
Hoje. às 20 horas, no Gfne ..Teatro Rnz, o Parlid'O Social' Democrático en�erra
solenemente soa memoravel convenção. Falarão �diversos ,oràdores,' cabendo as
palavras finais ao eminente catarinense, dr. N·erêu ·Ramos. ,Para. essa' festa.

.

democrática o Povo, . como' sempre, està. :convidadô.
------�--�-------------------------

J�m�;;:'�l Ass_e_�bléia. JeoislaUva
',' :An'O" XLI · 'I' do Estado d� Salta. Catarlla

N
'
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LEI NR. 158, de 27 de maio de 1954

i Ir' • ,03 O DEPUTADO OSWALDO RODRIGUES CABRAL
, ' PRESIDENTE DA ASSEMBLE'IA LEGISLATIVA

"_::;_:'_ ...

-
I'>(

DO ESTAD·O DE SANTA CATARINA, de conformida ..

Ediçã� de hoje _ 8 páginas 1- Florianópolis, Sábado, 29 de Maio de 1954 Crt 1... de com as atribuições que me 'são conferidas pelo artigo
" ---------,--------------------..-------- ,29 da Constitujçàoido .Estado. ,

Rompl·meDto do sr' 'Joallelo Colll·D .TE';�{�D���t�AAT������;�i::�������
DECRETA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

.

.

•

.

'.'
de J;:����ad:i���:itiVOS da Lei n. G34 de 4

SOLIDA'RIOS O PR EFEI'l:O DE JOINVILLE, O DIRETO'RIO UDENISTA E OS CANDIDATOS. RE- ,Art.,1.o '_ O art. 308 da Leiri. 634, de 4 de janeiro
,

. de 1952, passa a ter a seguinte redação:
NU'NCIA BO DIRE ,'O'RIO E DOS CANDIDAT'OS. 'NOTAS -"Art. 308 _ Os magistrados serão -aposentados com

f vencimentos integrais:
Damos abaixo, sôbre o za, Rudolfo -Réchenberg, da' Empresul, atendendo-se momento estava ocupadc : ra, 'que está licenciado e do I

'

1I I _ compu soriamente, ao comp etarem setenta a-

assunto, o que foi divulga- Zipperer Alfredo Timm e apenas aos interesses de or- com numerosos visitantes e sr. Rudolfo Rechenberg, O nos de idade, ou por motivo de invalidez comprovada;
do pelos jornais' [oinvilen- Eugenio Schmidt. dem tecnica e comercial, �lão podia falar. Insistimos Diretorio era constituido de II _ a pedi:do, quando contarem trinta anos, pelo
ses. Escreve A NOTICI.A., CONSELHO FISCAL desde que a empresa é indagando se já haviam si- 15 membros. menos, de serviço público.

'

o, h § 1.0 � A aposentadoria, compulsória ou :a pedido;
de aMe-ontem: Membros _ tto Ric ter, uma entidade de serviços' do passados os telegramas A comunicação do rom-

, dos Juízes que contarem mais de trinta anos de servi-
A cidade esteve ontem dr. Nelson Nunes de Sou- públicos". de renúncia. A resposta foi pimento, ou das renuncias, ço público, 'será na entrância imeditamente superior, e,

cheia de rubores sensacio- z� 'Guimarães, Germaho NÃO ACEITARAM a mesma: no momento não foi feita á tarde de ontem, em se tratando de juiz de quarta entrância" no 'cargo
nais, segundo os quais a Stein; Suplentes: Emílio O sr. Gustavo Stamm, podia falar nada sobre o 'as- telegraficamente, .ao Gover- de desembargador. '

eleição dos novos diretores V � g e I san g e r, Arnaldo que ate agora exerceu o' sunto, Entretanto, preme- nador do Estado, á Assem- \ § 2.o'�' O desembargador que se aposentar com

, mais de 30 anos de serviço público, terá os seus pro-
,

da Empresul teria provoca- Douat, Kurt Gern, cargo 'de diretor comercial teu-nof o sr.; João Colin Ia- .bléia Legislativa e' ao pire- ventos aumentados de vinte' por cento".
do o rompimento da UDN Os novos diretores e -con- da Empresul, foi convidado lar hoje á A NOTICIA e tOl',ÍO Estadual da UDN. . Art. 2.0. _ Fica o Poder executivo autorizado a,

:"J
•

local com o governador Iri- selheiros, que se empossa- a exercer outro cargo prestar todas as informa- O Jornal. de Joinville as- abrir o crédito necessário à execucão desta Lei.

neu Bornhausen. Esses ru- ram ontem mesmo, \ tee� na diretoria porem decli- ções desejadas O pronun- sim se manifesta: 'A�t. 3.� _ Esta lei €'ntra em

�

vigor na data de sua

. mandato por, tres anos. O "lOU do, convite.. () a-. Soe- ciamento de S. S. e de gran- C, " t
'

it publicação, revogadas as disposições em contrário.
mores começaram a circu- 'y orrra on em, a noi e, o 'PALAÓIO DA ASSElVIBLE'lA LEGISLATIVA DO
Iar horas antes da ,e�ei�ão ,dr. Placido Olímpio de, ou. rensén.cqüe �r� �at� ..

ontem' d"e inter!��,� parj o,..g}�blico, ;..b?at9 ,de ;h?y-�r ,o s�', �Q�o.., ESTADO "'DE :gAN'1'A�-t!:.'TÃRfNA:' é� Florianópolis,
na Empresul e diziam -que v:�l'a,:.elejto:.du_1e.trl�.eómêr�' 1��i��J��'�,nf ;'!fúlb i<�q.�·'�iú�l�r�� a '�r��' Celín Tênunciadó o cargo' 27 de maio de" 1954.

.'
- ',' -

'

,

o SI'. João Colín 'e os seus cíal, renunciara, segundo J�in�",-e.J;!l.", ''Cq?yi�dQ�,a. per- iin:nare1::u, ";as: ,!1oti__ç,ias' sobre .tE; Secretário d� Viação e (a.), Oswalda'-RodTifl1tÚ C�{bml � Presidente

companheiros de partido soubemos, ao 'mandato "de manecer na 'Empresa, 'Com o rompimento" o fato pode- 8bl'as'Públicas e rompido O P d d C---S"_'Nopunham-se .aos nomes in- deputado federal afim' de cargo de engenheiro porem .rá ter as mais profundas com o governo do Estado. resí ente ,a .. .. ..

dicados pelo, governador exercer o novo cargo.
I subordinado ao novo díre- 'repercussões no próximo A reportagem deste jor-

em San'ta "Ca'tar.-naBornhausen para a direto- SEM SENTIDO POLITICO ter-técnico. Igualmente não pleito eleitoral. nal, procurando inteirar-se

ria e os conselhos da Em- O reporter de A NOTI- aceitou. E dizem que, ao JA FORAM EFETIVADAS da VErdade dos.fatos propa-
, presul e que no caso de se- ClA estava casualmente na convite, e ao

I
oferecimento AS RENUNCIAS lados, procurou aquele ti ..

rem os mesmos nomes man- Empresul à hora em que de' certas vantagens, teria Apesar de não termos tu lar, em sua residencia

tidos o sr. João Colín demí- terminou .a eleição e teve respondido: '--:- "A dígnida- podido obter declarações do particular. Nàe foi, todavia,
tir-se-ia do cargo de Secre- entâo oportunida�e de ser de não se vende". sr, João Colin, a noss� re- ,atendida, visto no momento
tario da Viação, e seria a-'i'apresentado a� �r. Vitor

I :FALA,RA� HOJE O SR. portagem conseguiu colher, achar-se ,o sr. João Colin

companhado pela renúncia Peluso, Secretário da A- JOAO COLIN' 'de fontes udenistas autori- em. conferência com os

de todo o diretorio mUl?ici- gricultura e representante Em vista dos rumores Ú1d�s, a noticia de _que u' meÍnbros do. diret6rio ,da
pal da UDN e pelos candi- do governo do Estado na correntes sobre as renún, pedido de exoneraçao do UDN que ,tenam tambem

datos udenistas já indicados Assembléia. O ensejo era cias e �ositivada que foi a sr. joão· Colin do cargo de apresentado demissão, por

por Joidville para 1
à As- ótimo e o reporter não 'per- eleição dos nomes indicados secl'etário da Viação e are, 2spíritq de solidariedade:

\ sembléia e que são os sr�. deu tempo em indagar dos pelo governador, prqcura- núncia coletiva do Direto- Nossa reportagem" po-

Henrique Meyer e Frederi- resultados �a Assem�léia. O mOs ouvir, o' sr. João Colin rio Municipal 'dá UDN jú r,em,' foi mais tarde infor

co Gassenferth. Adeantava- 4r. Vitor Peluso prontamen- para sab�r se confirmava a foram efetivadéls ontem' a- mada' de que os, srs. Hen

se ainda que os ,teiegramas te acedeu em prestar a in- atitudç que n9 diz�que-diz través de tfllegramas trans- rique Meyer Junior e Fritz

de demis!ião le renúncia, já formação. E, indagado se os das ruas, lhe, era atribuida. O1itidos á tarde para FIo, Gélssenferth, soli d a r i o s

estavam redigidos e pron- 'eleitos eram os indicados Falamos ao telefone com S. rianúpolis. Aliás, a decisão igualmente com o sr. Colin,

tps-para serem enviadàs lo� pelo governador, respon- S. porem nada Qbtivemos. O iá 'tinha sido combinada em haviam desistido de se a- "Deus, par� fazer bl'ilhar

go após a eleição Ida Empre- deu: sr. João Colin, interrogado reunião do' Diretorio ante, presentarem como candi- a virtude que se oculta, ar- coso
,

sul. _ "O sr. governador Iri- sobre os resultados da As- ontem á noIte ficando para datos por Joinville a depu- ma contra ela a língua do
I Temperaturas _ Extre-

ELEITOS OS INDICADOS neu Bornhausen quiz ,tirar semb'léia, primeiro simulou ser positivada caso o gover- tação estadual no pleito de invejoso". mas de ontem: Máxima

PELO GOVERNA.DOR qualquer sentido político á inteira ignorância do assun_ nador mantivesse a atitudu 'Ju�ubro proximo-: Alcorão 23,4. Mínima 18,3.
'

r��::o��sehor:s A!;e;��::
escolha dós nov,os diretores to. Depois, alegou que no

�:::��: �:p:.:ls�I�OT!:n��� O'-'--I·";"'S'--p-e-n-'-s-a---;-�e-m-'-'-I-I-I--a-S-s-a---d-e""""'--o-pera' ri·o'SGeral da Empr:esa Sul Bra- S O� to r'ça' 'n'dia· já se efetivou a renÚNcia
'

.

,',. "

'

,

,
'

,

sileira de Eletricidade para

'

.'

:
'

'

,

••• dos srs. Frederico Gassen, OuRO PRETO, 28 (U.P.) Passagem, em Mariana, a que os operários serão in-

escolha dos novos diretol'les
�

Foi pmfusamente espalhado, em Corup4, fert e Henrique Meyer ás
- As mi;"a�, dé outo de segund� em' produção de I' dcniz�dos pelo próprio go-

e membros dos Conselhos pelo fiscal municipal, em envelopes oficiais da sl}as candidaturas ,á Assem. ouro do Bvasil, com ,mais de vêrno' fedeial ou pela com-

Consultivo e Fiscal. Estava P1'efeitum de Jamguá (salve a corrupção!) um bléia Legislativa. Na're!J:ni- Importamos até .cem anos de trabalhos, 'tal- panhia, de acôrdo CGm a le-

presente, como represen-
boletim convidàndo o povo para ,a instalação do ão do Diretorio, ante-ontem, b' b' vez venham a encerrar' par- gislação em vigor.

ta t' d
'

d E t d di1'etól'io local da V.D.N., com, a prese;nça ,do
o sr. João Colin propoz tam- orrac d I In e o governo o s a o, P1'efeito e outms autoridaqes. (Delegados de', cia ou tota mente as suas

que é o ,maior acion'ista, o policia e fiscais de fei:z:enda escolhidos pela�' bem a sua Te�úhcia' ao man_ RIO, '28 (V.A.) '_ O Con- atividades' em virtude da
dr. Vitor Peluso, Secretá- 1'ed01id,ezas),., ,'" '\�i�,,;' J,

'

'

�ato de deputado estad1i,al e selho da Superintendência impossibilidade de pagar o lUSO DA CIDADE...

rio d� Agricultura e' que Esse boletün ter'mina assim:
,

a, renuncia dos vereadores da Moeda e do Crédito tt';n-' aos mineiros o novo salário
foi quem trouxe as indica- "Vinde 1Jois, fonnar COmnosco nas fíl'ei'Nls udenistas. Isso porem, não do em 'consideração 11 gran- mínimo, conforme apurou'a
ções do governador para os dessa agremiação pm·tidária, peira assim' póâer- foi aceito, considerando-se d(} faltá de b0rràcha no país, reportflg�m naquela locali-

diversos cargos. Procedida mos 1'epresentar condignamente as' aspiràções e que se trata de mandatos I �utorizou a importa'ção de dade.
necessidades do ,povo de Corupá jimto aos po-

'

p,opulares. Entretanto, os duas mil toneladas do pro- A diretoria da Compa-
del'es constituidos e f01:çar mais ,a cónstnLção
da �s.trada Co1'tLpá _ São Bento".

'

j' vereadores ,údenistas, r srs. duto, do qual já fomos, há nhia das Minas de Passa-

Como se vê, o atual govê1'no pata faze1' al- Waldemiro Palhares" Arno cerca de cinquenta anos, os gem 'afixou um 'aviso à ,en-

guma coisa em benefício da coletividade, preci- Doehler, Bernardo Tank, maiores exportadores e trada da, mina, informando
sa �er forçaqo pelos interêsses ,políticos.

,
Arthur Ebe):'hardt, Paulo cujas divisas obtidas chega., que disp�nsará mineiros

A cQ.nfi'ssiio é espontânea e parte dos P?'Ô- ' , • ,

,
'

p1'ios ,ttClénistas, que quer.em FORÇAR. MAIS Enc�; �/ �enriqu� Mexer I ra� � ser,� susténtáculo. da num total de mais de du-

a const1'uçãó da estrada'Corupá _ São,Bento' deslIgaram-se da UDN co� nossa balànça comerc�al. zen tos. A noite desse mes-

pdr 'que já pe1'ceberam ,qlte do jeito em �'!Le'ela mandada pelo sr" lrineu! Com essa providência c�ssa mo dia, todos os operários
vai indo não chegm'á nunca ao fim. Agora,' em Bornhausen. 'O dir&t�bio u- 'I a ame'aça de 'paralização das estiveram reunidos' com a

'vésperas de eleições, os' trabalhos não serão' d·
'

'1
'

......d 'd I b demsta renunciou ,co efiva�

I
ativiU-d es, e a �ns esta e- ire,ção da emprêsa, discu-

suspensos ... 'mas passado o dia 3 de outubro o

povo çle Corttpá pode te1' a ce1'teza de que o mente,' com exceção do sr. lecime t?S carentes de bor-I tindo a_ questão da' indeni-

passo de cágado voltará .. ,
Placido Olimpio de Oliy�i. racha. �' zação, ficando assentando

nA (I 7Q

DIRETOR t'Rubens d.
IArruei., Ramos

_RENTE I
D'Gm,inlOs F. f
d. Aquino ,'I

-
'-� ---- -----..;.,_-----,
-

RIO, 28 (V. A) _ Em- ra a visita do presidente da
barcou ante-ontem, no na- C. S. N. que se estenderá a

vio "Siderúrgica Nove", Laguna, Criciuma, Capíva
com destino a Henrique La- rí, Tubarão e Siderópolis,
gé (ex-Imbituba) , o gene- durante , quatro dias.:Em
ral Syivio Raulíno de óu. Capivarí o ilustre visitante

veíra, presidente da Com-' receberá .o título de sócio

pa'nhia Siderúrgica Nacio- benemérito do Sindicato.
nal.
Um programa de festivi- O' Tempodades, entre as quais se des

taca a inauguração da Pra

ça Getúlio Varg�s ,e Ayeni
da General Raulino, em Si

d2rópolis, f{li organizado pa-

Previsão do tempo até às
14 horas do di,a 29. •

Tempo --: Bom, com ne�

bulosidade. Nevoeiros.

Temperatura _ Estável.
Ventos _ Variáveis, fres-'

',TIVO

a eleição, verificaram-se os

seguintes resultados:
Diretor Técnico _ Dr.

Mario Catta' Preta
,

Dir,etor Comercial - Dr.
Placido Oli�P!b de 'Olivei
ta

CONSELHO CONSUL-

Presidente Sr. José
Fl"eire de Aguiar. Me�
b�os: Acelon Dario de Sou-

UDENILDA Eu queria
era ver esses caras le-

vantarem o meu peso!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sábado, 29 de Maio de 19,54 o ESTAnO
----��------- ----- ----

, "

. PtofissÍoo·a'l'
CLíNICA,.DJ!.;:OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E

.

. >, ,i .

.

GARGANTA .",
.

�
.

'..
.

, _:: do .....:.

Horário de Saída:' .

de Florianópolis às 24,00 horas
.

do Rio de Janeiro . às 16,00 horas
Para mais Informações dirijam-se à

. I .

, '; .

. EMPR�SA NA'CIONAL DE 'NAVEGAÇAQ HOEPCKE
.

.

,

Rua: ;:D�od�rà" __; Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2.2l2

..

Doenças do' aparelho respi
ratório

TUBERCULOSE
RADIOGRAFIA E RADIOS.
COPIA pOS PULMOES

Cirurgia do Torax -

Forrriado pela Faculdade
Nacional de Medicina, 'I'isio
.logiata e Tisiocirurgião do

I
Hospital Nerêu Ramos

Curso ue esp.ecialização pela
S. N. r. Ex-interno e Ex-as

, ,sisteIite de Cirurgia do Prof.
.

Ugo Pinheiro Guimarães
(Rio).

'

Cons: Felipe Schmidt, 3�
- Fone 3801.
Atende em' hora marcada.

'

, '.

cRes:.Rua:Sãó'Jo,rge'30 =: '

Fone 2395. I

Viagem com segurilnç�
e

"Agência
de'

FlORIAN POLIS. -- RIO ÁS 33'
FI'OllS . S PAULO lHO "

4",.
rpOllS. cuarnas RIO AOS 5ABS

SERV1Ç(?$ ,e.ÉREOS
CRUZEiRO DO SUL
._,---

nua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

l"lillQue "
.,.

' ; .� ,UI
-

.
.

rapidez
so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO.

I 8IPIDO' . ,<SOL-BRASILEIRO»)

�dflU"
'�n' r,,;

Z 021
2.276

.

3.147
S.321
'.44'
%.ftt, I
&.371 I
Ui59' ,

Florianópolis -. Itajaf - J:oinville .,...- Curitiba

PubUcidade
Vende-se ° Bar e. Sorve

teria Americana 'sito à Rua

Saldanha Marinho n. 13,

I Edifício Machado. Tratar
" !\O' local com o sr: Umberto

Caixa Postal. 45' .'
""loi-ianópolí� .

- I ;vrach�do, o qual explicará
Santa Catarina I c motivo da venda., r,

�,--'

Agêrlcia':
-

BAR E SORVETERIA
AMERICANA

�J 1. •••• � •• ". ......

l"'II'"",;tl' .. , ....•.•.
AGENCIA DE DETETlVE PARTICULAR

Executa-se todo e qualquer trabalho de Investi-

tib:::..�ões, comerciai,'>, civis, crimínaís
_

etc. Dentro ou

\1 .. ' r"lllll
'" r,·rl.

fór�' do Estado.

F, .. t r.. la
lrif'1I1 .

F;�rt;',ünTO •

Avenida Mauro Ramos 192 - Fone 2,343
, . .

Florianópolis Santa Catarina
.,

-

� ,

.' ..

'." .,

Lavando com Sab_ão
r

� '(i'rgem E$l>eGiaUda�e
,

da. Ola. "ITDL '·'INDDSTRIAt-Joloville. (m.rC8�'r�,lltlrlda)
.. '

economiza-se' ,1emp���e'LdiDb!3�ro:,'>� ,

'·1 •

._.__ " ._.' , •
'. f .�:� ���.,,__:..

•

'
.. _,'.",-r\"

._._--�
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·"0 BSTADO
NO LAR E NA SOClEDADE

Cadaver de Virgem

o brigue- o 'f' 1
'

'l t1)1'escnte gnt 'iCO (,emonstí'Ct t1Tetorquwe men e

transporte "Urarao" co-

ntandado pelo 1° "Piloto Jo- FOMENTO AO REBANHO LEITEIRO I Normalmente durante o inverno, especialmente noOnde írás tú dormir a longa sesta
d P I mes de maio (vide gráfico da produção), dado o amadu-sé e Souza ico, travou

-

Ns.mole cama em que te ví deitada?!. . . b t ário ar'
Em continuidade ao plano traçado" nos anos de

I
recimento das pastagens, o rigor do seu clima, os rudi-e-r • -r"-_

�� _

�" : com a e com o cors I -

d G d d
.

I I f
- -

=-- -------
__ 1.951, 1952 1953 foram adquiri as no Rio ran e o mentares métodos de exploração e principa mente pe o a-

�--rge-nt'no--"'''yencedor
de Itu- Sul e na República da Argentina grandes planteis de

I
to de ser o fim de safra (período em que o gado leiteiro---x-.--

;I

.

zaingó", pondo.:o---em---fug� \l�ilhonas das raças Jersey e Holan�e-sa, num val?� de está em fi� de leite e prestes: a criar}, a produção decai

ÚLTIMA MODA S Iii' Ad· junto a barra de Vitória; Cr$ 2;'W5.��O,oo que foram revendidas, a granjeiros lem, aproximadamente, 40 por cento.
,

'

Ir.· D as aloe 1 _. em l840, os insurgen- que abastecêm it�Càpi�entro do plano de

fi�ancia-I'
' Sem raçã? armaze�ada, sem abrigo para � gado que

I nento. Além do que atívou-se-â-�a e amprestimo de sofre com o rigor do clima, com as pastagens inundadas,_;(� "

'

tes do Maranhão atacaram
-eprodutores de raças leiteiras. Introduziu-� de não causar.á surpresa, nem mesmo ao leigo, 'que nestasAcompanhado do deputa- Míritíba sendo repelidos rlirnentos concentrados, revendidos, pela Usina, pelo ,'c�,�..a"produção de leite sofra, como sofreu, urna

do Octacilio Nascimento, es-
I

pelo Capitão Domiciano Jo- rreço de custo. Dassiminou-se sementes e mudas de ca- queda superfõí' êJ'iO por cento. Desde setembro do ano

'beve ontem em visita a esta' sé Aires;
,

iins forrageiros. Técnicos da então Secretaria da Viação, findo chove incessantem�e eil�_:!�,r:!i��,.i�e :�:s-Redação o sr. Elias Adai-' )bras Públicas e Agricultura, organizaram e orietaram tece à Capital, e, já prejudicou _� _��l���a-P' d d C
-, I formação_de novas granjas, pertecentes a particula- vou, ainda, a situação o prolongado temporal do mês-me, resi ente a omissao - em 1851, Brasil, a

, 'es, com assistência direta e continuada daquela Secre- passado, que perdurou por sete dias, causando enchen-;-Nacional do Congresso Na- República Oriental do Uru- aria. tes de consequencias imprevistas para o leite.cional de Previdência So-
I

guai e o Estado de Entre A assistência zootécnica e veterinária foi, também, Cessada a enchente as pastagens estavam transfor-
cial, eleÜo por todos os Sin- Rios assina;am -um tratado evada, a titulo gracioso, na' própria granja do produ- madas em verdadeiro lodaçal. As pastagens enlameadas,
dicatos de Empregados do de aliança, com os propósi- 01', sendo destarte despertado o interesse pela pecuária o gado emagrecido re com a produção que já não com-

10 Leite. pensava, economicamente, o trato intensivo com racõesBrasil, cuja visita revestiu- tos de expelirem da Banda AUMENTO DE PRODUÇÃO balanceadas, recorreram, os granjeiros, a dois expedien-se de caráter especial, pois Oriental o General OriOO, tes:
que solicita apoio para uma' que sitiava a cidade de Os resultados dêste fomento intensivo a pecuária de a) - vender o gado; e

campanha em favor dos Montevidéu, apoiado pelas leite, não se fizeram esperar, senão vejamos: b) - transferí-lo para as zonas não atingidas pela
providenciários (associados tropas do ditador argenti- Produção de leite lem 1951 - 1.379,300 litros inundação. ,

dos Institutos) que; em sua '':rió Rosas',
- ';,�".)rópú,ç��. ?-e�lei!.�..:e� 19.52 - 1.923.33.3,5< lit�os I �. f�nômeno d,as chuva� atingiu a, quase tôdos os

Produção de"lelte em 1953 - 2.253.520.,,5 litros
, mumCIplOS do Estado.··; - � ,:

-

-
"

quasitotalídade, ,não vem' Houve, como 'bem se pode observar, um aumento No Vale do Itajai (Blumenau - Rio do Texto _
merecendo, como' era de: em 1860, .na antiga te produção que oscila na casa dos novecentos millítros, ! Massaranduba, TimbÓ e Indaial}, zona, tradicionalmen-
justiçá, a devida atenção' Desterro, hoje F)orianópo- ião computando o leite clandestino. 'I te, lacticinista, a produção destes últimos meses teve

por parte dos órgãos com- 'lis, nasceu o dr. Hercílío A média diária de recebimento de leite, pela Usina, queda tão imprevista que os industriais de leite tiveram
-levou-se, nestes últimos três( anos, de 3,780 para I que cotizar, reduzindo quase ao mínimo, o fornecimento

i
Pedro da Luz, estadista e

3.174 litros. de manteiga, queijo e dos demais derivados do leite.
, \ político de valor Incontestá- tstes resultados documentam suflcientemente a e- Florianópolis, como é do conhecimento popular, nãoO ilustre visitant� nos

I vel, falecendo em 20 de ou- 'icacia das medidas adotadas - Fomento ao Rebanho está sendo abastecida convenientemente de manteiga ehonrou com um convite pa- tubro de 1924. Foram seus ':"eiteiro - porquanto no aumento da produção não hou- outros sub-produtos do' leite.
.

ra assistirmos, em BI�me-1 pais Jacinto, José da .Luz e
. re o fenômeno preço, senão muito recentemênte. Foi atingido pelo mesmo fenômeno o Sul do Estado,

- Sr, Osvaldo Pereira, nau, ao Congresso Regional
r dona JoaquínaAnanía Ne- Ressaltamos que no ano de 1.953, nos meses de sa- muito especialmente a cidade de Tubarão, onde a pro-

'vl'aJ'ante comercial; d P dê S I 'ra, verificou-se uma super-produção de_24L3.93 litros de dução de leite quase desapareceu.e revi encia ocia, a re-
ves da LuZ', d � f

'

leite com que a Usina pro uziu: Este - o atol' climatérico _ é o principal.respon-- Menina Moema Ribas; alizar-se nos dias 1° e 2 de
_ em 1867, Curupaití, Manteiga ,;_ 9,692,820 kg savel pela escassês de leite.

- �r. Hermes Athaide; junho próximo. fortificação paraguaia foi Nata'- 812,250, kg
- Menina Vânia Grams bombardeada pela esquadra Queijinh.o - 4A40,200 kg

Ribas, filhinha do sr. OsvaL ., Soro - 226.487,730 litrosdo Almirante Inhaúma;

I'
Flutua, portanto, a produção de leite com violência, Desde junho do ano de 1953 vinham os produtores,

}
ao sabor das variantes, climatéricas. em substencioso memorial apresentado a Comissão de

-::- em 1867, na margem Abastecimento e Preços, pleiteando um reajustamentoi �squerda do Rio Mir�nda., I
C O N S U M O no preço do leite.

.
,.Junto ao passo do Jardim, e" Em virtude da alta vertiginosa dos preços dos ge-l

Os estudos da COAP se_ prolongaram ate fevereiro
.

vitimados pelo colera-mor-! neros alimentícios de primeira necessidade e a estabili- do corrente ano quando entao resolveu, em data de 26

bus, faÍeceram o Coronel' zação do preço de venda do leite em Cr$3,00, o litro, fi- do mês citado, reajustar o preço do leite. Dita medida
I d

A

d t t I de' tôdas as tardou demais, e, explicá-se, pelo fato do preço do leite. Carlos de Morais Camisão can o este pro u o por anto, ao a cance
I d d d• (SNA) -:- Membros de

T t I J I bolsas, vem o consumo aumentando sempre, senão ve-, manter-se ina tera o es e 1947, apesar de tôdos os

um Departamento de Polí- e o enen e-corone uven-. produtos agrícolas, o próprio gado leiteiro, as rações
, .

__ ,Jamos: ,

cia de uma cidade america- cio de Menezes, prrmeiro e I L,ei,te consumI,'do em 1950 _ 1,315,697,5, litros balanceadas, a mão de obra terem encarecido, neste
d d t d L d 1951 1 437 995 1 t mesmo periodo, enormemente, Como dissemos, o rea-na organizaram uma cam- segun o coman an es a e�te consum� o em --:-.. � ros

h .

d t expedição do Apa. Foram I Leite COUSUl11ldo em 1952 - 1.696,583 litros justamente do preço veio fora de época e só terá efei-
pan a por meio e cal' azes, .

L
.

sumido eri 1953 2002461 5 lit to na produção do próximo inverno, caso' não haja no-
. , '. os heróis 'da mundialmente elte cousumI o em -,.', I ros

cUJo alvo e levar Jovens e
'.'" .

' Houv,e, portanto, um aumento de. consumo corres- vas majorações nos produtos que interessam de perto
anciãos à igreja. Os.

carta-I c�nheclda epo�eIa da RetI-
pondente a 68�.764·litros, e, o consumo seria realmente a pecuária de leite.

zes, colocados pelos "Mem- :ada, d_a La�,:n�..0 Coronel I'm�ior s:_, durante os meses invernoso�, o�.febanhos l�i- O baixo preço do leite (ainda O mais barato de to

bros Associados da Ordem CamIsao, nos ultImos exte-,teiros nao sofressem ,u_:na_., g::avd: _baIxa �e', produ�ao, �::sêas� capitais) foi outro determinante da atual es

riores, chamou, o seu -orde- provocada pelas condlçoes clImatencas prop1'las da epo-Fraternal da Polícia", mos-
S I ca e se também a estacão invernosa não coincidisse com ATIVIDADES DA SECRETARIA DA

t f, d l'
,

1 nança e pediU: - ava-' AGRICULTURAram a Igura e um po ICla o amadurecimento das pastagens.
apontando para certos pais dor, dá-me a., espada. E vol-

e filhos que não vão à "esco-
tando-se para o substituto

l� dominical. "Vossos filhos legal ordenou: "Sigam as

forças que eu ...vou descan-estavam na igreja domin

go?" E' a pergunt� impres- çar".
sa. "Não? Qual o motivo?' .

,Não quereis ajudar..nos a

cembater a delinquência in_
fantil?"

LUIZ DELFINO

Estava, no caixão, como num leito,
Pálidamente fria e aâormecida;
As mãos cruzadas sôbre o casto peito,
E em cada olhar sem luz um sól sem vida.

Pés atados com fita em nó perfeito,
De roupas alvas de cetim, vestida;
O tronco duro, rígido, direito,
A .face calma, lânguida, abatida. , ,

'

o diadema das vi1'gens sôbre a testa,
Níveo lírio ent1'e as mãos, toda enfeita.da,
Mas como noiva, que cansou daJesta.

Por seis cavalos brancos arrancada ...

Vestido d-e noite preto com

alcinhas finas a bem deco
tado. Corpo ajustado decen-

petentes.

do até as cadeiras num mo

vimento meio arredondado
e' arrematado por uma ren

da ou bordado. Sáia bem
rodada e franzida. '(Apla)

".

A�IVERSARIOS

FAZEM ANOS, HOJE:

mo;

Com�aleDdo a
deU.queDela
iofantll

do Ribas;
,

- Jovem Henrique Hud-
son Carvalho, aplicado alu
no do Ginásio Catarinense

que retinirá na residêilcia
de seus genitores o seu

grande número de amíguí
nhos para uma comemora
ção condigna;
- Sr. Max S. Pereira;
- Sta. Julieta Verissi-

- Menina Paula Maria

Barbato, filhinha do sr. Al
Lerto Barbato, que oferece
rá ao seu grande húmero de

�miguinhas, lautas mesas de
c1cces.

ADMIRI
Audr.y H.pburn,

�.nc.dora do "Oacar"
de Hollywood ..•

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

,
o' ,.. Existem prov�.

. da t.i.patia?
<, .

'N;úttimo�úm-;,;' TAPoo.S
à -vendo hoj., do I
r.visto- ilustrado I CrSl"

Congratulando-se com - a

l'eferifla entidade por
.

essa

c�mpanha, o Prefeito Geor

'ge R. Dempster. apelou aos .

ci�àdãos, de Knox:i:ll� que'
"aJudassem os oflclals que.
estão despendendo mui.tas I'horas para auxiliar jovens

.

que necessitam de orienta-

I ção a fim de que-neles não

se estabeleçam os vícios".

Florianópolis, Sábado, 29 de Maio de 1954

Hoje no

Passado
29 DE MAIO

A data de hoje recor
, da-nos que:

- em 1549, T01l1é de

Souza, primeiro governa

dor-geral do Brasil, mandou
para São Vicente, o Ouvi

dor geral Pedro Borges e

provedor-mór Antônio Car

doso, para regularizarem a

administração da justiça e

da fázenda;

em 1827,

André Nilõ Tadasco

Seç,retatia da Agricultura
.

Nota da' Ilslaa de Beneficiamento de Leite._

J •

,....-------------_;....---�--;___;_-.:__--;------_._-------_
_ �":..,���,.IJ�,- wm. 1951

1952 eONS,UMO .

DO L.EITE . Valor em 1000 Ii.r.

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

.

MAIO

JUNHO

JULHO

" AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

lilr..

ascençiio do consumo, pelos di1,e1'sos-' mêses do ano.

PREÇO

ESCA:SSES DE LEITE - CRISE ATUAL
\

A Secretaria da Agricultura, recem-instalada, em

continuiq,ade ao plano traçado pela S.V.O.P.A., vem

A produção de leite como de todo õ produto agro- mantendo os primeiros contatos com os criadores do

pecuário está sujeito ao fenômeno clima, A afirmativa Rio Grande do Sul e a Republica do Uruguais para fa

popular de que haverá Abundância si o te1ltlJO correr zer nova importa'ção de vaquilhonas que serão revendi
bem ainda é irreputavel, si se atentar I para o meio e das, exclusivamente, a granj1eiros da ilha e arredores.
metodos criatórios' da região. '1 (Continua na 6a pág,)

--------------_--------

•••AVENTURAS 00
A��cSAL."'HAS PdEM
MAiS QUANDO
OUVEM MU�ICA

..
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, Florianópolis, Sábado, 29 de Maio 'de 1954 I O ESTADO

.. ' :�". -

"
I I

VINTE E QUATRO HORA.S MAIS E TEREMOS O CHOQUE DAS MULTIDÕES ENTRE ÁVAI E FIGUEIRENSE; VELHOS
E TRADICIONAIS.�R1VAIS QUE BEM .ORG ANIZADOS E TREINADOS DEVERÃO PROPORCIONAR AO GRANDE PU'BLICO

QUE AMANHÃ ACORRERA' AO ESTA'D 10 DA F. C. F- UM J060 CEM POR ÇENTO REPLETO DE EMOÇÕES� COM A VITO'
RIA OB'ilDA FRENTE AO ALTE'TICo, O ALVI-NEGRO ES1Â' EM CONDIÇÕES DE QUEBRAR A INVENCIBILIDADE BO PO'

DEROSO ESQUADRÃO ",AZZURRA" ..
"
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XAD

porte-bretão na metropcle. l.tma
medalha para ser en-

barriga-verde. regue ao-,-jogadOl< que mai; cotejo entre as equipes Ju- duelo entre ás equipes se-

,

Instituirá a F.C.F. uma )1' número de gols -._Eonse-
venis do Botafogo F. C. da cundáriasdo Botafogo F.C.

,

1 rua Almirante Lamego é o e a do E;peranç�' F'. C. '

.
taça denominada "Dlscíplí- ;uir no certame principal, .

,

ru seja o profissional. No Flamengo F. C., de Laguna. .'
Vamos ag�f:l:da:í:!;

,
. M Borgescertame do ano passado, E', grande o interêsse do "'""� .;.� _"'�.

zencldo pelo Avaí l2.�r- L":,�p'��' -: '-.'•••••� � .,.

.�tra\1ez consecutiva, o tí- haja visto ter o Botafogo ,

, ulo de aetilheiro-mór, cou- 'nestes últimos 'tenipos con

�)e
,

ao magnífico meia os-I quistado . grá�de e. retum-
car, pertencente ao esqua- bantes vitórias contra ad
drão do Baciuva Esporte versários categorizados.

.
. .

.

F C: F
- BOTAFOGO X FLAMENGO, DE LAGUNA,

,

,

,

'

.' AMANHÃ, "NESTA CAPITAL
,

.

. Teremos 'amanhã, com Reservas:' Bambi e Au-

" •.• • ; início às 15,30 horas,
.

no gusto.

gramado da Penitenciária o A's 13,40 horas teremos o

Instituirá, prem
Se não nos . fa.�ha arrie-I .

'
Taça para o elube mais disciplinado e

mórra;: há tempos a F.C.F.· e medalha para o artilheiro do Cam-
.

instituiu prêmios constante i peonato de Profissionais
de uma taça ao clube cam-

I
uma Nunca mais se teve no- desinterêsse em continuai' na" que será entregue' ao

I

medalhas ao jogador mais tícia, dando a entender que, no combate a, indisciplina clube melhor se houver dís-

regular do Campeonato. .

houve da parte da entidade ,em nossos gramados, Nem ICiPli�arm.�nte. No ano pas-

__________---''--------'-------..
sabemos os resultados. O ,sado arializamos o deseni."O�

Hsz
,-

. I�:;:: !/:s:�:������t�t::o:�s::n:�
,

.

' I ...A_�l:d õSi.-::'Osni Mello, pontar o campeão da discí-
, � 'leSfOrÇadO dirigente-mór da plina de 1953 que foi .o

.

, 1'�/ .�;
- F. C. F., acaba de manifes- Paula Ramos Esporte Clube

Encerro�a 1M' do um Jogo: e um monumento
t

.

t d
'.

ti
.

h
. _.

�..,.,__.... ', ..
'. .

. ,. I ar-�e_. m eressa o na ms l-,que nen uma pumçao so-
� - - � corrente o III Campeonato le lógica e. de racioncimo. . -

l' 1 id d f d Trib 1 d J
.

. ;
"

'

I tuíção anua pe a enti a e reu o rr una e usti-

Florianopolitano
,-'

de =Xa- l'.rntretanto; sabemos que os d doi ".
. e OIS pr'errnos que por ça Desportiva ..

dre�!, sOD os ,auspícios da dirigentes da Federação certo muito irão estimular Adiantou o sr. Osni Mel-
FCX, 'através· de movimen- Catarinense de Xa<h-ez con-

o desenvolvimento do es-' lo que também instituirá
. .tada e interessantíssimas tam com � auxílio quase

.

sessões., Para os admirado- certo do' Sr. Governad-or /
res da arte de -Capablanca, »aru a -ealízação do Cam-

•

lOS 3

Clube, que marcou 14 ten

tos.

Louvamos a idéia. Que
uma incógnita; mas pode-

. mos adiantar que virão bemseja posta em pratica. lme- .

.

diataménte,
'

preparados, -par'a conseguir
i Ilevar para ater�a· de Anita'

--,-------'------- Garibaldi um expressivo
resultado.

Quanto ao Flamengo é

peão da diseiplina e

constitui verdadeira satis- ;:conato do Estado, prová-
fação o progresso que está :élmente em junho próxi-' »REGIÃO l\�]�E!R�
tornando- o Xadrez em: ,Fio� 10, acontecimento que há I Ao que se anuncia, o ár- rio pto;nbvÚ:lo pela' entída
r.anópolis, cada dia mais le marcar época, pois será bitro João Sebastião da Sil- de controladora dó futebol

ihfunciido e' mais profunda- I primeira-vez que compe- � va (Dião), um dos mais na terra do carvão. Fal�-se
mente estudado, dando as- ucão de tal magnitude será categorizados do Estado, a

sim a' nossa capital um be- realizada em nossa capital: .caba de ser convidado pela

-

Em conversa com o técni-DIÃO PARA A LIGA ATLE'TICA
fn-quezl1 em ser.1
Vlnbo eleOI.olado

-

(Silveira) .

co alvi-negro Sr. Euclides

Pereira' (Quidinho) nos a

diantou 'que o clube que se

que Dião pediu .' ..•....•

Cr$ 7.500,00 mensais, de-

< ·,Empregada
. Precisa-se,

-

,de uma a seguinte equipe:'

empregada, eXIge-se
� Tércio, Valdir e Vitor;

referências, . �aga-se I Laury, Tabica.e Orlando;
bem. - Zéquinha, Edson, Trilha,

, I

Rua -- São Jorge 21. Guará e Lau.

acha sob sua responsabili-

lo exemplo de amor às coi

sas do espírito. Já há muito
Liga Atlética Região Min�i.., vendo tal proposta �er estu

Tão logo consigam os di- .ra pa-ra dirigir jOg0S' do Iôada pelos mentores da L.

rig�ntes da' FCX o auxílio Icampeonato I do corrente a- A. R. Mi
indispensável do Sr. Go- /

dade alinhará' inicialmente

t�mpo que o Xadrez deixou
de ser tratado como um [ô-

NINO VALDEZ CONSIDERADO O
FUTURO CAMPEÃO MUNDIAL DE

BOX DE TODOS OS PESOS

'

......

go qualquer e inútil; muito vernador, será marcada ,.-----,--------...;.----------..

ao contrário, considera-se imediatamente a data do

hoje em dia, o Xadrez co- início dêsse Campeonato, já
mo uma verdadeira arte' e que os concorrentes, num

a' sua prática é sempre' a-
I

total a oito enxadristas, fo-
conselhada como um .meio

I
ram selecionados em .duros BRUXELAS, 24 (U.P.) I O "Ultimas", disse:

de educacão da vontade de
I
torneios tanto nesta capi-

- Os jornais belgas 10u-I"Valdez proporcionou uma
� 'I' ,

aprimoramento do racíocí- 'tal como no interior. Virão ,vam o peso pesa�o, .. Nino íexibiç�o, extraordinária, e

'.
ni? e. sob�etud� como edu-,ldointer,i?r osSrs .. ?emétrio I:-a�dez �or sua vlt�na do ,podemos 'considera-lo um

c�dor da Juve�tude, no que' I Sc.ehad e Henrique van I
ulhmo

_

sabado, sobr e o ex- 'futuro campeão mundial,
ela tem de maiS belo e ele- WICken, de Blumenau; Wil- Icampeao Karel Sy�. quando o "Madison Squan�
vado. 'O Xadrez caminha li Gude, do Rio 'do Sul' e I ,4 :'G�zeta. Di�ria", de Gar�en", condescender e)Jl

. junto com o progresso e a Dr. Miguel Russowski, de Antuerpla, escreveu: opô-lo a Rocky Marciano.

:civilização e quanto mais Joaçaba. De Florianópolis, I -'-- "O abandono prema- "O Povo" escreveu:

desenvolvida. cultur.àlmen- segundo a classificação do turo de Syo, não tira nada "No que respeita a Valdez,'

-. te1:lma ,cidade e mesmo uni último torneio, tomarão '1dO merito e das grandes ele não foi um desaponta
� pa'ís� m�iS aÍ-se .estu�a e se pute os Srs. E'lio Balls- i9u.alida.des de Nino Valdez, mento. Um atle,ta soberbo;

'.. pratica essa nova arte. In-,tadt, José .paulo Garcia, seu oponente. '1?epois de é n�o somente muito pode

.>,f�:�iz�ente,_porém, . �o Bra- Jo�ge Kot;z:ias e João Ri_ltermo� visto es�a luta, pod�- roso, mas tambem extrema

Sl! amda nao se deu ao xa-Ibelro. Damos a,baixo a clas_lmos
dIzer que Valdez, ape- mente correto, claro e pre-

,dl'e�. a· atençãõ que 'ile" me- sificação do recente Cam- sal' da falta de experiência ciso, em seu boxeio".

,�f�C� .f} é, fato que todos la-I peonato da Cidade, do qual i (tem ape�as. vinte, luta's
.. ,�ent�m0:S a j�difer�nçà/ol forçado a afastar-se, 10- ,como proftsslOnal), e. um

-.1",.'�()m;qu�:, os nóssos poderes go nas primeiras rodadas, ,peso-pesado
' de quahdade. TORNEIO RIO��-

. 'l?ó�i��,os: tr�tàm êssE! lôgo-I per motivos particulares, ó internacional". SÃO PAULO
'�,:,'(!iência, o qual; na opinião :enxadrista José H. Marti- o "Metropole" disse: Em contínuação ao Tor-
:'
'le R." Grau, é ��is do que

I Helli: "Inclinamo-nos diante de neio.Rió,- São Paulo, qua-
·l°�,e 2°"""':' E'lio Ballstae1dt, 71/2 pontos Valdez '�omo sendo um Itro::bon� jogos estão marc�-
1° e ,2° - Jos"e' P. GarcI'a 7 1/2 't -

d
.

I" d
. --

.

pon' os campeao a maIS a ':a cate- ps para hoje e amanhã, a'3° - <Jorge Kotiias 5 pontos .

40.""";' João Ribeiro 5 pontos
'goria. Não, desmereceu sua saber:

, .' 5°_- Luis Veiga ' 4 pontos Ireputação, e parece-nos ser, Hoje Cori;ntians x
,.

6°,:- H. Riggenbacher 3 pontos digno de seu título mun- Amé�iéa �o Pacaembú ,-
e\ : 7° - Luís Campo-ª. 3 pontos I

'
..

° dial". .. , ',: FI .'

,

'8
-.Wenceslau Abreu 1

.. ponto
"

. '-I ul1'imense x Po��ugUlesa,
" '.

"

. I Ba_llstaed.t e_ José P. Gar- . O '''Nótiéias do Dia", in- no �aracanã.
Obedec.en�� .

o regula- j cia; :uanto às demais co,. formoU!
�
--:- �ys:' ?escobrlu Amanhã - Pa!Pleiras x

�e�to: ,��pnmelro lugar se-,locaçoes, . o� desempa!e� fo-' n� ter_Clelro assalto que Val- Botafo�o, no Pacaembú e

;ap1::��;:;:�::::�É�: :i:n:=:::;�:'�.o Sl.te"", I ::.�;� ... para bdnC�dei- y.::t São I'auló, po Ma,'·

;.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.�--

Florianópolis, Sábado, 29 de Maio de 1954

A 29 de Maio de 1867, nas margens de Rio Miran-
SATISFAÇÃO GER�L da, no Passo do Jardim, faleceu vitima de colera-morbo, .

Na diretoria da Aerovias
o Coronel CARLOS DE MORAIS CAMISÃO, impoluto
Comandante dos "Soldados da constância e do valôr",Brasil a reportagem teve 0- como ficaram denominados os integrantes da Fôrça Ex-

casião,' mais tarde, de
,

ou- pedicionária Brasileira que escreceu as fulgurantes pá
vir o comandante Armando ginas da célebre "Retirada da Laguna", hoje mundial

Andrade, que até agora e-
mente conhecida.

xei:crã ãH'cHteõe5 de dire- ,'O' Co\ronel CAMISA-O h d
"

�--_____
•

era omem e estatura me-'
Ior comercial da esprêsa: I dia, u�usto,' sadio, tez'morena, olhos pretos
- Não pode deixar de' bem vivos sobrancelhãs e .�.,<: as,' fronte espacosa, era-

ser motivo de satisfação ge-
! neo inteiramente despido de tecido fI '-, n"'m forte bar-:

ral _ desse Real-Aerovias ba preta, contava então 47 anos de idade e cOlnan �.
a

Como veterano pilôto qU� o 2° �atalhão de Arti�haria a Pé, aquartelado em Co:

Irumba, quando assumiu o Comando do Corpo Expedi
sou, elemento tradicional- cionário de Mato Grosso, na .expediçâo ao Apa, em 1°

Omente ligado à aeronáutica, de Janeiro de 1867, cujo efeito já estava reduzido para
felicito não apenas as em- 1.600 homens.

prêsas - que serão, juntas,
um elemento de' decisivo

Esta expedição compunha-se dos 17° Batalhão de Vo
luntários, de Minas Gerais; 20° Batalhão de Infantaria,
le Goiaz; 21° Batalh.ão de Infantaria de São Paulo; Cor
.JO Provisório de Artilharia, do Amazonas; 1° Corpo, de
Cavalaria (desmontado), de Goiaz e Mato Grosso; Co
missão Médica, Comissão de Engenharia e

-

alguns indi-te a aviação comercial bra- -

�enas Terenas e Guaycurús. _

sileira e o publico." Iniciaram a marcha em 15 de abrir desse mesmo

,

'

"O entrevistado justifica MAIOR PROTEÇÃO A(J
. (Trascrito da "Gazeta de mo, do Nioac para Machorra, a_ 21 de Machorra

.

para
de, o ministro da Marinha, situados, como os demais,

� VOAO São' Paulõ" de 25 de maio 3ela Vista: a 19 de 'Maio chegaram a Laguna, que .foi almirante Renato Guíllo, na nossa. cpsta.do Rio Uru-
, ,�: �u,i afirmação: .

-

.

.

de 1954.) .·econhecida .a 6 e nesse mesmo dia travou-se forte COI'l'l- b' .....,..,.;j',,--.., --"C
,"-� -� "':" -�

A
. nca- d d

L<:: el, que foi recebido à freri- guai, na fronteira com Et Re-'

,
- ontarernos, .agora, JU �

o as uas em- bate que se prolongou, com interrupções, por muitos
corri 73 àyiões 'de vários ti- prêsas criou vasta rêde de dias. te da Prefeitura pelas auto-. pública Argentina.

" :' pDS, incl�sive 'os possantes cobertura, pelas estações • PLACAS, 81J'1L1'1'1CA8. .rldades civis e, militares,
y

"

�luaarimotore� DC-4. Entre de rádio, aos 'percursos das EI·
·

d' N I
CAMISÃO se recolheu ao 20° de Infantaria, com d fl . A .

'

ernprêsas:
. '111r 8 OUl8 ra ,IS seus oficiais de Estado Maoir. 'Esta Unidade consti- I e.s I ando. em continência o

êles, entretanto, não se in- .

M", a-.slJlar •• ue- .uia a retaguarda da expedição para fazer frente ao 1° Regimento de Cavalaria
'cluem. 8 aparelhos "Con- - Igualmente, no setor

�te tia .110... avanço' inimigo. Ao penetrar naquele quadrado de- he- 'Motorizada
vair" que devemos receber de .proteção .ao vôo, a Real róis, o Coronel Camisão, com a resignação dos verda-

.

,>

dentro de "dois meses. Está assume a liderança, pois 'Iadeiros bravos, sem que uma linha síquer lhe crispas- O 'ministro da Marinha, TAUNTON (Massachu-
em negociações 'ainda, a passará a contar com mais Na-o bã motivos se a face abatida pelo sofrimento, disse ao Comandante acompanhado pelo coman-

lo 20°) Capitão Ferreira de Paiva: _ "Venho a�olher- sets}, 26 (U. P.) - Dizem
ampliação de nossa já ex- de cem estações de rádio MONTEVIDE'O 26 (U Ih d t 1 t B lhã bater dante do Regimento local e que Walter Leonard in-�

" , I ,.
me as mura as o eu va en e . ata ao; cam ateremos '.

tensa frota, com a aquisi- na cobertura dos! voos, nu-
I P.)

_ Informa-se que o' e morremos juntos!" de oficiais, seguiu para gressou 'no Corpo de Bom-
ç ã o dos -moderníssimos meros sem igual na Améri- Tribunal de Honra decidiu, d

O frio intens·ho, .0 in�endio �av?rodso, a reste hedíon- Pôrtó Xavier, na manhã de beiros Voluntários, há 12 a-

DC-7." ca do Sul re América Cen- a, eram com)_)an erros mseparaveis os paraguaios que d d
tral.

por unânimidade, que não acutilavam os heroicos expedicionários. hoje, a fim de inaugurar ali nos, em virtu e e um in-
NOVAS LINHAS há motivo para duelo, entre cêndio de sua casa, e ontem,

NOVA AQUISIÇ
-

O o Quartel de Fuzileiros Na-A
o dr. Luís Alberto de Her- .

Morriam de fome palmilhando a gloriosa retira- como chefe do corpo, com-

d d " . ,

1 vais após o que, dirigiu-se a b t f'rera, chefe do Partido Na- a.,. (; quan o uma rez, ja nnprestave para o serviço, a eu o ogo em sua nova

cional, e o dr. Luís Battle era. abatida quasi moribunda, soldados, selvicolas, mu- Pôrto Lucena, com idêntico residência.
. lheres, oficiais, todos' enfim, numa promiscuidade- absur-Barres, dIretor do jornal da, como verdadeiros bandos de corvos ,esfaimadós, se

"Accion" e ex-presidente I
debatiam em derredor da desgraçada vitima! E cada

da República. . qual queria ser o primeiro a beber o sangue quente do
lazarento animal e outros disputando um caso esbugado.
Cartilagens fibras, visceras, ,ossos, courosf nervos, mus
culos, tudo era consumido, devorado juntamente com

as rervas e raizes encontra-das por ventura no cami
nho! ...

Mas o sentimento d� DEVER-MILTAR vivia laten
te em todos e nada sobrepujou-o, apezar das vicissitu
des que enfrentavam galhardamente.

A grande e magistral epopéia que ós Soldados de ricamente, nem mesmo co-

Comissão realizaram, na longa trajetória fornecida pe-
mo U)ll simples homem". I

lo Guia Lopes ique a pena de Taunauy imortalizou em "A Voz do Povo", como

sugestiva n�rração), serve-nos nos dias do presente" se chama o jornal, publica-I
como um hmo de alerta e como farol a iluminar a es-I do R" k' . I

I

"t
' 1 d d . , '. ,.

d N
em IJe a e que Clrcu a

rae a e, nossos everes CIVICOS que, mlmlgos a a- '_ !

cionalidade procuram, desviar, mas que, havemos de entoo a, grande populaçao
percorr.er, queiram ou não os parias defimadores dos de fala italiana daquela re-I
grandes capítulos de nossa História Pátria! gião do Adriático declarou I

que o Cristianism� era uma
í

mistificação.
"Como outras religiões",

dizia o jornal vermelho, "o'
Cristianismo é uma simples
arma usada pelas classes

imperialistas para subjugar
as massas em um estado de

perpétua pobreza e igno-.

o ESTADO

COIU. a aguisição da lerevias Brasil pela leal
São Paulo na liderança da aviação
comercial da América LajiDa-

b CONSóRCIO RECÉM-FORMADO (AFIRMA o
COMANDANTE LINEU GOMES) É O SÉTIMO N.A
HIRARQUIA DAS EMPRÊSAS AÉREAS DO MUN·
DO - COM OS-PAULISTAS AGORA A MAIOR
FROTA MERCANTE, O MAIOR NúMERO DE TRI
PULAÇÕES, A MAIOR R:ítDE DE PROTEÇÃO AO
VüO - NOVAS LINHAS (INCLUSIVE 'NOVA YORK
CHICAGO, TóQUIO) El- NOVOS AVIõES (INCLUSI-

,VE DC-7
'

(da qualAerovias Brasil
não é diretor), o coman

dante Línneu Gomes divul

gou o nome da nova direto

ria eleita para a companhia
recém-adquirida:
- A diretoria da Aero

vias ora eleita, é formada

por ele�entos_.novos -� de

grande valor. O diretor-pre
sidente é o dr. Aguinaldo
Junqueira Filho, o diretor

superintendente é o coman

dante Armando Aguiar
Campos e' o diretor-comer
cial é o dr. Luiz Carlos Ma
rinho de Andràde '__;, nomes

que representam uma

tantia de sucesso.

�, "O consorcio recém

formado com a compra da
Aerovias Brasil --:- decla

rou o' diretor-presidente
da Real, comandante Lineu

Gome�, - nos' dá absoluta

, ...,

cerca de dez mil horas men-
sais (ou sejam, mais de tre
zentas e trinta diárias) -
total que não é igualado,
provavelmente, por qual
quer emprêsa do mundo. '

progresso para o incipiente
sistema de, transportes pá
trios - mas .principalmen-

. 'I;

. ;-, liderança �a aviação comer- - "Creio que mesmo a

cial da America Latina, e Eastern não atinge. Trans
,

"
.

"

,

o sétimo lugar na hierar- porta mais passageiros por

quia mundial." utili�ar aviões maiores, mas
nosso número de horas voa-

NOVOS AVIõES das é maior."

-As linhas do consorcio

Real-Aerovias serão ampli-' , Uma, outra emprêsa de

'ada�, t;�be�: ,., transporte aéreo está para
- "Além de poder aten- 3er adquirida:

der, indistintamente, com o -Com a compra da Ae

mesmo elevado padrão de rovias Brasil, qüe também

serviço, tanto os clientes
da Real como os da Aero

vias, nosso consorcio 'am

pliará o número de linh.as
que faz. Destacamos a am
pliação-imediata para Nova
York e.,Chicago, nos �sta
dos Unidos,' e os entendi

rnentos, rem fase adiantada,
para a linha Tóquio."

'MAIOR FUNCIONALIS
MO

inclui a Aeronórte, são cin-

Conlr� 'ero-I-co as companhias de avia- U

ção comercial já :ompradas :Z8ndo
por nossa empresa.. Un:a I LONDRES, 26: (U.P.)outra grande orgamzacao
de transportes aéreos t;m_IO duque de Wind!,or, que

bém está negociada e,- pro-
I
se encontra em rápida visi-'

I
vavelmente, ,virá a ser ad-' ta à Inglaterra,' almoçou

.' I -

.

quil'ida por nós dentro de' CGJn o primeiro ministro
, I" .

pouc.o tempo. IWinston Churchiil; hoje, 'na
..

Downina Streét ;lO 'resi-'
PESSOAL COMPETENTE I dA ,; ,:.. I

_ •

enCIa aO premler .. l':lao fOI

o diretor presidente da revelado ó objeto dià conver-
� O número de func�oná- Heal fêz par�ntese: ,I sação entre' amb<>S;: ': .

rios igualmente é'excepció- -Quero mencioÍl�r de
'

'Ual:' público, nesta ocasi�ô�/ ·'ãl---------"----
- "O copsorcio_ té� cen- confiança 'que tenho no fun�'

to e quare�ta tripulações cionalismo tanto d�, ter�a
I!!ompletas. Calculando-se' como de vôo, <\a AerovÍas
quatr_o elemerltos, no míni.. Brasil; ora integrado 'na

'- '

mo, ,em cada, há perto de Real. E' composto de ele-

sei,scentos tripulantes. Com mentos d� valor, a cuja ab
os funcionários ,de terra, negação e esforço se deve o

são perto de ,três-mil�e 'du- fator de ter até aqui man-
zentos e.mpregados:, tido a emprêsa s.�u nivel de'

,'" serviço.
\

MAIS HORAS VOADAS
NOVA DIREn'ORIA

O comandanteLhíneu Go
mes esclareceu, em prosse

guimento, que 'Real e Aero�
Nias Brasil, junta1,

'

voarão

Terminanel-ó,' depois de,
esclarecer ,qu«:, a :Real 'a4-J,
quiriu 87% dlis á,ções, da

,

'

"

O/JuJá
QUE ·MUITO VIRAM...

Os olhos cansados pela'
idade carecem de cuida
da 'constante� Algumas
gotas de LAVOLHO des

congestionam e limpam
higiênicam"nte os olhos,
dando ao olhar fatigado
,dos anciéios mais brilho

e vivacidade.

ga-

Vultos da História Pátria
o 'coronel Camisão

I '·@'>I",·"",j
. �'�I ll!'I I'·"'''''''�.'

... �í. .. __""'- ,.':_'.'1� _,1!p
, '''-." ·"",<)OQ·"",oS

ANDRE' NILO TADASCO
"

Recordamos aquele dia e o exemplo de Camisão
qu�, ao 'sentir' a aproximação da morte, l�mbrando-se
-lo seu dever, ordenou ao seu Ordenança: - "Salvador,
lê-me a e,spada e o resolver! Façam seguir a força que
�li :vou descançar!" .

; E descançou, para todo o sempre, aquele gr,ande
:Ierói,

.

nas páginas imortais' da História do BrasiL
'

• Saibamos honrar a sua gloriosa' memória, como
>rásileiros dignos da Pátria "que nossos maiores nos le
{úam!!!

,
-'------

_.A, Eqaítativa d9S Estados
Unídes do Brasil

ASS8:mbléla Oerallxtraordinárla
Pri;meira Convocação
São convidados os senhores mutualistas desta socie

dade a se reunirem em assembléia geral extraordinária
às quinze horas do dia vinte e cinco de junho do corren

te ano, na sede social na Avenida Rio Branco n. 125, 7°
andar, Rio de Janeiró, Distrito Federal, afim de delibe
rarem sôbre a seguinte ordem do dia: aprovaçjo da for
ma de realização do fundo social para ramos elementa
res, estabelecida no inciso um do artigo primeiro do de
creto n. 35'.354, de 8 de abril de' 1954, que aprova alte
rações' introduzidas nos estatutos.
�'Rio de Janeiro, 27 de maio de 1954.

Romeu Fiori - Presidente.
Pedroso Júnior - Diretor.
Reginaldo Tmjano - Diretor.

TRANSPORTES AÉREOS
. CATA�INENSE S;A.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARfA

, Convocação
Na forma dos estatutos e de acôrdo com a lei vi

gente, convocamosos senhores acionistas desta Socieda
de para a Assembléia Geral Extraordinária que se rea

lizará no dia 10 de junho do corrente ano, às 17 horas,
na, Séde Social, à sua Felipe Sehmidt n? 14 - sobrado,
nesta Capital, com a seguinte ordem do dia:

,<1-) Verificaçãq de aumento do capital social;
2) Reforma dos estatutos;
3) Outros assuntos de interesse social.

Florianópolis, 26 de Maio de '1954.
João ,David Ferreira Lima . Diretor-Presidente
Luiz Fiuza Lima Diretor-Sup�rintendente

inistro da ManIla
i,naugurando quartels

SANTA ROSA, 28 (U. objetivo. O almirante Guil

P.) _:_ Acompanhado de Ilobei, � seguir, inaugurou
sua comitiva, chegou, ante-, n? Alto Uruguai outro des

ontem, à noite, a esta cida- ses quartéis de fuzileiros,

Incrivel

«G�isto nunca existiu»,
aOrma um jornal" comonista

(SNA) � Em violento a- • se apresentado como o

taque à religião, um jornal' Cristo".
comunista da. Iugoslávia, em I ---------...:...--
língua italiana, afirmou:

'

"Cristo nunca existiu histó-
I ��II!III"'.IIII...1iiII

PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MÁXIMO

EM CORTESIA

,E EflCIENCIA

rância.

"Sem dúvida alguma,
Cristo nunca existiu histo-

ricamente, nem mesmd co- "
� /)PA�mo um simples homem. �,�Mas em todos os tempos e

�
�<

em todos os lugares tem �
havidos hostes de.impo�to- , �.......t"-e""''I=ILres, aventureiros, fanátlcos 01-
exaltados ,f? loucos que �m I PfRfE/(PÕ SEMH/Vlli.

.. ,
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Florianópolis, Sábado," 29 de Maio de 19546,

Secretaria, ,da Alr�'ôlluta
,

Vem, os técnicos da Secretaria da Agricultura, es

tudando com especial carinho á formação de pastagens
artificiais, mais nutritivas e resistentes ao rigor do in-'

verno. A introdução de ensilagem (rações armazena

das) e fenação, em complçmé�to 'as' , pastagnes ,�artifi-
�

ciais, são métodos de alimentação racional e Clue estão
sendo considerados pela Secretaria da Agricultura.

Será instalado, dentro em pouco, o Serviço de Inse

minação Artificial que, atendendo as fontes de abaste
cimentos de leite à Usina, -encaregar-se-á do_rápido a-' ciclo historico, um quadro completo das lutas que pre
primoramento do rebanho leiteiro,

As soluções' imediatistas, que apresentassem resul
tados satisfatórios e contornassem a crise atual, que st
originou com os temporais constantes que desabaram
sobre as zonas Sul, Litoral e -Vale.do Itajai, seriam: a)
- transporte de leite do -Vale do tajai, como se fazia ternatíonal, produzida por Aaron Rosenberg" vem sen-

anteriormente; ou, b) - reconstituição do leite. do aclamada no mundo inteiro, como uma pagina de
A primeira, isto é, o transporte de leite de Blume-

nau é impraticável porquanto aquela zona também. foi, sublime realismo; uma epopéia dos primeiros ,homens

duramente, 'atingida 'pelo fator climatérico. que levaram a civilização ao noroeste norte-americano,
A segunda, a reconstit,uição do leite, dada a escas-

um hino a vida e a ilusão. '

sês e alto custo do leite deshídratado (em pó) tornou-
se impossível.

E OSANGqE SEMEOU A TERRA

E O SANGUE SÉMEOU A TERRA, reune
, .

cederam a conquista de terras íngremes, constituindo
.

�.;' ..........

um pedaço da vida ,real em cores víslumbrantes,'

Esta produção .em Technicolor, .da Universal - In-

São protagonistas desta vigorosa realização cine-

NORMALIZAÇÃO DA PRODUÇAO,- matografica, os seguintes atores: JAMES STEWART,
Pelos dados êst�tístíco que a Usina possue (vide ARTHÚR KENNEDY, JULIA ADAMS, ROCK HUB

gráfico da produção) o mês de maio é justamente o mês SON e ainda a participação LORI NELSON, JAY é.
em que se verificam as maiores quedas na produção, e

já em junho inicía-�e' a ascenção da produção, isto em F�IPPEN e STEPIN FETCHIT, todos sob a direção
épocas .normais, entretanto, as chuvas e. as " enc.hentes

I
competente de ANTHOtfNY MANN, d,iretor dos mais

que assolaram. a zona a?�steCledo:a de leIte a Usma f?- novos de Holywood, mais corn reputação 'á firmada
ram por demais catastróficas, " J

,

'
,

As pastagens submersas apodreceram e como se' graça sa outros trabalhos seus, [á.conhecidos do público.
isto só não bastasse.Ia lagarta, completou a distruição I

Vale a pena ver: E O SANGUE SEMEOU A TERRA.
total dos campos. ..... AMANHA -r-r- A VOLTA DOS IRM-OS CORSOSOs produtos agricolas (aipím-e mandioca) -aproveí- ,

'

A
"

tados no trato da criacão foram também duramente com RICHARD GRENN, PAULA RAYMOND e

castigados.,' j RAYMOND BURR �'""�'
,-

Dada a estas condições anormais é de se prever ,�, ,

que em fins de junho ou princípios de julho se inicie a U�a mo,;?m�Ladíss�ma sequência de OS IRMÃOS
elevação da produção deIeíte.

,

' kE:,:\"'.7��Õs.
\ ��·r�

-

- -
- . \-=:j"� }

,

��---�.;-. _".-_"� ..

' I BREVISSIMO: TORRENTES DE PAIXAO, em

., TECHNICOLOR, com Joseph Cotten, Marylin Monroe
-,

e' Jean Peters. Direção de Henry Hathaway.

HOMEN'AGEM
aus c.íhpeões dll�Reio Agradecim-ento

, ,',�, z �eBVBE; DOZE 'DE AGp�'J'O, ,

"

No próximo domrngo,
-

dia- 30, o ÇLU�E, DO�E 'DE
AGOSTO prestará uma particular 'homenagem aos nos
sos i�CãmpeÕes Sul -Americanos, oferecendo-lhes a

"SOIRE'E" dessa noite.
O salão-de-festas seí-á decorado profundamente pelo

desportista EDUARDO RGSâ,�c,Ótn,mofivos remísticos.: )ib Mussi., pela firmeza de sua mão ao bisturi, pela
o que vale dizer" brilhantE:p1.erite. /: 'Ó'

Serãõ convidados especiais, os dignos Presidentes
das Entidades remísticas, bem como a crônica despor-:
tiva da Capital.

For todos m�'tivos a' reunião alcançará pleno êxito
no salões "feericamente iluminados do "Veterano".

No decorrer da noitada festiva, será oferecida uma
,

taça de champanha aos nossos Campeões e aos convi
dados especiais.

Haverá uma saudação oferecendo a homenagem.
, lfi�cfrn convidados os' associados do LIRA TENIS

CLUBE,,: -' s:
, ..-:.: .' '�-'"), -'

.

A reunião terá miC1Q' ás 21,30 horas.
,

"

Hermes Justino Patrianova, em seu nome e no de

, .ua espôsa, penhoradamente, manifesta, de público, o

eu agradecimento ao abalizado cicurgião Dr. Antônio

ua técnica operatória, pela magnanimidade de seu, co-
� ".

'ação, pela sua proverbial gentileza, pela dedicação e

ielo excelente tratamento dispensado antes, durante e

ipós � grande operação a que se submeteu sua espôsa,
). Odias de Oliveira Patrianova, no Hospital de Carl-
lade 'dó Senhor Bom Jesús dos. Passos, agradecendo,
iutrossim,' a dedicação e bondade da l;mã,13ernardete;
la Irmã De�nilda,: das ;n�ermeiras daq�êle nosocômio

,� de- tôdas as pessoas que lh� levaram � confôrto
,
de

,�ua amizade.
-----,----'---' ---- Florianópolis, maio de 1954.

Missa de um ano ,\
-- ,-

ECONOMIA, absoluta,
Grande CONFORTO"YOLANDA FERRARI

Henl'ique Ferrari e filhos convidam parentes 'e

amigos para assistirem à missa que mandam celebrar

em. sufrágio da alma de sua inesquecível espôsa e mãe,
na' terça-feira,,;aia 1° de junho, àS.,sete horas, n� Cate-,

.
• --.. , .!.-. -

"-

dral Metropolitana, agradecendo antecipadamente a
-:<-;.. �

•

todos que coinparecerelll à'êsSê át0;i;�li:",cristã.-, '" ' - "

. , ,r;�':}��>:", �.��
, '

,
' YOLANDA FEI{RARI' -._. ';;:;'',;;

,

'

� :;:;�'J{ �

:::.;.!.,
� .-; :.

.

-r

Os colegas da Secção dó 'R�ssoa1 ida Diretoria Re�:
, - .... -.' ..... _;

gional dos Correios e Teleg;a'l,Qs de Santa Catar�n�,
convidam, os parentes e, amigos, para assistirem à miss%�,;"
de um ano, pelo p.escanso da 1?onoÍ$Si:,m�' alm,a de Yolan-

'
,

-
�,. -..;,. �.

da, que será rezada,' terça-fei-ia, l()�Ile:1 junho, às, 'sete
........

l '. 1-. ,.",_.
horas, na Catedral Metropolitana. �

_
> '

AQUECEDOR

ELÉTRICO

��"
IMÉRSÃO e

Capacidade 30 liTROS

• Construi'de inteiramente de
cobre.

• Aquecimento ultr� rápido,
-:;�'.'�'

.

• Hte abunda(lte nil tempe·
ratura c;jesejada.

-Aviso Gp.rIUDO
Convido ao eletricista conhecido pelo apelido de

LAGÔA, a vir áo nieu estabele�imento. comercial, no
I' ,

prazo de 3 dias, afim de resolvermos assunto que lhe'

interessa, antes que sejam tomadas outras providências.
Estreito, 26 de Maio de 1954.

Otomar Bohm
,

.. '

proprietário clà Casa EUREKA

�if
O' MISTURADOR DÁKO, d� regu.
'egem in.tenteneQ, permite e

n:Ííior asce'e de greQloIcções de
TEMPERATIJRA.

O ESTADO

"Impacto d� oOlà' r» .1·n 'e\ 'In.',

"

,cruzada aVI- U '

:.
-

,

,adora
as

um

SÃO William CGANEY em:

HOMENS DE PERIGO
JOSE'

Inicio -do seriado: '

MARAVILHOSO MAS

CARAQO
Imp. até 14 anos.

Preços: 7,60 - 3,5Q

(SNA) - Onze mil pes
soas lotaram o "Estádio

Harringay" em Londres pa
ra assistirem a primeira re

união da "Maior Campanha
Londrina" , -dirigida pelo
famoso evangelista Billy
Graham. Duas mil pessoas
não puderam entrar por fal
ta de lugar,

"Estou profundamente
convencído", disse Billy
Graham, "de que 'estamós "

As 4h5.
no comêço de um movimen-I' Filme Jornal. Nac.
to . de amplitude mundial Os Anjos da Cara Suja
dirigido pelo Espírito de em:

Deus
'

Peço-vos que FELIZARDOS DO' AZAR
,oreis como nunca. O único Início do seriado;
modo pelo qual a nossa, ge- MARAVILHOSO MAS-
ração poderá salvar-se do CARADO

Brevemente festiva
inauguração

XX�

�ITZ
Não haverá sessão cine-

matográfíca

/{s 5' e 8hs.

Espetáculo inteiramente'

novo, com novos e sensa..

cionais numeros da Cia.
Internacional de Marione
tas

'ROSANA -- .PICCHI
Preços: 10,00 - 20,00.
A's ã-horas ,_:_ LIV'RE -

A's 8 horas até 10 anos.
materialismo e secularismo Imp, até 10 anos.·

As 5 e 8 -horas,

.,_...,.,.,�_MONROE ,

'

WillÍam '. �-�_
.Iune HAVER em:

O':SEGREDO DAS"
.

VIUVAS/
'

.'

, é por meio da, oração .. , Preços: '7,60 � 3,50
"Não vim a Londres para As Bhs.

tentar reformar-vos. Esta- Filme JornalNacíonal
mos aqui para uma campa-, James GAGNEY - Dan
Ilha cujo fim é vencer-vos DAILEY - Corine Calvet

j
para Cristo. Desejamos que

I n�m deslumbra,n,te espetá,o povo volte para as igre-
I
cu lo em maravilhoso tecní,

jas! Des���::;dnó::{��-"-"
I� na� igrej,�s. Volte-j SANGUE POR GLO'RIA
mos as igrejas ... , �o programa:

'

Bodas de Prata
�C:ONVITE

_ MAURO e, :PAULO NUNES LINHARES convi-
dam seus parentes e 'amigos pará assistirem a missa vo- �

ID'
,

tiva" qu� mandàm celebrar, 'dia ,31 do. corrente,' às 8 ho-
'

���.t,II •
ras no aHàr SÀGRADO CORAÇAO DE JESUS na Ca- ._ �,,�Ir.

,tedral Metropolitana pela passagem das BODAS DE ---,

PRATA de seus queridos pais ILDEFONSO E NILSÀ,
antecipando os mais sinceros agradecimentos pelas aten

cipando os mais sinceros agradecimentos pelas atenções
ções dispensadas.

,

No programa:
Noticias da semana, Nac.

Preços: 7,00' - 3,50'

As 8hs.
Atualidades Atlantida l.-

Naeional. .,

Humphrey BOGART

, PartiCipação
José Júlio da Silva e Senhora, participam o'nasci-'

mênto de seu 'primogênito, JULIO CEZAR, ocorrido
• �lo, .,

,:lia 26, na'M�ierniâ.âde "'Carlos Renaux".

Brusque, ?6, de maio de 1954.

em:
'.

UMA AVÉNTURA NA
AFRICA

Teehnícolor
Os Anjos da Cara Suja
em:

FÊLIZARDOS DO AZAR

Imp. até 14 anos�
Preços: 6,20 - 3,50Ã-v-i 8-0(, ,

CLUBE 15 DE OUTUBRO
O CLUBE 15 DE OUTUBRO, avisa aos seus distin- CASA l\fISCELANIA distri.

tos associados, que por motivo de força maior, a soirée b. 'd d R 'di R C A
d "d' 29 'b d f' fI' ora os a Os ".

)rogr,ama a par� o proxlmo la , sa a o, 01 trans �- ,

'

,

:ida para, o dia 30, domingo, com início às 21 ,horas. l
Vitor, Valvulas e 'DISCO',

A DIRETORIA J, Rua Conselheiro Mafra.

lO

CONFORTO absoluto
,

"

- L

Grande ECONOMIA,

CapaCidade:
10Q a 1.000 litros

•
?

'FObric:o«os no. tipoe
horizOIltQI e ....'!icol. ._-_._ - _- ---- - --- -"'---'-

.

• Construção sólida. sendo I 'caixa interna de COBRE •

!evestida de material alta.mente ISOLANTE (lã de vidro),
;/ • Resistência do tipo tubular, inteiramente blindilda.

• Controle ilutômático de temperatura por;' TJ.RMOSTATO.
�e proporciona grande ECONOM.IA.' ,

PAo.,: GARANTE O QUE FABRICA<í---·
"":JtII,��.

. '::---....:-

"" r� B j lOS SIt.-Comérclo ,8 'uênclas
" RlIa 'João Pintol ,•• :pólis-·Sta. C.t.rin.�""""_""'.=,"""'�"""':-'''_''''''''',""","""....,.,."......,.,.,.,.",��
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iarão o nome do ex-intér-
"

está ventor do Rio Grande do
I •

Oportunidade especial para aquisição, com grande -unciado, ° lança- N PDC
Iacil.dade, de um esplendido lote na VILA FLÓRIDA. .endo . an�' ,Sul o PSD, a UD ,o ,

, ""r�ncife, da candi- , 1Lugar alto e saudável, e toda facilidade de condução. mente, em R�,�:') _ 'o PL e o PR, mantenc o-se
Pr-iviligiada localização, nas PROXIMIDADES'DO ES-, datura do gei:I'k)h�� "Oswaldo i ,

.

'

_

f
TADIO DO FIGUEIRENSE, assegurando valotizaçãg, '''ê0 go- fora dessa coligação o PTB
imediata.'

'

,

,.
:::ordeiro de Faria ,\,at-t, ,

PSB
'

" . OS TERRENPS EM 'ZONAS MAIS DISTANTES' vêrno de,'Pernambuco.'Ap,Je::'\",e
o .

NAO PODEM OFERECER AS MESMAS VANTA- .L

, 'qa'- ,

,

",'
"

�),' ,_ .'
I

Ve d'e" ���
'·n, ,': �at:, �

"

I 'ederavão 'dos Trabalhadores, Das \ yma F,:rrn�eià" c�ni r��ul���estoque;' �n� l\ia'P��� ,

'. ,.'. da Cidade de' Sao J�e: ',' ", I '. I" -'.Ú,
r

,Industrla,s do Estado�de s. Catarloa T�atql:.�o'ni p Prefeito' MnnicinaI' de São 'José. �{

"C õ M U ,ir I C'A ç Ã O'

"

"

> ,< /' �'
,
� :' � .:,,' ':,< "",:

'

• ..lt);.'
.

'. ' -

" �

I Procurando ampliar e aprimorar os benefícios pres- ...
'

'

tados aos seus filiados, dando cumprimento, assim, as �.. I '. •

I suas relevantes finalidades; a FEDERAÇÃO,POS TRA-
,

'

...M_leI õ."".... ".l. 1,••• ,,-, \", "

I BALHADORES NAS INDUSTRIAS DO EST,ADO DE CllIIITíM rau......... �·=osn.....
" ,��NTA CATARINA, comunica que dispõe, agora de I ., ---- _

I um -

Córisultõr' ':Jur�í:dic-Q' :pe:Fm�lDente, que-ratenderá ,;--aos-' -,' ,�,_

) interessados', diàriamente, das 9 às 11,30" à Rua Tenente I
Silveira, Edifício Pártenon; 2° Andar, sala 203.

" � Fpolis. 19 de maio .de 1954
/

..
Carlos Bicocchi _ Presidente

«Vesti: os Desnudos»!. :::�Q�EL��:�
.

',,' C(ampa.nha "do aga��l�;o_" '�"\';::�f��:��I:,
ESta"éi1�ãis' úTnã' das grandes -campanhas., .que _P;, -;"'_' "',: """�:'� :��;'!:.' __ ',;,_'

",GRÊl\nOlPEDRO JORGE FRASSA'l'I" vem encetando '-'--'��
,

. '-"

em benefít-io dos, menos favorecidos de nossa Ilha. � ,
, " .

,p..: It "IA. .

Os jo(vens componentes 'dessa benemérita agremia- � I�
cão fazem, por nosso intermédio, um apêlo, dirigido es- \

m
"

'

i>ecialmtte
às senhoras de Florianópolis, para que se-' \

parem u 1 cobertor ou qualquer peça de roupa que possa
.
tb Jll!!!!!!"'1!!!!!!JI1-

aquecer; aquêies que mol. têm .urn teto para Lhes servir '7"r"'�'"
de a��t�do��róximo, a partir das 13 horas, uma comi�_' Pl8F�/fR(J' SEH IfiVIIL

:

p ""E'rI. OJ
tra construção.

,

� _ .,', Tratar à rua Bulcão Viana, 81, nesta Capital.são pro\c\lraTá as casas da Av., Trompowsky e da "Chá-

_

"

.

.

,

,,' 4(1,"i<Ij' C
'

cara dd 'Espanha". .

:�

$Ol�trOS 'pontos da cidade, não poderão ser visitados, �

,por'hqlra, pois que parte dos gapefistas, deverão encon- Bala,p.oa,S entre \.1/, ,�'�."'''� 'F'I " d' C ',I' 'CãIIf-,-trar-sê .em algum ponto da Ilha, em excursão assísten- II "II

7+E- ores a uo' 8 Dacial. ,E\ntretanto, as senhoras donas de casa poderão en- ltal,,· !I,a 1000s18118' ,OUIIA/'fTE TODO DIA '

" '

'

'. ,

viar, �e possível, os agasalhos que puderem doar, para a Ü" / ", nossede êlo, "Grêmio", na Rua Tte. Silveira, Edifício Parte- �P""AALsErReIMaçO,0_e',�2.e6n't(rUe'a IPta:.� I" ",,' ���,', �\lA�,1:,JOS " RIO,26 (V.A.) - O,dep. chefe do g�vêrno o telegra-
non,'fsala 201. (Encirria�do Copacabana Bar), das·14 às'

-

-

,t'
,/ ,I "

d 'b d

•DtI,
Flores da Cunha esteve no ma de felicitações que lhe18

h;Or?�'Me,
�a

Eao'N'AGEN5 �:I�r:s�U:::I::J.l;:n�:�::��, '% ',� ':/, �,' �. � �" ,Palá'cio' d,� cat�te,; sendo re� II e.nvio� Ge,túli() pela pass�-
H '

"

" " "

"

,',
'

,
"

' vera,o fazer esquecer a' con-, ��, � � , �
. '

"

, ,,' : ' gem
. do sêu aniversário,. 'O'

- '1,]!IIJ cebldo em audlencla espe- ,
""

'

.,)1 ao "P'r'dS: ..Ie,nte Chamoun tribuição da: Itália à própria
'"

, 't'
�

,,' .J...' 151'. Flores da Cunha mante-
, � lU causa da independência iu-

'

, , ,

,
' .

cla!. O obJetlvo do procer I
ve longa palestra com o pre-

BU�NOS l\IRE��' '28, ,(o., I gentin�, Cha�oU:n ass,istiu goslava, tanto mais que a
" , ,." gaúcho foi agradecer ao, sidente em seu gabinete:

P;) _1 O pr,esid�rtte do "I:.i- : ':0 Te-Deum cantado na Itália já pagoll :nuit,� caro!

tIMISSI'- DE SEGU'NDO ",Uft
' '

bano ( Camille Chamoun, Ilcat�dral Metropolitana e,
os er-ros do fas�l�mo, de-, ' "L', RnU 1'--:----------�--_..;.- uOo.__

, 'l d f l� clarou o sr. MarIO Scelba, Viuva, filhos, genros, 'nô- 'pelo transcurso do 2° anoparti<,�ipou junto com o pre- à tarde, assistiu ao es i e

A ')' dE'
-

,

i" pr.esidente do Conselho, em I ras e netos ,de Virgilf,o,I':Jo,-. do falecimento daquele se,u I 'U"I ,lar,' \ e 'serUor.·osidelf,lte da Argentina" gal."
'

. �I
, ( . '. de que, participaram 200 discurso.

,
sé, Garcia, convidam' aos saudoso esposo, pai, sogro

Júanl Peron, das c-enmomasI' l'
I

'1'
.' mil ,reservistas. Amanhã, a seus parentes. e pessoas d� e avô.

ontem efetuadas pata _a co- ", .

-

suas relações 'para assisti- I
,

,

'

-'

"

,',
,

.

'
,

IU,mversldade
de Buenos -

Imel .oraçao do 114° amver-
'

, I

$'
rem à' Missa que mandarão E a quantos comparece-

sári� da indep�ndência da'Aires lhe v'ai conferir o '�,�n"l''IR'Itn'O' 'cele.brar, na Catedral Me-' rem a este ato de caridade I

Arg,bntina. No sexto dia de Ig1:áu de doutor em Direito LJU J tropolitana, no dia 2 de

I cristão, antecipam
aos' seus

sua 'visita oficial à Ar-
I
"honoris-causa". .junho p�róximo, à� 17 ;�o,ras, ,agradecimentos.

Ir:l�,rà,::S;�d:�':D1:S{� ",' :;,' ,,' Catarina, �' ,i'
.',

r,A diretoria do Instituto da Órd�fu' d'os,:'A,dv�gados
de anta Catarina, no interesse"d�,s próp,rios interessa

dos e da élasse, pede a atenção dos srs. advogados para
o

dfsposto
nos artigos, a'Qaix,?, tra*sc;ritos, dos estat,u,

tos

\
I
soei ais, no capítulo relativo à' à,dmissãb:,

'

"Art. 8° _' Os membros do Instituto, serão admiti

dosj', m'ediante proposta escrita" uma par:a cada -candida-
to: sendo a, propostá, quando, para >membl'os efetivos,

. ,J@�� •

ass�nada- por qualquer n,1ert_lbr?, ���tly,o, �q pleno exer- �,-, .

dcio dos dÜ'�i�os sociais, ,e. ,ql!�ndo, para socio� honora- I, .

. .
'

rio� beneméritos e corres,pondentes. pelo menos por I
O ,Ç,entro r çle Irradiação

. cin\d.? men��r�s efetivos, tambem no �leno exercício dO,:j Me�t;lJ "��o.r e �uz" realiza,
d' eüos SOClaIS. .' .', �so�s Es?tencas, todas as se

, I? Art. 90 _ Só �érá" toin'adà '�m consideÍ:áção propos;' /guntJas �,���tàs� à�. 20,30 à rua

ta{, para membro efetivo ou correspondente, quando .1,Conselheiro Mafra, 33 - 2°
aelompanhada de trabalho jurídico do proposto, exceto andar.

qfant� a esta �l,tim� categori,a'ise o can�id�!o. f,o,r .
es- ,I, ,EN�RADA FRA�CA

'1angerro
e re"dor lo," do pa" . .., ;/.

• ,

.._ '/ '/' .,:;"

I

}-== O .TA�,""?__

� Paóto so re a ,Ind
'

�ina '

.

WASHINGTON, 26 (U. zar uma série de cterên- e as condições não são a,

, P,) - Em Manilha, o se-
1
eias sôbre a defes, mútua mesmas.

cre_tário da/Defesa dos Es_1 filipino-norte-amerjcana, Em Londres, o "Obser

tados Unidos, Charles Wil: Manifestou a ?,pinião de 'ver", i�dependente, publica
son, declarou não acredi- que não se po�e .realizàr o fuformações "ínquíetantes"
tal' na �ossibilidade de se-: Pac�o do Pa�dlqo p-�lo ;me3�, vroc_edentes' '�e Djak:rta,
rem envla,das tropas ameei- 'I mo padr�9;Áac Organízação segul)do as quais o governo

canas para a Indochina. do Trataflo do' Atlântie ,lndonesio sondaria atual-

,
Wilson chegou,

.

hoje, .a �orte, JPorque as situaçõe mente a China comunista
esta capital, a fim de. reali-' kão cofiÍlpletamente diversa . para concluir um' pacto de

�
.

não . agressão, 'ao qual seri-
-am provavelment� convida

à'd� à, India e a Birmânia.

O "Observer" diz ser cla
ro q\le êsse pacto seria' uma

,'vi' liAg /> t repIic�'a em eve�{i� �':c-=-' '-",
.1 � .,.fII � � {"I", "

to do sudeste asiático' pa-
i7 .�

. trocinado pelos Estados U

nidos. Recorda que, na Con
Ierêncía de Colombo, o

. Dlatrlbuldor

\
'. �C.: I;lAMOS SIA,

,

J I

'Peça hoje mesmo informações a
,

'

"',: S,OCIEDADE IMOBILIÁRIA SUIt BRASILEIRA
I"

.

LTDA. (SUBRAL) ,

Edifício São Jqrge, Sala 4 - Fone: 2-1-9-2.,

�
,..,�

"

'

·-ae,

EM:PREGADA
Necessita-se de uma para acompanhar. família ao

Rio pe J!lnei,ro. Paga-se bem.

Tl:aÚlr à rua General Bittencourt n. 120.

,EMPREGAD'A,
Precisa-se de uma, que 'saiba cozinhar. Tratar à rua

:'3ulcão Vian�, (Praça da Bande:ira), n. 49, Nã� precisa
ir àS'JHás, " •

'.�

Casa e terreno, com Hx20 mts., situado' à rua Ber-
nardino Vaz, 114; no Estreito, Espaco ao lado para ou-� , ,

PRECISA-SE AUXILIARES DE ESCRITO'RIO
/

COM PRA'TICA EM CONTABILIDADE E CO�RES-
POND�NCIA CQMERCIA4,

TRATAR NA CASA "A CAPITAL".
,I

--------

LIRA TENIS CLUBE �

•

Q\)€.�..�U�._ .' _�: ..!f:", '_'.
.� ..- ..

'
, ;

"e �100 00 �I""� : .

'.:.'
-

-: I';
- .

:;. � c�_,ist.''i61� VoS.
r iP ' '.' . .

.

: . .b..I.... c.m.a. Cdflt. 'tua
, ".: ;' :

_ • • • • ..' lhe .,cnde'" jUlIO �om.
•
• •••

•••

pcn.��,

.

1.)1...";4 p�r... SUA residin.
'., ,ci ... um lindct, útil f"'Cse"te:

um BEUSSIMO eOFREde J4CO eIlOMADO•.

NCO AGORiCbLA,

� .:r�N;, 16 .

'

..-.--- FI:..QRIANÓI?OLIS - SAfoiTA ,CATAAII'IA •

, Pr?grama de Festas mês .d� ,maio. 1954 ApreD�� dac.llo:graliaDIA 29 _' SABADO _, SOIrce dos Calouros Escola ProfissIOnal "Pedr0 Bosco" :._ Reconhe-
, 'Ida Faculdade de 'Farm.ácia e Odon- 'I

cida pelq G�vêrno EstGldual em 19 de setembro de
,
., , , '

,

' ,
; 192� pela �l,,n. 1,376;�, ::' "�" I' ,

,

' tologm - A s 22 horas, ',,, ,'Y'," ,\. lll{a.VidaI: Ra�po�\ 80',"7" 'Flqriànop6lis:,\."
"

,

' � ""\"�,4," .�-<,' � ',," ',,�: • .'�1j(,'l'tl' -4\,,)�{),.t.
� ; :

' "
,

J';'
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Conforme fora convoca- NOVOS MEMBROS DO DIRE
- ' ' { .' ,

da, está-se reunindo pre- SCHWA
' _

TORIO REGIONAL OS SRS., DR. ARMANDO A� SIS, .ot{ACILIO MACEDO E HENRIQUE
sentemente nesta Capital a

RZ. AS DELEGAÇOES PRESENT ES. A INDICAÇÃO DE CANDIDATOS SE RA' CONCLUIDA HOJK A SESSÃO DE
.Convenção Regio n a 1 do

.

,ENCERRAMENTO. ,HOJE. Américo Re,pelo Saraiva, rio Teixeira Carrilho.

Partido Social Democrático,
10 prefeito Pa4l0 I CAPINZAL

SilViO, Spalding
de Souza e Rober- ,RIO DO SUL _ Ray- 'Manoel Fernàl'Udes, Guima-I GASPAR - João dos

sob a presidência do sr. dr.
Preis. Santos, Luis Dutra, José to Hoss. mundo Máyer Sobrinho, 0- âes, Sebastião N,odari, Ar- Santós.

Nerêu Ramos.
' 4 - Homenagem à me- Ricardo da Silva, Alexan- CAMPO ALEGRE - Eu- tacilio Macedo, Ermelino ] indo Dollolmo, Shlvio Pos- CAÇADOR Jandir

Ante-ontem reuniu-se pre-
mória do CeI. Carlos dre Tomazzoni. genio João Herbst e Osni 'Largura, Orlando Bertolli, .obon, Rudi Nodari. '8perança, Napoleão PIoetá
Sperança r: pelo d�- XAXIM":"':: Luiz Lunardí. Ribeiro. 'I LAGUNA P 1)liminarmente o Diretório vo Ribas Reis Mario Ma-

- au Uj Car- de Morais" Arnaldo de

Regional do Partido para
putado Siqueira Belo. PALMITO Serafim PALHOÇA - Jaco": Ma- fra, Nelson Ab�eu. �leirO, Alberto Crippa, AI- Paulo Timermann e Rauli-

dar posse ao seu novo:
5 - Homenagem à me- Ernesto Bertaso. ,noel Knaben,Arí Wagner, JARAGUA' DO SUL .rn i r o Conceição., Sulvio no Gentil Matos.

membro, o ilustre deputado
mória da Profa. An-"] XANXERÊ Adilio Ivo, Silveira e Dagõbeito R,o d o I f o Emm�nd6erf��, C��fi"Q, Archimedes de �as- 'PORTO BELO - Anto,

Siqueira Belo. Nessa oca-
tonieta de Barros - Fortes e (Julio Olímpio Tor- W�l�or da Silva.

,

. I Walter Breithaupt, Mlario tro Faria,
.

Antonio
.
J<\�o nio Francisco Peixoto, Nel,

sião coube ainda 'a êsse or-
pelo dr. Rubens de Lato. S�Q��J'.O"...;::::;:-Jrr nc1.� ·��:�';;.n." -t.'i Cunha )lV1ello, Machado, Dilton .Brasil, Olp_ son Leal, João Francisco

gão -diretivo prover tres
Arruda Ramos. TUBARÃO ldalino �Roesler. 'Arquimedes Da�'t'a;;' Heinz mar Florentino Machado, Pio, Luís José Batista, ·Joa-

vagas existentes no seu
6 - Homenagem à me- Fretta, Dilney .::_ PIRATUBA - Frederico Mereuardt, Vitor Bernar� Salum Nacif. 1

-r ,quim Matias, José Poncia�

quadro, recaindo a escolha
mória do CeI. Vidal ves, Manoel Brigido �osta, Poy Filho, Eduardo Bento dfs Emmendoerfer. TURVO - Lecian Slo-, no da Silva e Leopoldo Jo,

nos valorosos correlígioná-
Ramos - .pelo" Des. Francisco Salga ro Francis- Osório,' Rubem Haro dos CURITIBANOS ""- Salo- vinski. �é Guerreiro,

rios dr. Armando Valério ��iO Teixeir� Car- :� d; Paul�dr�ia, Jaime Santos; Atayde de Azevedo mão Carneiro de Almeida, SOMBRIO Lecian � TJUCAS ., Valério Go-

de ;Assis, srs. Otacílio Ma� runo. oa, er��(do Genovez, An- Barreto, João' DitzelyArnil- Carl<?s João Crippa, Se- Slovinski., m�s, Jaco Tavares;" Luís
cedo e Henrique' Schwarz.

7 - Saudaçãa aos srs. ton��lMavid Filét e Osw�l- do Ko .Freítag, Hermes bastião Calomeno, Prestes ,Mafra - Frederico Hey- Sal)ti Teles e José Cherem.

Várias outras decisões ad-
Presidentes e repre- ::lo/.}V'estphal. Raul Aires, Dante Dalfovo José de Souza, Walter Te- se, Hercílio Buch, Walde- lIANGARA"- Ajalmãr

ministratíva., foram f�itas e,
sentantes dos demais /.,'- RIO NEGRINHO - Pe- e Guilherme Paletto. nório Cavalcanti, Ernesto' miro Popp, Pedro Kuss. KielJing.

dentro da finalidade da reu-
partidos - pelo sena

__

[Cicles
Porto Vírmond. CONCO'RDIA - João Bernardorii, Orocimbo Cae- ARARANGUA' - Leci- JOiINVILLE - Ademar

nião, .foi organizada a lista
dor Ivo d'Aquinord', ,ITAJAI - Arno Ba�er Estívalet Pires, Atilio Fon- tano da Silva. an Slovinski. Garcia, José Americó Dias

de candidatos sugeridos à
8 - Palavras

�e,;�cer- FranCis�o de Almeida, Ari tana, Fioravanti Massoliní, ÇAMBORIU - Antonio IBIRAMA ,- Ivo Muller, Barretêj, Henrique Schneí-
C - ramento -

'

" '

d d S L' J l' C Ribei N F d 1 Filh 'G A 'I' Vicente Pfíffa d J..! A
'

donvençao. Esta, instalada A P 10 dr. cernan es e ouza, UIZ, U 10 ezar 1 el�o eves, a e 1 o, uy nge mo ,<. er u1tlior e steroi e A-
Nereu R:v' '

L G' E d lf F 1 A d V 'PRESIDENTE GETULIO rantes.;, '

?ntem, ás ,15 horas, no Clu-
AS SE ���,�1nos. , ,;opes onzaga, urico Ro o o Â. e ipe ren a, ieira, Acacío Bitencourt, 1

be 15 de Novembro, gea- S��JES DE Krobel e Arquimedes Dau- Euclides Antonio Marcos e Pedro Francisco Ramos, AI- - Raul Silva e Francisco' ITAI�)POLrS _- Paulo

til did (ÕcN' ,

O ld S h' h tt
.

A d t H' FAx
'

Erico n�.
1 ki I

1 mente ce 1 o por sua dig_' /'-.<J. TEM er. ,sva o c ioc e a. vim r e, enrrques a- .'
, ,

vVlle enos 1.

di tori
.

d 1
Ont bfW

d d
. IMARUI' P d: Bit SEARA A t

. Palu . B d V CRICIUMA Ma'rio IND.<1:IAL Gna Ire orla,' In icou os!;; t'�m, entro a' maior
- e ro 1 en- - r ermo - rancicco ernar es, ero- .

' "'f -, ermano

candidatos do Partido à As- ftr>'armonia e 'cordialidade, court, Pedro Manoel Albí- do, Clayton Wosgrau, c-u. nico João de Souza, José - Diomario da Rosa.
'

I Brandes Junior e Arlindo

sembléia Legislativa do

�c!'r
realizaram-se sessões do no, Benjamim Bez, Epítá- I

no R�cha de Araujo, Anto- Gervársio. SÃO FRANCISCO' - Ferrari. I ' ,

tado. Em segunda ,ei/':'S- Diretório Regional e 'foi cio Bitencourt, Walmor I nio Possan, Antonio Palu- SÃO, JOSE' - João Dr; Rogério Zattar, Colato-! TIMB6';..:... Tchcovalnldo
pl

,.

li sessão li d
'
.. - Antonio C 'a Hugo d .... ' do Paulo Ferreira, A ld nio Belem Dr Artur Bu I Percion in R ke:

��r •

rea iza a a pmrrrerra sessao orrel , <::'. rna o ,. ,-
, "nugo oep e,

..r'-..,SJ '

_

-,,<,-:--se ,hOJe, lo plenário da convenção. Bitencourt Ribeiro.
" CHAPECO' - Serafim ,Souza, Walter Borges, Ar- chele, Otacilio Rapol'o, Os- Horst Ott�) Domning" João

,- """� v ça escolhera as CONVENCIONAIS CAMPOS NOVOS Bertáso, Cid Ribas, Lenoir tur Manoel Mariano, Silves- waldo Za'ttar, Leodorio Ja- Floriani, P'-I.lfied� Carlini.
candidatos pessedistas ao

Relação dos representan- Joãb Gomes de Campos e' Vargas Ferreira, Arnaldo tre Fernando Philippi, Gen- cinto da Silva, Antonio La- SÃO J0j'\GUIM - ,CeI.
Senado e � Câmara Federal

l€S de Diretórios Munici- Gasparino Z�rzi. I Mendes e Aiexandre Fer- ,til Si-lveira Sandin, João ercio Brunatto, Antonio Adolfo Jos1é Martins, To-
e aprovará nloções. SA-O' CARLOS C 1

.

Amaro VI·el·"a. Fen�el'r',a Ramo's' Neto, Leo C 't ,.0

dpais e Delegados eleitores, - ar os
,
ral'l. ",' mas,' os a,o Arman o Al-

A SESSÃO DE EN-
presentes à Conv�nção do JOAÇABA - Oscar Ro- K�app, Ari Ferreira dos �eida Meri,donça; ir�o de

CERRAMENTO Partido Social Democrático. Institui!; dos Industríários drigues da Nova, Alvaro Santos.e Dani�l Marcelino Bona Sartúi:i, Si,lviá$ouzà,
A sessão de encerramento ,BIGUAÇU _ Ordando Tolentino d� Silva, Beno Ramos. 'Dr. Nerêu jGhizoni, joão

realizar-se-á hoje" às 20 ho- Romão de Faria, Francisco CONCURSO PARA A, CARREIRA DE ESCRI- Balta�ar'Wiederker, Fausti- LAGES Vidal Ramos O'zelané.

ras, no Cine Ritz, sendo pú- Roberto Silva; Pedro Mi- ' TURÁRIO-DATILÓGRAFO no Eleotério da Luz, Do- Junior, Osni de Medeiros O'RLEA!ES Samuel

blica.
,

\, ";l,l,el Guirriarã�s, 'I;ourino 1 - Torno público' que" pela Re�oluçí'ío n. 1585/54, ,mingos Bonato, Antonio Regis, Alfredo Floriani, Sandr�ni, Lu�s Pizzolatti
,

'd
-

'J ,.

d S A' l'
foi determinada a realização de co;ncurso para a carrei- Concatto, Silvio Simi, Gu'" Dimas Oliveira Waltrick, Sobrinho, Nil�on Car'l'onl'O programa essa sessao l'�onorlO e ouza, ve mo
l'a emepígrafe.' 'I'

é o seguinte:, vluUer, Jamil Jorge Nico- 2 __: O concurso será regulado pelas Resoluções ns.
rino Piva Dalcanalle, Jacob Waldo da Costa Avila, Jo- Rafael Silvestre! Hercílio

1 - Abertura dá sessão lau, Julio Teodoro Màrtins 1202 e 1290/53, e obedecerá às condições determinadas Balduino, Antes, Ulisset,

I
ão Ribas Ramos, Argeu Go:- Spindola e Be1'ljamin' B.

e constifuiçãQ da Me- .� David Crispim Correia. no Edital de Abertura, publicado no Diário Oficial- da Cunha FO. dinho Furtado e Des . .Ma- Barreto.

sa BOM RETIRO _ Arno União, documentos êsses afixados no Pôsto de 'Inscrição. 'HERVAL I)'OESTE �.
, , 3 - As inscrições permanecetã'o abertas até 7 de ju- R

' "I2 - Saudação aos con- Oscar Meyer, Alfredo Wag- nho, e sàmente poderão ser requeridas. na Dlegacia do
Oscar odrigures da �o�a,

vencionais . pelo [ler Junior, qrlando Philip- ,I. Ao P. 1. em Florianópolis, Edífício IPl\SE - 2° andar,
deputado Fernando di, Publio Palma, Vitorio, no horário de 12 às 18 horas e, aos sábados, de 9 às 12 T'IM

'

,

Ih
" •••

Oswaldo de Oliveira. W. Graipel Erich Max .oras. .

-

'

. -

3 - Agradecimento dos Mo 11 r O�' Ido U bano Florianópolis, 27 de maio de 1954.
,

,DE PRIMEIRAe e e wa ,'r I· Eurico de Siqueira Lisbôa
convencionais - pe-I Nunes. ,

' Delegado

compreensão cívica. Todos

Fpor todos. Se há sacrifícios ..,
.

.

h na t I

a fa2ler, todos são candida- I·,eG � a · O'tos a fazê-l.os. Um bloco.
.,

'

'/-
Monolítico.

Emocionahte.\,
,

A cidade está cheia da noticia: o sr. Joãdl Col-
I Diante dessa coesão �s bom- h,n, Secretário da Viação e líder udenista no �orte
bardeados adversários se a-

do Estado. ab1'iu-se' do govêrno. A sua demissã}> foi

larmam. Sob os impactos I
solicitadá num telégrama (de Cr$ 600,00'

ct:'f:zei-ros) cuja transmissão esquentou até os fios tel grá-das hidrogênicas que lhes fico.s. O rompe-rasga teria sido motivado pela rga-
estão desmilinguindo os ar- ,nização da nova diretor�a da Empresul, da· qtJ.al o

raiais. Em fac� desse exem� .sr. Bornhausen, acintosam�nte, afastou elem�ntos
pIo de solidariedade parti-

colinistas e representantes das industrias. Os b/natos
dária e de disciplina, desa-

.

e noticias corr,em juntos, não sendo ainda pos' ivel
separá-los. Dizem os primeiros que o sr. CoIl in e

seus amigos udenistas, inclusive o Prefeito d Jo
inville e o� vereadores udenistas, teriam rOl pido
com o governo e com o partido.

De exato, sem contestação, há o pedido de exo

neração do Secretário e as suas descoII).postura� te-

������:i�� d��::��. �. �.a. �:D.N: .:�.���:.tal
_ , 1.,

O's udeaistas estavam esperando que da

ton-venção pessedista saisse alguma bomba para os

consolar.' ,

'

Estavam mor1'endo de esperanças por um es-
touro no P'. S. D.

'

L
'

': ::::��:::���:i:Ji::t::el:��:,:: :��:�tC
só viaja de avião a jato. . ,.' . I,

, ,."

, ,.; I '-',' l

: � � � : : : : � : : : : ,: : : : : : : : : : �: : : : �: : : :/: : : : : : : : : : .\: .

• Na redação .do jornal governista, ,ontem, �ói
executada, varias, vezes, em assobios, a conhecilpaária do Palhaço!GUILHERME TAL l

\

As reuniões da conv�nção
pessedista, sôbre as quais

{

tanto corvejaram, decorrem
tôdas de primeira. Tudo cal ..

mo, sob a chefia calma de
Nerêu. Os estouros são só

, de entusiasmo. As bombas,
tôdas de contentamento. Um

grande e emocionante _espe�
táculo de democracia, de

SECRETARIA DA AGRICULTURA
Nota da Usina de Beneficiamento d'e Leite.-

FOMENTO AO REBANHO LEITEIRO. AUMENTO' DA PRODUÇÃO, 'APROXI
'MADAMENTE, U� MILHÃO DE LITROS. CONSUMO. DETERMINANTES DA ES
CASSÊS -- CRISE ATUAL. PREÇO. ATIVIDADES. NORMALIZAÇÃO DA

'PRODUÇÃO
'

-----------

PEIXADA
DO ' (C08llil DlsSfi))

PRODUOÃO DO LEITE -

-

:-...,� � j9S/á I!JS3
_-1951
_-195,2
��1953

Volor l1li 1.000 li';"

parecem, 'micro,'lcópicas, as

intrigas da imprensa conhe
cida por agronômica.
Para a frentJe, adelante,

marchons!!! E sempre como ,

até aqui: tudo de primeü:a .

... BUM

t50 tOO 50 ° 100 ,150 200 250 300,00050o

�__";"' -'- USINA OE BENEFICIAMENTO DE LEITE

O clichê 'nos dá, em detalhes, as elevaçõe,s da produção fWS anos de 1951, 1952 e 1953. Por êle, também, pode
mos obs'ervar a qttedd natu1'al de producão nos me ses invernosos e a elllvação d� produção nos meses

q_'Herntes.,(ErJ1. 1951, nos rn;eses i'nvernosos: adquiriu-se ;111, Blumenau 244.568 lib'os, não ,computados nos to

tais mensats 1'elativos aquele ano).

Hoje, no retiro dá "La
gôa", a partir das 12 horas,
.o Clube "Deixa Disso", ofe-
rec�râ aos 'seus 1I1umeros,

associadós, uma suculenta e
"

.

"completa "peixada" à qual., \ _
'

não f�1tará a preciosa bran

qi.Iin-h�.
Agrad�cemos ao convite

A producsãp, o consumo em especie e a industrializa- definitiva, o angustioso problema do abastecimento de
ção eld ��ite, t!i!m cçnstituido objeto de observações/,cons- Jeite à ÇaR�tal. Daqut:;la época datam as primeiras im

tanIes e estudos atentos por parte dos poderes 'públi- ! portações de vaquilhónas do v,isinho' Estado do Rio G.
coso

,

' do Sul com o bjetivo de serem�' revendidas, dentro de
planos dé financiamento, 'aos ,grànjeiros que abast'ecem

Desde o ano qe,l,947, vem os Orgãos competentes a Usina. "

'

empenhando-se arduamente' e,in resolver, de maneira (Çontinúa na 3a pág.) cOm que fomos distinguido.

,

Florianópolis, Sábado, 29 de Maio de Ü54 I -

---L-

Loteria cio Estaclo,'
I Eítra�,ão do Dotem

2�155 - Cr$ 200.000,00 - JOINVILLE
2.198 - Cr$ 15.000,00,-'- XAPECO' . .,.J
2.803 - Cr$ 10.000,00 - TUBARÃO ":

1.9�7 - Cr$ 5.000,00 -' JOINVILLE, ) ,

11.773 - Cr$ 2.000,00....:_ PORTO UNIÃO,

; "

. Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


