
a
,

'

.

.: .Instala-se hele, àS,>,aO: horas, na séde do :partido
Instala-se, hoje, solene- Constituída de centenas siasmo sadio e radioso,' se material, que ai. estão, ;;lOS tabelecimento da confiança dente do Partido, do dr.' Tesoureiros Manoel

- .rnente, às 20 horas, na sede de .elernentos que estreiam apresta para a marcha, de olhos dé todos, avoluma nos seus destinos históri Aderbal Ramos da Silva e, Verissimo e -Claudio Wal-
do Partido, à rua Arcípres- no movimento político de redenção de Santa Catácí outros, de ordem espirí- coso de diretores do P. S. D., de-

1
demiro da Silva.

te Paiva, n. 5, a Ala Moça nossa terra, a nova Ala na que hoje, além dos 00- tual, COlDO' a tranquilidade 'A solenidade de hoje te' vendo falar _
vários orado

do P. S. D. pessedista 'com o seu entu' lorosos problemas de ordem de sua nóbre gente e o r�s' rá a presença do sr. Presi-. res, entre os quais -o acade-
_ "
-- , ... _--,- --�

.�,_._
mico Francisco Grillo, pre'

"

i' i
sidente, da Ala Moça.

'

Presidente

. Om5is anti.'oDiá. A Diretoria da Ala está Sõuza Lopes.
assim constituída: Conselheiros - Antônio

rio de $. Catarina Presidente - Francisco Niccoló Grillo, Valcy Ma-
Grillo; noel de Lemos, Hélio da

/
Ano XLI Vices - Valmor Bion, Silva Hoeschl, Aloisio Cos-

Euclides Laudelino da su, ta, Paulo Amaral e Artur

N 11 949 va, Afranio Goulart, Osny Nascimento.
IJ. Castro e Nilson Neyes. I Diretor de Propaganda -

. Secretário Geral -l. Braz
I Olney de Souza Lucia

Silva. -
"

, i Auxiliares - Abelardo
Secretários - Hamilton Ramos, Arjalon Sucupira,

Adriano e José Cavalheiro Milton Goulart e Raul Co-
Mendes.

'

'michole.' �

,
Tesoureiro Geral - Mau- Diretor de Fotografia

ro Soares de Oliveira. Roberto G.· Cúneo.

CONSELIlO FISCAL

DIRETOR
Rubens de

Arruda Ramos
IERENTE

Dominlos F.'
d. Aqui,no'
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José de

o Servivo Secreto do Bxército
e o atentado. contra o general Estilac, Leal

RIO, 27 (V. A) - As e Incomunicável. Até agora, nas 26 anos., apresenta-se o Serviço Secreto do Exér- que o Ministério da Guerra,
versões em tôrno do atenta' ao contrario do ique se' no- quase maltrapilho e seu as- cito do Rio de Janeiro, tam- provavelmente amanhã, de
do que visaria o general ticiou, não caiu em qual- I pecto físico não é absoluta' bém realiza importante di" verá fornecer uma nota à Polícia lançou,

.

ontem, o ta 76 anos. de idade, por um
Estillac Leal são as, mais quer, contradição. Mantem I mente de diplomata. Pode- ligencias. De resto, ainda se

I
imprensa, contestando a assedio à sede dos cristãos' menos velho. Ontem, o

contraditarias. Fala'se até todas as suas declarações, mos tambem adiantar, que assegura que o paraguaio.' gnavidade do fato mi resi

em golpes de chantagem. O feitas desde o primeiro dia, misterioso, visaria mesmo a I'dênciã do general Estil.lac
captas, 'invadida por um grupo dissidente penetrou

paraguaio preso na resídên- I
ao passo que os demais de- pessoa do ministro da Guer- Leal, "que seria interpreta- ';ando de �xtremistas que no Patriarcado, desarmou

cia do, comandante da Zona tidos; se contradisseram eJU Leprosos sem ra, general Zenolão da COSo I do
como uma forma de não

.equestrou o veterano pa' a guarda e forçou o patrí-Militar Centro teria tenta-I varias passagens. Tambem . ta. Sabe'se em São. Paulo, perturbar as investigações.
do envolverv o nome do.não é verdade que tenha êle -trat8meRto triarca para o forçar à re- arca a assinar a sua renun-

chefe militar com fins in'l passado por embaixador. A RIO 27 (V A) T' ',rRES.IES 'HO C'H l-L,E nuncia. ela, apontando-lhe uma ar-

confessaveis. Voltou, por; versão é,' aliás, ridicuia pois ' �.
-

I
nn'

isso, a reportagem a insistir além de se tratar dum cida ta mil hansenianos estão O Ministério do Interior ma.

junto, ao general Floriano dão muito jovem, com ape- em contato com pessoas sa RIQ, 27 (V. A) - Luiz apesar das constantes Inves anunciou que o rapto foi
Keller, que se encontra no f

.

dias; sem que, seja tomada Carlos Prestes, _
chefe do tidas da polícia para sua eito pelos membros da ar-

Rio de' Janeiro, -a fim de, HegraSSOD O'8.ra
.

Umma" Embal'xa,dorcomo chefe do Estado Maior li qualquer providencia con- partido comunista brasilei- captura e elementos da polí ganizaçâo . "Copt
do comando da Zona Militar dr

' b tit
. -

8S"urflar ereta - declarou ontem à, ro, ao que tudo indica en- cia daquela nação dizem �ue querem a su SI uiçao uatAm.altexcoCentro, informar' o ministro " ......, '.I._,(,...O....O....o....o �
da Guerra, genesal 'Z;enobio WASH�NGTON? ( 27

.. (U. imprensa a senhora Eunice contra-se foragido no Chile que o mesmo foi visto há

F I'

d Lda Costa, do que realmente P.) _ O presidente, Eise- Weawer, presidente da Fe- para onde fugiu .recente dias.
' ora ,a 'ei 'GUATEMALA, '27 (U.

ocorreu em São Paulo na,. . .
'

"

'

.' f' '.- PAQ
-'

(
.

'semana última: O "gerrerál ',cm.ver/aé��ou Washington deracão
'

da Sociedade de mente.
, Segungo;.- informa-;, ,- U}�TA�, 27 .(U; �).:.,P.j ;._ 11].101:11)a-8e" que '�,

, tKa'eI.nqerU·a�l'xs·qC�:�,-.u��fo:tç5:�-, para 1,
-
�j:.aT ,�·�im.. da. sema- ��si;tert5il��ó}; L�z_ars,s,�'lk� ��; qü;�1Js�i -rui'n�t� '-I�Pb�atl·X!'8�d-"'o,'r -= O Pasqúistâo" desafiando Milli�térlo das Selaçóes Ex-

C D t d t do " b t autoridades poli W mais uma vez a União
-

SOo teriores recebe'u o beneplá".
di d "N td dérei na em mp avis, Si ua o orman o -que, em ora o JUll o as

"Iodonesl.a
c

izen o: a a po erel a- '

.

diantar. .Irei fazer uma ex: nas montanhas de Mary' Brasil possua a maior -êde ciais e políticas, Prestes de- viética colocou fora da lei, cito do govêrno dos Estados

posiçao ao ministro da rand ocidental mas regres- de leprosarios do mundo, o pois de traçar os planos de RIO,27 (V. A) -: O pre- 'o Partido Comunista. O go- Unidos para que o coronel
Guerra. Responderei todas .

d PCB dei sidente da República ,assi' vêrno de Mohammed. Ali Jose' LU1'S Cruz Salazar de-
as perguntas de sua exce- sou à Casa Branca a fim de problema existe. e precisa reestruturação o e1-

lencia e só o sr. ministro po- pronunciar um disc�.lrso. 3er atacado, xou o país sigilosamente,
derá decidir da conveniên-

�E;;�,:,�to�ec�:;i::o, e�IUAdyinho de Nápoles"A reportagem de_ "O ,Glo-
bo" informou ontent de São

'

Ih d 'aco"rWoPaulo, que o pÇlragl.úüo'de' aconse a o a um. . �
-

tido na residência do gene� ROMA, 27 (U. P.) - uma espécie de "modus 'vi' chille Dangelo, de que o
rál Estillac �ontinua preso, Um-tribunal desta capital Ii vendi". 'mago, Luigi Doriano, lhe

I
d' I

_; • >
aconselhou as "duas pessoas O tribunal proferiu a

I

havia usurpa o o tltu o.

Premio de que reinvindicam o título �entença, , depois .de estu-
I D�n�el,o afir�a e,m ��a_ de' T ',O ..b .

Literatura de "o adivinho de Nápoles", dar durante Ul1} ano' a de' nunCla que so pode haver

1
rem x DI US

SANTIAGO DO CHILE,
a que concertem entre elas l1úncia do clarivid:ente A-: um ",a�ivinh: d.e Nápoles''>, 25 mortos

.

I
que e ele propno. BERLIM, 2,7 (U. P.)27 (U ..P.) - O

�
Prêmio E' h

'"

'H d
"', '"

Nacional de Liter�üura, re" oU,eu eiras , o OVlarlOS Arnbos os, "adivinhos"

compensas máxima que se RIO, 27" (V. A.) - Aca' universidades de' curso ao 1 tê�n -escritórios nesta capi-' deram a vida e' seis outros

confere anualmente aos �s· ba de ser aprovada por posto de graduação de en- tal, e exercem com muito sofr€Í'am grave� . ferimen-1Navil de guerra inglêscrítores chilenos, foi outor- unanimida�e pelo congres- '

"f' -" tos, quando o ombus em ". .

genheiros rodoviário. junta' proveito s�a pr? 'ls:ati en" , n- G d d'gado êste ano ao c,onhécido so pan americano de estr-a' que se dirigiam a um pi-· no KIO rao e omente iguàl a fundação Ge-
novelista, poeta e jornàlis.. das de rodagem realisados tre os romanos supea:sticio- quenique foi colhido por,

I
PORTO ALEGRE, 27 (V. gata inglesa "Big

ronimo' Guilho na Escola de
,
ta Victor Domingo Silva. O em Caracas a recomenda' sos, que pagam eievados u� trem - segundo infor' A) .,....,... Chegará hoje ao .por que tera em nosso, Estado

prêmio: é atualmente, no ção a todos os países do Engenharia' da Universida- honorários por l.nna "espia' mau a polícia estadual de to de Rio Grande e, quinta' carinh.osa recepção. A belo

valor de 300.000, pesos. continente para instituirem de do Brasil este ano. da no futuro".
-

I Worms. ! feira, a Pôrto Alegre, a, fra' nave da Marinha Real bri-

� .

.Exonerou-se, obrigado,
-

O 'Palriarcha
CAIRO, 27 (U: P.) - A i-do �tual.patrl.arca, que con-

nou decreto, nomeando o ordenou a imediata deterr sempenhe as funções de

ex-deputado pela paraiba",
ção de todos os comunista, embaixador guatemalteco

sr. Osvaldo Trigueiro, das pr�v,incias ooidentais. em Washington .

..
embaixador do Brasil na

Assumirá Balista Luzardl '

mo, 27 cV. A). - -Se' -nomica Federal deverá to-

Indonésia. E' o primeiró r:

presentante diplomatic0 J

Brasil naquela jovem Re

pública.

centemente nomeado

Presidente da Caixa
Vinte e Cinco operários per

gundo apurou nossa repor' mar posse do respectivo
, \

cargo na pr9xima quinta-tagem junto de fontes che-

d ' . ,feira., Fomos informados
ga as ao catete o embalxa'

â B t· t
,-

L d I ainda que grandes homena-
ar a 1S a uzar o, ,re'_

gens estão sendo prepara'

corno I das para a ocasiãO' da poso
Eco-

j
se.

Sul
Bury",

o jovem Paulo Bornhausen, ainda mais afeito às Ireuniões eX9ticas do que aos torneios partidários, que , ,embelezam e Jitalizam a democracia, tem razão em cha
,mar o sr. Nerêu Ramos de caudilho.

Na vida republicana do Br�sil apenas dois deputa
dos, pelo. seu valor, pela sua austeridade, pela sua cul
tura, pela mais alta dignidade mantida invàriàvelmente
no. cargo, ,mereceram eleitos quatro vezes para a Presi
dência da Câmara.

U�m deles foi o caudilho Nerêu Ramos!
.

A imprensa brasileira, no ano 'último, instituiu o.

'Dia do Parlamento. Para simbolizá-lo, co.nyocou aquele
rep,resentante do povo que, através de atos e fatQs,. me
lhor ,encarnasse o poder Po.lítico da Nação., afim de tri
butar-lhe a mais memorável das homenagens. Todos os

parti�os nacionais, todas as classes, os poderes da Re

pública, as expressões mais eminentes da vida brasileira,
na política, nas fo.rças armadas, na magistratura, no.s

meios. 'culturais, naSf indústrias e no ,comét:cio., na impren-
, saF na sociedade, enfim, participaram desse, preito de

co.nsagração.·. apot�ótica.
O homem escolhido. para símbolo foi 0.' caudilho

Nerêu' Ramos! ,,'..
,

-

Um presidente houve, no. Senado., que, ao final dos
trabalho.s,. em cada ano. o.pol'tunidades 1:ál'ias; �t}-

que os manietavam nas cadeias primitivas. Aós desajus
tados sociais, agresso.res das leis, assistiu com um mo

derno reformatório penal. Aos leprosos abrigou sob os

tetos de uma colonia modelo. Os problemas,. da saúde,
angustiosos para' os que não. Po.ssuem meios, equaçionou
os com o Departamento. de! Saúde, centros nas principais
cidades, Po.stos numerosos, maternidades" hospitais. Pa-
ra os seus pequeninos patrício.s edificou magnífica re,de

,
de grupos eséolares. Instituiu, para eles, a sopa esco.lar. O TempToda fi. sua obra administrativa, rio. setor de assistência, 'O

receu, do.S adversários do. seu -partido - do qúal era o 'saúde e educa�ão., tem um sentido pro.fundamente huma

presidente - conceitos que o marcaram definitivamente no e cristão, po.rque dirigida para' o.S pequenos, os hu·
como uma singular reserva moral d� nacionalidade. mildes, os neCessitados; os do.entes, as mãis sem recur-

Esse presidente foi o caudilho Nerêu Ramo's! So.S, aos que "só Po.dem agradecer co.m o. co.ração".
Na mais heterogenea das Câmaras até hoje eleita, Esse administrador foi o caudi.lho Nerêu Ramos.

lideres de todas as correntes louvam sem reservas a aeão A gente catarÍnense, ho.je, bendiz-lhe o caudllhi,s�o, çhuvas. Nevoeiro.
di magistrado do seu grande: presidente.

'
>

lembrando os tempos em que o. Estadó se laureava nos

E êsse presidente é o caudilho Nerêu Ramos1 Congressos Rodoviários, pela lidera:p.ça na excelência
O nosso pequenino Estado, durante dez anos� foi das estradas.

governadô Po.r um homelt\ que não construiu um só pa- E ri tristemente dos estadistas de bobagem,' cons-
, Sueste, frescos .

.

lácio. Mas deu um abrigo, paia os menores abandonados trqto.res de a'toleiros" de buraco.s e..,_de fantásticos palá.
e entregues à miseda, à orfandade, à fome, ao destino cios, encantados de, luxo e esplendor, co.m paredes à pro- Temperaturas
dos marginais, roubando-os à pel'dição e

encaminhando-,'
va de ruidos,. para que não as atravessem os gemidos e mas de ontem:

I
os ao trabalho, às profissões, à Pátria. Cohstruiu uma co. os clamores, as angústias e os apêlos de todo um povo
lonia para _ Q!i 4tsanos m�ntl\js, livrando-os das correntes miseravelmente traído.' 17,8 ..Míninia 15,0:

.' "

tânica está efetuando um

cruzeiro
_ de boa vontade

por 'todo o continente sul,

amer.ican,o, tendo como ba

se as ilhas Malvinas, ao lar
go da costa Argentina.

�),,()�)�()�)_.;t)'_;()�()__()""I)__()'_'()'_'()__()'_'(I""'••••'•••••"••••,..()...()....(�õ...·()._.()....()._.()._;(;4IIIIIM)�(;__()....()...()...

Previ�ã� do ,tempo até às

V horas. do dia 28.

Tempo - Instável, com

'1;emperatura - Estável.

Ventos - De Nordeste a

Extre'

Máxima

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Operações - DoençasDfle.�ças do apare'ho respi-
ratório de Senhoras - Clinica de

TUBERCULOSE Adultos.
RADIOGRAFIA E RADIOS- Curso de Especialisaç�o
COPIA DOS PULMõES no Hospital dos Servidúrt-s

Cirurgia do Torax
do 'Estado

Fo.rmado pela Faculdade �

.

Nac!onal de Medicina, Tisio- (SerVIço dI) Prof. Mula-

logista e Tisiocirurgião 'do I
no (1f.� Andrade)

Hospital Nerêu Ramos [Cllnsultas - Pela manhã
Curso de espt!cialização pela no H�spital de Caridade.
S. N. T. Ex-interno e Ex-as- A tarde das 1530hs
aistente de Cirurgia do Prof. o , , .'
Ugo Pinheiro Guimarães em diante no consult6;1'l0,

(Ri-o). á Rua Nunes Machado 17,
Cons: Felipe Schmidt, 88 Esqll,na de Til·adentes. 'rei.

- Fone 3801.
'

2,766.

Aten,
de em hot'a marcada. "::> • lA' La Porta IRes: Rua São Jo[rge 30 _ \ .neSiLenC18-

Fone 2395. 'o \ Hotel.

G
M E O I C- O c: . II Dr. Faos to Brasil' o E S T A D o Chefe do Serviço de OU;idos _ Nariz e. Garganta�

O
'

do Hospital de Florianópolis,

LFREDO DliA WLADYSLAVA I ESPECIALISTA EM D -: ADMINISTRAÇÃO A clínica está montada com os mais modernosMARIO DE �ARMO I DR. A ". .

ENÇAS DE CREANÇAS.; Redação e Oficinas, à rua Aparelhos p�ra tratamento das doenças da especialidadeCANTIÇAO í
CHEREM 'I' W. MUSSI CLINICA GERAL

I
Conselheiro Mafra, n. 160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites .sem. operação)- MÉDICO -

I' CURSO NACIONAL DE e . CONSULTAS: Das 10 às [TeI. 3022 - Cx. Postal, 139 NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das 'sinusites e('LfNI-CA DE CRIANÇAS' Diretor : 'RUBENS A. .

fI
-

d N' G t )IDR ANTO-NIO DIB 12 h m amaçoes o ariz e argan a
J

A D U L TOS DO�NÇAS MEN�AIS.

II
. ioras, RAMOS. IONISAÇÃO MEDICAMENTO$A (Moderno aparelhoDoenças Internas Ex-diretor do Hospital MUSSI Gerente: DOMINGOS F. DE

para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores dejORAÇÃO - FIGADO Colônia Sant'Ana.
- MÉDICOS - Cons. e Residência: 7 de AQUÍNO. Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. E'X\ muitosRINS - INTESTINOS Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLtNICA Setembro n. '1,3. Representantes; casos são evitadas as operações das AmígdalasTratamento moderno da. tais.

.' GEItAL·PARTOS Representações A. S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das FaringitesSIFILIS Impotência Sexual.
Serviço completo e espe- ra,'Ltc'.a.·· e inflamações dos Ouvidos).Consultório � Rua Tira- Rua 'I'í.radentes n. 9. cializado das DOENÇAS DE

, oJ _

Rua Senador Dantas, 40, RAIOS X (Radiografias da Cabeça)íentes, 9. Consultas das 15 às 19
SENHORAS, com modernos A D V O G ADOS rr: [la andar..

.
REFRATaR (Moderno Aparelho para R�CEITA deHORÁRIO:' horas. I métodos de diagnósticos e I Tel.: 22-5924 RIO de (OCULOS)Das 13 às 16 horas. ,'FONE: 3415.

. tratamento.

I Janeiro.
. jL.AMPADA de FENDA (Verifícação e diagnostico de- Res.: Ru� Santos Saraiva, SULPOSCOPIA -- HISTE- DR. JOSÉ MEDEI- Reprejor Ltda. lesões dos Olhos) .

'

Tel.: Cons. - 3.415 - Res. -4 Estreito
�- 2.276 � Florianópolis.

i)

TEL. __ 624'5. RO - SALPINGOGRAFIA ROS VIEIRA Rua Felipe de Oliveira, n. INFRA VERMELHO
- ME.TABO�ISMO BASAL I ,_ ADVQGADO _

21 ;- �o ')anda.�. _
Grande Prática na Re�rada de Corpos Estranhos denR ROMEU BAsoTOS DR

-.

MA'RIO WEN Radíoterapíap or ondas
Caixa Postal 150 Itajaí

'I el.. ��-987u, -- Sao Paulo
,

Pulmao e Esófago ,

..., •

'.
-

[curtas-Eletrocoagulação - ASSINA rURASIRES -

I - Santa Catarina -
. . Consultorio: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da CasaP DHAUSEN ,Raios Ultra Vloleta e Infra

_
Na Capital l' Belo Horizonte- MÉDICO - CLtNICA MÉDICA DE Vermelho. '

DR MÁRIO LAU- Ano Cr$ 170,00 Residência - Felipe Schmidt, 113. Telefone 2.365Com prática no Hospital ADULTOS E CRIANÇAS Consultório: Rua Trajano,
•

Semestre Cr$ 90,00 Consultas _ pela manhã no Hosyital _ A tardeSão Francisco de Assis e na Consultório - Rua João n. 1, 10 andar - Edifício do RI�R,� No Interior das 2 horas em diante no ConsultórioSanta Casa do Rio de P in to, 10 - Te!. M. 769. Montepio.' 'e' Ano Cr$ 200,00,Janeiro Consultas: Das 4 às 6 ho- Horár.o : Das 9 às 12 ho-
DR- CLAUDIO Isemestre Cr$ 110,00 � - �__CLINICA MÉDICA raso .

ras - Dr. MUSSI. Anúncios mediante con-
CARDIOLOGIA _Residência: Rua Esteves Das 15 às 18 horas - Dra. BORGES tráto. , DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO -

Consultório: Rua Vitor Júnior, 45. Te!. 2.812. MUSSI. I ADVOGADOS Os originais, mesmo não ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA-
. " ·IReSidê.tc�a:

Avenida 'I'rom- Fóro em geral, Re�ul'sos publlcados não serão devol-' DERMATOLOGICA E CLINICA GERALMeireles, 22 Tel. 2675. OLH0S - OUVIpO:s _.

powsky, 04. perante o Supremo Tribunal vide- /

'

I Dr MI-Doei Nunes Ferrel"raHorários: Segundas, Quar- o NARIZ E GARGANTA
• Federal e Tribunal Federal

_ A: direção não sé� respo�� , •
:

.

-;
.

tas e Sextà feiras:.
DR. JÚLIO DOIN l'

--_
de Recursos. s�blhza pel�s. conceIt?s em

CONS. � A' RUA VICTOR MEIRELLES N0 18, 10Das 16 às 18 horas.
.

VIEIRA DR. NEWTON
ESCRITÓRIOS tidos nos artigos assmados'IANDAR DAS 9 AS 11 HORAS _ DIARIAMENTE.F li I _ Florianópolis - EdificioResidência: Rua e ipe

D'A'VILA �-- RES. - DUARTE SCHUTEL N° 38 - FONE: 3.140I São Jorge, rua Trajano, 12

I'
,

-Schmidt, 23 --- 2° andar, Ih 10 d I 1 nformaçoesI Especialista em: O os ---. CIRURGIA GERAL - an ar - sa a .

oapt. 1 -, Tel..3.002. Ouvidos _ Nariz e Gar- Doenças de Senhoras
.

Rio de Janeiro - Edifício
. ute•.SProctologia - Eletricidade Borba Gato, Avenida Antô- IDR. \VALMOR ZO- ganta. I Médica n40 Carlos 207 - saI8,,1008.

MER GARCIA Receita de óculos. I Consultório: Rua Vitor
Diplomado pela Faculdade Infra-Vermelho. Meireles n. 28 - Tetefone:
Nacional de Medicina da Ultra-Sonoterapia - Ne- 3307.

o

EUniversidade do Brasil bu]izações.
-

, Consultas: Das 15 horas - ADVOGADO - ,

I Dr Carlos F Doeis'l-nv'Ex-interno' por concurse da Equipo de Otõ-Ríno �m diante. Rua Vitor Melrelles, 60. ••
'

'.Maternidade-Escola
(único no Estádo) Residência' Fone, 3.422 FONE: 2.468. JORNAIS Telefone Médico dos Hospitais Americanos e da Força(Serviço do Prof. Octávio - .

M' 1 Rua: Blumenal n. 71. - Florianópolis --:- O Estado ..••...•.• 1.021 Expedicionária BrasileiraR9drigueS Lima) Rua - Vitor
�

erre es

A Gazeta ...•.....• '2.651 MÉDICO _ OPERADOR -.PARTEIROEx-interno 'do Serviço de n. 22. DR.. lJIB CHEREM
J Diário da Tarde • ., 3.57f Doenças de Senhoras e Crianças - Partos - OperaçõesCirurgia do Hospital Horário - 9 ás 12 horâs ADVOGADO i Diário da ManhA •.. 3.46! O Mais Moderno o e eficiente' Tratamento e Operaçõesr. A. P. E. T. C. do Rio de

_ 16 ás 18 horas. Causas cíveis, comerciais, .... A Verdade ...•••••• 2.010 das doenças de SenhorasJaneiro '"

1
Imprensa Oficial ;.. 1.188'Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentruaes, ton-Médico 'do Hospital d e FONE, - 2.675 criminais e trabalhistas. \

HOSPITAIS d' bílid d
",

turas, zumbidos de Ol,lVL�, neurastenia,' irrita inca e,- .Caridade Residência: Travessa �. Consultas populares.. -

D'" "","rl·.:Iade ••'" ..... u insônia,
.

impotência e. frigidez sexual em ambos os se-DOENÇAS DE SENHORAS Urussangu 2. T Rua NunesMachado.: 17 (Provedor')' ...•..• 1.3U xos _ Tratamento pré-nupcial e pré/natal.- ,PARTO-:S�OPERAÇ()ES Apt. 102.
(esq. Tiradentes) _ sobra-

I
(Portaria) ' 2.03. Operações especializdas do ouvido, 'nariz, garganta,rons: Ru� João Pinto ri. 16, 'DR� VIDAL

'

do _ sala 3. \ fIII*lIIII ·

Nerêu Rames •••••• 21.831 sinusites, polipos, desvios do septo (nariz). labia partidodas 16,00 às 18,00
ÇAS i Militar 1.157 - Operações de hernias, apendicites, ovário, utero,horas.

,

CLíNICA DE CRlAN .

São SebastiAo (Cala hemorroides, adenoides, hidrocéles, varicoceles ePela manhã atende CONSULTORIO - Feli-,

D' H 'r"g , K h le' !l\lfadt2erSnal'dÚaddee) Do'u·'to'r"
3.153 varizes, elefantiazes.dià'l'iame�te no Hos- pe Schmidt, 38.

.104 I C I R U R G I A E M G E R A Li pital de Caridade. CONSULTAS _ Das 4 r. aos.L" �n ec e
, :arlos Corrta ... 1.121. Tratamento garantido dj;! varizes, úlceras varícosas,Residência: às 6 horas. CIRURGIÃO DA CASA DE SAUDE SÃO SEBASTIÃO (hAMA,DAS UR-

o
hemorroides com 6 injenções, sem dôr '

Ruã: General Bfttencourt Residência: Tenente Sil-
.

Laureado com á medalha de ouro pela 'Faculdade GENTES. \ OPERAÇÕES E TRATAMENTO DA TIROIDE (Papo), ,
. . , -

I Corpo
de Bombeíros

S.!l3ITratamento
e Operações do estômago, fígado, vesícula e

n. rOl. '\ -

I veira, 130 de Medicina do Parana. ; .

L (R I
'

__
o O.__ �\>rVlço uz ec a· intestino - Tubagem duodenal.Telefone: 2.692. 3 1 5 . .

I ões ) 2 404FONE - . 6 .
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.

"V' t do 'Amaral de Clinica Obstíteca da maçoes . . . . .. ... . .Tratarnento da Sífilis pelo proc.esso Americano, maisremio IC or
P J" (S I 'C IDR ARMANDO VA' F ld d d M di

.

I
o icra . Jl a óm s- moderno, em 3' ou 15 dias. '.• - DR. ANTO-NIO MO- acu a e e e reina

.OI MárIO) •••• , ••• •. 2.038 Técnica única no mundo para o tratamento do Heman-LÉRIO DE ASSIS NIZ DE ARAGAO
-

Com estágio na Clínica Cirúrgica da Faculdade Polícia (Gab, Dele- gioma (manchas de vinho) no rosto ou no corpo, com- M1l':DICO -

de Medicina da Universidade de São Paulo. ,
gado) . . . . . . . . .. 2.554 100% de cura.Dos Servlças de Clínica In- CIRURGIA TREUMATO- Viagens 'de aperfeiçoamento aos

- hospitais de
,

COMPANHIAS HI Receita de óculos - Tzatamento e operação das doençasfanti! da Assistência Muni- LOGIA Montevidéo e Buenos Aires.
.

TRANSPORTS dos olhos: ãTIRIGIO, CATARATAS, ESTRABISMO,cipaI e Hospital de Caridade,' Ortopedia CIRURGIA GERAL - P�RTOS -, DOENÇAS DE i. AÉREO "
.

ETC.CLíNICA MÉDICA DE ( Consultório: João Pinto,
,

SENHORAS. TAC 3.700 I\TENDE A QUAI:.QUER HORA DO DIA E DACRIANÇAS E ADULTOS 18.
_ Operações de: AparelhO. dige.s�ivo - Estômago, Cl'uz�iro do Sul 2.��O NOITE

- Alergia _/�
'Das 15 às 17 diàriamente. intestinos, reto, anus etc., VIaS �Ihares (v�s�cula) .-1 P,an�lr -3.aa� ,

Consutório: Rua Deodoro, 35 � Tel: 2784Consultório: Rua Nunes Menos aos Sábados Aparelho gênito-urinário masculmo e _femm:n�, nns Va!lr .,........... 2.32" Residência: Rua Bocaiúva, 210Machado, 7::- Consultas das Res.: Bocaiuva 135. bexiga, próstata útero; ovário.s, operaço.es pl.astIcas. A

LÓlde A'reo 2.4�2 --------

15 às 18 horas. Fone: - 2.714. Cirurgião da glandula breOlde. CirurgIa do can- Rui ".... 2.3;,8 lavl·o-
o

olor «Carl ,Hoeuck.e.»Residência: Rua Marechal
_

cer. Traumatologia.
.'

Scandinuaa �.500
'o

,

Guilhp.rme, 5 - Fone: 3783. DR. H E N R I QUE Atende das 8 às 10, e das 16 as 18 horas na Ca- I10TtIS
RAPIDEZ _ CONFORTO _ SEGURANÇA,PRISCO PARAISO 3a de Saúde Sao Sebastião, das 10 às 12 e 1t às 16.ho- Lux 2.02]

Viagens entre FLORIANOPOLIS e RIO DE,JA�IR\)
MÉDICO ras a rua Fernando Machado nr. 6. (Prédio do InstItu- Mal{eatic 2.276

Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São Se-to Diagnostico Dr. Djalma Moell�ann). Metropol 3.147
bastião, Ilha Bela, Ubatuba,' seI)do nestes quatro últi.La Forta . . . . . . . .. S.U}
mos, apenas para movimento, de passageiros.C�cique ! . .&411

As escalas em S. Sebastião; Ilha" Bela, Ubatuba nãoCentral 2."'4 .

d'
-

h" d h d RIO (Id )pre1'U tcarao o orano e c ega a no a eEstrela ..... ".... 3.37]
SANTOS (Volta) .Ideal . . . . . . . . . . . .. �.659

ITINERARIO DO SIM "CARL HOEPCKE" NOESTREITO
NO MES DE JULHO DE 1954Di 68sque , .

Indícatler ProIíssíonal
CLINICA DE; OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E

GARGANTA
- do ---

----�------�._,-

O leitor encontrará, nes

ta coluna, ínformaçõee que
necessita, diàriamente e dJ
imediato:

Dr. Ylmar. Corrêa
CLINICA MEDICA

CONSULTAS das 10 - 13 horas
Rua Tiradente 9 - Fon'e 3415

DR. CLARNO G.
GALLETTI

DR- I. LOBATO
FILHO

O'r. José Tavares Iracema
MOLE'STIAS NERVOSAS E MENTAIS _; CLINICA

GERAL "",

Do Serviço Nacional de Doenças Mentais.
Chefe do Ambulatório de Higiene Mental.

Psiquiatra do Hospital - Colônia Sant'Ana.
Convulsoterapia pelo eletrochoque e car

diazol. Insulinotel;apia. Malarioterapia. Psico-

terapia.
.

.

.

,

CONSULTAS: Terças e Quintas das 15 as

17 horas. Sabado (manhã)
Rua Anita Garibaldi, esquina de General

Bittencourt.
RESIDENCIA: Rua Bociüúva� 139 Tel. 2901

---

.! Rsuola'Plimarfa
I

�

Adveutrsta
I Matrículal Ab.ma. I

I C.lrsos: Primário. Ad-
I

• _
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Preto, 75-.
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Fl07'ianópolís Ita;aí
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Horário de Saída:
de Florianópolis às 24,00 horas
do Rio de JaneiÍ-o às 16,00 horas
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EMPRl!:SA NACIONAL DE NAVEGAÇAO H0EPCKE
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Vende-se o Bar e Sorve
teria Americana sito à Rua
Saldanha Marinho n. 13,

.

Edifício Machado. Tratar
:)0 local com o, sr. Umbérto
Machado, o qual explicará
(, motivo da venda.
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ERNESTO XAVIER DE SOUZA

Dr. Pires
Entre os meios indicados

para o tratamento do rosto
o mais antigo e conhecido Um ignorante sr. P. V. os' udenistas: Ramos é o sr,

do povo é, seguramente,' a alugou -:;\ coluna de '!A -Pe- Celso Branco, que tem sido
massagem manual. Ela é dido" de um orgão local pa- impávido, e esforçadíssimo
excelente para aumentar a ra louvaminhar o seu admi- defensor do govêrno. da As
circulação sanguínea, forta- rado dr. Paulo Konder Bor- sembléia Legiãlativa, embo
lecer os tecidos, e, sobretu- nhausen. Acha que o prin- ra um defensor sempre der
dó, para prevenir a consti- cipe herdeiro tem o córte rotado; Ramos igualmente
tuiçãó das rugas. ideal para deputado e cita é o sr. Aristiliano, candida
O relaxamento e a flací- como sua principal virtude to da UDN ao Senado. To

dez da pele, repetimos, são para a alta investidura o Ia- dos pertencem á mesma fa
combatidos preventivamen- to de haver investido, em- mília e todos são, portan-

Julho de 1954. te pela massagem mas, so- bora apenas verbalmente, to, elementos da dinastia PARA SENADORES
----x bre as rugas já constituidas,- contra a "dinastia dos Ra- que P. V. considera já meio NERÊU RAMOS

I
A' dlgníssima aniversari o seu efeito deixa muito a mos". apodrecido. Mas a imagem

ante, hoje cercada de seus desejar. De um modo geral I
Nada se teria a alegar não se aplica, por exemplo, (suplente -- Francisco Gallotti)

Sra. dr. Antônio Modesto filhos e netos, pela auspl a massagem. deve ser efe- contra as preferências do aos srs. Nerêu Ramos, A- SAULB RAMOS
ciosa data, serão tributadas tuada na testa, em volta dos

I
sr. P. V., embora ele, ao derbal Ramos da Silva, Sau- (IIh f I-' sup ente -- Rodrigo Lobo)Vê transcorrer, nesta da- afetuosas homenagens a o os, na ace e no pescoço, que parece um tanto enca- lo Ramos, Joaquim Fiuza

ta, a do seu aniversário na- que, com respeitosa e pra- com movimentos leves, pro- bulado com essas preferen- Ramos. O sr. Nerêu Ramos, PARA DEPUTADOS FEDERAIS
talício, a exma. sra. d. Ma- zerosamente, nos associa- gressivos e dirigida no sen- cias, tenha-ocultado suas 0- por exemplo, presidente a- Saulo Ramos -- Nerêu Ramos
ria de Lourdes Habberbeck

I
mos.' tido dos sulcos da pele. Ba's- piníões no medroso anoni- tual da Câmara dos Deputa-

<

Primo, digna esposa do dr. �am ser feitos tres a quatro mato de duas iniciais. Com dos, tem desfrutado das '\derbal'R. da Silva -- JosêIserner Rodrigues
Antônio Modesto Primo, FAZEM ANOS, HOJE: -ninutos por dia e a melhor o que não concordamos en- maiores vitorias de sua car- Archimedes Dantas -- Leoberto Leal
conceituado . clínico, Chefe I hora é pela manhã: Para tretanto, é que se tenha va- reira de homem público, Atilio Fontana -- Orlando Brasil
da Secção de .Radiologia do '_ sta. Arita Damasceno Iaser a massagem usa-se <::0- lido ,do ensejo que criou não sendo necessário recor-

Hospital de Caridade, desta da Silva, filhã do dr. Alfre- murnente um' corpo
-

gordu- para endeusar ,» filho db dar aqui as extraordinária!' Ivo d'Aquino -- Paulo Carneiro
cidade. do Damasceno da Silva, re- roso, oleo ou creme, para as governador como uma opor- homenagens que nos últi- Joaquim Fiuza Ramos -- Rodolfo Tietzmann
A ilustre dama aniversa- sidente em São Paulo; cutis que são secas ou nor- tunidade para ataques ras- mos tempos lhe foram pres-

- .

A 1 d .

1 Serafim Enos Bertaso
riante, por ser virtuosa e _ sr. José Joaquim Bra- mais. s pe es gor urosas teiros e insu tos soezes, tadas e que o consagraram

'

"-

muito benquista na-socíeda- sil, ativo e competente Fis- podem ser massejadas com mais torpes porque anoni- como um dos mais eminen
de catarinense, ver-se-á cal da Fazenda do Estado; - talco comum, sem perfume. mo, á família Ramos, que tes líderes republicanos' de
cercada de carinhosas ma- _ sta. Cora Nunes, fun- A orientação a seguir tem dado a Santa Catarina momento. Foi apontado ao

nifestações de regosijo pelo cionária do Departamento por ocasião da massagem alguns dos seus filhos mais país, pela imprensa nacio

vastíssimo circulo de ami- Estadual de Estatística; do rosto deve ser a seguirr' ilustres. O sr. Paulo Bor- nal, sem- dúvida a mais for
zades. - sta. Jerusa Boiteux, fi- te: primeiro é preciso que a nhausen póde ser louvãdo, te expressão da opinião pú-

O ESTADO, respeitosa- lha do sr. Almirante Henri- epiderme esteja completa- .por ser candidato, por -ter, blica do país, como exem

mente, apresenta fe'licita- que Boiteux; mente limpa e enxuta, u- na opinião, do homem do 0'10 de civismo, de moralida
ções. - sta. -Terezinha Bitten- sando-se agua, sabão e uma "A PediÍ:los'!;' talhe para de- de e de honradez na vida,

court, filha do sr. Francisco toalha fin�. Depois, ,então, -putado,:' por defender seu padrão a ser observado pa-
Sra. 'Teodoi» B1'iiggmarín Bittencourt da Silveira; iniciam-se os mpvi!llent.o� !Jy,�tr�_���tor,..�'�: 1}JP.,tI. 'ra a-restauraçãe, ..necessa-

-
-

_ sta. Jurací Jacques,
.

Adeante aconselha�:n:os. �?;����!��!:r,��i};.\Y�� ria e. desejada, da moralida-
Transcorre hoje, o aniver- funcionária- da ·Cia. Telefô- ,urna formula de creme de fIm· que· ·êii!'seus admll'ailo'- de política no Brasil. Um

sário natalício. da exma. sra, nica Catarinense; massagem muito facil de res achem' digno de' lÕuvor homem assim considerado
d. Carlota Prates Brüg- _ menina Adir, graciosa ser preparada em qualquer embora tenham, não se sabe pela unânimidade dos gran

gmann, esposa do sr .. TeO'- filhinha do dr. Alfredo Da- farmacia. Basta juntar tres -porque, a cautela de não des orgãos de imprensa da

doro Brüggmann, constru- masceno da Silva. gramas de oleo de amen- assinarem com seus nomes Capital do país" numa ma
t01# civil. I _ menina Dalva Anitá, doas doces e outras tantas os elogios a tanto por cen- nífestaçâo a que deram sua

A aniversariante, que go- encanto do lar do sr. Rolan- de lanolina em trinta gra- timetro de coluna. Já não 'solidariedade os mais emi

za de um largo circulo de I do Períco e sua exma. es-' mas de cold-cream, Termi- 'fica bem que um cidadão, 'nentes e respeitados homens
amizades nesta Capital, se I po.�a, residentes em Lauro nada a ma��agem retira-se tão entusiasm�do por o�,tro blícos "brasileiros, sejam os

. -

do muito relacionada na so- Muller; . com o aUXIlIo de uma toa- semelhante, venha elogiá-lo da alta administração, se-

I �
--.........,.

e Iciedade catarinense, não só - menino Sebastião Car- Ilha felpuda o excess? de cre publicamente e oculto ó jam do Parlamento, sejam
.

�,";g�"l'(lt'��'�.<�.�
•

L'·"1' •.pelas suas virtudes como los Tonera, filho do distinto me que' sobrou sobre a pe- próprio nome, como se re- os das Forças Armadas; não I �� � I

Pela lhaneza, será muito casal Jorge Tonera-Lisaura -Ie e, em seguida, passa-se ceioso de endossar, franca .podé ser atingido pela baba
T

-

.
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_
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I t d d P V 1 COMBATA A PRISÃO DE VENTRE COM .

homenageada por tão grata ·onera; uma roçao a s rmgen e. e c aramen e, com to as as e um . . qua quer, ex-

efeméride. _ menino João Afonso Esses, os conselhos para letras de sua graça, aquilo travasada nas anonima e fT'Y
= <,

§Prazerosamente e com Zanini Neto, filho do sr. An- a massagem diaria feita em que diz ·do elogiado. Mas alugadas colunas de um "A ��A (Q) � .x -

respeito O ESTADO forrnu-
. tôcio Zani?i. e sua exma. es- casa, _obe?'ecehdo uma ori-I usar o mesmo processo de Pedidos". Não é para deferi- o. �

.... (JJ:) .'

la os melhores votos de fe- po�a d. �e.ha Pacheco dos entaçao SImples, mas abso- mascaramento para a�redir de-lo, nem para defender@JE..§A.UJ IJ})ffi ��'I�licidades. ReIS Zamm; lutamente segura .. Os tra- a outros, por causa daquele os outros Ramos, que tam- .

,

_ menino Paulo Roberto, tamentos em clinicas espe- a quem elogia é baixeza que bem não carecem defesa em ,
do DOUTOR FRA'NCK \, . � e,

Sra. Gercino Botelho filho do sr. Vitalino Perei- cializadas são feitos uma não merece qualificação. No face de ataque tão mesqui- i laxativo suave. depurativo_
ra e sua exma. esposa d. vez por semana e. geral- seu desalinhavado louvor nho, que aqui estamos tra- : J.. .... IIIÍII rI

Ineide de Carvalho Pereira. m�nte acrescidos com o uso a� ca�didato de Mafra P. V. tando o assunto.. Aborda-=. Ide um banho de vapor .�n- nao cita um. ato, Uma ação, Imo-lo simplesmente para
NASCIMENTO tes da massagem, com o fIm uma atitude que justifique' dar, de graça, um conselho

.

de limpar a pele e, ainda, a insólita e grosseira agres-
I ao sr. Paulo Bornhausen:

O venturoso lar do nosso aplicações de massagem vi- são aos Ramos. Não distin- esgrima, se quizer, contra

prezado amigo e distinto. bratoria. Certos tratamen- gue tambem aos que ataca, os lilOinhos de vento das
patrício Capitão Luiz Pires I t�s �letric�s c�mo galvanisa- embora faça uma ressalva oligarquias, se issO' é de seu

Ururahy Neto e de sua çao, faradIsaçao e alta fren- do nome do saudoso CeI. gosto, mas livre-se dos elo
exma. esposa d. Ely Kaiser

I
quencia, e que muitas veses Vidal Ramos. A sua ogeri- gios de louvaminheiros da

Ururahy, foi enriquecido, �ão tambem efetuados com sa, prudentemente manifes- marca dos P. V'r em "A Pe
no dia 18 do corrente, com � ,:aporisação e o vibrador, I tada sob anonimato, atinge didos". Além de ser dinhei
o nascimento de ,um robu�-IIrntam passageiramen�e.a global�ente a "dinastia dos 1'.0 P?sto fóra, o sr. ainda

SRTA. ENEIDE AMARAL' to e galante menmo, ocorrI- pele e apresentam um hgel- Ramos. Ora, Ramos, e do fICara mal recomendado....
do na. Maternidade "Dr.. 1'0 efeito adstringente. Após mesmo tronco, ·é o deputa- (ComentáriO' da Rádio
Carlos Corrêa", nesta Capi� pouco tempo, entretanto, do Saulo, que até bem pou- Joinville).
tal, e que na pia batismal essa imp�essão desaparece co tempo, quando a UDN
receberá o nome de SÉR- I'e a pele volta, novamente, ainda tinha esperanca de
GIO. I ao seu estado primitivo. O um acôrq_o com o PTB, me·
Ao distinto casal, as feli- mesmo resultado passagei- recia os rapa-pés de todos

citações-de O ESTADO e ao ro é taqlbem observàdo com

Sérgio uma vida longa re- o emprego de certas.masca
pleta de saúde e de 7entu- ras ditasnutritivas e�infali
ras."\ velmente usadas antes, du

rante o ude'pois "das aplica
ções de eletricidade.
Ao lado do grande valor

como rrieio de evitar as ru

gas e de aumentar a circu'
lação sanguinea, tambem a

massagem constitue um oti
mo agente para o tratamen
to das espinhas, acné rosa

cea e de alguns tipos de ci
catrizes .. Como, entretanto,
esses ultimos casos são do
dominio da medici'Ua não o

faremos senão que' Citá-los
a tit1,llo de curiosidade, pois
todo e qualquer tratamento

CASA MISCELANIA distri· dos mesmôs requer sempre
bl',dora dos Radios' R.C.A: a atenção ·direta do derma-

tologista. _

.

Nota: -- Os nossos léito
res poderão solicitar qual-

o ETADO

Chove e faz frio. O inverno vem chegando,
. E, como sempre tráz densas neblinas,

Deus as transformam em, lindas cortinas
E, espalha pelo ar nuvens revoando.: ,

Pendem na haste as simpáticas boninas
Que o vento sul açouta sibilando, .

Nos' campos os jumentos velhaqueando,
Entristecem as aves pequeninas.

O oceano não veste' a côr do céu,
Porque o vento lhe estende um negro véo,
Nuns ímpetos terríveis, impiedosos,

•

E, o pobre pescador triste e abatido,'
Ouvindo do trovão forte estampido
Pede ao Creador dias bonançosos.

ANIVERSÁRI0S

A exma. sra. d. Vitalina
Botelho, esposa do sr. Ger
cino Botelho, vê transcor

.

rer, na data de hoje, a do·
seu aniversáriO' natalício.
Por tão auspiciosa .data

muitas serão as homenagens
com que ver-se-á cercada a

ilustre dama aniversariante,
às quais, respeitosamente,
O ESTADO se associa.

.

Transcorre, hoje a data

natalícia da gentilíssima se·

. nhorita Eneide Amaral, mui
prendada filha do sr. De-

merval A�aral, funcioná

rio do SESC e SENAC,
nesta Capital.
A aniversariante oferece-

NOIVADO
rá às inumeras amiguinhas
e colegas, nesta oportunida- Com a g�ntil e prendada
d A

senhorinha Lia, dileta filha
e e na residencia de seus 'do nosso prezado conterrâ-

genitO'res, 'uma festinha ín- neo sr. Accácio Mello e de

timà, com mesas de finO's

doces e guaranás.
Os' çumprimer:tos de "O

ESTADO".

sua exma. esposa>; contratou
casamento o jovem Acadê
mico de Direito Dalton, fi
lho do sr. José Araújo e de

SRA. GONDIM

sua exma. esposa. .

Àos nbivos e exmas. ':fa
mílias as felicitações de O
ESTADO.VASCO

Conselhos de
Beleza
(CO'laboração especial pa

ra O F;STADO)
'MASSAGEM DO ROSTO

",.

(f�, )_�tv
q-�

TERRENO
Vande-se um terreno com

.a área .de 588 metros $lua-quer 'conselho sobre o tra
tamento da pele e cabelos
ao medico especialista Dr.
Pires, li Rua Mexico, 31 -
Rio de Janeiro, bastando
enviar o presente artigo
deste JornaL e o endereco
completo para a resposta.'

drados, á rua Victor Kon

der (antiga Blumenau).
Tratar com Francisco

Büchele Barreto á rua 24

de' Maio n. 433, Estreito..

•••AVENTURAS 00

, Ocorre hoje a data nata
lícia da exma. sra. Edite
Silveira de Sousa Gondim,
esposa do 'sr. Vasco don-

I,v·>':-·.............''''dim, fiscal do Estado junto "Vitor, Valvulas/ Discos.

'i " à 'Cpmpanhia Telefônica. Rua Const!}.hdro Mafra.

Aliança Serial Irabalhsta
��f

o PARTIDO SOCiAL DEM6CRÁTICO
(PSD) e o PARTIDO TRABAbHISTA BRA
SILEIRO (P'l'B), obedecendo à norma de
conduta traçada pelas respectivas 'Convenções
Estaduais, recomendem ao eleitorado e ao po-'
vo catarinense, para senadores e deputados
federais, os seguintes nomes:

Restaurante Napeli
RUA Marechal Deodoro 50.
Em Lages, no sul do' Brasil, o melhor!
Desconto ,especial para os senhores viajantes.

'._,"J,1�Yr1 j� "'. ,
..

Partido' Ttabalbista
•

r PARAT� DEPUTADO ESTADUAL

TELMO' VIEIR� RIBEIRO

. --_._.'__ .- ---------_.-

participação
EUDES MONTEIRO

E
DALVA BOTELHO MONTEIRO

Participam aos parentes e pessôas amigas. o nasci
mento de sua filhinha JUSSANÃ o'corrido na Materni
dade "Dr. 'Carlos Corrêa" a 24 de Julho.

.

ParticipaçãO
Va. Edith de Linhares e Va. Hilda S. Spoganicz,

participam aos parentes e pessoas amigas, O' contrato de
casamento de seus filhos JAYME e WANDA.

Florianópolis, 15-7-195�.
-

�--------------------

P�rtidipaQao
AGGEU DA SILVA MEDEIROS-E SENHORA

e

AARÃO FERREIRA DA CUNHA E SENHORA
têm, o prazer' de participarem aos' amigos e pessôas

de suas relações o noivado de seus filhos
CELIO e MYRIAM

Florianópolis, 2 de julho de 1954.
Tubarão. Florianópolis.

ZE-MUTRETA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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sileira de Basquetebol. Es- fusivos do publico esportivo I
"torcida" de São Paulo que O resultado foi de 68 a

tá de parabens o técnico do Brasil todos quantos se fez presente ao ginasio, 62, sendo os pontos das bra-

Duarte; contribuiram para que o tl- lotando-o completamente,' sileiras obtidos por Martha

e- tulo fosse alcançado, E- não I proporcionando rend'a es- 16, Aparecida 13, Coca 10,
podemos por modo nenhum, Iplêndida, proxima dos

dU-IMarlY 9, Agla,é 9, Nair 6,
deixar de cumprimentar �� l zentos mi� cruzeiros. Anésia 4 e Wanda 1.

..- -' _

_ : ..... :/;__
.

,

Fala-se qU�:� '�ei�\éi( �'�'MAIS-UM"TITULO, - /'._ � - �-'

tinho, ql;le�Sê re!�10ut ��á', �';:,>:} PARA O
'

A. D. C�gi�t��,;p'-��i,or,':,' '�,r.i'l:'\RINTIANS,,-d-' ..... r�-.'\--,-�..... ...-�� "

mente. InlssbJ-.Jiài�E�ê,�ljôs;,�i�lis, urh tít�10 vem de" '-

tes do AVé\Í, onde sé:-r�ve-,� al�an,_çar o Coríntians Pau_'
10u um ,d��" Írüü� comlü�tos listá: _ 'a taca,' "Charles

-�_. ,. "Ó; ..,
y ... f...:. ':

�

".�-: 1', .;;o ,

atacantes' c!a ',cidáde, ,v'àf 5�Mi1lee', em homenagem ao mesmo dé se iniciar o cote- Miller", dià' 8; no
.....

.
..... - .-'

.

-

._ '!, '.� ,

..

,.'

voltar à:Niviqad;ê', a_);>ós, ªu-, intl',{iftutor do foot-ball no [o de domingo, no Pacaem- não Com a palavra, portan-
sência v�rio�: anos,

< ��'ltit, :B�'a:�il, faleci�o não faz bú, o Flamengo já �avia to, os dirigentes coríntia- JDSE' ARAUJO E SRA.
nho, que-é' hoje primeiro muito. O empate frente aó cogitado de 'enfrentar o nos. ÀCCACIO lVÍEL�O E SRA.
tenente',da ?ossa�briosa Po�; São Paulo,' campeão paulis- Têm o prazer de partici-

'

lícia Mil,ità�,' , ocu_pan�ô as' ��; de '53, pela contagem de
par aos parentes e pessôas '

árduas funçõef de Inspetor 3 x ,S, garantiu-lhe a corôa, LIRA TE-MIS CLUBE de suas relações o contrato
Geral de Véículos, retorna- eh �uadro campeão for ês- de casamento de seus -fi-
ria' aos gramados envergan- tej �abeç'ão; Homero e Dio-' EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONSELHO lhos:
d' d

' " DELIBERATIVO_ �,o a Jaqueta o Paula Ra- go; Olavo; ,Goiano-e: Rober- "De ordem do senhor Presidente e de acôrdo com o

I
LIA e DALTON

O, mos, vice-líder do certame tto; Clá�dio,' Luizinho, Bal- q� dispõe o Art. 50 dos Estatutos des,ta Socie�ade, �on, FP!llis., 24-7-54
profissionalista., tazar, Gatão e ,Simão. ; vúco os senhores membros do Conselho Dehherahvo,

,
, Ipara uma, reunião na sede social, dia 30 de Julho, sexta-

feira, às 20noras, afim de eleger o Presid�nte e Vice-
..

, lIt",� t, �l,' "

-;--------.,.....--�--;.._-�---' Presidente do referido Conselho., ' ' :'If, �.' i --iY li <'. '---
,

Florianópolis, 26 dfi julho de 1954.
João Gasparino da Silvá.

,Secretário Geral

"O: o

S. PAULO, 27 (V., A)
- Sagrou-se o Brasil cam

peão sulamericano de bola

ao.cesto feminino, após uma

partida memorável que su

perou tudo'quanto dela se

poderia esperar, em virtu

de das dificuldades existen-

feminino verde-amarelo. O
I
ente .que não lhes era Ia

resultado final foi valori-, vorável, para atuarem den

zadíssimo pela conduta das tro de suas melhores possi
visitantes as quais utiliza- bilidades, mas para perde
ram-se de todos os seus re- rem, batidas que' foram por'

cursos, superando-se mes- _um oponente superior. Es

mo, desconhecendo o ambí- tão de parabens as jogado'

_

' ,

,
: I ras do Brasil. Está de pa-

-,-"-,, 1 rabens a Confederação Bra'

DERROTA DO
FLUMINENSE

14 MIL ARBITROS POSSUI A
INGLATERRA

Mario Amancio

Entreeles O pior do mundo: Mr. Ellis
LONDRES, 27 (U. P.) _ gistrados na Federação In-

glesa, nada menos de 14.000

Merecem cumprimentos

A RUSSIA E OS •

JOGOS OLIMPICOS
,�

ESTOCOLMO, 26 (U.

P.) _:_ O 'cronista especia
lizado, K. A. Larsson, afir-

tes, confirmando

mente a categoria
plena
técnica

das chilenas, em que o qua'

dro brasileiro triunfou' jus
tamente. Estão de parabens
as jogador�s nacionais pelo
título brilhantemente al-

O Fluminense, com todos

os seus titulares, inclusive

os que atuaram na última,

Copa do Mundo, foi surpre-,

NILTINHO

RETORNARA'?

"

ma pelo seu jornal, o "Sto

ckholms Tidnigen"; que _
a

Russia pretende participar, Segundo uma' estatística, a
Em segundo lugar vem

nos próximos Jogos,Olimpí- Inglaterra é o país que tem
Itália, com 6,900 juizes

cos, com três seleções, Uma 'maior, numero de juizes 0- depois a Holanda, com

representaria' a ,R n s s i a Heiais .de futebol. Estão re- 5.900.

'7

cançado,
'

o' mais expressivo endentemente vencido em
}'. -

até aqÍl� neste ano do quar- Araçatuba, pelo clube que,

to centenário, ,e -ali maior tem o nome da cidade, pela'
'.

.

.

.. .

, conquista da bola-ao cesto contagem de 2 x 1. Branca, outra a Ucrania e

outra representando' o res

to do país. Diz �inda'Lars
s�n; que a União Soviética

tem �penas o fito,' nesses

[ógos., de possibilitar a a

,�presçntação) neles, do maior
't ,l:nírri'eto possível de atletas.

,

.
.,

-.";
\ \'t� -,�

"

,
. "-'1.

" �
NOVO ,DUELO, ENTRE ZATOPEk E
,

,

KOVACS
BUDAPEST, 27 (U. P.) ,afirmou que Kovacs esteve

I . --I >

O treírrador.> da equipe melhor nos 5.000 metros I

hungara de atletismo o an-" que nos 10.00'0. Adiantou

t!go "�printer" Sir, dando a J ainda, que a Hungria parti
sua, impressão sobre Ko- cípará do campeonato em

_"

.:»
"

_. '" ,�-�t ,j

vacs, seu pupilo, que recen- Berna 'e lá, novamente ha-

tement� venceu,' Zatopek, I verá um duelo entre Zato

em prov.a de 10,000 metros, pek e Kovacs.

-

-� _I._ .• -r

� _ •..'\ .1_

Realizada a rodada de 3.0 lugar _ Guaraní, 6

4.0'lugar _ Avaí, -s

5,0 lugar - Atlético, '9
d9.Wi�gó' ultimo,' em que fo

'�'am protagonistas Av�í 'e

Imbituba, damos a seguir
as classificações dos con- PROFISSIONAIS

correntes 'aos Campeonatos
de Aspirantes e Profíssío- Los.lugar _ Imbituba, 2

, ,

riais; por pontos perdidos: '-2,;;." lugar - Paula Ra-

:- � J'" ",' '; ,,'� \. ).Il�s,.,3 j

ASPIRiNT<Eà: O"
3.0 lugar _ Avaí e Gua-

<'

.
'

, .__ �' ,, '

IVO.

a

e

. ;

PARÁ AQUELES QUE

pESEJAM O MAXIMO

EM CORTEilA
E EFICIENCIA

,
'

,'o T,

'DES!AFIO DO FLAMENGO AO
CORINTIANS �'-�� .� '. \.:; ,

RIO; 27 (V. A.) _ Antes venc'édo/ d� T�çà "Gh�lrles-' -""-';i�-�'-;, "

'. \�. ':,-.J<
'

·Par.i·cipação··'� (-:� �.<.? }�,g��, --"'- Bocaiuva,
(invicto)
'à .

2:0" lugar Imbítuba 5

(invicto}, Paula Ramos e 6.0 lugar _ Atlético, i

Fi�eirense, 3'
'

7.0 lugar. --- Bocaiuva; 9.

*11 _a��f!$;���,;"�;IIlt-i("·

2 raní,' 4
4.0 lugar _ Figueirense,

A BRILHANTE CAMPANHA DO SÃO
CRISTO'VÃO NA EUROPA E AFRICA

)". '

O São Crlstóvão. dó,' Rí�; _C::ristóvão ·1 x 'Floriano
1:" . _.

-

regressou.' d:à 'Europa' e'A- na' ilhá de Malta.
,

.

frica com ã
.

seguinte série 11.0' jogo _ 23-5 _ São
, ,.-, .-

de jogos:
Lo jogo _ 14-4 _ São

Cristóvão 2 x Roma F. C.,

::;ristóvão O x Slerpa Wé\n

derers, O, na Ilha de Malta,

12.0 jogo _ 27-5 - São
FESTIVAL DO VENDAVAL

,

,

ESPORTE CLUBE
1, em Roma. Cristóvão 3 x Seleção local

2�o jogo _ 24-4 -_ São O, na Ilha de Malta. O Vendaval E. C. que ma C?pa dendm:inada �'Cài-
Cristóvão O x Hamman

,
O, 13.0 jogo _ 3-5 _ São abedece a sábia orientação rú II"'; ofertada . pelo Sr.

em Tunes (Africa do Nor- Cristóvão 2 x Saint Etiene. ,do jovem Aldo B. da Silva Jorge",Ffanklim Geyer, em
,

' � .

�, em S. Etiene. completando seu 4° aniver- homehãg�m ao pa:r:co'vence-
25-4 - São '14.0 jogo _ 3-6 - São sário de fundação, lançou \dor da regata internaci�nal

Cristóvão, 1-1 x EsperB;nça' Cristóvão 1 x Aliancen 0, um bem orgé\nisado festival, Buenos Aires - Rio de
em Co�enhague. .

"

_ I a r�alizar�se nos dias 7, 8 'e' J�n:,il',o, e, que será ofereci-
15.0 Jogo _ 6-6 _ Sao 13, no gramado do Espe- da ao clube que maior nú-

. _ - , \.. .r'

Cr,istóvão 8 x Union Spor- Cristóvão 1 x Racing 1 em rança F. C. na Penitenciá- mero d� ações passar. A-

tivo 2, em Ferrisville (Tu- Estras-Odense (Dinamar- ria, onde contará com as lém desta teremos oS se- ��.����� ...., ,

F-...� __nis). ca). mais destaçadas agrell}ia- guintes prêmios para as
� :-:=;,J

5.0 jogo _ 1-5 j_ São 16.0 jogo _ 7.. 6 _ São ções Varzeanas �ntre as aç9�§ premiadas:
_

__ ] _
_

_

-

:;.... ��Cristóvão O x Beu Abbec, Cristóvão 3 x Seleção, 10- quais o Fluminense, da' 1.0 prêmio _ Um crusifi- -:rr= -'
.__ ao ., •

... :... '\nt de --:J:�. ftUCII
-__ -

O? em Si�i Bel Abbes.: cal 1, em Aarhus (Dina- Pra'inha; Saudades, de Co- xo de prata, oferta do sr. .. ._ ÇI_c
C 'd: \,u\\dO cie�.��

,

� .. _.

r

6,0�)'ogo _ 9-5 _ São marca). queiros,' Independente,' da Antônio de Pádua, Pereira.�' \tvre, \0'" de onde .,
_�_ �I.

- / oNd rClOl"- ,,�'" , ,,� 'li'�

Crist,�rão 2 :?C G�alia 2, em 17.0 jogo '_ 13-6 _ São Trindade; Juca do Lóid�, 2,0' prêmio - desperta- ep'
OS enerliAI- \ ci\ C ••� c:G'"

�" :"" Z'i��'
ArgeI-._' � r

' Cristóvão 1 x Racing 1, em ,de Saco Grande; Paisandú, dor ofertado, pelo Sr. Vic- W�,'1 i. t.�' \sto lhe Jer6 �"sllnte 'motor· ,",

M'
,

, ;"-��-.- -/" ""'_-J:
...,t

liOOdCUIT'"p..,..N5G�
7.0 jogo _ '10-5;_ São ,Estrasburgo. da Av. Maurtl Ramos e Bo- tor Krauss. '

.

:
_.OU'"

Crist6vão 4 x Bafuraik, 1, I
18.0 jogo _ 19-6 _ Hes- tafogo, da rua ,Almirante 3.0 prêmio Surprêsa

em Arge.· . sen 2 x São Cristóvão O, -LamegQ. pela Relojoaria M ó n t e-
, O R S & 4>

8.0 jogo - 12-5 - 'São em Kassel (Alemanha). Desde já promete reves- B1anche. '_

S E A • H '

.'
Cristóvão 3 x Red Star, 1 19.0 jogo - 24-6 _ Olim- tir-se cÍe' grande brilhantis- Como se observ� será um �-::---'-"":"" _',_ 1)e 2.S a 22 H.P.
em Paris. pique' 3 x São Cristóvão 0, mo, já que conta o Venda-, grande acontecimento" s?-

"

, 9.0 jogo - 19-5 - São em Marselha (França). yal além de elevado núme- cial esportivo. �
4'J

Cri:;tóvão 1 x Olimpique, 1, 20.0 jogo _ 3-7 _ São ro de participantes, com Voltfu:emós com maiores �
em, Eyon. .

I
Crist6vãe 4 x B�sanç_QIl 3, grand,es e, b�líssimos tro- detàlhes' sobre ,� mesmo., A

"

..

,·10,0 jogo - 22-,5 São
I
em Bensançol1, féus, a1ém de uma belíssi- M, B'orgés

'

_ I'
'�.:r...J

te).
3,0 jogo

O,' em T�?is:
4.0 j�go :_ 27-4 ;_ São,

, Df.trlbuldor
,

C. RAMOS S/A

Comercio - Traolportea
'Rua Jolô Pinto. I Ji'pol,g

! O Centr� de Irradiação
Mental "Amor e Luz"'realiza
l8eSSões Esotéricas, todas as se

gundas feiras, às 20,30 à rua

Conselheiro Mafra, 33 _' 20

i"t�TRADA FRANCA '�

, , ......... ·iJ

QUARTO
Aluga-se um quarto para

2 moças distintas oom ou

sem' café.

Tratar à Rua ConseUl:eiro
I '

,Mafra, l52.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Di'ário da Metrppole
DEIXANDO O TRIANGU-!priO é um reflexo do seu

LO MINEIRO PEN,�TRA- podeiro. E dentro da socie-
MOS EM GOLAS ) dade há nomes que por um

dever de justiça - citar: -

(Alvurus de Oliveira) Adalberto Rodrigues Cu
No avião da Vasp, á ca- nha Hilton Totti e José

minho de Goiânia, íamos, S'antiàgo.
repassando pela lIleffiória, Famos apreCiando pano
- enquanto. os olhos ,_pr�-, rama, vendo terreno diver
curavam ver. o terreno di-

so do que �s1amos acostu

ferente lá embaixo ,- as mados. O final do Triângu
impressões do qúe _já ia fi- lo Mineiro, o princípio do
cando atrás. ,

' '

planalto goiâno. Passamos
Havíamos recebido de to- pela cidade de Uberlândja a

-

.

dos os uberabenses - nos maior rival de Uberaba -

deliciosos dias que lá esti- uma grande e progresista
vemos - as maiores defe- cidade - de enorme movi

rências, as melhores aten- mento comercial e grande
ções. Sentimo-nos bem em entroncamente de cami
Uberaba - a terceira cida- nhões em demanda do oes-

,

de de Minas - e passamos te. 'Progresso visto do alto,
a dar valor a? qu.e Leôni-' á gassagem, mas dando ní

das Bastos, ativo diretor da tida impressão. Vimos tam

revista
_ ',,'MetróPole"

e R. bém dos céus, Araguari

ou-,,Magalhaes Drummond de tra boa cidade mineira.
,

"A Noite", /.�ossos .compa- Finalmente, depois de
nheiros di quartono "Gran- duas horas e tanto de vôo e

de Hotel",; nos haviam dito, de termos tocado ainda
como enamórados da+capi- Anápolis em .Goiás, atingi
tal do Triângulo.- Não é só mos a capital goiána. Diz-se
a cidade h,o�p�taleira e ami- que de Goiâna se sabe

ga, todos, o- sao ,e se esfor- quando o avião parte de

çam por f-azer-nos sentir Anápolis, pois se avista a

como se,
1 e�tivétamos .

em I poeira do aeroporto, São
nossa propna: casa. ,

'

próximas realmente as duas

Há entidade em Uberaba éidades.
que se ,pode.:considerar co- Estavamos á frente de
mo o "Ministério do Exte- metropole nova; a caçula
rior" da cidade: � A· 80- brasileira. E muita coisa

ciedade Rural dó Triângulo vimos e anotamos. Mas isto

Mineiro cujo edifício pró-' será outra -hístória ...

em 1637, uma carta régia concedeu distinções
honorificas, pela bravura e intrepidez com que Não havia'nenhum necessitado entre êles 'porque aquê-
se portaram na Batalha de Camandaituba (18 les que lJOSS11,iam terras e casas vendiam-nas e traziam

de fevereiro de 1637), aos Capitães Sebastião o produto das-vendas depositando o dinheiro aos pés dos

Souto, Henrique Dias e Francisco Rebelo;
, apóstol9s. (Atos 4: 34). Ler Atos 4: 31-35

em 1645, o intrépido André,Vidal de Negreiros JO:fIAN RUNEBERG, um- dos maiores poetas fin-
e o destemido Martins Moreno, desembarcaram landeses de há cem anos atrás, conta de um casal de cam-

com suas aguerridas tropas em Tamandaré; poneses que estava tentando viver do produto de sua As 3,30hs.
em 1819, no acampamento do General Curado, propriedade, ao sopé da montanha. A colheita foi des- Pré-Estréia
�o Rincon de Aedo, faleceu, o Capitão de iVIili-1 truída, no primeiro ano, pela enchente é pela geada. Pa- Sergio de Oliveira -

cias Gabriel Ribeiro de Almeida, irmão de Be ra preservar a vida êles comeram farinha misturada com Diana' MoreI em:

to Ribeiro e unr dos conquistadores do Territó- casca de árvores. A CARNE E O pIABO
rio de Missões, em 1801; I Por mais um ano tudo saiu-lhes mal; a colheita foi No programa:
em 1821, o GeneralA J�sé de San; Martins, pro" I'

de novo �erdida. �iveram �ue �obrar a quantidade de Filme Jornal. Nac.
clamou a Independência do Peru; casca de arvore misturada a farinha, mas, afinal, a ter-

em 1823, foi proclamada e jurada a Independên- ceira tentativa foi um êxito.
" Preços: 10,00 - 5,00

cia do Brasil, em São Luiz do Maranhão; I No auge da alegria, disse a mulher: "Agora pode-
Censura: LIVRE

em 1831, uma 5a. feira e ao preJ<o de 60 réis, sur- mos jogar fora a farinha misturada com ca.sca de árvor. As 7,30 e 9,30hs.
giu em Florianópolis, então Desterro, o semaná- 'e comer pura farinha de centeio!" Mas o marido tOlI)OU- A morte rondava nas sei-

rio ilustrado "O CATARINENSE" sob a dire- lhe as mãos e disse, com ar grave: "Ainda teremos que vas, por entre o rugido das

ção de Jerônimo Coelho. Eram considerados as- comer farinha misturada, pois a geada destruiu a lavou- feras sedentes do sangue!
sinantes todos os que não devolvessem o exe�- ra do vizinho". I

Dois homens, ferozes e

plar; ,

' I Êste espírito de solidariedade 'com o próximo era o implacável, disputavam pal-

em. 1843, o Ri� Amazonas foi sulgado, pela prí- apa?ágio do Acristianismo do primeiro século onde "não. mo' a palmo o a�or de

meira vez, pelo -vapor de guerra "Guapiassú", havia entre eles necessitado algum". 'uma tentadora mulher .. "

sob o comando do Capitão-tenente José Maria O R A ç Ã O
' John PAYNE - Bhonda

Nogueira. Nosso Pai, tantas vezes temos vivido só para nós e FLEMING - Forrest TU'

André Nilo Tadasco inconscientemente temos sido agoistas. Alerta-nos a res- CKER' em:
_________ peito de nossas faltas. Ajuda-nos a ver em nosso próxi- OURO DOS PIRATAS

mo algu/ém que precisa de nós. Por amor de Jesus. (Technícolor)
Amém. No programa:

tCOI a Biblia na MãoHoje no Passado
28 DE ,JULHO

No <'Cenáculo)
A data de hoje recorda-nos que:

QUARTA-FEIRA, 28 DE JULHO

Parlicipação ,',
LUIZ EDUARDO, participa aos parentes e pessoas

de relações de seus pais, Hamilton Caminha e Edi Avila
Caminha, o nascimento de seu irmãozinho LUIZ FER
NANDO ocorrido à 26 do corrente na Maternidade "Dr.
Carlos Corrêa".

•

Com ist" valoll' V. S.
<!.b�i�.i uma. cont.,. que,
lhe ..ender'6 juro com·
pensc.dor

e

IlMm;, pArA SUA residin
eie, um lindo e útil presente:

um B-ELlss/MO eOFREde ;4ÇO eROMADO.

NCO AGOFi;CbLA
.�.:r�,16

-

..... fLORIANOPOL.IS - SANTA CATARI�

São José
TELEFONE:- 3.636

Esporte na Tela. Nac.

Preços: 10,00 - 5,00
Imp. até 14 anos.

�ITZ
" VIVER!!! MORRER!!!

Depende do sangue, o sangue é a vida!
SA NGUENOL - Tônico 01(::; convalescentes, tônico
dos desnutridos. Contém excelentes elementos

tônicos: - Fosfato, Cálcio,
.

Arseniato e Vanadato de Só-

�6Ô'tIDO�SGO����p� Revista dos Criadoresl
,:- -MÃES QUE CRIAM - MA-

_

," _ c
-- -� ._ .-'_:;-J!'t'!"""'---..

GROS - CRIANÇAS RA- SUMÁRIO
."

t'· 1'--1-6 f�15 ,JJIII
QUíTlCAS receberão a toní- J lona :ura. eijao aian

.

...- f
' -" - I d .

'
, -

' egummosa para os cafezais
rcaçao gera o organismo f A luta contra a febre af� 1_ Hígí I B C G

_
"

!
1 iene ,rura. . . .,

,.... - -._' , ,I tosa � �istória do zebú no Vacillétção preventiva da lu-�
Brasil --=-:As importaçõe� �e I berculose - Sua cai:ta che�
gado zebu - VII Exposição gou. P.lanejamento para re

agropecuária do Estado de forma parcial dos pastos -
_ Goiaz - Produção com me- Pecuária do mês - Fabri
lhores rodovias - Secção

I

cação de embutidos. Notas
jurídica - Compra e venda I sôbre elaboração de produ
de terras arrendadas - As- 'tos de sa1chicharia - O
sistência técnica a indús-' carro de boi - O mercado
tria - A fundação do Insti- I de laticinios -:- O mercado
tuto Americano de Carnes, I de carnes - Relatório n.

exemplo vivo de progresso 113 do Serviço de Controle
- A fazenda leiteira - A Leiteiro da A P. C. B..
raça Guernsey ;_ Avícultu-

'

ra - Preservação, desodori- \

zação e desinfecção do ester- TRATAMENTO DAS
co de galinha - Concurso
de bois gordos em Araçatu- Ane)mlaaS'�I' M'�.
ba - Araçatuba. Futuro �,.__ empório de reprodutores '

f �,. 'f'
-

S �
Os leilões nos concursos de PI_LULAS E XAROPE I -.

; ,

t'
'bois gordos - O VI Con-

A I
. a fica .00 aDa .. �:�:��o�:i�o���::����E Blancard Sala p�a��r:�i�d'

resoluções da Farp - Lei- TRATAMENTO DAS [Ad .

Iões nos concursos de bois .

vocaCia ou Representa-

gordos - O exame do ce- Anemlaas ,ções, no centro, a Cr$ 700,0(
re.br,'o para a pesquisa da I mensais.
cisÍlcercose - Economia. O '

.

?esastre dos �alá.rios -:- �ão I PILULAS E XAROPE Trata� no, Edif. São Jor

J:rlgue os an;m�ls )eItelros,
81

l' ge, 10 andar sala 8
,o pela aparenCia - Reflo-I ancard

'

restamento e impôsto terri-"
' às 18 horas,

Agradecimento
,DOMINGOS DE FREITAS NORONHA, filhos, ne

tos e nóras da extremósa e, saudosa MIRANDOLINA
FERREIRA CIDADE NORONHA,' agradecem a dedi

cação e assistência dos médicos: Drs. Ernani Polydoro
S. 'Thiago, Roldão Consoni, Ilmar Corrêa e ao laborato
rista Dr. Ladislau Kowaski e Mario de Freitas Noronha,
todos parentes e amigos que deram seu apoio e con
jorto moral e espiritual, nos últimos dias' de sua preció
sa existência.

'
,

----

trM DOS ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS
MAIS ANTIGOS DO BRASIL � 120 ANOS
Fábricas Foptapa �. A, de Curitiba, no Estado do

Paraná, comemorou festivamente ontem o se� 1200 ani
versário de fundação, --pois organizada no ano de 1834,
funcionando ininterruptamente até hoje.

�mbora a ra:?:ão social se tenha modificado por vá
rias vezes, a diretriz seguida pelos seus: responsáveis'
tem sido uma única, qual seja a de c,onseguir m_élhorar
sempre a elaboração, fabricação e aprese'ntação dos ,di
versos produtos de ERVA MATE E DECALCOMA-
NIAS.

'

Assim que, atuáÍmeríte, o justo renome das s�as
marcas principais de Ervas Mate, repousa sôbre segura,
credencial de 120 anos de' experiência� e estudos.

Em 1924, associou-se de Decalcomanias que, _com

espirito de pioneiro, iniciáva a produção dêsse antigo no

BrasiL -A..lgum tempo depois, absorveu a fábrica incipien
te, que se tornou em um dos seus departamentos, hoje o

único: SecçãoGráfica..
'

Dedicando'se intensamente a ês1le tão belo quanto
complexo - ramo industrial, conseguiu atingir a'um ní..:
vel tecnico invéjável, apresentando atualmente deéal-Icomanias decorativas, publicitárias, comerciais, para te

cidos, para ferro esmaltado, para louças; vidros e pôrce
lanas, etc., eté., dignas dos maiores elogios, ·hadá perden
do na comparação com as das melhores fábricas estran-

geiras,
-'

Em 1953, associou-se a um grupo das mais tradicio
nais e conceituadas Indústrias ervateiras do Paraná, pa
ra a fundação de uma nova Emprêsa, denominada Moi
nhos Unidos Brasil-Mate S. A, que hoje desenvolve' po
derosamente, com sólida base na longa prática de suas

constituintes, os seus negócios de Erva Mate.
'

N. LOPES VIANNA, - representante de FÁBRI
CAS FONTANA S.A. nesta práça, tornando públicoa
os detalhes acima, congratlJ.la-se efusivamente com esta
sua digna representada, augurando-lhe uma brilhante

,-- "Continuaçã0 dos êxitos até agora alcançados.' ,

.�..

Grahame .,.- Cameron Mit
A cura da prisão de ven-

tre' não se faz com compri-
chell em:

midos e remédios anuncia- '

OS SALTIMBANCOS

Preceito�do Dia,
DA PRISÃO DE

VENTRE
".0'"

TELEFONE: 3.435

_

As5e8hs.
Fredric MARCH - Ter-

ry 'MOORE''':'_ Gloria

dos como "infalíveis". O

.nal quase sempre está su-
Cine Jornal. Nac.

bordinado a erros alimenta- Preços 7,60 - 350

. Imp. até 10 anos.

'" que ""?" c,or:pgir sob: '1.:- -, '

onentaçao do medico. ,,'_"',

'�:n:�::eP1�:tt::i:ãOm�� i·ti�jiiiiii,ji�e·ijl!!!-'Iii�iiI'i"giiii:�:IiI!••",
.....

!
,dica; êle e ninguém
mais, está em condições
de dar conselhos e ori

entar o tratamento. -

SNES.•

Erie Von Straheim em:

MORTE NAS SOMBRAS
Johú Kink em:

FALSOS VIGILANTES

PO" ,FLASH GORDON NO
K PLANETA MARTE

V(JJlÁLie/(J gC!4ll[fJ I No programa:

gE/X'A871.fTTo! Cine Jornal. Nac.
F1.DRIANÓPOUS_SANTA CATARINA Preços: 6,20 -- 3,50

Imp. até 14 anos.

I�",
,��.

No programa:

,As 8hs.,
John PAYNE - Dena

ROED em :

O CORSARIO DOS SETE
MARES

No pr()gra_ma:
Atua ... Atlantída. Nac. ,'-

'Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até 14 anos.

As 8hs.

As 8hs.
Elena ,VARZI em :'

E' PRIMAVERA
No progrãma:
JornaL na Tela. Nac.
Preços:,7,00 -:- 3,50
Imp. até 14 allos.

---.....- �--- -��--

IMvetVI()
Es.re llo

As 8hs.

Kírk DOUGLAS,;_ Elea

nor PAKER ,em:

CHAGA DE FOGO

No programa:

Noticias da Semana. Nac.

Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 18 anos .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIVI
JUIZO DE DIREITO DA 1" VARA DA COMARCA

-/ DE FLORIANÓPOLIS
JUIZO DE DIREITO DA 1'" VARA DA COMARCA

DE FLORIANÓPOLIS
LIVROS PARA CONCURSOS DO DASP, AUTAR

QUIAS E BANCO DO BRA�IL
VALDEMIRO R. VIDAL - Guia do Can

didato ao Concurso p/Oficíal admiriistrativo do
Serv, Pub. Federal e Autarquias

-

150,00
JOÃO S. PIMENTA - Contabilidade PÚ-

blica \

'

20,00
-,
IVETE CAMARGO - Direito Constitu-

cional . . . .. .. .. . . .. .. . . .. . . 20,00
AMANDO ASSIS - Noções de Seguro

Social '.' ..•.....
'

•.......

'
'

. .-. --20,00
TENORIO ALBUQUER.QUE. - Noções
Estatística .' ........•............... ; ....

TENÓRIO ALBUQUERQUE - Geografia
do Brasil ......•. ',' ' '

.

TENÓRIO DE ALBUQUERQUE - Testes
TENÓRIO ALBUQUERQUE - Correção

de Franses ; .

TENÓRIO' ALBUQUERQUE - Correção
de Cartas �.....•....... ' .. , : ..

TENÓRIO ALBUQUERQUE - Redação
Oficial - .' .. '.' . . . . .

. 40,00'
.

TENÓRIO ALBUQUERQUE -; Exercício
de Português .

TENÓRIO ALBUQUERQUE - Licões
Práticas de Português : .

FABIQ MELO - Correspondência Bancá-
� ��

Nr:_' '"iE'IRA" 'DE' ·MÉLLq··� 'P�;i�gu(ê�,
para o Banco do Brasil '. ','

e;

•• -.
l',' 50,00

Edital de citação cO,m o prazo de 30 diasEdital de segunda praça e leilão, com o prazo de

(10) dez dias
O Doutor Ádão Bernardes, Juiz de Direito da 1".

Vara da Comarca de Florianópolis, Estado de Santa Ca

tarina, na forma da lei, etc.
_

Faz saber, aos que o presente edital de citação com

o prazo de, 30 dias virem, ou dêle tiverem conhecimento
Faz saber aos que o presente edital de segunda pra- que, por parte de Abelardo Santos da Silva, lhe foi di

ça e leilão virem, ou dêle conhecimento tiverem, que, no rígida a petição do teor seguinte: Exmo, sr. dr. Juiz de

dia doze (12) de agôsto próximo vindouro, às 14 horas, Direito da 1"'. Vara da Capital. Abelardo Santos da Sil

à frente do Edifício do Palácio da Justica, sito à Praca va, brasileiro, casado, comerciante, residente no lugar
Pereira e Oliveira, o porteiro dos auditÓrios do Juí�o Capoeiras, por seu procurador abaixo assinado, devida
trará a' público pregão de venda e arrematação, a quem mente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Sec
mais der e maior lanço oferecer, ° seguinte: 1°) Dois ção de Santa ,Catarina, le 'com-'escritório a rua Trajano n.

Manteaux Modêlo 134, tec. e art. Fischer S. A., treze 1, Ed. Moritepio;-4° Andar, onde recebe citações, vem re-:

Manteaux Mõdêlo 135, tec. e art. Fischer, S. A, seis' querer a v. excia. a, citação do senhor Astrogildo Alves,
.Manteaux modêlo 170, tec. e art. Fischer, no valor de residente e domiciliado, em Capoeiras; para responder
quatro mil e duzentos cruzeiros. 2.0) Treis cobertores aos têrmos da presente ação Ordinária de Cobrança, em
Eskimó para casal. Casa Amoroso Costa Rio, no valor que expõe o' seguinte: O Réu a muitos anos vinha com

de quinhentos e quarenta cruzeiros. 3°) Uma bolsa de I prando mercadorias, no armazein�'do suplicante, entre

Crocodilo, marca Deszo Rottmann Pôrto Alegre, duas tanto a um ano e meio, para çá deixou o mesmo de fazer

bolsas de verniz Fábrica de Bolsas Pau Americana - as compras costumeiras, não' saJdando sua dívida de onze

São Paulo, no valor de trezentos e quarenta cruzeiros. mil e quarentá e Cinco cruzefros e noventa centavos ....

4°) 3 casacõe� d:e pura lã, �onf. Pierru.ccin� Ltda., dois I (Cr$ 11.045,90) p!lra co� o_j_uplicante: :Ap:zar aos inú

casacos de casimira com p. Casa Arménia Sao Paulo, no meros 'esforços, do Suplicante para que o reu saldasse a

valor' de mil e trezentos cruzeiros, 5°) Cinco' cobertores dívida, êste não ligou, tendo à autor até protestado o tí

Pinguin, para criança, casa Amoroso Costa Rio, dois co- tulo 20r' falta de aceite e pagamento, conforme fazprova
bertores Caçula p§lra criança, casa Amoroso Costa Rio, : os documentos anexos. À vista do exposto, requer a

V'Ium cobertor, branca de Neve, casa Amoroso Costa Rio,,' excia. se digne mandar citar o réu Astrogildo Alves, por
no valor de duzentos e quarenta cruzeiros. 6°) Quatorze

I edital, uma vez que o mesmo foi preso por fabricar no- .

metros : sessent� centíme�os de' fustão Cotele, côr mar-I tas falsas, e evadiu-se da cadeia de Joinville;. não se sa

ron Tecidos Buri S. A., Bao Paulo, no valor de cento e bendo o paradeiro do mesmo, a fim de responder aos têr

quaren!a e seis cruzeiros. 1°) Dezesseis metros e noven-I mos da presente ação ordinária de Cobrança e contestar

ta centímetros de cambraia côr vermelha América, casa a ação no prazo legal, bem como os demais têrmosdesta,

Amor.oso C�sta Ri_o, no valor de tr�zentos e �rinta e oito I até final� p�na de revelia, conden�do o Réu no pagamen

cruzeIro�. 8.) Qumze metros e trinta centímetros de I
to do principal (Cr$ 11.045,90), Juros de mora, custas e

Cambraia fma, cor ma�ron, ca�a Amoroso Costa Rio, no I despezas processuais, honorários do advogado na base de

valor de trezentos e seis cruzeiros. 9° Treis metros e cin : 20% .bem como nas demais cominações legais. Dando-se
coenta centímetros de fustão cotelê cor verde, tecidos! o valor da causa, (Cr$ 11.045,90) para os efeitos fiscais
Buri ·S. A.,. São Paulo, no valor de trinta e cinco cruzei-!frotesta-se, por apresentação da prova documental, tes�
ros. 10) _SeIs Manteaux modêlo 130, tecidos e art. Fischer I temunhal, perícia e demais provas permitidas em direito.

S. A., .São Paulo, no valor .de um mil e duzentos cruzei-!Ne'stes Têrmos Pet1e .Deferimento. (Sôbre os devidos sê

ros. �1) Cincoenta e um metros de atoalhados torinh€l l los de petição vê-se o seguinte: Florianópolis, 7 de julho

x�drez) cores amarela, azul e verde, casa Amoroso Costa I de 1954. (Ass.) Walter Jorge José. Em a' dita petição foi

RI_O, no valor de um mil, duzentos e setenta e cinco cru-I proferido o seguinte despacho: A., a conclusão. 8 de [u-:

z�Iros. 1�) .O:qze ternos; para criança, calça curta, confec. lho de 1954. (Ass.) Adão Bernardes. Subindo os respec
Pierruccini Ltda., Caxias dIo Sul, doze ternos, para cri- tivos autos a .conclusão recebeu o seguinte despacho:
ança, calça curta, conf. Pierruccini Ltda., Caxias do Sul, I Expeça-se edital, na forma pedida. 20 de julho de 1954.

oito ternos para criança, calça curta, conf. Pierruccini I (Ass.) Adão Bernardes, .Iuiz , de Direito da 1'" Vara. E

Ltda., Caxias do .Sul, três ternos, para criança, calça cur- para que chegue ao conhecimento de todos, mandou ex

ta, co�f. Pierruccini, Caxias do Sul, no valor de três mil I pedir o competente edital, que será afixado no lugar do

cruzeiros, 13) Sessenta e Sete metros de cortina, ordem costume e publicado na forma da lei. Dado e passado
2.022 e 2.020 tecelagem Parthenori, São Paulo, no valor nesta cidade de Florianópolis,- aos vinte e um dias do

de uni' mil cruzeiros. 14) Um costume, modêlo 1, côr ma: mês de' julho do ano de miÍ novecentos e icíncoentá e

rinho, conf. Charm, Pôrto Alegre, dois costumes, modêlo quatro. Eu, Hygino Luiz Gonzaga, Escrivão o subscrevi.

26, Linho Confec. Charm, Pôrto Alegre, um costume, (Ass.) Adão Bernardes, Juiz de Direito da P Vara .

. modêlo Edith, conf. Charm, Pôrto Alegre, no valor de Confere. Hygíno' L1fi.z: Gonzaga, Juiz de Direito da p'
um mil e duzentos.cruzeiros. 15) Quarenta e oito me- Vara.' ':'

tros de flanela Georgina 4.M2, Rodolfo Handder Blume-
nau, no valor de setecentos e vinte cruzeiros. i6) Dez
metros de -Organza Volgaia, casa Amoroso Costa Rio no

va10I'_ de cento e quarenta -cruzeiros. 17) 'Onze metr�s e
vinte centímetros de Popelini Muriaé, casa Amoroso

Co_:;ta Rio, no v�lor de cento e setenta cruzeiros. 18)
Tres blusas de la, conf. sul brasileira, Caxias do Sul, no
valor de trezentos cruzeiros. 19) Treze metros e setenta

. e cinco centímetros de .tecídos Roxi, casa Amoroso Costa
Rio, no valor de cento e quarenta cruzeiros. 20) Quaren
ta metros de voile Jambo, casa Amoroso Costa Rio no

valor de quatrocentos e oitenta cruzeíros. ·21) Quinze ,

metros de Organza Vali, casa Amoroso Costa Rio, no, va-
"

lor de cento e oitenta cruzeiros. 22) Dois sueteres sem De' 1 Caixa, Escriturários, Motoristas e Operários,
manga (ordem 232) tamanho 8, Malharia Confiança devendo os interessados, apresentar-se à Rua Silvá Jar

Ltda., Rio de Janeiro, no valor de cento e vinte cruzei- dim n. 180, munidos de Carteira Profissional e Certifi

ros. ,23) Seis suéteres sem manga para criança, ordem cado" de Reservista.
232, .tamanho 10/12, Malharia Confiança Ltda., Rio de
JaneIro, no valor de trezentos cruzeiros. Ditas merca'

dofias foram penhoradas a Firma Faria & Cia. Ltda. na

ação exec�ti�a movida por r, Grúm. E, para que chegue, '

aç conheCImento de todos, mandou expedir o presente
edital que .será afixado no lugar do costume e publicado'
na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Floria-
nópolis, Capital do Estado de Santa Catai-ina aos vinte e'

um dias do mês de julho do ,ano de mil nov:e�entos e cin-
coenta e, quatro. Eu,_Hygino Luiz Gonzil,gá.,:'E�crivão o

subscrevI. (Ass.) Adao Bernardes, Juiz de;-Díreito da '1a

Vara .. Confere. Hygino Luiz Gon�aga, Escrivão d'a la'
Vara. i.

-

,

'�

O Doutor Adão Bernardes, Juiz de Direito da la.
Vara da Comarca de Florianópolis, Estado de Santa Ca

tarina, na forma da lei, etc.'

40,00

40,00
25,00

PARA AQUELES QUE

iESEJAM O MAXIMO
, EM CORTESIA '

E EF1CIENCIA

30,o"

30,00

, '�f1d4I

I;EER�
PERFE/çnÕ SEM tcos:

30,00

30,00 .:«

OS MAIORES SUCESSOS DO MOMENTO:

.GIOVANNI GUARESCHI - Don Camilo
e seu pequeno mundo ...-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,00

GIOVANNI GUARESCHI - O regresso
de Dom Camilo 65,00

GIOVANNI GUARESCHI - Dom Camilo
,e seu rebanho'

,

'

"

'

65,00
LIVRARIA LIDER._. Rua Tenente Silveira, 35 -

Florianópolis'
'

ATENDEMOS', TAMBE'.U PELO SERVIÇO ,DE
REEMBOLSO POSrAL '... •

a c IIE
Agência

de

Senhores Candidatos
.

ii Dep'utado e'VereâdOf
PARA SUA PROPAGANDA POLITICA EM

PAPEL ou SEDA-NYLON PROCURE WANDYCK
T. DA SILVA,� ALTOS DO .RESTAURANTE ROSA
- PRAÇA 15- DE NOVEMBRO 22-2A.

Publicidade
Caixa Pôs'tal, 45

}-'lorianópolis
Santa 'c_t"rina

.
'

,

. O MELHOR JURO .

··5%Clube R.ec.re-olivo
6 de ,Janeir·o

�erlde-se
-

.!

.�
,

.. DEreSITOS,' POPULARES '

Pró Construção da Séde Social - Dia 24-7-1954 -

Monumental Soirée Dançante, com início às 22 horas,
intitulada "FESTA DA CHAMPAGNE".

BANCO. " AGRíCOL.A
PRECISA-S'E UM MOTOR DODGE. ESTADO NOVO. STAN

DER. TODO REFORMADO. 48 a 54. PARA LIMOU
SINE OU "P�RÚA". ..c..

RUA TRAJANO: 16 .

ndRIAN6poLls'
.

'

Oficina São Cristovão.
Rua 24 de Maio, 777, no Estreito.

CONFORTO absoluto
J

• •

4'
Grande ECONOMIA

-

- _ ...

ECONOMIA absoluta
Grande C,ONFORTO

,I ,

AQUECEDOR

CapaCidade:
100 a 1.000 litros

AQUECEDO,R'

ELÉTRICO,

I����··
.IMERSÃeÜ� CHUVEIRO

�
'. �,--....:.'.'�.

IL-==
Capacidade 30 blTROS

• Construido inteiramente de
cobre.

.

•
. 'ASLie-ciménto ultra _-rápido.

• ,J áto' abundá�te na tempe·
ratura, de�ej,�da.

Fabricados nos tipOs
horiZOl'\toJ e vtl1i,ol,

• Construção sólida. sendo a caixa interna de COBRE ..

revestida de ,material altamente ISOLANTE (lã de vidro).
• Resistê�ia do tipo, tl,lbular, inleiramente blindada.
• Controle a.utomático de tempe;atura por.- 1JRMO-STAtO.

� .'1-.
·

qu. _moo",;..• ...nde ECONOMJA.
• r-��'

VdlKO _�� O QU� FA8RICA'4
�
......-

_'-.�..�nll'1i�Íf',,_:- 244

" ,

'Viagem com segurança
;e 'rapidez .

",_'
SO 'NOS CONfORTAVEIS - MICRO-ONIBUS DO

:' ,RI'PIOO {(SUL-,BBASILBIBO)�
.

.FIDriaÍlópolis � Itajaf - Joinville

Agênéi";::- ��: �:����� sflt:l�:yd�

o MIS'TURADOR .DÁKO. de regu.
lagem inst�ntan�a" / perm;'te Q

maio, escalo· de' graduações de

TfMPERATÚRA:

..

......-----�_ ...
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o ESTADO
,

'iFlorianópolis, Quarta-feira, 28 de Julho de 1954

RADICIONAL E CINTILANTE BAILE DE GALA DE ANIVERSÁRIO 5a. FEIRA -- ÀS 22,30 HORAS 12 DE AGÔSTO DE 1954

GRANDIOSA APRESENTAÇÃO DO RENOMADO E CELEBRADO CANTOR:

Carlos ,Reinaldi
, �

voz ,ROMÂNTICA DO MÉXICO, GRANDE SUCESSO DOS TEATROS E CASSINOS DAS CAPITAIS, DA RÁDIO TUPY DO RIO E SÂO, PAULO.

DIRETORIA DO VETERANO; SEMPR E VISANDO A APRESENTAÇÃO DE GR ANDES NOITADAS A SEUS _ ASSOCIA-

, OS, VEM DE CONTRATAR O INSIGNE CANTOR MEXICANO.
_

AO PERCAM ESTA OPORTUNIDADE DE OUVIR ÊSTE ASTRO DE FAMA IN_TERNACIONAL .

.

M BRINDE- DO CLUBE, NO DIA DE SEU 82° ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO.
NÃO HAVERÁ RESERVA DE MESAS.

DIA 9 -- Segunda-feira -- Cinema -- Sessão EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Especial para crianças, com. distri- ,(Conselho �elibera,tivo)
buição para sorteio, de 6 valiosos Pelo presente Edital, convoco todos os

_ senhores membros do CONSELHO DELIBE
prêmios.

DIA lO. -�"l'efç��ttirél '--:, G!��de Jantar -lde �ATIVO desta/Sociedade, para uma reunião

Confraternização, as 20,30 horas. extrc;lordi,náJ,:r,ª::a. I�ª!!��!-S� no próximo dia

Listas nà Secretaria e no Restauran- \ 29, qtr��ta-fé�ra, ,às 19 horas, afim-de tratar

.fe. Pessoa -- Cr$ 60,00 -- Casal -- I
da seguinte

-

.

,

Cr$ 100,00.
'

I ,ORD�M DO,D�A:, .

IA 11 -- Quarta-feira -- Noite desportiva na.
1 -- Construçao da Sede Própria

-

I

,Féderação Atlética Catarinnese. Dis- 2 -- A�mento das contribuições sociais.

puta de Basqute: Taças:' "Lauro Li- _

De acordo, c�m o art. 46 dos
, Estatut.�s,

nhares" entre titulares e "Antonio nao havendo numero l�gal, far-se-a a reumao

Venancio da Costa", entre juvenis do com qualquer n�mero, meia hora após, em se

Lira Tenis Clube e Clube Doze' Ho- gunda convocaçao.

ras: 19,30 horas. EnÚ�da Franca.
'

Florianópolis, 26 de julho de_1954- '

DIA 12 -- Quinta-feira __ Cintilante Baile de Alcides Cláudio...;.. Presidente do C. D.

Gala de Aniversário. Traje a rigor.
A's.22 horas. Brilhante apresentação
de Debutantes e como atração espe
cial, apresentação do renomado can-

, tor -- CARLOS RINALDI �- a voz 1'0-
,. *

.

mantica do México. Não haverá re

servas de mesas.

DIA 13 -- Sexta-feira --o Bingo e Cinema. Va
liósos premies, em exposição na vitri
ne da· Casa Hoepcke. Filme a ser a

-nunciadn, 'Cartão ... - Cr$ 10,00, ás 20
horas. \

'DIA 14 -- SA'BADO -- Soirée Miss Elegân
cia, COl11 um valioso premio á Miss
Elegancia 54, escolhida .por uma Co

,
missão, inicio- ás 21 horas.

DIA 15 .;.;,. Domingo --o Grande Torneio de
Xadrez -- Disputa da Taça "José
Francisco Glavam", entre as Tur
mas da- Faeuldade 'de Direito � a do
Clube Doze: -Início 'ás" 20 horas.

"�\t: .. :"'��.. �'-
"., � �-: .

e sua éompanhia.
Estréia .:- 6a. feira. dia 30 -- RITZ -

Com a hilarianta peça em 3 átos

senhor lambem é 1...
Horário: 20,30 horas.

PREÇOS:
la. Platéia numerada -- Cr$ 30,00
2a. Platéia sem número -- Cr$ 25,00 ..

, "Ingressos á venda diáriamente no "Cine
Ritz" das 9 ás 12hs. e das 14hs. em deante",

C'lube·1!. de Alolt
Programa Sooial'

BRILHANtES FESTAS Dá 82° 'ANIVER
S"RIO D� SUA FUNDAÇÃO.

--:000:--

Eis, Senhores Associados do Clube Do

z,e de Agosto, o-programa especial e brilhan
tismo da Semana do 820 Aniversário do Ve
terano Clube, cujas tradições- enchem de or

gulho não só aos que a ele pertencem, como
tambem a nossa querida terra, berço de tan
tos vultos extraordinários do passado glorio
so da gléba barriga-verde.

Prestigiar o veterano Doze é conservar
as tradições Catarinenses,

Clube 15 de· Oulubro
EDITAL DE CONVOCAÇÃo'

De ordem do sr. Presidente, e de. confor
midade com o artigo 36 dos Estatutos, convo
co, pelo presente EDITAL, todos os senhores
sócios do CLt;BE 15 DE OUTUBRO, para
assembléia geral extraordinária, a realizar-se
no próximo dia 1.0 de agosto, domingo, às 9

(nove) horas, na Séde Social, a fim de tratar
da seguinte

, ORDEM DO DIA:

Construção da Séde Própria
Nãohavendo número legal, Iar-se-á a

sessão'com qualquer número, meia hora após,
�� segunda convocação.

Florianópolis, 26 de julho de 1954
Ary Wolf de Castro -- LoSecretário

Clube 15 de Oulubro

Expresso, Flo'rianópolis-'
-

ANDRADE & KOERICH
Transporte de cargas em geral entre Florianópolis,

Curitiba e São Paulo
Com viagens diretas e permanentes

Matriz: - FLORIANO'POLIS
Rua Conselheiro Mafra, 135

Fone: 2534 '- Caixa Postal, 435
End. Telegr.: SANDRADE

Agência - CURITIBA
Avenida 7 de Setembro 3320/24

Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Telegr.: SANTIDRA

Agência: - SÃO PAULO
Avenida do Estado 1666/1678 Fone: 37-30-91

End. Telegr.: SANDRADE
Agências no Rio de Janeiro e em Belo Horizont&
com tráfego mútuo até São Paulo com a Emprêsa

de Transportes Minas Gerais SIA.)

. ferrenós na Vila Florida
/, (Estreito) ,

MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENrrO A
LONGO, PRAZO SEM JUROS

Oportunidade especial para aquisição, com.grande
facilidade, de um .esplendido lote na VILA FLÓRIDA.
Lugar alto e saudável, e toda facilidade de condução.
Prívíhgiada localização, nas PROXTMIDADES DO ES
TADIO DO FIGUEIRENSE,

'

assegurando valorização
imediata.

OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES
NÃO PODEM OF.�RECER AS MESMAS VANTA-

Peça hoje mesmo informações a
'

SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA
LTDA. (SUBRAL)'

�scritório: EcÜfíciõ São Jorge. Sala 4 - FOfe: 2-1-9-2,

�.scritório de Representações
Vende-se um Escritório de Representações, bem' no

centro da cidade. ' .

.

Tratar à rua Trajano, 33! 10 andar - s�la 4,

....++.+++..++..++..++.++.".�4-.++......++.4++.��.++(O++..++..++4++..+.�•.�'�...�
� � • • .. • • .. .. .. • o • • • .. • .. .. .. • •

� �

:l:AGORA;i:� �
·i. EM FLORIANÓPOLIS ·i·
�:+ - TAMBÉM - +:.
+t OS FAMOSOS +:.
y y

=1: Colchões de Nolas :i:
•• ••

f FERRANDO *+ y
+1+, GARANTIDO .:+
�:+

- p o r - .:.,

+.:+:/ 5 A NOS .:. '

'+.. ••

..:� J. H. SANTOS S. A. .t.
�i.' .

Pôrto Alegre
- ,·1· ,

1+:+ CASA FUNDADA EM 1915 +:�
I +:+, À venda nas casas: .:+
l�:·i SÃO PAULO LTDA. .:.
'� y
j �:� COLCHOARIA ,GONZAGA .:+
�:� ESTUFARIA GLOBO +:+
::� I. CAMPOS elA· ,:::
J� JOSE' MOURA •••
� .

'I "....•...:,.. � ++..., � �..t + ..;
,......,=---------. � • .. .. .. • • • • • • • .. • � .' .'. .. ...

ICorreias e graxnpos
para transmssão

os MELHORES PREÇOS DA PRAÇA NA ELE
fRO-TÉCNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., à
rua Tenente Silveira, 24. - Florianópolis - Santa
Catarina. -

.

..

ATENDE PEDID0S PARA O INTERiOR DO ESTADO

PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAX IMO

EM CORTEZIA

E EFICIENCIA

, �f\Ib

.E'FlL.
N8Fi/CRÕ SEM IfiVllt

. '.

/?i'

TOSSES r BRONQUITES,!

VinHO [ftEnOTADO
(S!LVIIRA)

GRAN1JE TÔNICO

Uma casa à Avenida Mauro Ramos, 137.
Tratar com o sr. A. Madeira.
Rua Trajano, 31, Sobrado.

QUARTO
Aluga-se um quarto para

2 moças distintas com ou

sem café.

Tratar à Rua Conselheiro

Mafra, 152. _

VENDE-SE
----------------------- ----'

'

__
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SOCIAL'
Sub-Diretório .' do P. S. D. do

ÀS 20 HORAS, NO CINE IM�ÉRIO, ,TERÁ LUGAR, Á SESSÃO. DE INSTALAÇÃO DO SUB�DI�ETÓRIO._ DO PARTIDO
DEMOCRÁTICO, DO SUB-DISTRITO DO ESTREITO, PARA ESSA IMPORTANTE REUNIAO, ESTAO··

.

CONVIDApOS OS CORRELIGIONÁ RIOS E O POVO, EM GERAL.

Os auxílíes aes hospilais e obras de assistências, são
incons_titucionais. pàra o atual goverD9. Na tribuDa da
AsselDbléia o Deputado Cassio Medeiros. Trabalhanda per �ta. Catarina

Na sessão de ante-ontem, 'desconhecedores principios Chefe do Poder. Executivo bem claro que, enquanto o Bls.corso 'do DeD. Saulo Ramos
da Assembléia Legislativa, constitucionais disciplina ção política, mesmo sendo ainda não representou con- Governador não representar Sr. Presidente: Há tem' ja doado- um avião de treí-
o deputado Cássio Medeiros, independência e harmonia na ocasião, secretário da tra a citada Lei n. 148, ao e o Tribunal não considerar PQS me foi .dado fazer uma riamento à mocidade local.
do P. D, C., ocupou à tribu- poderes estado pt Lei in' EDUCAÇÃO! Superior Tribunal do Rio a lei n, 148 inconstitucional, visita ao Diretor do Depar- O telegrama está vasadQ'�
na para formular veemente constitucional é lei nula que: As emendas que eu apre- de Janeiro. a mesma estará vigorando tamento de Aeronáutica Ci- 'seguintes têrmos: .

protesto contra a exploração não produz efeito pt 'Cor- sentei, beneficiando in�titui' Logo que regressar a FIo" em toda sua plenitude em" vil no sentido de conseguir I ':Depútado Saulo Ramos
que o govêrno vem fazendo diais saudações - Eertum: cões como a sua, e outras, rianópolís levarei o assunto bora os que se dizem cons- a melhoria e a ampliação ,- Câmara dos Deputados
em torno das emendas orça- do Ferreira de Mello - .Se- �ducaCionais, não tiveram ao conhecimento da Assem" títucionalistas digam? corr dos aérocIubes do Oeste ca- - Rio - DF.
mentárias, aprovadas no cretário Educação Saúde finalidade' política ném de" bléia, para que os snrs. trário.· tarinense, bem como a cri" Aéro Clube Joaçaba fun
ano último, e que ainda não Assistência Social".

_ magogia e, tão-pouco a de I deputados e o povo catari- Continuando ao seu Intel- ação de campos de pouso dado 1949 vg vem' lutan�o
foram cumpridas. Blumenau, 9 de julho de ludibriar e embair pessoas' nense constatem mais uma ro dispor, o amigo ,

nos Municípios novos cria" desesperadamente' através
Leu a propósito o seguín- 1954. que desconhecem princípios vez 'quais os' culpados pela Deputado Cássio MedeirOs: dos na faixa da fronteira da três diretorias junto diver:

te expediente que recebera Senhor Eugênio Depiné. constitucionais" �omo afir'l
desarmonia existe�te entre xxx República Argentina. sos poderes sentido ser dor

e a resposta que lhe deu: Hospital São Roque. mou o ex-secretário em seu os poderes executivo ele" Em no;;à próxima edição Hoje, venho de receber tado um aparelho treina"
Cópia Rodeio - SC. telegrama. : gislativo.· abordaremos o assunto, em telegrama de Joaçaba, fa- mento pt Estatutos sociais
"Sociedade de, Asslstêrr Saudações. Tanto quanto eu' sei o Terminando desejo deixar comentário. zendo um apêlo para que se' devidamente registrados e

cia Hospitalar de Rodeio e Recebi hoje, encaminha' . completa documentação
Hospital São Roque. da de Florianópolis, pois es- TIM 'D.•"reto'" ,'.·0- ..:r:o�· Sub-di·,!t,'.·to de enviada diretoria Aviação
Rodeio, em 5 de julho de tou aqui em.Blumenau há • ••. a. � Civil "pt Apelamos vossa

1954. alguns dias, sua missiva de Excelência vg grande amigo
Exmo. Sr. Cássio Medei- 5 dêste mês, acompanhada BAFAFA' NO ARQUIVO R.·o Vermelho ciO'PSD' J(')açaba e Oeste Catarínen-

ros. de uma cópia do telegrama Êle começou no claro. .

"_ '., � • ,. ,. se vg interceder junto da
DD. Deputado Estadual. que foi dirigido a êsse no' A. C. a fim realização gran-.'

AlI d Esgrimindo contra amigos e -

Florianópolis. socômio, pe o ex-titu ar a de patriótico ideal nossa'
d immigos, visíveis e invisí- S·

.. -

d·d •Sr. Deputado: Secretaria da E ucação, sr. Da reorgaDlza"'ao e can I alara mocidade pt Cordialmen-
Foi com a maior admira" Fernando Ferreira de Mel' veis. Entrada (autêntica) V M'

,

Nde leão. Esbravejou � com ....

C d V· d
te pt - alarma U'nes-

ção e pesar que nesta data lo a amara e erea ores 1° Secretário". y
temos recebido do Exmo. 'A Lei n. 148, promulgada ímpetos de horda alucina-

Sr. Presidente, renovo' o
Sr. -Dr, Fernando Ferreira pela Assembléia Legislativa, da.' Depois foi calmando. No dia 25 do corrente, Membros Marinho sos foi levantada a candida:

AI B d. Lentamente foi entrando na em memorial reunião, os Maurício dos Anjos, Felipp tura do sr. Antônio Aposto- meu ape o ao riga eiro
de Mello, ex-secretário da publicada no Diário Oficial . Aboim, no sentido de aten-
Educação e Saúde, um' tele- do Estadoem 10 de março,

sombra até que desapare: pessedistas elegferam seu di" José Oliveira, Walmor Mau-
lo para 'Vereador, o qual, der essa justa aspiração da

grama redigido em termos foi resultado de emendas a_o ceu. Hoje está arquivado, retório, que icou assim rício dos Anjos, Luis Sera-
emocionado, agradeceu. mocidade de Joaçaba..

t t
".

( presentadas ao Orçamento fingindo de morto, Ativo constituído: fim Nunes, João José da
um an o lUlurIOSOS para -

(e violento) como êle só, Presidente de honra - Silva; Waldemiro Ciprianonós) e relativo ao requeri" do Estado para o corrente

mérito que fazem poucos axercicio, por diversos se'
não pode ficar à margem Antônio Apostolo. Nunes, Waldemiro Francis'

di t tid nhores deputados, entre os
dos acontecimentos. Apa- Presidente.- João Gual- co Cenalio, Hercílio Ferrei-

las emos reme 1 o por rentemente está no. arqui-. berto Soares.. ra, Tomaz José-de Oliveira,vosso intermédio .

ao DD. quais estava eu, Tendo o

Sr. Governador do Estado. sr. Governador vetado a Lei voo Na realidade está ma" Vice'Presidente - Cíprí- Domingos Manoel Santos,
nobrando atraz das bom-' ano Manoel Silveira. Sabino Domingos Nunes,E, como não nos julgasse- Orçamentária na parte alte ,

mos merecedores de tais :ada pelos destaques, o Le bas, como 'diria o saudoso 2° Vice-Presidente - Do- Leândro. Domingos Nunes,
1

' zislátivo por maioria abso- Juca do Loide. Sua ausên- mingos Ramos da Silveira. Delmiro José, Silva, Acendi"termos, reso vemos extrair �

cia é mera formalidade, coí Secretário Geral � Juce- no Miguel Vieira, Manoeluma cópia fiel do dito tele" luta rejeitou o veto e, como .

) Chefe do' Executivo dei' sa assim para tapiar os trou- mar Hugo Soares. Eulálio Barcellos, Narciso
grama e' o anexamos ao pre' Q d tOO S t" MIA Francisco. d'" Silveira, Ma"
sente ofício. V. Exeia, Sr. xasse de sancionar, o Legís- xas, uan o o ijucano se ecre ano - anoe n- ......

Cássio poderá estudar me- lativo, dentro do que deter' desincompatibilisou, oca- tônio Cardoso. noel Pedro Teixeira, Henri-
lhor o texto em· apreço, e mina dispositivo constitu sião em que deixou a Se' 2° Secretário - Cipriano que Tomaz Nunes, Nilton

julgar, se de fato um titular cional promulgou a Lei que cretaria, todos pensaram Sabino Nunes. Virgilio Ferreira, Manoel

d
- .

P tomou o n. 148. que o seu tugúrio na Joaia Tesoureiro Geral -:- Dlo- Petronilho da Silveira e OS"
e tao Importante asta, na seria o Q, G. eleitoral do nisio Cardoso: cal' Luis dos Santos.data de sua exoneração Desejo esclarecer a V. Sa.
( f I sôbre o processamento da candidato à suplência sena- Tesoureiro - 'José Juceli- Na mesma reunião e em
con orme te egrama rece'

torial. Nada menos. varda- no Brito.
'

comum acôrdo com o Direbido pelo Prefeito. Sr. Hei" proposta de orçamento que deiro, Para continuar Se' 20 Tesoureiro _ Cai'I'rio tó d I IA b'tor Benica e datado' de 2 do é encaminhada anualmente
.

orro e ng eses, so VI-

corrente, deixava o sr. dr, à Assembléia pelo Governa' cretário de Estado o ex""sa- Gregório da Silveira. brantes e prolongados aplau
Fernando Ferreira de Mel- dor do Estado. Recebida a

neador das finanças" insta"

t
' lou-se (com armas. e baga'lo a Secretaria da Educação propos a e a mesma enca-

S 'd di t minhada à Comissão de Fi" geris) no arquivo da reparoe au e para ISpU ar .uma '"
tição que dirigíu. Mandou

vaga na Câmara Federal), nanças que, após apreciá-la -

dirigisse uni telegrama com envia ao plenário para ser �i:�a�a�od��1��I:t:rnJo es�dizeres' tais; não há cabi- discutida, emendada e voo

mento. tada, O orçamento para o
seu escritório eleitoral. Co'

O requerimento que diri 'ano corrente sofreu várias mo sempre por conta do
gantes a que temos já assis

gimos ao Exmo. Sr. Gover- alterações, isto é emendas, Estado. Avisou aos ,intere�'.
do vá h sados nos' assuntos financei tido será sem dúvida a grama.nador, foi elaborado de a' ten o varios sen .ores depu" ,,'

.
-

côrdo com minuta por vós tados, inClusive eu,

destaca-I
ros, que antes de �m �on" NOITE DO CHARME, pro: As festas.do LUX consti-

,

forn°�cI'da, e ,na-o ho'uve aI" do determinadas quantias tato com o ve<rd,adetro tItu-
d' .

t h '. . .

" .

I d S d F grama a para os pnmeiros uem, 0le, as maIS requm"
teração de têrmos. Não es- para atender reais necessi" ar a ecretana a azen"

d d d d' .

t't' da (no caso o sr Hulse) dias de agôsto pro'xim'o, no tadas reuniões da elite ca"tavamos cientes, si a lei que a es e Iversas ms 1 UI- I
.,

estabeleceu um auxílio pa" ções. Uma delas, o H:ospital .
que o procurassem, porque LUX Hotel, o moderno es' tarinense, que sempre as,

H 't 1 São Roque do qual V Sa I era quem realmente resol'
ra nosso OSpl a, era ou ., ",

d'" d f t b l' t t t t tA t'
.

d P
,

não INCONSTITUCIO' é o encarregado do ,expedi'll
VIa as pa::a as. E, e ato a e eClmen o que an o em em pres 19Ia o. or ISSO, a

NAL. ente. As emendas foram a" (para �aIor desventura do elevado o bom nome da ci- NOITE DO CHARME tem

Porém, analizando melhor provadas, assim como a Lei sr. Herlberto �u�se) os as"
dade.

1 b t 1 g
.

19
. Orcamentária e encaminha" I suntos fazendarIOs, antes

o ce e re e e rama, JU ue� 1 ' d' 1
.

b'
que as afrontas seriam con- da ao Chefe do Executivo, e passar:n: pe o ga mete

t V· E
. \. b ' A única restrição que é fei- do SecretarIO, passam pelera . XCla., pOlS, con e

A
'

M d l'd dcedor que sois do�que anda ta no apreciar a proposta r.q;llV�: o a 1, a e, estra
pela Assembléia e pela Ca' orçamentária, é qU'e não se, n�,a! ?OIS o �rqUIvo e o CE:

pitaI, l}unca havereis de en- 'pode alterar o valor global. mIterIO dos ,H�teÍ'e�ses'A �a ção do LUX oferecerá uma

viar uma minuta para re" A inconstitucionalidade papelada. UltIma mstan.cla
querimento digno de tal de um

.
ato prmoanado do de u:n processo. resolVIdo

despacho. Legislativo, não pode ser
ou nao. Na era bor�hausea:..

Cremos que não é desin" declarado assim, com tanta na a �arro anda a frente CarlJl.elo Prisco e o conjun'
terêsse do sr. Governador facilidade como o fez o ex"

dos bOlS (todos o �abe��s), . -,',. ,

em relação ao nosso Hospi- secretário da Educação,'O mas essa do arqUIVO e SIm"· to ORLANDO DUTRA:
tal, pois, quando'de su� re" único poder compe_tepte pa- plesm.efolte de - �rromba! com números :Scc lhidos de
cente 'VI'SI'ta ao nosso MUnI'" ra ,...:Jecidir sôbre a inconsti' No frIgIr dos ovos, o sr. He"+'

b H l' , fina música, abrilhantarão a

cípio, incluiu em :'seu pro- tuciQnalidade de uma lei é ri erto u se e? Secr�tqrio
gramll, uma visita ao Hos" o JUDICIARIO. d: Fazenda ou e o narlz'de- NOITE DO CHARME.

pital, e em presença da Ir" Aliás, não é a primeira cera do sr. Bayer? E por

mã Superiora, prometeu au- vez ,que um dos auxiliares r>;rgunü�r, O sr., Bay�r es"

8 dxiliar dito Hospital. do atual gov�rno invade um ta ou nao, arqUI,:ado. , O rio es da Cristaldo Araújo, membro
Aguardamos uma breve terreno que não é seu, Já o certo (cont_udo2 e que a

d C
. -

I d'
respost.a do"assunto. ex:secretário da Fazenda, o despersonahzaçao do. sr. C· L -I

a. onllssao nterparti a"

Mui atenciosamente sr. João Bayer Filho, despa' Hulse tramada (e reahza- asa el a I
ria da Aliança Social Tra"

(a) Eugênio Depiné, en' ch�mdo um requerimento de d�) pelo seu 'antecessôr, es" Esteve em nossa Redação, balhista. Declarou-nos o se' r

carregado do Expediente". interessado sôbre a lei n, ta �ausand? . tr�n_stornos: '

Cópia telegrama: 100, promulgada pela Legis- conflItos de JurIS?Iç�O e vaI demorando'se em agradável nador Gomes de Oliveira

"Ofi'çial - Hospital' São lativo, também,afirmou que
acabar em sttr�r1L, SIm, por' palestra e ofertando"nos que seguirá hQ.je para o sul

Roque'__ Rodeio - Fpolis., a mesma era inconstitucio" q�e o sr, Henberto Hulse
brindes da

-"'575"54..;-2"10 _:_'·.Exp. 'no 221- nql!... nao t�m. sangue de. 9arat�,
Atenção seu requerimento Os termos do telegrama E maIS dI,a m�t;0s d!a a C�l- que dirige -'- Casa Leila, çlo seu partido e da Aliancã.

endereçado s,r. Governador d� ex-secretário da Educa' sa estoura. Ahas,o sr. ,Colm Rua Tenente Silveira, 25,
Estado vg. esclareço-me 148 çao, sr. Fernando Ferreira falou. (para quem q,UIzesse .

,
. "( b f f t de Fazendas, Armarinhos e ramos"lhe feliz viagem, por'flagrentémeilte inconstitu- de Mell'0 são indelicados, a' OUVIrJ, que o a a a e�,ava

cional vg conct�tizada obje' gréssivos e çrosseiros. Com na cara, E era para Ja ... Variedades - o �r. Eny Luz ,
essas can'eteras bm'nhau"

tivando ludibriar e embaiar o seu despacho telegráfico Aguardemos. de Moura. seanas.

pess6as desacúsÇldas comô demonstrou falta �e educa" BUM.

AMANHÃ,

Só �à �inh8iro para palacios, �anqu8t8s 8 fO�U8.t8S

. ,

do Charme,
DO Lux Hojel

festas mais ele"

Noite
Uma das

\

Um show artístico com

pletará o interessante pro' í

já assegurad� o mais com'

pleto .êxito.Entre as -senhoritas pre"

,sentes será eleita a MISS

CHA�ME e a quem a dire' SElADOR HOtBl
DE OLIVEIRA

fina jóia.
A orquestra do

Em nossa redação,
maestro .rando-nos com a sy.a visita,

esteve ontem o nosso ilustre

conterrâneo, senador Car

los Gomes qe Oliveira, líder
do Partido Trabalhista Bra'

sileiro na Câmara. Alta. Em

sua companhia esteve o sr.

casa comercial do .Estádo, em" propaganda

Gratos pela visita, augu-

hon-

Estrelto,

Florianópolis, Quarta-feira,'28 de Julho de 1954
.- ---- - ,-----------

Os srs. Francisco Gottardi, Afonso GuizzoF
Arolde Carvalho Carneiro, Henrique Meyer Filhô
e outros candidatos da U D. N., na insuspeita opi
nião do sr. Thyrn, mandaram às favas as respecti-
vas candidaturas!'

.

Registe"se!
. ,

x

x

Com as renúncias acima, a chapa udenista es

tará incompleta. Naturalmente haverá nova Corr
venção da U. D. N. para completá-la. O sr. Loiola"
de Joinville, por exemplo, já canta de candidato à
Câmara.

Se a chapa udenista estava completa e ficou in"
completa nada mais natural q-qe a completem. IssÇl,
no entanto, segundo o sr. Thym, só pode acontecer'
no seu partido. Se ocorrer nos outros. .. até a ma

temática falha! E será fenomenal que, com as estra"
. das que aí estão, dois ou tres dos srs. convencionais
da la. reunião não tenham chegado a tempo? Nos
outros partidos delegações inteiras ficaram atola
das.

x x

,
x

Dizem lá que do P. S. D. sairam 6 e entraI'am
2 e que, desse jeito, feita a progressão, chegaremos
a outubro sem candidatos,

Da U. D. N. 5 sairam com certeza e só 1 vai -en'
trar com certeza. Façam a progressão e registrem
logo ós que sobraram porque não chegarão a se'

tembro, se os cálculos que fazem 'estiverem certos.
x x

x

Em 1950 o sr. BÔ91hausen venceu com a coli'
gação U.D.N. - P.T.B. - P.S.P. - P.D.C. - P.R.P.
contra o P.S.D. sozinho.

Agora, em outubro, o P.S.P. e o P.D.C. vão
disputar o pleito independes .de quaisq\1er- ou

tros -partidos. A' U.D.N. disputará aliada' com o

P.R.P. e o P.S.D. aliado com o P.T.B.
Os matemáticos ofic'iais que façam a conta dos

votos e vejam as perspectivas.
E nãó se esqueçam d� que, em 1950, o sr. Bor

nhausen era uma grande 'esperança e hoJe é UIU,
fragorosa de�ilusão. '

Sobetraiam mais issó!
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