
iao a I[ia- ral i� a �m I inl�
·�-�o. s.rll�Paulo Macarioi, presidente do P.S.P,; manifesta o

,

.

populista: com os candídates da Alianca
'. �apinzal: 26 (Pelo C.Ol:-1 n:e�te pela seguranç.a e p,re- I d�liberação do. Diretório :Re- Ilicitos, hostilizando o ;eu
reio) - �r,o�edente �o VISl-' cl�ao.c0l_ll que f'ocallzou -os g ional em apoiar o candida- chefe e seu candidato a mais'

nho. munrcrpio .

de Piratuba pr.m.clpals_ problemas .da ad-I to de um partido polítíeo, alta magistratura da Nação.
chegou a esta clda�e, ontem, mll1�straçao que pretende' que no plano Nacional vem O orador foi en1usiástica
a caravana da Aliança So- realizar no Estado, se eleito. por todos os meios lícitos e mente aplaudido
cial Trabalhista que está Impressionou principalmen- __ _!_-- -------- o - .----.

•

perewrendo .0 E�ado em � pela hanquMa e �mpli- ���������.
propaganda da Gtandidatura cidade de seus conceitos, na- :: :-

Gallotti ao Govêrno do Es- da prometendo a não ser um,l: 'A' ES'
.

O'OLHA �
ta de. Acompanham o ilustre, govêrno de Justiça, Altru is- i:: \

.

1 '

"

..�l
-

'.

�
candidato D 'Senador Saulo mo, Trabal�o e Ordem. I � 'i

Ramos e o Deputado Federal A nota singular do comi- :. ::
Atilio Fontana. cio foi a palavra oficial do .:

..
\.

�,

A Comitiva chegou a esta Presidente do Diretório Mu-I':
Os nossos colegas da Gazeta ou perderam a memória ou sofreram perda aln- .�

cidade pela tardinha, onde nícípal do Partido Social "� la mE�is grave. . . �
foi recepcionada entusiásti- Progressista que manifes- � que, 110 domingo último, sob o titulo Ontem .e hoje, atacam desabrida- :.
camente pela população 10- tando o pensamento unâni- > mente os últimos govêrnos, acusando-os de tudo quanto o atual está fazendo - t,
cal. A noite foi-lhe ofereci- me do Diretório, cuja Con-.': com os automóveis oficiais. ::
'do um jantar ao qual com- venção Municipal fora rea- :,' As mentiras que espalham se iltdem nas próprias páginas daquele jornal, ao '.

t
\

pareceram também repre- lizada domingo, hipotecou:: empo em que tais abusos teriam sido porventura cometidos. Nem sequer urna �
sentações do interior do Mu- irrestrita solidariedade po- ':' palavra encontramos naquele jornal - orgão independente - contra os fatos �
nicípio e delegações dos Mu- lítica aos candidatos' da Ali-': que hoje alega "

n icípios visinhos. - ança Social· Trabalhista, � Bem ao contrário: pÓ1' várias vezes encontramos o popular matutino ínsur- �
Após o jantar nos amplos contrariando a prematura:' glndo-se violentamente contra os que/atacavam os govêrnos passados e usando, �

auditórios -da Rádio Sulina manifestação do Diretório I :: no revide, linguagem mais que áspera, nials-que enérgica, mais que causticante. � CONVOCADOS PELA CAMARA OS-de Capinzal, realizou-se um Regional, sem ouvir antes os .: Por vezes sem conta coube à Gazeta tachar de calunladores contumazes e des- _.
.

.

•
I d

�
. con�o�'rido comício, haven- Diretórios �unicipais. da- � ava os mentirosos os que levantavam acusações de' todo iguais às que só agora, IM'do f'eito uso da palavra a- quela agremiação -. Entre ou-.: levanta. .:: INISTROS DA VIACAO, AGRI"·
lém de diversos outros ora- tros argumentos expendeu o :. Assim, de duas uma: 1°) ou sabia gue tais acusações eram de todo Impro- .' . ,

dores o ilustre candidato' sr. Paulo. Macarini e de que � cedentes e, defendendo os acusados, pl'atiú:;va ato �le inteira, justiçai � CULTURA TRABALHO E JUSllj( A
.

Francisóo Benjamin Ga.llot- não podia o eleitorado pes- • � ,

2°) ou sabia que tais acusações eram l}l'ocC!l�'1ttef' c, defendendo os acusados ',�
.

" U ".Q._--

ti q e ímpreasiouou viv.,a- sapqstllr-C"Hl.:f-(llW�""� ••. '

N u:i.):ltia::_Il_J!E.Jj...il��a.�'?�l:ft�_, . �1n""'1�·.' .iêIfsa�ijü;e::;-� �1"- -:�:u,- 1- ( v-:--1I.7! .: �- Q'U� trf, cado ,'P. Miil!stro. PJL�gJjCU�- _

........8•••••••••••••••••••••••••• < ; ••• -�ftH�Iltil'tJlSOS'e {lXlun:i�l.dõ'ln;·s.,
--- J �:_ x. �._ .. .z;�. _o'

.

- � lVll1llSLfO'S de Est1t�o � un� tUl'a:,sr.-Murffiôz-dlX'Ro'chn.:"�-'J

I" Dentro de uma (lés. as duas hipote:'l tel'Íl qúe se Biluar aquele' diário. Não ha, I' duas vezes - foram, conVQ-� Na segunda resolucão, \)

D
.

E I"
� N· I ,'terceira saída � cados pela. Câmara dos D�- mi11istro Ferraz é cha�ado a

O vange Ismo a�t()na ao � No caso fie escolher a primeira, terá que confessar que hoje passou para o � pntados pa.ra prestarem es .. prestar informações sobre a

XXXVI CO-Dgro�so EDP�fl·Stl· "O �
lado dos caluniadores e mentirosos e com ele;; faz agora causa comum, adotan- :. cla1'ecimentos sobre assuntos situação financeira e técnica

.

(I 'i) UU U ..
do-lhes os métodos e os vícios. .: _?,tinentes às suas pastas. das estradas de ferro de pro-

I
. No caso de escolher li segunda, estará confessando a ln'óllria torpe:?3. � Essa convocação em mássíl, priedade ou� sob a admirus-

O"ternaclooal � A' escolha...
. :. que constitui lJnl fato inédi- tração da União.

.

.'
. � to nos Anais do Parlamento O terceiro ministro atin··

RIO, 1� (V. A.) -. Quan- com 43 (quarenta e três) ��.�,�.�����.�.�.�.��. Nacional atingiu os ti�l�es'd I d
do da realizaçãg do XXXVI templos' evangélicos destrui.

--�-- �.--

!
gl o pe a on a convocatória

.

O F· S t C I
· das pastas da Viaf'ão, Agri- fOI' o do TI'abalho' SI" AleI'l

/Colngresso Eucarístico, a. d03 e 160 (cento e sessenta)

rioem'
" � ,.

-

Confederação Evangélica' do 'Escolas Primárias, fechadas,
.

ana. a a r'Ina c'ultura, Trabalho e Justiça. castro Guimarães que está

Brasil enviou o seguinte apê. � pela in tolerância religiosa .

chamado a explicar os mo-

'lo. à Conferência Geral da! reinante nessa vizinha Na-
- , Das cinco resoluções apro- tivos determinantes da in-

Hierarquia da América La- ção sulí-americana, cuja São Joaquim� 10 abaixo de zero. Transito vadas, duas se dirigiam ao tervençã:o no Sindicato dos

tina: maior responsabilidade rec::ti I
Ministro ela Viação e Obras Portuários de Santos e a 0-

'''Ex0elentíssimo� Senho- sôbre a Igreja Católica A- nterrompido em Joa�aba. 4 acima de Públicas. Pela primeira o cupação de sua sede social

res Cardiais,' Asceblspos e P03tónca Roniana; e •

,
ministro Marcondes Ferraz é por f.orças-armadas.

Bispos. A Confederação E- Considerando:, finalmente, zero nesta _ Uaplta •

solicitaçlo a comparecer para FihalJJ.nente, foi aprovado
eXD.or seu ponto de vista so- requerimento convoc ndo

vangélica do Brasil, entidade

I
que a liberdade de conSCIen- EM SÃO JOAQUIM não puderam levantar'

,

. 1 a o
.

voo, sido intenso, como ha muitos bre o Plano Nacional de Ele, Ministro da J t· N

E�evarn·egPeIl·eI.Sslennotabçl�aosI.IPell:ll�ol,iCI�lltde� \ fCI�SaI'Cea dee ocul�teosp'eaI.tlo·nta:gpriedrasCol� SÃO JOAQUIM, 31 - Con-. tendo em vista a caída' da anos não se sentia, oferecen - trificação e projeto de áia- cios Interioresu���,: :xp�;o�
tinua ne'vando abundante- neve. do aspecto encantador, ·como cão d El t

.

b' 'd t 't
-

d'
ressada espiritualmente no I nalidade humana são princí- mente nesta cidade. A tem- 10 ABAIXO DE ZERO A'S

.

' a e TO ras, pen en e:! SI uaçao a mmistrativa e

o que se tem presenciada de decisão da Ca'nlal"a. Por POII'tl'ca do Te ·t'· R'
bem-estar dos homens e das pios básicos para a promo- t d d de, 11 HORAS

. 1'1'1 ono 10

pera ura na ma ruga a nestes ultimos dias, quando () esta mesma razão fOI' convo- Br"anco
ção da paz mundial, faz um h

. .

12 b
.

' .

.

_ oJe era oe graus a aIXO O Sr. Joaquim Borges, re- peixe vem chegando para as

apêlo cordial, no espírito de de zero. A população saiu à sidente à Rua Tiradentes praias, em busca de calôr
Cristo, Salvador dos homens rua para assistir o espe-tácu- n1'. 50, nesta Capital, recebeu satisfazendo o apetite do po�
e Principe da Paz, à Igreja 10, da neve caindo. Esta si- de São Joaquim, o seguinte vo que, nesta circunstancia
Católica Apostólica Romana, tuada no lugar mais alto de tele.!?;r�'nla.·

-

t d'
'

�
w nao 'em e pagar o pesca-

particularmente aos' seus Santa Gatarina, o que a toro' "Data 31 _ Horas, 11 do.

Cardiais, Àrcebispos e Bis- na a zona mais fria do Es- Nevou intensamente durante O Serviço de Metereologia in-
Por ato recente do Diretor

l1'iO
antigo, com longa folha

pos da América Latina para tado
elo Tesouro, ·foi suspenso por de bons serviços prestad.os ao

< " • dia e noite ontem pt Tem- formava em sua Previsão que
que exerçam a sua ipfluên- NÊVANDO EM JOAÇABA momento dez

15 dias de suas funções, o Estado e a sua presença mt

.

f I
peraturif no a temperatura mínima, nesta snr. Waldir da Luz Macuco, chefia da ColetorI'a Estadua.l

Cla e açam cessar essa a- JOAÇABA,' 31 - Durante abaixo' zero" Capital, seria de 5,6. No en-
.

.

mentável perseg'uicão reli t d d' d h
. competente e honesto Cole- tem demonstrado que merece

, _

-

o o o la e oJe verificou- NESTA CAPITAL tanto chegou a se registI�ar
giosa aos protestantes na se queda de neve neste mu- Nesta Capital o frio tem 4 acima de z'éro.

tor Estadual nesta cidade. outro tratamento dos pode-

Colônibia. .

I nicípio, causando espanto em
O ato teria sido feito pór- rosos homens que desmorali-

Respeitosamente, todos os meios, uma vez que
��� ..."...,.",._� que ,o snr._Macuco que desde zam a administração.

Pela Confederação Evan-,' há muitos anos não se regis-. IMPEDIDO DE FALAR
.

10
dia 4 de junho vem traba- Si o ato indigno e imoral

gélica do Brasil , trava baixa na temperatura
.. . lhando sózinho naquela re- não for agora desfeito, que

tão acentuada. CHICAGO, 1 (U. !'.) - O be Cultural Chopin, numa
I
partição, tem insistido pela a just'iça nas mãos da UDN

O trânsito ficou impedido
sr

.. Romuald. Sp�s?wski em-' reunião comemorativa do
I substituição

dos auxiliares l).ã,o tem valor, se-lo-á indu

em várias ruas e os aviões'
baIxador da Pol0111a nos Es- undécimo aniversál:io da li- I afastados e reclamado contra bitavelmente quando a ad

tados Unidos, teve de cance- bertação da,Polônia pelas o desleixá dá Diretoria que ministração publica estiver

lar um discurso que ia pro- F'orças soviéticas. Contudo, o inexplicav!;!lmente não aten- livre de tanta mesquinharia
nunciar nesta cidade quando embaixador souhe que se pre -

i de os seus pedidos. que rebaixa os nossos foros

2.000 pessoas' protestaram ·parava a manifestação e I Compreende-se, perfeita- de civilização e democracia.

contra a s�� .presença. <tancelou seu discurso. De_lmente, que_o �otivo da odio- (Da Voz de Chapecó)
Spasowskl Ia falar no Clu- clal'ou que seu único propei- sa suspensao e bem outro.

______

.

sito ao visita Chicado era E' que o snr. Macuco, que

defender a aceitação da "co- além de funcionário honesto
e cumpridor de seus deveres,
não reza pela cartilha da
eterna vig·ilância, que o Es
tado tem agido impiedosa
mente cpntra os funcioná

.

rios que rião se submetem aos

caprichos políticos dos atuais
detentores do poder.
A00ntece que o atOl é 'Visi

velmente arbitrário, pois não
há lei que autorize a suspen
são por motivos futeis, sem

que antes o funcionário te
nha sofrido outras penalida
des;

·-:::�!��:-"··IiArruda Ramos
GERENTE IDomingos

-

F.
!de Aquino
'"

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

�_ .

i<?ma,i. anti,oDi'- i.
:,.0 de S. Catarina :
• •
• •

I Ano XLII ':
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•
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Cr'. 101de hoje - 8 páginas I·
I'Florian�polis, Terça-feira, 2 de Agosto de 1955

pensamento
.-

I

A caravana a liancista per
noitou nesta cidade tendo
prosseguido hoje, em SU;l. vi
toriosa excursão, para Cam-
pos Novos.

.

Nações.
Considerando o espírito ele

amor, de caridade cristã e ele

solidariedade humana, que o

Nazareno trouxe ao mundo e

revelou aos homens;

Cons�derando a acolhida

que teve no XXXVI Congres
sO Eucarístico Internacional
o apêlo do eminente .líder

ristão-evangélico, presiden
Dwight Eisenhower, ern

avor da paz mundjal;
Considerando a aflitíssima

situação a que está sendo
ubmetida a minoria religio
'a evangélica, na Colombia,
ue já conta em seu rol 53 (ass.) José Wilson Coelho

éinquenta e três) mártires, de Sousa, Presidente.

�•••A•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ANTlSSÉPTICÂS,
E����t�r�ls

um busto de Eva Perón, na

e�trada do clube esportivo
San Martin. Descobriu-se

que Gejkauski entrou no

p!üs sem documentação' em
1948. � , '.

A VOZ DA"ALIANÇA
SOCIAL TRABA

LHISTA'CONVENCÃQ DO PR HOMOLOGOU A
,.

CANDIDAtURA DE JUSCELINO Hoje, às 12,4Ó horas, na
Rádio Guarujá, na 'Voz da

Aliança Social Trabalhis
ta, o Professor ,Barreiros '1Filho, falará aos catari
uenses.

Tentou derrubar

RIO, .1 (V. A.) - O parti- demais representações su-

o,Republicano, reunido hoje fragaram Juscelino.
m convenção, sob a presi-
etlcia do ministro Candido' Deveria a convenção esco

lota Filho, manifestou-se, lher o candidato a vice-pre
o�.. 115 votos, favoravel à sidente da República. Por

andlda tura Juscelil40 Kubi- proposta, entretanto, do de
Schek. O general Juarez Tá- putado paulista João Sam
ora oQteve 50 vo·tos, Ade- paio, resolveu-se adiar a es-

ar' 3 e em branco 'Votaram' colha do vice-presidente.
6 convencionais. E' interes- ! dando os delegados podere�
an.te assinalar- que as re-I ao diretoria nacional do par

resentações <;le São Paulo, I tido para encaminhar os en

él'gipe, Pernambuco, Ceará
I
tendimentos interpartidarios

Maranhão, por Unâriil11ida-,' que conduzam a velha agre

e� �nanife�taram-�e. favorá- m�ação a escolher Jango ou

eI a candlda,tura Juarez."'-As .
Milton Campos.

......rt' _,.� a ..

'O TEMPO MONTE GRANDE, Buenos

Aires, 1 (U. P.) -' Foi detido
� noite de 28, Edmundo Gej .

kauski, de 32 anos, polonês,
acusado de tentar derrubar

Previsão do tempo até às
14 horas do dia 2.
Tempo - Bom.

Temperatura - Manter
se-á baixa. Geadas nos locais
sujeito a6 fenomeno.
Ventos - Variáveis.
Temperaturas _:_ Extre

mas de ontem: Máxima 13,3.
Mínima 3,9 geada fraca.

No vibrante comícío da

Aliança Social Democrática;
realizado em Capinzal, o sr.

Paulo Macarini, Presidente
do Diretório Municipal do

Partido Social Progressista,
como noticiamos à parte,
proferiu enérgico discurso,
no qual definiu a posição po
litíca do Diretório a que. pre
side .

Com candidato próprio à
Presídêncía da Repúblíca, o

P.S.P. envida tôdos os esfor

ços .para eleger o grande bra
sileiro ADHEMAR DE BAR

ROS, ao mais alto posto ela

magistratura do país, entre
tanto, se . assim procede no

âmbito estadual é por que,
em SANTA -CATA�INA, o

PSD e PTB nunca hostílíza
ram nosso Chefe Nacional, ao
contrário do que acontece
com o partido da situação e

que se diz aliado de nosso

PARTIDO.

Damos. a seguir, na ínte

gra, o trecho do seu discurso
que contem essa definição e,
que foi alvo ele índíscrttível
oração dos presentes:
"A esta bela e memorável

reunião política de hoje, de
vemos à grandiosidade do

regime democrático, que nos

assegura o direito de livre

manifestação do pensamento
e o gôzo de tôdas as regalias
de cidadãos livres e demo-

O apôío de nOS'30 Diretó
rio Municipal juntamente
com os Díretórios elo PSD-
PTB, garantirão a V. Exas.,
senhores candidatos, a maio
ria no resultado eleitoral de
3 de Outubro, 110 Município
de Capinzal e estamos certos
de que esta maioria se veri
ficará em tôdos os demais
Municípios da terra 'baI1riga
verde".

cratas.
E elentro desta líber-

dade de agir, o Partido
.

Social Progressista, Di
retório Municipal de Ca

pinzal, não concordando
com a prematura atitude LANÇADO AO MAR
de seu Diretório Regío- GROTON (Connectícut),
nal no que se refere a 26 (U. P.) - Foi lanca.do
sucessão Estadual, por ontem ao mar' o 'segundo
deliberação unânime de submarino americano movi
seus Membros, e, mais, do a energia atômica, O
dando solidariedade aos "Seawolf". (lobo marinho)
diretórios Municipais de partiu muito depressa para
Joaçaba, Laje"s, São Joa- ser batizado com a tradí
.quím, Itajaí e outros, cional garrafa de êhampa
houve por bem, apoiar nha.
nas eleições de 3 ele Ou- Por duas vêzes a madri
tubro, próximo, aos. car- nha, sra. Stirling Cole,· não
gos de governador e vi- pôde' estourar a garrafa da
ce governador. os nomes' da a velocidade com que o

dos brilhantes catarlnen submersível arrancava. Por
ses FRANCISCO BEN': isso, a cerimônia, se, reali-
JAMÍN GALLQTTI e zou com uma garrafa leva-
l'4IRANDA RAMOS. da a bordo.

-

MAIS UM FUNCIONA'RIO
VITIMA DA U. D. N.

Formou-se cégo
O rev. Wayne Moody, de 31

anos de idade, colou-' grau
!ecentemente na Escola de

Teologia da Univérsidade de

Boston. Há quatorze anos o

rev. M:oody é cego e faz oit_o
anos que perdeu o dedo in

dimtdor, com o qual se pode
ler em Braile. Superou essa

dificuldade aprendendo a ler
com outro dedo e agora aca

ba de assumir \s funcões de
pastor duma Igreja Metodis
ta do Estado de Massaclfus

O 3nr. MilCUCO é funcioná� sets.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



2 Sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua Tra

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

Conselheiro Mafra.
Itepreaentalltea: 10 domingo - Farmácia Esperança - Rua Conse-

Representàçõea A. 8. L�r&. Iheiro Mafra.
Ltda,

, Rua 3enador iJ"ntu/'O -- (i0 16 sábado - Farmácia Nelsou
andar. Schmidt.
Tel.: 22-5924 -- Rio d. Janeiro.
1l.ua Ui de Novembro 112B 6· 17 domingo - Farmácia Nelson

andar sala fia - São Paulo. Schmidt.
Néllhum proprietário de terras ou lavrador poderá 23 sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua João

proceder queímada-eu derrubada de mato sem solicitar, \SSTN.'\'fURAS Pinto.
-

1 ) Na Câliltf'lIl
com antecedêncía, t\ neeessaría Ieença da auterídade 1.0- 24 domíngo c--. Farmácia Moderna - Rua João Pín-
restàl competente, eontorme dispõe, o Código ii'lorestal em

.

Ano , Cr.· 170,00 to.'
seus artigos 22 e 23, respectívamente, estando os infratores' :::elll"st,e Cr' 90,00 I 30 sábado (tarde) _ Farmácia Santo Antônlo

.

lt l·;r d No Interior
surer os a pena l"".ú es.

, .

Ano _ Cr$ 2')0,00 I
Rua Felipe Schmidt, 43.

.

REFLORES'IAl\D:NTO Semestre ••.....••.•.. cr'llO,oo, 31 domingo - Farmácia Santo Antônio - Rua Fe-
Esta Repartição, pela rêde de víveíros florestais, em An ún<:io. Itlediante eon_tráto. I' S h

.

dt 43·
,

-

" , . _ Os o rliJn'1IS, mesmo nao pu- i Ipe
c mI, .

cooperaçao, qu� .mantem n? Estado, dispõe de _mudas e se-
lolicad.os, _não .serão de olvid�I:., O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias

mentes de espectes í1õrestals e de ornamentaçâo, para lor-1 A direção nao se. r.esP,m.allh�. Santo Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe Sch--
necímento aos agricultores em aeral interessados no reflo- pelos con.celto. emitIdo. nOI .....

. .

.. , 'tliO' .lIlDado.. midt, 43 e Trajano.
l'�st�mellto de ,s�as terras, aJé� de prestar. t��a ortencaeão - .

- i A presente Tabela não poderá ser alterada sem pré-
técnica necessnrra. Lembra, ainda, a pusstbtlidade da ob- via autorizacão dêste Departamento.
tenção de empréstimos para reflorestamento no Banco lio INFORMAÇOES

•

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

eão de maiores selarecímentos -

e requererem' autortzaçãa O Ie.itor encontrará, n\lst. co-

luna, intormaçõe. que nsc lita.
de Iieençapara queimada e derrubadas de mato, devem diàriamente e de im"diato:

I dirigir-se as Agências Florestais Municipais ou díretamen- .TORNAIS 'fele!uu.

te a esta Repartíçâo, situada à rua Santos Dumont nO. 6
° Eatado .....•...•... •. 1.022

I
A Gazeta - , . . . .. 2.666

em Flrrriauól>"ns. Diário da T'arde , 3.679

Telefone' 2.470 Caixa P03tal, 395.

'IA
Verdade............... 2.010

E d t I
. hnp, �nS8 J!icial .,...... 2.1188

em Santo Antônio. n ereço e egràtteo: Agrisilva _, Florianópolis, S. C. HOSPITAIS
--- Cartdadm

(Provedor) .. ,........... 2.114

com segur':.lloça life�.��al�����.:::::::::::: �:�:�
.

. Militar .. 1.1117
São Sebostião (Cala d.

rapidez Saúde) 1.1i1
Maternidade boutor Car-
los .Corrêa .. 1.111

SO NOS CONFORTAVEIS MICROaONIBUS DO CHAMADOS UR
GENTES

RAPIDO {(SUL-BRASILEIRO) �::�i�Ode_r!�mb�i�::la';I�: 1.111

florianópolis ...... Itajaf - Joinv1lle � Curitiba I PO��:i� Úi�l�' ·é��i·s�'�i� ::���
Pollcia (Gab. Delegado).. lU�4

!COMPANHIAS
DJi

TRANSPORTKS
AÉREO

·TAC -1.700
Cruz .. Iro do Sul 2.600

�----------- _--�----- Panatr ;�..... 1.66'
,__;.----....---�.

Varig .......•. � 1.121
Lóide Aére<l ,...... 2••0%
Real ,............. I.lUiB
Scandínavas .••...•.•••••• 1.600

Uma casa situada na Pl�aia do Bom Abrigo, e um 10-

I
BANCOdeG�ffiITO POPULARII��{e���c":::::::::::::::: ::g��

te anexo, Com onibus na .porta. Preço Cr$ 150.000,00.
AGolrOlA- I M I 11.7

Vende�se a casa ou o terreno em separado. � 1\ lJ' . I L,:�;�:t!l .::::::::::::::: Ú21
-0- n _

IV iI! ' ., �aclque -............... 1.•4�

d 1\,' G
I'\NI.G tJ�, U l.entral -

..-...... �.694

Duas casas de material, situa as no !YJ.orro do e- FLORIANÓPOLIS _ 5rõ. e�lõ.rln .. l;';,strela ,'
'. 1.371 40.000,00

_ . ,_ .

1-----C-I..J..$
........15�ciüta;:!\�l�Te!€J.C.� da_s du.as ......-\---------;O----?__"'!"'...-,.;·_!!!§!!'!!1!O_...... !'".!!!!"-'.J�a;fum ·:

..

:,:, �·�I.!�I. ,_ ,1.tl:.�_�ar�om o S�p�::le�l,� S�r_::_\�u_ o S�. ,�llvlO
������������������������---�---�--------�����•• - _� �Q� •.. , •• ".......... --. �;��I ,. -. ,�l -

l .

INDICAO-OR PROFISSIONAL\ DR,' RO�ÉiáDUIECSoBASTOS I,
MARIO DE I-:ARMO- . Dr. Vida) Du'ra Filho

ln CANTIÇAO
I

ESPECIALlSTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS
Som prática no Hoapltaol Si" M:t D I C O

DRA. WLADYSLAVA . DR. I. !.OBATO_ DR. ,WALMOR ZOMER F ranmco de Aseis e na "nta
CURSOS DE ESPECIALIZAÇAO NO RIO DJI' JANEIRO

W. MUS$I ; FILHO; I
- GARCIA Cas� do Rio de Janelr" I CLíNICA DE CRIANÇAS PEDIATRIA .NEO-NATAL' - DISTúRBIOS DO R.C.M-

l>óenç•• do .parelho respiratório· Diplomado Del. "aeold.'. N.-
CLINICA MÉDICA ADQLTOS 1 'NASCIDO - ASSIS'l'1!:NCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AOS

. •
I TUBERCULOSII doul lIe Medicina II. UIIi'!',",,- C I

CARDIOLOGIA I Doenças Internas ,rPREMATUROS - TRATAMENTO [ íNAPIlTtNCIA INFANTIL

.....R. ANTONIO DIB
ontu tório: RUII Vitor ".i· IFAI;,TA DE APETITE) - TRATAM�N'fO DA BNURIISB NO-

v ,RADIOGRAF'IA :I RADIOSCOPIA

I
.Idade do Sr••n reles, 22 Tel. 2675. • CORAÇAO - FIGADO - ·TURNA

_

EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES - DISTÚ1)_.BIOS
MUSSI I

DOS PULMOBS Ex-Interno por coneano i/li M.- H
,.

orarlOS: SegundaI, Qn..rt.. • UINS _ INTESTINOS PSICOLoGICOS DA INFANCIA - IINFilRMIDADIIS DA INF.1N-
_ iltDICOS '-

. Cirurgia do ToraI. ternldade-Eilcola Sexta feiras:' ,
CIA DE MANEIRA GERAL

CIRURGIA-'JLiNlCA f<'or.mado pela J"lIcl!ldadC! Na<'1 .. · (ServIço do Prof. Oct.('f!,) a.. Das 16 às 18 horal. 1ratamento moderno da

I
CONSULTóRIO - FELIPI! SCnlilIDT, 18•.

GIIRAL-PAR'fOS . nal de M.edICln., Tlslolo!rlllu, drllQU Lima)
. Rcsidõnr:ia: Rua Felip. 8ck-

'

SIFILIS CONSULTAS - DAS 2 AS fi nOBAS.
.

Serviço compl.to. • I.peei.!!· TlalodrllrilGo do HOIIJIIUIlI NI- Ex·lnterno oIo,.Servl;;o de Clror- midt, 23 - 2° andar, .pi. 1 _
• CONSULTAS .Cf HORA MARCA])'-: FONB 116.

udo da. DO.NOAS D. SlrnnO- ! rh R_ILJa l{!. do HosplL. 1. A. P. fi. T. C. Tel. 3.002,
Consultórlo - Rua Vlct6f RESIDENCIA - TENEN'l'E SILVIlIRA, 110 (J'ON. 11.1)_

RAS con. moderno. método. ele i Cura0 de elpect.Ui"çlo �elll do Rio de J.nelro
. - --_ iUeireJ1es, 22. ATENDE CHAMAPOS A DOMICILIO

diag�ó.tlco•• tratamlnto. IS- N. T, E�-lnte:tllil co Ilx·ucl.- Medico do Ho.pltal •• Da. HENRIQUEFRÍseo HOR t. "lO'.
_

SULPOSCOPIA - lIlSTII:kO - ,tente de C!nrll:lA do Pr"f. U1%1I, �..

Carld.de
PARAISO

l'1.I\.. DR. AN1'ONIO BATISTA
SALPINGOGBAFIA - JUII-:A' i)"l Gulmarlf.CI (R.!<D;-. I

DOENC .....S DB SBNHORA8 Das 13 às 16 horas

LISIO BASAL cana: }I'liUp, Schmldt... --, PARTOS -=- OP�RACO.S MllirrCO
-

• JUNIOR

· .a.dlote,.aplil pGr o.u. eSl'tu--
. Fano! 1801 Co.u: Rua Joao PInto n. 111, Olle.raçõea - -Ôoençu de Se-

Telefone: Consultório - CLINIÇA ESPECIALIZAVA o:t

F.letrocoa,ul.çlo - Bal.. Ultr. Atend. ·.m !lOl'll marca'.. daa 16,00 la 18,00 h<,"�.. nhoraa - Clínlc. de Adulto..

1
3.415 I CRIANCAS

Violeta· e Infr. VermeUte. Res,: -- :;,tua •• tOVlS Junlo? P.ela manhi .teolSg dlà· Curso de Eapecialização no RSidência: R J é d
' Con.ultu da. 11 á. 11 hora.:

Cçaault6r.fo: Rna Traj.no. n. 1, 80 - Fone: :!!S95' rlal�ente no no.pital d. i'lospital dOI Suvidoru do a.-
ua 08 O. Re•.• Can •. P.dn .ieoelinko.

10 andar - Bdiflcio do Iont.pio. .
.' C_arl�ad.. tado. Vale Pereira 158 - PI'aia 12.

nor"'rio: D•• " à. 11 boru - DR. YLMAR COR�",<\ I nesldencla:. (Serviço do Prof. IariaDo II. da S d d C
. I

Dr. ]lUSSI. CLH,ICA MÉmCA lO�ua: GeDeral Blttllneourt n. Andrade)
au a. e - oquelros.

.B;;I16 à. 18 Ilon. - Ora. ra;_ONSULTAS d•• 10 - 11 )to· 1 Telefone: 2.692. Ho��7f:lJt�: c;.ri�:I:e,m.r.àl no DR. MARIO'WEN.--IReaid&Dcillll Anniel. Trom- Rua 1'iradente :; .- Fone .84.16 DR NEW1-'O----- A tarde das �6110 h. em di.n- DHAUSEN - ADVOG.�DO :_ Eseritório • Relit!ênci.:

powsky, 84.
,

N te no consultórIO .' RtU Nun.. CLíNICA MÉDICA D. ADULTOS Caixa Postal 160 - ltajat Av. Hercilio Lua, 11
_ .._-- DR. JOS� TAVAla:8 DAVILA Machado 17 :!squU,"l (c

Tira-I E CRIANÇAS Santa Catarina. Telefone: 11146.

JúLIO DOm IRACEMh CIRURGIA GDR/.L
<lentes. Tel: 2766 .

Consultório -- Rua Joio Pin- I ------------------------
DR.

MOLE'STIA8 N1llRVOSAS :I Doenças de Senhor•• - Procto- I e Re�ldencla - fila Pr..1d4I1lt. to 10 - Tel M 769 I DL·' DVIEIRA MilNTAIS C1.INICA ":11m L logla - Eletricidade MUi�� outtn�O) (4CLINIC1. 'Con�u_lt!1�:' D�, .' à. • lI.orr!. r" ouro aura
I�DICO D 's -

- \Ã ,A Consultório: Rua Vitor •• i· Resldencla, Rua •• teve. J6- I
ESPECIALISTA •• OLHO�, lçaa rMe��:t�� Nacional 4. D..eD- ?eles n. 28. - Telefone: 1307. OLHOS _ OU��DOS nior, 46. Te1. 2.Bl!.
OUVIDOS"NARIZ • GARGA?HA I Chete do Ambolai ó', E1t;I".

Consulta •. Dili 16 !lo!'...m II GARGANTA
NA.IZ

I
TRATAll:IN'fO • OP••AJJ,\:-3 ne'Ment&l '--'diante:..,....

- DR. NEY,PERRONE
lutra-Vllr'flleUao - Neb.U.acl. -I Psiquiatra do UOlllltaí -

Reslàencla: Fone, IA.!l1 DR GUER'9.EI�g DA li' ·N MUND
Ultr.-Bo.... I

C r' S 'A
Rua: Blumenau n. 71.

. -

.

O SECA.
.

(1'r.ta•••t. ie .I••al'" ".
JO OUl. ant .na .

DOENÇAS DO APARELHO DI- Chefe do �ervlço d•. OTOR1- Formado p'l!a Faculdadll Maci-
- Op.,.Çi8)

.

conVUllote.r!'Jli. Plllo,. 31oi�0- : GESTIVO _ ULCERAS DO IIS-
NO do HosJ:;tal d" Florlan6polil .,' naol d. l{.edicina Uuiv.raidad8

AlÍslo-retlaoacopla _ a.eelta '8 choqut, e �arala:&�1. lna�ü;n �',�- r-TO�AGO E DUODENO, AL:I&-! Possue a CLINICA o. A.PARJI- do Bra.il

OClllotl _ HMerao f
·

....ui. pia: M�larl�ter�p��. P�!eO,O:�II. ',,�' ,GIA:DERMATOI.OGIA • CLI.
LliOS MAIS �fODlilRNOS PARÁ, �IO D. JrtNlIIRO .

Ijf. Olo-JUaoIarlall•••1o, (tale.
CON._ULfAS. uçae '" �!lj { NICA G.lntAL ITRATAMENT(\

da. DOKNNÇÁ.S· Aperfelc;oamente na "Cal. d.

•• 1:11&&••) •

tu da. 16 iii 11 �or&ll PJ. ..� ! .
da ESPECIALIDADJI I Saude São lIi�u.l"

Horário d••• ã. U .60ra. .,(w.nhll .
.

DR. JULIO PAUPI'lZ Consultu - 'P.I. maulli." 1 Prof. Fernando Paulino

d HI ã 18 k
Rua Amt. <?aribaldi, nqu.__ . FIl BO HOSPI'l'AL. Interno por I ''''lOS do S.rvleo

•• • ora.. ·de General BJttencouri.
... I .

TARD'" d d
. -

·
Con.Qlt6r10: - Ru. Vitor �.I- RESIDBNCU lt E 1f Ex interno d. 20. enferm.r1= A .. - 8I'.a I e CirurgIa

-fll•• III - )'one le7i. . 139 'r 12901
I lla OI\), ,VIi,

e Serviço de gastro-entuoloiit ,no CONSUUrORIO I Prof. Pedro - d••oar"

R••. - )til. Sio .IOf" li -

__�_:._.___ . da Santa Casa do Rio de Jan.iro I CONSUL.TORIO - a.. fOi EstagIO por 1 .no na ....t.r·

Fone un. DR ARMANDO VALa- (Prof. W. B�rardinelli). IILHE�S n � . J ntdad� - lI�cola" .

• Curso de neurolo1fi. rprof I REwIDENCIA - F.llp. Sela- Prof. OtáVIO Roarliuea LIm.

DR. SAMUEL FONS.CA RIO DE ASSIS I Austregeai1o).
,. Imidt nO n3 Tlll; 2166 Inter�o por Z _no do P:· nto

CIRURGIÃO-DENT1ST� Doa SerViço. de ClinJea latutn i Ex interno do Ho.plta! mat.r.J.-----.
._�

SOc.'orro

Cliniea - -Cirllrel. - Prot... d. Álllili!:têncl. MnniclpAl • Ihl\-I·
nidade V. Amaral. DR. ANTON�O MONIZ �PERAÇ01!l.S ,

Dentária I pit.1 de Carlda4111 DOENÇAS INTJ:UA8 -

R GAO
CLINICA DB _!.DULT .

Ralol X li Iafr••VnulJl. ,CLíNICA ItDICA Dl! C.UN- Coração. Estõm.,o, hlt.dlno. DE A. A DOENÇAS DB ..;iNl:O.l.L\.S
Con.ultório II •••idlnclal .Ila lOAS II ADULTOS

'Itliad�
e viII biliar... RIU', o.a-. CIRURG1A TRIaIUMA'l'OLOGIA , CONSULT�S:. 1'-0 Hgapltal �.

"ern.ndo I.c)lado .1.
-

I
- AI.reia - rlO& • útero. )... ._Ortopedl. Carldad., dl.rlilment. d.:s 8 lU

Telefon.' 1111 ConlUltórlo: Ru. Man.. Ia- C"n.ultór1of VIÍC>r "inl.. �onsultóno: loão Pinto, 18. 10.

Con.ulta:": d.. 8,00 ,. 11,'1 . chado, 7 - Cone.Ita••a. 11 la, %2_ I
Das 16 às 17 diariament.. 2" 3" 4" das 14 às 16 horas.

I da. 14 00 á. 18 kor.. 11B hora. . 'IDas 16 b 18 lIora.. Menos !t!)8. Sábado. no Consultório 11 Rua João Pinto

Exclu.ivam.nt. com kora mar-
.

R..';dêncla: Ru••• rech.i (:t1l1- Residência: Ru BM.I ..... lO. IRes: Bocaluva lU. nr. 16 (lo andar).
..... Iherm;;, • - I'on.: 1781 IFOU.: a"8.;

Fone: - t.n.. RESIDENCIA: - R· a tuarb
Shutel, 129 - Florir.nópolil .

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

Florianópolis, Terça-feira, 2 de Agosto de 1955

M1NISTÉRIO DA AGRICULTURA

SERVIÇO FLORESTAL IDELEGACIA FLORESTAl· ,....._
REGWNAL . ADMINISTRAÇÃO

Redaçio e Oflcin•• , à rua COII'
o. "CORDO" COM. O ESTADO:.l1'.

selheiro Mafr., n, 160 'hl. 1022
S..tNTA CATARINA - ex. Postal' U!!.

A V I S O Diretor: RUBilNl }. RAMOS.

o ESTADOA ltv1QBllIARIA "MIGUEl DAUX"
·

.

I

INICIANDO AS SUAS VENDAS 'OfERECE.

terreno de 9x53, sito
e outra de madeira.

�
""al�A' A ne!egacia Florestal Regiona I,

�'i)v
CJl-""" nu senttde ..te coibir, ao máximo pos-

sível, as queímadas e derrubadas de mato, afim de ímpe
pedir os desastrosos efeltos econômicos e ecológicos que

acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção
de todos os proprietários de terras e lavradores em geral,
para a exigência do cumprimento do Código Floresta!

(Decr, 23.793 de 23-l-19�4) em todo o Estado.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MA'l'O

VENDE
Gerente: DOMINGOS 1'. D.

L(.!UINO
Uma casa ampla, construída . em um terreno de

20xI9,50, localizada no centro da cidade, sendo parte fi

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

Cr$ 800.000,00. Negócio urgente.
-0-

Duas casas, localizadas em um

no Estreito, sendo uma de alvenaria

Preço Çr$ 300.000,00.
-0-

Duas casas situadas em um terreno de 10x65, sito
no Estreito, sendo uma de madeira e outra de material.

Preço Cr$ 220.000,00.
-0-

Uma casa de madeira recem-construida, pintada a

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

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

Uma casa de material, localizada num terreno de

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

Preço Cr$ 140.000,00.
-0-

Uma casa de madeira recem-construida ainda não

habitada, localizada em um terreno de 10x30, sito em

Coqueiros. Preço Cr$ 180.000,00.
-0-

Urna casa a Rua Conselheiro Mafrll.
-0-

Uma casa a Rua Fernando Machado.
-0-

Urna granue casa com terreno,

Preço Cr$ 150.000,00.
-0-

Duas casas de madeira, localizadas em um terreno

de 20x28, de tamanh-os diferentes, situadas jurito a Es

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

ta oferta. Negócio urgente.

Viagem
e

-:-0-

Três magn if icos lotes na praia do Bom Abrigo. Pre

�o c-s 170.000,00.
.

-0-

Quatro lotes UI.> centro da cidade. Preço
Cr$ 550.000,00.

Agência: Rua Deodoro esquina�da
Rua Tenente Silveira

-0-

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

Estado do Pa-

--0-

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

I
I

FARMACIA DE PLANTA0
M11:S DE JULHO

Rua

Rua Felipe

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

Ra,ios X
aparelhagem moderna e completa para 41ua\lIuer eX.DI.

r.dlolt)rl�.
Radlogrartaa e radioscopia!'.
Pulmões e coração <torn:).

Estomago - IntestiJios e figado <colc;clstografla).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Histero-salpingografia com insufla

ção das trompas para diagnóstico da e5terllid!&de,·
Radiografias de ossos em geral.

. �

Medidas ua',as dos diametros da bacia para orienta-

ção do parto (Rádio-pelvimetria).
-.

Díàríamente 1111. Matern1ciade Dr. Ca'rloa Corre...

VENDE-SE AS SEGUINTES PROPRIEDADES

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

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

Uma casa de estuque na rua Servidão Moritz, (Morro)
com o ter·reno 6. x 14, preço Cr$ 18.000,00

Uma easa de material com o terreno 10 x 30 no inieio

da esü:ada do Pantanal (lado da Trindade), preço Cr$...

ADVOGADOS
DR. JOSl!: MEDEIROS

VIEIRA

DR. CLARNO G.
GALLE'ITI

- ADVOGADO -

RUk Vito!' Ilei:rele•• 110.
I'ON.I: 1 .•6B - )!'lori.nópolb

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA
ADVOGADO

Felipe

"

rias.

Clinica Geral
Especialista em molêstias de Senhoras e vias uriná-

I>
do.Cura ndical das infeéções agudas e cronfcas •

aparelho genito-urinário em <t.mbos os sexos.

Doenças do aparelho Digestivo e do sistema ••:rvoaf.lo.

Horário! 10% ás 12 e 21,1 ás 6 .

Consultório: R. Tiradentes, 12 - 1°.. Andar - {;"'olle:
3246 -

Residencia: R. Lacerda Coutinho, - IS

40 Espanha) Fone: 3248.

Restau ranle Napoli
RUA Marechal Deodoro H.

.

Em Lages, no sul do Brull, o meihor I
Desconto espectaI para oa aenhofe. Ti.Jantel,

Lavando com Sabão

'Virgem Especialida.de
da Ola. \VIIIIL IIDDSTIIIL-Jololllle. (marca,-reglstrada)

economiza-se fempo�
e dinbeiro

(ChácRl:'a

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Florianópolis, Terça-feira, 2 de Agosto de 1955I.,
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Sociais
UNI C A

NILO BRUZZI

No turbilhão ela viela cotidíana

Há sempre um rosto octilto de mulher.
Há no tumulto ela existência humana
Alguém que a 'gente quis e ainda quer.

E numa sêde de paixão insana,
Cego e humilhado, aceita outra qualquer,
Mas, sem íntimo ardor, de alma profana,
Porque a alma nem acordará sequer.

E vão passando, assim, uma por uma,
Mulheres e mulheres, como vieram,
Sem depois despertar, saudade alguma ...

Pobre de quem, conto, eu, vê que, infeliz,
Teve tôdas aquelas que o quiseram,
Mas nunca teve aquela que êle quis l.>:

ULTIMA MODA
�.

).

(

/

i
�

Para o seu passeio de barco, nada mais sugestivo de

que um short branco, com bolsos laterais e uma blusa

bem decotada, de listras, Uma abinha lateral, com as lis

tras em sentido obliquo, enfeitam o modêlo.

•PIE' �VESTIBULaRES
PARA AS FACULDADES DE DIREITO, FILOSOFIA,

MEDICINA, FARMÁCIA E ODONTOLOGIA. ,

CURSO BOSCO ..

lI1atl'Ícula: Livraria Lider, até 31 de agôsto.
Informações: Local acima ou pelos telefones 2316 e

3661.
Illicio das aulas: 1 de setembro.

CURSO "SANTOS -SARAIVA"
(REGISTRA'DO)

DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA
PROF. LíGIA DOS SANCTOS SARAIVA

fttende aos interessados diàriamente das 9 às 12 e das

14 às 18 hora's

ENDEREÇO: Rua Feliciano Nunes Pires, 13 -

Tel. 3113.

�---'DR:LAUROCALDEIRA I)E ANDRADA

Cirurgião Dentista
'

Consultório: Rua,D. Jaime Camara, 9
,

Horário: Segunda Quarta e Sexta feiras da� 8 às

11 horas
Ter_ça e Quinta feira, das 14 às 17 horas

.. A�d'e à noite exclusivamente com hora marcada.

Capoeiras: Terça e Quinta feira, das 8 às 11 hora!!

Sabado, das 14 às 17 horas.

-FAZEM ANOS, HOJE:

Augusto

menina Iara-Regina,
filhinha do sr. Irajá Gomi
des
- sr. Agapito Iconomos
- sra. Angela Romano

Wsky, esposa do sr. L. Ro

manowsky
- sr. Heinz Werner Shon

dmank
menina Maria da Graça

F'er're.ira, filha' do sr. Frán
cisco Ferreira.
- sra. Selva Alvaro Gen

til
- sra. Maria de Lourdes

Horn de Carvalho Silveira
- sra, Herondina Pam-

I plona
- dr. Vidal Dutra Filho
- sr. Willy Gouner
- sr.'Ari Barbato, do al-

to comercio
.

- sr. Naldir Carreirão,
bancário
- sta.· Marlene Carvalho
- menino Ricardo-Luiz,

filhinho do sr. Alcides Cláu
dio
,- menino Narbal, filho do

sr. Anastácio José Cassio
- sra. Augusta M. Trilha,

esposa do sr. Alvaro Trilha
- sra. Eloá Rupp Gonza-

�'a
- menina Marilene, filha

do [orn, Alvaro de Carvalho
- sta. Ivone Campi, filha

do Maestro Orlando Campí,
residente em Itajaí
- sra. Maria Fagundes

Monguílhott,
sra, Jaridira Brito Gou

vêa, esposa do sr. Nivaldo
Gouvea.

DRAMA NO MAR

RIO, 30 (V.A.) - As auto

ridades navais receberam

ontem, pela manhã, um pe

dído de socorro de bordo dr

petroleiro suéco "Akferns

trom", no sentido de ser pro

videnciada a remoção dum

de seus tripulantes, 'vitima

que fora de violenta crise eh

ulcera supurada.
'

A mensagem dizia da ne

cessidade duma urgente in,

tervencão cirurgica a que

não podia ser procedido 3

bordo devido à absoluta falta

de recursos. Solicitada a co

operação da FAB, foi provi
denciada a ida ao local durr

helíeoptero.
Apesar, porém, .dos esfor

cas feitos pelo piloto desse a

parelho,. foi Impossível a re

moção do doente. Enormes

vagalhões impediam que o

helícoptero baixasse. Tam

bém as caracteristicas do

barco não permitiram que o

aparelho pousasse no tom

badilho. Nada podendo fa

zer, o helicoptero regresou à

base.
Quando lançou o SOS, o

"Akfernstrom" achava-se a

trezentos quilometras a sudo

este do Rio, nas proximida
des de Cabo Fri.o. Náo po

dendo ser socorrido a tempo,
opac(ente faleceu, tendo si

do seu corpo, como manda II

lei do mar jogado ús' águas
com as solenidades de praxe.

O barco su�co vinha da Euro

pa e destinava-se a. Santos,
onde está sendo esperado.

Compra-se
Terreno ou casa velha

imediações do centro .

Informações na A M"de
lar.

Grande parte, do sul. do
Pais debaixo de neve

..

Noticias recebidas das mais variadas regioes do Sul

do País, bem como deste Estado e do Paraná, informam

que, em consequencia da tremenda onda de frio, diversas

cidades se encontram cobertas de neve.

Há dezenas de anos não se observa tamanha baixa ele

temperatura, bastando dizer que até aqui na nossa ilha, ele

clima sempre ameno e agradável, caíram f'qrtíssimas gea-

das nestes últimos días. "j"

Aliás, os leitores elevem estar lembrados, 'que bem an

tes do inicio da atual estação, havia sido previsto um in

verno extremamente rigoroso, pois que a um verão, anor
malmente e prolongado como tivemos, razoável era espe
rar-se um inverno de igual intensidade.

De conformidade com as previsões metereologicas, o

inverno deste ano se caraterlsará tanto pela intensidade

como pela sua duração. Calcula-se que '0 frio se prolonga
rá até outubro.'Aliás, nos ultimas anos, embóra a tempe
ratura jamais tivesse atingido a intensidade agressiva do

inverno atual tivemos a estação dilatada até aquele mês .. ,

Quem fala em frio não pode deixar de falar simulta

neamente em agasalhos e quem, em Florianópolis, fala ou

pensa em agasalhos não pode deixar de fixar a atenção
na "A MODELAR", já porque é o emporio mais completo
de artigos para a estação, já porque está realizando agora
uma oportuníssíma venda por preços balxíssímos, por mo

tivo de SUa proxíma mudança.
Parece que realmente "Deus dá a roupa conforme CJ

frio". E' um arourismo popular e acertado, especialmente
agora que "A MODELAR" oferece os seus belos e otímos I

artigos de inverno por preços que regulam 30 a 40% abai
xo do seu valor normal. Basta- citar que em sua venda para

mudança pode-se adquirir casacos compridos de lã e que
oferecem uma agasalho perfeito por Cr$ 347,00; blusas
cie malha de lã a Cr$ 155iÚO; casacos de pele a ' '.

Cr$ 1.840,00 e muitos outros artigos que constituem verda
deiras oportunidades, mórmente agora, que a tempera tu"
ra desceu a níveis jamais verificados no nosso País.

G, .

..� "?" SUA CANETA - TINilEIRO I

\�\ I

R kI'-i':-�l ar
. er

�;--lJuilil( -

-� !----..
a única tinta gue contém� '''....

H O J E NO PASSADO
2 DE AGOSTO

A (lata

_" em 1829, o Marechal de Campo Felisberto Caldeira
Brant Pentes (Marquês ele Barbacena) representou o Im
perador D. Pedro 1 no seu consórcio com D. Amélia, em

Muních;
....!...._'Aoo-, lR"h.��� �-_. _�:,.c��'Tt.ro--\..T,:r-"ul�J:bt-:r--CiC:.-(:.';'

zena d'ê�tícias", TIO Rio 11e JaneIro;'---�
'- ' _-_

- em 1914, a Alemanha apl'esentou-seu "ultimatum" à

ANDRÉ NILO TADASCO

Passa tempo ((O Estado),
- (23)

w

CHARADAS SINCOPADAS

,a) No "Riacho" tudo estava "normal". - 3 - 2 -

b) "Escancarada" ficou a porta, depois de lida a "lei".
-'-3-2-

ENIGMAS

Acreditas.

Imposto.
Instrumento musical.

Empregam.
Fazenda

Calçado.
Acima,
Brado.

Repetições

Conceito na terceira coluna: Longo
DEQIFRE SE PUDER

Que cidade barriga-verde, esconde-se nas cidades bra
sileiras.

- - U. - MARO. - AÚ. CO - R -.

SOluções do número anterior;
CHARADAS SINCOPADAS: a) madeira-Mara; b) re

tas. - Revistas.
\
ENIGMA: Gloriar; inferno; prosear; portada; rnaníval:

anônico; pragata; encaixe.
DECIFRE SE PUDER: Barretos:

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

PROLONGUE A VIDA DE

501v-x
Tintas de qualidade in
ferior podem estragar
qm,a boa caneta. É acon-

-selhável. usar s em'p r e
Parker -Quink. Somente

Quink contém solv-x, que
elimina os sedimentos

,_prejudiciais, previne a

corrosão e mantém a sua

...caneta limpa e livre para
o fluxo da tinta. Seis
lindas cõres,

Prll,OI ,
•

'

.
-

! cm,"S' Cr$ 18,00
3! on�QS' Cr$ 120.�

Representantes exclusivos para todo o Brasil

COSTA, PORTELA ok era,

Av. Presidente Vargas, 435-3.° andar,- Rio de Janefro

lanlCi (olarlnca - Macho"o & (Ia. 5, A. C.... '.lca • A,helu
Ru., S�I ...nho Marinho, t - Flor or.ópoll. '

6,016·P

ç"

� Aviso Importante a' �

� Jorndis e Emissoras
� Acabamos de organizar o nosso departamento ra·

.� diofonico, estando, agora,. capacitados a representar, �
� com eficíencía, no RIO e SÃO PAULO (os maiores cen- �
� tros publícítárfos elo P.,í:;), J'ORNAIS e EMISSORAS de �

� todoBrasiL' )

� Participamos que nossa representação é por conta �
• própria (pagamento à vista, independente do recebi- �
� mente elos clientes) como fazemos a mais de 25 anos �
� com os jornais que representamos.

_ <
� REPRESENTACÕES - A. S. LARA �� Rua Senador Dantas - 40 - 5° andar - Telefone

.:' - 22-5924 - RIO DE JANEIRO. .

�
� �

DlflM

GIBIR01NE
I

TU
I
I Um produto do

I Cio. NQcioruil de ,Tecidos Noví:1 Âmérica
- o m�lhor iipo fabricado 110 Brosil

1
I • Usado pelos principais corporações
1_ militares do pciÍs
I • Poro uso civil e uniformes colegiais •

I • Em branco elO côres firmes( Indonthren)

: À vemla nCJi bOUi caiO.

I Distribuidores poro todo o Brasil
, I

JOSE SILVA � TECIDOS S.A.
Rio de Janeiro

, -

-------------'------------_

PLANTõES DE FARMACIAS

Mês de Agôsto

(-j sábado (tarde) - Farmácia Catarinense - Rua

Trajano. .

7 domingo - Farmácia Catarinense - Rua Trajano.
- 13 sábado (tarde) - Farmáeia Noturna - Rua Tra

jano.
14 domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.
20 sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua

.

Conselheiro Mafra.
21 domingo - Farmácia Esperança - Rua Conse

lheiro Mafra.
27 sábado (tarde) - Farmácia N.elson - Rua Fe

lipe Schmidt.
28 domingo ---: Farmácia Nelson Rua Felipe

Schmidt.
O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias

Santo Antônio e Noturna. situadas às ruas Felipe Sch

midt, 43 e Teajano.
A presente tabela não poderá ser al.tel'ada sem pré-'

IVia autorização dêste Departamento.
Departamento de Saúde Pública, 26 de Julho de 1955.
Luiz Osvaldo D'Acâmllora _:_ Inspetor de Farmácia.

AVENTU·RAS DO 'ZE-MUTRETA.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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-

Mais Duas façanhas �o ..Rcemo . Catarinense

,

_
-:,.;#?���,;��t����:������t�'

.

BANGU' A, r, O VENCEDOR

UM A ZERO SOBRE o PALMEIRAS,
ANTE�ONTEM, NA "MANCHESTER"

CATARINENSE, RIO, 1 (V. A.) - A fim propos aos seus pares que
apreciar a reforma dos es- fôsse realizado êste ano o

O América, de JoinvilIe, do Palmeiras, de Blumenau, ! tatutos da Confederação' Campeonato Brasileiro de
voltou a isolar-se na lide- na única pugna realizada Brasileira de Desportos, reu- Futebol o que foi aprovado
rança do Torneio dos Clás-, domingo pelo sensacional i 2i�]-s:, ontem,

.

o Conselho í por '. l�nani�idade. Nes�as
sicos "Nelson Maia Macha-: certame. ., . I : ,':C'-llC? da entidade da rua i condições, somente ,c;n fms

do", ao derrotar, na tarde
I

O esc�r.e fOI mm imo, tE"1- /::1 Q�lI�anda: sendo trata-, de 56, terá lugar aquele cer

de ante-ontem, em seus do- do o prélio agradado pela'; ,:,0 y�:)'ln'\ e Importantes as- tame.

mínios, perante enorme as- : movimentação, técnica e e�- ';,'" '1, ° sr. CurvelIo, um I O Conselheiro Ivon Frei

sistencia, o forte esquadrão tusiasmo dos litigantes. r.::. i;l�e�rantes - do C. T. r tas apresentou parecer que
foi encaminhado à Diretoria

� � ��'-.,;._��,_'-..o...._� •• • � � "� :+.: :..:..:fl, da CBD para que o campeo-�� _ .. , _..,���.. "�,.ç,,,! ii • � _ _ , _

�.
-

"
' .+. nato nacional tenha início

.t
,.

, .:.. dia 2 de dezembro de 56 li

+.*
--, .i. termirie dia 17 de fevereiro

.:. .,t. de 1957, de acôrdo com os

.:. ..�. esquemas e tabelas anexa-

� : das ao parecer. Haverá in-

�t" �:.. versão quanto ao início do

+:.. �t" certame que vérificar-se-á

�:.. �t" n os anos pares e não írnpa-

�t" Dastaque o cupom ab�ixo remetendo para: Real Aero- .res, como até aqui. A refor-

+t vias - Rua Conselheiro Mafra, 6 Florianópolis, e caridí- ma na regulamentação do,

+t date-se a uma passagem de ida e volta às famosas Cata- �:. campeonato será ap��ciada I
.... ratas de Foz do Iguaçu. ..t. novamente na reun iao eX-I''�i. ..�. trnordínária quando o con-

�,.."
Nome: -.... ..�. selheiro Abrahím Tebet da-

+.
- EJ�dereço: , -, . :. rá seu parecer enquanto

+... d R I A
.

" t'. que Alfredo Curvello apre-.. A nova agência a ea erovias em F'loiianópolfs, fica-:' "'-

+:.. r'á localizada a: +:.. sentará um temário para. su-

·t Rua: nO. . . . . . +t ge�tões das federações es-

�-t Edifício '.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ta ua.is. Nessa l'eun ião, �e-
.... Q I 'It' "I "d R aI A .? •••• /.,gllnda-fei.ra,. comparecerao.',..

ua o u Imo s ogam ,a e erOVlas.. , .

.... .+. os Rl'S. SIIVlO Pacheco, Luiz
•••

'

'.'
" . . .

::

I
Murgsl e, também, será

.�. " ,.......................................... +t a bordado o caso' do Brasil

...... '..... -:' .. ...
fi.. nos jogos com o Chile o Pa-

C......:....".........:....;..:..:••!. .:� +." '.0 .:...:...:.. "':...:<1> .!' t+:H:••:H!�":.�:••:*�:H:H:H:"':H:t ragna i.

OS LUCROS DA LOTERIA DIRETA�
MENTE PARA O ESPORTE

Pronta

Com o já famoso teclado Facit em 2 fileiras,
DISTRIBUIDORES PARA STA. CATARINA

CASA FEERNANDO, LTDA,
Rua Saldanha Marinho, ,2' - ex, pQstal, 467

Fone:.!3878
'I'elegramas: j'Canan"
'}<ORIANOÓPOLIS

CINE SAO JOSE
As 3 - '8 horas.

Jack PA�ANCE - Cons-
tance SHIMITT em:

O ESTRANHO
INQUILINO

No Programa :

Cine Noticiario. Na.c.'
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 18 anos.

n:

As - 8,15 horas.

Sessão'das,�oças
Katryn GRAYSON em:

GLORIOSA CONSA- •

GRAÇÃO
'I'echnícolor

No Programa:
.Cine Reporter. Nac.,
Preços: 1,50, 2,00, 3,50.
Censura até 14 anos.

,

As 7 - 9' horas.
Sessão das Moças

Donald O CONOR

Auxiliar de escritório
Competente

Precisa A MOT)ELAR

iVfNDf-Sf
MAGNIFICA RESIDENCIA

com AREA CONSTRUIDA de
309m2, situada na Rua Feli
pe Schmidt 113.
Facllrta-tse parte do paga

mento'.
Tratar com o proprietário

Dr. Guerreiro, da Fonseca.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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CERTO pastor tinha servido a uma Igreja na cidade

••••••••••••••••••••••••••••••••� por algum tempo. Sentiu depois que Deus o chamava para

ir a zona rural, nas montanhas a muitos quílômetros dali, nossas /vídas e as suas darão frútos para o nosso Mestre

levar as boas novas da salvacáo ao povo montanhez. enquanto vivel\nros e teremos também a esperança da vida

No verão êle saiu em demanda das montanhas levan- eterna com o Pai e nosso Redentor!

do consigo folhetos e exemplares do Novo Testamento. Foi O R A ç Ã O

visitando os lares à beira da estrada c talando-Ines de Senhor, que, a� almas de outros sejam minha eonstan-

Cristo. Na volta, embora muito cansado, vinha radiante,

I
te paixão ; meus sonhos à noite e meu prtmeíro pensamen

pois tinha semeado a vida em alguns corações. to ao acordar-me ele manhã. Oramos em nome de Crtsto

Não demorou muito a aparecer o primeiro fruto de sua que nos ensinou a dizer: "Pai nosso que estás nos céus

semeadura num jovem montanhez. Êste está hoje na Fa- I Amém."
culdade de Teologia, preparando-se para o ministério, a- I

fim de que outros aprendam de Cristo. 'IQ\:le vida frutífera pode cada um de nós ter, le�ando
outros ao conheeimento do poder salvador de Cristo! Assim'

Você sabia que •••

,••1'••.•'••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,

o BRASILEIRO E UM POVO
SUBALIMENTADO'

Doralêcto Soares

Confere ·a extensão territorial brasileira, a cada um

dos seus habitantes, o espaço mínimo de 133 metros qua

drados, considerando que uma população de 60 milhões

de almas povoem esses 8 milhões de quilGllll}t.ros quadra
dos do território nacional. Entretanto, até o presente,
não soubem, os tirar o necessário proveito dêste coltl'J8o

Iterritorial que possuimos.
.

A nossa incapacidade evolutiva é tão diminuta que,

já decorridos 63 anos de República, nem siquer nos bas

tamos a nós mesmo.

Se atentarmos bem para, os fatores que contribui-

ram e continuam a contribuir para que permaneçamqs
nesta lentidão evolutiva, chegaremos à conclusão que são

certos interesses comerciais os maiores responsáveis. Não

que possamos rios ressentir dos artigos de importação, mas
do boicot que realizam esses interesses no sentido de fa

zer abortar no nascedouro qualquer iniciativa industrial

que venham prejudicar o comércio de importação. E a

prova do. que afirmo são o surgimento das diversas in

dústrias que a restrição das importações na época do con

.
f.lito europeu nos obrigou a, isto, e que supriram as fal

r
tas suscilJtdas. V_árjas foram as pequenas indústrias 01'

..,.;
· ....<gani Z:::VEla,s' .lll:l '})a'Í<"S naquela época. 'I'ermínado Q.-conflito;
entretanto;"muitas dessas indústrias se viram fOl'çadas a

cerrar suas portas, pela concurrência das importações.
Sem leis, na época, que infelizmente regulasse a si

tuação criada pelo termino do conflito, as mesmas fica

ram tolhidas nas suas atividades.
E prejudica'dos que somos nas nossas iniciativas in

dustriais, mais ainda temos sido no que concerne ao se

ter agr,ícola. Aí, no entanto, a culpa nos cabe, ún icamen

te. Como foi dito no início dêste comentário, o nosso país
é de uma extensão territorial imensa e importamos bata

tas, milho, trigo e até ervilhas americanas e uma imen

sidade de outros produtos agvicolaa enlata+das abarrota

ram o nosso comércio. (Temos, por exemplo a Holanda,
com cêrca de 400.000 quilometros quadrados e 30 milhões

de habitantes, tocando, pois, a cada um habitante uma

área de 13 centímetros quadrado do solo, de quem com

pramos batatas inglesas). O nosso sistema agrícola con

tinúa sendo primitivo. Continuamos, ainda, na era da en

xada, muito embora alguma das nossas fazendas se mo

dernizem.
Com 63 anos de República, ainda não aprendemos

que a evolução de um povo está na razão direta das áreas

cultivadas. Sessenta e três anos de república e ainda não

aprendemos que da emancipação agro-pecuária depende
o fortalecimento de nossa indústria, A nossa diminuta

capacidade realizadora 'faz com que continuemos sub-nu

tridos e indiferentes à excelência d;J, terra que ante os

nossos olhos permanece dadivosa. A espera de que des

cruzemos os braços e a lavremos, para nutrição desta

grande massa humana que vive porque anda, vê, fala e

escuta. Sejamos coerentes e atendamos o conselho de mis

ter Abbink, valorizando a nossa cultura ágríeola sob to

dos os aspectos.
Interiorizacão e municipalismo, eis os dois pontos

principais para a nosSãTma'i1'êTPa-ção econômica. Com a

interiorização estaremos levando ao nosso Interior o con

forto pessoal que conseguimos encrustrar na zona lito

rânea do país, evitando assim o exodo rural.

Não se admite que em pleno seculo XX em que as

distâncias se encurtam cada vez mais com o progresso

sempre ·crescente das nossas companhias aéreas, que se

concentre na Capital do país a direção dos serviços pú
blicos, técnicos e especialiúzados, em prejuízo dos Esta

dos, e dos Municípios, onde se localizam as fontes produ
toras. Oxalá que o futuro presidente da República seja
dotado de larga visão e trace novos planos para quê le

vemos para o nosso interior o que o mesmo necessitá,
E o primeiro passo é a mudança da Capital oa Re

pública.
E um grande passo, não resta dúvidas ...

Vidao Sangue é a
..

ELIXIR tU
INOFENSIVO Av ORG ..\�lSMO

AGRADAVEL COMO UM I.H-:OR

REUMATISMO I SIFlLIS!

fome o popular depurativo composto de

Herrnofeníl e 'plantas medleínals dr alto

'alor depurativo, AprovadO pelo D. N. S
? como medicação' auxiliar no trabmel

'0 d aSifiJis e Reumalbmo da me.m.

ortiem.

Comentário
do Dia
A pretensa frente demo

crática, como se sabe, é ape
nas rótulo, para efeito de
iludir o eleitorado, se isso
fôsse possível num eleitora
do inteligente e observador,
como é o de Santa Catarina,
O que êsse rótulo. quer dis
farçar é a inconsistência dos
arranjos feitos com as mi
norias de alguns partidos,
cujos autorizados mentores,
expressões sem dúvida de
maior valia do que as que
aderiram à frente, não dis
farçam o seu descontenta
mento e o propósito de, a

seu tempo, fazer que a ver

dade prevaleça. No entanto,
a propaganda do situacio
nismo lacerdista não cessa

de bater na tecla da des
mentida dissidência pesse
dista, quando o simples fato
da unanimidade que, na

Convenção do PSD, consa

grou � candidatura do emi-
nente engenheiro Francisco
;nnofti, deveria ter confun
dido o mais cínico e inso-
lente mentiroso,
Não se preocupem os nos

sos adversários com o que
supõem se passa nas filei
ras da Aliança Social-Tra
balhista. Vamos todos mui
to bem, obrigados! Nunca
foi tão sólida, tão vigorosa,
tão profunda a'unidade de
vistas não só entre os dois
grandes partidos aliados -
PSD e PTB - mas também
nas fileiras de cada um de
les, cujo fim 'comum é a vi
tória. dos seus ilustres e

honrados candidatos, srs, di',
Francisco Benjamin Gallotti
e dr. José de Miranda Ra
mos,

Mas, se desejam entreter

I
se com algo que os incomo-
dará muito no pronuncia-

I
mento das urnas de 3 de ou

tubro, olhem para a própria
casa, cujos alicerces são de
barro frágil, sem resistên-
cia para sustentar o edifí
cio pomposo do situacionis
mo político. E não ê preciso
ir muito distante de nós pa-

�. ",.1:\1 verificaJf o fato.; tudo!'> os

dias ouvimos de velhos e

prestigiosos elementos da
quase extinta UDN as mes

mas queixas. São decepções,
causadas pela falsa palavra

I dos mentores da eterna vigi
lância, que, ao cabo de qua-

. \
se cmco anos de posse do
Govêrno, não conseguiram
apresentar uma UDN bas
tante consolidada no Estado
para que, dentre os seus

quadros partidários, saísse
() sucessor do sr. Irineu Bor-
nhausen! Tendo de conten
tar-se com a triste figura de
facção caudatária de outras
sem expressão política, a

;JDN catarinense traiu a ex

pectativa dos seus eleitores
e .deu ao Brasil inteiro uma

ridícula demonstração de
'

.• �\ incapacidade para �anter-
, . Ic.d se numa situação conquista-

. (j da com sacrifício e festeja
da com grande barulho e

com o célebre bôlo g igan-
te... .

Se isso acontece"· com o

udenismo já moribundo, coi
sa bem diversa é o que se

ostenta na pujança cada vez
maior do PSD, crescido e

enobrecido na oposição dig
na, em que sempre esteve ao

lado do povo, impedindo que
a injustiça e a violência ma

culassem, nestes. cinco anos,
as tradições de cultura da
nossa. gente. Agora, contan
do com o concurso do PTB,
o PSD, mais uma vez está a

pós tos, devendo sufragar
'nas urnas os nomes do enge
nheiro Francisco Benjamin
Gallotti e do dr. José de Mi
ran da Ramos para os cargos
de Governador e Vice-Gover
nador, Compromete-se assim
a restituir Santa Catarina
aos destinos gloriosos de
que a desviou um lamentá
vel equívoco eleitoral, come
tido sob o engôdo de mirf
ficas promessas nunca sal-
dadas!
Eleitorado catarinense!

Todos às urnas, para a 1'e

euperação do nosso Estado
e a restauração de seu bom
nome entre os demais da
Federação Brasil�ira!

(Lido no programa "A
Voz da Aliança Social
Trabalhista").

significá sua família para você?Que

ULTRA SEGURO

é a garantia de Máxima Segurança ao rodar e ao

freiar. Segurançn ao rodar: sua fabricação pelo pro
cesso «Gen-Tac- oferecê máxima resistência a es

touros, choques e à separação das lonas, 'melhor
aderência ao solo e maior estabilidade.
Segurança ao freiar: sua construção choque-absor
vente oferece maior proteção contra contusões - e

suas ranhuras dão maior contrôle à freiagem, im

pedindo derrapagens, em solo sêco ou molhado,

PROTEGE A "QUILOMETRAGEM"
DA SUA VIDA E DOS SEUSI

PNEUS
·<GE ERAL"Gen-l'ac" asse-

gura a mais com

pleta adesão do
cordonel à borra
cha, dando maior
resistência à es

trutura do pneu.

'}�_�:mdflflP"

-vzii� j;12fgpt41&1Jía!f�
PNEUS GENERAL .S.A.

MATRIZ: Av. Preso Wilson, 165-9.° andar - Rio de Janeiro
f'ILlAL: Rua Bento Freitas, ISO -. São Paulo 21.t>84

•

IVISITARÁ OS EE.UU.
., I

I WASHINGTON, 30 (U.P.)
! - A Casa r/ .nca anunciou
I

. ,

; hoje, que o presidente Carlos

I Castillo Armas, da Guatema-

; 1ft, aceitou o convite do pre-
.

! sidente Eisenhower, para vi-I
sítar os Estados Unidos. O
presidente guatemalteco de
verá chegar a 31 de outubro
vindouro. A comunicação diz

que o presidente Armas, que

,. d�rrubou o governo esquer
dista naGuatemala, no ano

passado, permanecerá em

Washington, para visita orí
cial de 3 dias. A comunica
ção diz, ainda, que "a visita
é uma demonstração a mais Idas amistosas e cordiais re-

• lações entre Estados Unidos t

C-óm-a--B-ib-lia-n-a-M-ão-----
e Guatemala". I

«No t,enaculo)

•

BREDA
TRATORES DE ESTEIRA

Outros produtos
Hertape: CANIFORTOL.
GLUCONATO DE CÁLCIO
e CONCENTRADO
MINERAL.

• Assistência técnica

• Garantia de operação
e Peças e acessórios

FORTICIN

Hertape
Iortlllcante injetável

VEMAG S.A.
Veículos e Máquinas Agl'Ícok.s

ENO. TELEGRAflCO "iILED"

Rua Groro Funda, 224 - Tel.: 63·1111 - Sã) Paulo

•

REPR. NO.

PA.RANA
E sr».

CATARINA:jEnio. Rosas & Cla. Ltda,
Praça B,lrZoo do Garauna, 61

C. P. 320· Te I. 208· Pontd G"ma
Estadc do Pata.n� .]

TERÇA-FEIRA, 2 DE AGôSTO

Vinde ver um homem que me dísse tudo quanto tenho

feito: porventura não é êste o Cristo? (João 4:29). Ler Jo�
ão 4:28-39.

�PENSAMENTO PARA O DIA

Que sublimá 'kxperiência é trazer outros a Cristo!
Juan J, Couso Oviedo (Cuba)

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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COMO GOVERNADOR
-;.

.

. Francisco '-HênJamim Gàllotti
.

l Partido Social Democrático.

Florianópolis, Ter_ça.fei_ra,__2 de_A_gosto de 1955
--'--__

o ESTADO
-.: .�

�.

COMO' VICE-GOVERNADOR

I , .

I

� 'Dr. "Jôsé', de Miranda Ramos
-

do Partido Trabelhisíe Brasileiro

. \ r
.

Candida'tos, da Alianva Social Trabalhista

•

CORTE PARA PROPAGANDA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO Florianópolis, Terçá-feira, 2' de Agosto

' __ '�,__J

A CAP1TAl CATARINEN-SE E O SEU
I

Incontest(.vcl D progresso poeiras_, esta feita com a

cO:'l' do isso se faz sem _o aban_c1,Q,
da nossa Capital, não já do. operaçao popular; a ponte.do no dos distritos, cujas aspira

ponto de vista de �eu desen- Itacorubí, com 43 metros de cões e necessidades têm a

volviménto comercia! e da comprimento, também de cí- : j�lelhor atencão elo dr. Osmar

inicíativa privada, mas sim menta. A entrada da Base!Cunha,"
,

_ e especialmente 'elo Aérea, continúa sendo re-I Como se vê, o Prefeito

ponto de vista de sua a?l:1i- construída, sob plano de 'as- I atual, nestes poucos-meses de
nistração. O atual Prefeito, faltamento, estando adianta- sua atuação i). testa do Mu

dr. Osmar Cunha, tem na tados os serviços, que não niciplo, tem proporcionado
verdade tr�ba)hado como �e têm sorrído a mínima inter- belíssima dernonstracão de

esperava dum homem �u- rupção.
'

sua capacidade tle trabalho,
blíco, que, apesar de multo ',No perímetro urbano, o de sua lealdade aos compro-
moca, ou talvez porísso mes- calçamento a pararelepipe- missas assumidos com a rua

. mo: apreeendeu exatame?�e dos já se apresenta nas ruas terra e com a sua gente e' de
o alcance duma boa polití- José Jaques, Araújo Figuei- sua lisura na aplicação dos

ca municipal. Aliás, munící- redo, Sanctos Saraiva e ou- dinheiros públicos. Muito a�

palista dos maís > ardorosos, tras. Obras novas estão seu- inda,' muito mais podemos
tanto, que, no concêrto dos do iniciadas: a -ponte situa- esperar do dr. Osmar Cunha,
milhares de prefeitos dos da atrás do edifício da ca- que passará pelo Govêrno de

municípios do Brasil foi êle pítanía. elos Portos, a da La- -Ftoríahópolis como verdadet

o eleito Presidente da As-. gôa e outras. . ro reriovador elas caducas

sociação dos Municípios Bra- Por sôbre isso tudo, o tra- praxes administrativa. Flo

sileiros. O ilustre Chefe do balho de retificação do ali- ríanópolis, dentro de mais

Executivo Municipal de Flo- nhamento urbanístico, a re- deis anos, será umà Capital
rianópolis tem dado auspí- paração de jardins ,e praças, de verdade. Para isso não lhe

ciosa demonstração de sua .etc., a limpeza e outras tan-- falta o :Homem que a dimi
fé na atividade dessas célu- tas providências que nos es- nistre conveniente e eselare

las do organismo nacional. E capam de momento à lem- cidamente,' sem espírito de

o seu trabalho não é o de branca. rotina e sem receios de sacri ..

uma improvisação cega, mas No setor da saúde (assís- ficar a própria comodidade

o de uma esclarecida íntelí- têncla pública), o serviço pessoal. O dr. Osmar Cunha

gência guiada pela sadio in -, tem não só andamento, mas é êsse homem.

terêsse de dotar Florianópo'- desenvolvimento. O mesmo Que,ao seu encontro, com
lts de melhoramentos _ que na educação popular, que preendendo-o nas suas inten
lhe permitam, clara avante, J merece elo Prefeito especial ções, os floríanopoütanos
ocupar a posição de uma das atencão. .conríem nele, - e não nave-
mais belas capitais do, Sul Cohvém acentuar que tu- ,rã decepções!
elo País .

, O dr. Osmar Cunha é, co-
mo se sabe, um ,economista.
Tem, portanto, a respeito do:

problemas administrativos
.; de sua terra, conceito -rírma
elo em sólida percepção da,

suas cansas. Sabe come dar

lhes solucão difinitiva, que
não simplesmente contorná
los, afastando-os da preocu

pação imediata dos admínts
tradores. Daí, o seu plano dr
ação, com rundamento . na

primasta econômica dos pró
blemas que afligem unra; po

pulacão e flue se Iígam 'ác
progresso e grandeza inte

gral dum povo.
,

Pena, entretanto, é que o,
_

�sc�:��scu��aql��SI�Õ:re��[.�. ':NÃO: HÁ� MAI'S TEMPO RARA O -USO
tamanha atividade e obra<,de 'D'A" T'IMTA' INDEL' E: 'V E'L' NAC E'E'ICO'" 'EStanto .vulto sejam esoassisst-

.'
, 'pÚ', ,', ['" ,�,.", 'J 'L: ;',

m03, agravados, como se, sa-
,

.

" :: '., _

be, por certa incompfeel1Sa0
-�'-'�-"" . ,. �.

-=UE OlJTUB'RO
de muita gente, que nao com

preende o sentido da coope

ração geral na comum ex,

pansão dos negócios públi
cos,

'V"E?N-D':E�S E
Vende-se uma Propriedade em Capoeiras, medindo

-de frente" 34 mts+e rie fUl1d;0�558 'mts. Sobre a' mesma.
--

acha-se construida uma casa de material (nova) em per- Rio, 30 (V.AJ Tendo em vista Os trilhos importados serão

RIO, 1°. (V.A.) - Segundo presidencial? - indaga' "O, feito estado, de conserva5ão: medin�o a referi�a 100
I a proposta altamente vanta .. de dois tipos. Um com o peso

"O GLobo"; parece que no Globo". mts2, sendo as dependências segumtes: - tres (3)
I josa em preços e modalidade de 44,555 quilos por metro li

pleito de três de outubro não Esses os receios que preo- quartos grandes, uma (1) 'sala de Visitas, uma (1) sala de pagamento apresentado Inear, destinado à Viação
será aplicado o artigo deter- cupam os círculos partídá- de jantar, uma (1) copa, uma (1) cozínha e parte Saní- I

por uma firma francesa para Férrea do. Rio Grande do Sul,
minado que o eleitor, uma rios. Técnicos na matéria 115,0 tárta c?mpleta com águ� encana�a.. . I í'ornecímento -dos trilhos ne- outro de 37,1 quílos por igual
vez depois- o voto na urna, autorizam, porém essa hípo- Alem <:!_a casa pOSSUl a refenda propriedade, uma, cessá rios ao programa do tamanho, a ser empregado
introduze <J "dedo mínimo. da tese. O advoiado Alberto Jor- Fábrica para Beneficiamento de Madeiras e Constru- i reaparecimento das nosas na Rede Ferroviaria do Nor
mão esquerda em. recipiente ge Vinhais, especialista em 'ção de Móveis, 'tendo a mesma em ,'seu interior os sequin-I ferrovias, o presielente Café deste, Estrada de Ferro No

que cO!,1tenha tinta forneciela I assuntos eleitorais, ouvido t.e� Maquinários: :- 1 Serra de. Fita, 2, ']'upias, 2 Fura-
i Filho autorizou o Banco Na, roeste, do Brasil e rêde ele

oelo 'Pribunal Superior Elei- pela imprensa, afirmou que UClras, 1 Serra CIrcular, 1 Plema Galopa, 1 Torno de cional do Desenvolvimento
torai ou pelos tribunais re·

I
as' eleições só seriam nulas Madeira de Lei, 1 Torno ele Ferro, uma Serra Tico-Tico I Econômico a celebrar contra- Viação Paraná-Santa Cata

gionais eleitorais. I pelo não empre.go da tinta se "e um esmeril. Todos os maquinários são 1l10torisados. I to com a aludida firma parq rina. As restantes vias fér-

�ssim determinasse expres- �'"
.

Tratar �a Firma Russ.i, Leite & Cía. Ltda, sita ao aq\lÍsição de setenta e cinco reas do país, e� numero. de
O ministro Edgarel Costa, samente a lei. . .' ,�lS Fredel'lco Rolla, esqullla Pedro Ivo ou pelo TeIefo- I'mil e otocentas toneladás de vint.e e três a serem benefi-

presidente do TSE" apesar Depois de vários comentarios )1e�o 3694. Nesta. .

'

'trilhos e demais acessó: ciadas, com o programa de
dOs- esforcas empregados, nào acrescenta aquele especialis- l' ,rios, consoante especificações reaparelhamehto serão aten-
conSegUil� obter a tinta in- ta em asslmtõs eleitorais: "A t

.._-':--�------_._'----'-'-----,_.�------
contidas na exp.osição de mo- didas pela produção da ciá.

dispensável,e ontem-declarou nulidade deve c?nstar eXPu-iD I' I San'la IpoloDI·a
I

tiVOS,
do Ministério da Viação. Siclerurgica NacionaL

que não h� mais tempo e citamente no dIp�Olna lep;al, l, en a I ...

nem possibili:t�des d? mat�- a e�empl? do ',artIgO 1,23
da

j' -,-
,----------,----

rial ser adqUlndo ate o pro- antlg'a lel eleltoral, COl,U re-'
,

"

ximo pleito. Seria essa falha fe;rencia às diversas hip.ote-,
. Da I C'"

.. "

.....;..-.-----------M-'---.----mativo de nulidade do pleito ses bem definidas". .,_ ARTHUR ANTONIO MENEGOTTO
j " onvlle para

'

ISSaRua: Tiradentes, n •.
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FLORIANóPOLIS

PREFEITO

MAGROS E FR1\GOS
VANADIOL

E<indicado nos casos de fr��e
sa, palidez, magreza e fastio, porque
em sua fórmula entram substancías ,

.

tais como Vanadato de sódio; LIC1-
, ma..' GHcerofosfatos, pepsina, noz

je cola, etc., de ação pron ta e eftca.
nos casos de fraqueza é" neuraste
nias. .vanadící é indicado parll no,
mens, mulheres, crianças, sendorór
nula connecída pelos gr-andes me.
UCO! e está- Itcencíado oeía sauce Publica.

-�., ..

Quem viu como o dr. Os

mar C'unha teve de defron

tar uma situação verdadeira
mente caótica, ao assumir o

cargo, sem numerário sequer

para as despesas"com o fun

cionalismo. naquele mês�

quem verificou que o atual

Prefeito, por intencional dis·
posição do seu antecessor, se

viu a braços c,am extráordi
nárias dificuldades financei

ras, pois, tal fôra o. objetivo
da política elo antigo Pre

feito nos seus últimos me
ses de gestão pródiga' e in

consequente, pode bem ava

liar a extensão do que, em

menos de um ano de exer

cício, foi realizado pelo dr.

Osmar Cunha, dentro do",

parcos meios que o orçamen· LU1·Z PI·,re'S . Uru'rahyto lhe proporcionou. Sem que
haja interrompido a satisfu- (GENITOR DO G.E�ERAL OCTACILIO TERRA
ção dos compromissos finan- URURAHY)

�����sr �: l:���:il�U:� �ias�,�'� t Falecl·menlu' e MI·ssa .

gQrosamente as obl'igaçõe:
para com o funcionalismo O 140 B. C. tem o 'Profundo pezar de participar aos

inclusive o operariado, qUE- ,migas do exmo. snr. ,Genel'al Octacilio Terra Ururahy,
ainda teve aumentados 0S. o falecimento, dia 26, às 13,10 horas, de seu genital', 0-

salários, o ilustre e ho.nrack corrido em sua residência, à rua Barbosa. n. 229 - Cas
Prefeito atual vem atacandc.' cadura - Distrito Federal, e cOJl.vida-os para assistirem
sem desfalecimentos vário' ii, cerimonia religiosa (missa. solene) a ser realizada na

problemas da ,cidade e pon Catedral Metropolítana, no dia 2 de ag'ôsto, às 7,30 horas.
do em> movimento tõda n -

máquina administrativa que- BOl'SA OFICIAL DE VALORESvisa ao atendimento simulo
tâneo das solicitações de
itlterêsse público.
Neste curto período de al-

, guns meses de gestão. o dr
Osmar Cunha já realizou o·

bra muito maior e de imo

portância muito mais paten,
, te 'do que o seu antecessor
em tôdo o seu tempo de go·
vêrno, que ,foi além de qua
tro anos.

Mencionemos alguns doe
serviços (1� maIor vulto de,
vidas à administração Os'
mal' Cunha, nestes pouc'):,
meses de sua administração
municipal. Entre outI·o, a'

estão a ponte elo Pantanal
na Ribeira, com 36 metros

quadrados, tôda de cimento
a ponte do Abraão, em Ca-

_ Quota (,ias disponibilidades cambíais que foram a

oregoadas em leilão, tel'ça-feira:
Oolar sôbre a Argentina-Pronta entrega-Total 8.000 ESPECIAlIZADA EM ARTIGOS DENTARlpS
Dolar sôAbre a Finlâ?�ia -Pronta el�trega-Total 10.000" Esto'que permanente de todos e quaisquer artigo:::
DoIar sobre a AmerIca - 120 dIas -Total 18,000 conc:ernentes ao ramo '

Resultado do pregão de'cambiais l;ealizado 3a. {eira.' 'EQUIPOS, CADEIRAS E MOTORES TEVONI te-
Dolar .sôbre a, �inlândi� . 'mos para pro'nta entrega·

, '

la categorIa � mll1lmO e rnaxlmo. 25,00 ,Aceitamos encomendas de PLACAS E",n1ALTADAS
�a categoria � mí�imo e máximo 30,00 , 'para diversos fins

'

3a categoriaA - mínimo, � máximo 39,26 ATENÇÃO; A�endemos
Dolar sobre a Amenca Protéticos do Interior p.do

la categoria � mínimo e máximo 73,90 AÉREO e POSTAL
�a categoria - mínimo e máximo 101,00

'

COM A CHEGÂDA DE GRANDIOSO E MARAVILHOSO
1a categoria - mín,ímo e 111áximo 160,00 ESTOQUE DE MERCADORIAS

Quota das disponibilidades cambiais que fo.ram a: '
' '

pregoadas em leilão, quarta-feira:
Oolar sôbre o Chile - Pronta entrega-ToJal
Oolar sôbre o Japão - Pronta entrega-Total
Oolar sôbre a Noruega - Pronta entrega-Total
Francos Francêses - Pro.nta entrega-Total
Francos Belgas - Pronta entre,2'a:'_Total

;;':�t'j "';-,.

1�:���
I Moça para Escri,:'�rio ..

6.000 Precisa-se de uma moça para trabalha,r em escnto-

350.000 rio comercial, e que tenha alguma prática: Exige-se re-

100.000 ferências. Dirigir-se á rua Tiradentes na 7.

I,
é ToddylHum! Isto, sim, é que

\\
Como é delicioso!

Quem sabe ... sabe

-

Nas festas de aniversário, quando as crianças

8e reúnem, o delicioso Toddy está sempre presente,

porque tôdas as crianças o preferem e sabem que

Toddy é o alimento mais completo, mais gostoso,'

mais perfeito e mais puro. Sabem que Toddy as

torna mais fortes, mcds confiantes. mais

vigorosas, mais íntelíçentes,

Toddy contém cálido, füfro, fosfatos, pro
tefnas, carboidratos e vitaminas, elsntlfl
camente dosados, para render o máxime

de nutrição. E Toddy diz '(1 veidade.

,SQ,060
,---------'----------------�

OITENTA Mil TONELADAS,- DE TRILHOS
- - rRANGE-S�S_PA_RA< O��BRA�ll�·

I A Família de Kosmos Apóstolos convida aos demais

Iparentes' e pessoas de ófuas relações, para assistirem a

missra do 400 dia que por alma daquele ente querido será
I
realizada 'quinta-feira 4 de Agôsto às 10 horas na resi-

I dencia da mesma família à rua Conselheiro Máfra nO 186.
A missa será rezada pelo (Autorizado) reverendis

simo padre senhor Haridimos Papadakis, especialmente
i vindo de São Paulo.

I Aos que" puderem comparecer agradece antecipada-

I men:_._' '

_

RATIFICADO, PELO SENADO IANQUE
O NOVO TRATADO COM O PANAMÁ
WASHINGTON, 30 (V.P.) minhado recentemente pel;J

- O Senado aprovou esta presidente Eisenhower, com

609, noite, por 72x l4votos, o a recomendação de' ser acei
novo trntado entre os EE,UU to pelo plenario. Uma das

consequencias -elo novo ins
e 'o Panamá, com '0 qual ti'umento será o aumento das
o documento se consJdera ra'·, sendas 'do canal em favor do
tificado. O tratado/f.oi· euca;.. go.verno l?al1umense.

os senhores Dentistas e

Serviço de
�

REEMBOLSO PEROLA RESTAURANTE
(Estreito)

Armando H. da Silva, proprietária do PeroIa., ,�estal1-
rante, sito no Estreito, ·co�1Unica. ao: seus distintos '-Cli�p�
tes e amigos, que reassumIU a clll;eçao elaquele estabeler
menta e que, continúa a dirigi-Iro pessoalmente, esper9
merecer a preferência, com que sempre foi distinguir'
sua numerosa clientela,

Est.reito, 26-7-55.

k .;;.'.,
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