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Ano XLII-

Nerêu Comanda

mação apresentada pelo ban
cário Clemente Fernandes,
distribuída à sexta Junta de

ooncíüncão e ali julgada
procedente, por 'unânimida
de, para o fím de o mesmo
ser reintegrado no "Banck of

London e South Ameríca

Ltda.", começando a se con

tar a reintegração 71e qua
tro de outubro de 1954.

.

Eleito Presidente· do Tribunal· Superior
Eleitoral ol.�sr. Ministro:Luiz GaUotli

,

RIO, 7 (V. A.) - Tomou e honrar a conf'iança que nue, a confiar nos orgãos da

posse ontem, no cargo de me mim depositastes. Unidos sua Justiça>'.
JUlZ do Tribunal superíor num só pensamento e num:'. A seguir o n0'l0 presidente
Eleitoral o ministro Rocha só ação pelo bem da nossa foi saudado -por vários ora

Lagoa, eleito para a vaga do Pátrfa. tudo havemos d,e-fa- dores, encerrando-se após a

do ministro Edgar Costa, que zer para- que a Nação conti- sessão ordinária de ontem.

ven1 de terminar o seu lnan- ._ I".�� \.* - ••��� -...

elato naquela alta Corte} on
ele exercia a presidência.
Introduzido no recinto pe

lo ministro Afranio Costa e

pelo professor Haroldo Vala�

dão, o ministro Rocha Lagoa,
recebido pelo ministro

Gallotti, více-presídente em

exercício, foi, após o jura
mento de praxe, saudado pe
lo desembargador .rosé Du

arte 'e pelo procurador geral
Plinío Travessos, falando de

pois em agradecimento.
..

•

SUCESSO

Do sr. Honório Cassiano,
que em Capinzal conta com

ipôío de apreciável núcleo

rleítoral, o dr. Francisco Gal

.otti recebeu à seguinte ade-

datura ilustre filho nossa

LONDRES, 8 (U. PJ ....:_ "Na
minha opinião, a conferencia
anglo-grego-turca foi um

sucesso, porque deu os resul
tados que se esperava" - de

clarou o sr. Fatin Zoriu, mi
nistro turco das Relações Ex

teriores, .em entrevista di

vulgada pela embaixada da

Turquia.·

Com Gallott-i \

são: .

urnas seu honrado nome pu

Capinzal - 25 - Hipote- ra a felicidade de Santa Ca

cando solídariedade candi- tarína, Honório. Cassiano.
." " .

terra, como !l0mem· elo cam

po ao lado de tantos outros

companheiros, levaremos às

_A Voz-Mineirà

_
O Professor Eudoro de Barros, da Faculdade de Fi

losofia, vai proferir, hoje, às 20 horas, na Casa de Santa
.

Catarina, a segunda conferência da série, sôbre filosofia
grega.

_.,

São convidados a comparecer os S1'S. sócios e o pú-
blico em geral. I

o ilustre deputado federal Mamicio Autll'a4e, repre
sentantc da exma. sra. Sara Kubitschek,' em aplaudída
oraç�, historiou a luta democráttca pela ,manutenção qo
reghne, apostrofou o goljítsmo, estudou a situação econn

mica e política do Brasil, expressando a sua segurança na

vitória da causa oy.e uniu o p.s,n. e o P.T.B. e está. em
polgando a mulher 'brasileira, como estava assistindo' na

quele momento. Teve referencías eloquentes à Anita Ga

rtbaldí.. à Professora. Antollieta de Barros, à mulher cata
rínense e.a impressionante figura de. Iider nacional que é

Nerêu Ramos.

Reportagens nas páglnas 4a. e 5a.
. ,/
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o ESTADO
.2

FARMÀ(IA DE PLANTA0I Imobiliária Miguel DauI
, Tem a venda .

Uma casa a Avenida Mauro Ramos
Uma casa a rua Visconde de Ouro Preto
Uma casa a rua Deodoro c/13,50 de frente

de fundo.
e 46,60

Santa Catarina �

.1 . .J �:_,J flIllIL
Unia casa e um lote a Avenida

Estreito
Uma casa a rua 14 de Julho
Uma casa de madeira em Barreiros
Duas casasnó Morro do Geraldo-Estreito
Duas casas e eum terreno para loteamento no Morro

do Geraldo _ � \i1lr<;tHltIIlBi
Um lote na rua José, Candido da Silva - Estreito

Dois lotes a rua Moura - Estreito
Dois Lotes no Bairro de' Fátima .- Estreito
Quatro lotes no centro da cidade
Quatro lotes em Londrina � Paraná
Tem compradores para casas em Florianópolis. des-

de cem a quatrocentos mil cruzeiros.
Negócio a dinheiro.
Informações na IMOBILIARIA "MIGUEL DAUX"
Rua CeI. Pedro Demoro 1541 - 10 andar Estreito ou

Edificio Ipase andar térreo - Fone 3376 - Florianópolis
Uma confortável casa à Rua Presidente Coutinho.
Um terreno de 15x27 no Estreito, junto à Rua prin-

cipal.
•

16 lotes no Bairro Butiá.
Uma confortável Casa lfíÍ'Avenida Hercílio Luz.
Dois' apartamentos (parte financiada).

..

Restaurante RapoU:
RUA Marechal Deodoro II. .

iii

Em Lagell, no sul do Brun. o melhor I
Desconto eaP8C1Jl.l p..n oa �nhorN Ti..Qjante8.

/lpatelhagem moderna e completa para llua\Iluer '(l�&'"
, radiClórlee.

RadiogralJa. e radioscopia!\!.
Pulmões e coração (torax).
-Estomago - intestinos e flgado (coleclstof1':tfla).
Rins e bexiga (Pieloguafia.). ,

Uterc e anexos: .Bisttlro-salplogogrll.fta com Insufla
ção das trompas para diagn61dico da esterlhdade

Radiografias de ossos em geral.
.

, Medi�a.s .e.la�as dos, diametros da bacia para, orienta
çao do parto (Rádio-pehimetrla).

Dlàrlamente na MaternIdade Dr, oartos (;orrêA,

VENDE-SE AS SEGUINTES PROPRIEDADES
A Casa n. 12 na Rua dos Ilhéus (antiga -Visconde

Ouro Preto).
A Casa n. 13 'na Rua Silveirà de Souza
As Casas nOs, 1 e 3 na Rua Sete de Setembro

Uma casa de estuque na rua Servidão Moritz, (Morro)
com o terreno 6 x 14, preço Cr$ 18.000,00

.. Uma casa de material com o terreno 10 x 30 no inicio
da estrada do Pantanal (lado da Trindade) preço Cr$
40.000,00

, ...

� '.tratar com o Sr. Doralécío Soares ou o Sr.
'<,

Sílvio
S®SIDl '

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

Ralos X
PRE' -VESIIBU[DRES -------_._----

PARA AS' FACULDADES DE DIREITO, FILOSOFIA,
MEDICINA, FARMÁCIA E ODONTOLOGIA

éÚRSO BOSCO
Matrícula: Livraria Líder, até 31 de agôsto.
Informações: LOcal acima ou pelos telefones 2316 e

3661. <C

Início das aulas: 1 de setembro.
�------------�----------��----�,----�--

,.

INDICADOR PROF'ISSIONALI DR. RO���:P�STOS MARIOJ)E LARMO DR. CLARNO G.

_

I
C

MÉDICO CANTlr:'AO _,

GALLETTI

DRA _.rr aDYSLAVA DR I T 0,13 T
om pritle. no Hospltd Si(>

� .

- ADVOGADO -

.

. "un.u I'
' '_' '.DA O DR, WALMOR ZOM1!R Franeiseo de As.ls e Da G:anta .

M É D I C O RuIS Vitor Beirei.. , 1l0�

. W. IlUSSI I FILHO I GARCIA CaB'l do Rio de J.Deire ,CLtNICA DE CRIANÇAS iON.: 1.4118 - Flori.nópolia

• DoeDç•• 110 .p.reUto retr,lr.tórlo 'DI.lo.ai. pela I'.eal..... N..
CLINICA MÉDICA ADULTOS . DR MARIO

'OR ANTONIO DIB! TUBlIRCULOS.

leIO
••1 II. Mediei.. i. URI" .-

CARDIOLOGIA
.' WEN-

..' , 'RADIOGRAFU • RADIOSCOPIA .Idade 110 Br.sn
Contultório: Rua Vitor ••i. Doenças Internas DHAUSEN

MUSSI DOS PULMõES EI:>IJlterDo por eODeuso......
reles, 2� Tel. 2676. CORAÇAO - FIGADO - CLtNIGÀ MÉDICA D. ADULTOS

_ IflDICOS _ Clruf"l. do Toru: ternld.�e-Eseal. s Horárl?s: Se&,unda., Qu..rta. s :tUNS - INTESTINOS- II CRIANÇAS

CIRURGIA' JUNtCA Formado pela F'aculd.de N.ele- (Stlnl�o 110 Prof. Oetá'flu....· exta felr�8: T ta
. Consultõrto - Ru. Joio PlD-

O.RAL-PABTOS nal de MedlcID., 'l'llIloIolrlata. IIr1lrDes Llm.) Das, 1� �s 18 hor... ra amento moderno da to, 10 - Tel. M. 769 .

. ill!J'Viço 'eompleto e e.p.el.lI- TI.Joclrur,ll'Uío do Bo.�Ual N.. ,Ex-I_terno do Serviço dll Clrar. .ReSldf'nela: Ru. Fdip. Sc.la- SIF'ILIS I Consultai: Da. 4 l. • kc-:,' "

...do da. OG.NQAS D. SOBO- , rê. 1la1L)8 Ilrl. d. Ho.plt�l L A. P. 11..,. C. midt, 23 - 2° andar, Npt. r - R .

dA i R •

RAS, cou. moderno. m6todos tle l Cura0 41e e.peel.lIu�.. ...i. "

do Rio de. Jlnelrn
• I 'I'al, 3.002. Consultório - Rua Victor ,e., ene II: na .t.,... li6.

S N T
.... ..

M d M' II
. mor, li. Til. 2 811.

dl.irn6.tieo. e tratam.nto. •• . Ex-tBterlltll � .x-.."I.. e ICO do Hospital de Caridade DR HE
elle es, 22.

.

.

SULPOSCOPÍA _ BIST.aO _ tente de ,Clrarrta d. Prof UiI. e da Maternidade Dr. Carlos: •. NRIQU. PRISCO HOIlrAHIO:
SALPINGOORAJ'IA -r-: ••�A· O. Gulmarlea (lZlo'.

. Corrêa I PARAISO
------------

LlS.O BASAL COUI: F.Jip. Sc}lmldt... _ DOIl:NÇAS D. S.NHO.AP _ Mar: ICO
Das lJ às 16 horas.

. . ".ioter.pl. '01' ...... e.rtu- Fone 1801
.

....._
PARTOS :- OPBRAQO.S Opera õea _ D Telefone: Consultório

-,
DR. ANTONIO BATISTA

Eletl.'oeoarlllaçlo _ '!IalOll Ultra Atend••m laor. m.rca... Cons r Ru. João Pinto n, 111, I nhoTatI ..: CUDle. ::Dl�· lt de Se· JUNIOR
VIoleta .e .Infr. V.r"uelJt.... � Re •. : - Rua ••tIV.. .JIIDlor,. 'dal 16,00 li 18,00 hO"AI Curso de

. ,II os,. 8.415

'GQalult6rlo:. Ru. !I!r.j.no. n. 1, 80 _ Fone: 2191 .

.

I �ela manhã .t.nde dià: qo�pital do. S���d���:aç�o ;0 Rsidência: Rua 1016 do
CLINICA J:SPECIALIUDA DJI

10ex: �:!!�el:.d�II����P� DR. YLMAR COR.RU

I
g:�;:�:. no Bo.pltal d. ta���rvi o do

o 1-

t
Vale Pereira 158 - Praia I éOD,Ult••CIl��A:1 �1 hora.,

Dr. kOSSI.
-

'\ .

CLíNICA JiItDJCA Residência: Andrade� Prof. 1hriai1o •• da S!ludade - Coqueiros. I ,Ret. • CUD•. Padre .llue11nllo.

D•• 11 t.s 18_ lIor•• - Dr.. CONSULTAS dai 10 _ 11 110-
.. �ua: General BittoDcourt D. Consultai _ Pela I .

112
.

•����.ncl.1 A:w:oJlI..... ,�Trom-
raso .

10�. Telefone: 11.6111. Hospital de Caridad.
manlll ." DR. ANTONIO GOMaS DE

ADVOGADOS

powEkJ', 84. -;
-

Rua Tiradent& :; - 1"0ne lI4.16 DR NEWTON
A tarde da. 11110 i.. em dlan- . ALMEIDA' DR. JOS� MEDEIROS

. DR. J08:& TAVAR�n'
te no conlultório A Bua Nune. ADVOGADO VIEIRA

�
. D'AVILA . Machado 17 ;;a'Quil1J!l .0 Tir.- Eaeritório. R iI! I .

- ADVOGADO -

DR. JOLIO DOllI IRACEM!�·" CIRURGIA GU/..!. Idente�. '1)1: 2766 Av. Hereillo L:: ::e.1 ,1aiu Podal lIiO - lu'al

VIEIRA MOLB'STUS N.RVOSAS • DoeDç•• de SeDlloras - Proeto. C Re�ldenela - na 'Pr.il••nt. Telelone: 1146
•

Santa C.t.rin•.

••DICO
M1i1NTAIS - CLINICA GJlRAL .lo"I. - Eletrlclll.de .6IIIe. outlnho 44.

.

-==---------------------

.SPIlCIALlSTA •• OLHOS,
Dr Serviço N.cional d. DoaD- Consultório:' Ru. Vitor .ei-I CLlNICA DR. NEY PERRONE Dr.. Lauro DauraOUVIDOS. NAaIZ • GARGANTA ça& Mentai.. ·ele8 n. 18 - Telefone: 1107. OL

de
MUND

rRATAKUTO • Op.aAQl,\r.3
Chefe do Ambul.t o:' illrl;- .

Consult.. : D•• 15 lIora. em
HOS - ,OUVIDOS NA.II

.

ne Mental I-diante..
• GARGANTA

IFormadO
p'lJ.. Faculd.do N.et'

.D"•.Vor_e:.:r:-s:.:blliliutlO':" P,ai-quiatra do llOllpltai _
Residência: Fone, '.411 DO naol de r.edicina UnI' eraidade Clinica Geral

(Trata••ate •• ala••'"
Colõnia Sant'An. . Rua: Blumenau n. 71. DR. GUERl!tEIRO DA I'ONSIlCA do Bra�;,l Especialista em moléstias de Senhoras e vias uriná-

o,er.çlo)
ce. Convulaoterapl. pelo ;l.tro- D"OENÇAS DO APARlILHO DI- Chefe dQ �erviço d. 0'1'0:a1· �IO D. JANJlIRO rias.'

AIlllo..r.Uaouo.l. _ Rec.lta li ehoQulI" c.rdiuol. lnn�lin ,r.-I GE",TIVO
- ULCERAS DO 1IS- ;;:0 do Hosptal de Flori.n6poUs Apertelçoamente n. "C••a d.

Oellloa _ lIo4era. f ',••ea': .pi•. Maiarioterllpi.a'. Plico�oera;,!::.. TOMAGO • DUODJlNO, ALBR- .".ossue a CLINICA o. APA:a.·1 Saude São .i,uel" Cura r'ldical das infecções atudas e crollic88, dJ)

•• Ote-lUaolada••loL (ial.ee
!. CONSULTAS: ...·.rç.r "

�uJ"--1
GIA-DERMATOLOGIA • CLI· ���.s MAIS MODIilRNOS PARA

[ t
Prof. Fernando Paulino aparelho irenito-urinário em ambos· os seX08

'.'
ao IlIIta. )

tal dai 16 l. 15 àora� ':;�; NICA ·GaaAL TAMENTn da. DO:INNQAS I
n erno por 1 '''101 do Sernço

•

Borino d••• la 011 &er.s .' (manlal) DR. JULIO PA11PI'l'Z
da ESPE9IALIDAD. de Cirurgia

. Doenças do aparelho Digestivo e do listema ••rvOl(a.

el•• 1. l. 18 .Iaor.s. I Ru. Anita Gariba;dl. aIQlll__ FILHO Hg��sulta. - pela maDU.O. E t �rof. Pe�lo d" Bou.ra Horário I 10-lj2 ás 12 e 21L ás 6 .

GODIlIlt6r10' _ alia Vi.r iI_l. de General BittoDcoar&..
.

,

ITAL.
< I

I agio .pc,r • ano na ....t.r· '

C
• . .

11 •

r.l.. al _ ";D. 111'71. •

Ri:SIDliNCIAI Eu. 110:.1('..... ,

\
Ex I

..
nterno d. 20••nf.rmaria A TARDIiI - d..... I -

P nldad.e, - �lIeol." ,.
onsultorlO: R. Tlradentes, 12 - l°, Andar - Fo:u:

ae. ,. aa. SIo Jorl' I'
1311 Tel.2901 e Serviço d. &,a.tro-.nterololia I

no CONSULTO:rnO .

I
rof. Othl0. Roaricuél Lim. 3246-

I' '1'11
-

__o da Santa casa do Rio de J.neiro CONSULTORIO;_ :a.. ·.os interno Ilor I "no do P nto ,- ..

'
•

,

OD'
. '. DR. ARMANDO V� (Pro!. W. Barardinem). pLHEOS nO 2! Socorro· Resldencla: R. Lacerda Coutinho, 18· - (Chácara

DR. . SAMUJ:L FONS:BCA 'RIO DE ASSIS
Curso de nlurolOll. (Prof. \ ,RE2IDENCIA ,- "eUp. SCII.,

OPERAÇCJES'IllO Espanha) - Fo.e: 8248 .

.

. 'Austregesilo). mldt nO U3 Tel. 2166
-

. CLINICA DB ADULT' ,

.'

ClaUIlGIAO.DIlNTISTA Do. Serv:I�ço. lIe .cUnlc. laf..U1 I .

Ex interno do HOlplta! mater-

J
" DOENÇAS DIiI J1i1N:r:ú�.'..S .. .'

.

CliDic. _ Cir1lr.l. _ Prote.. ela As.i.teneI•.Munlelp.1 •

BCMI.1Dldade
V. Amar.l. . DR ANTONlO MONIZ C�NSULTAS: �o Bo,pltal d.�

� ........-..__..!V'-'"�

D.nt"la pItal de Carld.lle DOENÇAS INTJ:JlNAI
. •

I
Caridade diáriamente pela ma-

' '.

Ilaloa X • lalr••V.rYe�. CLiNICA IIflDICA D. C�- Coração. 1i:atõm.,o, lutedlno DE ARAGAO nhã. . Dr. Cesar Batalha da Silvel'ra

COD.ult6rio o ao.I.'Jlelal a.. QAS • ADULTOS I!llado e vi.. bill.nl. :aln., "....� CIRURGIA TRIIU)(A'l·OLOGI.l I 5",s 6".s Sab. das 9 às 11 horas.

".rnando .adlaio I. - Alerel. -
.

rio. o iltuo.

1
Ortopedia 2· S· 4· das 14 às 1(1 horas. .

Cirurgião Dentista

Telefon.: UI'
' Con.ultórlo: .Ilu. Nll.n.. ••• ! Conlult6rioi Vltol' "lrelo. Consul�ório: JDãQ Pinto, 18. no ConÍlult6rio l R.ua Joio PiDto Clinica de 'Adultos'e Crianças

COD.ult.. : 4.s 1,00 's 11." eh.do, 7 - CoD..lta•••s ,II la II. ,'. DRS 16 à. 17 diàriamento. .

·nr, l6 (lo' Rndar). '

• d.s U,OO 's 18 Iaor.s
.

18 ho�.. _ IDaI 111 �. 18 lio r...
-

Menos &01 SAbado.
'

RF.:SIDIilNCIA: - 2'. D ri
Raio X

Ilxelu.h'.meDt. com Itt.or. mar. 2e.,dlDei.: Ru•••r.cllal Úui- Re.idAnei.: RlI. Boc.l..... 10. Res: Bocaiuv. Iii. Shutel 129 - Tele!. �3,2:S· • Atendê com Hora Marcada

..... • Ua,rmQ. I _ I'olle: nu IFon.: &"8.
,

Fon.: - 1:.714. Flprianópolis. Felipe Schmidt 39 A Salas 3 e 4

__--------------------��----------��--�_.
I

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

DR. VIDAL DUTRA FILHO
MÉDICO DE CRIANÇAS

Consultório:' Felipe Schmídt
38 (das 14 às 17 horas)

,

Residência:- Tenente Sí lveira,
130 (F"ne :ll65)

� -
.

,

.

.'

'".8 MELHOR· JURO -

,,'5,%
.!

.1

:",,;" .

D�,'eSITO$ POPULARES

'BANCO< AGRíCOLA
. .

....
' .� '.,

····,'RUATRAJAI(O; 16
.,'

. fLORIAN6pOLts'
,

"

..

,
I
I

I
I
"

Lavando com Sabão

�irg'em ES]Jeci:alidade
da Cla. fJITZIL I�DDSTRIIL-Joln,llle. (mlrcaI,eglstrada)

,

economiza-se fempo�e dinbel,rQ
----------------------------=--------.---- .---��----�------,--------------�------�--�--------------

I,�trt(ti�:·
'

... '. '44/)/
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U�M ESPETACULO DIFER
,

. pela fatuidade de um I São os leprosários, que se
'

membros dé Sua família, tingências, durante as

241
ela, . , .

itó
'

11 l' tbolo de vltona,
.

uma Vl erra
I e�p}" .1am pe ,o lmens� er- proporcionando-lhe a aten- horas de cada dia, Chega I

balofa, desmoronand�-se d� i
rrtórío nac�on,al" sao as ção de sua assistência e de Estamos por �emais satura-

decepções, em decepções, ate lo?:'as de �ss,lsten:la da L:- sua cordialidade, .podem das, ..

r reduzlda a zero, . g iao Braaileira, sao as leis contar com a gratidão dêsse Francisco, Benjamim Gal-
se
Mentiras, calúnias, eis as

i protetoras- de aposentadoria povo, que não falhará na loti não é somente uma es-

'mas de um Partido que se' pensões e assistência médi- hora decisiva. perança, mas a garantia de
aI.� I I b

'

I tá
,

diz, Cristao; , ica a? .a orroso p�'o e ,ar01 Ó Mulher Catarínense, uma vitória salutar-e brí-

Mentiras, calunias I? -

.
brasileíro, garantindo-lhe continuemos o nosso traba- lhante que irradiará lumí

erversidade que não nos vantagens, quê nunca antes lho e respondamos com o derramando luzes, bençãos
Ptinge, - pedras que se ati- . possuiu. nosso

.

desprêzo às fúrias : nosa, com a graça de Deus,
�&m às árvores dadívosasv l Em 'certa concentração da que se desemcadeiam por aí. e favores para o grande -po
� ação nefasta e deprimen- ! F'ren.te Democrática, nesta Somos de f'ormação; mo- vo desta santa terra que 'é a

te que' depõe ,contra aque- i C�pi�a:,l. vociferaram alguns ral elevadísaima para nos nossa.

les que a, praticam, - mal- misfificaram-se outros em abatermos com os estilhaços
dade caraterística de 'uma vozes sinuosas com o tim- dá mentira e da calúnia, Discurso da Sra., Ivone

época, bve me lifurr das injúrias, Enviemos ao campo opos- Renaux
to o resultado de nosso tra-

Senhores e Senhoras Com-

A professora Aurea Cruz, Secretlria Geral
mulher eatarínense.

balho, de nossos sacrifícios
para que' a nossa vitórfaêom porientes da mesa.

Senhoras convencionais.
os eminentes, candidatos

SenhoresJuscelino, Jango, Gallotti e

Miranda Ramos, se traduza Representante do munici-
.

em. nova era',de bem estâr pio /de' Brusque neste mag

para fi Brasil, em nova era nifico' conclave político, di
de tranquilidade e de' con- rijo-vos a palavra para ex

tôrto para os Catarinenses e 'pressar a minha confíança
que o espíeito brilhante de no resultado do pleito de

,

.

,1Ossa Patrona anime nos- outubro, no qual hajde ven-
30S idea�� 'daquela força e Icoragem com que sempre
irnou a nossa terra e que, I:lo yigôr de sua inteligênciá Ienalteceu sempre o nosso

querido Partido. O Partido
em que, nos momentos di
fíceis e perigosos, paradian

a do Victor Hugo, o homem
forma como brasileiro, mas

a mulher é romana.

sauda

• I
'

,

Esta época de duras pro- contra o .regrmem que ja "Dans ce Paris, sous

vações, em que as madru- 'tentaram aniquilar e gol- l' étreinte inhumaine, l'horn

gadas já nem são dormidas, pear por repetidas vezes: me n'est que français, mais
dominando' o cansaço em I Mas;' o que significa êsse la femme est romaine."

prolongadas filas; esta épo- I esbanjamento de retórica E o grande poeta exaltava

ca de grandes apreensões, I mal lançada que se esbate o valor da mulher em ver

tão tenebrosa ela veio càr- : em vão contra o rochedo sos, mais ou menos assim:

regada que pôs nos, cora- proeminente elas grandes "O que fez a beleza das

ções um grandel medo e ter-
'

rea.lizações sociais de Ge- romanas .antigas foi ,o seu

minará se Deus quiser, túlio Vargns l ? humilde teto., as suas vir-

em breve, com a vitória da "Ama o-teu próximo como tudes domésticas I

nossa valorosa Aliança So- a tí mesmo" I Seus dedos -r,ijos, escuros

cial Trabalhista. ,
'Esta sublime divisa cris- pelo trabalho 'grosseiro I Seu

Então, após os 3 de Ou- tã, repito, é a mensagem de curto sono, sua calma Aní

tubro, os nossos violentos amor ao Povo, que confirme bal junto às paredes e seus

adversários, plagiando, tam- a obra meritória dos -gran- maridos de pé sôbre a Por

bem o ilustre imortal dos des Estadistas da Aliança ta Colina.
Lusíadas, exclamarão ame- Social Trabalhista, em nos- E. êsses tempos' voltaram,
drontados: -"Que mistério sac.Patela, a, gjgantt' ferina, a Prússia
divino que segrêdo, êste po- �Focalizemos a monumen- toma Paris e como tigre'�la
vo, estas urnas' apresentam tal arquitetura da' Pedra morde êste grande coração

que mor coisa 'parece que Grande, em que se abrigam palpitante do ,mlindo; qu;�,si
tormenta I" centenas de menores;. vol- morto.

' �

Evangélicamente falando temos nossa vista aos ihfe- Pois bem1 Nêste Paris sob
meus senhores,' excelentís- lizes enférmos qüe, recolhi-" a pressão deshumana, o ho-,

simas Senhoras; gentís se- dos em colônias protetoras, mem não é que francês,
nhoritas, os nossos, aâver- sentem-se minorado em sua' mas a mulher é romana I

. sários em arremessoª- desai- grande dor. I Elas aceitam tudo as mu-

rasos de ódio e de orgulho, Abrigo de Menor�s, Hos- lhe1'es de piris, Seus pés
já estão condenados à der- 'pital Nerêu Ramos Depar- inaltl�atado�r pelo frio, no�

rotá. Lembremo-nos de que

I
tame)1tos de Saúde, Colô- escuros umbrais dos açou

o Senhor formulou suas nias de Santana e de Sta. gues as esperas noturnas;
pl'omes'Sas de be1n aventu- Tereza, eis um quadro go- o vento, o furacão esvasian

rançaS' não aos Far'is.eus, I vernnmental dos mais bri- do suas urnas, e sem nada'
mas aos simples e hu�iÍdes I tha�tes, resplandecel1do eI? qu,erer, senao a grande P,�
enquanto a figura despre- valIosa aureola de honestl- tna, o seu grande dever.
tenslosa do Publicano

fi-I
dade,' Meus Senhores, o trata

xou-sc. nos, livros sãgrados "Obras de fachada", gri- mento que nos dão nesta
como o p1'0tõtipo, daquêre cavam os incorrigíveis inve- terra, em santa época de
segundo grande. ma��amen :".1

joso-s, l1�aldize,ndº uU; pouco paz, ,-é: a.quêle trat�me�to de
to: "Ama o teu prOXlmo co- de conforto c.oncedldo aos sacnfIcIos que se Impoe aos

mo a ti mesmo"', pois fôra menil10s que se recoll1em povos nos tempos aflitivos'
êle, o P).lÍllicrno,. tálvez um I'naquêlü. Abrigo abençoado. de _invasões ou ,.de penosas
San'sarino, quem se ap,ied.a- Mas, à maldade humana, guer�as com o extrangeir0.
ra d� uma 'pobre

-

vitima, opõe-se a bondade divina, e Então, com' espírito de

'lançada, à margem pelos! os amigos do grande Dr. 'patriotismo, a mulher acei-
malfeitores. I Nerêu Ramos, p:lrticipando ta o sacrifício e submete-se

.

E as escrituras rezam

que.
de sua glória, têm repetidas

.j
valorosa às imposições trá

ela tivera um leito e lhe fo- i oporhinidades de aplaudí- gicas do momento.
rum curadas as feridas.' Sã0 lo e cumprimentá-lo pela in- Mas aqui I? Que vemos

estas atitudes crisÚs que· finidade e' Intensidade de aqui I? Em slJ,nta época de

i�e�t!ficam as o?ras huma� : seus êxitos. '

.'

I paz. � �armo�ia, as vir,t�es
mtanas do PartIdo Tra'ba-. Os governantes que amam domestIcas sao postas a pro
lhista, em,nossa Pátria. seu povo e o tratam como va de fogo, em tôdas as con-

NTE

Feminina.

rara elegância, fostes mais cava ao seu Estado, ao. seu

longe: escolhestes-llie o no-l partido, à, sua gente:, jr
,

me para patrono da bandei- Falo-vôs, assim; sincera
ra cívica, com que integra- I mente, sem receio. ,de pare
mos a lut� j� vitoriosa, �ue I cer,_v0s pretensiosa ou rid-í
assegurara a Sta. Catarina, cuia, deixando que' as pala
dias melho -es de ordem, de I vras me venham livremente,
paz, de justiça e de progres- do coração aos lábios, por
soo

, .

Ique sinto que estouvérrtre

A senhora Yvonne Renaux, espôsa do doutor Ingo Rc
naux, candidato da Aliança Social Trabalhista à Prefeitu ..

ra de' Brusque, fala em nome da mulher do interior.
'

A ,mulher desempenha pa
pel ,muito mais ,amplo, aju
dando e por vezes orientan
do os homens no rumo. que
melhor conduz à glorifica
yão e à vitória.
Estamos aqui reunidas

pa1'a reafi.rmar Oe público a

nossa determinação de ven-
Pedi a palavra, porque

achei que não devia deixar
.:;e1' o pleitQ de 3 de outu�
brõ. ês.te recinto sem que se me

Queremos vence-lo --"'não alteasse a voz, para um

agradecimento.
para exercer vinganças ou '

espesinhar os vencidos. O
E que O:lÜ'O gesto �oderia

nosso objetivo é muito mais ter a Irma de AntOnIeta de
.

• Barros? .

nobre e elevado,
O q.):le desejamos. ver é a: Qu�, outro comportamento

nossa Pátria, sob governos .podena �er, quem tanto

de respeito e prestígio, ór- tem recebldo sem nada po-
.

.

l'd d 'bl' der dar?
dem e mora 1 a e pu lca

trilhar melhorei; caminhos, As honras,. a simpatia, o

honrada e fÜ'rte, entre as' carinho com que tendes lem

grandes nações do mun,do.
,
brado .e exaltado o nOme .de I

Nesta tarefa de moraliza- Anto�leta· de �arros muIto I
ção, a qu� todo cidadão útil, me, tem c,omovldo. I
deve aderIr, o papel da mu- E, agora, num gesto de I

Ih'er avulta e cresce extra-

ordinariamente.
Pesa-lhe sobre 'os ombros'

a rC'sponsabilidade de con

selheiras dó bem e dá v"er
dade.
Não podemos admitir que

os homens, levados por pai
!Cões desmedidas, cometam

desatinos/ em prejuizo de

'are,s bem constituidos.
Havemos de vencer' a lu

ta eleitoral ,com os nossos·

corações ,de mães e esposas,
:l:conselhando para o bem,
guiando os menos ilumina
dos para o norte d;:t-veÍ'dadé
e do direito.
As mulheres estão aler

Las e cóm a fôrça ,de seu co

l"a�ão podem <,c'imt:ribui'r, Co

mo e-stamos fãzendo' aqui,
para que a verdade se l'esta

beleça, o direito -impere � a

democracia seja exercida
sem' ódios nem vinganças.

'

Urge estabelecer um mun

do- mel'hor e à mulher' cabe
o papel importante de in
fluir cOm a sua inteligencia
e' o seu coração nesta' gIo-

cer a nossa democracia e

os ideais de concórdia e

bondade, 'que são o apaná
gio ?da

__mulher brasileira.
O Mun ic ipio

"

que repre
sento] ''C'ômpiíl'C'ce a esta as

semhléia para di'z.ér' que 'e-�
tá ao-vosso "lado, que co-'

mungá dós mesmos eleva
dos propósitôs que l1este
momento' histórico empolga

.Senhora e ,Senador Ncr êu Ramos, quando, sob acla mação davam
recinto.

entrada no

./

dosa ca_minha(�a política de ITenovaçao nacional.
Em nome da Alianca

ISo�íal Trabalhista 'de Bl'u·s-
que, saúdo a mulher catari
nense, cirjo exemplo de ci
vismo e coragem tanto tem
enr-iquecrdo as páginas, da.
história de nossa Pátria.

A professora Leonor d-e Bárros, -qnarrdo agredeeía " as.

homenagens que se- prestavam à memória de sua irmã,
Antonieta de Barros.

Mas podeis estar certos: 'amigos.
,atitude que assumis é a:' Por Ela, P01' Antonieta de
ressonfmda, é a voz de vol-I Barros, a todos vós, o meu

ta da':]'uele entusiasmo são, ,coração agra·decido.I
daquela. bravura cívica, da-l .

Por. El!l,
.

\pgr sua Alma

quela léaldade paxtidária,. generosa e TI6bre, a todos

daqúele amor sincero que; vós, Q. melL pI"ofundo e sin
Ap.tonieta . de Barros dedi- cero RECONHECIMENTO I

Prof. :::.;::��::;:

EXl1lo. Sr, Senador Nerêu
Ramos, nosso di.gníssimo
Chefe ..
Exmo: -8n1'. Representante

da Senhora Juscelino Kubi
tesci1ki de Oliveira.

Meus Senhores.
Minhas Senhoras. "

•

o Selládor Nel'êu Ramos, quando enccnav,a a

convenção' feminina.

ç�ega 00 recinto do RLz, para assistir à la. Ass,embléia Feminina, o dr. Àtlerbal
Ramos dá Silva.
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UM lNDlO DA LIÇÕES
AOS CIVILIZADOS ...

Dentro do seu primitivis.
mo, os 'índios possuem leis €i
filosofia que pelo lado hu,
mano da vida, são sábias e

reais.
Isto de nos dizermos civ],

lizados e crermos que os
atrazados são os indígenas

,

,
'

aferrados aos métodos dos
que primeiro habitaram
nossas terras, é muito rela.
tivo. .. E as provas são
dadas todos, os dias. Basta
que se observe com cuida.
do.

,

l.

a ·duras peQas o Avaí passou pelo· Tamaudare'
2 x 1 O RESULTADO DO EMBATE EFETUADO ANTE-ONTEM - FERNANDO (2) E
OLÁDIO CONSIGNARAM OS TENTOS - ADÃO, O MELHOR NO GRAMADO

QUADReS - PRELIMINAR - RENDA

ATLÉTICO o X GUARANI o

,Ainda que pareca mentira, no amisío-
, .

_

so de terça-feira á noite, p�garam in-
gresso apenas três nessoas

;--

r....r ..-.c::w P" :;_..,_\. ��:s:M
MILAN, 7

-

Três dos
I
amtstoso disputado no Está-

cinco brasileiros recente- dio Olímpico de Roma, \1 ESPECIAlIZADA EM ARTIGOS DENTARIOS

mente engajados pelos clu-Iquadro napolitano levou a Estoque permanente de todos e quaisquer arti�o�

bes italianos estiveram em melhor por 2 x 1. O tento da concernentes ao ramo

ação na tarde de domingo

(Vitória
do quadro merídío- EQUIPOS, CADEIRAS E MO'l,'ORES" "EVONI te-

nos compromissos de seus nal foi assinalado pelo bra- mos para pronta entrega

respectivos clubes. Julinho, síleiro Vinicius, num "rush" Aceitamos encomendas de PLACAS E",M:ALTADAS

no encontro Fiorentina 2 x espetacular que demostrou, para diversos fins

.Handuk, de Spilt, 0, com- assim, uma estréia auspicic- ATENÇÃO; Atendemos OA senhores _Dentistas e

priu excelente performance. sa. No conjunto do Roma es- Protéticos do Interior pele Serviço de REE-MBOLSO
,O goal dB.Mçmtuori.Cargen- teve em ação Dino, com dís- AltREO e PO�1',AL

-
'

�:�o��c:!:rut��d���ri�;o��:'lcreta
atuação. I

DR LAUDO CA� l'DEIRA DE, ANDRADA
aepois de ter superado qua-, No próxírno domingo .tam-Tv 1'\

"

.' ,

se toda a defesa contrária, bém os demais, Murolo CIRUR.GIÃO-DENTISTA
serviu ao seu companheiro' (Américo) no Lanerossi-Vi- CONSULTÓlÜO - Edif ieio Paternon � 2° anelar

de ala em condições espe-I cenza e ,agora _Nardo no J_U-" sala 203 - R.l�a. Tenent-e Sj]vei�'a: ,15
cialíssímas. O outro tento,' ventus, estarao em açao. Atende diár iamente das 8 as 11 horas.

marceu-o Segato.. Na peleja
I

Começará o cartame italiano' 3as e 5as das 14 às 18 horas.

Napoli x Roma; encontro de 55-56. Em Capoeiras atende aos sábados á tarde

..
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hei de dizer-lhe que eu a adora, tanto... 'Muito embora estes descontos se refiram exclusiva

Meu Deus ! ... Meu Deus ! ..
"

Nada direi no entanto mente as vendas a vista, programou eontudo, "A Mode-

'porque bem se_i que ela não volta mais. lar", igualmente grandes vantagens nas �endas pelo Cre-

'� ,

I

diario. '

,,' 'ANIVERSAJlIÓS .:__, sta. 'Dilma Soares I
FAZEM ANOS, HOJE: I - sra, Alzira S. Espindo- I

:__ sr. Francisco da Silva la, esposa do sr. Raul Es-I
Cardoso, funcionârto apo-,' plrrdola, funcionário da

fir-,sentado da Western Tele- ma Malburg &Cia. em Ita- ,

gl'aph Co. ' jaí
_ menina Ivania, filha do sr. Osni Conceição,

'sr, João Frainer; hábil motorista desta pra-
_ menino Ari, filho do sr. ça

'

Ari Muller da Silveira e de

sua exma. esposa d. Juçá B.

da Silveira;
_ menino Mauro Carlos,

, filho do sr. Manoel dos An

jos, proprietário do "Salão

Minerva" ;

Pessôa relacionada no comércio de a tacado e va-

rejo, muito relacionada na colonía siria da!'-Ua da SEX.TA-I�EmA, DIA 9 DE �ETEMBRO .

Alrandega (Rio) aceita repres t
-

b d
Se alguem nao nascer de novo nao pode ver o Remo

,_'
" sentaçoea na ase e co- 1 D (Joã 3''') I ;J- 3'112

cormssao, de artigos de malharia, tecidos e armarinho I(
e eus. oao ,u., ...er ?ao, .

-
.

eetc.,
ALMIR tomou seu primeiro "gole" quando era me-

Tenho um bom arquivo 'd f' d
.

I
nino. Alguém o mandou ao bar comprar uma garrafa de

e umas e varejo, one e, j
"

I' f" ,c,

•poderei fazer bons negocíos. }lm�a e a 1 o er ecei am-lhe un� tr ago. Ele �r ovou e achou
1

Qualquer resposta poderá dí laíd
. RUA' excitante, Resolveu tomar mais. Tomou ate acabar o seu I

ser irrgi a a DI\. I' I' E tã ti f
' d

"

d b
- ,

ALFANDEGA 355 1.0 a'ndar c S WALTER CO'
um rerro. sn ao, para sa IS azer seu esejo e be er, ele

I
" , om o r, R,·, b int iros d I' d b Ih f

'

R�A, NO RIO DE JANEIRO
rou ou Vll1 e cruzeiros a oja on e tra a ava: 'OI seu I

.

'

primeiro .roubo, Ia êle de mal a pior. I

Um domingo, à tarde, ficou caído, inteiramente em- I

briagado, à -beira do caminho que ia' para a cidade onde As - 8 horas.

morava, Manhuaçú. Um caminhão, conduzindo uma cara-,
Joan LESLIE

vana de jovens da igreja passou por ali. Estavam vol- LUND em:

tando de uma excursão evangelística numa vila próxi- A RENEGADA

'Ima. Vinham
cantando. Vendo aquêle moço bêbado, para- No Programa:

ram e recolhel'am-no ao caminhão. Deram-lhe um Novo Atual. Atlantida. Nac.

GENEBRA, 6 (U, P,) - As toneladas ele previsões doa� Testamento e continuaram a via'gem cantando. Deus Preços: 9,00 - 4,50.
inundações na India e ÍlO das 1 C V Ih'

' C t' 4
, .

pe a ruz erme', a as falo'u' ao 'coração de Almir ch.p·ante aquela viag'em. ensura a e 1 anos.

'Paquistão' oriental destrui- VItimas, O dr. FrançOIS, Dau- �le começou a assistir a' Escola DominicaL. Mais
ram mais de 28 mil aldeias e be�ton, regressou, hoje, de- tarde tornou-se membro da igreja, Sentiu-se chamado
danificaram ou destruiram pOIS d

'

d'
,

e uma vIagem e 111- para o ministério, Fêz o curso na Faculdade de Teologia.
os lares de 45 milhões de pes- vestlgadO,res nas zonas inun- Hoie êle é, pastor dê uma das mais ativas 'igrejas no

soas, s'egundo informacões dadas. DIsse que as enchen- 'Brasil.
recebidas hOje pela Liga' de tes são das mais ruinosas da

As - S horas.

Sociedades da Crúz Verme- historia, Afirmou que se re- O R A ,ç Ã. O 10) Reporter Na' '1'ela:
lha. Sete transportes aéreos 't

' N
' .- '

gls raram poucas mortes, de- Ó Deus, tu sabes que to'd,os nós temos cantinhos em'
ac. ,--,'C,

dos Estados Unidos partiram 'd
-

I
"..

2,0) O HOMETII' DO TER
�I o a, ascençao enta da, nossa vida que precisam de um novo ,nascimento. Fala lU ,-

desta cidade para Karachi e d d NO BRANCO C I
a�uas, an o tempo aos ha- cada um de nós neste momento de tal modo que des}Jerte-

- oIli: A ec

Nova Delhi, hOje, com a PI'Í- bIt nt N' 1

melra remesSa de umas '.

a es p�ra evacuarem dos

I mo,s
para a nossa necessidade e nos l'endamos a ti. Ora- ICO'

, 20 telrenos baIXOS, 'mos em nome de Cristo. Amém. .

'

, 30) A SERPE�TE DO,
NILO, Com;' William

I
Luri'dicah - ��c�nicolor '

4°) ALIADQ MISTE-
RIOSO '-:- 11/12 Eps.
Preços: 7,00 - 3,50.
Censj.lra até 14 anos.

ClalS
'Se Ela Vollar.. �

HAMILTON ELIA

Se ela voltar, tal como a tive outr'ora,
O olhar sereno, a cabeleira ondeante, '

lembrando o tempo que 'ficou, distante,
é bem .possível que eu soÂ'ria, agora.

E hei de esperá-la, pela vida afora"
porque,' jamais, pude esquecer o instante,
em que partiu, meu pobre peito amante,
meu pobre p�ito que ainda tanto chora.

Se ela vier, .. Se ela voltar tão bela,
como na 'quadra em que' vivi, singela,
na quadra doce que eu deixei atrás,

sta. Marcia Jacques
Moura, filha do sr. Ciro
Moura e de sua exma, espo-,
sa d. Ivone Jacques Moura,
e aplicada Aluna do Colégio
Coração de Jesus.

� � � ..

Participação
Viúva Augusta da Silva José de Carvalho e Senhora

Campos I

Participa aos parentes e

pessoas da- suas relações, o

contrato de casamento de

sua filha IARA, com o se

nhor João Carlos.

Participam aos parentes e

pessoas de suas relações, o

contrato de casamento de
seu filho JOÃO CARLOS,
com a senhorita Iara.

IARA e JOÃO CARLOS
noivos

3c9-55 CuritibaFlorianópolis

Parliélpação.
BENTO MACHADO E PLACIDA LAURINDO MACHA

DO, participam seus parentes e pessoas amigas, o nasci

to de um lindo e robusto goroto," que recebeu o nome de'

MARIO CESAR, ocorrido dia 5 na Mate\,nidade "Dr, Car-

los Corrêa".
'

Participação,
JORGE H. EARBATO E BENTK AUREA CHEREM

BARBATO, participam aos parentes e pessoas de suas

relações o nascimento de seu filho JORGE HUMBERTO,
ocorr-ido 110 dia 3 na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

Florianópolis, setembro de 1955

'Participação
Waldemar Fornerolli
Paula Z. Fornerolli

Participam aos seus parentes e pessoas de suas rela

ções, o nascimento de sua filha, no dia 1° de Setembro na

maternidade Dr, Carlos Corrêa, que na pia Batismal re

cebera o nome de Rosana Maria,
1/9/1955.

".._..,_.......-,,_.-_. ..-w-.-_.._....._-..._._.•
- ....._.•.•.•-.:-_..._-.....J'!J"••_-.-..._...............

'. QUARTOS
Aluga-se quartos e vagas com ótima refeícão. Rua

.Alvaro de Carvalho n. 2,
' •

CURSO "SANCTOS SARAIVA"
,

(REGISTRADO)')
DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA

PROF. LíGIA DOS SANCTOS �ARAITA
atende aos interessados diàriamente das 9 às 12 e das

14 às 18 horas

ENDEREÇO: Rua Feliciano Nunes Pires, 13 -

'reI. 3113.

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

"SINDICATO DOS CONTABlllSTAS
DE FLORIANÓPOLIS"
EDITAL D& CONVOCAÇAO

Pelo 'presente, convoco os senhores associados do

SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE FLORIANó

POLIS, em pleno gozo de seus di,reitos para a Assembléia
Geral Extrao'rdinária, a se realizar no dia 12 do 'corrente,
às 20 horas, à Rua Trajano, 12 - 10 andar - sala nO 8;
n t -C

'-1 I
es a apitaI, com a seguinte ordem do dia. I

única - "Escolha de m�mbros da representação à

IAssembléia Nacional que se realizará no

Rio de Janeiro, dia 27 dêste mês, para
apreciar e deliberar sôbre as renúncias de Imembros efetivos e suplentes do Conselho

IFederal de Contabilidade".
João Momm - Presidente '

em, 8 de setembro de 1.955

A Maior Contribuição Para o

Conforto e Beleza do' doLar

NEHRU SUSPENDEU AS MARCHAS 'DE
INDIANOS NAS COlONIAS

PORTUGUESAS
NOVA DELHI, 6 (U, P.) - dias, Nehru declarou que o

Em' fonte ligada ao primeiro rUID_O adotado na résolucão
ministro Nehru se informou é o unico compatível em f�ce
que o governo de Bombaim das circunstâncias", Os na

proibirá a entrada dos hin- cionalistas querem a devolu
dus na Indla . portuguesa ção por meio de negocíações
quer em grupos quer indivi- dos territorios de Goa, Diu e

dunlmente, Nehru e o Comi- Damão, sob contrôle dos lu
tê ao partido nacional do sos, sendo os últimos 'em po
Congresso pediram, ontem, der de estrangeiros na Iridla.
aos hindus, que cessassem 3.S

"marchas pacif_icas" em ter
ritorio português. Morreram,
no mínimo 22 pessoas e ou

tras 225 ficaram feridas, nos
choques entre hindus e -por- MÉDICO CIRURGIAO

tugueses, Doenças de Senhoras

Os partidos' de oposição Partos - Operações - Vias

marcaram outra marcha Urinárias

nas colônias portuguêsas, pa- Curso de aperfeiçoamento
ra 2 de outubro, aniversario e longa prática nos Hospitais
do falecido Mahatma Gau- de Buenos Aires

dhi..O apêlo do Congresso roi CONSULTO'RIO: Rua Fe-

concretizado numa resolução lipe Schmidt, nr. 18 (sobra

aprovada por unânímídade do). - FONE 3512,

por 468, membros, no encer- HORA'RIO: das 15 ás 18

ramento da reunião de dois horas.

O CONFôRTO EA MEHOR CONTRIBUIÇÃO PARA
BELEZA DO LAR

Realiza o popular magazin "A Modelar", conforme

ja é do conhecimento publico, uma das mais interessan

tes vendas do ano e que se compõe de agradaveís utili

dades do lár.
Valiósos ,descontos estão sendo concedidos, consti

tu indo esta circunstância, excepecional oportunidade
para se dar maior confôrto e belesa no lár,

Os descontos que prevalecerão, sómente no corrente

[mês, sem prorrogação, são conforme se seguem:
,

10% nas tabelas de preço dos colchões e travesseiros

de' móIa DIVINO

10% nas passadeiras de congoleum
10% nas poltronas - sofás-cama e grupos estofados

15% em todos os tapetes e passadeiras de lã -

bouclê e veludo

15% nos tecidos para cortinas, decoração e estafa

mento e

, 20% no variadissimo estoque de, tôalhas de rosto e

banho.

HOJE NO ,PASSADO
9 DE SETEMBRO

A data de hoje recorda-nos que:
- em \645, entre as Esquadras Portuguesas do

Capitão-mór Jeronimo Serrão de Paiva e a Ho

landesa, do Almirante Lichtha rd, travou-se o

combate naval de Tamandaré;
em 1647, viajando de Recife, de onde partira a

28 de Agosto, com destino a Holanda, faleceu o

Almirante Joost Van Trappeu Banckrt, sendo se-

pultado em Vilisseingen;
,

em 1�20, foi o município de Lajes desmembrado
da Capitania de São Paulo e incluido na de San
ta Catarina;
1824, na Vila do Rio de Costas, na Provincia da

Bahia, nasceu Abilio Cesar Borges, Barão de Ma

caúbas, Faleceu no Rio de Janeiro em 1891;
em 1827, o "Profeta Bandarra", corsário argen
tino comandado por César Fournier, quando fu

gia perseguido pela canhoneira brasileira, "Leal

'Paulistana", comandada por Antonio Carlos Fer

reira, foi de encontro á costa de Maldonado

nnufragarido, conseguindo a sua tripulacão sal-
valfse;

I'

em 1850, no Rio-de Janeiro, nasceu LEOPOLDO

MIGUEZ, vindo a falecer naquela .mesma cida
de em 6 de Julho dê 1902, Ao morrer" em plena
força de suas realizaçõs,' exclamou: - "Que
pena, agóra que eu estava < começarrdo . .:"
em 1854, nasceu Bibiano Macedo €la Fontoura

postalat, General de Divisão do Exército Brasi

leiro, que foi M.inistro da Guerra nomeado em 11
de Janeiro de 1894 e que faleceu a 9 de Dezembro
de 1904;

em'-, 1919,. o dr. Nerêu _de Oliveira Ramos, nosso

emmente conterrâneo, então Deputado pelo 50

Distrito, renunciou sua cadeira, em carta dirigi- ,

da à Mesa do Congresso;
- em 1923, faleceu o Marechal Hermes Rodrigues

da Fonseca, nascido a 12 de Maio de 1855, em

São Gabr iél, na então Provincia do Rio Grande
do Sul.

Dr. Constantino
·Dimatos

André Nilo Tadasco

R�presenlações
- RIO DE JANEIRO

28.000 ALDEIAS DESTRUIDAS PELAS
INUNDAÇOES NA INDIA E PAÕUISTAO

FLUXO SEDATINA

31

,Alivia �s colicas uterinas
I'el.a. lIi!ão de seus componentes' Analge

sina - Beladona - PLscidia' e Rama

melís, a FLUXO-SEDA1'INA alivia pron

tamente aS eoíícas uterínas. Combate .. 8

1treau1ar1dad�s des fun;;llts petlodlc��

das, senhoras.

:t wmante e regulador dessu funções,

•Com a Biblia na Mão
\

CINE SAO JOSE-
As 3 - 8 horas.

Na Téla Panorâmica
O Mu'ndo esquecera em

vez de ampará-lo,
Paul MUNI

LORRING em:

O HOMEM QUE O MUNDO
ESQUECEU

No Progrãma: ,

Cine Noticiaria, Nac,
Preços: 10,00 -' 5,00�
Censura até '18 anos,

Joan

.di • .,.
As 5 - 8 horas.

"Walter DISNEY" Apre
senta sua obra prima
O DRAMA DO DESERTO

Technicolor
No' Programa:
Esporte na Tela, Nac.

Preços: 10,00.- 5,00.
Censura, até 5 anos.

As - 8,30 horas.

Paul MUNI Joan
LORRING em:

O HOMEM QUE O MUNDO

ESQUECEU
N..o Programa:
Cine Noticiario. Nac.

Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 18 anos.

As - 8 horas.
Richard CONTE - Pa

tricia MEDINA em:

�SCRAVOS DA BABILONA
Technicolor

No Programa .....

Noticias da Semana. Nac,

Preços: 7,00 - 3,50.
.Censura até 14 anos .

John

Vende-se
1 sála de jant<ü",
1 carro p/criança ,

,1 bicicleta marca Maratôl'�..,
Tratar à Rua Felipe, Sch-

'

midt, 131.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



VIft '._,cotão,u.lo .

,3)ife�eat(ô
a . instalação da!Primeira :assem,bléia Feminina do' Departamento "Antonieta de

Barros" da Aliança Social Trabalhista. - Na integra os ,discursos proferidos.
,

I
à Presidência e a Vice-Pre- }ão suplemente verbas para

i
fiam em suas mulheres e Partido Social Democrático. tarina e serão êles que o Cunha e tantos outros, Coe-

sidência da República e ao ,1S0 e gozo pessoal, que não' daí a restauração da árvo- Um �eito para os homens conduzirão ao palácio, junto sos, firmes, resolutos, con-
Govêrno e Vice-Govêrno do permita que, por falta de Ire. 'do trabalho, para o operário, dos votos pesseditas, outra duziremos para a vitória'
Estado.' verba, falte a sopa escolar Homens e mulheres, mais, para a classe laboriosa dos força armada pela discipli- Juscelino

.

O nosso movimento nas- nos grupos. do que outrora, hoje se ati- homens construtores da Pá-, na férrea, inquebrantavel Jango Goulart
ceu pobre e modesto; cres- Queremos no Palácio, Do- ram a uma luta igual, pela tr ia, que são o estêio dela, dêste ilustre homem públí- F'rancisco Gallotti
ceu rápido e enérgico; agi- 11a Rute - querida compa- mesma causa, a de restau- na elevação de seu progr�s- co, dêste valor, orgulho, de e Miranda Ramos.
gantou-se, surpreendendo a nheira das cantorias dos rar a Pátria! so. nossa terra, dêste homem
nós mesmas, que apenas des- nossos onibus de campanha Fazê-la revigorar tanto, Paira sõbre êles -a pre- ta.ntas vezes invejado pela Discurso da. Prof. Aurea
confiavam os, mas que agora '_ um hornem que sintetise como foi o brado resoluto sença imorredoura do gran- inteligência, exemplo e pela Cruz.
já temos a certeza de que. J. bondade da nossa gente, às margens do Ipiranga. de Getúlio Vargas. Cristal honestidade - o Dr. Nereu
iniciamos . aquela cruzada

1
corno seu hsnemêrtto .e sem= Liberdade!

.

que tine nos corações traba- Ramos!
redentora, que era e é uma rre aclamado esposo, Dr. Democracia! Ihistas, despertando-os para .

Não serão somente êstes;:
solicitação geral do povo Aderbal Ramos da Silva. � Liberdade. respeitando o futuro., entregando a êles meus senhores! não serão

loarriga-verde.
. Q.ueremos, sra. Miranda até onde vão os direitos -do um homem que continuará a somente os do bloco alian

Lauro Müller, grande e Ramos=-seu ilustre marido outro! ampará-los como que, f'a- rista. Eu 'vos garanto que
saudoso catarinense, def'i- .ia vice-governança, porque Democracia, a m�neira de zen do-se hereditário de' sua muitos outros espalhados
n iu a .nossa gente como a [ueremos um gatulista. a di- fazer sentjr-livremente nos- própria pessoa - e' êste por aí, hão de, cerrar filei
-mais ordeira diante dás au- liMr com o dr. Francisco sos pensamentos; de com- herdeiro, o continuador do {as em .torno- de nossos can-

toridades, mas também a }allotti as honras e as res- preender o erro, dabatê-Io, grande Presidente, é- João :1 idatos 'Gallotti e Miranâa
menos subserviente diante ponsabilidades de trabalho firmar as verdades e firmar Goulart. " Ramos.
dos poderosos.s- le pról por Santa Catarina as inverdades. O nosso Partido Social A 3 de outubro as urnas,

Professara Antonieta. de Foi por isso, senhor repre- ; pelo seu povo altivo e' so- Poder viver de cabeça, Democrático tem em ,Jusce- talarão a realidade· dos fa-
sentanté de. Dona Sara (redor: erguida, sem estar preso a f lino K. de- Oliveira o suces- tos.

Kubitschek, que a reação de-" Minhas senhoras e meu compromissos que -tolham I SOl' à presidência. Êste mi- 'Ela-s -saberão dizer quem
mocrática do éx-governador .enhcres. as atitudes; que emudeçam neiro já deu provas de suas é mais correto, quem é
mineiro seduziu a alma fe- Era dever nosso trazer a as consciências, ou que as realizações. Estão lá no mais altruista, quem é -mais
min ina .da mulher catari- iossa contribuição franca, tornem cegas, quando os Estado de Minas, não só trabalhador quem melhor
nense. Receba v: exa, e leve lecidida e corajosa "ao mo- contratos exigem. I' obras monumentais, mas administra.
ao eminente brasileiro. as zimento de redenção da ter- Foi assim pensand? que, também o auxílio ,aos humil- É preciso que tenhamos
certezas do nosso -aplauso e ra natal. Nele ingressamos a mulher se int.roduziu na Id�s, que se .comprova com a um governador que. viva
da nossa admiração, exten- em defesa dos ideais da mu- política.' satisfação das massas quan- para o nosso povo.
sivos à sra, João Goulart, .her catarinense, que alme- E êste homem é Francis-
pela honra de ter 'no seu es- ja ver continuadas as gran- I

30 Benjamim Gallotti.
poso o herdeiro universal da les

.

obras assistenciais, in- Exma. Sras. D. Alice
Política do-saudoso Presí- errompídas pela era dos Fausto.Gallotí e Exma. Sra.A

.

instalação da Primeir:l .

dente Getúlio Vargas. Diga- ·:randes palácios. Aqui esta- D. Silvia Miranda Ramos.
lhes que não descansaremos nos para que o futuro Go- Saúdo-vos, nêste instante,
antes de 3 de Outubro. 'ernador assuma conos.co o em nome de tôdàs as Sras.
Propugnando a eleição de

. -ompromisso de fazer letra e moças de nossa Aliança
Juscelino e de Jango quere-

'liva o dispositivo constitu- Social 'I'raba.lhista. Conti-
mos para·o Brasil aquele .íonal de Proteção à famí- nuaremos até o fim esta
anseio luminoso e enterne- lia. Que' onde hoje se lê campanha política-social e

cido na nossa Bandeira:
\ risque, amanhã se leia leite, o exercito mais disciplinado

Ordem e Progresso. 'l_ue .onde se lê champanhota elos operários de Santa Ca-

Dentro desse
.man liã se leia pão. Que contamos com o apôio ínte-programa
iunca mais em terras cata-

cstamoe unânimes. Para as- ;ral de V. ,Exciás.
.

l' d'
'ineuses a pol�tica tenha o D. AIl'ce se unl'r'a' a toAdasSliW ar que repu lamos e
loder malvado de separarl'epelimos aqueles que tem
casais, quan·do marido e

cumplicidades corri partidos mílher sejà1n funcionários
que acolhiam até as discri-

lo Estado. Qile os ftituros
ll1inações de raça, fizemos iove�;I1adQres n� nossa a-'
i10ssa patrona uma alma .IlU-. ')ençóq,da terra 'possam' dei-.
ea e branca, envolvida nu-

"<ar o PaláCio sob as bençãos
ma epiderme de ':Côr: Anto je DeÚ's e do Povo, pOI' quenieta de Barros.' Cidádã e 1ão p�rseguiram humildes

E' desejo, de tôdas nós, arregimenta-se e 'o clarim

jVÍestra, énslnou e' legislou, . 'Orga11Ízóh-se para execu- ,.do se dl'l'l'gem a eAle e falam qüe V. Excia. aô -voltar à vitorioso retumbará sonoro,
nülhei'es, antigas e' zelosas .' .

�om o 'coração e com a cu 1- tal' .,a.'lgljm,a coisa' que valo- 'de sua administraç'ão. Exma. Si'a. Sara -K. de Oli- annnciando er\festiva de
Jrof'essoras, porque não de-

tura. Para consolo nosso, ;amparam hospitais e colo- rizasse suas atitudês1norais I Juscelino subirá 3:0 Cate- veira leva a ela do entusias- progresso, pois averá tra-

:;om os .seus exemplos, dei-. lÍas. de enfermos, porque
e 0ristãs;'

"

,te e ao lado de Jango Gou- :no de nossas mulheres. balho, era de paz e compre-
XOlHl0S por companheil'a, a 1ão deixaram sem um gesto \Que desse.Um novo rumo,' lart conduzirá o Brasil por Da luta pel� caus.a glo- ensão, porque os destinos de

.ma e nossa irmã, Professora auxiliando na lüta, aqueles dias mais gle-rioso·s. dosa que é a nossa causa. nossa terra serão norteados
le socorro mãos esquálidas .

Leonor. que querem verdadeiTa- As m.ulheres alial1cl'stas Da luta magnífica que é a por um pulso forte, um cé-
lio! crianças, mãos pequeni-Conosco está também a mente, uma nação" uma ter- -estarão com êles. Lembr'al1- 'q�le vimos empreendendo rebro inteligente, um cora-
laS e suplices, pedindo para

2xma. sra. Alice, Fausto Gal-
namar menos lágrimas. l'a renovada.

. do-lhes que olhem as neces- l'(iJui com a Aliança Social \ ção magnânimo..
-

.

:otti, que há-de ser.a pri- Não queremos, como re- Renovada de bons princí- sidades do povo, com justi. ;:rl'abalhista. Esta aliança I Francisco Benjamim Gal-
meil'a .dama do Estado. E' ribuição do nosso esforço, pios;, ça. 1ue congrega quatTo

gran_llotti
eis o operoso engenhei-

Jma exigência do povo, pa- 1em distinções nem €mpre- renovada de construtivo Tódas nós estaremos aquí eles homens: 1'0, o homem iluminado nas

eu que a Legião Brasileira
;os: queremos que as mães progresso, ond� deverão ser para aplaudir, cooperar, Juscelino K. de Ol·iveira leis do Direito que governa-

de Assistência volte a ser lobres e as criançfts aban- olhadas antes de tudo os conduzir estas iniciativas Jango Goulart rá em princípio essencial-
Discurso da Sra. Maria de cIma obra assistencial, como lonadas tenham decidida- '1roblemas das massas.· que satisfazem o nosso povo Francisco Gallotti mente ,democráticos,., o Es-

Lourdes Cardoso Aquino._ l quís Dona Darcí -Vargas e "!lente a proteção que é um A reprovação do povo, e será então a glória do e José de M. Ramos. tado de Sta. Catarina.
Minhas senhoras e meus 30mo a fizeram em Santa leveI' ,<;lo Estado. que anseia por épocas me- Brasil. Senhoras e moças hoje A Mulher Catarinense

senhores. �atar·ina a querida DO'na Minhas senhoras e meus nos' angustiosas, onde a E a nossa Terra! contamos com Imtis duas agita-se,' promovendo cen-

Dois 'sentimentos funda-, .suzete, a sra. Antonieta Gal- 'enhores. éloença e a miséda não se- O P.S,D. e P.T.E. forman-I batalhadoras em nosso .De- tros de atividade patriótica
men�ais na mulher catari-Ilotti, esposa do ilustre Mi- Declaro instalada a' pri- iam tão gTandes problemas, do a A. S. Trab.. têm em partamento, a Sra. Alice inpulsionada, sem dúvida
nense tum)lltuam em mim: nisti'o Luiz Gallotti e o dr, leira Assembléia Feminina 11as que se suavisem para sua chapa homens' de luta., Fausto Gallotti, a Sra. pelo espírito esclarecido,

d·
.

t '1 d O h V' G d Bt' P d
.

R vigoroso e combativo de sua!aS malS ranqUl os, e
I 'sen 01' IVe- overna 01', :lea rlZ e ernell'a amos,

mais sól, de vida mais vi-, homem simples, achegado que ao lado de D. Silvia, D. digníssima Patrona, a ines

vida. ao seu povo, sempre con- Albertina ,dona Ruth H. da quecível e saudosa amiga,

_

Isto é l'enovação. Isto é o
I
vivendo com sua gente, con- Silva, Dr. Rosa, D. An·a, e Antonieta de Barros, a pri

Discurso da- Prof. Olga que deseja a mulher na polí- I
tinuará a viver com êle tantas outras d. Marias e meira a protestar pública-

3rasil da Luz.
' tica. Ela que sentindo o ar- I sLUL!,izando-o', amparando-o tantas outras, seguindo lado mente contra as injustiças e

Meus senhores. dor e a preocupaçãà do ho- para dias melhores. a lado os homens aliancis- os' erros de uma época, que

Queridas amigas.' mem em "mudar para me-' Êle, o Dr. José de Miran- i:.a comó Nereu Ramos, Ader- se notabilisou, desde o iní-,
Onde buscar o motivo do lho.r" está aquí, para cola- I da Ramos, tem a sua frente bal Ramos dll: Silva, Osmar I (Continúa na 5a. pág.)

3.con:fecimento desta noite borar, lado a lad.o, por en-I .

.� �t;'ii[�'�'===�J�;t'§14I0�.��'''��'�:'�''�'::.;'''':=:''_--,..-- _,o!:ehíssima'! tre lutas e cancelras, e

en-I
.

I
'Orf(r� buscar- êste emusi- tre glórias que hão de vir.

1smo verdadeiramente em0- Glórias!
..... ----'. - ._. - -- -�"""-- '- �-- '"--.,,......,.-_

.

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

.,...,._-=.---

cional, que destrói barrei- Glórias como as que se

ras .e se avoluma vertigino- prenuncjam já, por todos os

samen te! recantes de nosso Brasil e

Onde buscar tudo isto! de nossa terra.
Na mulher: .. Ela que'por Glórias, pOl'que � o povo

natureza traz o 'germem das já acostumado a êste regi
A..sra. Maria de Lourdes Cardoso de Aquino, presidente realizações, ela q,ue faz nas- me de l'ivre democracia, e

do. Departamento Feminino. "Antonieta de Barros" tl:1� CeI', e cria e constrói e con- sentindo melhor sliàs' difi

Aliança Social Trabalhista, quando dava pOl' instalado.s os quista e forma. culdades, não póde errar em

trabalhos da la. Assembléia Feminina. Mulher quasi perfeita, escolher.
quando 'é exemplo de sacri- Hoj'e, êle pensa diferente
fício, de' renúncia, mas que de óntem, e recorda um

vai ao impossível quando passado que foi grande e

sente o ,desiquilíbrio das compara com o presente.
causas quando sente o des� Não! -ele não se deixará
morona� compaçado de uma lev'ar por promessas de vés
árvore frondosa, mas que, perá de eleições.
pelo contacto" com a terra 'Os olhos estão bem aber

preguiçosa e quase inerte, tos p� ra ver; .os ouvidos_pa
que não lhe deu a seíva, ra' ouvir.
rende a de_clinar. E as consciênCias e!tão
A árvore, n nação. 'lenl :1.corda·das e éscolherão
E nós, a seiva. certo.
A terra faltou

.

o preparo Pertencemos a uma' ali-

, Discursa a professorà Olga Brasil'da Luz, saudando as
" "\ ','

;erihOl'as Alice(Fausto Gallotti e Silvia Miranda Ramos e

deput!ulo Maur�cio Alldrade, representante da sra. Sara
Rubitschel{ de ·Oliveira.

nós e seguiTemos até a vitó
ria e depois dela, c-on tinua
eemos .. com os governantes
para o prógresso de nossa

terra.
Sr. Dep. Maurício de An

dl:áde.

ra,
Excelentíssimas Senhoras

Vice-Presidentes do nosso
conceituado Departamento,
O: Leonor de Barros, D. Al
.ier tina Braz Alves, D. Síl
via de Miranda Ramos,
lVIeus Senhores, minhas

Senhoras, gentis senhori
n has.

Barros, saudosa e- sempre
pranteada educadora e ex

pressão legítima das virtudes
da .mulher catarinense, deu

o seu querido nome para ins

piração do grandioso movi
mento feminino pela restau
ração da terra eatarmense.
Patrona do' Departamento
Feminino da Aliança Social
Trabalhista.

Assembléia Femini.na, reali

zada; na segunda-feira últi

ma, I}o Cine-Ritz, constituiu,
como adiantamos, um espe
táculo diferente, pela vi

bração, pela espontaneidade,
pelo entusiasmo.
Já muito antes da hora

marcada, o Cii\e-Ritz estava

completamente lotado. Cen

tenas de pessoas, por isso,
voltara1u da pOI;ta para ou

vir, em casa, pelo rádio a

magnífica e impressiominte
demonstração partidária,
MaIs. d.o que palavras, (';:;

clichês q\:le: ilustram. 'esta re

portag:em;';mostral'n o que foi
a magna. sessão: um premin
cio da esmagadora vitória da

Aliança Social Trabalhista
com Juscelino Kubitschek e

João Goulart e Francisco
Gallotti e Miranda Ramos,
Além das orações que pu

blicaij10s na íntelgra, falaram
os srs. deputado Mauricio
Andrade, ilustre represen
tante da Exma. Sra, Sara
Kubitschek e Senador Ne-
rêu Ramos, a cujos discu.rsos
fazemos referencia especial,
em outro local.

lo Departamento Feminino
'Antonieta de Barros", da

\\iança Social Trabalhista.

a simplicidade, que me em- Ilmar Corrêa. Querémos,
polga a e�oção ao presidir i dona Alice, que a sra. seja
uma s.olel1ldade como esta e aqui o que tem sido, no Rio,
30 fibra que me manda presi- para o Abrigo da Criança
dí-Ia, como dever ,daquela Abandonada. 'Queremos. seu

",que, mais pelo entusiasmo ilustre esposo no Govêrno;
do que pelo merecimento, foi porque queremos um Gover
escolhida, g:enerosamente, rlado!' que olhe pela mái po
para dirigir o magnifico, bre, que, proteja a criança
invejável -e invejado movk_ desamparada, que antes de
mento femin'ino de apreço" abrir as portas dos palácios
de apôio e de irrestrita so- suntuosos, feche a entrada
lidariedade a:os c'al1ai(látos� dos cemitérios infa�1tís. Que
que o P!,!-rtido Social 'Demo- remos no .poder um hQmem,
crático e o ·Partido Traba� de mais coração e menos es

ihista Brasileiro indicaram to;uago, um ser humano que

nescessário para revigorar.
Mas não tombou ainda! .

Os homens do Brasil cOli-

!;inça que comunga os ideais
de. 2 partidos o Partido
Trabalhista Brasileiro e

Excelentíssimo Senadm-
Dr. Nerêu Ramos,
Excelentíssima Snra. D.

Lourdes de Aquino, nossa
prezada � infa tigavel Presi
dente,
Excelentíssimas senhoras

Presidente de Honra de
nosso Depârtarnento Femi
nino, D. Beatrrs Pederneira
Ramos, . D. Ruth Hoepck da
Silva, D. Alice Fausto Gal
lotti,
Excelentissirno Snr. De

putado Maurício Andrade
digníssimo representan.te d�
excelentíssíma senhora D.
Sara Kubitschek de Olivei-

Singelas por demais são
ninhas expressões para um

momento tão grandioso e

solene. Quisera possuir do
tes oratórios para bem ex

primir os sentimentos que
me inundam a alma e dizer,
30m brilhantismo, o que o

espírito modestamente con

'ebe, nesta hora de fé cívi
'3a, em que a Mulher Cata
rinense se levanta pela vi
tória de uma graIlde causa!
.

A grande causar do p'ovo!
A grandé causa da: Aliança

.

SOGial Trabalhista.
.'

�.

A Mulher eatar.inense

Flagrante da en.tr:'�:àà::d� sra. Ruth Hoepcke ela Silv::t, presidente de Honra do De·
"" partamento Feminino.
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A VISITA DE "MISS S:AN tCCATI\RIN1\'� E "BrOCO DOS XX" �DE 1T�]Ar A
<,

JOINVILlE

A VO�HjO G :ANDE
CHEFE

Pela segund a vez nestes

dias, ouvimos empolgados a

vós do grande chefe - dr. i .IOINVILE, 31 (Do
. C?r- : agradecimen t? às hon�e��- r _

xxx compareceu dando o chq
Nerêu Ramos - que arreba- . respondente)

.

- ConstItull�- ,gens que muito a senaib ili- I ,�tarde, no,�agestoso Es� inicial sob fortes aplausol e

tadoramente eletrísou a as- se em grandioso aconteci- zaram. I tádio do América F. C., fOI xxx
s,

sistência que superíotava o mente social a visita a J?in-I Mais tarde, como atração ,levado
a efeito o aguardado A noite, em sua sede

crNE RrTZ... vile de Miss Santa Catar-ina, artistica da noitada, apre- embate futebolístico que re- "Grêmio 25 de Julho"
'o

.

' Por
Foi longa a oração entu- senhor'ita Ana Mar ia Heu�I I sentou-.se,

coadjuvado pelos uniu em cordial disputa. os seu turno homenageou
siasta '.do .nosso grande che- Siqueira, e da luzida ernbai- amadores de gaita' de boca quadros representativos do distintos visitantes Com UOS
fe, grande, fluente, vibrante xada do tradicional Bloco

I
locais senhores Rolando Pu- Bloco dos XX e S. E. R. animado "saráu dançante'�

e segura; o mesmo ardor de dos XX de Itajaí, formada feschel e 'Gun ther Pfutzen- "Eles são de Família"! ten- A despedida, iIiterpreta�

f ·h·
sempre, o mesmo arrebata- por jovens da mais alta so- Ireutelo, e apreciado artista' do vencido êste último com do o agradecimento pel�

aleC80 em Conoin as o Jovem menta, a mesma serenidade ciedade da progressista ci- das boites e televisão pau- o que logrou a posse da Ta- confortadora e amistosa a.

P 11 O
nas palavras, não vindo como dade do vale a que empresta 'I lista Kurt Klein e sua har- ça Amizade oferecida pelo colhida, o Presidente d

'aory de' Lima, vereador do
.

S os nossos adversários, atacar o nome. monica de boca, que execu- desportista dr. Hélio Milton. Bloco dos À"X; jovem Se.ba
°

Notícias ontem chegadas' da escada, contra a VIdraça víolentamente, como ainda Os distintos visitantes fo- tou belos números com gran- Pereira. ' tião Reis, ofertou arti'sti
s·

C
.

I' f h I" t f
.

d domingo, na praça pública, ram homenageados com uma des aplausos,
_

Seleta e boa assistência .trofeu, como lernbrançj, deco•
a esta apita 111 ornytm a- que a eX1S e, erm o-se com , ): S

ver falecido em Cánoinhas, certa gravidade. Foi socor- atirando-nos insultos, como série de brilhantes festas Mais adiante, a agremiá- em número ocorreu à bela

I
sa inesquecivel excursão

o jovem vereador Faury de rido pelo sr. dr. Osvaldo Se- em desespero de causa... promovidas pela simpática ção dos jovens "bem" ho- arquibancada de cimento Joinvile, ao Pn!�idente da
Lima, da bancada do P,.'SD. gundo Oliveira, para cujo A outra vez que ouvimos a sociedade'Esportfvo-Recre.a-,' menageou Miss Sante, Cata- armado do estádio "ameri- sociedade anfitriã, dr. Rélia

O lutuoso acontecimento consultório dirigiu-se em palavra do ilustre catar�nen- I tiva "Eles são de IFam.ília"!, rina, e aos distintos inte- cano", aplaudin.do com enolMilton Pereira, o qual agl'a�
foi consequência de seno automóvel de praça. se, o maior da atualidade também composta de .Jovens' I grantes

do Bloco dos XX tusiasmo as jogadas dos clu- deceu em breve improviso a

conflito, ocorrido na Câma- A mesa da Câmara; em (este sim é que é o maior dos de nossa melhOl� sociedade, com champagne", falando bes pioneiros do "society simpática homenagem dos
ra. de Canoinhas, no dia 21 ofício, comunicou os fatos homens de nossa terra!) com a colaboração dos Gre-Ino ato o orador Jamel Che- foot-ball' catarinense. Ivisitantes que pouco depoi
de agôsto últhno e assim re- ao exmo. sr. dr. Juiz de Di- tambem foi no domingo pela. mios '�Crisantemo" e "25 de i de Dippe.

"

Miss Santa Catarina, ho- seguiam viagem para seus
lata.dos pelo nosso confrade reito da C�m:'lrc.::t, pedi!ld?- l11an�i,. quand� .(�� irradi�çà,) Jul�o". I As danças, n:uito anima- menageada nesse prélio, I pagos. ,s
Barrtga-Verde :

' lhe as providências cabíveis da Racho GUalu.la, do dISCO Sábado, na bela sede do das, sob os acordes do novel

"Acontecimentos lamen- ao caso, prtn cipalmente C011- em que havia sido gravada I "Gremio 25 de Julho" teve. conjunto ritmico da "Co

táveis desenrolaram-se 'se- era a agressão sofrida pelo I
sua oração anterior,..

. I lugar elegantisslma "soirée:', II :lmbia 'Orquestra:' c�:ldu
gunda-feira última, no re- Legislativo com a violenta Grande massa popu�ar a11

I da.nçante em hom�nagem a zf do pelo conhecido cro

cinto da Câmara Municipal invasão do local de seus tra... estava parada na esquina da, MISS Santa Catar-ina, com o ' oner" Mauro, alcançaram

que achava-se reunida em' balhos. I
A Soberana e· ali mesmo comparecimento numeroso I magnifico sucesso, prolon

sessão plenária. Lamentamos, profunda- notámos com? a pal�vra d� do mais representa��vo .

de I gando-s�' até avançada hora

O assunto ventilado refe- mente que tais fatos tenha- !laSSO chefe era ouvida COU. nosso "gran d monde' social, de dommgo.

ria-se à acusação formula- mos à registrar, esperando lo maior acatamento, .. se.n- que se revestiu de ímpar bri-I
.

O andamento dessa brl-
1

da contra o NuCleo Rural que cada um meça as

gl'a-,
times novamente o anten�r Ihantísmo ! lhante rioi tada social foi

de Major Vieira, que teria ves conse.quên'êIas de qual- a�re�atam:n�o,. a me�ma VI-,
Ao seu ingres�o no salão transmitido �al'a seus )1�1-

incorrido em gravíssimas fa- quer ato Irrefletido que po-
I braçào, que vírtha elo ínteme- de festas, sob VIVOS aplau- merosos ouvintes, através

lhas na distribuição de se- derá acarretar fatos de grn- 'I
rato condutor de homens, sos, Miss Santa Catanina foi excelente irradiação, pela

mentes de trigo aos lavra- vida de imprevisível, mor- que ali estava falando quasi [alvo .de expressixa homena- seus locutores Char-les, We

dores daquele distrito, ten- mente nesta hora em que as por ,duas hora.s ... Voz d� gem, no lhe ser oferecida be; seu slocutores Charles "VVe

do sido levado a efeito um paixões políbcas marcham gente moça, forte" esmaga� la "corbeille" de flores na- bel' e Luiz Carlos de Cam

inquérito de parte da Câ- para o máximo do calor an,- dora, apesar de seus anos turais pelas senhoritas Re� poso

mara, do qual" encarregou- te a proximidade de um plei- bem vividos e que tanto tem, gina Luiza Olsen e Ruth Sil

se um-à comissão de três Ve- to eleitoral decisivo para os dado ao nosso querido Esta- va, dirigentes do I "Grêmio'

reãdol"es. rumos administrativos' de do e a Pátria... Crisantêmo", como preito lia

Ao sel: discutido o caso, nossa terra. Êle será sempre quer quei- ·simpatia e admiração da so-

surgiu violento incidente 'Nesta hora dificil, a nos- ram ou não o maior catari- ciedade joinvilense.
entre "Qs Vereadores srs. :,·80 ver é criminoso todo a- nense da atualidade e um:-\.

d f,
.

b 'Ih t Pór seu l)resic1en,te, dr.
Faul'Y de Lima, do PSD, e' quele que, como se diz, pu-

as 19uras maIS rI an es

::l t l'd d b '1' Hélio Milton Pereira, a S.
Silvio Mayer, da unN, inci- zer mais lenha no fogo das l a a ua I a e rasl eIra ...

Bem haJ'a, o nosso grande E. R. "Eles São de Família!"
dente que teria menores paixões desencadeada>� ,

consequências não fora a in- rlá necessidade de maior chefe que' aqui está pam horne!fageou à mais bela ca-

,

1 t I' tarinense com vistosa flã-
vasão do re.cinto pelo sr. Mi- 00mpreensão geral da gra- sUlar-nos na sene a en 'us as,·

, r t· d it" mula; entregando ainda um

guél Maron, ,de Major Viei- vida de da hora que passa,
lca a v ona,..

mimo da Drogaria e .Earmá-
ra, que praticou, atos de vio- ;:Jara que Canoinhas possa

A. S.

]'
.

t t
.-------'---- cia Catai'inense S. A ..

enCla e agressão' con Ta a ''( Tavessar este período pré
- DESPEDIDA A homenageada, em rápi-

Câmara porquanto não po- eleitoral sem acoí1tecimen- .

,
, PRA'GA o (U P) N das palavras, disse de sua

del'ia siquer penetrar no 10- tos até dramáticos que vi- ,<>, ,- o

P I,· d W 11 t' alegria ém estar nesta cida-
cal ,dos traba)hos. ' dam depor con tra nossos a aclO e a cns em, rea-

j. f t d I de, por si já conhecida e que
O Vereador S1.. Faury de �Ol'OS ele povo civilizado e lzou-se uma es a e (espe-

d'd 1
'

d tanto admirava, faz-endo seu
Lima, diante do conflito, e )rdcito".

r 1 a em 10menaogem a e- ."

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

segundo presumimos, com a legação elo Teatro Populn.!'

intenção de evitar maiores Brasileiro, que visitou a

males, procurou retirar-se CUMPRIMENTOS "ch2c021ováquia.
apressadamente dq local da 'PARIS, 8 (U. P.) - O ma�

agitada sessão para ganhar rechal Tito, cnvjoll 'ao sr,

a riJa. Aí então, p,or' moti- João Café Pilho, presidçnte
vos que preferimos não co- da República do Bra�il, u�n

mental' até que o poder res- telegrama de feliCitações
ponsável ap�ll'e �evidaménte I por ��tivo da festa nacional
os fatos, fOl calr, na curva. braSIleIra. '

-

Florianópolis, Sexta-feira, 9 de Setembro de 1955

ULTIMA HORA

xxx

Na manhã de domingo,
novamente na moderna séde
do "Grêmio 25 de Julho", re"
alizou-se o atraente coquetel
Çlançante em homenagem à
distinta caravana do Bloco
dos XX, sendo muito bri-
\hantismo mais essa reunião
sodal a que compareceu nu

metosamente a mocidade 10-
cal.
Tambérá, presente, esteve

Miss Santa Catarina, presti
gÜ,ndo simpaticamente 'êste
outro empreendimento' lou
vável da S. E. R. "Eles são
de familia" i.

Loteria d'o Estado
Resultados' de onjemEM ,LIBERDADE

TOQUIO, 8 (U. P,) - O 10.074 Cr$ 200.000,00 - F,lorianópolis
ministro japonês dos Ne'gó- 2.957 Cr$ 25.000,00. _:_ Florianópolis
cios Estrangeiros forneceu, a 11.793 Cr$ 15.000,00 - Florianópolis
lista de .1.3�65 japonêses pos- 2.539 - Cr$ 10.000,00 - Concórdia
tos em liberd�de 1.050 -- Cr$ 5.000,00 - Criciuma

Esll···e�iãc�u�IO��J�õl··lerWente�

/

O Cine-Ritz foi pequeno para a instalação da la. Assembléia Feminina do Departamento "Antonieta de Barros".

Reportagem nas págs. 4a. e 5a.

o SINAL DA DERROTA.

A manifestação monstro, que durante 20 dias pre

pararam. ao sr. Governador do Estado, nq Dia da, Pá
tda, foi a visita da saúde à Frente Democrática.

Tres bandas musicais contratadas, sem (wntar a

do Abrigo, que compareceu' por ord�m, do homena

geado! Muito foguete! Cinquent_a cartazes anunciando

as obras bornhauseanas, entl'e aS quais 28 do govêrno
Federal e de outros, como os armazens de trigo, do

Oeste, o estádio da Fac., a prolongação ferroviaria

Itajaí.:.Gaspar, os postos de suinoc41tura, a Materni

dade Carmela Dutra, etc. etc. etc.
Até o aerôporto da Base, construido pelo Ministé�

tério da Aeronáutica e ainda não inatiguradó apareceu

como obra do sr. Bornhausen!!!

Não faltou, para rídiculo, o' anúncio do Parque
Infantil de Florianópolis, que se i'esume em tres ba

lanços e duas zangaburrinhas, ,ali no terrenó da Le�

gião!!!
�

"

Ao excesso de cartazes chupinhescos correspondeu
o pO,VO com sua ausência.

x x

x

Não pedi informações nem mandei ninguem oÍlser-
vaI': fui eu,mesmo.

No máximo dos máximos, duas mil pessoas, M

maioria vindas do interior e dos municípios vizinhos"
em tr'ansporte especial.

'

Nas escádarias da Catedral, ninguem! A 15 metros

abaixo da porta do Palácio, o trânsito estava livre,
ab_e.rto! Ao lado, pela Tene!lte Silveira. passavam os

veículos, até quando, para impedi-la, atravancaram
na com dois chapas-brancas! Apenas menos de um

terço do canteiro do jardim fronteiro ao Palácio, esta
va tomado!

Quando o Chiquito Mascarenhas, 4esesperado com

o fraca3so da manifestação, calculou o povo em 2�,OOO,
ouvi ao meu lado um velho udenista dizer à esposa:
-, E'! Estamos derrotados! Que adiantam essas

mentiras tolas? Será com elas que iremos contar vdto�

nas urnas!
x x

x

,O mais interessante episódio passou-se à porta da

re3idência do sr. Jorge Lacerda, às 19,30 horas, Ali

compareceram algumas dúzias de pessoas, às quaiS
o candidato presenteava com uma. péleguinha e reco

mendava:
- Mas olhe, não falte! Vá logo ali para o Largo

Fagundes! Quero muita palma e muito grito!

\
x

Diversos onibus, mandados para o interior do mu

nicípio 'à procura de voluntários, regressaram vazios.
As caravanas aliancistas constataram o fato.

x x

x

Falando ao rp.icrofone e com espêranças de que o

interior acr�ditasse, o sr. Lakerdis - como diz o dr.

'Yanderley - saiu-se com esta, recebida com estron
dosas gargalhadas pelos que não estavam ali "profis
sionalmente" :

- "Esta é a maior manifestação que eu já vi em

,Florianópolis, desde os meus tempos de menino!"
Os que viram a manifestação e ouviram essa ti

rada, imaginarão o que têm sido os tais 'concorridos
comícios do sr. -Lacerda, no interior .

. ,x x

x

Depois do fracasso ruidm;o da manifestação, gru
pos, ao se dispersarem, pediram a palavra dos srs.

Paulo, Bornhausen e "Lerner Rodrigues".
'

O ,primeiro confessou que era mesmo Coca-Cola e

o segundo achou que era uma injustiça o sr. Bornhau
sen nãe ser candidato à Presidencia da República.

O traídor do P. T. B.; já expulso, com a expulsão
confirmada pelo Diretório Nacional, não se esquec,eu
de atacar os Ramos.

"

Quando quis violentar os ataques, recebeu o aviso:
- Acabe com isso que o Celso Ram'os Branco, o

Laert Ramos Vieira e o Jaime Arruda Ramos estão es-

cutando!
-

x x

x

Ninguem falou em J:uarez Távora.

GUILHERME 'TAL
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