
;,,10, 30 (V. A.)
ente Hão saiu d
aos primeiros
madruguda de '11
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"""'�'R""be�EX!i!e,", Po;�.��!re!a�E�o "
A'�� O C�d�ri C��r.�u!2#�u��,. para

te- res . .J I nar sua demorada conf'e- I.mais dirá se está ou não dato ao Itamaratí deixou o Vargas. Seu encontro com o I sarr do Catete.

-c N;ío ficou positivado' o I rência com o sr. Getúlio t nome,ado ministro. restaurante/do Copacabana Presid-ente estava marcado

em convite que, o sr, Rão ais. j Vargas, esquivou-se de fa-'II A ENTREVISTA DA Palace, e, ao tomar o auto. para às 22 horas, O sr, Ráo. O prócer' cercou de grano

'li. .se ter recebido através do I ZU' qualquer declaração à MEIA·NOITE móvel, declarou que iria se todavia, teve que esperar de mistério seu encontro

que o sr. Osvaldo Aranha, com o Presidente -da Repú
que se encontrava na o· blica, esquivautlo-se dos

casíão com o sr., Getúlio .jórnalist.as e dando ordens

Vargas; terminasse a con-I à telefonista do' hot�� para

f'erência, para dep,oi�, en- 'I: que anunciasse que estava

tão, ser recebido. Esta a ra- ausente.

rito para apurar as causas tura desse entreposto, cons- ção,
do acontecimento, tru ido pela Administração Não se compreende, que

passada do Instituto N. do esses bens de produção con-

200" Pe'ss'"Das Sem, Mo_ra'dl"a A vaga -deBalbino ,Pinho e fechado p�la atual tinuem inaproveitádos.
_

administração. I Impõem-se assim como

RIO, ,$0 ,(V. A.) _:_ APe-, sa.rõcs 21 e 23, da Praia do na Comissão Com despesas não' vulto., medida de, largo alcance,
topédicos, além do custeio nas algumas mesas e cadei- Caju, deixando sem morad-a de Justl·,�a

sas, êsse propr io do Insti- que se proceda à aparelha-
dos serviços especia.is pres- ras puderam os bombeiros I cêrca de 200 pessoas. " tuto Nacional do Pinho se- gem do porto, Com a cons-

ta.íos no combata à paralis- salvar do incêndio que, 'on-li 'Q fogo suriül no cômodo
A'd d A tô

.

B I
.

gundo me' asseveram inume- trucão de um novo trapi,
I a o sr.. n onlo a-' .

,
,

ia infantiL ' tem à h"l'de, devorou os ca- ocupado pelo operário Jo-
bi

'

P t da Ed
ros portadores de madeira. che, bem como à melhoria

. ....' .
'

'. mo para a as a a ' u-
'

. " u;Loide P,anaI11' uja -

'

sé Silva Filho, ond, e\..,�sua "es- ,

_ c. 'd' .

'

.

I poderá
se tO,rnar, um grano

", -J:"" '1
",

'11
A. '" "

p-
'

",h cacao e ;:,[1U e errou serro I

,;iptllul;:lO totat;� , ,�o� 0880'8 �JeHaram as t rop"s� po�a" Deusdette SOHl'yS, dO,i- 'pr�Úe�;a na qon�issão. �le I de entreposto, a exemplo do

[t'f,me)ns. :
, I t . d P' xara acêso um fogareiro de de Jaraguaré, ua Capital do

J a" fi az Const.ituição e Justiça da

N�)ticia-se que/ avio. ft ri !I djatamente e.o Alto.Coman- álcool que (presume-se) te- Estado de São Paulo que
,

I Câmara, Federal que já se

,'asi leíro está ic ndo,
,

T?'Q.U,IO, 3-0' ,<U. P.), do aliado se comprometeria ria explorido. ti
. inaugurado na anterior ad-

A íd d P Y ressen la, na sua composi-

): esa r' do que o 0,1 ecti-I ' ra 10 ,e Y,ong- a,ng re- a. empregar a fôrça., se Iôs-
_

d I t'd' .
-v miniatração, tantos resulta-

,

cao e e emen os e maIor· ,

,

OR comandante, t. to e jeitou esta noite a/'úlfima se necessária, .para que o EM CINZAS AS CASAS •

dos tem trazido que é obje
expressão jurídica. E com,l Of(� de máquina; recu- fórmula aliada destinada a convênio fôsse acatado pe- to de' ampliação pela atual
.a saida do parlamentar' baí-

"� ';I[a abandoná-I , ap-ressar a assinatura do, los sul-coreanos. f As casas, velhas, arderam Direção da Autarquia.
- 'ano, êsse problema se agra-

'3I!i"gundo as últi. nfor-I convênio. de trégua.
,

A emissora comunista de- em pouco tempo, de nada A criação de grandes en- meu Estado, 'fáço desta tr i-
r ' vou. -

,'l:çilíes, o navio se a- 'I
À FOR·ÇA, SE NECES. clarou que os aliados, "não adiantando a presteza do trepostos de madeira nos buna aos Orgãos Dir-etoras'

j - Visando a elevar o ní-
'

,

,"nado 50°, e o, leíro SÁRIO' demonstraram o desejo sino socorro dos bombeiros que pontos de embarque é solu- do Institnto Nacional do
\ vel do orgão a que preside,

corre Segundo' dita fórmula, a cero de assinar o armístí. de mangueiras em punho a ,ção para inumeros proble- Pinho.
Ih

' ,
dando-lhe cunho verdadei- ..

'I trégua seria assinada Ime- cio". 'espa ar agua apenas

conDI
'

'

mas, principalmente, no que
. ramente técnico, o sr. Lu-

r��- .
'

seguIram salvar umas pou- " concerne a regularização do
7

O"
•

C I iii 'f' d' d
cio Bittencourt vem proc:u- C

\ ',',:, e,pOIS! e. ",'00(, tI.,_' , , a, a, ,ormal'af'lttlo, do cas: mesas ,e ca eIras e � rando os leaderes de Parti- mecanism,o de preço e à
- outra adis ..

, � moradores. ,

, .' normalização do abasteci- _. _do com o proposIto de reçom

I"rlmlnaçaOM··"
·

V" I
' "

A
· \

C' mé-nto desse IH'odulo, que �

Inl 'rio ar'-gas
r

"a' a rgentlna Depondo em presença do pôr, em novas bases a' 0-·
• 4 '" "

I'
'

" comis,sário elo 160 Distrito missão, para o que se'riam 'racl-A,I nos...O__CI....()4IMI>11_O_ u

'.! JENOS AI o (U. ,Em geral, tem-s-e a

im.,lero sugeriram a oportuni- Policial, que ,estêve no 10- aproveitados os hu-istas da

'EE U -d'j;:' ,- .Até ag
iJ

o foi I p'rest;�o ,qu� a recente crise dude de outra data em aco- cal, a sra. Deusdett So,ares- Casa, que p�í'manecem em na e' um dos bons p�rla-,I • DI, O� .

.
' ','\'el saber certo gem ql�e o dr. -Getúlio Var- I sião mais propícia, "espe- declarou que havia aceÍ1di� Plenário ou em outro's 01'- nlentares da atual ,legIsla-I SA,INT LOUIS, MlssourI,

" 1 et�lio 'I ga�" '�resid'ent: �6 Rr"�s,il,'I'cialmente, p�los caustica�� elo �um fogUÍ'eiro de ,álcool gãos. E como primeiro re- tura. Outros nomes es·130 (UP)- HaraLd Sta�sen,
vua a ,ntma, pretende fa'zer a Argentm'a, tes ataque recentemente fel- para preparar café.' En- sul,tndo "dessas ativid:;t-des, tão, igualmente, sendo vis,a-I

administrador da Seg�ran-
e, 'd (I .

'

M'
"

'

eVI el1 � não i conjeturando':se que os tos pela imprensa ar�eriti- quanto não fervia a água, será transferido da..,Comis- ,dos, entre os quais o sr. ça utua, dlrigIu-s.e_ ontem,
es do i principais 'aSE:essoJ'es __ (lo na contra o ministro das saira até ao quintal 'para são de Economia para a de Aliomar, Baleeiro, Carvalho a Associação Nacional, p�lo
ão Se)'ministerial' do Brasil foi o Relacões Exteriores do Bra· va'rrer á escada. Mal co- Justiça, o deputado Leo- Neto, Daniel de' Carv�lho e 'ProJ;fresso das Pessoa--� de,

nenhum Iràtivpl.mo,tiV� do,.adi,ame�to,da�i�-!\Sil, s:r. João Ne':�1> da Fon- meçara a tarefa, alguém de- berto Leal, antigo procura· Arthur Sanü,,;., Côr, ,e solicitou à organiza·
sentido.

!
Pnmell'o Mandatario brasl- toura". nunciou o incêndio. dor geral de Santa Catüi· (Do O Jornal) de 2'6-6-53) ção, que d,iga ao mund:o que

,
--- .. '------- êste' país está ajudarido

.: �ql��l�� .�l€d· ossa� alusõe� sôbre'grav��) e gros·iN' t'
'

'

�' 'I./I>t. I'
Como se vê, os f�tos ,!odos se casam e se entrelaçam, seul hàb'itantes de côr.

,

'. 11 re"',.l1 .:lII a p1elto de Turvo, ,re,spondlam com O IS O I ICI'S ap,olltando a conclusao. ' , ,

I o J St'asse,n admitl',u ,''''u',e m"I'-

'Ul'lrque�
e z m

ai/, estão alarm'ados 'agora, depo,is: .• x x ... '"

g,l • ._J ouvIram o r :io do exmo. sr. dr. Adão Bernar.l' ':' I x to mais neees�ita- d� .§.�
�'�� �af!'istra�o, i;�sidiu o ÍI�quérito ma�dado pro-'

, ,.' "

'

.',' _ I .

'

Noticias"�é ltl!poranga informam que mn lev.anta. feito", mas, acentuou' que
"edl r pela Just itoral. '" I art .. 77, do COdIgO Ele.Itoral. Uma dessas urnas nao con·

. mento 'do pleito, ora procedido pelos interessados, ,está ,até à data já for!\:rn feitosntes" tud
I venciollice de d�rrotados, ,na ân.j

tinha faixa vedando a fechadura. Todas as urnas, depois: revelando graves ocorrências. Por essl',S- notícias, ,que J'lrog-ressos n!!sse p�rti'�ular.,"ia 'de apeque� �,,, ória adversária.
..

do pleito, não for�m deposit�das ,em lugar onde, per�a: I oportunamente procurare�os documentar" eleitores au-
•

,

De fatos J ovados, infringentes da leI elelto- ,nenteme�te, pudessem se'r VIstas pelos delegados e fIS- sentes, -no norte do Parana, para aonde, ha anos, se mu·

�al/i no qu�' e�a, r, exige para o respeito à vontade l_cais,. iuas,. por ordem �o Juiz, ,metidas no seu- �abinete, daram, teriam votado, pois alguem teve o cuidado de fi·
e 0F ular e a hs ssegurá.la, duvidava.m QS aprovei. prevIamente to'rnado llldevassavel! No assoalho, desse cal' com os seus\.títulos eleitorais. E mais ainda: que até O RISO DA CIDADE...

lad1ores, da gabinete foram serradas quatro taboas, de cerca de 1,30 pessoas falecidas teriam vot.ado, como na República
Agora, o

a, para eles, está.se turvando. ms por 0,40 cms. Aberto êsse alcapão, nele se encontrou velha!
.

, g'l�ra, quem es '

a palav{a, não são os de'notados: um maço ivazio de cig'arro HoUy'w'ood, manca essa que .o x
! II '�ustiça" a elas suas' tradições ,de honra, de carpinteiro que consertou o gabinete nunca 'fumou! Aí ,x

auste�idade e d. iência à lei. a prova de, q.ue um gato fu�ante por lá andara! , ,��� '"
, li atos estar

es estão no l'eiatório a que aludi- O deposIto 4as urnas em lugár secreto, '�onge dos! Não resta dúvid,a que), com o governo do sJ Trineu
..not;. Contra o 'leitoraL de 'A'raranguá pesam gra.· olhos da fiscalização, infringe o disposto no Código' Bornhausen, regredimos' políticamente.
res elemen�os

-

rios de interêsse político no pl�i. Eleitoral ,.:_ art. 90, § 2°. ',I Aderbal R. da Silva presidiu as mais disputadas elei.
"

O sr. Joao
e Campos, apesar: de militante peso

As cedulas apuradas devem ser conservadas em in· cões como lfm verdadeiro magistrado. '

'tljst'a, fo) coa lo Juiz a aceitar sua candidatura volucros, paFa posteriores averiguações. O Juiz Eleitoral �. 'Presidiu-as do Palácio. Homem de partido, sem em-'
�reança da lJ.

.. Resistiu à cabala pessoal do Go. mandou destrui·las, infringindo, outra vez; o Código, no bustes, foi, acima de tudo, um democrata.
'-li�rn�dor � do �p nte da U. D. N .. Serventuário da seu ar.t: 99, §. únieo. , .

Com êle, os nossos costumes eleitorais mais se aper-
tllstIça, n�o pod avja resistir à pressão do Juiz. DIante' dISSo. sera de Indagar-se: - A fraude, no feiçoaram e 'purificaram.' •

.JAélf' ,d�pols, cI' sua candidatura; O Juiz, obtida p,leito de' Turvo), é invenção de derrotados? Os resultados Agota, inyoluimos, infelizmente. As primeiras elei-
"_ "'Itona: que o ulcão Viàna (e Irineu Bornhausen surpreendentes de urnas de zonas pessedistas aparece. çóes a que o sr. Bornhausen preside resultam nessa ver.

, "� haVIam �� o, expandiu-se em. telegrama ao,
ram com vantagens tais para a U. D. N., que alguns dos gonheira que' aí está, como um borrão na cultura bani-

\, ��mo, regozlJa com êle pelo tri�nfo! seus ,chefes chegaram a espantar·se! De imediato a sut· ga-verde.
girem esse� resultados, eleitores do P.S.D. e do P.T.B. O Governador, com o máu e:templo de virar agente

m fechadas e �acradas na presen· protestaram" à evidencia de os seus votos haverem de: da cabala udenista, insuflou esses atentados á d�mocra.
como determina o § 2°, do , s�pareci.do! cia.

'

, llJean' Endeavori
c6nt-l'avam nas f
Collhel'am. o corp

Ila.hte brasileiro,
e pl,inda era ign .

nio Pedro", de Niterói, .€

aquis,ição 'de aparelhos .er-

dos armazens e das linhas
'ferroviárias do Posto de

,� •

#

Classificação e Mediçào

dFrp"
,

Madeiras do Instituto Nf. �
cional elo Pinho.

'

São esses os apelos que,
secundando a unanimidade
dos representan+ss à As

sembléia Legislativa do

" -

,'t )-americano

; "r'it::'o algum.

(

x

- Os l1aranaenseR, diz o

Diário,
nltando

estão acompa-
g'ovêrno do

"

Ir iaeu, ..
- Pôvo fvJiz! Só acom.

;"a 'dos
panha!

fAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-'·óI!IiI'IiIÕ-R�,""":-""'T"oI'W'Iilú-&�&T"'_íJÕ·-_·ÕÕfNVIEiRÃE ESPECIALISTA EM DOENÇAS DOS OLHOS,.
DR. A."frONIO Dm MUSSI OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

Ex-Assistente na Policlínica Geral do Rio de Janei
ro. na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina
Ral1way e II,O Hospital São João Batista da Lagoa.:

Curso no Departamento Nacional de Saúde
Consultas diáríamente das 10 às 12 horas.

3as. e 5as. feiras de 15 às 18 horas.
Atende no Hospital de Caridade, de 8 às 10

horaL t
(

Consultório: Rua Vitor 'Meireles, esquina com

Saldanha Marinho .

Residência: Travessa Urussanga 2. - Apt, 102.

A4DlOGRAJ'lA • RADIOSCOPIA DOS 1>01..0.9

Ou.rri.-CUlIliea "r.I-P.nel

hnt.. compl.to • ..peei.Usaio ••• DonOAS D. I.JOIO.

*-�I, coa aohrlio. m'todo.'•• daln6.tlcol • tratam.lIlto. �

�OLPOIOOPtl -:- IIIST.ao r--« 8ALPIN60GU.J'1A - aTUO

LlSjIIO BASAL

'''41o''rapa por Olll... cllrta.-.I.*ro�CNI••la� ka1&. UI'b'.

'�l.w ;li Wra T.rmelio.

C....ltirl.' all8 Traj�lIlo. a. 1. I" ••••r -- ..lft.·la ....a

.....
.arú1o, Dili • li 11 "oru';' Dr.•••11.

Du 11 U 111 "01'11. - Dr•. DUlt,

a.at.". .1.....1.. Traapowlld. ..
Doeaçu 40 ap.reiJI.•. r••lr."r!o.

T U _B II a C U L ° I iiDR., A. SANTAELA
(J'6rm.do Pila 111108111d••1 Naelo..1 do ."Idll!ll .11 ()lIl1vonl"

IA" 40 .•r••Il),
.

E6iie. ,oI'
-'
...n1<'88 •• - .....I.iI:llCl. • !'lIi_,lIIta. lo DtatrtlJll-

hIIIraL
lI:Ji:�l.tarll••• lI[olllita) 1"Ii,.J..irt...- lIlI.telas.. ".CJs1Ar1. di

11«.111':'1 ""er.l.', ,

.

b-i.tarno •• S.nu C••a tlo' JI1I1Or1�.1l1 é� �',,'- ... �••ell"O
/OU.1u .Ulea - DooDcall N.r'f'oll6.,

c-alllltirlo: 1141.fic1o 'Am'Ua No" - ialA ,

&oIIII...el.: )tsr. Bocai....., 114.

C.uilliu 1 D.r; 11 l. li uraa.

�.1...... 1 1.10.

,DR. ANTONIO MONIZ DE ABAGAO
.

'CDUIlGU TU1JJLlTOLOGiU
'

.

Oll.......
O'....I"riel 1010 Pilllto, 111.

... 1.... 1f ""'ri.men�.
1'0.. •. '16.

,-----------'�--_._.,--,-_.-

DR. ALFREDO CHEREM
C.r.. Nmel...1 II. A_acu •••tal.

lb.-I1Htol' .. Ro.pitaI 001..111 8.at'.1...
-

Do..C'1 lIl.nO••1 a ••1l�a.

Im,otaaca 8.:::1:..1.

••• Tirai....... I.
Ooa••lta. ••• 11 li 11 ".r•••

rOKllI •• "••

.... 1 .u S.lIltoa Bar.I......4 - ••mlte.

SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO DENTISTA

_ ,.-A... ConsultÓrio e Residência: Rua Fernando Machado, 5.
e

" \... , Clínica Geral - Gil'urgia Buca! Dentaduras-
p'õntes moveis e fixas. '.

,

Expediente: Das 14 às 18hs, de segunda á s__exta-feira:
Das 8,30 ás 12 horas aos sábados..

HORAS MARCADAS.
.

�-----_._------------------_ .........._....... " .... - ....._

DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS

ccO ESTADO»
., .

' . �

ADMINISTRAÇÃO
Redação e Oficinas, à rua Conselheiro Mafra n. 160

'I'el. 3022 - Cx. Postal, 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F. DE AQUINO.

Representantes:
, Representações A. S. Lara, Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - 50 andar.
Tel.: 22-5924 - Rio de Janeíro.

Reprejor Ltda.
Rua Felipe de Oliveira, n. 21 - 60 andar

- 'I'ek : 32-9873 - São Paulo;
-

ASSINATURAS
Na Capital

Lav'ando ·com Sabao

\iirgem. ·ESpeciaJid_?de
da Cia. WITZEL INDESTRIAL-Jeio'viUe. (alarea registrada)

ecol)omiza�se telDpO e d"inbeiro
---------------------------' _._----- "------ _

..:.:_-----�--------

Ca�l,o$. .• ,O'/O:Sc·O $./
Uma tra�ição no �oD1ércio e na In�ustria �e Santa Caari

M a t r i z =. F I o r i a n Ó p o I i' S
Filiais em:,BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇABA, JOINVILE, SÃO FRANCISCO DO SUL TUBARÃO E CURITfi\,·
Especialistas em:'FERRAGENS, FAZENDAS, DROGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS AUTOSCHELL, FÁBRICA DE PONTAS RiA
s' MARIA, FBRIC"", DE GÊLO� "\

'

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

Ano , , , .• , . , . . . Cr$ 200,00
Semestre " , ... " Cr$ 110,00
Anúncios mediantes contráto.
Os originais, mesmo não publicados, não

serão devolvidos.

,A direção não se responsabiliza pelos con
ceitos emitidos nos artigos assinados.

Cirarei••• T.r.s (
-----LO -

--�-'l-<.f1II-------�.........- ...-

I'Ol'U>..d" polá J'aculd.de Nacioil,,1 dOO) ".dicln•• Tl.i.leB'__ • ADVO.
.

GAD.OSTldocirll.rlriio do fG'Pibl, Nerlll �mõa.
,

.

, _

C,u'!SQ 'G ."plcillliaaçlo p.l. S N," T., h-_iDtlrllo e lh-I••t.le.te b

Cirnr&,is -t1ctProf. UlrO Pj.nhlairo GnilXÍar'.� (Ei�),.,
CounltÓl'io: ]tu" J'..Up.' sêii.iÍl'�D. Ú.

. .

, e
, , <

.

�II.: Rua Slío J(lr�e •• 80. DiuiameDt., d•• 15 la iS."��Ol'&II. DR. CLAUDIO BORGES �

---'-ÕR-:-fOSÉ ROSARIO ;AR:AUJÜ'
.

ADVOGADOS
'

°1'
Clillii� Hé4lc. _ DOe.ca. 4. cr:lia�'

'

.�'Oro em �eral, 'Reéursos )erante o Supremo Tr it» • T

(Tratam.nto de Bl'ODqll!it.. om .tllIl'. o �rianç�à). uI Federal e Tribunal Federal de Recursos. -Ai
C..aultórlo:, Vitor ••irlll., 18 - l- andar.. ,.,:-. '.

, ESCRITóRIOS TAC

-DR. JOS]t' BAHIA S. BITTENCOURT JI!rárlo: Da_ lO"'\) ã.. ll,SÓ'I_'da. 1,111 l�'""•• \Oi'..�,�" F'Iortanôpol is - Edifício São Jorge, rua TUJA)! Cru!
,
." D (C O

,
1itcd4iD.cl.: Avenid. :l.io -B'raiico; lil _.,. J'�n. 1.•'.:

.

12 - 10 andar - sal ... 1
Paa

CUalea ....ral '-o PIIDI:ll'it;I�
"

" ,_

2 '_ Rio de Janeiro - Edifício Borba- .Gato, AV�Íltdl- �:�.

, ... ,ia.e 1bJ.. 11 - Ita!aI r �. \ . \ � DR. NEWTON D'AVILA 1 Antônio Carlos �01 � sala 1008.' ," - "" ó)\
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\ DR. GUERREIRO \ DA FONSECA' ,DR. MARI0 WENDHAUSEN I

- Contabilista ",_ La 11
••.-eI.U." •• .GII_lOaI CHalea II'bIUlca ......í... a·�&Il_ -"dif1c:iQ "LPASE" � 5° andar. Cacl
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Ilaal.hr.l.: a'l'l& Jlllta�.1 lb!APr, ,d. T.I. lã. I - ADVOGADO - Idelfl
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I

I
CahA "�f4j Iii -- lw.jní - e&B� Catlm._ ES'lbj

....ila .)lira ..... 0••1_ '
i
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c.a.Iürl. - Viaeod••• O'llre Pro" 1l,.1I - U,']...� Celll. i DR. W'ALMOR ZOMER GARCIA DRS. CIRO l\IARQUES NUNES E
1 "! I

...........]., I Diplomado pela. Faculdade Nacional de l\-Iedicin� da DIB CHEREM: I
IÍellllll:ad. - 1'.11.- 1I.1&11l14•• 11L - 'l'� llJCJe. I Universidade do Brasil ADVOGADOS

I Ex-interno por concurso- da Maternidade-Escola

�I (Serviço do Prof. Octávio Rodrigues Uma) Causas' cíveis, comerciais"criminais e 4

I Ex-interno do Serviço de Cirurgia do Hospital t:rabalhisias ria
l' I. A. P. E. T. C. do Rio de Janeiro 'R N M I

r

d 17 b d
I

I 2 Schm.
Médico do Hospital de Caridade ,I'

na unes ac la 0, -- $0 ra· o - sa a
�

DOENÇAS DE SENHORAS __:_ PARTOS - OPERAÇõES un. CL..4RNO·G GALLETTi
. � �

Cons: Rua João Pinto n. 16, das 16,00 às 18,00 horas. -'
o '. maclj. \P I h� t d d'" t H "t 1

- ADVO_9ADO - Pinto.
e a man a a -en e lanamen e no osp-t a. Rua: Vitor Meireles-n. 60 - Fone 2.468. - F.lorianópolis.. 7 rIIde Caridade.
,.

1c

R.,�;�;oG.�;a��;;gur��;:ç��--2-,.6-9-2.- \NR�!ltM�!�R!Ca!!��,�ç!pCke»i :O:!l
CLINICA DE CRIANÇAS Vl.�eu .entre FLORIANOPOLIS e RIO DE JANEIRO ��anl

A D U L TOS E.ealu batermediári&8 em. ltajAf • SADtOI" Ii�wd,' s �
DOENÇAS INTERNAS

CORAÇÃO - FIGADO - R�NS - INTESTINOS
.

Tratamento modemo da SIFILIS
Consultório - Rua -TÜ'aderttes, 9

,
,

HORARIO:
Das 9 à 11 e das 13 às, 15 horas

Telefône "- 3.415 - Florianópolis :_

ADVOCACIA E CONTABILIDADE
DRS.

ZANY GONZAGA
NIL1'ON JOSÉ CHEREl\Il

...._.r'1P11 •• CHlIIea lat••tll .. AMI••••da lriailld", • .- FULVIO LUIZ VIEIRA
IIltal iA. Carl....

OLIlCOA ••DIGA DIí .C:&lü:.o.u li .wUL'l'OIll ,ADVOG,aDOS
. .:- .1larai. _ .ARMANDO ,CARREIRÁO

'

P.r.ra mAla hlformaç{\ee dirijam-a. 1

eou.l*,rl.1 a:aa Nu,.1Ii .õ.... 1 - O••II'Ilha 'aa UI .. iII
'

_ CONTADO,R _ J:Ml"RItSA NACIONAL DH NAVEGAÇÃO HOIlPCKl1,
• ,•• I' ... 1T Una. .

,

I R J
". C Ih 16 FI" l' !U& Deodo'r'" - Caiu' POalta.i li. n - 'fel.to.. : 1.til

Jtec1.'ad., a•••anela.1 G1lil1llna., • - 1'••• 1 fia, j ua. çronnno oe 0, - ormnopo IS.... •

-----------_....:.._--�------- ._--,-------,-_._-_:;,:..____:----;;._------.-..;..--,.....------

Ano ", '.'., " .

Semestre " , " '.'

No Interior

Cr$
Cr$

170,U-i-
90,00

Dit. MA,RIO LAURINDO

NAVIO�MOTOR 'CARL HOEPCKE
-PRÓXIMAS SAlDAS

IDA VOLTA'
do Rio. de Santos
4/7 5/7

Horário de saída: de F [JOlis,. às 24 horas
do Rio, às 7 horas

de Fpolis. de Itajaí

,
, "NOTA"·

Ao retorn�r dessa viagem, será organizàdo o ho.rá

rio de saídas do 30 Trimestre.

.

,
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INGREDIENTE:

�4 quilo de carne moida
·1 cebola pequena
1 xícara de farinha

rosca.

1/3 de xícara de leite

1 ovo batido
1 colher. de sopa de mô

lho ingles
sal e pimenta

1 xícara de caldo de car-

ne

1 lata de suco de tomate
1 lata �e palmito em con-

serva

2 cenouras picadas,
lj2 xícara' de' arroz
%. xíc;r� 'de feíxão bran-

co

Suco de limão.'

''-r
\

,
.

AOS QUE PENSAM EM INSTALAR UM LAR CONFORTÁVEL

AOS QUE NECESSITAM DE FINOS' .

M O B I L I Á R,I O S

A l';�ODELAR DE MÓVEIS, TRAJANO, 33

OFEJ(,ECE UMA ADMIRÁVEL E BEM RARA OPORTUNIDADE!

, .

•

Diante da necessidade imperiosa de adaptar I

o espaço para a instalação da A MODELAR
de modas, que alí atenderá a sua freguesia
durante o tempo que durar a reforma do

seu prédio n. 7, da mesma rua,

Os b�los,. os caprichosamente aca bados
"

• �f

Quartos de Dlrmirr Salas de Janlarr Grupas Estlfados
. estão sendo vendidos com

�

. ..',
-

, .

'�;�-1i; ,_
.' t.;� M "'}

f;
,\'

.

20 A 30 POR CENTO DE 'OE.SCONTO
�. •

y
•

tíco jovens nubentes, uma fal:ta
- Sra. Adelina Faria messe de perenes felicida-

Sra. Henedina Olivei- des.

I
voando as famosas catara-

.

tas, vêm-agora de in augu-Sta. Rita Nunes Pi-

res .

.

,'F,lqq_ze. em serei . CASA �U!>CELÂNIA distri.
rar novos serviços em suas

'_ Menínà Leo�ilda M"a-' VIíO'1i'0' 'CrÃ�o-'I''o--tado
I buidora dOs Ráditls R. C. A. confortavaís, a�Fonave� . .Ins-

da, filha do sr. Aquino Li. . Ii U " ',' Victor, VAlvulaR e Discos. talou em seus aparelhos

ma. �(SJIVeír.a) Rua Conselheiro Mafra. "serviço de alto falante".
Destina-se a dar avisos aos

-o· 0-0--'
ENLACE: OLHOS _ ouVmo& _ NAlUZ • QAJlQAN"I'A I passageiros

,e muito princi-,
VIEIRA _ SILVA

• DR. GUERREIRO DA FONSECA palmen ts chamar 'atenção'
Religiosa e civilmente' ...,.taüIt••• B....tal .

I sobre os pontos pitorescos
contrairão núpcias amanhã Receita de

.

Oeulos - Enme d. lI'ulldo d. Olho vara I que o avião está sobrevoan-
5a. feira, ás 9 'horas, o Sr. �l...1fieaçio da Prelllo Arterial.

I
do. Desta maneira os passa-j « .,.'''�\ ... 'c, ,_, _

José Júlio da Silva, natu- Moderaa Aparelhacem. geiros ficarão sabendo o

Iral de Pernambuco, funcio- ,c...'Illt'ri. - Vilcolld. d. Ouro Pr.to, I.
que estão vendo, e o que de

náriõ público estadual, ser-
' /

mais interessante existe pa- I
vindo na Penitenciária do ra observar. I

I
Estado e a prendãda se- Naturalmente que quando
nhorita Ma ria das Dores estiver sobre Florianó-polis

de

o ato religioso realizar

se-à àquela hora, na Cate
dral Metropolitana, e o ato'

civil logo após, na residên
cia dos pais da noiva, sita
à Avenida Rio Branco, 60.
Servirão de testemunhas I

��G
NO L)\R E NA SOCIEDADE

EXPERIMENTE HOJE, I mesa de doces e bebidas. �ia Cardoso Medeiros; Sr.
.

J
Bento Bernard'e e exma.

ARROZ COM BOLINHOS FAZEM ANOS, HOJE: esposa, D. Júlio Medeiros

DE CARNE Sr. Arnaldo Santia- Bernardes; no refer-ido ato,

go por parte do noivo serão
E:'t� e/' urna excelente re- h S D R'" co Sr. Ary Wagner, co- testemun RS, o r. r. 0-

ceita, para um- jantar em merciante meu Sebastião Neves e ex-

que você não deseje prepa- _ Sr. Ney Carvalho I
ma. esposa, D. Adalgiza

1'&1' muitos pratos. Este pra- _ Sr. Plinio Corsini

I
Paim Neves; o Sr. Doralé-

to é uma �opa, formam, um Sra. Julia Farias cio Soares e exma. 'és'p0sa,
ótimo menu.' � Sra Celia Laus, esposa

I D. Iná Veiga Soares.
.

do sr. Nilo Laus farmaceu-.
" O ESTADO" almeja aos

Medeiros Vieira, funcioná-

MANEIRA DE; FAZER ria autárquica e dileta fi

lha do nosso prezado con-

. I\Usture a. carne moida terrâneo, sr. Prof. Alfredo

as cebolas, a farinha de ros-
Xavier Vieira e de sua ex

ma. espôsa, D.. Cidol ína Me-ca, o leite o ovo e os tempe
ros, e forme pequenas bolas
Ponha-as numa panela
grande. lunte o caldo de
carne , 2 'xícara de agua e

c suco do tomate. Cubra e

deixe cozinhar cerca de 2
horas. Acrecente os palmí-:

deiros Vieira.

tos, as cenouras, o arroz 'e
o feijão (já cozidos, Cozi- da noiva, no ato religioso, o

nhe mais um pouco, e, por
Sr. AI(redo Xaxier Vieira

fim, adicione. o suco d� li- e exma. espôsa, D: Codolina
mflO. '(APLA) Medeiros Vieira; Dr. J�sé
FLORA (TRANSW()RI:lD) Medeiros Vieira e exma. es-

___

' 0-'-- pôsa D. Gioconda Córdova
ANIVERSARIOS: Vieira; Sr. João José de

MENINA C.LE'IA.
Festeja hoje, o seU; ani-

,

versá rio natalicio a interes_
sante menina Cléia filhinha
do sr. João, Fonseca, habil
oficial da Oficina de Cliche_
rie da Imprensa OfiCial do
Estado.

-o-(}.-o-

MENINA SôNIA RI!GINA
I
Faz anos hoje, a lalante

menina Sônia ReginalfiIhi_
11ha do sr. João Alll�al.

Sôri ia Rel;rÍna of�ecerá
às' suas ::,miguinhas, lauta

Cupertino- Medeiros e e�-
,

ma, esposa, D. Eponina Me-

deiros; e por parte do noi

vo, o Sr. João Batista Zeca,
e exma. esposa D. Abigail
Marques Zeca; Dr. Jo.ão Jo
'sê de Souza Cabral e exma.

esposa. D Dulce Carneiro
da Cunh.a Cabral;'
No ato ciyil testimunha

rãi> por parte da noiva. o

�l'. Prof. Plácido Xavier Vi-
.

'eira e exma. esposa, D. Te-

resa Vi,eira; Sr. João Me

deÍl'os Júnior, representado
pelo Sr. Luiz Oscar de Car

válho e exma Vva. D. Adé-

f
CIO

"

Participação I rURISMOI"'b�'_'< <':'�"';;e" �
..._LLU

Adernar Cardoso e se-I O br '1'· I Re-Yn ffIp���G/l'./lSIpovo rasr erro aos· I e

r.nhora, participam aos pa- •
'

poucos vae compreendendo
rentes· e pessôas amiga o· ,. :(/6

'

, a impor-tan c ia do tur ísmo . f) /,-., :I
nascimento de seu filho b f t d d

.

5 �
r--.

.

como oa on e e .ren a., ,..

�
. - o ,

ADE]\'IAR CARDOSO FI

I
. '.'" ''')

, .

-

Está também aprendendo � - 'r",..•.--=
LHO, ocorrido .

dia 30 na dI' da ar vn 01' as coisas o
Maternidade "_Dr, Carlos '

.

Brasll, procurando conhe-

I cer,

I As ernp rezn s de' aviação

I comercial mu i�o tem con trl

buido para o maior inc re
men to desta industr-ia,

A REAL SIA 'I'rnn spor
tes Aereos que vem man
tendo "YÔOS de' fim de se-

Corrêa".

mana" para 'Foz do Iguaçu
com saída de. Curitiba aos

sabados ás 11 horas sobre-

,'"

Distribuidor
C. RAMOS S/A

Comercio - 'I'ranspertes
Rua João Pinto, 9 Fpolis

Viagem com 'segurança
e rapidez

80 NOS CONF.ORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RA?IDO {(SUL-B.RASILBIRO»
Hnrianópolís - Itaja1 - Joínville - Curitiba

. Agênci'ã:�' ��: �:���� Srl��\�: da

os passageiros ouvirão: ,A

tenção Srs. passageiros, ob

servem a ponte Hercílio

Luz, ou então notem as in

teressan tes formações de

areia na Lagoa da Concei

ção.
. Pa.rabens a Real por mais
esta iniciativa.

.. __ . .1

•

CC!m ê!;te valo.. V.S.
3.b i umó. MOta que

:'����IIi."!!'!:"'
lhe ode ..i jul"O com·

\/. pensó.dol"
e.

S�IIIs$$�55E�IIIm� leve ....;. pÓ. ...4 SU4 I'esidiln-

,
! I cie, um lindo e útil pl'ese!'lte:

um BELISSIMO eOFREde AÇO CROMADO.

NCOAGRiCbLA
�c7' .16

FLORIANÓPOLIS �NTA CATARINA __.....0;;0"'•...,.;.

l)HECUIÇA E FRAQUEZA
VANADIOL

L",ta "O ESTADO"
MOÇAS DESANIMADAS!

HOMENS SEM ENERGIA,
, , .Nâo é sua culpa �

11: a fraqueza que o deixa cansado, p.lhlo,
com moleza no corpo e .olhos sem brUt.J.

... fraqueza atrasa a vida porque rouba

as fôrçaIJ para o tra·oalho.
VAN.lDIOL

aumenta os glÓbulos sanguineos e VITALIZA o sangu� en

fraquecido. 1!: de gosto delicloso e pode ler usa<Jo eUI tod.t:

u idade.

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

Vendedo'r Pracista
Precisa":'se

Vende-se
Uma casa recem-cons-

truida, com terreno medin
do 55 m. de fundos por 10
de fr.ente,. sito à .rua Ruy
Barbosa n. 92. Próximo ao

Abrigo de Menores.
Vêr e tratar no local.

Precisa-se de

vendedo.
r ue

I
jar pr�ças pri�éipais Es:a.

,Iôa apresentação, prática, do EXlge-se boas referen-

conhecedor freguezi� sêco�, I' das. Sigillo.

molhados ferragens e teci-I Cartas de próprio punh?
:' c.s, q �1 e �ossa também via- para Caixa do JomOa I n. 13!)

AVENTURAS .00 ZE-MUTRETA ...
.

,
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O "FURACÃO NEGRO", VIRTUAL VENCEDOR DO 10 TURNO, ENCONTRARÁ, AMANHÃ, Á NOITE, SEU MAIOR OBS' ,U- •
LO: O AVAl. A PELEJA ENTRE OS TRODICIONAIS RIVAIS DO PEBOL INSULAR ESTÁ DESPERTANDO INTERÊS N- I

. DISFARÇADO EM TODOS OS MEIOS ESPORTIVOS, PREVÉNDO-SE A MAIOR ASSISTÊNCIA EM JOGOS DO CAM1°-·1'NATO DA CIDADE

�
I
i

,

I
I
t
i

- .
Florianópolis, Quarta-feira, 111 de Julho de 19;);>

....""""'="""'''''''"-_..,,_�-_-_''''..._"''---_.�....._. -_>5-.-_----------....-;;...--_-�--------: � _. _ .......-""",."",,,.,.--.....""""--

"O -E s t a d o .E s P 9 r t i T o"
...()._.()�() ().-.()._.()._.() ()._.() () ()--().-.().-.()�( ()--() (�() ()._.() () (,,_.(,....()�() ()�() , ., .

Venceu sem convencer o Atlético:3x2
Grande partida realizou, do-se vencedor da porfia, Merecia um resultado

na tarde de domingo à equi- pela contagem de 3.x 2.
melhor o Paula Ra- mem na cancha, embora a Valério continua sendo a· illflt no resultado da por-

eles seja atribuída a culpa f igu ra máxima do quadro. fia.

mios, como aquelas do se- 101' praiano foram a causa

gundo tempo, quando espe- (!a derrota. Aos 10 minutos
tacularmente livrou o arco .Ia ime, erra num chute e a �()...()...()....()....()...
de golos certos. Os pelota- bela vai ter aos pés de Dl�
ços de Wilson e Sombra, arte que sem hesitação Vasco'e S. --<Paulo
desferidos a poucos metros manda-a a goal. Sombra Vasco e São Paulo serão
do reduto atleticano não empatou aos 19 minutos, I)S d.sputan tes das "finaIís
encontraram o fundo das num lance todo .seu e mes- s ímas" do 'I'orneio Octogo
redes. Assim, teve o AtIê-] mo assediado por diversos nal de Futebol.
tico no arqueiro Soncini o elementos da retaguarda a- Domingo, no Rio o' g rê-
seu maior obstá'Culo. tleticana, m io da Cruz de Malta vol-

Empate no 1.0 tempo O tento da vitória surgiu tou r. vencer o Cor in tians,
Na fase inicial foram as- aos 25 minutos, sendo seu marcando 3 golos contra um

sinalados dois tentos, ter- autor o ':center" E'rico, a-I elo Campeão do Rio. - São
minando empatada por 1x1. proveitan do um "bojo" dos: Pan!o. No Pacaembú, em

Tal período pertenceu ao jogadores adversários. O São Paulo, voltaram a de
Paula Ramos, que ex,eJ'ceu arqueiro foi .« maíor culpa. f ron tar-se São Paulo e

leve domínio técnico, sem, do do lance que redundou F'lumínense. No tempo re

contudo, encontrar a tradu- na queda do s-eu arco, pois gu.arnentar tr-iunfou o tri-

ção no marcador. O Atlêti- deixou vasio o seu reduto" C'J!UI_ carioca, por 1 x O. Já não possui invictos o

IBaqueou o Iris, último invicto _ Os resulta-
cc não parecia o mesmo. :�ajndo para intervir na jo- ltes,ljzada a prorrogação, CD��p:ona(Ato da Segu,nda dos de sábado e domingo _ ClassificaçãoFaltou-lhe harmonia con- da dos companheiros. verificou-se a vitória' do S. ivisao madores). Sába-] d.

I
OS concorrentes _ Os. .restantes jogosjuntiva, o que sobrou no Nos restantes, minutos Paulo por 1 x O. Foram as- do tombou o Iris, que além

bando contrário. procuram os paulaínos sim eliminados Corintians de perder a invencibilidade} I
do turno

Aos 11 minutos foi aber- igualar novamente a conta- e Fluminense. perdeu também o posto de

I'ta a contagem. Érico, num líder que passou para o Co- sabatina reuniu Postal -

Te-, da manhã de domingo, no

"sem-pulo", de bôa distân- O).....()...(,......;�,....(��,.-,c)....()4...(>4I Ieg ial, campeão do ano pas- tegrâf'ico e Iris, êste líder 'estádio da F. C. F., reuniu

cia, assinalou o ponto mais DOMINGO: FIGUEIRENSE X PAULA
sado. :nvicto.

-.

I Colegial e Améria. O grêmio
bonito da tarde. Bangú 4 x União O Boa disputa, vencendo

I do Colegio Catarinense, li:-
Aos 15 minutos W;almor

RAMOS Sábado, á_ tarde, como com reais méritos a equipe der com a derrota do Iris

empatou, aproveitando uma
O cotejo Figueirense x ça Desportiva, terá nova

preliminar defrontaram-se elos Correios, por dois ten- no dia anterior, _ conseguiu
realização no próximo do- t d J. t bdefesa parcial de Soncini Paula Ramos, vencido pelo Bang

ú

e União, vencendo os, marca os por. armco e manter-se na pon a, a a-

mingo, conforme determi- A ·lt t d
-

I d ' . "

que saltou para a frente primeiro por 6 x O, mas anu- facilmente o primeiro por 4 UI on, con ra um o ru- ten o os '�merlC,anos por

intervindo num chute- de
nncâc da Federação Cata ri-

tentos contra nenhum, assi- bronegro, assinalado por 2 a O, golos obtidos por Li-
lado pelo Tribunal de Justi- r enae de Futebol. L· b d f I d I

-

Jacob. nalados por Cavalazzi (3) ICO, co ran o um a ta e lico e Ney.
Foi melhorando o Atléti- e Iran.. O vencedor perdeu, fóra da area. I Os <:}liadros atuaram as-

._��,.-,c,....{,.-,c,.-,c,....(��

co, () que obrigou o Paula ainda, urna pena' máxima. Formação dos conjuntos:' sim constituidos: Nel
R::lmos a atacar defender-se DERROTADO O GUARANI NA CIDADE Foram estes os quadros: Postal - Dino, Wander- Colegial - Waldir, Adl-

cofn maior empenho. Som- DE IMBITUBA Bangú - Aza, Arnaldo e ley e Anilton; Vadéco, Bai- ton e Baião; Paulo, Felin·

bJ'a, Wilson, Lauro e .Dual'-
.

Guaraní e Imbituba
como, iheu.a no�sa reportagem �e Barbat9; Leonidas, Cidade ano e Nízio; Walmir, Kna- to e Luiz; Lilico, Ney, San-

te perderam bôas oportuni- Jj!etaram a rodada de do- p':�l'oas dIgnas de todo cre- e Iran; Cavalazzi, Madale- ben, E'dio, Jamico e Helcio. tiago, Barata e Nado..

dades, sendo que êste últi- mmgo do Campeonato Ci- dito que acompanharam o na, Cerrano e Marréco. Iris - Tércio, Lili e Ma- América - Jaime, Vadi-

rr,o arremessou a pelota no t"dmc de Profissiona.is, jo- ;0g0. União - Carlos Alberto, galhães;. Rosenir, Mário e nho e Liberty; Nilton, Pan-
- Ipiranga,

travessão. gl!l�çlO nos domínios do se- A vitória pertenceu ao Mário e Norton; Florentino, Saolá-; Reinaldo, Lico, Mau- cho e Pedro� Gastão, Ma-

I
ze de Maio, 3 p.p,

Duas falhas: derrota 2:lIlldo.
.

"onze" local pelo escore de Marcelo e Capela; Grilo, .rity, Renê ·e Henrique. néco, Toninho, Betinho ,e
r _ Postal, 5 p.p .•

O segundo tempo desen- Grande peleja foi propor- ,,), x ]. Oliveira, Cordeiro e Altair. Juiz: Américo Devólis..•. Zico. 4
.

.oltal'
;olou-se quasi no mesmo danada, ao público imbitu- 'Continua, assim, sem vi- Juiz: Osmar Vieira. "Juiz: Nilo Medeiros. B ú. ang ,11amengo e União,
ritmo do p,rimeiro. Mais bense, tendo, tanto 'Imbitu- t6riú. o quadro "bugrino", C91egial 2 x América O

I 19
p.P.

cuid,adoso, o "onze" atltica- ba como Guaraní agradado I Ú)t;lllO cla-ssificado do cei:- Postal 2 x lris 1 Flamengo 4 x Radium O

:10 chegou ào final laurean- j plf 1.lamente, conforme co- i:ame. A partida principal da O prélio mais importante I Logo após defrontaram- <'CUinúa na 6 llág.)

nos. Minela e Juca regula- vot" realizou um trabalh() Os quadros
res. Na intermediária ape- d ign o de nota. Atico - Soncini, Mi-

nas Cazuz� apresentou um �'tamar e Jaci foram de nela �uca; Aníbal, Fre

trabalho convincente. Seus grande utilidade para a Ii)- deri e Cazuza; Duarte,
companheiros de linha fo- qu ípe. Wilson não conven- He�o, Érico, Mirinho e

ram' falhos na marcação I e ceu
..Sombra .sobressaud-se Lau

no apô io á va�da. No no quinteto ofensivo. PiR IRamos - Jaime I,
ataque He';'êi11O foi o mais O "meia" prospera de Nerl Jaime II; Itamar,
esforçado. Os restante com- partida para partida, infa- Val� e Jací; Wilson,
prometeram com o Joso in- tigáveL como é. SoJlll, Walmor, Jacob e

d
,. divídual, exceção de Mírí- Danga melhorou. Jacob, Dan \

ram que o seu a versario

conseguisse seu intento. Fi- nho, que p�ocurou acertar. I estreante, promete muito.

nal : 3 x 2 para o Atlético, I
No Paula Ramos fracas- Walmor embaraçado, mas

qt e
.

. sou o arqueiro, que permi-I esforcado.
.

I aSSIm encerrou o prr-
•

.

I
tiu o gsal da vitória para . a "[Ierninha" do 1.0 tur-

merro turno com as honras
d

.

Iíd t
o adversário. Jaime II, em- O Juiz II n o, 'e por vencedor o A-

e vice- I er, com qua 1'0
-

t did II bora culpado do 2.0 goal a- . iJétipelo escore de 3 a 1..
pon os per lOS.

. I tleticano foi um elemento Fraco o desempenho do A"Ioio Paula Ramos ficou
Apreciação individual. lutador na cancha, assim dirigente do match, João CC·J:.I última colocação,
No Atlético destacamos como seu companheiro ' de Sebastião da silvá. somnhum ponto alcança-

Soncin.í como o melhor ho- zaga, Neri. Sua atuação, todavia, não -::0.

do goal inicial dos paulaí-. Outra vez o soberbo "pi-pe do Paula Ramos, agora

novamente obedecendo á di

reção técnica de José Ri

beiro, o conhecido Bagé.
O Atlético, um dos vice-

A contagem de modo ne

nhum diz o que foi o em-Ibate. O Pa'ula Ramos mere

cia um resultado melhor,.
.irn resultado condizente da

mos _ Duas falhas lamentáveis a causa da
derrota do grêmio da "estrela solitária"
_' Érico (2), Duarte, Walmor e Som
bra, os autores dos golos _ Reinou
a maior ordem e disciplina
Soncini, grande barreira
"Lanterna" dos aspirantes
o tricolor da Praia de

líderes e seu adversário, sua superior atuação no

sentiu bastante o poderio gramado. Mas, como em fu
do "onze" paulaíno, cujos tebol não há lógica, a equi
ataques puzeram em polvo- pe da "estrela solitária" te
rosa a cidadela de Soncini, ve de contentar-se com

.

o

o qual empenhou-se como revés,

poude, efetuando interven- Duas falhas, aliás deplo- gemo Porém os defensores
ções dignas de altos encô- ráveis, da defesa do tr íco- do "Tigre" do Estreito, fir-

mes na marcação, impedi-

Fóra

PreJiminar

Neliminar, decidindo

eolegial, DOVO líd do
·Compeon,ato Amadorl' a ./

se F)engo e Radium,
venc� muito bem os ru

'bro�s por 4 a O, .golos
de Rio '2;l, Novais e Os-
ni.

D, o jogo o sr. Adal
berto al ipa e os quadros
obedekm as formações

- José I, Ro-

Anísio; JOS!) II,
Wildomar; Telê,

e Zé

- Aço, Walter e

Waldir, Ernani e

svaldo, Pintado,

dgar e Guará.

dos clubes

Colegial, 2

América,

(Q,ue�emO,$ Teu 'Ap� 01
Sem o apôio do público l :n[\, recebeu lima multidão eeber um niqueI. E um mun- Trabal'ha sempre; não

pa-,
Em ambos o povo ,vibrou. aderiram ao �rande movi-

'1 :il'ánada se obtem. para ajudá-lo. Apareceu um do de gestos que empólgou ra nunca. Trabalha de sol a Em ambos o povo esteve mento esportivo os coman- rJra,
E a Federação Atlética moço descon.hécido com um Florianópolis. A FAC, en- sol. E realiza campeonatos. i presente. No de ciclismo o dantes das forças militares Juv

Catarinense, essa Entidade �:trrinho de mão_ depositan- tão, quiz retribuir de aI.' - Juvenis, infantis, femini-'I povo viu tudo e não pagou aqui sediadas. I O p

esportiva que assombrou o do tijolos. Um garoto deu a I gum mQdo, dando uma lem- nos e adultos de basquete- um tostão. A FAC precisa que o po- � .:cor
-'

. B:·asil: pela sua organiza-I �

..i�a mesada para c�mprar lnança aquelC's que tinham boI, voleibol, de ciclismo e As provas foram publi- 'i0 vá. a?, Estádi� :'Santa I' �,' co

çao nos esportes amadores, I
j 1Jolos para o Estádio. Urna ,1:cdo mais de mil tijolos. . de. atletismo. caso Catarma e contnbuJa pa- 0.0

sempre contou com o apôio firma de. Santos eviou Pois bem. Mais de cem di- A FAC já realizou. dois Agora a FAC T;recisa do !'tI que ela possa, outra vez,. P

do Povo. 35.000 tijolos. A fabrica <te ploma_s foram pxpedidos. campeonatos brasile'iros in- s:u povo'úovamenie. �.!.e-I cumPi�ir a sua. missão. _A l JIR

Quando o Presidente Os- ;.'regos mandou todos os A FAC está, )Jois, apoia- tegritmente em Santa Cata-I �Idente da FAC, novamente, FAC e uma amadora. Nao ESS
mal' Cunha lançou o grito pregos nec·essários. O En- da na massa popular. E' rina, com sucesso absoluto: lançou o grito de auxílio. I tem rendas. Trabalha para GR
de auxílio para a constru- g'énheiro Erueggemann di- urna entidade que trabalha. O de basquetebol veteranos O Povo estará com a FAC I <1. mocidade de Santa Catari-

�ão do Estádio Santa Cata- ,iZ;u os trabalhos sem re- E' uma entidade obreira. e de ciclismo., nessa emergênch, como já I A mocidade do BRASIL
/

o campeonat0
basquetebol

Santa Catarina,

Santa Catarina

Estádio da FAC

ir para o sucesso

onato nacional.

QUEREMOS PE

'u APOIO PARA

ICIATIVA DA

PARA

BRA-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cartas Abertas SANC!nETe��5?n!;J
nicos: Fosforo, Çalcio, Vanadato

e A rseniato.. de Sedio, etc.

(Direitos reservados pe m
'

b I d- ne sa oreou a gum e a s em esperanças de regres-
la APLA) meus 'versos (esquecia-me soo

dizd' que a "estrela também Quando se enamora de
é poetíca e escritora), não Vênus, que era bela, igno-
porque lhe desgostem mi- rante, ociosa e sedentária.

B. AIRES (APLA) nhas declarações, minha Não sou eu que digo es-
- Desde algum tempo, as prosa, meus versos e pelí- tas coisas, senhorita, são
cartas abertas são urna fon- cuias, e sim porque não lhe os poetas, isto é, 'seu cole
te de irritação: toda vez intere,ssa a maneira de -de- gas de arte e inspiração. Os
que um homem de estado, clamar, fazer filmes ou es- poetas, porém, se afastam
um homem de letras, uma crever. E'. um homem ena- sempre dos arrazoamentos.

. \

personalidade importante morado da matemática, da Voltemos contudo a êles! A

desejou 'levar -ao: conheci- mecânica, da fisica, e não senhor-ita pergunta se. pode
. mento do mundo seu pro-j tem outro horizonte que não dar bom resultados o ma

grama politico, sua respos; o de seus cálculos. Faço trimôn io entre um homem
ta a um crítico ou seus pon- bem ou mal, mamãe, em que gosta da matemática, O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRATAMEN-
tos de vista, serviu-se dês- unir-me para toda a vida a dotado de. senso prático, e TO PARA INFLAMAÇÕES E DORES.
te prático sistema. Cada umhomem tão materialIsta, que ignora terem vivido, a- TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS

um de nós reconhece que tão desprovido de ideais? lém de Newton, Torricelli e

procurou confidentes e em Pergunto-me se estas n'os- Gal ílec, também um Dante,
a sensacão de que a carta sas tendências não nos le- Shakespeare e Goethe'. en- E INFLAMAÇÕES DA CABEÇA E GARGANTA.

• I .

t t I h d i
TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.

assim dirigida ao mundo se varão à incompreensão, à re � ornem JO'O e uma

:�:��'�o:;:;:::�,mente, à- :::.m�:::i�:':���laoe::;:: :::�::;!::�en:i�:;':::an;; IDR. GUERRE I RO
Hoje, porém o método se gulr atraí-lo a minha ôrbí- que �a realidade,

. A I CONSULToÓRIO
- VISCONDE DE OURO PRETO

estendeu até aos maridos e ta espiritual e intelectual? POIS bem: seu matrimô- - ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
I

espôsas em crise sentimen- �)arece-me tão esquisito ter- nio dará excelentes

resulta-I'
'RESID�NCIA - r'ELIPE SCHMIDT N. 113.

tal: dir-igem assim ao côn- me enamorado de um � ho- dos

. :::��n::�t:::��:::;::i�:� �:;.:t�:nf:'�:�a:�:�::� ,,;'.�:e�:::�:i:::::� !::; qptat;ãc:/'(-r.:;:
conjugal, deixando' aberto ganhar dinheiro ... ,i escrevessem novelas, se A poesia consagrou o olhar ")..
o envelope ou 'melhor ainda, passassem as noites

con-,
como o maior fator de sedu- -)

. d' -' t' D I brísaímo Id I ( templando a lua .e eseutan- ção pessoal. Para isso, de-
consrgnan o a cal' a jorna- up o e no rrssrmo I ea

vem os ólhos ter o brilho, a
listas e, eventualmente c[>- senhorita! Meus parabéns do o encanto do rouxinol! limpidez e a expressão ce-

mo matéria paga. Que o por sua mão tão afortunada Aí de você, se a major preo- pazes de atrair e seduzir.
LAVOLHO mantém a

mundo seja assim testemu- na seleção de seu quarto cupação fôsse adivinhar saíide e a beleza dos
nha objetiva e que a opi- futuro espôso l O que lhe quem' ganharia o premio olhos. Algumas go-

. nião pública - pelo men.os, parece tão fora do comum, Nobel ou o Oscar do próxi- tas diá,rias bastam.

el�! - julgue' desiteressa- o enamorar-se de um ho- mo ano! Após algum tempo,
damente! Cada um de nós, mem que, intelectualmente, não se tolerariam mais e a

interessado ela intimidade difere de você, não é a éx- -abariam odiando justa
de tais sentimentos, Instrp í- ceção; é a regra. A Nature- .nen te essa intelectual ida

dos nos fatos e detalhes, za, que muito bem sabe o de. A escritora George Sand

poderá tomar partido a fa- que. faz nunca aproxima 'll'_!lou um grande poeta, Al
vor de um ou de outro. E dois temperamentos pare- fred de Musset, e um gran-

,
'

cada um poderá, se um dia cldos, ,!}w'que, no amor, dois de músico, Chopin; um mag-

de agrado desejar fazê-lo, tem\ll:�i,1Yientos afins se re- uif ico para. de insp ira dos,
em pr essa r publi,:amerí,t�· pelem, �:"ntam�nte como na corno vê! Todavíg, em 1826,
sua própria opinião. eletrici:dade. Q:uer um e- George Sand escrevia a sua

Ajudaremos assim o de- xemplo histórico? Napole- .rm iga Madame d'Agoult:
senvolvimento do drama ão e Macame de Sta'el, que "Já tenho bastante de gran

conjugal mais recente. Te- eram doi" tiros cerebrais, des homens: quisera vê-los

rão éco argumentos podere- odia'{_am se justamente pe- a todos imortalizados no

sos para conseguir !V volta la afir.idade dos tempera- mármore e em bustos de

da ex-rainha do trono mais uieulos O imperador Tito, ':>ronze; e não ouvi-los a

antigo do mundo, para jun- _: mais perfeito anti-semita, ,'a�ar em vida. "E enquanto
to de seu espôso e de seu íestrui-tcr .do templo de Je- em Veneza, Musset lhe es

filho, o futuro rei? Depois rusalám, enamorou-se de crevía versos e tossia, a es

da partída, apareceu; publi- uma hebréia Berenice, a vritora se enamorou de um

camente, nos diários a in: cela princesa da família de médico, o Dr. Pagello, que

vocação do marido, que soa derode<;.

DE PITIGRILLI

ULTRA SONO'
TERAPI.A

SINUSITES,

entendia palavra de litera-I' al, senhorita! Êle pertence
�l1ra e passava' de gôndola a essa categoria de homens

assobiando por baixo de I que amam o .trabalho e não

sua janela. De, qualquer desprezam o dinheiro, que

maneira, senhoríta, não não é essa coisa tão des-

creia que a matemática, a prez ível como pretendem
rhdca e a mecânica estejam fazer crer os poetas. E, se

desprovidas de poesia., Não lum dia, num quarto de ho

há nada mais belo que uma i ra de mau humor, lhe pare-
d

- .

té
. I

id f I'o a, uma maquina errm- cer que seu ma rir o a a de-
e a, uma espiral. Nunca a- mais sobre seu escritório E

br il a cápsula de um reló- preocupa-ções industriais,
,7i0? Quanta harmonia nês- recorde o .que lhe vou di

se equilíbrio de fôrças que zer: é mais difícil construir
·�bedecem a uma inteligên- J e vender compainhas para
(ia construtiva! .

"I
bicicletas do que escrever .e·tCase-se com seu industri- declamar poesias!

Companhia de Industriali
zação de Produtos

Animais ,ccBianchinin S. ft.
ASSEMBLÊIA GERAL EXTRAORDINARIA

São convidados osíac íon istas de Bianchini S.A. pa
ra se reunirem em Assembléia geral extraoudlnâria dia
27 do corre.nte mes e ano ás 10 horas, no escritorio da
firma á rua 15 de novembro na 148, nesta cidade, para
deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

10 Aumento do capital social com aproveitamento
da reservas;

20 'I'ransforrnnção de ações ao portador, em nomi
nativas;

30 Assuntos de interesse geral.
Lajes, 15 de junho de 1953

Cícero V. Costa Neves
Diretor Presidente
Edmundo C. Arruda
Diretor Industr-ial

CURITIBA rr.uCRAIIÂI PROSEBRAS

.

'.�,

Cerâmica São 'Caetano
TIJOLOS PREN�i}\tJOS. TELHAS. LADRr
LHOS, RODAPÉS E MATERIAl. REFRA

TARIO
PRONTA ENTREGA

OsnyGama & Cia.
JERÔNTMO COELHO, 14 Caixa

:'::;!J - Florianópolis
DISTRIBUIDORES

Postal,

----------------------------------------------�--------------------------------------------._---------------------�----------
mais ou menos assim: "A

mo-te sempre; volta, espero
te l" Leremos os comentá

r ios dos leitores apaixona
dos, dos estudiosos de psi
cologia, dos desocupados,
dos infelizes que deviam de

p.refêrencia ocupar-se. em

remediar suas próprias des-

As crônicas elegantes do
Lmpo de Homero nos dão

a confLmação sensacional
da atra-;5.o dos opostos: Ma
::'am Penélope gostava de
seus- trabalhos de tecela

,gem da tranquilidade de
sua bel::. casa, da intimida- J.1e dos que lhe eram fiéis, e

•

venturas conjugais e não v iv ia num círculo fechado,
a dos o�ltros. .te qUe f.aía muito a contra-

Enquanto todos os leito- Jo.:;tQ: ao passo que seu ma

res - futuros consultores I. "id?, \i';::;ses, efetuava cor

gratuitos - examinavam i
.."na, avido de aventuras,

a:nda êste impressionante ,]e horizentes novos 'e mun

caso sentimental, apareceu .�os d�H'onhecidos, pelas
pu blicada ou tra carta aher- prai" frívolas e azuis 'do

ta. Trata-se de uma jovem �red�i'l·âneo.
atriz cinematográfica e tea-

'

P, empregar uma' lin

traI, divorciada três vezes i $ua4t familiar a seu noi

tão sómente, a qual, preo-I VO, ·lhe-ei, senhorita que

cupada por sua carreira , como todas as for-

sôlta pelas do Reino e da energi,a, precisa de

Cidade do México, toma �rença de pontecial.
suas preca uções e eS.creve o

seguinte:
reia que me sirvo

emplos históricos
"Querida mamãe: Depois à

de tantas desilusões, en- 1\: -até na literatura

contrei o homem quem de- e mi ogia' Drocuro os ca

sejaria consagrar minha vi- :'lOS �anos. No caso, por

da, que até hoje - até o , de Marte, o deus

dia em que encontrei Dick de g Irra, que os apaixo
- carecia de sentido e fi- nou Minerva, deus·a tão

nalidade. Pensamos casar- viril I!:SOmbativa como êle.

nos dentro de poucas se- Quan� é, no entanto, que

manas. Meu noivo' tem um ,) deu guerreiro e inteli

temperamento altamimte ::rente Cansa de Minerva,
prático: não me ouviu de- ,1, ve

edora dos gigantes,
� clamar, não viu uma pelí- t.ãO �}eligente e guerrei

cuIa não leu minha. prosa,
[a coit'êle, abondonando-

•
ECONOMIA absoluta

,

Grande CONFORTO

AQUECEDOR

'ELÉTRICO

���
IMERSÃO f!,

Capacidade 30 LITROS

• ..construido inteiramente de
cobre.

• Aquecimento ultra rápido.

.• Játo abundante na tempe
ratura deseja.da.

O MISTURADOR DÁKO, de regu·

togem insfontonea, permite a

maior escola de graduações de

TEMPERATURA.

CONFORTO absolute
Grande ECONOMIA1
�"'������>.*'�-�

I",�,�" "��:�1L}���6" .. _'" ,

AQUECEDOR ELÉTRICO CENTRAL

Capacidade:
1 00 a 1.000 litros

Fabricados nos tipos
horizontal e vertical.

,�
.� I; '_�i:)J.*/;�h�

• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE e

revestida de material altamente ISOLANTE (lã dI! vidro).
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle automático de temperatura poC T�_RM.OSTATO.

que propof'ciona grande ECONOM.lA.

GARANTE O QUE FABRICA

", f. HAMOS SIA.-Comércio e ,gêneias
Rua João Pinto, 9-';'Fpolis--Sta. Catarina

_ _ . __.._t _ •... _, _ ...
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:<� y
� A Beleza De Sua Casa i:� y

i
.

Começa Pel,l" Janelas t= I�� NÃO INSTALE 'CORTINAS EM SUA CASA SEM VISI:' .:� I��� TAR PRIMEIRO A �t't· ••�

* JOALHERIB e 011CA GALLUF i
T �
�:. QUE POSSUE AS FERRAGENS KIRSCH, "PARA TO- �i.�:� DOS OS TIPOS DE 'CORTINAS". SÃO FÁCEIS DE INS,. il�;!: 'TALAR' PERFEITAS NO FUNCIONAMENTO. COM l:
�i. FERRAGENS "KIRSCH", TUDO· É MAIS FÁCIL! ..�.
�:� JÁ VEM MONTADAS '.f:.
�:� LEVES E ALTAMENTE RESISTENTES �i·..� ,�.
•:.

\

DISPENSAM GALERIAS DE MADEIRA ..�.,..! Cfl� � �..........................................� + �••� � +:!+'+: '4 .+ + + �. .�...... •

FESTIVAL DO BALNEÁRIO E. Co'Colegial, DOVO
IIder do••• Programa do Festival Esportivo do Balneário

Futebol Clube, a realizar-se no dia 5 de julho, no
estádio "CeI. Nilo Chaves", do 140 B. C.

5.0 lugar - Radium, 10

p.p..

Restantes jogos do turno

Am;j'uc)'o Radium x Untão .

O'. T,ri.b}lnal '_, de, ._JllSt1�â
Desportiva da F .. c.. F" e;m
_1.1�':'(1'� sua's últimas, r<#t
ni�es'> \�es(')lv.e'u ·'atl.ular ?
préli'o disputado nQ dia 10 Ide 'maio entre . Raçlium e

IUnião, vencido pelo primei7
1'0 por 3 a 1.

,Máquinas Agricolas
Ao Sr.' Diretor da Secção de Fomento Agrícola d.e

Sa)1ta Catarina, foi'enderecado o seguinte telegrama do
SI'. Ministro da 4gricultu;a.

':AGRfCOLA ___; FLORI4NÓPOLIS - N. 2635 ,DE
24-6-53 - Ordém Senhor Ministro deveis dar maiô1' di
vulgaç.ão possível aprovação Presidenl>e República plano
emprést.imo dezoito 'milhões dolares para aquisição má
quinas' agrícqla� pt Referido empréstimo foi feito me

diante contrato- entl'e ...Banco Desenvolvimento Econômi- W".
mo et 'Banco Expol�ta;Jão Importaçã'õ Nova: Tork por ini- �:"

,
ciativa MinJstro Agricultura l>t Devem. se.r mobiUzados
verda.deiros agricultores como candidato's ·..aquisição má

,

q..uinas dentro possibilidades pt Quota êsse'monta trezen�
tos quarenta et um mil quatrocentos et oitenta et h'eis
dobre2 et dois cents pt AGRIMINISTRO".

ORGANISADO
e_
EDITADO

. :·POft
lXJll4tl'f!lrJ gtUJ([g
g.(/.K.Ág�N'[TTO
Fl.oRI�ÓPPLiS':"S�IHA CATARINA

o ESTADO

Cinemas

1.0 jogo - 8,20 horas - Taça "Camisaria Júlio"'
Recorde x Taubaté.
2.0 jog� - 9,00 horas - Taça "Relojoaria Grillo'

Continente x Galeria.
,

3.0 Joso .:.._ 9,40 horas - Taça "Miguel Daux"
Sábado Treze "x F'lamen- Grajaú x Imprensa.

'

go e Radium x América. 4.0 íoso -- 10,20 horas - Taça "Dr, .Osmar Cunha"
Domingo - União x Pos- - Monte Castelo X Morro do Geraldo,

.

5.0 jogo - 11,00 horas - Taça "Bruno Schlemper".tal e Ipiranga x Bangú.
_ Unidos 140 B. C: x Agua Verde.. _

Dia 11 � Bangú x F'la- 6.0 jogo - il,40 - Taça' "Garcia S. Capela"
meng'o e Colegial x ÍrIS. Alese x Juventude. .

"

Dia 12 - Radium x Ipi- 7.0 jogo - 12,20 horas Copa "Malty
"

&
"

Cia."
A
,.

U'- Vasc'o da Catna x Defensor.1 anga .e merrca ,x ruao. ,

8.0 jogo - 13,00 horas - Taça "Casa O Paraíso"Dia 18 - Postal x Treze
.

-- Comercial x Oriente.
e União x Colegial. 9.e jogo - 13,40 horas - Taça "Hamilton Caminha"
Dia 19 -:- Iris x Ipiranga - Atlantic x Caxias.

SE'l\1 AJUDA DO' CEU
e Flamengo x Arnêslca. 10.0 jogo - 13,40 horas - Taça "Can tidio J. Sil-

va" - Aimoré x.Cantista.
_

11.0 jogo - '15,00 horas ,-- Taça "Esperidião A-
min" - Tupi x Caramurú.· �

,

12.0 jogo - (HONRA) - 15,40 horas Copa _ "Pr&<
feito Paulo Fontes" - Combatentes do Fogo x União.

Taçu� "Simpatia"
1.0 colocado - Copa

-

"Ernesto Riggennach".
2.0 colocado - Co'pa "Carlos Skowisky".
3.0 colo.cado - Copa "Nelson Nunes".

Taça "Disciplina"
Taça "Livraria Continental".

Taça "Uniforme" ,

Taça "Pedro Xavier".

1-11'"
• As 5 - 8hs.

ru« SOARES Milton

CORDEIRO em:

\
KATUCHA

No programa:

Cine Jornal. Nac,
'

Preços: 7,00 - 3,50
Imp. até 18 anos.

As 8,30hs.
Robert TAYLOR

zabeth TAYLOR em:

IVANHOE - O VINGA-

DOR- DO REI

No programa:

Gine Jornal, Nac.

Preços: '6,20 ...l:- 3,50
.

Imp. até 14 anos.

I' :ás ,\��i�
Dane

\

CLARK
O'DONNELL em:

As Emprêsas de transpor.te coletivo abaixo nomeadas:

l·""-1ipíii!)plI,�
..

!!!;t'JIIII!!I)llllll!y"',"'" 10 � Auto�Yiação Vida�, . ,M) a 't ,.=:s.lâ�',; 20 _ 'I'ranspcrtes C4lletlVOS BIguaçu Ltda.,
30 _ Continental .Autoviária Ltda,

40. - Auto-Viação Anitápolis,
50. _ Auto-Viação Bom Abrigo S. A., e

60 - 'Auto-Viação Brasil,

Considerando que 'lIS Emprêsas d�ejam, como sem

pre foi o, seu lema, servir ao povo com interêsse e dedí

ca�ão;
Considerando que a paralização dos seus serviços,

,

programada para o dia primeiro (1°) de julho próximo
vindouro, iria dificultar sobremaneira _0 transporte paMilton
ra esta Capital, de romeiros e fiéis, residentes nos muni-

cípios vizinhos, servidos pelas, suas linhas;

As 8hs.

Robert TAYLOR - Elí

zabeth TAYLOR em:

IVANHOE - O VINGA.

DOR DO HEI

No programa :

Cine Jornal. Nac.

Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até 14 anos.

, .

Eli-

N o programa:

Cin e Jornal. Nac.

Preços: 7,00 - 3,50
Imp. até 14 anos.

/J

/'

nka

As 8,30hs.
SOARES

/
.

que operam o transporte de paSS�gelrOS, ent.re e�ta
'-

Capital e os municípios de Palhoça, Sao Jose, Biguaçú e·

Lages;

Considerando que, nOS próximos dias quatro (4) e

cinco ('5) de julho vindouro, FI�rianópolis será .honrada

com a visita da Virgem Peregrma, Nossa Senhora. de

Fátima Santa que vem derramando as- suas bençãos sô

hr-e o povo brasileiro, provocando e reavivando o tradí-.
cional s.entimento cristão 'do nosso povo';

Considerando que as Emprêsas desejam. prestar aos

I seus clientes mais êste serviço, possibilitando-lhes fac i
I lida de de acesso a esta Capital nos dias quatro (4) e
.

cinco (5), afim de que todos os fiéis tenh-am oportun í-

dade, de prestar o seu culto à Virgem m ilagrosa j

Considerando que, assim, mesmo' com prejuizos de
órdem econômica haverá para as Emprêsas o conforto
moral de ter cooperado para o maior brilhantismo das
homenagens que o Povo vai prestar à Virgem de Fáti
ma;

Considerando também que, noa primeiros dias de
julho; os escolares ainda estarão em exames e que é de
sejo das Emprêsas não prejudica-los;

Cathy George RAFT - Dorothy
,LAMOUR em:

,

RESOLVEM,

No programa:.
Cine Jornàl. Nac.

Preços: 7,00. - 3,50
Imp. até �8 anos.

CORDEIRO em:

I{ATUCHA

No programa:

Cine Jornal. Nac.

'Preços: 6,20 - 3,50
-

Imp. até 14 anos.

f3L()12 IA
EsfreUo

As 8hs.

.

LOBOS DO NOHTE

Edital de Convo�ação
SINDICATO DA INDúSTRIA DA EXTRAÇÃO DE

MADElHAS NO ESTADO DE SANTA CATARINA

/

. Florianópolis, 26 de junho de 1953.
CELSO RAMOS. Presidente

Aluga-se
Aluga-se uma casa à Rua

Conselheiro Mafra, .n. 53.

Andar térreo com salão pa

ra escritório e moradia, so

brado com salas para escri

tório e porão para depósito.

:I. - AutoVia�ão Vidal, - Aldo VidaI.
2 .,- Transportes Coletivos Biguaçú Ltda., Elson Cami

são Avila.
3 - Continental Autoviária Ltda., - Evádio Bl'oering.
4 - Auto,Viação Anitápo'us, - Alberto G. Nienkoetter.

De conformidade com o disposto nos nossoS estatu- 5 - ·Auto-Viação Bom Abrigo S. A., - Walter de Õli-�...:...:..:..:..:..:..:++:..:..:..:..:••:..:..:..:••:..:�:...:..:++:..:••�":":"':;':":�:":..:..l tos convocamos os senhores, associados para a asse:"- , veira Cruz..
.:.

'

.!. bléia gemI .extraordinária, a se efetuar � 10, (oez) de JU- 6 - Auto-Viação Brasil, - Zelindro Zappelini.�._.I. ':+' lho do corrente ano, em n,ossa séde SOCIal; � P.raç� Pe-
.....,..� .... .

d t dd,..' ./ :+. reira e Oliv�ira:, Edifício Ipase, 4° an ar, ne: a Cl a e,

�:.� .:� ás 16 (dezesseis) horas em primeira. convo.caç.a�., Na au-,�:� COMPRE UM TERRENO' NO ESTREITO. ..� , .

d " orum" legal dos aSSOCIados havera a se-
�� _. s�nc!a e qu

_ ,

17 (dezessete) horas no mesmo ...o.....o....o.-.o__o._!,II
.

+:. glu.nda convocaçao, as' .

.

",' '" '!
. " . é

I�� LOCAL ÓTIMO E APRASIVEL. .:. dia e no mesmo lugar, del,ib.erando, entao, ,a ass:mblela i I�
. A C I T li:

, !

.:. com qualquer número de SOClOS, devendo ser observada a

I
-!.:o:-

_

< .... segllinte
' ,

,�
AG 1i: N C I A DE ,-�... : . PUBLICIDADE�..� PRÓXIMO AO PONTO DE'ÔNIBUS. ·t J .

OHDEM DO DIA:

l"l
.

,

.

-'0°- ,e..�. .:*., , ,
..

...�� .:. 1) - E'leição dos del.egados\e suplent.es para eo�po- ,::
RÁDIO. _' JORNAIS; ::

���
P $

.:. sicão da Junta Regional do Instltuto NaclOnal do Pmho, * e ,��. .1'. 8(,;:;__ U·'''W, e, C ri '39 ,,00 ... nê'ste Estado, cabendo, a êste Sindicato eleger o delegado ('I' REVISTAS'· c·

·t· U +:+ e o suplente oos produtores de madeiras. i i •
�:... ..+. Nóta importante: Para conhecimento ?OS associa- .o._.o....o__o.-.o...()

�:.." ..t. dos a diretoria comunica que, devem ser observadas a� ESTA' DOENTE? - DE-

�:. po r m,. eAS, sem entra'd'a' ..�. seguintes prescrições legais para a realização da elei-' SANIMADO?�.� ..t. ,ção supra: a) registro de chapa dos candidatos na sé-I 'A D' L G Ih d..... :. de do Sindicato até o dia 4 de julho vindour('); b) a cha-
;

ra.. a ar o

-)
.•!. �:.. pa, além da assinatura do candidato que a encabeçar I

médica
,,... ••• deve conter mais os seguintes dados:' . Luz, Carida�e e. Amôr, ate,n-�.. .......',..' �:. de á COHsu.ltas. Novo en'de-
��� TRATAR EM MODAS CLIPER RUA TRAJANO,' 4. .:.+ 1) - Nome de todos ôs candidat�s: reço: Avenid� N. S. de Co-
��.

.

.•:.. 2) -,- Firmas que administra. pacabana, 540, Apto. 702'�1 , ••+ 3) - Idade e estado civil. ,�i� '- '.. _

. '. .�� -- RIO DE JANEIRO.. '

�I� :+.'
"

. . .,:t
..

d
�

t S' d··t 'h: I Consultas - Cr$ 30,00.I i !++. + +........................... .. .. .. .. + � +..+ +..+ + � +...... 4) - Ser a fIrma assocIa a a es e mIca o

.lI'<Iil� � ,� .. • • • • • .�.T""'+""""••••w ....,... +' +' + .. .. +' • • ....,., .
. • • • "

'. 'mms de seis meses, devendo estar qUltes com a tesoura-

ria, devendo, outro�'sim, os candidatos exercer a atividn- ------------:------ _

de madeireira há mais de 2 (dois) 'anos.'

Tratar na Rua Conselhei
ro Mafra, 27. (Sobrado).

Viaoens D I R É TAS
flORIANÓPOLIS - RIO ÁS 3a,.
fPOLlS.-S. PAULO --RIO "

4,,,,
fPOllS. - CURITIBti-RIO AOS SABS.

SERViÇOS AÉREOS.
CRUZEU�O, DO" SUL

E PLACAS 8IFILITICAS.

Bllllr�'d·e Nogueira
Medicaçlo 2:uxiliar no tra.

tamento da sifiJis.

ADIAR, para o próximo dia seis (6) de
julho a paralização dos seus veíc�los, pelos motivos ex

postos em seu manifesto de 26 do corrente, publicado
nos jornais desta Capital.

Confiam, entretanto, as Emjirêsas que n COAP até
lá tenha examinado o pedidç feito é encontrado a solu
ção que impedirá a cessação dos -serviços que as Em
prêsas há tanto tempo e tão cd-teriosamente vêm ofere-
cendo ao povo çatarinen$é.

.

Florianópolis, 29 de junho de 1959.

PELAS EMPRÊSAS:

\

"

... Morechid 0.04••• �41.�·.,.J••• '"<-:.... j.YQ\ • fON's.;�� CiIa'........ C
CURlfJIIA nUCJt,üU,-PBOUIlllAlt /' '�.� �.,.

,CONCURSO DO D.A.S.P
PPONTOS COMPLETOS PARA:

Escriturário .. ' '. . . . . . . .. Cr$ 200,00
Oficial Administrativo -.. Cr$ 300,00
Arquivis�a . . . . . . .. Cr$ 200,00

E mais pontos diversos para os CONCURSOS de:
CONTADOR DO S.P.F ..

- ALMOXARIFE DO S.P�F.
DATILOSCOPISTA - ,OFICIAL INSTRUTIVO DO
TRIBUNAL DE éONTAS - CARTEIRO DO D.C.T.

Porte aéreo, mais Cr$ 50,00. Porte simples mais
Cr$ 15,00. Pedidos por carta ou telegrama. ao LN.C.A.
- Praia, de Botafogo, 526 - RIO.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Os POliticos Troclm'Jiru;em
_

J.
,_._

..

•

:",'
.;r.".q''';l;1,''...,..1,.!;\i', ,-,.�. ... .. _�,���.t·..,,-C/-e-�f,

Entrincheirâdos na Preleitora de
tos do 'TR atacaram à mel 'Iha,dora pm � �il

g�r,upo de,dissidentes _o mesmo,: ��,,"��,�� -'_'-(
,

.
"",-,,�...·.�ü �I .,J;

ARACAJU', 27 (V. A.) '4 contra os elementos pete� Nove elementos estão fe-

Cêrca das 14 hora's de .on- bistas entrincheirados na ridos, sendo que um grave

tem travou-se um tiroteio Prefeitura daquela cidade, mente, o vereador Lauro

o na 'cidade de Estancia. Tendo gasto as balas dos Menezes.

Noticias mais recentes in- revolveres, abrigaram-se A's 17 horas de ontem

formam que o mesmo se 0- numa casa que somente foi chegou á cidade de Estan

r igin ou de uma 'questão de 'aberta tom a 'chegada do cia o reforço policial envia-

família, entre uni genro do Secretário da Segurança. do de Aracajú.
deputado pessedista Dadas

e outros elementos do P. T.

fi ....s. ...�;l'ff- �� .,� �,. ::- 1! tt.· l.

st8ncià, elemen-

..

Edital de Convocação
B.

)

Segundo fontes ligadas
ao dito genro de nome

Lauro Menezes quevé do P; SINDICATO DA INDúSTRIA DA EXTRA'ÇÃO DE

T. B. dis-sidente daquele MADEIRAS NO ESTAD0' DE SANTA CATARI�
município irmãos destes pas (De conformidáde com o' disposto nos nossos estatu-

tos convocamos os senhores associados para a assem-
savam em frente. á Pref'ei- bleia geral extraordiuár ia, a se efetuar a 10 (dez) de ju-
"tura, que está em mãos do lho do corrente ano, em nossa séde social, á Praça Pe
J?TB, sendo prefeito a se- re ira e Oliveira, Edifício Ipase, 4° andar, nesta cidade,
nhora do deputado Macedo, ás 16 (dezésseis) horas em primeira convocação. Na au

quando de dentro do edifí- sência de "quorum" legal dos associados haverá a se-
"

ti iad d gunda convocação, ás 17 (dezessete) horas no mesmo
CIO par .iu uma raja a e..

.

I l ib d
-

blêí, .
(tia e no mesmo ugar, de I eran o, entao, a assem ela

metl'�lhadora, Os agredddos I com qualquer número de sócios, devendo ser observada a

,reagiram, resultando a mor-I seguinte ,.

te de um transeunte alheio ORnEM DO DIA:

ao, conflito, e o ferimento, 1) - Eleição dos delegados e suplentes para compo-

de duas pessoas da facção sição da Junta Regional do Instituto Nacional do Pinho,
nêste Estado, cabendo a êste Sindicato eleger o delegado

oposta; assim como ferido
e o suplente dos produtores de madeiras.

levemente o deputado Mace- Nóta irnportante : Para conhecimento dos associa-
do. Este saiu à rua acompa- dos a diretoria comunica .que devem ser observadas as'
nhado de elementos arma- seguintes prescrições legais para a realização da elei-

dos de ção supra: a) registro de chapa dos candidatos na sérifles, .afirmando, de do Sindicato até o dia 4 de julho vin dou ro : h) a cha-
�al:te considerável numero

[la, além da assinatura do candidato que a encabeçar
de populares, que fôra a- deve conter mais os seguintes dados:

gred ido, e assim procurou 1) -- Nome de todos os candidatos.

insuflar o povo contra seus 2) _:_ Firmas qbe administra.
3) - 'Idade e estado civil.
4) - Ser a firma associada a êste Sindicato há

mais de seis mêses, devendo estar quites com a tesoura
res e o senador Julio Leite. da, devendo, outrossim, os candidatos exercer a ativida
O govêrno tendo ciencia do '.ie madeireira há mais de 2 (deis) anos.

Florianópolis, 2fi de junho de 1953.
CELSO RAMOS, Presidente

\

,

L
=
':.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

adversários, in clusive' � de

putado estadual Pedro Soa-

fato pelo telefone, 'enviou
imediatamente varias trans
portes com tropas em, auxí-

� .. lia ao reduzido destacamen-
,

to local, juntamente com o

comandante da Polícia Mili

tar e Q Secretário da Se

guran ça Pública.

.
"

,\

FERIDO GRAVEMENTE
UI"I VEREADOR

Outros noticias mais re

contes de Estancia dão con

ta de que foram encontra

dos os homens qUE\ atiraram

34vti6,.ü�e'aTA[�
, \

'AS VERDURAS COLHIDAS j' EM CASA�
,

(

Pronto Socorro.

I

-

SÃO; SEMPRE' MAIS SABOROSA'S!

Comece adquirindo boas sementes!

E boas sementes, de germina
ção garantida, você encon

trará "nos Postos de,Venda:
«C. A. CARVALHO»

rl\lERCADO PÚBLICOI

CASA AZPL (Ed. São Jorge)

I

• j:OUVE-FL0B
• COUVE MANTEJO.\
• NABO BRANCO
..... COUVE RABANO
* REPOLHO
• NABO AMABELO
• TOMATE

Martins, um dos agressores,

atingindo o com dois

jet.is.
Os feridós foram remõvi-

103 para esta capital, a-

.han d o-se internados nu

pro-

. ,
: .. '

* RARA..'1ETE

* PF.PTNO

*, F.RVIT.RA

* ALFACE

* Cf:NOURA

* BETERRABA

Cerâmi São Caetano *fSOTfRI�nD
1

;.

SfHJOS� TELHAS" LADRI·
S E MATERIAL REFRA
TÁRIO

NTA ENTREGA

Osnyf ama,'"Ciã<a
,

,

------.�---------------

-Aluga-se' f..AHO, 14 - Caixa Postal,
;

Florianópolis
RIBUIDORES

Aluga-se uma' casa à Rua

Conselheiro Mafra, n: 53.

Andar térreo com galão pa

ra escritório e .moradia, so

brado com salas para escri-

�' tório e porão para depósito.
Tratar na Rua Conselhei

ro Mafra, 27. (Sobrado):
80 NOS ,CON

'RAPID

segurança
rapidez '

'

,

TAVEIS MICRO·:QNIBUS DO

�(SDL-B,RASILEIRO»
Haja! - Joinvllle ,- Curiti�)8

/ :�_
�

,I
i -, 'ii

Agênci�
Ui •

CASA MISCELANIA distrI.
buidora dos Rádios R. C. 'A.
Victor. 'VálvulàR e Discos.
Rua Conselheíro Mafra.

n.ua Deodoro esquina da
-

Rua Tenente Silveira

CO�fLI!,�,��: I'Máijôinâi ftgricolas I
BELO HORIZONTE, 27 Ao Sr. Lu reter da Secção de Fomento Agrícola de I

(V. A,) - Três 'pessoas fi-'I Santa. C.atarina, foi endereçado o seguinte telegrama do I
catram grave:nel:te �e�'ida,s. Sr, �;llllSt:"O da AgrIcultura..' lem um conf l ito verif icado AGRICOLA --:- F:S_ORIANüPOLIS - N. 2635 DE,

24-6-53 - Ordem Senhor Ministro deveis dar maior di
em Bicas. Originou a cena

vulgação possível aprovação Presidente República plano
de sangue o fato de alguns empréstimo dezoito milhões dólares- para aquisição má- '

..;. Indlviduos espancarem um quinas agrícolas pt Referido empréstimo foi feito

me-,nen ino, tnterveiu o !!omer- diante contrato entre Banco Desenvolvimento Econômi

.ian te Coristantínio : Louza- mo et Banco Exportação Importação Nova York por in\
ciativa Ministro Agricu ltura pt Devem ser mobilizadosda, que recebeu três faca-
verdadeiros agr icu ltores como candidatos aquisição má

das dos desordeiros. Sua quinas dentro possibilidades,pt 'Quota êsse monta trezen- I

"ilha Odete Lousada, de 14 tos quarenta et um mil quatrocentos et, oitenta et treis !�������
an03,. correu a def'endê-lo, dclares et dois cents pt AGRIMINISTRO".
"endo também estaqueda.
Finalmente. o comerciante
"orno ferido, sacou de um

resolver e atirou em José

-, -----.___

(gJ
f. -

J O· Centro de Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se

gundas feiras, às 20,30' à rua

Conselheiro Mafra, 33 - 2°
andar.' ,

I ENTRADA FRANCA

E PLACAS 8l�'ILI'rICAS.

Elixir,de Nogueira
Medicação' ::uxiliar no tra

\ � tamento da süilis.
IItc_ &

�
Transportes C. Ramos

,

"

.

',;� :: .: :."

. �;�!t��",
"';'�-'.:,.:

-":-,'

)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(Iorianópolis receberá, no próximo. dia 4, às 18 horas visita da Imagem de

��UáID!l!_.��!!I,_I!.-'�:�!�!r!�reCeb' a Mens�ueira da Paz
fUDclonará. bOle, o Jar�im de',M

·

"V·' I
A • 11

'

. Inf8ncla "Dr. Morllo Braga» a IS 10 enc Ias !I
o número 'de filhos de ferentes tipos de recreação, ollDE EG

'

'

APITAL APE
comerciários, já matricuia-� ficando a criança abrigada L ADO REGIONALDe,

-

:::� !1�:!::t:n�:t:r�::�Di�' ::n:t��u���o l;n�vo�::or��� SAR DEIBACHAREL. IGNOPAIO DIREITO·DE
DE INFANCIA "DR, MU- encantador, dão ao locai, DEFESA A O d d Ad

II
' , _, anhã

RILO BRAGA", que o SESC um quadro típico de que
--I.. r em os ' vogQl)S, reunlr-se-a. am ,

�1�h�:�:i:l:�;.hOje à rua tê�o�ú:,,:o�:ai::�:;ea ma.

.

para tomar providên s �;:'id.nt. Ordem �::t::··
triculados, que já alcançou Nunca houve tanta Hber-] é gravissimo, se opõem a

I
de p a p e I s, O atrabí- ra, sem dúvida, dar aos Pezar comunicar' manhã

As instalações, já conclu- a cifra de 80, em poucos dade de imprensa como a- que. o� processados sejam lhírio (deleg�do .da C�Pital! lc_essos, �umos eonvenien- hoje acompanhei constítu

idas, dão 'àquela escola pa- dias, manifesta o interêsse tualmente em nossa terra assistídos por seus procu- - que se dIZ ainda jorna- i a polífíca dos seus pa- inte jornalista Manoel Me.

ra a infância um aspeto que er tá despertando o Jar- - vangloriou-se o sr. Go- radores. Na semana última, ! lísta- deve de saber disso. es no govêrno e 'no jor- nezes para declarações pe

atrativo, o que concorrerá d im, único implantado em, vernador do Estado. o delegado da Capital, ba- I 'Contra a violência que: onde colabora. rante Delegado Regional

para qu-e o ambiente se a- Florianópolis, sob a dire- ,Mas, enquanto isso, seus charel - sim, bacharel, por praticou, protestamos ve- to dr. Pedro de Moura .Polícía esta Capital, tendo

presente sempre festivo pa- ção do sr. Prof. Luiz 'I'rin- subordinados movem pro. incrível que pareça - Moa. ementcmente, soli d á ri o s jro, ilustre' Presidente re.ferida autoridade investi

ra os alunos. Além das dade, auxiliado por educa- cessos estultos contra jor- cir Oliveira não só quís com o advogado que, ao (Ordem dos Advogados, do furiosamente contra

classes, dispostas em salas deras integradas' no dificil "ais e jornalistas e, o que evitar que o dr. Zany Gon- que tudo indica, não agra- fção de Santa Catarina, meus direitos advogado e

devidamente preparadas, 0- mistér de auxiliai' as cr ian- zaga, nas suas funções de dou a autoridade, que qúer tr. Zany Gonzaga endere- cidadão' ameaçando pren-

bedecendo à normas da mo- ças aos primeiros passos TIM • • •
advogado do sr, Manoel seus atos sem fiscalização, , o

':
telegrama abaixo, der-me e mandar atacar-me

derna pedagogia, há a v a- na vida escolar, o. que sigrn- Menezes desempenhasse o bscrevendo-o" ainda, pa- a borracha.

lientar o "play-ground", em fica garantia pará o êxito
PEIXES

seu mandado, como ainda, Assembléia sr, Ministro da Justiça Revoltante fato presen-

terreno convenientemente do empreendimento que o face aos protestos enérgí- fede- ciado pelo colega. CARLOS
Como São Francisco, o I L II I II

preparado, com os mais di- SESC levará a efeito. I
cos desse, profissional. a- egls ativa LOUREIRO DA LUZ, fun-

povere, o, de Assis, não fala- •
.

remos aos peixes. Também, meaçou-o de pídsão e, até, cionários daquela Regional
SESSÃO: : 30-6-53

não falaremos dos peixes, de criminoso, espancamen-
por que eles nem eleitores to ii. borracha.
são. Falaremos, pois, a res

peito ele peixes, sem aludir
mos aos diminutivos dos a-

tamos? Na CafuarIa, por O deputado Walter Te-

quários e aos aumentativos icaso? O direito de defesa nório Cavalcanti, deu' conhe-

do footing. � sacratissimo postulado de- c imen to à Casa de que os
,

'PESCARIA nocrattco, solenemente as- ilustres deputados Joaquim
No Mercado é raro haver segurado pela própria Cons- Ramos, Leoberto Leal e ,A

abundância de peixe. Na ituição da Repúbltcar E a

HOJ'Ie ReU.DIIIO-as do Festival política sempre houve far-

.

� tura. Ainda agora as

-

gaze-
mtrega das delegacias de

tas anunciam que o Gover- policiais a bachareis em di-

de Cinema Francês nador e mais o Presidente

I
reitu a outra coisa não ví-

'_�,'
da A�serii'�léia (o dr, Rena- sou senão a garantir essa

....-,.".., to vai de Isca) estão de es.. lib d 'd d' .

O CLUBE DE CINEMA I P· B'
I er a e, e ser com a VI-

gan, ierre rasseur e, o pmhel preparado para a La-

DE FLORIANO'POLIS pro-I' segundo, de Benoit- Levy, guna terra que até hoje não gilâncía legal na feitura de

gramou para hoje a primei- um clássico de ballet, pescou nada neste govêrno. processos. Processo em que à estrada Federal B

ra das reuniões que CO�l- Os convites para essas
Vão a�il"ar o anzol ao Pedro a int�rvenção' de um de-

,_ _ _' ,_ Francisco, que não cai nis- f
.

d d
põem o Festival de Cinema reun ioes estao a disposição. SOl Ele d f t 'd

ensor seja. ve a a ou cer-
. ,e a o, e a ,pesca- d

- ,

Francês com o filme de Ju- dos interessadçs no Salão ria brava. Acaba metendo
cea a, nao e processo é

lien Duvivier "A CARRE- ftECOR'D e com os membros a comitiva no samburá. . .

um monte i m p r e s t á v e I

PÉSCADA

�ripa Farias apresentaram
Emenda ao próximo Orça
mento da União, prevendo
verba de cinco milhões de

RAMAL RODOV.lÁRIO
PARA CURITIBANOSEm que terra, afinal, es-

-

Florianópolis, Quarta-feira, lO de Julho de 1955

TA :fJA MEIA NOITE (La ela Comissão Organizadora,

deputado Tenório Cavalcan- '

ti mostrou os grandes be

neficios que a referíds

cruzeiros para construção

Ido ramal rodoviario ligari--
do a cidade de Curitibanos

R 2. O I

construção virá trazer para
o Município de Curitibanos,

Agressão bem como para os municí

pios de Caçador, Videira,

no escoro... J'oaçaba, Campos Novos e

Às primeiras horas da outros tambem de grande'

'manhã de ontem, Arnaldo produção agrícola e índus

Biguaçú esteve na Polícia trial e que todos, se ut.ill

Civil, apresentando um fe- lizarão daquele ramal pa-

Afirmou haver sido víti

ma de agressão, mas ...

não, mencionou o nome do

Chai-rette com
No prato, ao môlho de

cl:o.marão, a pescada é uma

preciosidade. Na política,
uma precocidade, como a

vitória udenista nas redon
dezas de Araranguâ : antes
de ser, Já o era. Pescada
em aguas turvas... E o

Esplêndida, festa, ;��:? serâ que escapá da

Democrata), gentilmente ce- 8Ilte..0.Dlem, PEIXE-SERRA

dido pelo sua Diretoria. A Grande seláceo (sei lá se

seguir, nos dias 6 e JO, res- à noite .�?); de cabeça larga e cor-

I po deprimido, Na política,
pectivamente, serão apre- agressor.

"CAIS O IATE Cl,UBE FLORIA-
'abl'e g:binetes cerrados,

sentados os filmes
,

onde estao ,encerradas ur- R bDAS SOMBRAr e "A NóPOLIS, à Pedra Grande, nas,. serrando-lhes o soalho OU aram a
MORTE DO CISNE", o pri- cujos festejos sempre cons- para que o resultado não A II

·

t
·

\
meiro de Marcel Carné, com tituiram nota social de !'lvi- inche a cabeça e não dep:'i- ,ali afia
Jean Gabin, Michelle Mo:'- dência, f.;)z realizar, à noi-- ma o corpo eleitoral de cer-' Arnaldo Santos, estabele-

te, de ante-ontem, animada
to par,tido mnito piscoso em �ido com Alfaiataria, à rua DD" Presidence C�mara
mutreltas. T' 3 D

festa de São Pedro e São TUBARÃü I raJano, 2, esteve na De- eputados

Zumblick Paulo. legacia Regional de Polícia, Rio de Janeiro
'

IOrnamentada a séde
Espécie conhecidissima'l ontem, dizendo que os la- Assembléia Legislativa

a Tem dentes que se renovam d
-

f t I
vem, expor �S8US capricho, com grande quei- vanas vezes. Cha�m-se

roes ur aram um corte Santa Catarina vg tomando

ma de fogos, distribuição também esqualos ou ane-
de cassemira cinza, listra- <:onhecimento emen:da apre·

trabalbos de pinhão, aipim, melado, quins. Em -terra, deixam a da, pertencente a um seu sentada ilustre deputados

Florianópolis, uma vez queimada. ardendõ enor- gente esquáHda. E lembram freguês, lima carteira, con-

I anexins: - Nunca vá 'aos tendo um corda-o dt> OUl'O
me fogueira, os associados _

extremos: seja 'intermediá-

� d Ih d S- J
e convidados daquela asso- rio, _ Não arrombe cofres: ",om a me a a e ao or-

ciação do esporte a vela, estabeleça-se, - Não chore � um canivete Solin

tivéram uma noite diverti- no pinho: cante no Institu- gens,

da: Além dêsses divertimen- to. - Não seja só da Coap:
'

. , seja da Cofap também-
):o,�. tlve!ram realce dansas V h Len a ou ('.I)mpre a um-

remos o' privilégio de assis- de sal';; animadas por' �o,

I ber,
de Canoinhas, e fech-e

t:r a mais uma de suas be- Jazz. Jovens, vestidos ca-, o Lloid Brasileiro, de Ita
líssimag exposições, na qual racteris.ticamente, deram à jai. - Não consuma mar

o pintor conterrâneo nos festa um cunho regional, melada marca Peixe: arran-

apresentará uma variada b
' je Marmelausen.

em {!ümo, ambIente de ver- ARRÁIA-MIUDA Maria, a uma s,enhorita, foi
coleção de quadro,;,

-

desta- dadeira, fes"�na I'oroa.
A

lh'd dW1. '" No mar: peixe achatado, preso e reco I o ao xa rez

cando-se "
a outra facebl. Com a realização do Ca- Em terra, por aqui: gente da Polícia Civil Jesus Fran- sa camara e assegurar-lhes

da sua habilidade artística. same:'lto, que constiuiu in- que Irineu achatou mais cisco das Dores, solteiro, que vg aquela ligação vg

Ele nos trará télas de sig- teres':,wte nota da festa, ainda. com �2 anos de idade, ser-
trarah' grandes beneficios

nificado histórico, ligadas viveram os associadcs, do
PEIXE-ELÉTRICO não wmente mUlllclplO

. Peixe que dá choques
vente de pedr,eiro.

intimamente à história ca- IATE' CLUBE mO'mentos de Curitib."nos vg tlm dos mal's
" elétricos. Também conheci�

----
<V

verdadeira alegria desempe- do pel? ,nome de rora�u�. - Condeoado a 18 extensos do E,;tado vg mas

nhando sev.s papeis, carac- Na polItICa para que defml- _
tambem aos de Caçador vg-

teristicamente, o noivo e a lo,. se com êle a ,opinião pú- Anos de Prls80 I Videira vg Campos Novos

n()iva, ,os quais arrancaram bhca anda maIs do qdUae Procedente de Chapecó,
I
vg Joaçaba e outros tam

chocada. Ex-Secretário
..
a,!auoos gerais. foi apresentado à 'Delegacia bém de grande produção in-

Segurança, q�e já seria pei-
Assi:a1, o IATE CLUBE xe-frito se não agisse sem� Regional de Polícia, ontem; dustrial e agricola que gela

FLORIANóPOLIS ofere- pre com a policia de cho- o sentenciado Juventino se utilizarão pt Atenciosas

ceu aos 'seus socios e convi- que. l{aquel Gomes, condenado a saudaçõrs
dados, u'a linda festa, rica PECHADA 18 anos de prisão celular, Volney Colaço de Olivei-

de matl'v'oS e faI"ta de en-
Vicio dos automóveis que

por aqui usam chapa bran- por homicidio, Êsse conde- ra Presidente Assem.

de ca, até nas peixadas. , .
nado foi encaminhado à Pe- bléia Legislativa Santa Ca-

. .. BUM. nitenciária do Estado. tadna

Fantône),
Pierre F'resnay, e Louis

Jouvet. A referida reunião

terá início, com um do

cumentário sôbre os traba

lhos do pintor Manet,
'

às

20,00 horas, no salão de

Clube 15 de Novembro (ex-

No Iate Clube

rlmento no labio inferior. 1'03 o mais facil e econômi
co escoamento de seus pro
dutos. O deputado Tenúrio'
Cavalcanti terminou, reque
rerrdovque a Assembléia di
rigisse'à Câmara dos Depu
tados o seguinte telegrama
llu� foi aprovado por una
nimidade:

Deputado Netêu Ramos

Joaquim Ramos vg Leober
to Leal' e Ag6pa Faria aei

mais, hospeda o insigne
pintor Willy Zumblick, in

contestavelmente uma das

figuras mais destacadas da

próximo orçamento preven

do cinco milhões cruzeiros

para construção J"amal ro

doviário ligando cidade Cu
ritibanos ah Estrada Fed�-

Pintura Nacional.
Dentro de alguns 'dias te- Agrediu a Uma

Senborita
,

Por não possuir documen-
Cavalcanti expressar sua

confianca alto deSCOI"tl'nl'o
tos e ter agredido" à Rita .

ral B R 2 vg vem vg propos
ta deputado Walter Tenório

ilustres representantes povo
brasileiro que integram es-

tarinense" .

Ontem, tivémos o prazer
de receber a visita do digno
filho de Tubarão, que co

nosc) manteve agradável

palestl'a, que muito nos ca-

tivou,

Oportunamente daremos,
com mais, dptalhes,' notícias
de sua exposição e desde já
,e!?tamos seguros, '110 seu su- cantamentos, na noite

cesso. São Pedra e São Paulo.
.ia' L ._ ._

01'- e outras pessoas

seu ser identificadas.
poderão
Solicito

'dente, reunir-se-á a- Vossência enérgicas urgen

ã, pqlas 17 horas, a- tes providências necessâ

f�e tomar conhecimento rias garantia exercício pro.

dt telegrama e decidir 'fissão e respeito devido

asovídências necessárias. nossa classe.

ii seguinte o teor do te- ZANy' GONZAGA - Advo-

leJfa: gado inscr itc nessa secção
Drloura Ferro sob n. 287.

Os jornalistas do govêrno empertiga.m-se e ou

çam-se, todos superciliosos, quando daqui, mesmo

m acauteladas branduras, tocamos n� seu âi-do

. ii, que é o ilustre sr, Irineu Bornhausen.
Ao juizo deles, os mais imperdoáveis pecados

lIrtais neg rejam em nossas almas desde quando,
Aui, fazemos alusão ao pouco mandar do Góver-
Dlo!".

.

Se, data venia, escrevemos que o sr. Bayer Fi
In é, de fato, o Chefe' do Executivo, das várias cor

l'tes contrárias ao nosso Mossadegh se alçam pro

t�s, pelo menos na pros'a aos cafés ,e dos aperi
el\es, visando à prova de que o carrancudo Secre
tálo da Fazenda não fede nem cheira;, como reza o

cll.t1ão. Na verdade; em que pesem vontades 'outras,
a ap. domina e pre-domina!

Nos circulos 'oficiais é figura de centro, man

dã�e 'obedeCido, dele para cima e para os lados, e

selior de baraço e cutelo, dele para baixo. A sua

coller, mesmo que torta, penetra, mexe e remexe as
.".

}}'�lIllas, político-administrativas, tampando-as, des-.
ta ando-as e h"estampando-as, quando se queima.

inda agora S, Exa" o sr. Governador, entendeu'
ixar uma portaria. Tudo pr'onto, o ato lhe foi
ntado para a assina'ção. S. Exa encigarrou-se,
a sinistra no bolso e gara�ujou com a destra.
momento, o Homem Forte chega. Vê a porta
ê-a. Desencava- sua parker e zás: assina-a!
ia referendada!

.

om êle é _ assim: no páu da goiaveira! O Go-
01', para baixar portaria tem que lhe pedir li.
E sem o seu imprimatur não se publica nada
to é assim - que, essa mesma portaria a dua�
datada do dia 26 de julho, foi püblicada no
terior isto é, no dia 25! Milagre?

'

eca! Pré-domínio, apenas!
arra a Bíblia que Josué, não só invadiu a Ter
metida e dividiu-a como bôlo da vitória ,entre
us de Jacó, senão ainda fez o próprio sol pa
s alturas. O patriarca da Joáia, como o filho
m, Ja abiscoitou o seu lugar neste govêrno da

p�lI)rsã�; já. dividiu terras e empregos pelo seus
c elel,tol'als; e, com es�a ?a po'rtaria" está inva-
d maIS do que as atrlbUlções governosas' t'
d

.

- •

'
• es a

ando as funçoes gl'egonanas do calendári I

ain<;la há quem diga . ..que êle não mand ,op'
d h

a. a-
o uns versos con ecidos de ilust" t,

,le poe a

tQles, um _outro, do �r, Bayer Filho, adiantou'
ue se nao quer saIr da pasta da F d

.

E'
-

d'
azen a

para nao elxar o govêrno sem rend '"a ...

..
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


