. 40 Espanha) - Fone: 3248.

""on.' '''11. DR. ARMANDO V� I(Prof. W. B;,rardinelli). ,ILHE�S �o l!
'. I nidad� - :Iil�cola"

___� ,_.
I Curso de IUlUfOlojfi<l (Prof, I .RE..,IDENCIA - Fellp. Bell-)

Prot. OtáVIO Rocrll!:"'" LLn.

DIt. SAMUEL FQNS.-f,A RIO DE ASSIS 'Austregesilo). mldt nO 1.13 Tel. 2166 Intunü por ! .no do !" nt,;

CIRURGIAO-DENTISTA IDo. Serviços' de elinlu l:dom Ex interno do Ho.r-ita: Inlit.r.'---'-----
Soco·rro

Clínica _ Cinreia _ Prot... d.a Auilltêncla Muruclllal • f;!(O<l.• ,cidade V. Amaral. DR. ANrrON!O MONIZ OPERAÇ6ÉS

[lelltlria .
pital de Carldlllh, I QOENÇAS lNTEKNAI!l CLíNICA Dli Al'ULT �

aalol X I I.tr.-Vlrv.lk.·
.

CLiNICA' ·)UiDICA D1I CllU.N-! Coração. E�tôm.&:,o, !ntuUno,
DE ARAGAO I DOlliNÇAS DS �;ENCOIUS

Conault6rill I :a8lM'neial .a. i OAB. ADULTOS fil!'ado e vias biliar••. 21l1l, o"",_! CIRUUGlA TRI!lUM..A'l'OL;)GU OONSULTAS: r-.o nOlpital d.

'aruando .aelrt.ado I, I --: AI.rrIa
- .! rio� • ótero,

_
\ Ortope_dia Caridade,

.

diariamintl daJ 8 1U

1'8).810n.: 1215- i Oon.ultóno: Rua N!uul�. lIh· I (,t,n.ult6rto· illt�fr lt"�1!"..l..", Consllltúrlo: J oao Pinto, la. 10

Coniultas: du 8,(10 •• 11." ! dado, 7 _ Consultl&. ",.. 11 ••
:
!2:..

.

I'
, DRs 15 às 17 diáriamiónto. 2'" 3'" 4'" das 14 às 16 horas.

• du.U,OO'b 18 }ooral !18 hor.. 'IDas Hl h IS !lon:. Me,,08 a:l! Sábado. no Consultó1'io à Rua João Pinto I

E::r,eluaivltment. com àc>ra m8l-
I R,,�.dénci.: RUI lI�recha.l lTlIl- Re:>id�nciiol: Ros. BM.il! ..... ilO.; �es; Boc!liuv� 136. m. 16 (10 andar). .

..... IbuIDi., fi _ fono: I'dia jFone: ..-"8. ' I rone: - 2:.7.1', ltESIDENCIA: -- R. tuart'J

!
Shut<ll, 1119 -- j'}oril:,nór;l()lil,

INDICADOR PROFISS,IO'N'ALI

Restau rante Ha.on
RUA Mar.echal Deodoro li.
Em Lages, no IJuL do Brun, o melhor I
Detl(>onw ��p�c1s.l· pó\l'a OLl aenhOl:�1II V1&Ja.ntea.

Lavando com Sabão

�Y>irgem ESlJecialldade
da Cio. iEIZIL INBDSTIIIL7JolDltUe. (Dlllrea r8olstradit)

.

ecoDo'miza�se; ;tempo _.
e dinheiro

.

. ,_,..__.��.cC,"'7"�"",__,.
__._-�._--�--.;.,,,._ .. ,--_·-'_"·�'----_··_----' -,,----,,-

.. -
'.,,' ._c,__ ..

. ---��._�-�-.-
.._---;..-
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CLUB'E DO'ZE�' DE AGO '-TO
BRILHANTE PROGRAMA DAS FESTAS COMEMORATIVAS
DIA 8 - 2a. fEIRA - CINEMA PARA OS FILHOS DOS SRS: ASSOCIADOS
DIA 11- 5a', FEIRA - CINTILANTE BAILE DE GALA, COM A APRESENTAÇÃO DE DEBUTANTES, SENDO O BAILE ABRI�

LHANTADO PELA FAMOSA ORQUESTRA "CASSINO DE SE 'VllHA"
-

DIA 12 - éa FEIRA - GRANDE JANTAR' DE t:ONFRATERNIZACAO.,

INSCRiÇÕES NA SECRETARIA DO CLUBE
DIA 14 DOMINGO � DOIS :BAILES,PARA INFANTIS E,JUVENIS, SENDO O INFANTil DAS '16 ÁS 20 HORAS E DAS 20 1/2
ATE' ÁS 11 HORAS PARA OS JUVENIS ..

FALAM AS MULHERES ...
••• - .

h M
.

i por Maria. 'I'erezín a arnns

i_ Entre as grandes modificações que a vida moderna

l1l'tlPÔS ao homem, ress,alta, indis�utivelmente, o �ovo p�-

Ipe] da mulher na sociedade. HOJe a mulher esta perfei
tamente identificada com todos os problemas sociais que

I af ligern a humanidade.
A mulher não foi feita, especial e exclusivamente, .

',� Isó para o lar, como ainda o querem alguns �ais "arrai-I
. -l.l.t� ga�:lo'S" à antiga escola/de que, a "mu�her n ao dev: s,er I

,
" _�" a lém de uma. boa serva". E aSSIm o foi desde os primor- .

, " �.�
I dias de nossa civilização.

I

..1 Não nego, apesar de tudo, que a mulher foi feita
i principalmente para o lar, mas, que me perdoem "aque-
les", não exclusivamente.

Contudo, o tempo passou e as modificações 'surgi-
,ram.

'

,

Hoje tôdas as portas se lhe abriram, todos os cami

nhos se lhe descobriram, todos os terrenos se lhe descer
rinaram e a mulher transpoz os umbrais dessas portas,
oalmilhou todos êsses terrenos com uma segurança e uma

I firmeza,
realmente impressionantes.

Aos poucos vem ela tomando seu verdadeiro lugar na.

.oci eda de : lutando õmbro a ôrnbro, passo a passo com o

'remem, com êsse mesmo homem que se assusta ao vê-la

'irrne, s�rena, enérgica, corajosa e, sobretudo, feminina,
lsputando-Ihe palmo a palmo, o pão de cada dia!

Entretanto, tem-lhe custado esta conquista sofri

'lentos, incompreensão, críticas rudes e ríspidas, às ve-

'rs (pasmeml) da própria mulher!!! ' BO'LS'A OFICIAI DE VALORESMas ... a con quista está sendo feita. . I' .
.

-

...... ti
A mulher, atualmente, deve ser encarada por outro' Quota das disponibilidades cambiais que serão a-

,:ism� A- mais c.on;pree.nsivo, mais humano e, por que

j
pregoadas e� Ie ilão, nesta semana:

'.ao dizê-lo - ma is inteligente.
' 'I'erca-f'ei ra, 26-7

O nosso Código Civil, por exemplo, datado de 1916,
.

.

,

em aiormas que se adaptam, perfeitamente, às condicões Dolar sôbre a. Argentina - Pronta entrega
'e vida daquela época, entretanto, mudaram-se os,. tem- Dolar sôbre a Finlândia - Pronta entrega
os, mudou-se ° ambíêute, a mulher cresceu, ganhou lu- Dolar sôbre a América 120 dias

RI' de destaque na vida, ocupou posições de relêvo na Quarta-feira, 27-7
strufurn social de nO,S8a gerrte e o 1l0sS,Q. Código, Civil
ontinúa a. ,I�esh:.ingir mnitas-cotsas às rsulheres . '.--;

,-

.Nesse sentido (se me permitem), o Código. bem ..

í Código não "evoluiu" •.•
.

RIO - Julho.

PARA AS FACULDADES DE DIREITO, FILOSOFIA,
. Armando H. ela Silva, proprletário elo Peroln Restan i lVIEDICINA, FARMÁCIA E ODONTOLOGIA.

l'a:1t:, sit_o no Estreito, cOl�ul1ica. ao,� Sf�S di�til1tos Clien-I '.·CURSO ·"BOSCOte" ... amigos, que reassumiu a direção naque.e estabeleci

I:�e�to 'e que, co�tin�ja a dirigi-lo pessoalmente, esperandu I Ma.trícula: Livraria Liaer, até 31 de agôsto.
'llleL'�(;rl' :l prefer�l1CIa, com que sempre roi distinguido peh I lnformações: Local acima ou pelos telefones 2316 e
sua 11'cl!ncrosa cllentehl. 3661

Estl'C'l'to 26-7-"5 I ',.
, ;- .

. ._"''''';�'' '.,� � .:.. I [mclO das aulas: .1 de setemhi'o.

,

=-�===='=""""'"

PREFEITURA lVIUNICIPAL DE FLORIANóPOLIS,
DIRETORIA DE OBRAS E VIAÇÃO

- AVISO
De ordem do Sr. Prefeito ficam os propríetarios de

imóveis situado na Estrada ela Base, no trecho entre o

Largo Treze de Maio até Saco dos Limões relembrados

que deverão, se o desejarem, solicitar a ligação de água
antes do asfaltarnento que se está procedendo na dita

Estrada,
' ., _'----'

� - --

As restaurações que se fizerem necessárias, posteri-.
ormcnte á execução . do asf'altamento, motivadas p01'
aberturas, de valas, serão cobradas pela Prefeitura.

Ficam, outrossim, avisados os proprietários de imó
"eis situados em todas,as nus dotadas do meio fio, que
deverão executar .o calçamento dos respectivos passeios,
com ladrilhos hidráulicos, dentro do prazo de 60 (ses
senta) dias á partir da data- da puhlicação deste edital,
sob pena de multa- progressiva.

Os passeios já existentes, e que se encontram em

máu estado, deverão ser restaurados tambem dentro do

prazo acima citado; 110 caso do não cumprimento desta

exigência a Prefeitura mandará executar o serviço, co'

brando as despesas' com acréscimo de vinte por cento

(20%) para a administração e na conformidade do dis

posto do Código de Postura do Município de Florianó
polis.

Ficam proibidas pavimentações de passeios com pé
dra ou cimento.

Zerbi Lins
Diretor de Obras e Viação

PÉROLA RESTAURANTE,
(Estreito)

I

PRE' -VESTIBULaRES

n&_EO••·.:l
�' !Pj A MÁQUINA DO 4.° CENTENÁRIO

�I Com garantia de vidtl

r.,:{f\:1 Cose paro frente e poro Iroz • Borda com pfirfe,çÕ,)
Móvel de 5 govelas, original • Elegante gobiM,te

-�

AceitcHn�s Revendedores para este Estado

FABRICANTE: MANOEL AMBROSIO FiLHO S, A.

FÁBRICA: Rua Faustolo, 1342

ESCRIT. e LOJ�: Rua 25 de Março, 270 - 280

�L:. Rio de Janeiro: Av. Pras, Antonio Carlos, 213·3

iiiiiiwz:z'*i$ * a''T�:_r........';;>-

Dólar sõbre O Chile
-,

Dolar sôbre o Japão
Dolar sôbre a Noruega
Francos Francêses
Francos Belgas

Qu in ta-feiru, 28-7

-' Pronta
- Pronta
- Pronta
- Pronta
- Pronta

Total
1.000
10.000
6.000

350.0ÓO
100.000

entrega
entrega
entrega
entrega
entrega

Total
Dolar sôbre a. Espanha - Pronta entrega 9.000

Dolar sôbre a Hungria - Pronta entrega 4.000
Dolar .sôbre a Tchecoslováquia- Pronta entrega 7.000
Dolar sôbre a Turquia - Pronta entrega 5.000·
Coroas Dinamarquesas - Pronta entrega 28,000

Resultado do pregão de cambiais realizado 4a. feira.
DoIar sôbre o Chile,

�a categoria. - mínimo e máximo 38,60
Dolar sôbr e o Japão

a categoria - mínimo e máximo 49,50
�:1 categoria. - mínimo 49,oe máximo 49,10
'q categoria ..- mínimo' e máximo 82,25

Dolar sôbre a Noruega
.a categoria - mínimo e máximo 30,00
"la categoria - mínimo e máximo 43,20

Francos Francêses
a. categoria - mínimo e máximo 0,1538

Francos Belgas
'a categoria - mínimo e máximo 1,565
a categoria - mínimo e máximo 1,72

Quota das disponibilidades cambiais que foram 8,

rregoadas em leilão, ontem, quinta-feira:
101m' sôbre a Espanha - Pronta entregu-e-Total 9.000
f)olar sôbre a Hungria - Pronta entrega- Total 4.000
10Iat' sôbre a Tchecos-

lováquia' - Pronta entrega-Total' 7.000
'1olar sôbre a Turquia - Pronta entrega-Total 5.000
Coroas Dinamarquesas - Pronta entrega-Total 28.000

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

CGM VIAGENS rm1l!a'A� r.: Pf.:ltMA �ENTES EM CARROS PRóPRIOS

FILIAL: SAO PAULO

�I CH tegol'ia - mínimo e máximo 51,00
:a categoria - mínimo e máximo 95,90

Dolar sôbre a Iugoslávia
. 'a categoria - mínimo é máximo
'a categoria - mínimo e máximo
la categoria - mínimo e máximo

Dolar sôbre a P_olônia
�a categoria - mínimo e máximo 31,60

Dolar sôbre o Uruguai
�a categoria - mínimo e máximo 35,00

Coroas Suecas
.... ,

!'e;;pirat,Qrias. "Satosin" eli- a categoria - mínimo e máximo
mina, a tosse, da novas for- �a categoria - míÍlimo e máximo
1::1>1 e vigor. Procure nas

�a categoria - mínimo e máximo

farmácias e droguias "Sa
tos in", que combate ·as bron •.

qu ites, as tosses e as con.

sequências dos resfriados.

Expresso· .·f.lorianópolis LIda.

Endereço Telegra.,tíc:l
Santlrlra e Transpoll.5

-".)-

..

Tfansporte de cargas em�g'eral �ntre
flORIANOPOUS, CURIJIB'A E, SÃ\Q PAULO

i Não deixe que as Bron-
I't R 'd-,

li III es, ou OUqUI oes amea •

cem sua saúde! Ao primei
ro 3cesso de tosse, tome "Sa
tos in", o antisético das vias

MATRiZ;
Escritório:

Rua Padre Roma 5Q - 'rerrel)

Deposito:
Rua ConselheIro Malra u. 13$

Fones: 2534 ..;... 2.1)3·:;
Caixa Pilailll, 435'

End. Telegráfico:
Sandrade e Trau:lpol1s

-o-

Vlsr.ondE'- do RIo Branco
!1t12l!4U

AvenIda do Estado 1666/'lf

Telefone: 37 -:!O-,IH

São Paulo - Cap.ltal - Sf'.
Endereço Telegrátlco'
Saneirade e Transpolls

-o-

(Arência nu Rio de .)al!leJio e em Belo BurilOU!. com tráre«o m1rtuo. atá
8ie Paulo ..eom a P.:mprêlla de Tran.portea. Mina. GeraJs SIA.)

It ..

Moça p r \ E cl-if6rio
Precisa-se de Ull}a moça para trabalnar em escritó-', catarros), assim como, as

rio
AcO�1el'cia!, . e. que �enha al�·uma. prática. Exige-se l�e- I

as ii.lIaS manif,-siações (Tos
ferenCIas. Dlrlg'Ir-se a rua TIrade�tes nO 7.

33,00
35,00
40,00

5,62
10,10
13,25

DR. LAURO CALDEIRA DE ANDRADA
-Cirurgião ,DenÜ�tl!

Consultório: Rua D..Jaime Camara, 9

Horário: Segunda Quarta e Sexta feiras das 8

bOl'as
Terça e Quinta feira, dlls 14 às 17 horas

, Atende à noite exclusivamentlil eom hora marcada.
Capoeiras: Terça e Quinta feira, das 8 às 11 horas

Sabado, das '14 às 17 horas.

Total
8.000
10.000
18.000

EM INDAIAl
O P. T. B.

Recebemos e agradecemos ,

a seguinte comunicação:
- "Inclaial, 21 de julho

de 1955.
Ilmo. Sr; Dr. Rubens de

Arruda Ramos.
DD. Diretor de "O Esta-

do".
Florianópolis.
Prezado Senhor.
Pela presente, tenho a

2'rfita satisfação de comuní
car a V. Sia., que em data
le 26 de junho p. passado,
-orn a presença dos 81'S.
':_ihristaldo Catarinense de

'\l'aújo e Júlio Paulino da

,ilva, membros do Diretório
�stadllal do Partido 'I'raba
hista Brasileiro, reuniram
'e nesta cidade os traba
histas do município de In

iaial, a fim de reorganiza
'em o Diret.ório lVIunicipal,
) qual ficou assim conatí
'uído:
Presidente de honra -

foão Cândido da Silva.
Presidente - José Sandri

�obrinho .

10 Vice-Presidente - Curt
'ândido da Silva,

2--0 Vice-Presidente - Otá
'io Ruy Schmitt.
30 Vice-Presidente - João
vlarcelino de lVIenezes.
Secretário Geral - Santo

Caresia. •

1 ° Secretário.
da Silva.

20 Secretário
Wloch.

Amadeu

Wigold

Tesoureiro Geral - F'ran
. cisco Marcelino,

10 Tesoureiro - Victor
Harbs.
20 Tesoureiro - Leopoldo

Sandri.
Conselho Fiscal - Guen

ther Foblmeister - José
. França e João Zacarias.

Sem outro assunto para o

momento, aproveito a opor
tunidade. para apresentar a

V. Sia. os protestos de esti
ma e elevada consideração.
Cordiais Saudações.
José Snndrl Sobrinho -

Presidente.

.i.õoa com

qualquer
tinta!

...� Ponta
de Irídio

J Pena banhada
em ouro de
11 qlrs.
Sistema
europeu

J Procedência
�lemã

À VENDA NAS

Distribuidor Exclusiva: . <.ti

.PRIMUS. �

COM, E IN�. IMP. EXP. LrOA.
Av. BJrão de TeHé, 7 - SI 304

Tel.: 43-3959-Rio

CASA MISC..l.ANU ,.U..tPl,

but,dora doa .RádJ_ .RL_"-,

Vitor. Valnl.. ,. ntae�.

Trate 4a's Vias
Respiratórias
As' Bronquites.- (AswAti.

cas, Crônica-s ou .Ajludas) e

ses, Rouquidões, Resfriados,
gripes. são moléstia,,- que

I
atacam.o aparelho re�pjra.

às
. tôrio e_ áevem ser tl'�tlld)iS
I c�m um t11edicamento enér.

gICO que combate ° mal, evi
tando complicações graves.
Procure hoje o seu vidro de
"§Al'OSIN" nas boas 'fl\1'-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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o Departamento Feminino do P, 's, D. comunica que, amanhã às 20 horas, fará realizar uma reunião da Diretoria recem-eleita, na séde
do Partido, à 'Rua Arcipreste Paiva; esperando ainda o comparecimento de tôdas as Senhoras e Senhoritas, Sr. Prefeito Municipal, De
putados Estaduais, Vereadores e todos ex-cendidatcs à vereação, a fim de organizarem a campanha eleitoral no 5 municípios da

.

'

Capital e vizinhos.

���.���n..��,�w�·CõNT"'RAS·TESCHOCANTESTDf"j)EPARfÃMENTõ1EMiNiNõ�··'
"Antonieta de Barros" do P. S. D.

ante, pedintes, garimpando Quando se vê cêna como

da caridade pública, miserá- aquela e outras mais, como

veis niqueis como se vales- também a daquelas mulhe- DIRETORIA EFETIVA 2a Tesoureira - Exma.
sem pepitas de OÜl;O. res que vem de longe, das

sra. Hilda Gentil Ribeiro.
·Juntam-se os carregado- nossas praias, com seus pe- Patrona - Prof'a. Anto- 2a Tesoureira - Exma.

res, os que fazem carretos, quenos saquinhos de berbi- nieta de Barros. sra, Zulma Souza.
todos mal agasalhados nes- gões e ostras, que vendidos Presidentes de Honra - Oradora - Exma. srta,
tes dias de frio. Enquanto por preço irrisório, mal dá Exma. sra. Beatriz Pederneí- Olga Brasil da Luz.
isso, os cambistas de loteria para ajuntar o dinheirinho ras Ramos. Exma. sra. Alice Conselho Deliberativo _

garantem a sorte de seus bi- para fazer compras de ali- Fausto GaIlotti. Exma. sra. Exma. sra. Maria Aterino
lhetes e acenam com milha- mentos indispensáveis e Silvia Miranda Ramos. Apostolo. Exma. sra, Alces
res e milhões de cruzeiros compra-se aquela miséria to- Exma. sra. Ruth Hoepcke da te Russi. Exma. srta, I1ka
ali estampados em letrinhas da, toda aquela aflição, to- Silva. Exma. sra. Edith Ga- Soares de Oliveira. Exma.
e números tantadores ;. . da aquela luta tremenda pa- ma' Ramos. sra. Palmira Grilo. Exma.
A gente vai passando e as- ra arrastar consigo esta e- Presidente - Exma. sra. sra, Nancí Vaz Rosa. Exma.

suntando, O Mercado como xistência penosa e dura pa- Maria de Lourdes Cardoso sra. Rosa Evangelista.
sempre, farto, bem farto ra os pequenos desherdados de Aquino. ,Exma . sra, Mary Richard A.
mesmo, porém, a grande da chamada sorte, então, la. Vice-Presidente Câmara.
maioria dos compradores, causa-nos revolta, saber-se Exma, sra, Albertina Braz 'Departamento Social _

que ali vai diáriamente, à como se sabe, d-is esbanja- Alves. Diretora -Exma. sra. Profa
chuva e ao vento como ago-

I mentos dos dinheiros públi- 2a. Vice-Presidente Maria Madalena Moura Fer-DA. EULALIA ra, procurar com pouqu issi- cos em futilidade e coisas Exma. sra. Leonor de Bar- roo Exma. sra. Profa Ada
SILVEIRA mas

. moedas, resolverem perfeitamente dispensáveis ros, Cardoso Lessa. Exma. sra,

Acha-se internada na Ca- seus problemas asfixiantes. como sejam esses bródios, 3a. Vice-Presidente 'Mai-ía de Souza Quadros.
sa de Saúde "São Sebas- De tudo aquilo que vimos essas cahmaphotas, essas Exma. sra, Suelí Cunha. Exma. sra. Gessem Costa
tião", a senhora d. Eulália a l í, sexta-feira pela manhã, uiscádas, esses v( rdadeiros 4a. Vice-Presidente Ramos. Exma. sra. Salaber-
Silveira, esposa do Major sob a chuvinha constante e banquetes noturnos com que Exma, sra, Iná de Assis. ga Mendes. Exma. sra. Flá-
Gustavo Silveira, secretário miúda, jogada para todos os irresponsáveis matam o frio Secretária Geral - Exma. via Assis. Exma. sra, Maria,
da Fazenda, aposentado. lados pelas rajadas fortes e até o calor, e que se va-

sra , Profa. Aurea Cruz. Veritura Teixeira. Exma.
A senhora d. Eulália Sil- do vento leste, impiedoso e tem de polpudas verbas ar- la Secretária - Exma. sra, Maria I. Andrade.

veira, submeteu-se a uma contínuo, gelando a cara ranca das do povo e à custa srta. Odaléa Bilk. . Departamento de Propa
opera cão, que felizmente te- dos transeuntes e provocan- de seu suor, além de outras 2a Secretária - Exma. ganda - Diretora - Exma.
ve êxÚo, estan-do ainda sob do um frio intenso em todo coisas mais, para tripudia- srta. Anita Hoepck da Sil- sra, Lilá P. Corrêa. Exma.
os cuidados médicos. o corpo, mesmo dos bem a- rem do sofrimento e da mi-

va, sra, Alcioné Dias. Exma,
minúcias. 'Desejamos à ilustre se- gasalhados, foi aquela cêna séria alheia. 3a Secretária - Exma. sra. Lidia Daux. Exma. sr-a.

O pronuncíamento do Tribunal passou a ser, uma es-
nhora pronto restabeleci- que nos cortou a alma de Então, nos lembramos da-

sra, Ângela Zilli da Silva. I Ivaní Cherem. Exma. sra,
pecie de penicilina, que cura até defunto: - servia para menta .

dor e piedade! quelas misteriosas palavras Tesoureira Geral - Exma. Ana Pinto Nunes. Exma.
tudo. Para vetar construção de pontes, subvenções a .gi- _. -..-�. Dentro do mictório do traçadas pelo dedo invisivel

sra. Maria Leal Monguilhot. sra. Andreza Silva. Exma. '

násíos, abertura de estradas e outras coisas miúdas de � Ilrande "051- Mercado, na parte externa, na parede do festim de Ba1- la Tesoureira - Exma. sra. Carmem Rosa, Exma.
que se ocupa o Legislativo, nas folgas que lhe dão ó tra- II U U deitados ou melhor, amon- tazar : Mane-Tecel-Fares -

sra, Osvaldina Cabral Go- srta. Maria S. S. de Olivei-
to das coisas mais importantes' .

.

venfla-O do PSD toados, na lage cimentada, z.uja inscrição parecerá no-
mes. ra.

O Acordão da Lei 22 foi a Constituição que regeu o
. \I quatro homens tremiam de vamente, nas urnas de 3 de

Estado no Govêrno do Sr. Irineu Bornhausen. Com seme-I Contin uação ?a la Pag., frio, Passaram ali a noite, outubro.
lhante arma, S. Excia, governaria até a ilha de Baratárta, . Vossa Emtnencta Pt Respeí- ..... - � - - - - - - - - - - - .. " - - - - - - - - -�- ....

-

« ... -_A
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. "com a Assembléia, sem ela ou apesar dela", afirmação �residente Diretório PSD.

Remodelado, reabre-se amanhã. a' sque não possuia nem mesmo o surpreendente" sabor. da MOÇAO DE CONGRATU-

originalidade. LAÇÕES PELA PASSAGEM

19 30 hAgora, o funcionalismo público, atormentado pelas di- DO DIA DO COLONO
, oras

ficuldades de vida, cujo custo empreendeu uma subida Eis o texto da moção de
t d Completamente remodela- mais antigo ponto de reunião

estratosférica, indo além do balão de Picard, organizou um �ongratulações apresen a a

d do e sob a experimentada das famílias e de quantosmovimento em pról da obtenção de um ABõNO DE EMER- )01' convencionais, sen o a-

GÉ';NCIA. orovada por unanimidade. direção do sr. Manoel Tou- por aqui passam pois que a-

." t d rinho reabre-se, amanhã, às ,'presentará sempre um per-Quàndo o Sr. Irineu percebeu que' o movimento tinha Exmo. Sr. Presíden e a
"

I d PSD 19,30 horas, o nosso já tra- 'feito serviço no genero, a-
. raizes sólidas e que havia de abrir os cordões da bolsa para ::;onlvenção Munícípa o ,

I t d dicional Restaurante Estre- lém 'de variada quantidade
atender a uma justa, justíssima, reivindicação, assombrou- Considerando que na c a a e

di la, à Praça 15 de Novembro .. de "salgadinhos".
se e, com aquela sua harpagóníca mentalidade julgou que amarihà, transcorre o la

I f
.

I Depois de haver passado A inauguração será estl-
o seu prímartsmo político poderia engazopar a classe dos consagrado ao Co ono;

P tíd por uma reforma, surge a- va e abrilhantada pelo co-
servidores públicos. Considerando que o ar 1 o I

, ti t cora apresentando um com- nhecido conjunto musical
Vai daí, exige reuniões, impõe condições e, esquecido Social Democra ICO, nes e �

I
. ,

di pleto serviço de "bar" e um "Demonios do Ritmo".
das prerrogativas tão ferozmente defendidas num passado munícípío de. Conco� la, con- -

não muito remoto para ser olvidado, mais os vetos baseá- ta com a sua maior expres- "restaurante", cuja cosinha Nesta oportunidade nos

I borí estará entregue a competen- congratulamos com o seu
dos no Acórdão à Lei 22, bate o pé, estufa o peito e diz que são eleitoral, na a orrosa e

d
.

I �e profissional.
.

novo Proprietário, formu-
só enviará mensagem propondo. o abôno se contar com a honrada classe tos agncu-

d Voltará assim a funcionar lando votos de prosperidadesunânimidade . da Assembléia. tores; Considerando que o
, t o Restaurante "Estrela", o e êxito.

Como esta não abdicou das suas próprias. prerroga- nusso abnegado COlono, em

tivas -de examinar a proposta e de modificar as fontes resultado o progresso que "'.....
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·M--··A-·�de receita donde há de emanar o flúido vivificante dos desfruta o nosso lllUnicipio; U .

.

.

-.
cruzeiros, para afogar a .necessidade cio funcionalismo, S, I Co�siderando qU� o parti�o

'TIVO MENSAL DO CLUBE DOZE"Excia. embrulha as coisas, exige a aprovação de um PI�no SOCIal Democratlco, atraves

de Obras e Equipamentos que será um maná no deserto de seu Estatuto e Programa,

para os seus amigos _ e nega-se a propor a concessão do I dedica especial átençã.o a es- Já se acha em circulação ,elho, sr, José Elias; do Te

Abôno. sa honrada classe. INDICA- para os associados do' Vete- soureiro Geral, dr. Jauro Li-

MOS 'd I na'rl'o \-rano Clube, o número espe- nhares; do Procurador de
S. Excia" entretanto, não exigiu tal unânimidade an.. que, OUVl o o p e

t C
- .

cI'al cIo Informativo Mensal, Clube, sr. Agenor Alves; do
tes de enviar o projeto do Plano de Obras que· há de enri- des a onvençao, seja con-

.

d t d {'omemon!�ivo do 83° ani'ver- sr. Arnaldo Dutra, Diretor
quecer a muitos e encalacrar o Estado. slgna o na a a e nossos -

t b Ih t d sa'rI'o de sua fundac..

ão. . Social e do Secretário Geral,
Como exigir para um simples auxílio aos servidores 1'a a os, um vo o e con- -

t l-I E' ·um ,trabalho bem 01'- jornalista Antônio Sbissa:
públicos, que bem podel'ia ser acudido apenas com o ex- gra u açoes pe a passagem

h- d "DIA DO COLO !lanl'zado, com 28 páginas em do Diretor Cultural, profes-
cesso de arrecadação de um orçamento feito em numeros aman a o -

�

NO" ·t d J tI'ca papel especial, em cores,' con- SOl' Sálvio de Oliveira e da
baixos, aquém· da realidade, só para que S. Excia, pOSS8. ,como prelO e us

..

h, t tendo clI'cheAs do eminente Rainha do Clube, senhorinhl:lutilizar-se dos saldos como bem lhe aprouyer, como fez e recon eC1men o a esses a�

d t'f' d dI'. Ader'bal R. da Silva, Pre- Norma Couto.
com a aplicação 'dos 18 milhões de saldos do exercício de bnega os ar 1 Ices e nosso

sidente de. Honra o Grande Nossos agradecimentos pe-
53, inclusive para suplementar as verbas da sua cosinha e progresso.

da sua copa? Sala da Convenção, 24 de Benemérito do Clube; do seu lo exemplar enviado, com vo-

'Ih d 1955 (
.7

d ) E PI'esI'dente Genel'al Vieira da tos de muita� prosperidade�,.Com tudo isto, S. Excia. quis enganar, tapear, passar JU o e assma o -

t st· h" J. b B' Rosa', do Presidente do Con- ao Veterano.
a perna no funcionalismo. ore npg mI, aco le-

Mas êste não dorme de touca, c·omo se diz na gíria. zus, Her,bert WUl:zius, Adolfo
E a declaração estampada pela imprensa coloca os pontos Savoldi, Otávio 'Castro, B.

nos ii que os levam: - a iniciativa é do Governador, Está Barison, D. Bonissini, Olavo

na Constituição. Exerça-a. Mande a mensagem. Mas, se Rigon, Fioravante Massolini.

não quiser mandar, por que as, aflições dos empregados pú- Bdmundo Menezes, Fiora

blicos·morrem do lado de fora dos muros graníticos do Pa- vante Fracasso, Osvaldo

lácio da Agronômica, não Chegando sequer a tocar as fi:- Chiuchetta.

bra� ..ie cimentto armado do seu coração, que o faça sob Além das duas moções
sua responsabilidade e não venha com o subterfúgio in-' transcritas, apresentaram os

fantil de querer por isso .responsabilizar o Poder Legisla- Convencionais outra moção
de solidariedade aos candi·

datas no âmbito federal, drs.
Juscelino Kubitschek e João

paula r4 sendo, esta Imoção
também arro ,a�a .

Florianópolis, Domingo, 31 de julho de 1955.
----------------�----------------------------.---

...........�.................•.............�
• •

i De Sã'o Joaquim para I
I Dr. Francisco' Ga.lIotti i
· �

i Viúva Líberata Maria Nunes, com 80 anos, repre- :
• sentada pelo filho Orgel Rodrigues Nunes, vem com:

I g.rande prazer apresentar filhos, genros, noras, netos:
num total de 70 eleitores que abraçam carfnhosamente :
sua candidatura para felicidade 11013130 Estado. Viva:

I
PSD. LIBERATA MARIA NUNES.

.

i
...•.•..•..••..•.•.•.•........•.•.••.',.'.....'

Nolas & Comenlárius
Tiro pela culatra

Quando o Supremo Tribunal Federal

julgou a celebérrima Lei 22, que aumenta
va os proventos do funcionalismo público,
estabelecendo que, pelo que dispunha a

nossa Constituição, só o Governador pode
ria ter a iniciativa de propôr projetos alte- .

rando o padrão de vencimentos dos servi
dores do Estado, não podendo o Legislati
vo nem mesmo emendá-los, as fanfarras

palacianas, regidas pelo maestro Bornhau

sen, trombetearam a marcha triunfal da

Aida.

Daquêle julgamento em diante, tôrla

vez que a Assembléia aprovava um projeto
que não era do agrônomíco agrado, que não

trazia o "Nihil obstat" do cabido udenista,
S. Excia. aplicava o carimbo do veto, sem
pre o mesmo, sem alterações, citando o Acordão em suas

tivo.

Afinal de contas, S. Ex�ia. governa' com, sem ou ape

sar da Assembléia, ou aquilo que disse li 31 de janeiro foi

uixo�ad[_l. de Sancho. Pança?
. EGAS GODINHO

o nosso' Mercado, quando I
nos baláios, jogados, assim gelados, desabrigados sem

o reporteI' se resolve a che- como quem atira ossos a i ter outro lugar onde pudes
gar até lá, pela manhã, 0- cães famintos. Ossos? Tam- i sem se meter para fugir ao

ferece campo para um noti- bém eles custam dinheiro e rigor da tempestade de chu-
etário variado. Lá estão mui
to cedo, pelas cinco horas,
quando se abre as pesadas
portas de ferro da frente e

dos fundos, os barnabés es

quecidos, que ganham uma
miséria, para comprar a car
ne popular que ainda não
faltou e não faltará, graças
as providências do Prefeito
Osmar Cunha e a incontes
tável seriedade do contra
tan te do serviço de forneci
mento de carne, que não tem
faltado também ao cumpri
mento de seu dever. Alí es

tão os barnabés menos fa
vorecidos e os pobres,balaios
nas mãos a comprarem o

\ que podem e o que permitem
seus minguados e ridículos
ordenados. E não podem
comprar fiado. Ainda se o

govêrno desse o abono ...
Ouve-se, então, queixu

mes, protestos, enquanto o

parco al imen to : vai caindo

va e vento! -

Dalí foram retirados e en
trando para dentro do Mer
cado, aguardavam que o so

corro chegasse, ·ao menos

transformado num café
quente e um pão. Nisto, fo
ram atendidos.

vendidos a peso. Aos protes
tos e desabafos dos .peque
nos e humildes, 'vemos os

empregados dos maiorais,
que fazem sortimento para
banquetes. AIí, um vendedor
de jornais no seu, pregão, ti
ritando de frio. Mais ade-

que é originario. Frisou que

o encontro trouxe resultados

positivos, como o desejo de

todos quanto ao relaxamento
da .tensão mundial, o reco

nhecimento da necessidade

da unificação da Alemanha
e a vQntad� de todos de pro
ll'tOver o desarmamento,

FAURE DESTACOU OS RESULTADOS
POSITIVOS DA REUNIÃO DE GENEBRA

PARIS, 30 (V.P). O primeiro
Ministro Faure declarou que °

teste da conferencia de Ge

nebra será em outubro,
quando se reunirão os minis

tros das Relações Exteriores
das quatro potencias. Fame

prestou informações ao "Jor

nal:', de Dole, localidade de

Recebemos:
Florianópolis, 29 de, julho de 1955.
Exmo. Sr. Diretor do Jornal "O ESTADO".
Nesta.
'I'en ho a honra de comunicar a V. Excia. que em da

ta de 25 do corrente, foi efetivada a la. Diretoria do De
partamento Feminino "ANTONIETA DE BARROS" do
Partido Social Democrático, conforme relação anexa.

Aproveito a oportunidade para apresentar-lha os

nossos protestos de profundo respeito.
Aurea Cruz_- Secretária Geral.

•••••••0•••••••••••••••••••••••••••••••••••

Propõe-me o sr. Zenóvio Vinagre uma série de
cartas do sitio, correspondência que mantem com o

seu compadre Onápio Líveira.
Lá vai a primeira:
"Samambáia, viutóito do andante.'

Ci,lmpadre Onápiú.
Vortei antesdonte de Angelina e quero le contá

as nuvjdade. Fui lá comprá uns porco do seu Gerla

que e topei cos politic9 da U. D. N., chefiado pelo
dotô Lacerda, qui é aquele mesmo que nóis cunhe
cemo aqui, de camisa verde de entregalista, dizeno

qui os maió home do mundo era 'Hitler e Mussoline!
Andava dizeno qui ele era' pobre qui nem ternero

guacho! Puis cumpadre, vi ele· chegá de limusine e

trouxe ainda um onibu atráis! Esse onibu não é cumo

os qui nois conhece! E' bem novinho, cumo crianç�
em mão de padera! Foi feito só pra servi na cam

panha eleitorá. Disqüe dentro dele tem quarto de
drumi e inscriiório eleitorá! E disqlJe tem uma bur
ra tamem !'Em riba tem os arto falante, berradô qui
nem leitão na espiga da marca! Vi dizê que é de alu

gué e custa treis conto por dia. Cumpadre faça as

conta e veja qui pobreza! O dotô Lacerda digibilô
um programãço de promessa qui inté parecia moça
sortera rezano no artá de Santo Antor.'10! Mais fez

fiasco, puis decrarou qui ia sê o continuadô do Bo
ronhause! Os uvinte garraI'O de si ri e foram desu
nhando pula istrada e só ficou pra iscuitá um terno
de gente. Despois de bombiá o cumicio, mode caran

cho, fui ispiá a limusine. Me garantira qui é oficiá,
mais ponharo chapa particulá pra oposição não gritá
e não costiá mais os candidato. Despois qui eles sai-

1'0, andei assuntando os eleitô de Angelina e São Pe
dro. Le digo, cumpaé(re, qui o Guvêrno vai levá su

manta de criá bicho! Tá tudo cum o dotô Chico Ga

lote, qui nem nois aqui e vanceis aí.
Dê lavado no afiado e lembrança para cumadre.

'Recado do
Zenóvio".

GUILHERME TAL

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


