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I Oeo,tro '�e 'Readaptaoáo
N& 11�906

RIO, 2 (V.A.) - Revela voltaram com vida da cam-
a imprensa que em virtu- panha na ltalia - está sen

de do acordo firmado com do despejado do predio on-

1 1\:lemanha, sobre o Cen- de funciona, à rua Aquida-
" tro de Readaptação dos ln- ban, a fim de ser o mesmo

capazes das Forças Arma- devolvido ao antigo Clube
das - os pracinhas . que Alemão.

. --.:::--....,_=-===:.:::.:..._--=--=------.;- ---
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C�oveu Oin�eiro· 'no Rio NOTA DO
Partido Trabalhis-ta BrasileiJo FRANCESES

rua. Afinal, tornadas as ' ..

d T·
-

providencias pela autorida- Transcrevemos abaixo o I assassina os·na unl818
de, a distraida "Maria Can- telegrama segundo o qual o
delaria" da Prefeitura re- Presidente do Diretório Es

cupe_f.ou ape�as onze mil· tadual, dr. Saulo Ramos, foi
cru��Iros, p_OIS O ,restante, " bido elo dr. João
- cmco mil cruzeiros - o I

..?cum p.. '

vento levou" .

(n:lU]art para I epr esentá-lo

, TUNIS, 2 (U.P.) _.:. Va- parte 'centro-ocidental da
rios terroristas assassina-I Tunísia.:am, co� �rmas de fogo, a A agi�ação tem crescido
t) granjeiros franceses, em Tunís, desde· que 0<;

leste protetorado frances, franceses transferiram ')

da Africa do Norte, segun- chefe nacionalista Habih
do informam as

autorida-I Borguiba para a ilha de
des. O fato ocorreu na' re- Croix, no Atlantico, perto
gião de 'I'ajerouine, na da costa francesa, a 21 do

I

corrente.

'Monumento aos Heróis
RIO, 2 (V.A.) - No des

pacho de anteontem com c

secretário da Viação, o pré
feito aprovou o projeto pa
ra a construção do monu

mento destinado a perpe
'uar a memória dos heróis
de 5. de Julho. Esse: monu
nento será levantado na

Praça Serzedêlo Correia,
zrn Copacabana. O trabalho 6al. Borilal Britofoi executado no Arsenal
de Guerra, fendo concorri- RiO, 2 (V.A.)' - Em sua

residencia no bairro da10 para o mesmo numero-.

t
'

d I'íjuca, faleceu ontem age-sas pessoas, a ravés e
neral do Exercito, Dorival
Brito, O extinto, durante o

governo passado, ocupou o

. cargo de diretor da Estra
da. de Ferro Santos-Jundiaí
�, posteriormente, a Cen
tral do Brasil

.ubscrição pública tendo a

frente o brigadeiro Eduar
do Gomes, um dos promo
.ores da' idéia.

Os serviços terão início
hoje e deverão Ç,star con

cluidos dia 5 de julho,
[uando haverá a inaugura
ção,

Expressivo
telegrama

outubro proximo decorra
na mais completa ordem,
respeitando-se rigorosa
mente todos os 'preceitos

� � �' � � � � � � � � � • .....A......... � .. .. �.. • .. .. • «:»: • .. � .. .. .. .. .. .. � .. .. � � ._ �� .. � • .. � .. .. .. .-.. •.• •• legais qt g If �." +................. .. • • .. � .. .. .........,..... " " "..�."."."."r " " "."••••• I••�..•••. ie re u am a ma-
teria. Os levantamentos réh

A U.D.N., quando oposição, negava ao executivo, '

"P M I
t S ialcuuuio, tudo f.ora· meticulosamente estudado pelos centes havidos e mtodos os

na Assembléia, todas e quaisquer providências solicita-

a's'). s-a-
_

O eqU I
'é.cnicos, O Legislativo, coagido aprovou o plano e os Estados revelam que o elei-

das pelo govemadm', _ \' jastos. E a SOLUÇÃO DIFINITIVA PO PROBLEMA torado já atingiu no Brasil

O povo ainda está lemprado das »erdadeiras bata- leu em, nada, porqu·e. fora pôsta sem bases racionais. a cifra de 12.042,053 eleí-

lhas pm'lamentares que a bancada do P.S,D. teve que No caso atual, dos 18 milhões, quer o executivo re- tores" ó que demonstra vi-

travm' e vence1' pam que o último govêrno conseguisse :etü' o PASSA-MOLEQUE. Será essa elevada 'impor- sivel�ente O al;lmento em

(IS leis e os meios pam resolver os probelmas de· luz" '.ância mn saldo real do exercício passado? Todas as\
. relaçao ao existente em

água e leite.
-

l'ló_giCO, assim, que quando quís trai-lo P!!dindo aumentos �01ltas de 195.3 estavão pagas, como informa o govenw-
1945 (7,359.849) e 1950,

O voto e,a obstrução udenis�a eram sistemáticos con- escm:c�antes, tives�e. pela f1'en,t� a ação 'fisc�lizadora da -1m? Não será verdade que sómente para a Side1'urgica
--- �

t1'a o govêrno. Chegaram ao cu,mulo os deputados da loposlçao, no exerClCtO democratwo de chama-lo ao cum- deve o Estado, de fornecimento de luz, cerca de' 10 mi-
ETERNA VIGILANCIA de negarem ao ex-governa,d01·IP�ir:"ent@ das p1'omessas que foram a causa da sua. vi-Ilhões? Tem o Tesouro meios suficientes para pagar, no

O RISO DA CIDADE ...

uma proTrogação de licença para tratamento de saude, torta,

Idecurso deste mês, as cotas ,dos municipios? Não será,
exigida pelos seus médicos assistentes.

, por tudo isso, muito suspeita a pressa do governador
O P.S.D., deslocado do poder para a oposição, não I .

Apesm; desse procedimnto correto e nm'mal da 1'e- em querer comp1'omete1' O SALDO DE 1953? Esses 18

se valeu da tradição udenista para justificar decisões, presentação oposicionista, majorita1"Ía, vive a imp1'ensa
I
milhões, estilhaçados em VERBINHAS para pedras fun

Poc1e1'ia, por motivos políticos, repetir as atitudes ude- lJalaciana a atacá-la e int1'igá-la, ,mim c 17,01'0 fingido e
I
damentais e alicerces, não estão' sendo acenados diária-

nisias Se1Tl. que os atuais detentore'S do poder tivessem insince1'o.
.

. .1 mente c01no isca eleitoral?
-

autoridade moral pa1'a ·critiéá-lo. Não o fez, O erro da Basta que seja negada u1'gência para um projeto f A w'gência, nas votações dos legislativos, é p1'ovi
oposição sistemática foi con'igido, Dezenas de dezenas g_overnam�ntal, pam que! _as tr?�bretas AGRON�MI- I dência de exceção, que carece: de 'Ser justificada 'pelo
de 'mensagens fjove1'namentais foram aprovadas, na As- CAS estnd,u'lem explm'açoes, ndwulas, umas,

capcwsas.1meno,g ra.::oo,3!el1.nente: m?rmen�e � quando em

ca.usasellibléid, pela representação oposicionista que, acentue- toda�,. -

.

'. ,/._.
' gmndes pm'çMs �os dmhetros pubhcos, \

,

se, sendo majoritária, poderia recusá-lqs, Não chegou a
.

. Amdq agom gn-tam 'e fonfanam�p(!Jrque a me1tsagem Essa pretensao governamental, de ver Seus pro]e-
uma dezena o númem de proposições oficiais rejeitadas bOl'nhausecma pedindo a aplicação de 18 milhões; - tidos tos aprovados 'a troche-moéhe, é sinal de interessícutos.
pelos legisladore1s oposicionistas. E. essas rejeições, todas como SALDOS do exercício de 1953, não foi. aprovada da politicagem udenista .em cenà.

.

elas, se explicam: tratava-se de aumento de impo'Stos, (( toque, de caixa,. Os' deputados oposicionistas, na recente convenção O Governildo depois da
meio indireto de o custo da vida se tornar ainda mais A Assembléia fez bem\em negar urgência·à votação do P.S,D., foram testemunhas dos aplausos consagrado- aliança P,S.D, - P.T.B.

aflitivo e angustiante,. desse pmjeto. E' ainda 1'ecente o caso da distensão da res que a sna ação vigilante e esclarecida me1'eceu de -anda completamente fo-
O ST. Bm'nhausen, quando candidato, fez questão llin�ta

de ene1'gia eletrica de Florianópolis a Jaraguá, O legítimos e autm'i,zados 1'ep1'esentantes da opinião pública ra de si! Que devemos
de pl'oclama1' e de jumr ao povo que não admitia nem govênw, at1"CLvés de agentes seus, fm'çou o pron1.tncia�. de todos os quad1'antes de Santa Catm'ina, fazer?

precisava. de aumentar a t1'ibutação estadual, Natural e mento da Assembléia, garantindo-lhe que tudo ,estava Nada, po'is, de engolü'em PAS-SA-MOLEQUE, ,- Chamem o Samdú.! ,;

ço Ferte» foi criminoso
. .

Já' não há duvida de que
mo, 2 (C.P.) ..,...: O ínque- o incendio foi precedido de

rito instaurado no 30° dis- roubo de mercadorias, O
trito policial para apurar delegado Nelson Alvaren
as responsabilidades da ca- ga aguarda apenas que a

tastrofe de "Braço Forte", administração do porto do

que roubou a vida de 18 Rio de Janeiro informa so

bombeiros, deverá ser re- bre os nomes dos consigo
metido à Justiça dentro de natarios das. mercadorias

poucos dias. -, furtadas.

Superior a Doze Mil�oes
o eleitorado do,Brasil

Aspecto de uma sessão ple,nária, no Clube

15 de qutub1'0
RIO, 2 (V,A.) - O

minis-,
Eleitoral, vem envidando

tro -Edgard Costa, presí- todos os esforços no senti
dente do Tribunal Superior do de que o pleito de 3 de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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' CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS .- NARIZ E

Profissional J
.

GAR��NTA

" DR. BUERREIR
.M ' E 'o'" I '. c', '.·0,s.' IDr. "8.USo 1.u Brasil 'I.' O. E S T A D O Chefe dç S'erviço de 6uv�dos ., Nariz � Garganta

do Hospital de Florianópolis'
,

.

I FREDO '. DRA"WLADYSLAVA i ESPECIALISTA EM DO-! ADMINISTRAÇÃO A clínica está montada com os màis modernosMARIO DE �ARMO I pR. AL
"

'1 . ENÇAS DE' CREA�ÇAS. .Redação e Oficinas, à rue Aparelhos para tratamento das doenças da especialidadeCANTIÇAO , CHEREM I W .. - MUSSI CLINICA GERAL Conselheiro Mafra, n. 160 ULTRASON [Tratamento das Sinusites sem operação)
_ MÉDICO -,.� , e CONSULTÀS: Das 10 às Te!. 8022 - Cx. Postal, 139 NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites e

CLíNICA DE CRIANÇAS I CQRSO NACIONAL, DE
'DR ANTÔNIO DIB 12 hor'as.· Diretor: ,RUBENS ,A.. inflamações do Nariz e Garganta),A D U L T.O S DOENÇAS MENTAIS

I
. RAMOS.

.

. 10NISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho.

Doenças Internas Ex-diretor, do Hospital ';, /'MUSSI Gerente: DOMINGOS F. DE para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de .

CORAÇÃÓ � FIGADO, __;_ Colônia Sant'Ana. "::_�MÉDICOS -:' Cons. e Residência: 7 de AQUINO. Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. Em muitos
.
RINS - INTESTINOS Doenças nervosas e men,' CIRURGIA-CLíNICA Setembro, n. 13. Representantes: casos são evitadas as operações das AmígdalasTratamento moderno da tais., .,' GERAL-PARTOS Representações A. S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das FaÍ'ingite�SIFILIS " lmpotência Sexual. Serviço completo e espe- ra, Ltda. . e inflamações dos Ouvidos)

.

Consultório _ Rua Tira- Rua Tiradentes n. 9. cializado das DOENÇAS DE :'Rua Senador' Dantas, 40 RAIOS X (Radiografias da Cabeça)lentes, 9. Consultas das 15 às' 19 SENHORAS, com modernos A D V O G A DOS _ f\O andar. REFRAT.OR (Moderno Aparelho para RECEITA de
'HORARIO: horas. Imétodos . de' diaguôstlcos e 'I'el.: 22�5!)24 - Rio de' (OCULOS)

,

Das 13 às 16·horas. FONE: 3415. .tratamento.

DR. JOSE' . MEDEI-
Janeíro,

. r jLAMPADA de FENDA (Verificação e. diagnóstico de.

R ,)1_{es.: Rua Santos SAraiva,
.

SULPOSCOPIA _ HISTE� Reprejor Ltda, ' lesões dos Olhos)' .Tel.: Cons. - 3.415 - es.
.

'I""_ 2.276 _' Florianópolis. 54 _ Estreito. P..O - SALPJNGOGRAFIA ROS VIEIRA
.

Rua Felipe d e () iverra, n. INFRA VERMELHO
TEL. - 6245. -'- METABOLIS:MO BASAL

,_ ADVOGADO _

21 '-- 6° andar. Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de
DR. ROMEU BASTOS' DR,

-

MÁRIO WEN-
Radioterapiap or ondas

Caixa Postal 150 _ Itajai
Te!.: 32-9872 _ São Paulo Pulmão e Esófago

.

PIRES
curtas-Eletrecoagulação -

_ Santa Catarina -

, ASSIN�T?RAS Consultôrtc: Visconde de OUro Preto 2 (Altos da CasaDHAUS;EN . Raios Ultra Yioleta 'e Infra Na Capital ", Belo Horizonte
.

-- MÉD'ICP -H- .

I

.

CJANICA .MÉDlCA DE vermelhlo.,. L T' DR. MÁRIO LAU- �no ··:·····CCr!, 19700'0000 Residência....,., Felipe' 'Schmidt,' .113. Telef�ne 2.365Com prática no osuíta ADULTOS,E CRIANÇAS
. Consu to rIO : nua rajano, Semestre .... r..", Consultas _ pela manhã no Hospital :- A tardeSão Francisco de Assis e na Consultório _ Rua .Joãc n. 1, 10 andar - Edifício do RINDO No Interior , das 2 horas em diante no ConsultórioSantà Casa do Rio de Pinto, 10 - Te!. .M. 769.. Montepio.

.

. "",�!,,�
I
Ano c-s 200,00

IJaneíro Consultas: Das 4 às 6 ho- Horár.o : DasB às 12 ho-
DR. CLAUDIO Semeatre Cr$ 110,00 ICLINICA MÉDICA ras _ Dr. MUSSI. Anúncios mediante con- i

CARDIOLOGIA
,- l'a�esidência: Rua Esteves Dás d às 18 horas -:- Dra. -BORGES tráto,

'

DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO _

CQnsultório: Rua Vitor

I
J ún ior, 45. TeÍ. 2.812. M:U�SI. ADVOGADOS Os originais, mesmo nlio. ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA.Residê.rcía : Avenida Trom- Fõro em geral, Recursos' publicados, não serão devcl- DERMATOLOGICA E 'CLINICA" GERAL '

Meireles, 22 Tel. 2675.
OLHOS OUVIDOS - powsky, 84 .. ,_ perante o Supremo 'I'ríbunal vides.

Dr M· el N f
.'

Horários: Segundas, Quar-,. NARIZ E GARGANTA -DO. NEWTON Federal e Tribuna� Federal A_ �ireção não se. respo�-
_ IDU' unes· errelratas e"Sexta feiras:' 1·\1

. de Recursos. ' sabll iza pelos, conceitos eml-.... •. "

"

Das 16 às 18 horas..
I

. CI'RR���I�:RAL I Ftor���::J�RI�'difíCiO tidos nos artigos assinados.
.

RECEM-CHEGADO DO RIO DE ';'JANEIROResidência: Rua Felipe' Ú O DOIN' , T' 12 l;;arll1aCt�aS' ATENDE A RUA VICTOR MEIRELLES N0 18 le)d 20 d I DR. J LI I

Doenças de Senhoras - São Jorge, rua rajano, '1.
.

ANDAR D'AS 9,A-S '11 HORA.S _ DIARIAMENT'E.Schmi t, 2� -. an ar,
Proctologia _ "Eletricidade -- 10 andar _ sala 1.

PI
.

apto 1 _. Tel. 3.002. I VIEIRA
Médica,' Rio de June iro _ Edifício. de antão CHAMADOS A QUALQUERHORA DO DIA OU

.

.,' '. ConsUltório:, Rua Vitor Borba Gato, Avenida Antõ-
8 Sábado (tarde) Farmá,

DA NOITE NO CACIQUE HOTEL, A RUA FELIPEspecialista em: Olhos -'
Meireles n. 28 _ Tetefone: nio Carlos 207 - sala 1008. I

"

SCHMIDT.
Ouvidos. - Nariz e- Gar-IS307. .

.

_",'_ cia Esperança.� Rua Con-

ganta. .C·onsultas: Das 15 horas DR. CLARNO G. selheiro MafraDiplomado pela Faculdade -

NÜ���:!si::deMdeod��:�iI da ��ef�:��e::e����os.
'

e�:;f;ê��ia: Rua Vidal __����G��I -
.

E��er�::im!�ua �::�!:ii�'1Navio-Motor «Carl Hoeo,cke)Ex-interno por concurso da Ultra-Sonoterapia""': Ne- Ra�os i� Telefone 3.422. Rua'Vitor Metrelles, 60: 1'0 Mafra ....

Maternidade-Escola
Lulizações. DR. VIB' CREREM � FFOI'oNrl�an: 0,2p.40611·8s· _ 15 Sábado (tarde) -II RAPIDEZ _ CONFORTO"':" SEGURA'NÇA .(Serviço do Prof. Octávio

F' R FRodrigues Lima) Equipo de Oto-Rino ADVOGADO '

_- .... n •• ................... Farmácia da e - ua e- Viagens entre FLORIANOPOLIS e RIO DE 'JANEIRO
Ex-interno do Serviço de (único no Estado)

.

��us�s cíveis, co�erciais, 1_�I"'''''''a.ções Jipe Schmidt ! �scalas intermediárias em Itajaí, Santos, São -Se-
Cirurgia do Hospital R�a - Vitor Meireles crmunais e trabalhistas. . �� 16 Domingo - Farmácia bastI�o, Ilha Bela, U�at�ba, sendo nestes quatro últí,

I. ,A. P. É. T. C. do ·Rio de 22 Consultaa popularea els da Fé _ Rua Felipe Sch-' mos Aapenas para movlmento, de passageiros.
Janeiro

n. .:
s escalas em S. �ebastião, Ilha Bela, Ubatuba 'não

.

MédicG do Hospital de Hor-ário - 9 ás 12 horas'] Rua Nunes Machado, 17 niidt·, prejudicarão o horáriõ de chegada no RIO (Ida) e
Caridade - 16 ás 18 horas. (esq: Tiradentes) - 'sobra;,' ,

O 'leitor encontnirá, ne.· 22 Sábado (tarde) SANTOS (Volta)
-

'DOENÇAS DEISENH'-QRAS
'.

FONE -:2.675 do - sala 3.';' t tà. cOlu�'a, inlorlbaçije. que Farmácia Moderna - Rua
,

I s 1 -'t",;],à j�L.eDlt... d. "ITlI.�,ERARI0 ·.FlO .S/M "'CARL HOEPCKE'" NO- PARTOS�OPERAGOES Residência: 'I'ravessa >
. .' ' 'i

... nece.....
,
aI r� 'I'" João Pinto' r' v

Cons: RU(l João Pinto n. ] 6, Urussanga 2.
.

Jmediat&: .

,23 DOl�üngo _ Farmácia
.

l.. NO M�S DE MAIO DE 1954 - \
'

I

'.das 16,.00 às 18,(I)n Apt.l02. UR. H E NR I QUE' ,i Moderna - Rua-João Pia-
IDA

' . ,�''''�' I_:....�"

horas. , /JORNAIS" T�letoD� to V, '0 L T A
Petamanhã . atende PRISCO PARAISO

10
ElIlado ' 1.022

.

'

diàrfamente no no .. ·

D·R. VI'DAL MÉDICO, A Gazeta � 2.658, 29 Sábado (tarde) .Far- Flori51_;nópol�s. Itajaí Rio de Janeiro
.pttal d� Caridade.

D Diário da Tarde 357Q mácia Sto. Antônio � Rua, CL'fNICA DE CRJANÇAS I Operacões - oenças . . . . .

Residência: h" Cl'· d Diário da ManhA .. , 2.463 João Pinto 1/6
Rua: General Bittencourt ' CONSULTóRIO - Feli-Aded, slen oras - lmca e

A Verdade 2.0llt 30 Domingo _ Farmácia 6/6 8/6 14/6
o. ,101.

I
pe S�hmidt, 38. u tos.

.

li
_

Imprensa Olidal 2.681'
Sto. Antônio _ Rua João 19/6 21/6 1 26/6

T 1· f . 2691" CONSULTAS - Oas'4 Curso de Especla saçli::l HOSPITAIS'
1/7'e e one. '. .,.. H

. 1 d S'd
'

D" Cuidade: Pinto.
-

.

às 6 horas. no osplta O,SI erVl r.rt'-s
2.•·} fDR. ,ARMANDO VA- Residência: Tenente Sil- do Estado «Ppre°rtVaC!r4liOar» 2.0 "

O serviço 'noturno será· QBS.: � O Itinerário supra está sujeito a alte- .

,

fMI..... efetuado pelas farmácias >'ação sem prévio aviso.'LÉRIO 'DE ASSIS veira, 130 (Serviço dI) Pro. 'l' a- Nerêu RamGtJ S.S!1
d Sto. Antônio, Moderna e_

- MÉDICO �, FONE - 3.165.
'

, no dp. Andra e) Militar . . . . . . . . . .. 3.15.7
.

I' hi C Notutna situadas às ruas'Dos Serviços de Clínica IIn· Cl1nsultas _ Pela man São Sebast-iãõ ( asa

fantil da Assistênci� Muni-.
_,... I Nr) H0spital de Caridade. . de Saúde) 3.153 João Pinto e Trajano.

cipa) e 1I0spitaJ de'Caridadt> DR·· ANTONIO MO- A tarde das 1530hs. Maternidade Iloutor
CLlNICA 'MÉDICA DE

'

NIZ DE ARAGAO
",' '

Carlos Corrta .. '. 3.121

CRIANÇAS E ADULTOS ,
.

em diante 'DO consult6rio, CHAMADAS' UR- ,»."ola .p",'IIO&rla'- AI�rgia -' .

.

5 Rua Nunes Machado 17,
,

GENTES
.

Dal" U
Consultório: Rua Nime� CIRURGIA TREUMATO-

t�'iqll.na de Tiradentes. '1'eL Corpó de Bomb.;lro8 8.311 I,. .AdventlstaLOGIA , i I (R IMachado, 7 _ Consultas das
Ortopedia 2.766: �er� C;O .uz t'c a·

:t.40-l I15 às ,18 horas,
/ C lt" J

-

p
..

t Residência _ La Porta mllc;iM!8) ..•••.•..

Residência:' Rua Marecha.l ousu orlO: oao lD o,. Policia (Sala Cu.ls- C.Jrsos: Primário e Aó-
Guilhllrme, 5 - Fone: 3783. 18.

'

Hotel. .ário) . . . . . . . . .. 1.03�
Das 15 às 17 diàriamente. Polícia (Gab. D�le.
Menos aos Sábados ,ado) , .

Res.: Bocaiuva 185. 'í�OMPANHIAS DBFone: - 2.714. TPAN&PORT.
.,,�nEO

TAC •............ 3.7011
Ct'uzeiro 'do Sul ..... 2.50fl

DR. Wj\LMOR ZO- '

MER GARCIA

Santus

�/6
15/6
27/6

Horário de Saída:
de Florianópolis às 24,00 horas
do Rio de Janeiro às 16,00 horas

Para mais informações dirijam-se à

EMPRl!:SA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE

Rua: Deodoro - Caixa Postal n; 92 - Telefone: 2.212

Matrículas Aberlal

BAR E SORVETERIA
AMERICANA

3.55�
2.325

2.402.
t.S�
�.50(l

o MELHOR JURO .

,i O.�.·.'. %.: ,�.
. "

. O

Viagem com segurança
e rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RIP'IDO ,<SOL-BRASILEIRO))
nua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silv-eira,

"DR-·i:-LOBATO
FILHO-

missão.
Rua Visconde de Ouro'

2.51;,1 I

Preto, 75.

Panair .

\'arig , .

L6ide A'reo .

Real .:..... , .. ,.;.,

Scandinava•.......
HOTtlS'

. ,I.U'l' , • • • • • • • • . • • •• 2.021
\f.celltic- .,........ %.276

Vende-se o Bar e Sorve- I
• 1 � ..

. \f...tropo .. ' ' .. ...... I

teria Americana sito ii Rua 1.. rnrt. .

' S.Ul

Saldanha Marinh.o n. 13, r ..eiqu4' ..••. ,..... !.• 4�

I
I

l-EdifíCiO Machado. Tratar ('entra: ... . . . . . . .. U."
.

f)Jiltr" I. &.371

C.b:a .Postal. 45
:'0 local com o sr. Umberto

Itlnl ., ' . . . . . . . . .. �.t:5' ,

. l-'lotianópoli. I Mach�do" o qual explicará
'I
F:s'rkF.ITO

. '.D6
... _

,Santa Ca����.��__ I c motIvo da ,venda.
," __ '.'

m"que �� _:., --
----------------------�.--------- �,

".Lava,ndo, com 'SabãO.

�irgem J[s+>e�i'aHdade
�

tia ,·GJa. IITZIL INDOSTBIIL�hl'DlUle•. '(Bllre.a reul:strada)
.

'�'" economiza-se J'empo
_, ..�_,diD,heiro �_�_

'

,

_.__ .. �_. ·._'" .�." .. _w_' ...
--.,."...,'._------'-,_._-_._-:--_._. '--o"-__ .. ..,... _""'.-;;;;..,.,.._,�_,...,

..

,,_.....

Doenças do apare'ho respi.,
ratório

TUBERCULOSE
RADIOGRAFIA E RADIOS.

. COPIA DOS,PULMOES

, Cirurgia do Torax
Formado pela Faculâad'e
Nàc:onal de ,Medicina, Tisio
logista e T!siocirurgião do

I
Hospital Nerêu Ramos '

Curso de especialização pel�
S. N. 'I'. Ex-interllo e Ex-as
sistente' Je Cirurgia do Prof,

VgO .Pinheiro Guimarães
I (Rio).

Cong = Felipe Schmidt. 38
- Fon� 3801.
Atende em hol'a marcada.,

.

Reg..: Rua São Jo,rge 30 -

Fone 2395. I

,Agêacia
d_e

ru·b,licida�·e

Agêilciâ ,:
Florianópolis - Itajaf - JoinvHle -:- Curitiba

RUA TRAJANO� 16

flORIAN6pOLlS' ,

AGENCIA DE DETETIVE PARTICULAR
Executa-se todo e qualquer trabalho de mvesti-

tig��ões, comerciais, civis, criminais etc. Dentro ou
-

,
,

,

f6r�' do.Estado.
Avenida ;Mauro Ramos 192 -;- Fone 2,343

FloJ;'ianópólis Santa Catarina

�

DEPOSITOS POPULARES
, P

BANCO AGRICOLA

��6Ã���RCt,.,
,

Esp tCIAUOt..oE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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2 DE' JUNHO
A data tle hoje recorda-
nos que:

.

- em 1.640, os jesuitasfo
ram intirhados peta Povo e

Câmara de São Paulo a se

recolherem ao Colégio do
Rio de Janeiro, num prazo
de seis dias, motivada pelo
cativeiro dos indigenas;
- em 1.822, houve a pri
meira reunião dos procura
dores-gerais das Provincias
do Brasil, sob a Presíden
ria do Principe-regente 1).
?edro, que a convocara no

.íía anterior;
- em, 1.822, foi inaugura
da no Rio de Janeiro uma

sociedade secreta, denomi
iada "'Apost.olado" da "No
va Ordem dos Cavaleiros
da Santa Cruz, composta
de 100 membros. D. Pe

Iro, José, Bonifácio, Gon
çalves Ledo e o General

I Nobrega estavam inclui-
quais se desincubiu com dos; ,

, elevação. - em 1.827, junto a Estan-
ENLACE I Ontem, no transcurso de cia do Sego, o' coronel Ben-

. I mais um aniversário nata- to Gonçalves derrotou um
Realiza-se hoje o enlace I

lício o ilustre Major Araú- destacamento da coluna do
matrmo�üal da Senhorita

I

jo f�i homenageado pelo General argentino Lavalle;
Sueliy_M. Schanorr, filha do I grande número d� a�igos _ em 1.836, no Rio Gran
Sr. Joao Cchanorr e Exma. e admiradores, que nao lhe de do Sul, travou-se o com
esposa D. Otilia M. Schnorr, regatearam as mais inequi- bate do Rio São Gonçalo;
com o Sr. Vilmar T. Cordel- vocas provas de apreço. _ em 1.868, na Bahia, on-
1'0, filho do Tte Valdemar \. O ESTADO, com satisfa- de nascera a 11:) de Março

IVieira Cordeiro .e Exma es-

'I cão, formula ao ilustre na- I de 1804, faleceu o poéta
poso D. Orlandina Souza

I
taliciante os melhores vo- Francisco Muniz Barreto;

Cordeiro. tos de felicidades. 3 DE, JUNHO
, O ato religiosa terá lugar,

,

A data de hoje recorda- I

na Capela da Trindade, ás eRTA MARIA LEONOR 'nos que:
I

17horas e o civil ás'17,30 h.
J •

FIALHO _ em 1.621, a nova Cdm-
no Car�ório da Trindade. Transcorre hoje o

.

aní- I panhia das Indias ��i�e�-
'

Serviram 'de testemunhas versário natalício da gen- tais obtiveram O privilégioda noi.va, o Ttt. Waldemar

I
til e graciosa senhorita Ma-I de governa,r. suas. conqui�Cordeiro e Senhora e. o Sr. ria Leonor Fialho, filha do! tas na América e na Afri

Doming�s F. de ��umo e

I sr. Jessé Fialho,. alto fun-! ca, dada por carta-pat_enteSenhora, respectivamente; 'clonário da Prefeitura Mu-I, dos Estados, Gerais das
no re�igioso e civil.

. nicipal, e de sua exma. es- Provincias Unidas da Ho-
Serao testen:unhas d? nOI-

posa d. Batistina Fialho, ! landa;
.

,

Alguns detalhes originai. VO, o Dr. Fehx SChaefer., A distintà aniversarian- _:__ em 1.820, o' General
TeIma. S.chaefer no civil, e te, gozando de grande esti- Cur.ado, depois. de

.. ve.In,c�,l:-
'

para as Costas, de seu casa- I S E t f
-rno re IglOSO o r. rnes o '

ma em a nossa sociedade, Artigas 'e de paci icar
: a

Pausseranque e Maria Flo- 'ver-se-á cercada dê carinho- Banda Oriental, despediu-
ra Pausseranque. sas manifestações de apre- se do Exército /que .coman-

. ,

'O
,. j.. ' ,O ;ESTADO formula ao

Ç?, co�n ho�enag�ns
,

sig- dára, du�a,nt,e,q,u,atroo' a,n,os; ,Prncello, do I/( '"D,''artíeípaoa'O,'novel casal os melhores vo- nificatívas as quais, com' , li· IQ L:". . " '..L" Y , , < • ,.tos de .felicidadees. - - -

re-speito:. �s -de-O 'ESTADO '--·'.Iil:liILit:(çiOJir".':·-60l:NTE.S É 'NA'O" ';PQS� ,_ NIL;ON MAFRA E MARIA' TEREZINHA SE��se associam'. \ I' ',.'_

n:R� '. ,(
�. Sl:SSO$ll -

"
,

" -

. RATINI MAFRA-x- DEP. SIQUEIRA BELO, ,

" ;

"f' t \"
.

., I',

h
. SR. LUIZ BOITEUX

I Os e!teesSos da vtda modei'· . Já se ,01 o empo el_ll; ,

Participam aos parentes e- pessoas amigaa.vo nasci-lilpeflm'e,o,te bOJ·e a' dRoegaiSntI·lv·ae'I·Saa'�i�ta �:tal��f�, PIAZZA na provocam ,a diminuição da que o?' doentes. mentais
mento de sua filha Rosângela ocorrido na Maternidade

do nosso mui presado con- Vê transcorrer, na data ��!ist�����: �af:J�apo�!;n�!; eram Julgados crdIat�,ras� es- Dr. Carlos .Corrêa.
le hOJ' e, a do, seu aniversá- vencidos eficazmente com o tranhas,' "possui os p.orterrâneo sr. Manoel Siquei- 'p

"

tíd d
.

t
.

sas ourio natalício, o nosso pre- Uso .<I� ílulas ou Xarope en 1 a es rms errora Belo, Deputado à As-
.ado conterrâneo sr. Luiz I' :Blancard, medicamento. TC. "diabólicas. Atualmente são

mbl "a LegI'slatI'va do Es generadot· por' excelenCla. ,. d t
se eI -

Boiteux Piazza, funcioná-' do 'sangue e fortificante gc. çonsIderados oe� es quetado pela legenda do P. S.
do público estadual e pes- II ral" PiluI� e Xarope Blan_, precisam dos maIS atentos

D. e pela qual foi indicado OAa mUI' to relacionada

nes-I,
CaM contem, o . F�rro - ,nu. cuidados médicos e sociais.' .

as 'eleI'ções ma. feliz assOClaçao aO Iodo' ,

d"para as proxIm .

a Capital. _ n'ecessários ar orga'tlismo P'rQcure Ispensar aos
CI'dadão distinto, cava- ... "

I d t
'

t' s·O aniversariante, pelas i
c ".a maiS de um secu o oen es men ais a con I-

lheiro afavel, politico de
uas qualidades e por seus/I:

v�m sendo preferidos pelo.l deração de que êles ne-
prestigio, o ,aniversariante

néritos, se impoz ao con-
Iiled.lc� de todo o Dl\Uldo.

cessitam. _ SNES.
conta com as mais sólidas

;eito da sociedade local,: _ __ -

amizades em nosso Estado,
notadamente nesta Capital, ;rangeando um elevado

,

�"
, _-.....;._

e I
.

de vinagre lúmero de amigos e l;ldmi- '

",

-'lI'
' onde a sua atuação na As-

. ""7".�"'III;�'
'..

"

" 'L , '

•1 colher de cha,' de sal sembléia tem sido das mais adores que, por certo, no
3nsejo de seu natalício,'rodelas de pepinos

I b!il�antes e das mais efi-
)resta:r-Ihe-ão as mais sig- COMBATA A PRISÃO DE VENTRE COM .

pedacinhos de abrobri- CIen es.
. ,. lificativas homenagens. ''''' "-

Tendo exerCIdo vanos
O ESTADO felicita-o cor- fTYlTI) l0. �§"

�

.nha, rab�nete e cebolinha cargos na administração \D7�r-\l \V) ,,�"/' <,

'.

pública do Estado e nota- lialmente. I o '

..... U-Z.l \'
damente o de Prefeito de I' II»E§ÁUJ ill)E '

w��..t' -:-'Caçador, {> 'aniven;ariante Fazem anos, hoje:
do DO'UTOR FRANCK \ � � ,

'I soube com a sua alta visão - i)nra. Olga de Freitas, ,

_· Dissolva a gelatina em C d dO" '

dos negócios públicos, com ar oso, esposa o sr. 5- laxativo suave. depurativoágua, quente, Junte.o :Yi. O seu elevado patriotismo, cal' Cardoso, proprietário. !.. ...__---�-_..

nagre e o sal. Deixe esfriar outorgar ,'àquela, comuna dé A Capital; e pessóa mui-

ate' : . . A. importantes melhoramen- to relacionada nesta Capi- '" ,adqumr CQnSIstenCla. tos coi6cando-a na marçha tal;' - Sta. Helena Marusco, esposa do sr. Jo'ão. Grams; ,

2' St M
'

s' Ramos fl'lha da' eXlna. snra. viúva - Sta. Marina' TeIma· Ponha uma camada da
'

do' progresso. .

- �. arus la ,
, .

I •

'

g I . Por tão significativa, (; I dIleta filha do. sr., Alvaro I Julur l\larusco� ..

Garcia,' funcionária -do, I.'e atma numa forma com-, ..

d t de' O Ramos e. element� dest,aéa- - Snra. Edite Tzehlns; A. P., L; _., '-', ":'.'
,

-
' .' auspICIOsa a a os

\ -I G'l G'l
'

M' B' d tteprlda de pao. Arrume -por ESTADO levam ao presa- do na so�íedade local; ',- Menino I mar 1.' -:' em�a �,r�a, ,�.' ,

. " . .
- Snra. Olga ,K. Sulli- filho do sr ..GentIl Mongm- Mana Borgonovo, fllha do�llna algumas fatias de pe- I do amigo e prest.IgIO.SO par-

J 'B'van, esposa 'do sr: Pro�. lhot;
.

' sr; ose' or�onovo;.pin ,'lamentar,
as maiS smceras

f Ih d M El b tho em rodelas.
_ cóngratulações com os me- Milton Sullivan; _, - Menino Ari, '1 o o -. enmll Iza e

3. Deixe gelar até endu- lhores- votos' de crescentes - Sr. Odilon Vieira; 'sr. Oswaldo Lehmkhul, al- Dias, filhinha do sr. Ma-
l

•

d - Menina Maria Vieira to funcionário da ,firma noe! Dias.tecer. I e constantes prospen a-
filha do sr: João, Vieira;,

'

,Carlos Hoepcke S; A: _ Snra. Edith Coelho
4.' Mis�ure os pedacinhN d�s. - Menina Dilzà-Déliá, . Fizeram anos, ontem: Tizilikes, esposa do. sr.
di" filha do sr. Delgidio Du- - Sr. Ires Machado; Constantino Tizilikes, fun-e abrobrinha, rabanete e MAJOR MANOEL �A PAZ

tra Fo�; .

_ Sr. Nilton Silva; cionário público estadual;cebolinha à gelatina' que: COSTA ARAUJO. _ Menina E'rna Erust, _ Sr. Carlos Augusto - Sr. Waldemar, Naspo-
, sohr .' , I �ran�c?rreu, on:�m, o I filha do' sr. . .Edmundo Caminha; 1ini, residente em Cocal,ou. Termme. de encher

I amversano natalIcIO do
B t. "

'"
_ Snra. Maria Grams,' municipio de Urus�anga.a forma com essa massa'l Major Manoel, da Paz Cos- rus,"

Bnfie .
-: ta Araújo, do Exércitó Na-

t'
rodelas de pepmo em I cional e em serviço na l�a.

ada a volta. '. C. R.

�. Ponha para gelar hem. Oficial brilh�nte .�a Ar-

S . ma da InfantarIa, o Ilustre
,

. Tire da formi'!., yirando aniversariante 'é elemento
Sobre Ull1 pra�o apropriado destacado, no seio d� s�a
e sirva' ',' . ,'\ Classe, a qUl;ll vem s,ervm-

, com, fatIas -d� toma-. do com a sua invejOavél cul-tes, ou: salsa' ou 'maionese. turá geral 'e co'm o seu

(�LA) .
'" ..

\
' i

, 'àcendrado espirito patl'ió.
� ,

", '. tico; 'alia.dos ,a�S'. qual.id�des
fri

"

,I '.
'

,,'

I'
de perfeIto mIlitar, bnoso,

'tiguez'J-..t'em sera e de cidadão , réto, já com
liA C t do' larga folha de relevantes

· au reolo I , ',serviços prestados à Pátria

(Silveira) em varias Comissões, das

•

Dr� Carlos F. Enlelsinl
Médico dosHospitais Americanos e da Força'

Expedicionária Brasileira
MÉDICO - OPERADOR - PARTEIRO

Doenças de Senhoras e Crianças - Partos - Operações
O Mà'is Moderno é eficiente Tratamento e Operações

das doenças de Senhoras ,

I Cólicas, flôr.es brancas, .irregularidade.s m�nt�ua�s.' ton
'uras, zumbidos de OUVIdo, neurastenia, irrrtabilidade,
.risônia, impotência e frigidez sexual em'ambos os se-'

xos - Tratal�len,to pré-nupcial e pré-natal.
Operações especializdas 'do ouvido,

-

nariz, garganta,
I sinusites, polipos, ,des,-:ios do septo (nariz) labia partido

ieeeaoe« 1___ Operações de herriias, apendicites, ovário, utero,
hemorroides, adenoides, hidrocéles, varicoccles e

, varizes" elefantiazes,
CI.RURGIA EM GERAL

:'rat'amento garantido de varizes, úlceras varicosas,
hernorroides com 6 injenções, sem dôr

OPERAÇÕES E TRATAMENTO DA TIROID� (Papo)
Tratamento e Operações do 'estômago, fí.gado, vesícula e

.intestino - Tubagem duodenal.
I'ratamento da Sífilis pelo processo Amertcano, mais

moderno, 'em 3 ou 15 dias.
I'écnica única no mundo para o tratamento do Heman
gioma- (manchas de vinho) no rosto ou no corpo, com

100% de cura.

teceita de óculos - Tratarncnto e operação das doenças
'los olhos: PTIRIêao, CATARATAS, ESTRABISMO,

ETC, ,'l'
'

ATENDE'A QUALQUER HORA DO DIA E DA
NOITE

Consutório: Rua Deodoro, 35 .,..;- Tel: 2784
Residência: Rua Bocaíúva, 210!

� � Ho.;e' nO, "Pass-ado'
,-

-

em 1.823, travou-se na

Bahia a última ação, da
,

guerra da Independencía,
sendo o exército do Gene
ral Madeira vencido ,pelo
libertador de ':José Joaquim
de Lima e Silva. Esta ação
custou-nos 49 mortos e

muitos feridos;
- em 1.870, em Paris, ía
!eceu o Visconde Inhami
rim Francisco de Sales
Tor�es Homem,' nascido no

Rio de Janeiro em '29 de
Janeiro de 1.812. Forma
do em medicina e direito,
foi uma das glórias da tri
buna parlamentar e da im
prensa do Brasil;
- em 1.881, no Rio de Ja
neiro, faleceu o dr. .Agos
tinho Marques Perdigão
,'vlalheiro, nascido em Carh
»anha da Princeza, Provin
'�ia de Minas Gerais, em 5
-ie Junho de 1.824.
André, Nilo Tadasco

" NO LAR 'E NA SOCIEDADE

o Mar
().-.().-.().....(l.-.()_IQ

LEIA o r.lato p.uool •
exclusivo "ExíliO Im minha
pátria" de Haya d.la Torr....

MANUEL DO CARMO ------------__

Contempla o régio mar ... Não vês como, arrogante Pavoroso exp!rJs60 d.
.Busca ele estampar a luz do réu profundo, bomba d. hidrogênio-
E a noite, e o claro sol, e a lua palpitante _

Na serena amplidão? .. Contempla o mar' fecundo ... '

Espiona�8m na Austr61iCl

---------r----- ...No novo número, I APENAS
hoje à venda, da. I
revista gráfica I Cts7D,..

I
�.....

Imita o regro mar: a túmida epopéia! ...
Se a núvern te surgir no ,estro, da poesia
Procura retratá-la ao centro do teu verso;

Se' rósea núvem passa além, no céu distante,
De rosa toma os tons o pélago iracundo;

,

Se uma estrêla, apontou, do enorme espaço ao fundo
Em estos a reflete o indómito gigante. . .

I

E qual se a estrêla, paira em tua mente a idéia,
Reflete-a em rimas de ouro! ... Atenta e padoria
O mar que o azul suntuoso estampa do Universo..

---x---

ÚLTIMA MODA

.
' 'Ir

co de inve.rnos uma prega

funda, na blusa e o bolsi
nho da sàia embútido como

se fôsse bolso de ro'Upl!. de
homem. -

.

GELATINA DE
VEGETAIS

4 xícaras de água quente
2 pacotinhos de gelatina

com sabor de limão
2 colheres de sobremesa

MANEIRA DE FAZER:

i,

o SERÃO
FATIGA bS OLHOS
Quando tiver absolu·
ta nec'essidad. d.
acabar um trdbalh� ii

h'oite, lembre-s. d.
'lu. 'isse es'f6rço d.
masiado exigido dos
seus olhas pode r.-,
sultar em vermelhi-
dão e a,rd'ncia. Ao
acabar a sua tarefa,
e p l i'q ue aos seU,J

olhos, algumas' gotal
de LAVOLHO.

{ Fpolis�I-6-54.
-------�------- - --,---_'

PartiCipação
JOSÉ DA SILVA E CECíLIA G. DA SILVA
Pnrticipar» aos seus parentes e amigos o nasci

mento de, sua filhinha Rosângela, ocorrido na Mater-'
nidade Dr. Carlos Corrêa.

Florianópolis, 31-5-54.

Agradecimento.
Agradeço as graças concedidas por inter

�néc1ió de São Judas Tadeu.
C.D.N.

\

GUARDA-LIVROS devidamente registrado c/tiro
cínio de 20,anos em Comércio Ind. e, esp. em m�
c!eiras, procura colocaçãCiÍr aqui ou no I.nterior pa-,

ta diversas firmas. OH . .a este Jornal, sob
, {GUARDA-LIVROS.

-�-

4ssociavão I,mão J'oaquim
EDITAL DE ELEIÇÃO

,

De acôrdo com o disposto no artigo n. 42 dos nosSos
estatutos, faço saber aos qu.e o presente virem ou del�'
tiverem conhecimfmto que no dia 4 de j'�nho de 1954,
às 10 horas, na sede da Associação sita à A.venida Mauro
Ramos, nesta, serão realizad�s as ,�le.ições para a sua Di-
retoria, nó, ,per,íódo 1954·�1955. ,

Florianópolis, 28 de maio de 1954.
"

Osny Ortiga - Presidei1te.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.' "

.

t
,_

J'c)gam'c,hoje à noite A,vai-,e:,Patfla Ramos
TRANSFERIDO DO M�S PASSADO' DEVIDO AS CHUVAS, SERA 'EFEl'UADO NA NOITE DE HOJE" NO ESTADIO, DA ' F. C. F., O JOGO; EM 'CARATER REVANCHE
ENTRE OS 'PELOTõES Ó O AVAl' ,E PAULA RA MOS; NÃO DEIXl�M DE PRESENCIAR A NOIT ADA" DE ·,HOJ:E'· QUE PROMETE AGRADAR EM CHEi'o!

"
.

. , " . "..
.

...;.. �

. ,''''':.\ ..

"�"���"04"04..�..a...�..oe..o..._I� �.� -- ---, �
" .

. � .�" ..
�

E'.·�p
••••• cm... • � BM..SM..m. �..� ...

- �" !�'

'Esta:d O
I
i

II

o ESTADO

I ,�./'

ort
•

1

Eliminatóries ,de 1qerno
SO�. O CONTROLE DA F EDERAÇÁO AQUATICA ;qE SAN,TA CATARINA, SERÃO REALIZADAS H OJ,E E AMANHÃ, NA BAIA SUL, SENSACION AIS PROVAS ELIMINA
TO'RIAS· PA�A .A �SCOLHA DAS GUARNlçõ ES CATARINENSE� QU E ,CONCOR�ERÃO ÀS R EGA'TAS ,DE 11 DO CO RRENTE NA CIDADE O E PORTO ALEGRE

.,,( ,

.

� � � � �- �- ,. � • • • � � � � � � � � � - .. �'. �_ � .•, ,�. � .. .;•. ,. • • .. '.� ..
'

•.._ .._ .._ .._.................... .. !++. '. • �. • .. •
......'++." 'H+ � ".".".".'".� � ".� _.".'" ·.'f,t.wf1_ -.,.;. �,� �.� �, • w w ••• � + �

,

•• ' .. w � _l�."."." .
,

.
.

-.

.

��
.

'. "ti .

...

Lajes teve oportunidade I res uneus enfrentaram e

Ieçonhecer, sábado e do.-, venceram. o Vasco. da Ga
ningo últimos, o. novo es- ma pela contagem de 3 x 2,

.

" .juadrão .do Paula Ramos tentos de Valério, Jacó e

,E' fato. já sabido, hoje, entre _os, a.�ado.Fes do.;Xâ- lU� .neste Campeo.na�o. da Barat� p<ira. os paulaírros.
drez, que a história dêsse esporte ,in.telec!tuar�stá'·c)leia Jap,Ital vem realizando No.. dia seg,umV� frente ao

de erros famosos de gra.ndes'·mestres; .o.s.'-qu�s, num '.�o.ns desempenhüs. qu�}h� i Lajes F
.. C., o. Paula Ramos

passe de mágica, transfcrnigm paHict'as ganpa's,�em_ par- , ;aler,�m, um to..r�e�o. mi- co.��egum empa�ar por 1 �
tidas perdidas o.u empatadas, é partidas" técnleameníe .rum ,e_ um"a vitória d,e. re- 1, sendo. o. ��1 tricolor o.bt!- Domingo, em. Madrid, certame mundial e o. Real

empatadas em perdidas ... S{õ lances que assombram )ercus,�ao..sübre o. AtletlO�. d? por Valérío de pena ma-
perante numeroso público.' Madrid,

.local. Com surpre-

pela sua debilidade e' que 'taí'Vez, tossem evitadüs. 'pôr' Na. Prmce�a da Se�ra', I
xima.

jogaram o. selecionado. do. sai verificou-se a vitória

jogadores de categoria ;,ntáis ,tmüdesta.' Ninguém' esca- P ,c,?nJunt� orientado
.. por _

elo. Real Madrid, pela conta-

pa de praticar de .,V8il.;... én quando. o seu êrro irreine-: ,Jo.se Baraü. pr?pÜrcIOn.ü� � d�legaçaü regresso.u Uruguài qüe disputará 0.'1 gem de 2 x O.'
.
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'-. , ·lo.S lageano.s dOIS magmfI- satIsfeIta co.m o.s resulta-, - ------- --�---------

dIavel e ate q,o.]e nenhum enxadrIsta co.nsegum fugIr a ,," .

t' 'l d' d· do.s alcan ado.s no. interio.r
regra, nem mesmo. gênio.s como. Capablanca, Alekhine, ,co.s_ espe acu o.s.' eI?t,an o. i . . �. '

t O·' '1 b t h el t't 1 ·s, 'C'
-"

',', d t)atente sua fIbra ,e, !iUa e vaI remlcIar o.s prepara-e c.. Ja ce, e re ma c p Q 1 � o. u� ampeao. o. técnica. ". :' '.1 tivo.s para enfrentar o. Fi-
Mu�d? entre Capabl�nca e Ale.khme, Jo.gado. em. .flUe- Na s b tin ,'o.s t'l" 1- _ gueirense dia 13.
no.s AIres em 1927; e sen)pre cItado. co.m.o. exemplo do.

a p a'l \' J <lQ () ,

que afirmamo.s. � Nessa p'ugna memürável, "Capa- .;�
blanca co.meteu tantos erro.s" que chegótl á .dizer, la- _...------.,--,-,-,-+1-',---"",------------ Na forma dos estatutos e de acôrdo com a lei vi-

meJ;1tando-se: "não. sei o. qu� se passa comígo.l'�"e tan- �c. . gente, convocamos os senhores acionistas desta' Socieda- ,

to nãp sabia' mesmo. que' tél'pi�oti'. pür p�r'ger Ó 'co-' A. D. ALVIM-BARBOSA 1 X TAMAN- de para a ASSlembl�ia Geral Extraordinária que se rea-'
biçado. título.,: .',' Outro. matcg,.'fqmüsá :��:, .

e 'l'ec�nte, ---": ; "�D'ARE' O
" lizará no dia 10 de junho do corrente ano, às 17 horas, BELGICA 3"X FRAN·

onde o.s f'erro.s :,cabeludqs- n�'ó êramt muito' ,r�rQs, fo.i '0 I na Séde 'Sócial, à sua Felipe Schmidt ,no 14 - sobrado, :ÇA; 3
de Bttwinnik.: x":Sro.il�te-m, J:ealiz-á_do_eJ.1l"l\1QSCDU;, 'em'

, ," �,
nésta CaPitafl, com ad �eguinte ordem do dia:

. "BRUXELAS, 1 (U.P.) _

1952, tambéirL.pe1�l ttfuíQ.'J1:lc4-XiW'O. ;Nês's,e-;·nt*tc}1.,U:üuve�, PeJ;'ante um grande pú- ,vo., Maury, Düiü, Jo.ãü, e Se· ,1) Ver i icação 'e"aument� �o eapit�l SO,cial; ,
,

Em .partiçfa
'.'

internacionaf
um� I?artida P�É�!�á ::l?;�.L�I�Í)sJ.��-n..,� ctu.e"J!-'o: en�r,tto. ,blicü ,�ivell1o.s s�badü a tal" bastião;!'

,

.

,
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'.

2) 'Reforma ?OS �stat,utos, ;',. .:, ,,," /. de futebo.l jo.gada em Hey·
po.derIa ter ter:mnq�q �.l!lp�t<lÓ� �€I.n�\r<t�,�I't� fac.�l�aa-' 'de P.l prüssegUImentü d? I .

Tamandare F. C:: .� De: i. '1'3) Out:t;OA ªssuptº-.s.,.i.e'�!l1,.t�,t��·§!-.�<?9t'!r..,_,_.,,� ..1.., "�;�';r':l'c�;l se)"a Belg-icâ"é a França
de. -s� Bro.l1stem t�'1�§�]�\��é;pn;t'tad� "a'·1\.P,.h�:t de el1!pa."'" �a�p,éün�;�o, ora em reah- i CIÜ,. �edrü � Márclp;, Jüse,! _ Flor�an.ópolis,. 26 de. Maio. ,�e 1954: ..". ': \ 'e'inpatatam por 3 a 3. No
te terIa ganho. o. ma�ç;,lí'l.p ,o tI�l;llb:de'{::al11pea'O do .Muu;-' ,,:açaü· no.�,:gramado. düs Eu-I MarcIO I e Slldemar; Malty,' J0a,0 I?a.vId . Fer�e���' Lpn'i} I?,�re,tor��l:�sldente , primeiro. te inp_o , ,a Belgica
do.! Mas, a deusa Cílissá,:é' eàriiic-liosà e 'os seus dés{g:' 3pHptós', no.. Abrigo. de Me- i Mario., Helio., Maurilio' e

. LUlz FlUza LIma j)lI�tor=Supen:nt�l}de�'tE;: r, ' ve'tl�iá l?or, 31',� �',' '

nios, insondáveis .. :' �lmaginerriosJílgora '�a türtUra 'por 16r,es/ o. énco.ntro entre as I Müraes.··. p�"que passam êsses grande� l'nestrgs,_.,qúando., após a'd,er-" �quipes acima.
.

No. vencedo.r merece re- arliêipação\,' ,

rota, verificam qúe' b._em poderiam '4er ..vencido· üu O plãdrd ,de ,1xO não es-I gistrü especial o. atlético.'
mesmo. empatado. a 'partida; .. � resp�ito. do ,�bat�� ',)éHi� fiEümé�te' as .�ções Iza�ueiro. Valmür, gue cum- TEN. NEWTON LEMOS DO PRADO 'E. LÉA
mento. que sempre aco.mpanha a, 'derrota, cünvem CI-· lentro do., 'gramado. Ja que prm exçelente perfo.rman-

' COUTINHO DO' PRADO
tal' as palavras de FINE', q�le nàt�ralmente já deve' ter )S pupilós de Augusto me- ce; sendo. mesmo.' apüntadü Participam aos parentes e pessoas amigas o nas"

também passado. 'po.r essa experiência:' "El ajedrez es 'eciam melhor sórte." co.mo. o. melho.r entre" ','o.s cjp:1ento" de seu filho RICARDO, ocorrido a" 26 de'
-" ,,' :un juegü apasio.nante. Para aquello.s 'g,ue lo. to.man co.n 22 litigantes.' Luiz" Binha, 'Maio, ná 'Maternidade "Dr. Carlos Corrêa" .

.

' ,1, toda, seriedad asume extrema importancia. Ganar es' Durante todo. o. tempo. Maurinho. 'e Dórn��e-guiam"
uQa hazaiía; perder una desgracia. Muy pücos pueden 'egulamentar a equipe do. lhe üs passos.

,.:
-ii

.

aceptar la derro.ta 'y olvidarse de.. ella. Analizan Po.st '/[orro. do. Céu füi mais se- No. vencido.,' Décio.,' 'Pe
mort�lÍl, btlSCando. la variante salvado.ra, o. permane- lho.r das s.ituações, 'o.bri- dro, jo.sé; Márcio.' e lVI�lty
cen desvelado.s durante la nüche co.n la püsición dán- �ando. ao.s defensüres alvi- foram.os melho.res:

..
'

'

do-le vueltas',en la tÓl'turada mente". E que dizer então. lerdes a se ·desdo.brarem Apitou a peleja o sr. An·
das_Jamo.sas rniniaturas, em que enxadristas de fama 1ara' cünter as tramas düs dré Vilain, co.m fraco. de:,
e de alta catego.ria levam mate espetaculares em nüve, �o.mandadüs de Dóro.; 'quê sempenho., prejudico.u seno

dez o.u o.nze lances? O co.nhecimento. dêsses fatüs, pa- nesmo assim só não. con- sivelmente üs alvi-riegrüs\
ra nós, enxadristas da pro.víncia, é um cünsôlo., püis :eguiram dilatar o marca- sendo. enJretanto seu maio.r, ."

volta e meia estamo.s também cometendo. errüs de ar- :lo.r pela falta de chance de pecado, deixar de assinalar
ripiar cabelo.s ... Se o.s maiores- mestres do. mundo., qUe ,eus co.mpapheir()s. duas penalidades máximas
de tão. po.UCo.s são co.ntados pelo.s dedo.s, fazem de vez co.ntra üs' rapazes da Bü-
em quando. as suas bes.te}ras, seria justo exigir, de sim-I .0 ú!li.cü tento. da, ta!de cai�ya, fazendo vista:gros.
pIes amado.res a perfeIçao.? Estamos tecendo. esses Co.- fOI cünsIgnadü' pür. Dorü, sa Ja que aco.mpanhava o.

�entário.s ,.�m vist� do.

re,c,
ente match

en, tr�
o.s Srs.

Jo.-1 após
úma' fraca reb�ti�a lance, de perto. Outro.s re·

se P. GarCIa e E'hü Ballstaedt, do. qual sam vencedür de um d'efenso.r co.ntrarIo.. sultado.s.
êste último. e assim sagrando-se campeão. da cidade. . As equipes alinharam: Pindürama 16 x P�dua

'

_ Publicamo.s a seguir duas partidas dêsse match, A. D. Alvim Barbo.sa - O. Paladino. 3 x Faixa Azul'
"na�, 9u.ais 'c�da Um d�s jog:;td?res c?mete 'l!� erro. sem I Nélinho.,. Valmo.� e Luiz; ·0.

, I:etn�dIO e que po.derIa ter SIdo e,vltadb facIlmeJ?,te ... ,'
VaI, Ma�mho. e Bmh�,; Dal-

. BRANCAS: J. P�'GA.RCIA _ PRE'FAS: E. BALLS- ----�.--'---'---------
TAEDT: _, C3BR, 'C3BR; 2. P4B, P3CR; 3. P3CD, B2C; ,.4. B2C, �3D; �. P3CR, O-�; �. B2C, P4�; 7. �3D, C3BD; . NOV'}\ VITORIA SANÇRISTOVENSE8. ,CD�D, ,�2R, 9, O-0., .B_D, 10. D2�, '1 D1D, 11. TD1B,

I NA' EUROPA. P3TR, 12. P3TD, D3R, 13., P5B, D2D; 14. TRID, B6T;
. 15. B1T, C1R; 16. PXP, PXP; 17 .. C4B, TlB; 18. D2D,
,P4C; '19. C'5T, CXC, 20. DXC, C3B; 21. C2D, TRIR; 22.' SINT-ETIENNE, 1 (U.P.) :ontagem foi estabelecida
D6'_I', TXT; 23. TXT, TIB; 23. TXT, DXT;

-

25. DXD, -, Os jügadores brasilei· no 20.. minuto marcaram ,o.
BXD; 26. B6B, B2D; 27. BXB, CXB; 28. C4R, BlB; 29. ro.s do S. Cristovão. fizeram primeIro. gül, po.I"interme
P4CD, P�T; 30. C3B, C3C; 31. P4R, P4B; 32. P3B, R2B; uma excelente demonstra- diü do. centrü-avante Cabo.-
33, BlB, R3R; 34. B3R, C5T; 35. CXC-, PXC; 36. R2B; ção. dümingo., nesta cida- frio, e no. 32 . .0 minuto., o.

P4D; 37, R2R, BXP?; 38. PXB; P6T; 39. BlB, P7T; 40. de, batendo. o quadro. de segundo. ,tento. pür um tiro
B2Ç' e as pretas abandonám, alguns lances e msegui- Saint-Etienne, pür 2· a 1. do meia-esquerda Ivan.
da. _:_ Na segunda partida fo.i mais rápido o. desenla- No aspecto. tecnico.,

.

eles'
,

ce.. . . dominaram completamen-. No ultimo. minuto. do. 20..
,te. '

, I tempo., os lo.cais lo.graram
O co.nduto.r das brancas adotüu a mesma abertu-· No. primeiro. tempo.,· a :um go.l de Oquinarene,

ra, mas um tanto. perturbado o. seu
.

erro. decisivo..
BRANCAS: -J; :P. Garcia _ PRETAS: E. Ballstaedt.

.'� �; 1 .. \C3.Bª; �çaB,R�'� �� _P4BD, "�4B;, ,3., P3GD, P3R; 4 ..B2C,
.PilD; 5. 'l>XP>;PX:P;' 6. P4D, PXR; 7. CXP, C3B,� B. P3R,
B5C; 9. B3B, D4T; 10, BXB, DXB; 11'. D2D, CXC; DXD?,
C7B e as brancas abando.nam, pois perdem uma peça.
Para que o.S do.is enxadristas da cidade não. fiquem isü
lado.s; vamo.s transcrevei' urna partida entre. do.is dos
maiüres mestres de Xádrez de todo.s üs tempüs,' na qual
Anderssen ;- o. grande Anderssen! _ é massacrado em
12 lances apenas. BRANCAS: Zukertort. PRETAS: An
derssen ,_:__ 1. P4R, P4R; 2. C3BR, C3BÚ;, B5C, CR2R;
4. P3B, P3D; 5. P4D, �2D; 6. O-O, C3C; 7. C5C, P3TR?;'
8. CXPl, RXC; 9. B4B, ,R2R; 10. P5T, DIR; 11. D5C!,
PXD; 12. BXE mate.
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Erros de Mestres e de Simples
, .

,-T
.

X a d r ez
'�EGRESSOU INVICTO DE:SUA
EXCURSÃO ,,-A ,"PRINÇESA
DA SERRA'" O PAULA RA-'

MOS

Amadores ...

M. Borges

I, � •

NQVO RECORDE MUNDIAL DE
'.

ZOTOPECK

PARIS, 1 (U.P.) _ O fa- reI; de uma· co.mpetição. in
mo.sü atleta checo.slo.vacü, ternacio.nal· de atletismo.,
Smil Zato.peck, estabele· realizad'a no. Estadio. de
�eü, dümingü cüm o. tem-, "Co.lümbes". O reco.rde an-'

:)0. de '13 minuto.s, 57 se- terio.r enco.ntrava-se .em

;undos_' e 2 decimo.s, 0.' re- püdei!' do. sueco. Hagg, cüm

�ürde mundial na distancia. o. tempo. de 13 minuto.s, 58
de 5.0Q,0 metro.s, no. decor- segundo.s e 2 decimo.s.

� '?L� -,
---

na, baía sul

DOMINGO: ATLÉTICO X BOCAIUVA TORNEIO RIO -

SÃO PAULO -

- .

Em continuação ao cer- letões do. Bocaiuva e Atle- , Pelo .Torneio Rio-São
tame da cidade, está,mar-

tíco que' farão. tudo. para
Paulo., foram êstes os re

.ada, para o. próximo. do- .sultados das partidas realí
mingo, uma bôa partida. conseguir um triunfo merí- zadas, sábado. e do.mingo.:
Serão. protagonistas os pe- ': tório. Aguardemos!

'

Sábado ---, Corintians 4
x Ameríca 3, em São. Pau
lo e Fluminense 4 x Portu
guesa 1, no Rio. .

Domingo ;- Palmeiras 2
x Botafogo 2, em São. Pau
lo. e Vasco 1 x São Paulo. O .

Classificação por Pén
.

tos Perdidos'
10.. _ Corinthians, Fla

mengo. e Fluminense - O.
20.. _:_ Palmeiras _ i.

3D. � América e Vasco
da Gama _ 2 .

40. _ Po.rtuguesa de
Despo.rtos é São Paulo.·-
4.

50.. _ Santo.s _ 6.
,

.

60. -"B(lhifog� _ 7,

DERROTA DO SELECIONADO
. URUGUAIO

TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE S/A.
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convo'cação

CASA MISCELANIA distrl.

Vito�•. Valvulas e Discos.

Rua Con�lheiro'Mafr."
-

-----.
--_ ,- --'-r-:--

(
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA T'ENIS CLUBE I. ��CAB'·81PILITICA&
'. PROGRAMA �E FESTAS M�� DE �U,NHO ,1.95�, E!!!!!l!I8 NOOlelra

Dia 5 -:- Sabado - Grandiosa soiree Universitá- • 'aaslltu •• tra-
ria - Entrega de prêmios Campeonato Universitario ,....t... .uO"
- Concurso de Dansas - às 22 horas, :-::-:-=-=::-:::-:-:��:-=----------_---------- -'-__.,.- _"_ --,� _

" DIA 23 - Quarta-feira - Tradicional soirée de UM�,DOMINGO CHUVOSO E OS ATENTADOS A'

I
chuvoso com tantas coisas'

,EM,PRE'GA'".0''A'São João - Festa no Arraial - Dansa da Quadrilha LIBERDADE HUMANA tristes em derredor, a au-
_

, e� Ratoeira - Dansas Tipicas - FArta distribuição' de .' (Alvarus de Oliveira) berdade! Entretanto per- mentar-nos a 'sensação de Precisa-se de uma, que saiba cozinhar: Tratar à rua
'que-imada, pinhão, .amendoim etc. - Traje Caipira. +l. Um domingo triste, chu- manecemos escravos bár- abandono. Falta-nos o sol

, 'h
'

que de e' 1'1' 'Bulcâo Viana (Praça da Bandeira), n. 49. Não precisaImci,o 20,.30. oras.
. ..' ,

. ; ':, ,v,oso, com a umidade. en- baros, nas' primeiras esta-. v na ummar-nos a

'. : DIA 27 - Domingo ,- Grandiosa Matínée infan- trando nos ossos. Janelas cas da civilização. VIda e que se afasta envol- ir às filas,
: til d� .São Pedro r--r-: Traje a carater ---, Desfile, de crian- fechadas, vidros cerrados, Um domingo chuvoso, to em nuvens carregadas

� ças.comprêmíos aos vencedores às 16 horas.
,

olhando a 'vida lá fora que I de recordações tristes \ a pelas maldades humanas,
---------'--

.• ,

"desliza em silêncio, como envolver-nos a alma, de oela incompreensão e pe-
..

'

afastado do mundo que vi- frio sentimento a apertar- 'o egoísmo,

T·
'

. bra alegre.. de um lado, tris- nos I) coração. Um domin- I Que nos relevem esta
, l:A1 �" te, de outro. ' 'go sem sol por dentro e orece em-mistura de senti-

" ,
..._,:.... .•

•
•

'

.

O jornalista' assassinado por fora, gelando externa mentos na .confusão que
-foi. scoultado embaixo da e internamente pela hipo- .em de um domingo chu
chuva, frio, desolação, mas condria do nosso eu. E ve- iOSO e triste, frio e melan
sob o'fulgor da palavra dos mos o jornalista Nestor cólico: - Que o sol volte
que exortaram o valor da Moreira; assassinado pela a aquecer-nos. Que o sol

, liberdade no ato da desci, brutalidade policial, em da compreensão ilumine a

da do seu corpo à terra plena capital da Repúblí- ignorância nossa. , Que o
de "onde veio e· para onde cal E lemos reportagem de sol da vida volta a ilumi-
retorna: . ; Edmar Morel mostrando nar-nos a alma. Que o sol isso... Agora não mais.
Julgamo-nos povo civilí- os horrores das prisões ca- da bondade mude a menta- .Há duas eras na polícia do

zado, compreensívo, bom. riocas, mais parecendo lidade da nossa polícia ar-. Brasil, a ante ,- Nestor
Julgaillo-nos ,democracia, campo de concentração de bitrária. Que possamos di- Moreira e a post - Nestor
pensalllos ser um povo li- Hitler, com amontoados zer amanhã: - Antes de Moreira. E assim o jorna-

I vre,' .soltand. .o hosanas á li- humanos. Um domingo Nestor Moreira, acontecia lista ao apagar-se-lhe a vi-
.

."',
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Dez'milhôes de 'cruzeiros de "snpe·
. ravil" no orçamento de 1955
RIO, (A.N.) .': Já se en- do São Francisco, o apare- o Fundo Federal de Eletrí-

,

contra em mãos do Con- lhamento dos portos, fer- rícação, do Plano Nacional

gresso Nacional a proposta rovias e rodovias e muitos de Eletrificação e de Ele-
do Orçamento Geral da Re- outros. trobrás, dará ao. país os I
publica para o' xercício fi- ENERGIA E COMBUSTI- meios necessários ao seu

nanceíro de 1955. VEL desenvolvimento.
A Mensagem presiden- 'Encarece a Mensagem a

.

SUPERAVIT DE 10 MI-

cial,' que acompanha a pro- necessidade urgente do LHõES
.

posta, chama a atenção do Brasil explorar os seus A proposta para o Orça-
Legislativo para os empre- recursos petrolíferos, afim mento Geral da República'
endímentos básicos, cujo de libertar o país do pesa- em 1955 acusa um supera- .

,

custeio .está a cargo da do ônus em divisas, que se' vit de quase dez milhões IUnião, colocando-lhe sôbre consomem anualmente com de, cruzeiros, com uma re-

os ombros, pesados mas a importação, de combustí- ceita de Cr$ I
inadiáveis encargos, pois veis líquidos. 51.582.832.000,00 e contra

" deles depende o progresso Em seguida aborda o uma despesa de Cr$ ....

do país. Presidente a produção de 51.572.950.132,00 ..
Entre os empreendimen- energia elétrica no país, Na proposta em tela fo-

tos básicos cita a mensa- cujo "deficit" é um entra. ram introduzidas reformas

gem a recuperação econo- ve ao maior desenvolvi- de técnica orçamentária,
mica da Amazônia, o com- mento industrial' do Brasil. visando melhorar a estru
bate :;0 flagelo das secas A aprovação pelo Con- tura formal e a apresenta
do Nordeste as obras da gresso, frisa o Presidente: ção 'dó Orçamento, concí

Companhia
'

Hidroelétríca dos anteprojetos que criam liando-o desde já, com Q'
anteprojeto do Código Tri
butário, a ser encaminhado
br�vemente ao Congresso.
UM PROGRAMA DE
ADMINISTRAÇÃO

Já ao, fim de sua Mensa-
, ;em, depois de ter comen-

contém excelentes elementos ado tanto a receita tribu
tônicos: Fósforos, Calcio Ar- .ária como as despesas que
seniato e Vanadato de sódio. 'representam somas a se

'OS PÁLII)OS . DEPAUPE- rem aplicadas em investi
R A DOS, ESGOTADOS, mento e gastos de custeio,
MÃES QUE CRIAM, MA- o. Presidente .da República
GROS CRIANÇAS RAQUí- afirma que o Orçamento a

TICAS, receberão a tonifica- presentado vale por um

ção geral do organismo, com o programa objetivo de, ad
ministração, que atende
aos interesses fundamen
tais das 'várias regiões do
país, terminando por en-j,
carecer a necessidade de

-. "

'" F
uma perfeita cooperação

Diretéric Aeademlco da a.' entre os. �ode.res ·Execut�::·
. ", ','vo

e Legislativo, em deli-
,

I"'d d .. d
.

C' cta c. It':cono near 'uma política econô-
CU a e e len � � • mico-ãnanceira consetâ-

, d St C t
� nea com a realidade brasi-

aneas e ali a anua leira.

SAN,GUENOL
TONICO DOS CONVALESCENTES
TONICO DOS DESNUTRIDOS

Recebemos e nos mani- Bibliotecário - -Enôr
Iestamos gratos pela se- Vieira.
guinte comunicação: I Orador: - Celso Carlos I
- "Temos o prazer de Pôrto.

,
r,...--------,,----

comunicar a V. S. que no I, Dir. Dep. Cultural -

mês corrente, foi eleita e João Frainer.

empossada a nova Direto- Dir. Dep. Social e Desp,
ria que dirigirá .OS1 desti- - Krassine Garcia Livra
nos deste Diretório Acade- mente.
mico, no período de 54-55,
estando assim constituida:
Presidenté -

\ Valmor
Bion.
Vice-Presidente - Fran

cisco Braga.:'
1 ° Secretario - José

Dias.
2° Secretário - Ivo Côr

te.
1° Tesoureiro - Nilton

J. Andrade.
2° Tesoureiro - Anto-

hio A. Mafra.
.

Dir. Dep. ,d eAssistência
- Rubens Seára.
Dir. Dep. Propaganda -

�)aulo Leite.
Valemo-nos da oportu

nidade para apresentar a

/. S. nossos protestos de
elevada estima e,' conside-

í
I
'I

l
ORGANISADO

,

E. _ '

EDITADO
.

PO�
1XJIlAL[e/(JJ'(J4Jj{ggE/XAB NfTTO

ração. '
,

Valmor Bion - Presi
dente do D. A.
José Dias :_ 10. Secretá- Fl.ORtANÓPOLlS_SANTA CATARINA

rio."

Com i�t. v�loV' V.S.
ó.brill'Á um� eànr6-' q!Je
Ih� ..�nder.\ juró com-
pensb.C!or ,"

e

level.rÁ Pel.,.eI. SUei. re�idí!n�
,

.

' eie, um lindo e útil p,.ese'1te;
um BELlsS/MO eOFR!de 14ÇO eI<_OMÁDO.

NCO 'AGRicbEÃ '

" 1z-r7�,16
'

..... ' fLORIAN,ÓPOL.IS - SANTA CATARI"A H,D'.

. ."- .

I:::J

.\

3.ele Junho 1954 I

I

, !

CONTRA IS IMPUREZaS

que se acumulam no�
'"

, ..

pistõés � nas' partes mais

importantes do.' motor.

proxocando enguiços e

encurtando a vi

da do. seu carro.

......_-

!
'

SHELL X.100 M'OTOR OIL contêm "aditivos"

detergentes evitando. a formação de crostas,
dissolvendo os depósitos formados pelo carvão

, ,

ressequido e mari.endo as impurezas em suspensão
no. óleo sob .forma de diminutas partículas,

Aprenda dacjilogralla
Escola Profissional "Pedro Bosco" _' Reconhs

cida pelo Govêrno Estadual em 19 de setembro de
1921 pela Lei n. 1.376.

Rua Vidal Ramos. 80· _ Florianópolis.

'. .

... M"",'AoJ D.M.,..J4I�"· ••4••
'
a FQ"''''UU .,.. c:...""'*4.. i.

CURITIBA rUECII"'�?P"-OSE."'" �

da, . ter-se-á transformado
num novo sol, a iluminar
'1S consciencias escuras pe
.la ignorância daquêfes.,
que deveriam velar pela
nossa segurança!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



·Màis ',um Clube de Excur..
sões ,foi ··fundado. em

•

nossa Capital '.

Mais uma nobílítànte a-
.

10 Secretário - LUIZ

gremiação foi fundada nes-I Henrique Tancredo;
ta Capital. I 20 Secretário - Paulo
Um pugilo de moços, em Velloso; .

torno das 15 primaveras; 10 Tesoureiro - Vitor
procurando beneficiar o Costa; (

espírito, moldando o físico 20 Tesoureiro - Paulo

para as coisas belas, vem Gil Alves;
de organizar o CLUBE DE Orador -:- Nivaldo Ca-
EXCURSõES MIRIM DA rioni;
ILHA. Conselho Fiscal - Alva-
Um nome faustoso e que' ro Castilho Guilhon -

bem diz dos propósitos de
I
Laudares Polli e Coriguas

seus organizadores, desti- si Austricliano da Costa
nando as horas de folga I Neto.

.

dos estudos, aproveitando
os dias em que não tem 9- Esta agremiação
brigações escolares a' cum- CLUBE DE EXCURSõES
prir, para fazerem excur-, MIRIM DA ILHA, - tem'
sões. sua séde à rua Crispim Mi-
Tal nobilitante agremia-I ra nO 103 e segundo conse

ção foi fundada em 27 de guimos apurar já fez uma

Maio findo, segundo comu-,I bem proveitosa excursão.
nícação , que" recebemos! Q ESTApO felicitando a

com prazer, e cuja primei-
I

novel agremiação pormula
ra Diretoria ficou assim os mais francos progressos.
constituída: �- 'o '., I com votos para que persís-
Presidente de Honra - . tam neste tão proveitoso,

Major José Carlos Vel�oso; I.empreendimento, qual o

Presídente - .Antonio : de excursionar com o fim
Vitor de t'Mêro-- Lubi;

.Ó:

_ i de cõnhecerem a nossa en-.

. Vice-presidente.- Má-l ca�tadora Ilha de Santa Ca-
no de Çat;t1lho .Guilhon; .

'tarína. .

..
�.

f--' .;,

\ "�'_'-�'''''''''''''''''''''''''''",��.,.
"

ECONO'MIA absoluta
--

, Gra_ride' CONFORTO
I

I,� ,

... )AQU ECEOOR
�._.i' I

r

ELÉTRICO

·1MR-�4,
IMERSÃO e CHUVEIRO

. Capacidade 30 LITROS

• Construido Intetrarncnts de
cobre.

• 'Aquecime'nto ultra rápido.

• Játo abundante na temp�·
fatura desejada.

o MISTURADOR' .DÁKO, de (I!gu

lagem instaManea, permite' a

maior escala de graduações d.
TEMPERATURA.

o ,ESTADO

'CONFORf.O absolute .

Grande ECO.NOMIA:
,\

",,, "

AqUECEDOR EÜT�ICO, CENyRAL
.

,

Capacidade:
'IOO'a 1.000 litros

Fabricados nos tipos
horizontal. e vertical,

•. Construção sólida, sendo a cai�a interna de COeRE e

revestida de material altamente ISOLANTE (fã de vid'ro),
. • Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada. .

• Controle automático de temperatura pof-·lJRMOSTATo.
Que proporciona grilnde ECONOM,IA.

�"" r. HAMOS S/A.·Vomér�io e �gêDCias
'Rua João Pinto, 9••Fpolis·-Sta. Catarina

o'

FABRICA
........ ! .

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

·eeVeslF;ôs Desnudos>c)'!
-"\'0 C:a'mpanha' .do 'agasalho

. Est� é mais uma -das' gÍ'�9des . campanhas qu� o

"GRÊolVIIO PEDRO JORGE FRASSATI" vem encetando
cm·benefíci�.'cJos�menos favorecidos de, nossa ilha.

Os jovens, .. componentes dessa benemérita agremia
ção fazem, pdi.. n��s6 intermédio, um apêlo, dirigido es

pecialmente' às. senhoras de< Florianópolis, para que se-

parem um cobertor OH qualquer peça de roupa que possa Perdeu-se um anel de em-
áquecet· aqtbêles' que mul. tê,pt ,U'?1." teto para lh,és servil' .

de abr��ie ." _ "'''.
.'

o genheiro.

S�.�do próximo, 'a partir das 13 horas, uma comis- Gratífica-se bem a pes-
são pzÓcurará aS,,:asas da Av .. Trompowsky e da "C�á- soa que entregar nesta Re-
c:::ra do Espanha. '.

.
. dação.

.

Outros pontos da cidade: não poderão ser visitados, .

,
_

"

por hora, pois-que parte dos gapefistas deverão encon- TORRENTE DE PAI- i JEAN PET�RS e" alem ,de '.
,

trar-se em algum ponto da Ilha, em excursão -assisten- XÃO - (Niagara) a consa- tudo... MARY,LIN MON- -;
. '"

".
,

cial, Entretanto, as senhoras donas de casa poderão en- gração de MARYLIN MON-I ROE em �eu primeiro p��
V·

"

..

"fI
f.

., \
viar, se poss��e!, os a�asalhos gue. pu�erem ��a:, para a.

- :01<-; Prn fascinante 'fECH- �el 9.e grande res'p0n�abI� o _ ,cen e ..
, s.e� '_'IIII!•••�..........sede do "Grêmio", na Rua ,Tte, Silveira, Edifício Parte-. NICOLOR. "lídade. ..J ... , r

. "",.:, ·'I·�'." II ilfJnon, sala 201. (�I1cil11a do Copacabana Bar), das l4°às'
.

MARy'LIN MONROE, I ,.�--.! N' L•• "V�n�e-::.9'�ü!Íla Ca.s�lEi{�à-Xj." :-� �
.

18 horas de sábado. , J0SEPH COTTEN e JEAN'
.

.

',< deira, de bôa '

constrúção, i...- ..· .....•
PETERS, são os protago- sita

- á rua Antônio Matos
nistas, de TORRENTE DE '$ fS�lfRI�n'n' Áreas n. 291, Estreito. 'Tra-
PAIXÃO, um drama cheio

.

.'
tal' na mesma diárianente.

de suspense, filmado em o_.... _

CONVOCAÇ40 DOS 'CONSELHEIROS DO. "CO-. TECHNICOLOR, sob a di-
QUEIROS PRAIA CLUB.E" PARA A ELEIÇÃO �reção de HENRY HATHA-
DO PRESIDENTE E VICE-P·RESIDENTE. DO I WAY. .

C. P. C. '. Esta produção da Fox é
De ordem do s/' CeI. João Eloy Mendes, Presidente notavel, por diversos moti

do Conselho Deliberativo, convoco todos os membros vos: é um dos poucos fil
desse Conselho, abaixo mencionados, ora' eleitos em ,Ai- mes de crime e misterio,
semblélaGeral para a sessão que se realizará na séde do I filmados em Technicolor;
"Coqueiros Praia Clube", no próximo sábado, dia 5 de I utiliza de forma extraordi
Junho, precisamente às .15 horas, afim de se proceder a naria a beleza das cataratas
eleição para Presidente e Vice-presidente e Conselho de NIAGARA, oferecendo
Fiscal, dessa Associação para o período de 1954 a 1955. ainda la, f�mosa loura de,.: ,,-

Drs. Romeu ·Sebastião Neves, Paulo O. Scheideman- Hollywood, em seu pri- ..

tel, Rafael Cruz Lima, .Arno Pedro Hoeschel; snrs. T(l- mei,ro papel de verdadeiiâ'o
maz Camille, Michel Dàura, Mário Garcia, Esperidi�ç' .criação dra:ulatica.
A:min, Aroldo Pessi, Florisbelo. Silva, Oswaldo G0'41arl,�',' O produtol'rCh�rles Bra
Euclides Lopes, lVilson Schiefler, João Cardenuto, Eirií-', 'êk�,t. e 10 diretór

.. Henry
lio Guasco, João Gasparino da Silva, Rosato EV.an�elis-I Hatnaway,'levaram uma e

ta, CeI. Joãó Cândido Marinho, Tte. Jayme Geva.�rd, Tte. quipe de 57 pessoas entre
Gilberto Silva'e mai� os seguintes suplentes: Snr:: Jaime _, artistas e técnicos as cata
Abrahan, Reinaldo Wendhausen"dr. Germano Faria, dr. ratas de Niagara, e passa
Fausto Brasil, .sr. Baldicero Filomeno, J.osé FOli'��TPs, I

ram um m.�rfilmando a,s
Lourival Aln1'C1da, Ubaldo Abrahan, MIguel D,�,ll.x e cenas �xtenores deste on

Dahil Abin, b'ePl_ assim a todos os sóciôs. natos t?nd�dÓ-'I! ginal 'fi�me de drama. e

res.. "

. .

grande Impacto dramatIco,
RauJin� Hom Ferro"-' Secretário .. , co'm JOSEPH COTTEN,

Coqueir(J� Praia Clube

i

.'

, I

o Centro de IrradiaçãO
Mental "Amor e Luz" realiza
IeSsões Esotéricas, todas as se·

gundas feiras, às 20,30 à rua
Conselheiro Mafra, 33' - 2°
andar. !_.

...<..:
......

,�

ENTRADA FR��A

.

, \:�.

)

PerdeD-Se

Prisão ·de Ve·otr,8
CURADA? SAúDE ,

'N:ORMAÚZADA
.

IVENIR:f�.SAN
Não é purgante.vNão dá

,�ólica. Não vicià nem' falha.

I

C'ínemaa

e. .. apresentando o ga
roto revelação: TOMMY
IVO _ em -

,

..TESOURO PERDIDO
(Technicolor)

Preços: Cr$ 7,60 e 3,50.
LIVRE - ,Creanças mai-. George Raft _ em _

ores de 5 anos poderão en- bESAFI�ND.o O 'PERIGO
No programa:

., No !)Tograma: Esporte na
, Tela' -- Nac.
de Preço� _. 6,20 'e 3,50

.

"Rigorosamente proibido
até 18 anos".

o
I

, ._ .. !.,' ,.

UI?MlQ

sAo J O SE'.

Julia

�.

"'As 8hs.

Bl'kvemente festiva
\

inauguração
xxx

11' I ita� &3J
As 8 horas

_ JameS Stewart
'J'l: A'd' . ,

.
Uda ,?�s"o.', ...•.
O SANGUE SEMEOÜ A

TEERA
I

(Technicolor) )
No programa:
Noticias da Semana

Nacional
Preços _ 7,60 e 3,50
Imp. até.14 anos.•

.'

.. 'i'as farmácias e drogaria!!·
locais. }teembolso' aéreo: Grandioso Espetaeulo

" . 'Tela e Palco:Cr$ 50,90. Caixa .Postal 6, NA Tella:
Meyér, Rio. ,William Powell _ Julia

com Os artistas de.. fama In-
1ernaé:ional: NOEMI PAT
TERSON _ ELECTRA �

ENI SENA _ ERNEST
- LUIZ MENDARIZ
VIVIAN DI LUCC�
ERNEST BALLE'IT
CARLOS E MARGARET

'à humani�ade. Aproveitan- _ CARMEN CEBRIAN -

do os estudos gerais' e in- todos sob a orientação ar

troduzindo o resultado das tistica de CARLOS GON-

'I" ".
f" I

CALVES.
Ll tunas pesqUIsas, 01 e a-

�

P .' C $ 30 00
.

. ., . r'eços. _ r,. ,

borada a formula de JU- 20,00
VIGOLD � a qual reune Imp. até 14 anos.

Re;uvenescimento
das Glandul.s

Sexuais
Entre i::tS mais rec.entes

descobertas
.
sáJienta-se o

processo, de rejuvenesci
n�ento �landular, cujQ tra

tlún�nto vinha sendo moti-

vo de acura�as pesquisas.
Oe tais estudos j!hegou o

. .prof. VÇlronof a sua sensa

:�ional descoberta que ·ta.

tos beneffcios tem trazido

todos os conhecimentos Sô-
,

bve a assunto. JUVIGOLD
.
- rejuvenesce o "Turgor
Vitae" proporcionando a: re-
cuper.ação das fUI).çães or

gânicas, dando eufátia e de_

sembaraço .de fuovimentos.
.JUVIGOLD tem 'indicação
em ambos os sexos. Nas
farmácias e drogarias
pela caixa postal, 4.306

RlO.

As � horas
William Powell

Adams

tl:ar.
As 8hs.

As 8,30 horas
William Powell _ Julia

Adams- em
TESOURO PERDIDO

(Tecl:micolor) )
No programa:,
Cinelandia Jornal Nac.

Preços: Cr$ 7,60 'e 3,50
Imp. até 14 anos

Adams _ em

TESOURO PERDIDO
(Technicolor)

No programa:
Filme Jornal. Nac.

As 8 horas"
Continúa o ruidoso sucesso

.

da Cia. Tnter:pacional de

Marioneta�
ROSANNA PICCHI

No Palco:
MOLIN . ROUGE apre

'senta: EXALTAÇÃO A
FLORIANOPOLIS com o

grande SHOW:
o

NOITE DE ESTRELAS

\ Preços _ Cr$ 15,00.
8,00

. "Imp. até 10 (DEZ) anos".

LI'RA TEM'IS 'CLUBE
Dia 5 -,- Sábado - Grandiosa SOlree Universitá

ria - Entrega de prêmios Campeonato Un�versitario
- Concurso de Dansas - às 22 horas '

DIA 23 _:_ Quarta-feira -,- Tradi�iona�l soirée de
São João - Festa no Arraial .-:.. Dansa da Quadrilha -

e Ratoeira - Dansas Típicas .- Farta distribuição de
queimada, pinhão, amendoim etc. - Traje Caipira. -
lJilício 20,30 horas.

.

ou
DIA 27 - Domin'go - Grandiosa Matinée infan-

til de São Pedro - Traje a carater - Desfile de crian
'ças éom prêmios aos vencedores às 16 hOras.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Parir Q' oial
Democra·i o

'Representação :Federal

Loteria'Cio '

.

A. Iarela 'Ev8ngelica Alemâ
não quer mls(upa', com,' a pal11lea'

Coqueiro� {Praia Clube
,

CONVOCAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO "co

_

.. QUEIROS PRAIA CLUBE" :eARA A ELEIÇÃO
DO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DO

'C. P. C.

De ordem do sr. CeI. João Eloy Mendes, Presidente -"-_

do Conselho Deliberativo, convoco todos os' membros

I'diI Ilesse Conselho, abaixo mencionados, ora eleitos em As- aosembléia Geral para a sessão que se realizará na séde do ':
'

.

"'Coqueiros
Praia Clube", no 'próximo sábado, dia' 5 de I .

' ,

Junho, precisamente às 15 horas, afim de se proceder a ; JUIZO DE DIREITO DA

'eleição Rara,'Presidente e Vice-presidente, e Conselho lIa
VARA. DA COMARCA

ft·
.

I I"d I
Fiscal, dessa Associação para o período de 1954 a 1955. DE FLORIANO'POLIS

. epre'se'o aça-.,O,' s"la'> o·a·
Drs. Romeu S�bastião Neves, Paulo O. Scheidernan- l!Jdital de primeim praça

_ .

el, Rafael Cruz LIma, Arno Pedro Hoeschel; snrs. To-. > d 20 d'
'

,
.

naz Camille, Michel Daura, Mário Garcia, Esperidião I' .com
o prazo e taS

\min, AroIdo ,Pesst, Florisbelo Silva;' Oswaldo Goulart, O Doutor Manoel Bar-

':uclides Lopes, Wilson Schiefler; João Cardenuto, Emí- I bosa de Lacerda, Juiz de

lia Guasco, João Gasparino da Silva, Rosato Evangelís- Direito da 4a Vara em

':1, Cél, João Cândido Marinho, Tte. Jayme Gevaerd, Tte.
'

'exercício do cargo de
Gilberto Silva e mais os seguintes suplentes: Snr. Jaime

Abrahan, Reinaldo Wendhausen, dr. Germano Faria, dr.
Fausto Brasil, sr. Baldicero Filomeno, José, Fortkamps, ra da Comarca,

Lourival Almeida, Uba1do Abrahan, Miguél Daux . e r;anópolis, Estado de San-
.

Dahil Abin, bem assim a todos os sócios-natos fundado- ta Catarina na forma da .. _;';,.�,
res. 'R .u H -IF "'S" ""j' .:--" 'I- ',l�;, etc.' ,':, :, \....: '.

au tno orn erro - ecretário. .

t:.;
:" " ,". .>.->

__--'_.,.-- .....,;... --l..'__
.

_'_.:...' '--_. ,i;> fAZ saber aos qUi€;·O pre-

MAGROS E FRACOS" ..i ,'; ,s�nte, edital . d� p�im�ir'ª
�

I..
• .)1-' I. •

'V A N A O I O'L'
'praça, c:;orp o prazo devin-

.

te dias virem, ou, dele. €0-
Ellndlcado nos casos cié fraque' nhecimentol tiverem que, 'no

sa, pa»dez, magx:�za' e fastio, porque dia 21 !ile Junho proximo
,em sua fórmula entram substanctes ,", .

tais �Qmo .Vanadato de sódio, Í..iCl.. vindouro, ás 14 ,horas, á

tina, G!lc�.rofosfatos, pepsina. noz' frente do edifício do Pa1a-

,

' <le'.cola,.�et·ç�,,4e,ação pr�nta e eflcaJ cio da Justiça, á Praça Pe� '�'
..nos casos de fraque�a e netlraste'" rêftà e"Olive,ira;'ü"pol'teiro ',�

'� - "'�rnlas.. .Vamd.l9lJ m,dic-ª,!lQ_p_ara he, d 000'" .a ;
•

. J Comercio ..,,-. Tranl,el1.. >

. mens, mulheres, crianças; sendo-fl>r:_;:
-

?s.a. 'lt�l'lGS UI,}, JUIZO" tra., ""..,..,, r' ,.� 'o. .: -,.,",-, r--<� ·Rua:..J.ctl-.PJuto.· ,r;.u8 __ ,:'..:..,'�
mula conhecida pelos grandes' me. ra a publico pregão de ven-

--- '" , '.

:fIto.!! e está Ucpnciado pela Saudp Publica. 'da e arrematação � quem
,o' mais dér e maior lanço ofe- Expresso Flerlaaépel ..

is
-� l'ecer sobre a respectiva a-

.

ft r��.,..
.

OJ
ANDRADE & KOE'RICH .

.�.", 5"..�.1.,,o: �.,,'�'" �:!�a����a�:e!:�:e':ca�:� Transporte de ��;���ae�' g;�:1 ;:�r: Florianópo'lis,

,•
á rua Presidente Coutinho Com viagens diretas e permanentes

'1/, ..f'
,
.....",,;;, ',lU' 104, construida de tijo- Matriz: '- FLORIANO'POLIS

'

•

b d I
Rua Conselheiro Mafra, 135

'.
' IV".."", 7i'AftA lU"

.

,os, co ert,a e te has, for-
'

UVIIU4I"� UVV"'" I
Fone: 2534 - Caixa Postal, 435

/ " 11 �
I

.

rada, assoalhada e envidra- , End. Telegr.: SANDRADE

I "
.

o

.OoJ \lAf}{"JO,S ;" :i>ç�da, com diver�o� ccimpar- Agência - CURITIBA

•. D�\.ft�,,'tt'"
tlmentos,.em

pe.:slmo
esta- Avenida 7 de Setembro 3320/24

� , do de conservacao e o seu
Fone: 847 (Linha' Paralela)

.

� ;; �
.

.' End. Telegr.: SANTIDRA

� � 'iíIl" � � f. � ."
. ,:espectIvo terreno com a Agênciá: - SÃO PAULO

�j , 1P '

�
.

.,. , area de 2.304,96m2, medin- . Rua Rio Bonito n. 1247
•

, .,:» "

•

'do 22,65.metros de frente á Fone: 9-31-96 - Atende Rápido mOMAR
�

dita rua, nos fundos méd� End. Telegr.: SANDRADE

9,5 metros e extrema com
Agências no �io de Janeiro e em 'Belo ,Hor.i�ont•

.

com tráfego mútuo até São Paulo com ii Emprêsa
terras do Estado; confronta, de Tr'ansportes Minas Gerais SIA.)

,

pelo Oéste onde méde . , , I

�a.mpaDha do agasalho" !!:'!!';;::�,��:ae�:��!�-J·;;-e-rr�en-os-n-a----'V-'I·la-t1-I·o-ofia-da"GR����9��sR�mJao��i��1e�s���'p���a:nc��:nd� ::�!�a�ac�e�:en;::i�ia cr��
I

,

I J ..
:

,

em beneflClO dos menos favorecidos de nossa Ilha. . ,. , ) (Est -I)
,

.

_

Os jovens componentes dessa benemérita ag:cemia- le,Iro�, que sm. a margem. reI. o
"ao. fazem, P?r nosso intermédio, um ápêlo, dirigido es-

,DItO lmovel .f�I penhorado MAGNIFICOS LOTES, COM, FINANCIAMENTO A

peclalmente as s�nhoras de Florianópolis, para que se- :I Egberto Moellmann e sua LONGO PRAZO SEM JUROS

�arem um co�ertor ou �ualquer peça de roupa que, possa mulher na ação executiva
. �P9rtunidade especial para aquisição, com grande

J,q1�ece: aqueles que mal, tem um teto p.am lhes servir movida por Romeu DomI' _ facllu;lade, de um esp1endido lote na VILA FLORIDA
de abrtgo.

- L g 'lt d
.

1
. .

. ..'

's 'b d
,. .

.

'.
noni contra a firm E b _ :>U. �� � o e sa� av_e, e_�toda faCIlIdade de condução.

_

a a o �roxlmo, a partIr das, 13 horas, utna comlS- \
a g er I rlvIlIglada 10calIzaçao, nas PROXIMIDADES DO ES-

5ao procurara as casas da Av. Trompowsky e' da "Chá.- to Moellmann & Cia. E" TAD�O DO FIGUEIRENSE assegOfurandoo '1
. -

'�ra do E h '" h" d'
"

. va orlZaçao
_c. span a . para que c .egue ao' conhe- lme lata. .

.

I.

Outros �ontos da cidade, não poderão ser visitados" cimento ,de todos mandou '. ,OS �ERRENOS -EM lONAS MAIS DISTANTES
por hora, -PQ�i>·litue parte dos gapefistas deverão 'encbn- expedir o t t

.

d' N_f..O PODEM OFER�CER AS MESMAS VANTA-

t,l:ar-se em algum ponto da Ilha,' em excursão 'as�isten-
.

- ��m�e �n e' e 1- o,' Peç� �oje mesmo' informações a

_�al. Entreta!1to, as senhoras donas de casa poderao E;!n-
tal que sera afIxado no 10- '. SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA

:'Iar, se �oss�ve�, ,?S agasalhos <;lue puderem doar, para a gar do costum� __ ,e puplica-, .' LTDA. (SUBRAL)
,ede do GremlO, �a Rua, Tte. Silveira, Edifício Parte�' 'do na fórma da lei. Dado e

Escritório: Edifício São Jorge, Sala 4 - Fone: 2-1-9-2.
, non, sala 201. (EnCIma do Copacabana Bar) > das'14 às d .

> ,
----.- --.--,-- - "-

.

18 horas de sábado.
- " pall�a o nesta CIdade de Pe'dara�a-o do T' "nl" d"

','

Floria?ópolis, aos _vinte: ,é> ,ii \I, S
\ ra�' aa ores- lU

A
.. 'VI-,SO' !A.'.p,ortuno �ito dias do �ês de Maio ,Iodo,s'trlas do ,Estad,o!de S. Calarln.
A:U do a�p d_e mIl novecentos

' ,

,

e cincoenta � quatro. Eu,
,

C O M U N.I C A ç ÃQ
C�nvido ao eletricista conhecido pelo apelido de Hy'gl'no LUI'z Gonzaga, Es-

.

Procurando a I"
. "b.

. �p lar e aprrmorar os enefícios pres-
LAGÓA, a vir ao meu estabélecimento comercial, no, crivão, o subs�;_'�vi (Assina- ta-dos �os seus :.lhal�os, da�do cumprimento, assim, as

prazo de 3,dias, afim d� resolvermQs assunto que lhe do) Manoel Barbosa de
suas re evantes ma Idades, a FEDERAÇÃO DOS TRA-

r
'

>
>.

BALHADORES NAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE

in�el'essaj arites que sejam tomadas outras providências.
Lacerda - Juiz' de Direito SANT� CATARINA, comunica que dispõe agora d

Estreito, 26 de Maio de 1954: da laVara, ,�� exercicio. �m Consultor ,�.u:r!dico permanente, que ..ate�derá. ao:
Confére Hygino Luiz Gon- mt.eressados, dIarIamente, das 9 às 1130 à R T ';)

Otomar Bohm S'l' Ed'f" r.
," ua enen�e

zaga - Escrivão da la Va-
I velra, 1 ,lClO rartell;on, 2° Andar, sala 203.

propriíeiário da Casa EUREKA '

. Fpohs., 19 de maio de 1954 '

'

ra. I Carlos Bicocchi _ Presidente

Para a representação, federal, decidiu a

Convenção indicar �s seguintes nomes:

SENADO FEDER:AL'"

CÂMARA FEDERAL
..

"

"

,

Dr. Nerêu Ramos
Atilio Fontana'
Dr. Paulo Carneiro
Dr. Aderbal Ramos da Silva
Prof. Orlando Brasil'
Dr. Joaquim Fiuza Ramos
Dr. Ivo d'Aquino
Dr. Leoberto Leal
Dr. Serafim Enos Bertoso
Dr. Arquimedes ,Dantas

I '

r
Candidatos indicados pela Convenção, à "

Assembléia Legislativa do Estado: ..

I.

Dr. Antônio Gomes de Almeida
Dr. .Lenoír Vargas Ferreira

'

Dr, Ivo Silveira

Miguel 'Daux .

,

Dr. Edmundo Ribeiro Rodrigues
Dr. Walter Tené....io' Cavalcante
Dr. Jórge Barroso Filho
Dr. Elpídio Barbosa
CeI. João Eloi Mendes
Dr. Firmino Cordeiro
Prof. Lauro Locks
Hilário Zortéa ," -�
Protógenes Vieira
Dr. José Bahia Spindola Bitteneourt
Epitácio Bittencourt
Francisco de Souza Neves
João Gomes de Campos
Carlos .Spalding de Souza
Valério,Teodoro Gomés
Dr. Alfredo Cherem'
Hélio Peixoto
Dr. Osmar, Cunha _

Frederico PoY Filho
Dr. João Estivalet Pires
Paulo Preis

\_

, ,

Mario Tavares da Cunha Mello
CeI. Antônio ,de Lara Ribas
:Oscar'Rodrigues da'Nova
Dr. Armando Calil Bulos'
Dr .--Lécian Slowinski
Pedro Kuss

,

Manoel Siquefra BeIlo
Ivo Müller'

>

';-

Hugo 'l�oepke
Ermelindo Largura
Dr . .orlando Bertolli
João Santos' ,

Dr.,H�ilor Gui.marães·'
Alfredo Campos,
'Ricardo Witte
Dr· Fernando Oliveira
José Paglioli
Olívio Nóbrega
Dr. OsnÍ de'Medeiros Régis
Benjamim Bittencourt Barreto
Dr. José.Boabaid

" '" ".' _t (
Dr. Adalberto Tolentino de Carvallío
Prof. Flávio Ferrari
Dr.,W41mar Dias

�orquato Tasso

Joaquim Rigo
.

Arlindo Ferrari
,

Dr. Ylmar Corrêa
Tiago José da Silva
Dr. Renato Ramos da Silva

• .' I

-

Gal-

Na séde da Administra- 5.744, extração ,
de

.

13-5

ção da Loteria do Estado, com 10.000,00 mil cruzei

foram pagos os seguintes ros ao Sr. José Fursten

prêmios maiores: 10·10 do ,berg residente nesta Capi
bilhete nr. 6.273, extração I tal, 5·10 do bilhete 6.197,
de 20 de maio corrente, extração de 29·4 com 10
vendido pela agencia de mil cruzeiros ao Sr. Arístí
Tubarão com, 200.000,00 des Vieira residenteem La

ao Sr.. Edmund. Bruno jes, 5-10 do bilhete 6.1�7,
Sampert, 2·10 do bilhete extração de 29-4 com 10

4.219, extração dia 22-4
I

com 15' mil cruzeiros' ao mil cruzeiros ao Sr, René
Sr. Valdomiro Bento, resi- Alziro Goellner residente
dente em Guaramirim,,2-10 em Lajes, 5·10 do bilhete

do bilhete 4.219, extração 9.935, extração de 6-5 com

dia 22-4 com 15 mil cruzei- 15,000,00 cruzeiros ao Sr.
ros ao Sr. Alipio Palhano .Fídelino José da Silva re
residente em Rip Negro, sidenteern Canôasz-Iü do
2-10 do bilhete 5.744, ex- bilhete 9.935, extração de

tração 13·5 com 10.000,00 5-5 com 15 mil cruzeiros
mil cruzeiros ao Sr. Nilton ao Sr. Ruy da Silva Folls

Monguilhote residente nes- residente em Porto Ale-
.. ta Capital, 1·10 do bilhete �.'gre.

.

(SNA) z; Oficiais 'da
igreja �vangélica

.: Alemã
desmentiram em Berlim de

que a organização houves
;e tomado qualquer com

promisso político com o

Govêrno da Zona Soviétí
ca, em troca de permissão
para realizar a grande con

.erencia anual de leigos
protestantes êste ano.

Para desfazer qualquer
.mpressão nesse sentido, a

comissão executiva anun

-íou que seu presidente
ipenas reafirmara às au

'orídades da Alemanha
Oriental que o princípio bá
'ico da Igreja em tôdas as

oncentrações continuaria
1 ser "de caráter puramen-
':e religioso".
A Igreja Evangélica Ale

nã, segundo acrescentou o

seu porta-voz, nunca se li

gou à política e manterá'
êste princípio em Leipzig.
A atmosfera de uma, tão
ampla reunião evangélica
não permite uma agitação
política" .

Tôdas as concentrações
anteriores foram realiza
das na Alemanha Ocidental
com assistência de protes
tantes. da Alemanha Orien
tal, não obstante ser o nú
mero muito' controlado e

limitado pelas autoridades
vermeihas. As concentra

ções têm alcançado uma

assistência de mais de 200
mil pessoas.No último ano,
em Hamburgo, houve um

auditório de 250 mil, -esta
·1aelecendo·se um "recorde"
de assistência de 15.000
alemães da zona oriental.

PARA, AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

EM CORTEZIÁ'
e EFICIENCIA

PlHFilfRO SiftllGVAt

•
� � .....;>,_ �

Distribuidor
:':-

C·RAMOS 'S/A

.
(Vesti OS. Desnudos;) !

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.Estarrecedor
HEINCLUSAO DE EXPULSO NA POLICIA

MILITAR
.

Aqui, sob o atual' govêrno, tudo é diferente.
Até &� coisas mais sérias, da maior responsabi
lidade, são levadas para a politicagem. Ainda
agora, segundo apuramos, o Govêrno do Estado
n �,',dou f:eincluir na Policia Militar um elemen
to que dela fôra excluido por incapacidade mo-

" "ai < tL
"

fi: isso, por incrível que pareça, acontecê

procisàmente quando o país todo, abalado com

o assassinato do jornalista Nestor Moreira, está
clamando por medidas que selecionem a polícia,
livrando-a de servidores indignos.

O caso daqui é ainda mais grave, pois que'
o govêrno reinclúi um expulso numa corpora
ção militar. E essa corporação sempre zelou mui
to pelas suas tradições de honra 'e dignidade.
Apurou a nossa reportagem que o ato do govêr
no, protegendo ilegalmente o rei c1uido, causou
revolta na corporação, que se estarreceu com a

medida inedita e revoltante.
.

.

Na revista O Cruzeiro, ontem aqui chegada,
há uma página ilustrada, mostrando as formali
dades com que, rio Rio, a policiamilitar expulsa
os que não lhe dignificam as fileiras. São atos

quase funebres, que impressionam vivamente a

corporação e indicam os expulsos à repulsa da
sociedade,

.

Aqui, o go�rnQ udenista, pára proteger.
.apassiguados, determina que expulsos voltem às
fileiras!

.

E quando trazemos esses casos dolorosos a

público, a imprensa palaciana. cai em silencio,
porque atos assim são realmente indefensávels..

O povo que julgue o govêrno!
. ,

Mantida· a decisão
do �CoDselho Dehberati,
da A- :.8_ M_,

. :,

Partido Trabalhista
.

Brasileiro
Secção de Santa CatarlDa

COMUNICADO, OFICIAL plano federal, ao, lado dos João Colodel, Rui Vieira,
>

.

I candidatos do Partido So- Braz Joaquim Alves, Fúlvio

1 _ Em memorável Con- ciai 'Democrático, sem ferir Emmcndoerfer, Heinz Sch

vencão do Partido Traba-' a unidade e a índependên-
I
roeder, José Cugnier, Fran

lhi�ta Brasileiro, Seção de I cia do PTB, cabendo a êste cisco Machado, de Souza,

Santa Catarina, realizada
I
a candidatura de um sena- André Lorenzoni, José de

nos Jias29 e 30 de maio do dor com o respectivo su- Miranda Ramos, Paulo Mar

corrente ano, em que se fir- plente e de três deputados ques, Jacob Aita, Epami
rnaram, de' maneira categó- federais. nondas Fernandes,' Acácio

rica e expressiva, os princí- 4 - No âmbito Estadual o Zelnio da Silva" Olice Pe

pios da orientação e da uni- PTB concorrerá com legen- dra Caldas, Dimas Siqueira
dade partidária, debateram- da própria,' conforme decí- Campos; Manoel Bertonci

se. ampla 'e democrática- são, também, da Convenção. ni, Estanisiau Romanowski,

mente, Os magnos proble- 5 - Dentro de tal orien- W011i'ad Weege., Nilton

JO-1mas da norma de conduta taçâo o Partido, pelo seu sé Cherem, Artur Urano de

a ser adotada pelo Partido órgão máximo, que é a Con- Carvalho, Silvio Scoss.

face ao pleito de outubro de vençâo, indicou ao esclare- Florianópolis, 2 de junho
1954. cido 'eleitorado catarinense de 1954. I

2 _. Após a análise mi- os seguintes nomes' para os

nuciosa da situação política cargos eletivos em outubro

NA PRESID:€NCIA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRã
DE MUNICIPIOS O P�OF. OSMAR CUNHA -

-NOTA OFICIAL DAQUELE 'óRGÃO DA

ENTIDADE

RIO: Publica o "Diario onde tem assento a maio.
de Notícias: ria das figuras representa.

.
Comunica-nos ,o presi- tivas do Municipalismo, co.

dente do Conselho Delibe- mo sejam: prefeitos, verea.
rativo da Associação Bra- dores, deputados.. consulto.
sileira de Municípios: res jurídicos, técnicos de
"Em sessão realizada às administração, economis.

13 horas, do dia 21 de' tas, advogados, médicos
maio, na .cidade de São engenheiros, diretores de'
Lourenço, logo após sua departamentos de assistên.
eleição pelo plenário do cia aos municípios e outras
Terceiro Congresso Nacio- figuras de destaque da cul.
na! de Municípios, e por tura brasileira, foi convi.
indicação das bancadas dos dado' a manifestar-se sôbre
Municípios de todos os Es- uma proposta de modifica.
tados e Territórios, o Con- ção da presidencia do Con.

.

selho Deliberativo da Asso- selho Diretor, cuja função
lcia',;ão Brasileira de Muni- corresponde à de presídsn,

"

cípios, na, conformidade te da ABM.
, dos artigos 10 e 12 dos Es- Em face das atitudes as.

; tatutos, elegeu a seguinte sumidas pelo autor da pro
diretoria para a ABM: pre- posta.. que pedia para si'
sidente de honra da ABM mesmo um cargo já preen:
- Rafael da Silva Xavier; chido por eleição: e, não
presidente do Conselho De- se conformando com a de
liberativo - Osório Nunes; cisão da maioria, quase
1° vice-presidente - Fran- unânime, perdera ai sere
cisco Machado Vila; 2° vi- nídade, injuriando pública
ce-presidente - João de mente o Conselho em ge-
Paula Teixeira Filho; 3° vi- ral e seus - membros, em

ce-presidente ,_:_ Oséias particular, como, aliás, aín- y

Martins: 4° vice-presidente da o fez em declaração a

Por" � .Antônio Lomanto Jú- "O Globo", decidiu o -Con
niof( 5° vice-presidente - selho, em nova reunião, na
Josino Rocha Loures;' se- noite do dia 22 as 20 ho
cretário geral - Araújo ras, manter a sua resolu
Cavalcanti; 1° secretai-io...:c_ ção anerior, isto, é, conser
Ives de Oliveira; 2° secre- var na presidencia do Con
�ário � Moreira Camargo; selho Diretor o prof. Os
presidente do Conselho mar Cunha, lider da maio
Diretor - Osmar Cunha; rja na Câmara' Municipal
vice-presidente - Reni Re- de Florianópolis, catedrátí-:
oêlo: 1° secretario - Fe- co de Moeda e Crédito na

ielon Silva; 2° secretário Faculdade de Ciências Eco
- Afrânio Melo; 1° tesou- nômicas, representante do
reiro - Benedito Fonseca Brasil em várias conferen
Moreíra: 2° tesoureiro __:_ cias financeiras e adrninis-
Iulival Rebouças. J tratícas .internacionais,
Posteriormente,' o Con- mantendo inteiramente a

selho Deliberativo, 'que é o diretoria eleita, já empos
órgão máximo da ABM e sada e em' exercicios".
--------------�'---�--�.--------------------

nacional e regional, em que
se procurou situar, de for-

• ma precisa e indubitável o

próximo;
Para Senador.
Saulo Ramos.

Saulo Ramos

Presidente Io.....��()._.()...()..:..(O
CASA MISCELANIA distri.·
bi',dora dos Rádios R.C.A
Vitor, Valvulas' e Discos:

Rua COD!W'lheiro Mafra.
'

Para suplente de Senad01'

Rodrigo de Oliveira Lobo
I

à Convenção resolveram a- Para deputados federais
ceitar a fórmula mais com- I Saulo Ramos, José de

I ,

patív�l "com' a realidade a- Lemes Rodrigues e Rodol-

thal d� política
.

�in nosso pho Victor Tietzmann.

Estado:' Para deputados estaduais

3 _; Atendendo à mani- João N�ttro Gaspari, rr:el-
festação expressiva e indu- mo Ribeiro, Parisio Cidade,

. bitável da vontade da ma- Agostinho Mfgnoni, Frinf-
. ,. . I· A

"

ioria dos senhores conven- CISCO Camara Neto, Fausto
cíonais, h�uve por bem ado- Brasil, 'Rafael Cruz Lima,
tal' o Partido urna composi- Vitória

.

Cecheto, Rubens

çãojntel;partidâria para dis-
! Silva, Mário Leal, Dionísio

ilutar os cargos eletivos no I Mondardo, Luiz Meneguzzí,

trabalhismo catarinense, os

nobres delegados presentes

--_--- -,--� •._---

o GovêrnQ do Estado e

a "Lei da Praia"
4plicada para um s6?
que não para fodos

.

o .veto bornhauseano a é descabido. Vê-se, do pa-r do ao posto imediato, com

aplicação da chamada Lei I recer abaixo,. da Cespe a- os respectivos vencimentos
da Praia, à Policia Militar provado pelo Governador, integrais. 4. Por outro la-

.

que essa aplicação já foi do, o art. 1° letra b, do de-
reconhecida legal e legíti- .reto n. 26.907, de 18-7-49,
ma. pelo executivo esta- .onsídera abrangido pelo
dual. ,dispositivo anterior os ofi
"Estado de Santa Catarí- ciais do Exército que se

Furibundo, o udenista na _ Comissão d'e Estudos instalaram no terreno com

mmarettuio vociferava: "Ve.- dos Serviços Públicos Es- a missão de vigilância ou

ia 'a d1'Oga que foi a nossa taduais - PARECER N° cumprindo efetivamente

convenção! Começou mal se 354/52. LIBERO DE CA- as mesmas missões.. Bem
- _\ULO, 1o Tenente da' PoU- assim o decreto federal n.

instalando num salãozinho..cía Militar do' Estado, re- L0:490-A, de 25-9-42, ' em

'Depois, de cada município, quer
- averbação em seus seu art. 10, definee delimi-

,
." _ .' .

. veio só um representante. 1ssentãméntos, como servi- ta como zona de guerra to-

PAr'S'e·gDI·�O"OS em Corl"llobanos' I T d f' b N -;0 de guerra, da missão de dos os municípios .do Estã
II

.

'y ti
"

.
,.. .u o une re: as. sessoes

/ígilãncia; observação e se- I do de Santa Catarma. 5,. O

1"h'BOCada ódenista abandona a ��:g�::sse :��::::;. J:� ��r��ifocf�e �e;.��:ee;��� ��:p�:a�ã�oe:����ut�ere:
'·s·.cem'bIA,·a para' IB'Z8'r politica. desunião de cão e gato. Su- �ntre os meses de janeiro 'o requerente.. dispõf "A

O ti jeitos- inc1'Íveis queriam ser a agôsto de 1943, em terri- Polícia Militar regul,ar-se-á,
candidatos. E aos berros tório do Estado. 2. O pedi- -no que nâo estiver previs-

lo se .. acha devidamente to neste Estatuto, pelas leis
exigiam compensações. Fin- ll1struído com certidões regulamentos internos e

elas as reuniões, o páu ain- -lue comprovam ter o re- lisciplinar, avisos e atos
.

]a comia nas ruas. Um des- luerente executado, efeti- �m vigor rio Exército, na

tempêrQ in�rnal. As amea- lan1ente, essa missãó, da quilo que couber". 6. ,De

lual foi incurribido pelo conformidade com o expos
ças ·de deserção partidária poder público. 3. O artigo

I
to, somos pelo c;ieferimen

eram tantas' e tão veemen- LO da lei federal nr. 288; to, para que nos assenta
tes, que, certa hora, vi as ,le 2-6-48, modificado pelo mentos do requereI?te se

coisas prêtas. O bafafá foi art. IOda lei nr. 616, de ia averbado o serViço de
2-2-49 manda que o oficial guerra prestado, a fim de

das FÔrças AI:madas, que! que alcance os
.

benefícios
serviu no teatro de guerra do art. IOda lei feder�l n.
da Itália ou tenha cumpri- 288, de 2-6-48, modificado
do missÕes de patrulha-l pelo art. 1° da lei n. 616,'
mento, vigilância' e' segu-

.

de 2-2-49, na oportunidade
rança do litoral e operações; de sua aplicação. S.S., em

de guerra e de observa-! 6 de fevereiro de 1952.

ções em qualquer outro: (ass.) Antenor Tavares, Pr_e
teatro de guerra de opera- ; sídente - Ney de ,Aragao
ções defini,das pelo Minis- r Paz, Relator - Hami!ton
tério respectivo, quando' J. Hildebrand - Alcides
transferido para a reserva H. Ferreira.� Aprovado:
remunerada ou reformado, . IRINEU BORNHAUSEN".

mentos ·.de outros partidos, s�ja previamento promovi-'
.

,

com' tentativas de' subôrno

TIM •••
DESENCANTO

._-'_

3 de Junho 1954Florianópolis, 'Quinta-feira
--------------------

Assembléia Legislatíva

,
.x

o mano Tenente Tim-Thin registrou um diá
logo a c a b o c 1 ado. Eu registrei outro. Pelo
dele, um convencional lá das nossas bandas, quiria
vê eleitô p'm elegê tudo nóis!

.

. Pelo meu, o outro convencional, parente e vi
zinho do premera, lendo a chapa udenista, cómen·
tava e explicava:

'

,

- Esta chapa é só com derrame!!!
-' Com derrame? Com derrame de quê?
- De Konde e Rame!

" ;"
O bravo e heróico Tenente Tim Thin é mau

estrategista. Meteu o binóculo de campanha nos

olhos e olhou para o .passado, até eneontrar os

cont�rrâneos que estão' nas chapas do Senado.
Parou por aí! E, ainda fardado, deu uma descar
ga de metralhadora no Saulo e no jornal .0 ES
TADO. Se o Tenente recuasse mais um pouco e

voltasse aos seus galões de 1930', a eêna seria ou-

) tra! O Tenente Tim Thin consultaria o superior
hierárquico, Coronel Aristiliano, e o colega de
farda e posto, Tenente, Doutor Saulo e bradaria:

- Atencão! Todas as baterias. Todos os ca

nhões! . Toda� as metralhadoras! Todos os fuzis!
. Atenção: fogo no dr. Adolfo!!!

'A hora do expediente,:.a União Democrática Na
da sessão de anteontem, 'I'

donal nega apôio ao mere

ocupou a tribuna o dep�ta- ci�o aum�n�ó à. ,�ossa tão
do Walter T. Cavalcanti o· bl'losa Pohcla Mihtar.

qual teceu comentãrios em Na Ordem do Dia f?ram
torno' das perseguições po- aprovados os segumtes
líticas sofridas por, elemen- projetos de Lei:

.

,[OS pessedistas, em Curiti- 2a. Discussão e Votaç.&o
banos, p.elo -Goverpador do do Projeto de Lei nr.

'

.
.'
..

Estado. Disse ainda que 18/54 - Considera de uti
dois funcionarios foram lidade pública a Associação
demitidos de seus cargos, Catarinense de Municípios.
depois de os ocuparem por la. Discussão e Votação
mais de dez anos. do Projeto de Lei nr. . ..

Acusou, também, a si- 220/53 - Autoriza a .aber-·
tuação ,ilegal em que se tura do crédito especial de
encontra o'Juiz' de Paz de Cr$ 100.000,00, para ser

Curitibanos, o qual faz par- aplicadÇ> na construção de
te do Diretório da União um prédio escolar no mu

Democrática Nacional,' co- nicípio de Curitibanos.
.

mo tesoureiro. Na sessão de ontem à
Terminando' fez um apê- hora do expediente fez uso

10 .ao Poder Executivo no da palavra o deputildo Es
sentido de que fossem abo- tivalet Pires o qual enca

lidas as perseguições poU- minhou à Messà projeto de
ticas, principalmente as. lei que fixa o número de
que :recaem sôbre pessoas deputados para a Assem-

para virarem a casaca? E ·0' SIM' em nosso .Esta·d'ohumildes.
.

bléia Legislativa.
'. Em seguida fez uso da Foram aprovados na or- veja que sômos o partido do

palavra o deputado Estiva- dem do dia os seguintes Govêrno, com a faca e o ,

lét. Pires que requereu fos- prójetos de Lei: queijo nas mãos! Emquanto Instalada a A"êncht
se inserido na Ordem do Votação da Redação Fi- isso ó PSD arromba, trazen- ,_
Dia, várias proposições, na' I nal Dada ao Projeto de Lei Dizer do nobre objetivo e Pelo representante do

, do cerca de quatrocentos M M'
.

t d Jsua maioria de origem gO-,'
nr. 17/54 - Credito espe- (inalidade do S.A. ., cuja exmo. snr. lOIS 1'0 a us'"

vernamenta!. cial de Cr$ 3.159.680,80, convençionais. ETa tanta obra assistencial é das mais tiça, foi empossado em data

Continuando disse .que I destinado ao. pagamento gente que o salão do Clube valiosas para a recuperação de 29 de maio último no

as referidas proposições' das eótas devidas aos fun- 15, que é 'enorme, ficou pe- moral do menor e que vai elevado e 'espinhoso' cargo

governamentais não têm cionários da Fazenda, pelo queno, não cabendo todos lá de encontro às necessidades de Delegado do Serviço
sido votadas, exclusivamen- I

excesso de arrecadação ve- as mãis prementes no setor de Assistência a Menores

te por não ter a ban.cada rificado em 1953; Em Re-
. dentro. � o que mais me

assistencial e 'educacional, no Estado de Santa Cata

governista comparecido 'às gime de Urgência - Dis- enfeza ,é, ,que não houve será impossivel dentro do rina, o snr. Dr. Mário Clí
sessões.

, pensada a Publicação. uma b�t%a siquer. A moça- limitado espaço desta nota. maca da Silva, pessôa lar-
Em.' aparte, o' deputado Votação da Redação Fi- da saía das sessões, anima- Em outra oportunidade vól- gamente conhecida! rt os

._

•

Fernando Oliveira disse .na!. Dada ao Projeto de Lei da, sor�idente, em alegres
I taremos ao assunto, Por ho- meios SOCIaIS da ·Capital,

"

que a bancada udenista se' I1:r. 25/54 - Aumenta os
.

I
je, congratulamo-nos com que pela sva grande enver-

encontra, juntamente com vencimentos da Polícia Mi- grupos. Par� malOr vergo-
o Estado pela posse do novo gadura moral muito contri

O sr. Governador do Esta- litar do Estado. Em Regime nha nossa, tlveram que con- servidor, que, estamos se- buitá para' solucionar. os

do, fazendo·campanhas PO-Id\Urgencia
- Dispensa- tratar'o salão do Ritz, ondelguros, dará perfeito desem- angustiantes problemas dos

líticas. da· a Publicação. re�lizaram o enterro da' penha às altas e nobres fun- menores em todo o Est�do.
'Deixou de ser aprovado '-Votação da Redação Fi- UDN. Sim porque foi de I \�ões de que está investid�..

O projeto que concede au- ! nal Dada ao Projeto de
mento de vencimentos à Lei nr. 11/54 _ Autoriza morte, o que se passóu alí.
Polícia Militar do 'Estado, I a abertura do crédito espe- Pela Guarujá escutei tudo.
em vista de não ter compa- dal de" Cr$ 200.000,00, des-

.

Não tenha dúvidas que o
• reddo à sessão a bancada tinado a auxiliar a constru- PSD está com fôgo-nasda União Democrática Na- ção' do Ginásio São Bento.
dona!. A n'os50 ver, não é Em� Regime de Urgência. ventas e vai sêr o diabo ... "

necessário que se diga qu� Dispensada a Publicação. . .. BUM

tão grande, tão grande ,mes
mo, que na apuração dos

nomes, vários municípios
ficaram sem representantes.
Biguaçú, São José e Palho

ça sã_9 exemplos. Coisa llUn
ca vista. E para maior des-

x x

moralização· riossa, não é,

que prorrogaram a conven

ção para' poderem comple
tar a chapa, buscando ele-

x x

x

As coisas lá por Joinville continuam crespas.
O sr. C011in, como a Margarida da velha cançone
ta, tantas vezes foi à fonte, que .quebrou o pote!
Daqui para lá marcham as caravanas, para trazê-lo
de volta. E nada!'

.

O mais desesperado com os fatos, nos quaiS
não vê o sentido ético do bem comum, m�s apenas
atitudes tecn-icistas de totalitarismo imprudencillJ,
é .0 jovel!l Principe de Gales da chapa udenista,
que vive a indagar:

- Será que vão me tocar os ferros?

GUll,HERME' T,.\L�_

, x
O P.S.D., todinho, nã� coube no Ritz A ti.D.N.

inteirinha, não encheu o Frate1'lanzlJ,!
x x

x

,

Diz o Tenente Tim-Thim c

que o discurso dõ,
senador GaUotti foi um comicio p'ra cima das vi
sitas Se a U.D.N. tivesse ido, o Tenente ainda po
deria reclamar. Mas logo quem faltou ao convite
é que vem protestar? O P.S.D .. compareceu à ses

sãó final da convençãO' udenista. O lider Estivalet
voltou de lá com as orelhas ardendo, ma's aguen
tou firme! O Tenente não foi ao P.S.D.! Nem êle
nem ninguem pela U.D.N .. ! Fazem a desfeit� e ain
da fazem/beicinho!

Assiin não, Tenent:e, que não lhe faç'o mais
m�nha continência de paisano

x x
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