
que, tendo' trocado legendas 'Por :V<!tos ao se� candidato a Governador,
'ganp.ou êstc, mas sacrifioou a sqa representação 'na: "Assembléia Legis-,

l
lativa_

o ilustre coestaduano, que mni.f•.
moço ingressou na carreira do fUIl
cionalismo público, galgou todos oa:

postos hierárquicos graças ao se.

consiante de.votamento à causa ge
raI, sendo exemplar em tôdas as.

-fun,ções que lhe foram cO'nfericlas-"
quer como escriturario quer comClt
coletor estadual, quer ainda CO'''

sub·diretor e finalmente diretO'r d_
quele importante setor fazelldárie.
Homem austero, fazendo culto de:

h.onra aos deveres fundonáis, g�an
geou em todos' os postO'S Q..,pr que,
passou, as mais sinceras amizadf'S
e a admiração geral. Ultimamellte..
vinha ocupandó' a direção do T�
l'!ouro eom o meSm& inteirO' seJl8o.
'de responsabilidades, e com inexel!
divel devotamento, havendo-se efe
tivado no cargo em virtude de lei...
Ali o foi buscar o operoso gO'vêrn(Jl<,teve vitória em Palho'ça e Imaruí, sendo de notar que o Prefeito desta do sr. Aderbal R. da Silva. c;nja.última, comuna' não logrou· eleger-se. confiança na capaêidade e na hon-,

Assim, dos 11 Pr,efeito� só se elegeram 2 com votação exclusiva dos radez do· sr.- OtáviO' de. Oliveira.,
seus lUünidpios. nunca sof_reu solução de contilllli-

Vê-se, assim, que a permanência dos Prefeito1i nos seus cargos não
dade.

.

fI
.

I d di'
. Agora, tedo' req,ueiido sua apo-ln UIU no resll ta (j a e elção., . sentadoria, obteve-a não sem que,..

não obstante constituir mereeicl...
prêmio d etão longa, "brilhante e

fecunda carrei�a dcix�sse grande e

sensível lacuna no quadt:,o dO'S séI--,
vidorell da administraçãO' e�tada'--l.
. Ps. &_eus colegas, -amigos e ad�
radoreÍÍl lhe p'repÍl,ram significatiTa

. homenagem, com a qual tradaz;rãc.
o aprêço ,e a consideração que ]hes

O não provil1J.ento,do 'recurso impõe-s� como medida da' mais ele· mere.ce o sr. OtáviO' de OliTeita,..
qua�do encerra a sua atividade e..

�o fu�\cionáriO' nÚbÚeo.,

to, hoje, às 17 horas.

"

Depois de haver, durante mai.
de quarenta-e-um ano de sua exi'sc

têno,iJ3.,l'" prestado ire�ev(an:tes l'!e.r'4i-
�

ços ao Estado, acaba de aposentar...
se, no cargo de 'Direter do Teso.
ro, o sr, Otávio de Oliveira.

� �
�

�. .[�'-." .. ( '� �
�

""O SUPElÜOR TRIBU�AL E�EITORAL, POR DECISÃO UNÂNIME, NEGOU PROVI�ENTO AO RECU�SO DA U. D. N. CATARlNE�SE, INTEllP�fO :'�!
fANDERLEY JÚNIOR CONTRA A DIPLOMAÇÃO 00 SR. NEREU RAMOS. ACABOU-SE, ASSIM, A "BELA E JYJUDICA PEÇA". :. 'I

-:��

RAZõES DO. PSD. NO RECURSO DA UDN.
- �

C6NT,RA' OS P�EITOS �- CANDIDATOS
EX�lO: Sr. Des. Pres(cÍente do .Egrégío Tribunal Regional Eleitoral

".>:de Santa Catarjna.
'O PARTIDO SOCIAL"--DEMOCRATICO, Secção de Santa Catarin3'!_ e

-os deputados estaduais e, suplentes de deputado estadual eleitos pelo
mesmo Partido, senhores Addo Caldas Faraco, Ângelo Ponzouí, Arno

-Oscar .Meyer, Ivo Silveira" João Santos, Oscar Rodrigues da, Nova, Oli

vio Nóbrega, Pedro Bittencourt,' Torquato Tasso, Waldemar Grubba e

,

Wencesiaú : Boríní, todos representados pelo procurador e delegado
,
) ;;;àbaixo-assinado, conforme procurações anexas e nomaeção já arquiva-

,.... .

da nesse Tribunal, vêm, dentró do prazo e na forma da lei, apresentar
,oas-razões anexas, com as quais contraria o recurso interposto pela
_ União Democrática Nacional, 'Secção de Santa Catarina, contra a di

::plomação, feita por êsse T. R. E., dos referidos deputados e suplentes.
-

Requer assim que, [untadas aos respectivos autos, e processadas
"..devidamente, sejam 'as razões anexas encaminhadas ao Colendo 'I'ri

::bunal Superior Eleitoral, para os fins de direito.

N. têrmos

E'I Deferimento
Flordanópolis, 5· de [aneiro de 1951.

o lIAI8 ANTIGO DUllJO DE BANT-4 CATARINA

� • D. gemate. SmnI·liOCBTI ..". Diretor Dr.. BUBlUf8 D••BBUDA. .....08

FERRO EM LINGOTES,
PARA OS EE� UU.
1\'DVA IORQUE, 26 (V.A.)--=- Os

" _&ft�O�X=X=XV-=I�I,__-=-=}=�I=or=i=a=n=ÓPO==I=IS====S=á=b=a=dO=,==27==d=e==ja=n=e=�=�==�=e_l=9=5=1-;==�_;I=,==N=.__1=1=�=i�7
O GOVERNADOR ADERBAL! R. DA SILVA

OFERECEU UM JANTAR INTIMO AOS SEUS
AUXIIJARES IMEDIATOS

-Colendo ,Tribunal Supertor Eleitoral.
Inconformada com:a diplomação dos senhores ivo Silveira, Oscar

'Rodrigues da Nova, Waldemar Grubba e Olívio Nóbrega; .Addo Caldas
.Faraeo, Ângelo Ponzoni, Arno Oscar Meyer, João dos Santos, Pedro

.Bittencourt, Torquato _ Tasso, e 'Venceslau Borini, os quatro primeir6s-
-como deputados estaduais e os demais corno suplentes de deputado es- ENCERRAMEl!Jl) A 31 D.A CONVOCAÇÃO no
:tadual, eleitos no pleito de 3 de Outubro último, neste Estado, sob a

' .

CONGRESSO,.Iegenda do Parjido Social Democrático, recorre a União Democrática ""
-::Nacional, Secção dêste Estado, para o Colendo Superior Tribunal Elei- RIO, 26 (V.A.) _ A Comissão elo .Congresso decidiu unanimemen-
-toraI.

0./ de deputados ,e senadores para te, recomendar á Camara ·e Sena-

Fundame�tandoo seu recurso na letra A do art. 17Ú do Código Elei- estudar a formula conciliatoria sô-do que encerrem a 31 a .convooa-

itoral, requer a recorrente que sejam cassados os diplomas dos referidos bre a convoação extraordinária ção.

circul?� económicos comentam ql�e
o B'ra:s�rnou-se o segundo pais

, O governador Aderbal R. da Silo Explicando o objetivo �quele.' .

Iatíno-amêf ícano a exportar ferro " �
va reuniu, ante-ontem, as 20 noras, ato o sr. governador em -esplendído-em lingotes pana os Estados Uni-
num jantar intimo, os' seus auxilia- Improviso, salientou que pretendia,dos. O primeiro foi O Chile, Agora
res mais próximos _- secretários assim; antes de deixar o cargo desegundo informações aqui recebi-
de Estado e diretores, de- serviços, Chefe do Executivo do Estado,..das, um carr;�gamenLo .de. (11.2�? além do Prefeito da Capital. O ága- ,apresentar aos seus auxiliares OS'toneladas ele ferro brasileiro la.
pe teve luza... no Clube 12 de Azos- mais sinceros agradecimentos peJa_esta em viagem pana os Estados 'I to e deco:reu em ambiente de, �or. cooperação que lhe deram.

Unidos e outros navio está embar- I dialídade. Enalteceua dedicação de todos e..cando mais 8.000 toneladas. I

nas suas palavras de gratidão" aln-
diu à honestidade de todos quantos
fazem parte do funcionalismo, des
de os ruais modestos até os mais
elevados na hierarquia administra-'
tiva. Disse qUe· teve oportunidade
de verificar que, apeser de mal re
munerado ainda, os funcíonâs-íes
catar-inenses se

..entregam com ad
rniravel devotamento ao serviço do
Estado, sendo de justiça atribnir
lhe uma honradez a toda prova e

uma operosidade incansável. ,

Em nome dos, auxiliares do go
verno falou o dr. Roberto ,Lacerda.,.,
diretor do Departamento .Estaduaê
de Estatística, cujo magnifico im-

HOJE, CONCORRIDO COQUETEL NO CLUBE DO�E ,'" proviso foi aplaudídlssimo.
-Éx-r..ías� �jl<ls. e seríIlOri�lhas 'da'�- 'Na';' �há, .dúvida' qu'�;, .:. e� �slm' -,,_�----_._-,-_--'_"_'--.;....----

nossa sociedade significarão os 1 procedendo, prestam preito de in- OTÁVIO DE OUVEllt\'
seus aplausos e o seu apreço à ex- teira justiça e de 'vivo reconheci-
ma. ·s1'a: RuLe Hoepecke da Silvá, mente a quem sempre pôs d'e la

dígnissíma espôsa do senhdr dr. do O seu confôrto para que houves
Aderbal Ramos da Silv " hornena- se mais confôrto nos lares dos ne

geando-a pela sua solidariedade a cessitados.
todos os movimentos assistenciais A referida homenagem constará
promovidos no Estado, nesses úl- de um coquetel que será realizado

tiI!IOS�anes. -nos salões do Clube Doze de Agôs-

Delegado do P. S. D, e procurador

-ecandídatos, .

_, ,

HOMENAGEM À EXMA. SNRA. RUTE
HOEPCKE DA SILVA

xxx

A tese.sôbre a, qual versou o recurso é a da Inelegihilldade dos Pre
�,eitos Municipais que se candidataram nas últimas eleições, sem se afas
;darem dos cargos:

O assunto j�foi ampla e detalhadamente examinado por êsse Co
,-jen.dü Trib9·na,1,_ tRnoo':s,h:lC' opjf>to, de vlitl;i'aS '·Hes{;1'ÚçóéS.

Não fôra a ridícul; argumentação da recorrente, vasada em língua
�em grotesca" ,e recheiada com uma engraçadíssima estatística, de par

_ -com um deselegante e insensato ataque aos juizes, vigários e Prefeitos
-que no interior do Br-asil, longe muitas vezes do confôrto da civilização
,e das comodidades proporcionadas pelos grandes centros, assistem as

.nossas populações interiores no tocante aos problemas âdmlnístrativos
"locais, ii distribuição de justiça e império da ordem ,e à vida religiosa
-e moral, ficaríamos na citação das ultimas decisões dessa Alta Côrte
Eleitoral quanto à matéria sôbre a qual versa o recurso.

Assim, deixando de parte as recentes decisões desse T. S., E., letais
/

"às sua� pretensões, examinaremos os argumentos e os calculos estatís- poderia a recorrente- usar a sua proporção para impugnar a diplomação
�ticos desenvolvidos pela recorrente, para mostrar que eles conduzem dos� Prefeitos que, no �argo, se elegeram vereadores ..•

a conclusão oposta. x'x-:x

x x x r Passemos, agora, às estatístícas - coligidas pela recorrente.

Preliminarmente, em matéria de inelegibilidade, é ponto pacífico,! Mostrilm el�s que dos onze Prefeitos que disputaram o pleito, s.ó
'cntre os juristas e hermenêutas, que só prevalecem às expressamente 1 .(um) obteve mais de 50% dos votos dos seus jurisdicionados!
"declaradas pela Constituição. ! E, lHesmo esse, o Prefeito. do Município de Imarní, não conseguiu

A leitura do art. 139, item V, deixa claro e insofismável que,' para, eleger-se!
as assembléias legislativas, ,só não inelegív� os Governadores, Secre- Dos 11 Prefeitos que f"'<uH ca1ldidatos, apenas 4 se eleger<J_m e to-

"lários ele Estado e Chefes de Polícia, até 2 meses depois de cessadas de- dos' com margem inférior a 50% da votação dos seus minicípios.
--finitivamente 3<5 'suas 'funções. E, para a eleição de 2 desses 4 Prefeitos eleitos, concorrer�m v'otos

, Fóra dessas,
_ qualquer outra. autoridade pode candidatar·se

.. e per· alcançados fora do seu município. '-..,
-:manecer no cargo. São eles os senhores Dlivio Nóbrega e Waldemar Grubba.

Se o legislador qúi�esse, inelegível o PP'êfeito, tê-lo-ia expressamente Para provar mais o eno do' raciocinio da recorrente, vale ressaltar

:mencionado, pois no referido artigo, teve a preocupaçã6 de exemplifi- que o PSD, Partido sob cuja legenda concorreram os Prefeitos, só oh-
,oCa,.. os titulares e os cargos atingidos pela inelegibilidade.

Para o Prefeitó fê-lo expressamente "para o mesmo cargo".
.( Consto ru_:J" 139, item lU). �

A jocosa proporção armada pela recorrente de que

Chefe do I;:xecutivo Esta�ual: Câmara Federal

assim - como
A argumentação poderia valer a contrário - sensu.Chefe do Executivo Municipal: Assembléia Legislativa,

'não estaria certa mes�o examinada so}) o ponto de vista de "filosofia

,arit�étk�;'; 'porque' �énd� � 'vótação para a Câmara Federal 'e pa,..a 'as
-Assembléi�s Legislativfls Estaduais feita por todos o� eleitores 'de um

,Estado, o_ Governador, no exercício do
i

ca'rgQ" pod�ria. exercer a Stlll
:influência sôbre todo o eleitorado; Q que já não acontece com o Pie·

"feito, cuja autoridad� só se extendee a um único mu�icipio.
Vindo em socorro da recorreRte,' permitimo-nos corri�r a propor

�ão da seguinte maneira:
Chefe dt;> Executivo Estadual: Câmara Fedéra.l

assim, - çomo
'Chefe Executivo ·Municipal: Câmara de Vereadores. "-

Não: fossem as ine�gfuilidades de declaração'expressa,

xxx

Feita essa ligeira análise, entregamos ao esclarecido julgamento
dêsse Colendo Tribunal 0- recurso absurdo ,e impertinente da U. D. N.

]( x x"

mentar

JUSTIÇA,
Florianópoli$, 5 � janeiro cde- 195-1.

pela l-ei, WILHAR DIAS

"O' Es�o" tambem O' e1I1ItpI'i
menta,-clesejando-lhe lIHIitaB f�iQ..,
••1Ies pessoaUi. ..�, ...... ...:, . ...l. í ,t

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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As uttlmas novldàdes em Malllots, Shorts, Calções 'e (alças
P.�ai�� pelos menores preços, .. ne

__�ae�������....�������������������/�����������������������������������������! ....----

VIDA SOCIAL
•

DIÁRIO DA· -METRóPOLE
� . .. ,

o CRIME DO LEITE

I
Ao '[ovem nataliciante, os cum-

,

primentos de "O Estado".

l
' -X-

Transcorreu, ontem, a data nata-
FAZEM ANOS HOJE

dicia do nosso prezado conterraneo \ A
.

Z id f'ilh
'

. .

.

D'
. - memna enal e, I a do sr.

dr. Jairo LIsboa, chefe da rvisao
Z f' S·tei d Neid Steí

. .

' e ermo em e a sra, et e em;
.de Contahilidade da Transportes .

t Z leid M
.

S
.

,

]
- a sr a. u ei e arra oares.:

Aéreos Catarinense .

.

b
..

lmei
funcionária do D. S. P;

Ao dr. Jairo Lis os, a mejamos .

d f 1· id
- a srta. Gertrudes Teive Luz,

nossos sinceros votos e e ICI a· estudante.'
.

des,
\

ANIVERSARIOS

Dr. Jairo Lisboa

-XJ-
-

ENLACE GHAIBEN_.MICHET"ON

João C. Paiva

Tránscorre, hoje, o aniversarIO

nafaJicio do nosso estimado conter

Ianeo; .sr. ·João Crisóstomo Paiva;
funcionário publico aposentado e

..dedieado Provedor da Irmandade

de Nossa Senhora: do Parto.
:-X-

A
O .BARROSO- VENCEU, A -PROVA -"FUNDAÇÃO

DA-CIDADE DE SÃO PAULO"

-, ,', ,. "

"1
-

N/a raia do Juruhatuba, ern Sã-o Paulo realizou-se ante-ontem,

�i:n�,? criII;l�-:;�o-'\leite! E crime míerobíos e:de._i�p�res�s.;. .
a sensacional prova "Fundação da Cidade (I'e São Paulo:' em, barc,o�2bommav·el, hedlondo... Se fosse A mortalidade infantil e no RIO,' .

,
" . -

'
. ..

em outro pais 'os criminosos do -um problema serío cohio o da tu-,
.a.oíto remos, c-oncorrendo a� mais ,POd�IOSOS guarrnçoes do pais, Sa.m

�ite' 'se estrangeiros, teriam que I'berculose e o seu coeficiente é vencedor o Barroso; .de Portó-Alegre, .víndo em,2� lugar o Vasco', tarn
voltà>r á ,sua terra, se, nacionaís se- maior pelo leite adulterado e adulo bem da Capital gancha. O 'I'ieté classifícou-se. :e111 3° lugar. O Clube
-Priam encosta?os ao muro e passa- ,tera?o. por águas sujas d,ç lugares- -d� Regatas Aldo Luz, desta Capital. classíf'ícou-se em 70 lugar, coloca-
..dos pelo fuzIL.. üuvldosos. . . , . .:-� hon o a 'l" j

,..

t
As reportagens dos jornais ca- E isso no Rio de Janeiro, capí- ",a ,r s , consi enanr �-s.e que e a. prrmerra ve� que orna parte

,nocas bem mostraram a verdade tal do Brasil, que faz parte ao'con' numa prova de barcos a �_!,emos. Domingo será corr-ida a prova "F01''''

-da tremenda acusaeão : - .'Leitercer:to_das civilizadas nações! Leí-. (Ias Armadas do Brasil", onde se espera uma melhor atuação ela equi
.com água, mas com agua suja, com I' te misturado com mais de metade pe Aldista.
.ãgua tirada de, qualquer lugar, sem de agua e de agua suja e de agua .

-esornpúlos . . . Mistüra"' feita' de antihigtenlca, com mistura f.eitas -----------"-:�----...,...-----------...;--_:_------.:..-

�alquer jeito, em qualquer lugar, .em
'

vasilhames infectes, sem pas-
�-

3ffiD qualquer crítérío nem higie- teurízaeão! PRtNCI.PE� NORUEGUESES VISITAM, OS'
·ne...

' 'Pensar nos males deste crime, -

� a propaganda do "beba mais verdadeiro crime de lesa patría, só
_ ESTADOS UNIDOS

'

,leite" estaría
'

aconselhando agora pegando, um a um e expulsando .
,

,�a morrer pelo leite, pois a bebida do pais os estrangeiros e fuzilan
.s3udnve1 neoessáría I a saude, es- d-o' os brasileiros.
pecialmflnte ao desenvolvimento Para crime tã-o hediondo, para
."fIa ertança, não seria' mais que ve- castigar assassinos das nossas cri,
neno oferecíde sob disf:arce...

. anças, matadores dos futuros ho-
Pensar que nossas crianças es- mens e futuras mães, dos quais o

:tavam sendo aniquiladas aos pDU- Brasil tanto espera, só fuztlamen
'Cus, ,primeiro pela falta de força to!
.vítaraíníca de um alímento bási- Não deveria haver outra atenuo

"-;0. segund(; pela devastação do or- ante!
·

19anismo da cr íança, ainda em for' (Lida ao microfone da Rádio

:Il!açã,o, por uni. liquido cheio deGuaeujá) ,

-

Sra. .Joana Vieira - L
- R,e1aliza-se, hoje, 'em .PontaA data de hoje assinala a p�ssa-

., gem do ,aniversário natalício da Gr-os.sa, Estado do Paraná, 'o en-

lexma-. �ra•.d. J.oana Vieirá, es'posa ,lac-e matrimonial da distinta -se- ? -princip� "y;oroa�� Ola,v, e:;, � ralfl �rrio� id.ias em Washington,
,do nosso estiniado conterraneo sr.

nhorita Nelci Lopes Chaiben, di- prmcesa MarIIJa( 'da
.. rorueg�.,. éll-e' capital da -

nação.
Nicolau Jósé Vieira.

leta filhá do sr. 'Jorge Ch,liben do garam recentemente ,aos Estqdos A fotografia mostra o principe
_ X _

lalto comercio daqu'ela cidade, com Unido.s para uma visita extra-afi- Alov conversando com .-0 presid'en-
Srta. Regina Augusta

o sr. Nilo Michelon. cial de duas semanas, Durante sua te Harry S. Truman, no gabinet,e
Festej:i;- ho'je, mais unla--.primave- Os noivos ·que pertencem a al- 'permanencia nos 'Estados Unidos, desLe ultimo na Casa Branca, re-'

Ta, a gentil senhorinha Regina Au· ta ,socieda�e pontla-gfO'�s�nse ter�o os p'í"inclpeS'y noruegueses passa' sidencia presidencial em Washing'
.,gosta, ornamento de realce em nos" como padrlllhos, .n? cl.vIl, -o sr. I tono (Folo USIS).

� �os meios socia,is, dileta filha do sr. Deputado Lopes Vieira' e ,sua exma. ---"7',.-------------_;;_-----------�.----------'----
dr. �mando. Simone Pereira, ex- s'enhora d, Hermozilia Lopes Viei- RÁDIO
Secretario da Justiça, Educação era, Ia:Vós da noiva, e Dr. Julio Aze

:iaude. . '1 I�t-.:- v,edo e
. .e:nna. espojla. No religio-

C,omemorando tão feliz aconteci- so servlrao! como tesLemunhas, os

�ento, a senhorinha Regina Augus- Drs. Galponi Quadros·e Nels01}
_ 'ta recepcionar.á em sua residencia Catapretta e exmas. esposas.

· em Coqueiros, suas inumeras ami- . A c-erimõni.a. .�fetuar-se-á na

�ha8 que, por certo, hoje lhe residencila do g,enitor da noiva, á

• ·tes�eHlunharão\ o aprêço e a estima Rua VicenLe,Machado, Edificio da

. .em. que é tida. Caixa Economica, ,apartamento . ,

Os de "O Estado" SOl associam 330.

"
ta manifestaçãó d� amizade, fazen- O "O Estado" envia aos lluhen�'es
,do-lhe votos de perenes felicidades. as sua�,.Jelkitações pelo auspicioso

- X _ aoonteciniento.

f '.

Após um pe-ríodo de int0l'rUpçãl)
muito Lamentado ,entre o nosso pu-
blioo .radiofônico, voltará ao ar, a 6) _ O Presidente Truman fala
piartir de 8 de fevereiro próximo, .em S. Francisco _ Documentári!)'
o· .Já leonsa.g:rado program� LEN'
DAS DE TODO O MU�DO. -feliz 7) - Big'odes e Bi-godiIihos
lançamento de Rádio Guaru_jfl. Desenho.
Essa produção do jornalisi.a AL- Um"far-west" sensacional e ele-

,MIRü CALDEIRA g-rangeou, <léS' trizante!' "

de logo, a simpatia dos ouvintes,
que aguardam, ansios-os, II ecapa
r.ecimento do s,eu program:l. rádio'
tea traI das quintas-feiras. .

Segundo informação que nos 1'üi I
Lutas! - Torcidas!

prestadi;l pelo produLor do progra' ConLinuação do e.sp,eta,cullar se--

,,;". , _,
ma - q'ue é 'també1n Çl, Redator- riado'.

! Chefe d'a ZYJ-7' - ....a pM!lmell-,l nu
'

.

. VOLTAREMOS .& VER O CAN'TO, -:----'DO . RIO'? (fieão "da nóvuc_ .séÍ:ie· de LE ��DAS � '-SE�RE�O I?OS TUMULOS'
O'\. . DE TODO O MUNDO, fi I'eal izitl'- 5 e 6 Eplsochos.

RIO 23 (V A).\ ed S l C t
.

'

t Soe no dia 8 IJrO,'ximo, ('nnstará do Prcl;os: Cr$ 5,00 e 3,2o.
,

' '..
- .",-0 quiOl s e aI� a a anna" para, 11.l11'a em·

pr-opala, o ,canto d, Rip achá's'epo-rada naquele Estado, brBvernen'
sort�io, no palco-auditó]';(J, do " JmlJ· 10 (DEZ) anos" .

em �mtendimentos' com os clubest.e.,
prêmio instiLuido pela LOJA llEJ\-

- ll\fPEIUAL
NER, ·em outubro' de '1950, ·entre
os ouvinles que 'remeteram cola'

Ás 5 e 8 D'oras

boração p.ara {) referjdo pr(lgl'�ni,l. l\1.ANON :\- 326

Naquela data, às 21,30 lior:n., �e- CO;;]

'rá sorteada, perante o ip·úbJico, uma Vivian, ROi\L\:"lCE
(MISSA DE 30 DIA) , autêntjca MÁQUINA DE CUSTU' No P.�ograma.'Heitor d.e Souza Lima e senhor�, Dr. Paulo Tavares, senhora. e filhos� RA RENNER.

.

Celeste Maria Ramagem 'e demais filhos ,ausentes),. convidam seus pa'
Grand,e é a ·especbativa 13m tõr- 1) O Esporte em Marcha --

no dêsse concurso, cujos concor' Nac .

.rentes e amigos para assistirem a missa, que, por alma de sua idolatrada j'·ente.s, em numero de 25. sfío: 2) O Grand·e Desfiladeiro da�

� sogra, mãe e avó, Marieta da Silva Ramagem, mandam celebrar, segunda- Ma.ria Julieta Virissimo Teresa C I d Sh t
Dr. Te!9to Ribeiro Amália Rosa, Gentil Santiago, He-

o ora o - i 01'.

Ocorre, hoje, o aniversário nata-
feira, dia 29, ás 7 horas, na CatedraI.:Metropolitana. '

'lena .Klo,c, Regina Simõe,ç, He11.é;' Preços: Cr$ 6.20 ·e 3.20.

d.ia O. de Oliveira, Rita de C.:ísçia. '''Rigoros.amente Proibido laté ·1S':
_ licip ,do nosso distinto conterraneo Rosa. Melo Heinrich , Cacilda Noce' an-os" .

.

dr. TelD;lo .Ribe,iro, destacado fu'n- DR. MURILO GERALDO GARCIA ti, J"ila A11wrim, Rilmar de Souza' .... ,. ._.. , ..•

.

�onário' do I.· A., P. I. e procer do Vieira,. 'Carlos George Du Pasquier,
... '.

� ,.� ...••

. Pó .T•.B.'_no Estado. . lIIITSSA
R;osa jJl[m'ie Vietra, Adi Schmidt

· _:_ X _

.lu.., DE 300 DIA
'I

Eugênia Mm',eia Noeetti, Célia 'i11à·
.

Da'rI'� '. .
. ria. GOcllçalves, Cqriguasí Austri-

Sau .Guedes da Fonseca. Sobrinho.
.

u Garcia, Lil� ,Seãra. G:u�ci�, Francis>c<> Pedro GaI'Cla" DarIO clzano da Costa Neto, Yolanda Ma'
-

A éréméride de hoje assinala o .4.lcebla:des Seara GarcIa, Mana Bernadele Ga.rcia Costa e José. Muri.lo rio. FilOmena Elsa Losso, E, L.

aniversário· natalício do: estima.do óa Serra- "Costa, pa.is, irmãos e cunhados do dr. MURILO G. GARCIA } e,ijá;, Osman l�ocetti, Elot! Jóao

; conte�raneo Jâu. Guedes, So- conyidam os amigos, par·ell,Í/es e' p,es�'Úas de ·.sua� 'rel�õe.s para assis- .Lo_ss,o. �lice. Gióia, Rubi ["osso e

t·
,. -

.

d 30·A·
'

•. .

I "
-

- Jane Gutmarí'ies.
apliçado.e�tudl!-nt,e,}ilhQ fio lrem a mIssa e ..".Ia, a se realIzar no dIa 30 do corrente (LBrça- N d' 15 d' t
,

. f')'
'

,

-
' o la em ran 'e, -o programa

eza�o;� confrade· e ;dI�etor eIra as. 7 horas, no A,ltar do -Sagrado ,Coraçao de. J,e,.,>us na Catedral' reiniciará a apresentação habitual
ria da ASsembléia Legis-I Metropohtana. . '. I de radiofonizaçÔ€s _de 'lendas in

- 'Te..�es Guedes dá 'Fo.n- Desde jã antecipam agradecimentos' aos que ilomp.areoerem a ês-' t�ressantes, com partic�p�çã() rã·'

se át-o de fé religioso
'

.

'I d'lO-teatral,
sob . .o patroCIIllO dos

;3 .,';.'" '. .FOGõES BER'rA.
<'-'l!I

--------------------------��� �

O ALDO LUZ' CLASSIFICOU-SE EM *7° LUGAR

;

.

LIVRE-SE DA TOSSE
.

E DEFENDA OS
SEUS BRÔNQUIOS COM

BENZGMEI.

Sra.·-Osnildo Sousa -MARIETA DA SILVA RAMAGEM
Natalicia-se, nesta dâta, a exma.

-sra. d. Zulma' Lemos de Souza,' es
posa do sr. Ojnildo' de Sousa, ope-'
,roso funcionar:io da Imprensa, Ofi
..cial do Estado.

-X-

ClNE-DIAÍUO
- RITZ -

Ás 4,30 e 8 horas

Uma Comédia 'eom "C'� Maius->

culol
Á' historia de. um .Rei que tinhas,

Corôa , .. tinha reinados... tinhas,

tudo!" ... _ Só ó· que lhe faltavss
éra '�hos.sa" para lidar .com Os su:--'

ditos do sexo fr'aeo l

BOB HOPE - em-«
I

"QUE REI SOU EU?"
€om

Signe HASSO :.......; William BEN=-

DIX - George ZUCCO
O rei não pode errar. Mas, que>

fazer, se. êle éra um "errado"?._-
BREJEIRO. . . MALICIOSO .. o-

No Programa :

1) � Cinelandia Jornal - Nac_,

'2) - Atualidades Warner Path�.,;..
- Jornal.

Preços: Cr$ 5,00 é 3,20
"LIVRE" - Crianças maioress-

de 5 anos poderãosentrar na ses+:

são de 4,30 horas.
- ODEON.....:.;
ÁS 8 horas

Ultima Exibição
J, Arthur Rank apresenta :

ATAVISMO
Technicolor

,.-

com

Ph illis Calvert - Eríc Portmane,

NO" Programa:
1) - Notícias da Semana -

Nac.
2) - Noticiarioj Universal

Atualidades,
Preços: Cr$ 5,00 e 3,20
"ímp. 14 ANOS",
. . . . ..

. �
.

IMPERJO (Estreito)
ás 8 horas

.

GOLPE DE MISERICORDlA
Joel Mc Crea Virginia lVIay�"

�'�y-
As 4 e 8 horas

,..-: J:>l''Ograma "ZIG_ZAG"

1) - O Esporte .em Marcha

Nacional.
2) - Noticiario Universal

Atu�Iidades.
3) - Florida, Terra Gener-O,sa;·

- Short.
.

4) - Ocupaeões Industriais

Short Colorido.
5) - O gr,ande desfiladeiro

Colorado. - ,Short.

DILIGENCIA DE BANDIDOS
com

Alan LANE

AUTOMdv�]s
'

,

'. CAW�NR�S
• • CAMINHQNE:r1.S

- !�
,

F-IUZA- LIMA & IRMÃOS;
'. -Cons. Mafra, 37

Flo:r:ianôpoliá

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Dr. 'etARNO" G.
'GALLETn

,A D. '( o G • D o
cnm. ....

Ooutltulg80 dé'Boaled'a'"
RA'l"UaALIZACOEs
'fttiIlo. Dilalcuat6rioe,'
.,

8Mftt6rlo, • a..ld.afio
R1JG TltachDtu- .2.
FOHE·· 1488 I

-----------------------
............................ -, ..

DB� I.·LUBATO ,ftLDO'
Doenças do ap6Têlho TespiratÓTio

TUBERCULOSE
Cirurgiã do. -TOfJlx

'

.J'armaoo �la �á�ldade Niléio
_ de' Medicina. TisioloyiSto. .I?

T'lSiocirurgião do Hospitál NeriU .

.

Ramos. Curso d� _especiali.?ação
pelo S. N. T. Ex-interno � �x-'
'Bais ente ie Cirurgia do, Prqj.
Ugo Pinheiro Guimarõe», (Rio).
Comi: Felipe Scbmidt, as
Consultas, diariamente,

das 15 às 18 horas.
Res.: Rua Durval'Melquiades,
28 --.;. Chácara do Espanha
.............................................. �' ....

_.r·cune som... acabamento ;

_
'Solidez... no piano perfeito!'
Além de vários rnodêlos pata
�ronta entrega;.. este maravi

Thoso piano pode SJ2r seu hoje
mesmo, através do plano de

pagamento
.

a ton go prazo I

o ESTADO - Sábado. 27 de Janeiro de 1951

i;

• ,Á

DIlA. WLADYSLAWA WOLOWSKA IIU8SJ

�
.

DR. ANTONIO ma IIUSSI
MédiooS

" , , r

Glrurgia-Clfnioa Geral-ParLol

r ;

.7,;',,\

S�rvioo
'

eompJ.eto e espeeialiBado dai DOENÇA! D. '

sENHORAS. com moderll08 método. de diagnóRico • tra-
• t � I , )) .,

,

buDento., _

COLPOSCOPIA - HISTEBO...., SALPINOOGRUIA - 11111-
TABOLISMO BASAL,/

Radioterapia por ondas ourtu-Eletroeoqulao&o
Raios UUra Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Ílua Trajano. nO '1: tO andar - &d1fieio
do Montepio.

Hor'rio: Daí O h 12 hora. - Dr. 110"".
, �-

Da! 15 áI! UI horas - Dra. M1JS8f.
I Re.tdênoia - Ilua Santo. Dumont. 8. Apto. L

s e e e SOC1AL�

PORTO ALEGRE

RUA VOLON ,'ÃRIOS DA PÁTRIA N.O 68 • 1.° ANDAR
.

CAIXA POSTAL, 683 - TELI;FONE 66411 - Ta.E$�AMAS: .PROTECTORA>

\

,/
.

,i

í

>�o:rgQ .... '.,.,'!.,) ii'"' (lo

,aIo fBANGISVO' DO' SUL� para 'PlOVA 1011
Infol'magõ•• Gomo•. Agent.. 9

'D6poJi. .

- C.,IOI HoepckeS/A - CI- Teletooe 1.212 ,( Rnd. fele.;
r.Dei.co .do Sul - CarIo. Hoepcke S/A -Ci,- Telf.lone 6 MOOREMAC K

i

UI

RADIOTERAPIA
.c- RAIOS' X'

/" ""�'��";�'
.

"

DR. ANtôNIO MODESTO
Atode, ttiàriameate, ao Hoaplta) .e.CarWa��

�""tI'&W_
..._...,.....,""".-_-.-_-.- ........- .........._.,.......".,._.,._-.-

-

..._"'!!.·.-�__. .... &..... &.......,.. ,

I
�

Dr. Polydõr� E. S. Thiago
::tn'cr da Maternidade e .é4iee ti. lledlCQ .' .arteu.

.

Bo.pltal tle Carldd. __ Boapital
__

de Caridad. de ftota
Gl.L�CA DE SENHORAS - CI- rlanópolil. Âlsiatente �

fiURGIA. PARTOS Maternidad.
.

·l.opóltieo, controle' 'e tratamento
......çoeclsillI.do da gravidb. Dhtor

�o.! da adolelc�ncla e' da meoopau·

�. 'PertubaçÕN menatroala.' 1��",

'�C30a e tumores do aparelho .�nl
II ftlminino.
'i}tl?a\}Õell do utero, ovírlos, �om·

UI, apendioo,. hilrnw, variS0.11, de,
'1mrlIia pláatica do períaeo (ru
�ru)
�.ssISTENCIA AO PARTO '8 OP:B-

RAÇõES OBST2TRICAS
' ....llÇUi g!andÓlarea, tiroide, o'd CONSULTóRIO: J
;<v,s. hiPopise, ete.)

.

Roa Vitor Meireles L 111 1
tltarbiol nervoaoa - Eaterilidad. Fone manual 1.701 1_
, Reglmelt..

.

RESIDUCUl 1'Ôurut6rlo R. Joio futo" - l't;L Avenida Trompow.tt m I

431 Fone manual- '" ;'

"'RuM. R. 7 de Setembr� - Bd1l.· ,'--------------

;0,._ Roldão _Con_'9";
-CTRURGIA GERAL - 'AI,TA a·
aUJlGA - MOI,:aSTIAS n. •...

NHO�S - P4JlTOI
J'enudo Jela J'aeulcl.&cIe de II'"
... .. UIIf..melade de 8.. 1'11111..
GUde foi ••Iiatente por ",rloe __ ..
Berrico CIrúrgico' do Prof. AlI,..

CiiitR .iII
CInrIwIa do eat6mqo • riU 1IIriIda·
..... lateatinoe delgado • �. tine.
de, rinI. pr61tata, llaip, ....

",rioe • trompu. VU'Icoeele. �ceie, ftl'i... • 1Ienlu.-
Coaa1l1tu: n.. S ii 5 hont. Ii í1iII
J'elIpe Schmldt, 21 (a1tC!8 da ca..

Parai"",). Telef. 1.5,.
RulclfIlda: Rua I;ltevea J....... IVI)

Telaf. X. 764

\

�{1bwarCzmaDD
-Fandada em 1870 -- Sédd: BAmA·

REPRESENTANTE" INcaNDIOS E TRANSPURTE8

para Santa
.

Catarina Cifru i. BaIa.C. tI.'II"

KNOT SIA

I'
�!���=���� :::.�::':::::::�: I.,�i::=;

ex. 134' - Tel. "KNOT Receita •••••• . ..•••••••••• -'. ..••••• Cri '7.05I,2.f1,so
Ativo, Cr, 142.176.601.80

-rraça 15 de Novembro n.20 Sioisir�·�;;�. ��'6ffi��'io ��':::. Cl"t 18.&8"'.81'1,10
2°. andar ReaponsabilidadN .••.•• ...• ••••.•••• Clt 71.7H.48l.1Of,:Jo'-.._

·
__Tl_t.IT_:S_1._()_rl_;_�-Ó-P-O-lp-jS-INTURA_--"""'· ,I Dr. PamphUo d'lJtn Frelr��:t��al".. Dr: Pra.e" .. IA.

....UH
.

'. � Aafllio MaMOrn. Dr. loaq1llm Barreto d. Anilo. ,,_ Altr...
� COTTOMAI

.�

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

Dr. Lins Neves

nu e Soou - Tel, 84ft
______________,._-'- ;.I;

Dr. Newton d'Avila
CInqia Keral - DoeDCu d. s.•••,

na - Proeiologia
Fletrleld••e MM.ea

Couultório: Roa Vitor Meirelea D.

• - Telefone 1.907
Consultas: As 11,110 honu e , lar
,. do 15 horas em diante
Residência: Rua Vidal ,Ramo. !l.

• - TelefQne l.m.

JOCIn� dOI órgio. mtem.., .. ,.
eíaímeate do coraçlo • Vut.8

�Ctmçu da tiroide e demâ&- lJd.o
.

dulas intertlu
' .

;ll.nIca e cirurgia de aenhONe -04

Puloa
'LSIOTERAPIA - ELECTROCl.iI-t
DIOGRAFIA - METABlJLIS�O

;BA.!AL
IORARIO DE CONSULTAS: -

D1à.l1amente das 15 b.I 19 :no-
'ru.

n

Dr•. A. Sentaela
(I'ormado pela Paculdade lfacto
Dal de Medicina da UD1"en1dade

do Brutl)
IUdico ,,ºr concurso da .umttD
cla a P&1copatas do D1atr1to

Pederal
h-Interno de lIospltal PII1quM

CII'Jco
.

e IIân1cOmio Jud1c1j.rfo
da Oapital Pedp.."al

h-Interno dá Santa Oua' de 111, ,
..-1c6rd1a do B10 d. .fanelro
OLtlUOA JaDIOA - DODO....

, NllRVOSAiI
OollBUlU!r1o: � IId1tlclo Am6l1a

IMo - a.Ia ••
BeII1dtilcSa :

Avenida Rio Branco, 144
Das 11 .. II tlora

Telefone:
Oonaultór1o - 1.Ma.
....d.ncJa - u...

./ O ,.A.LA DO ITU.4J

�Prenre... Ada...
Prô�., �,

LIVltA.RIA 41, LIYUJIaI ,
�

•
!. • ._. �

�
•• r'I! 11._ -tI

., ,OMM. ftBIUIlf..
.

P_V... cuuou�""
YeDder? ,

mo eacona:a OO:glprll4or, J
Entzcwue ao JlIIcr1t.6l1e .'"'fI.
L L. Al.....
.... DeodoJo II. 1

Dr. Mário Wendhausen
dt.jea .idIea de adaltoa • l1l'I.....
Oo:iUIIltór1o - Rua, Joio PInto, li

Telef. J4. 1.
<=euulta dai c iii .

•MUlIMia: J'elIM Q.
T'Ilef. lU

Dr. Paulo Fontes
C1ll1feo • opcndar

c-.aJt6rio: Rua Vitor XelNIeIi, ...
TelefOlUl'- 1.441'

l!wIon&Jtoa «u 10. ,. 11 • ... 14 ..
í� lira. JletJdbleia, 'Rua B�

n. - TeJaf_: 1••

IDr.Milton Simone Peleira
Clioica Cirurgica

.ol_ti.. ti. Senhor...

CIRURGIA GERAL
,.. ServiçOI ,do" Professores Bene
tleto ílont,enegro, e Piragibe No

,
guelra (São Paulo) ":

·

Oo_ultu: Da. fi " n hor.
R.. Fernando Machado, 10

.. -.

o 8à�i.
� l!' R 1'1.....

'

;, I 1, I l� t i

"VIRCifM� ES'PECIALIDÀDÊ" da,
elA,WETZE�JIN':QY,�T.RIA�Jr(),INVILL til {�.II rallSe

,

"- �'
'

"T i,�,u ,,,,,( •

TORNA t\1n ROUPA. BBANQUISSIMA" :.;,� - - - .""",,_"_"" "�'l

,?��2'�RCt�'
:�StíEt,�IOAOE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-----

,ti) SR. AMARAL PEIXOTO PROMOVEU UM
.ALT loçO COM 'OS' GOVERNAD_ORES ELEITOS

'�IO 26 (V. A.) - Patrocinado pelo comandante Amaral Peixoto,
;.fVL nador eleito do Estado do� Hio, =realizou-se ontem pouco depois
r(:n J teio-dia um almoço. no Hotel Vogue, de qual partioipanam os

;gi \ «rnadores eleitos, e que se encontram nesta, capital, a saber:
Munhoz da Rocha, do Paraná; Juscelino Kuhitscheck, 'de 'IMinas; Jo

jI'::., Nees, do E: Santo;' José Américo, da Paraíba; Alvaro' Ma�a, do
'::�j1,�,zonas;,kinón de Melo,'d� Aiagoas; Begis Pacheco, daBahia: Raul
13arhósa do Ceará e Lucas Garcez, de São Paulo. - d \..�",-

, .

GRANDE 'REUNIlO DAi�ÇANTE,. HOJE; NO
,

.
.

CLUBE 12
,FrERÁ DADO O GRITO D�- CARNAVAL ÁS 24: HORAS

Aln-indo a contagem dos pontos I ma-os para sarabanda carnavates-
para a vitoria final da folia, o

1 ca_, . . ,
,

\.
Clube Doze de Agosto congregará I A' orquestra já está em grande
hoje em seus feéricos salões a al- forma, com seu moderno e espo
,ta sociedade local,

.

onde decorre- lhldo répertor!o e as' mais eletrí
.1'5.0, como sempre brilhantíssimas, zantes musicas carnavalescas' �ca

ai' danças até o, "r0l)1per da. aurQ- riàcas entrarão como numa aVl!-
ra'" _.,. ,

.L lanche' dentro. dos salões ...
Até meia noite, Os ,par'e� se mo- üarnaval, cal'Thaval! Uma, vez

'vimentarão na cadenci:;t dos tan- por ano i:iara espantar as tristezas
�'.Os e foxs,.. Mas depois' de fi·eia que andam por ai, por este mundo
11loEe, o GRITO DE CARNAVAL se d·e Deus ...
�;uvirá retumbante 'e ·avassalador e Carnaval este ano em Florianó-
fi foliia cómeoará com uma arrlma
�ão s,em prec-endentes, ..
i Serpentinas entrelaoarão os pa
ires confetis encherão todas aI> ca-,

"

, .ib.eoas e varando o ar, os lança-per-
fu'mes darão aquela conhecida ale

gria aos foliões... Porque o per'"
fume invade todos os seres ·e ani-

polis vae 'ser sensa<CÍona.l e ,esta

mos certos que os bailes do "ve
terano" serão de um esplendor .ja
mais visto nesta Capital ...
Hoje,_ O GRITO DE 'CARNAVAL
no "12'"
Piara abrir a folia que ninguem
,poderá conter ...

Mominho

COMUNICAÇÃO
0-,proprietário d,a Alfaiataria "BRITTO" comUnica .aos seus fregue

Ises ,e amigos, que mudou sua 'alflaialaria para a Rua Trajano :no 31
__: 10 'andar.

....
'

-- /._

/': IRO�AA-SE ,.'
lÍ�,[A CASA POR CR$ 600,00 MENSAIS

Casa} sem filhos procura(Úma càsa para ,alug;ar _até Cr$
"Dá-se fiador.

"

Ofertas -para Edgard Bonllla,ssis na Rádio (}lI'àrujá ou no

lerio do Trabàlho, todos os dias uleis�
.

.

.

AGRADECIMENTO
I ' .-

DEPUTADO·' J,OSÉ, '1!ARIA CARDOSO-,DA VEIGA

,Er1ca O1sen da ·V.ei�;� fllhos, nora, genro e netos, agradecem as de�

monst;;çõe�; d�'pesaj rec��idas �or, ocas'ião do f�íecimento de seu sau

doso� e�poso, pai, sogro e, avô Delnitado' José, M�ria.,Gard.p,so,:.da V�iga,
ilipote'cando' ;�la e'terna gratjdão aos colegas do. extíqto pelas llbmenageÍls

pre.stadas '"pela Assemhléia. Legislãtiva, pela Comissão Permanente, ex

tendendo o seu sincero reconheCimento ao e�mo. sr. Governado.r do

Estado, autoridades civis, militares e religiosas, a�s f�m�onáiios d� As

-sembléia Legislativa, bem COI;110 a. todos os'que, nao so aco.mpanhaFam o

enterro, como aos que enviaram corôas, flores, cartas e telegramas e?,--
pr�s,san(l�se�s pesares e a amisade que, os ligava ao falecido..,

_ ;-
Consignam tambem' seu reconhecimeQ-to aos qúe compareceram 'aos

oficios,·oreliglo.sOS em sufragio, da .alma' daquele ente querido.
�

'\.. '?' '\

�'�
" .'�:LEOBERTO LEAI�>f:. JMltUA, .

.

. Havenà6;���ân·sf�.rido' residência para a C�:pjtal Péderal, apr.esentalll
Suas d�s'Pedidas)ã"t�dQs .os, patentes, amigos e pessoas ·de suas re_lações,

, dos quais não ke"l>ud'erani 'despedir pessoalmente pela carência de tem
(

pa, e colocan�-s�� à ',disposição em sua no.va residência, .
à rua Senador

Vergueiro, ê9.

o PRECEITO DO DIA O: SR. GETúLIO VARGAS CONFERENCIOU COH
F.ERRETE" PARA OS DISPLICEN- OS .EMBAIXADORES DA ,ESPANHA E DOS' EE.UU..TES .

�l;'�
,_

/ DECLARAÇ À .

PRAÇA
.r ,

Decla/o ao 1\ublico em geral e ao comércio _. em particular que,,
.tendo sitio dissolvida' e liquidada a firma Campos Lobo &. Cia., desta.

.

capital. assumi, > s-mD' a minha firma iúdivídual A�ERICQ"DK CAMPgs.,....--------------
SOUTO, o ativo e passivo. da.rextinta Firma, 'con:f�r,me'tud� consta de.
documentos públicos arquivados na�, Junta do üomércío ,

Contínúc com o mesmo ramo de n'eg-ÓciG·'4a ,a,Qtiga firma, i?-clu
sivé" a Agência' dá Companhia de Seguros ALIANÇA DA:,. B.AHIA. -6'",

/ �sÍm espero merecer a confiança de -sempre,
Florianópolis, .23 de janeiro de 1951.

[Amér(co de C,flmpO$ Souto1

__

.

__------------------�-----

corte de casimira.
inteiramente
de GRAÇA

Peea explic�ão jUD
taDdo um eDvelope

selado
Caixa Postal, 4581

SAO'PAULO

VAI ';REUNIR·8E, . HOJE, O DIRETÓJUO
-: NACIONAL DO P-S�&,

!A POSIÇÃO DO"r.,ARTIDO E_'M FACE DO- NOVO G,'OYÊRNO. 'RIü, 26 t\T:A:) _ 'Na residencía Pela manhã, no Hotel das PaI-RIO 26 (V.A·.) :--- Esteve ont�m é�' �onf,eve�ci� c6m ��; geIiSr�r A varíola manifesta-se na' pele, ,do .g'enad'OpEpitacio "Pessoa
.

Ca-. neiras, o presidente .€\leitó dá Re
oGois Mouteir-o, .o deputado CirÜo' Junior .. A' saída, abordado pela r�-'! por uma+erupção constituída de valcanti, o presidente Getúüo Var- publica 'recehen em. conferencia.
::portag,em informou o pres-idente do P.,s.D; que veio tratar COm o se- m'acu1t<l's jmanchas.)· "vermelho- gas recebeu ontem os embaíxado- o general Mendonça Lima, ex-:mi�mador alagoano. de assunto;:,poJiticos ligados �o seu .parti<!_o, adían- pálidas, q�le se }r�nsformam " em r�da Espanha e dos Estados nistro 'da Viação' e atual presideu;l:md-o que iProniover� dentro em breve impor tanta reunião dó PSD· pápulas vermelhas- e, em segui- Unidos,' com os quais conferen- te doTnstitntocde Hesseguros: q�e;...;; fim de ser' examinada a posição do partido em face ao gover-no da da, em vesículas clanas e pnstulas 'dou demoradamente. ali chegou acompanhado do sr.�".'
.Hepuhlica. Como-;e 'sabe, a tendencia da agremiâção presidida pelo amarelas. ÊS;as lesões deixam pa-' Danton Coelho.

.

<."'

er. Cirilo Junior é de ipoio lá se encontram Os maioresamlgos do pre- ra sempre cicatrizes profundlas ca-
:!Sidente .eleito da Republicá; __ ' Como já tivemos oportunidade de Irrfur-: racterísücas. -'7

,

mar, '0. general GOlS crê que o Partido major itár-ío dárá integral apoio Livre se�", ro�to das "horríveís ESTÃO AUXIIJANDO 'A RúSSIA -A' FABln€AR A.Iiolitico le ..:adrpin,istrativo ao sr. Getulio Vargas. A reunião do PSD marcas de var-íola suhmetendo-. � : ,
, :" .

_

'

4·everá relalizar-JiC hoje ou na próxima terça-feira. '..
. se á_-_vacinaoão. antivartõlíca, -:<,'" BOMBA ATôMICA'

'i1«-':;-� SNES. I ., .

\
_

v

AS GRANDES SURPRESAS DOS "TENENTES" ...

Tivemos ocasião de "espiar�.1 tícos e admiraveis... Outros o-ri
com muita 'reserva e sob promessa glnaís ,e que' farão um sucesso. sem

'_

CoNnai> de "não contar a ninguém" precenrtentes. Mas não. podemoe
o que vimos dentro da. CAVERNA ainda falar; ... · Os homens traha
DOS "TENENTES' DO :r;>rABO"... lham sem c-essar, COmo uma

.

Prancamente que ficamos des- animaoão digna dos maiüre$<
Íumbrados!

.

Uma surpreza muito.· elogios, pois que eles -estão

agrada�.el pira os nossos OlhOS ... ( ap,enas' procurando divertir o,-"

Como' formigas -obreiras, lá es-' povo, CO,!,!lO :ps seus. colegas daf,
'lavam 'A-cary, David, Silveira, Ja- caverna.:.",�·es "GRANADEIROS,. •.•

ques 'com seu sorriso camar.ada" Trabalham -o dia todo�na lut� pe-'

Digi�cOn1G Pedro Geva:erd,
.

Ber- .la vida ,e a: noite, ao invés' de irem:,'

gainino .Faria,s Bentinho, o VIé- escutar' o' seu radio ou admirar
lho ca;n:avalesc'o Zé Bruno, -<-Jo.ão. um filme, .. láí vão. ,eles par,a: as Ca,..
Sirva.

�

-e tantos outrós ...
,

'

vernas d�ftlm po:duro até alta I!fll-
.

Os carros érescem em beleza e drugada.,. .'("

I 'do' Uns ll'uaam-ente artis- Que tem fibra' de foliões, isto<>,·Co. OrI ....." ' .

niriguem po(le ,contestar. E qUê>:
-....;;_-�.,'4-,,.....:::._-"-----__:------�-----�--:---- fibra! Lindos carros, custosos"",

. �{:<, ti.. �RANDE �. PROVA' tiÃSSICA trab:alh�Qs (fue' farã� furor l'!(lO'
. , .

Reinado de Rei Mõmõ I 'e Unh�o_.>

�'COQUE
.. :.'·,JROS

. PRAIA Ç'LUBE" Mestr,e J'aques foi <qu/em DO$
.' porporcIonou a ".espiada" .nGS ma-

ContÍliu�;��rr;i';ensos :)� treilÍos pa- Moritz, Helito .l\fÓritz, José Zeidan,. ravilhosos carros dos "TENEN--.
1'a as prova's de natação qu.e serão 'Vilson SchiefIer, Mário, Silva, Pau- TES"... Mas nossa boca,' não; se:.

levad�s -a -efeito. ir,nànhíl,. sob o pa- lo Camilli e A:rold:ü> Pessi. . ,abrirâ até que êle dê o grito de-__.

trocínio dei "'Coqi.leiros, P11aia Clu- Os prêmios, que são: em grande "�al'ga"'!:··
bc, em' l:omena,gem ·à .Federação 'I n��Il.ero,. acham-se �expostos na -Atê: lá lliai-ta- .3:nsiefjad'e e muita!'
Aquática de ,Santa Catarma. AlfaiatarIa Abraham, onde poderão es:j:íect.ativa de :parte de todos' em
SensacioilaL por· certo, será a-,·8er feitas as inscricÕes que são li-

I
ge.ral�

,
grauge 'pI:O�a clássiéa. "Coqueiros �vre� e g'I'ia{uitas.

.

.' I
'h;.

A. S_
�.600,00.. Praia Clube", cujo per_curso, C9m.

. . .'1 saida do Mira-mar ii. Praia' da Sau-
lVhms- i dadc é de -3.000 metrQS.

,

I Di�rersos clubes já ,I inscreveram.
seus aUetas. Â.ssim é que pela As

... ...; sociação. AUética Barsiga VeI.:_d:e
\ -Os atlétas H.uy Stocl-k�r.•. de Souza,
Carlos' Hugo de Souza. F.ernando
de SouZia' e João J·úlio de Souza.
PelÚ'Clube Náutico Ria�líuelo João
Prats Walter Oli�eiTa oe Carlos
Vim.' Pelo. Unidos Futebol Clube,
da Ponta do Leal, Argemiro �.c)3.
res, Adalberto Larroide e Jaime

-

Soares. PeIta Escola de Aprendizes
Marin-heir9s; Eraldo Medeiros�
Avulsos, Jaime Abr:aham, 'Walter .

Santos, Léo Grams, 'NiIton M.arioel

ROdrigues, �bastião Espindola,
Muriló Máchlado, Adolfo Leifer,_
inicIo Olinger, 'W·erges Araujo

Duarte e Hamilton Gomes>
Para as povali d� 200, metros:

'pélio Nun.es, ,Waldir .souza e Neli
nho Souza, pelo, �Un'idos Futebol
Clube. José Zeidàn, ,pela'EscoLa, de
Apre�ndiz�s' .

Marinh:e1ro's
.

e;' jIéÍelQ .

Moritz, Joã<> Spirids e Helito Mo
rit�, pelo Riachuel<;l. A�úlso.s, Wal
dir Hernardes ·e Aroldo ,Pes!!i. (

,

Prova de i(l() metros,� -'-Héleio

GANHE
UM

-CONTENTE
,

,
.

tom 1<01YNOS
t-:

. .,
, , t'

o Creme DentaI Kolyltos ,cfar os
<lentes ... torn:andoeD� o seu
sordso! KOly.nôs elimina· bs·'ái;tdos
�auS'ad9re!l dás Cli.ries; pois destroI
ás bactel'iàS que piotlo'Zem erees. dei
dflS; Nõo 'há' nad(i<hiéll>or gue KO/y.10i•

f)JJ(IX combater ,o cem':' denlôría4 Com
pr.e. hoje�,�esmo>I<õl:ynos..e.�}.usé-o
'todos os'.d1asl, ':"
"t: _!� -..J;-.'':; >-r_I;'" -..,- � .

KOltHfQ.S :=e.;!�·
;� ,�., ,f� i.ReDIfé BHIis

K-423.P,

/.� ,

'",

FRANCFORT, 24 (V.A.) _ quinaria, e' Instalaçêes -neilll_ssanas;Fontes �.Íla<;las dizem que fabri- á fabricação da bomba atômiea ..
cantes e homens de negocias da Trata-se de maquinas operatrízes;
Europa oeídental estão abasteceu- aparelhos de precisão, etc. etc.
do a Itussia e seus satélites de ma-

,�

VENDE.SE
,

.

,

Vende-se conforlavel residência,
.

com grande área de terreno. si:"
tuada á Rua Esteves Junior nesta cidade. Tratar com o. sr, Antônío,
á Praça 15 de Novembro. 23'- 1° andar _:_ sala 4 (Alto do Oafé Nacie:-,nal).

_
_Ã

CARNAVAL

'N�m tudo afinal "em para ;pior_Se as coisas não corressem

<lomo corr�ram eu la_inda- estaria preso' às c'ónv<énoões süciais. a.
politicas, na ép'�ca boa e gozada dos' festejos. E isso não vai acon
.tecer. Âlguem . disse que" o P0'X0 é uma porção d,e ninguem. E'
'eu' s-erei um �ll'a,co; dessa porçã-o� Vou, portanto, ,·esbaldlar,.me nos,

bailes ,ao ar Úvre. Já telegr'afei pàPa\'a· Da,lv.a de Oliveira resér

vando o. ,primeiro Eu e'l"rleil
' Com a Linda Batista· vai ser um bài

ão paraibano. Um' frevo �(}m a Adenilde Fons,eéa. E um .'revira
dinho ianqlle :com a 'Deana Diarson,' Vai ser do \ aba-!a ! E. ' "-!imo
Povo' dentro dias garantias constitucienaisj lá estaI1ej junto à, CQin

feifit/ia .da:' Vitória empapando-me de fatias de bolo... ,Se"'não d$-.
rem eu brig-o!!!· ,\ .

.

./'.

'Como se· vê,
.

meu programa é d'apetite.
Nada como a oposiOãQ! Até que enfim!

. Graças! Sabem 'lá 'o que -! uma semana. de ctiI:,Ba.vaI?
_

':. _(�>"',�c�'
_

��1�f�I ..�d'-f" ,GiJIJ;;liE�E TAL
_.dii

\,

,
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