
Os nossos círculos políticos e soe:, iálj���rer�o no pr6ximo dia

48, um grande banquete ao p_reJii8i'govâ1n�dPr Aderbal Ramos

da Silva, homenageando ·lambém a exma. sra, �dfe/Hoepcke daSilva.

de 'adesão nas redações d'A Gazeta e deste jornal
e no Clube Doze de AgôSlo

Os mineiradores catarinenses em

conferência com o sr. Oetulio VBruaS
Palavras de encorajamento dó presidente eleito

CRICIUM.t\., 12 (Do Correspondente) A comitiva de mineira;
dores de carvão e o prefeito Addo Faraco regressaram ontem á noite ·O_ois cruzadores paradas fazendas de §ão Pedro e Itú onde conferenciaram durante uma ho- -

l-a com o Presidente Getulio Va-rgas. Trouxeram a garantia da sobre- a Argentina
'vivência dalÍndustria do carvão nacional tendo o Presidente Getulio WASHINGTO.N, 12 (V.A_) - A

encorajado os mineiradores dizendo-lhes o seguinte: Argentina firmou Ontem o con-

"Os senhores devem aumentar a produção para baratear o custo venio de compra de dois cruzado-
I

res- norte-americanos, a' fim de1C aproveitarmos o que é�nosso. Precisamos revigorara a crença no
contribuir para o fortalecimento

carvão nacional" Reina grande contentamento na população pelas da defesa do Hemisfério OCidental.- é velho e revelho para esse Venerando Tribunal, que teve oportuní-
-eonrortadoras e encorajadoras palavras do. presidente eleito, dr, Ge- 'I'nata-ss de dois barcos de guer- dadé de debatê-lo amplamente quando da Consulta feita pelo PSD.tulio Vargas. ra de 10.000 toneladas - os cru-

'

A Resolução n. 3.445 e o processo n. 2.023 (Protocolo 1.161
zadores. "Phoenix" e "Boise", A D. F.), que lhe deu origem, encerram e condensam 6 pensamento datransrerencia terá lugar dentro de TSE a respeito.

Crise no UDN
I,

.

- .errónea e dolosamente, sentimo-nos obrigadas ao exame do recurso-

paU tsta . e à discussã-o do interpretado, para que não fiquem sem resposta a.
S. PAULO, 12 (V_A.) - Segun- má-fé e o sofisma, 'a servitio de interesses mesquinhos e subalternos ..

do se noticiou ontem nesta capi- A interpretaçõo dos arts. 139 e 140 da Constituição Federal. "-tal, o adiamento da convenção da segundo os recorrentes.
UDN teria sido motivado por lu-

1. Citando Ruy '8 discordando da decisão esposada por €sse Cotas internas no seio da agremiação,
lula que se estaria agravando a le!ldo '.DSE quanto à resposta dada à consult_a (Res. -3.445), acentúa· a
-cada momento.' recorrente que

.

RIO, 12 (V.A.) - Iniciaram-se
ontem as pro,�as �o c�ncurso de
-admis.são do Instlluto de Educa
ção, estabelecimento padrão de
ensino do ,Distrito Federal e onde
as coisas excepcionalmente se pro'

letra B do art.' 139
.

da Constituição Fed€ral. esquecem intencional-
cessam com descencia. Duas mil mente os comentadores da recorrente a inteligência própri'a- do texto.
jovens disputam cem vag'as ap.e-I ç[ue

,�ó pode .ser obtida pela analise de todo o seu' conteúdo e pel()
[]as.

Conclue na 3a. pagina

Listas

I

'. o lII.ü8 ANTIGO DURIO ·DE SANTA C.ATAltINA ,

:JlMJl'lM'dCl • D. g.natel 8mNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DB A.RBUD..l- B..lJ(08

Florlan6polls-·Sábadc, 13 de .Janeiro de 1951
.

,
. r M. 11.045Ino XXXVI

.

Ia próxima semana
-

a diplomação do Presidente
e

.

do' Vice-Presidente da .República." I' .

Até terça·felra estará encerrada a apnracão final
_,

RIO, 12 (V.A.) - O ministro Ontem foi feito o julgamento

I
deverá apresentar seu parecer ate

Ribeiro da Costa presidente do I
da Bahia e Ceará cujos resultados amanhã. Os diplomas de Vargas

Tribunal Superio; Eleitoral ·e de-! ficaram aprovados. Em resu�o:
. e-Café ;Filh.o _j�, estãrrsendo ímpres

mais juizes dessa alta corl€ in.! a diplomação se fará na proxima 50S em pergaminho, na Imprensa
formaram ontem á reportagem semana. O relator geral do pleito Nacional.

que' iodos os trabalhos d€ apura

ção eleitoral estarão definitiva
merrte-sencerrados até aproxima
terça-reíra, dia 16.
Poderá então ser feita, a diplo

mação dos srs. Getulio e Café Fi
lho. Pratícarnen+e a partir de

hoje o Tribunal já está em condi

'ções de proolamar e diplomar de
- vez. que só faltam Os julgamentos
do resultados de Piauí, Rio Grande
do Norte, Maranhão e "I'err itor-ius.
Esses resultados já não terão mais ensino em todos os cursos supe
nenhuma influencia decisiva no riores mantidos pela referida Uni-

Tribunal' Regional
Eleitoral

8ratoito O' ensino
superior na Doiver ...
sidade .do Brasil

Not� oficial
O Tribunal Regional Eleitoral, em ses

são realizada hoje, apreciando requerí
mento do Diretor de sua Secretarra, em
que .êste pedra se instaurasse inquérito
a respefto"t1e \l.ma nota publícadaj em um

vespertino que se edita nesta cídade. se

gundo a qual determinado recurso na
via sido arrazoado pelo recorrido "em
urna .das

me�
do Clube la de Agôsto

diante _de p . esso

qU,e não 'pod�ria ter
saído da -Sec arta" do Tribunal Regio
nal Eleitorar-, resolveu, contra o voto do
juiz dr. Jósé do Patrocínio Gallotti, que
deferia o pedido, não det'ermmar a aber
tura do inquérito pedido, uma vez que o
funcionário que a sollcitou merece a in
teira confiança do Tribunal, sendo certo,
ainda, que o jornal fôra mal informado:
o que a Secretaria fêz, e não era prol
bido, foi mandar fornecer cópia da pe
tição de recurso ao delegado do partido
recorrido, assim como, também, forneceu
ao recorrente, a seu pedido, cópia da
contestação apresentada pelo recorrido.
Florianópolis, 12 de janeiro de 1951.

'" :-

I RIO, 12 (V.A.) -

-

Em reuúrão
ontem l'l!alizada, o Conselho Uni

versitárto da' universidade do

Brasil -

aprovou- a gnatuídade -de

caso. versidade.

Autorizada a' TAC a

pcuscrem Laguna.
RIO, 12 (V. A.) - PELA DIRETORIA DE AERO

.'

NÁUTICA CIVIL, FOI ONTETM, AUTORIZADA A TRANS_
PQRTES AJl:REOS CATARINENSES S. A. FAZER POU_
SOS EM LAGUNA.

quatro meses,

_ Congratula-s8 a AssocllPção Comercial
com ,o goterou do

.

sr. dr.- lderb81
Bamos- da Silva

Notável a melhoria verificada no fornecímento de 'Do''as mil candl·ü'atav,luz e energia elétricas à capital do Estado. QAo sr. dr. Aderba) -Ramos da Silva, preclaro- governador do Es_
1ado, '0. presidente da Associação Comercial de Floria'nópolis dirigiu
o seguinte telegrama de congratulações pela melhoria no fornecimen
to de luz e energia elétrica a t:)sta capital e cidades vizinhas:

Fpolis., 10 - A Associação Comercial de Flo,rianópolis em sua

prú1H�ira .reunião da Diretoria, neste ano, formulou votos de congra_tulaçoes ao Govêrno de vossência pela notável melhoria' no forneci
l�ento de luz e energia elétricas à Capital do Estado e ás cidades vC,zmhas. Atenciosas saudações. Charles Edgar Moritz, presidente.

Contestando o recurso contra a
.�

diplomaoão do sr•. Nerêo Ramo's_
"O RECURSO DA' U.D.N. E' FEITO UNICAMENTE' VISANDO Á

PESSOA DO RECORRIDO, CUJO SUCESSO NA VIDA PU'BLICA
TANTAS ALTERAÇõES PSíQUICAS TEM CAUSADO AO ADVOGADO
DA RECORRENTE".

Egrégio Tribunal Superior Eleitoral:

Alegando inelegibilidade do dr. Nerêu de Oliveira Ramos para a

Câmara dos Deputados, pela .sua qualidade de Vice-Presidente da He-
pública, no pleno exercicio do cargo, quando da realização das elei·
ções de 3 de Outubro p. p, recorre a UDN da expedição _.do diploma
de deputado federal feita ao mesmo pelo Tribunal Regional Eleíto
mi de Santa Catarina.

E requer que (}S votos preferenciais, em numero de 14.513, pelo
mesmo recebido, sob a legenda do PSD, sejam declarados nulos e des
contados no total de votos apurados para assim; ser novamente cal
culado o quociente eleitoral e operada nova distribuição das cadeiras
de deputados federais ..

-

-FL't'sd:amenta o seu recurso a UDN nos arts. 170, letra A do Código
Eleitoral e 121, item III da Constituição Federal.

Expondo o que supõe ser o seu direito analisa a recorrente os
, ,.

arts. -139 e 140 da Constituição Federal; a consulta feita sõbre o as-

.sunto pelo PSD a essa alta Côrte de Justiça Eleitoral e a resposta à
mesma dada, constante da Besolução n. 3.H5.

Indo além, reporta-se ';;I: recorrente a um recurso' Interposto e,

logo a seguir, abandonado, pelo PIT'B, Secção de Santa Catarina, con

tra o registro do recorrido como candidato a Senador para confessar,
linhas adiante, a interposição, fora de � prazo,' de ,esu�J.l...s·eu, contr�
o registro do recorrido Gomo candidato a Senador e a Deputado Fe-
cle�al pelo .PSD.

, .

Faltando ii verdade nas alegações fàUas quando ao recurso inter-,
.

.

posto pelo- PTB, pretende' provar o alegado co� a- cer'tídão (doc. n,

1) -expedjda velo' TRE de ,santa Catarina, da q�lal se verifica, a pri
ma vista, que o recurso interposto e, logo a seguir, abandonado, pelo
P'l'B se referia, unicamente, à candidatura do recorrido ao Senado
Federal e não à Câmara dos Deputados;

FInalmente, sem nenhuma vantagem para a sua causa, - mesmo

em seu, prejuizo -, e deixando transparecer tremendo complexo de

ínfezíoridade, e penosa. inveja da projeção do recorrido na vida po
li-tica do país e do prestígio que desfruta entre os dirigentes das vá
rias agremiações políticas 'nacionais, - a UDN, inclusive - arregí
menta a recorrente uma . série de ínverdades, procurando, com do-'

cumentos destituídos do menor valor probante, fazer crer à nossa

mais elevada Côrte Judiciária Eleitoral que a eleição do recorrido re

sultou de coação derivada do exercício do cargo de Vice-Presidente
da República.

xxx

O tema sôbre o qual versa a única parte aceitável' do recurso já

Todavia, tendo a recorrente dado uma interpretação capciosa,
tanto no ponto de vista [uridíco, como o aspecto gramaH91, quer
ao texto constitucional quer à consulta feita, com

\
,0_ transcrevê-la

"u'a lei n'ão pode tel' palavJ'as i1l1Úte is, rnaximê a lei aas tets"s
a Constituição".
2. Ao mesmo tempo - em que se mspiram na Ilção. do m.estre ex_

cel'1o, evitam os recorrentes o eX'ame do texto integral dos artigüs que
comentam.

3. Apegados à interpretação l�estritiva e parcial dos ns.. IV e II�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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T . 6
�:� Machado & Cia. S/A-Comércio fl' Aqêncas ..:.
:�: distribuj�ores·. das 3;fa�adas balanç�s FILlZOLA, co��nic�m que

.

est�o aptos �i.
. %" a garantir assístencla permanente as balanças adquírídas em suas lojas, con-' �...
�:� tando para isto com os serviços de mecânico especializado na Fábriza Filizo- .:.
�:� la, de São Paulo, onde o mesmo vem de realizar completo curso de especía-

I

.

�:� Iízação em consertos, ajustamento e reformas de balanças.
.

�.
�.� Rua João Pinto, 12-Florianópolis.�Santa Catarina --- Telefones: 1658-1500-1362 I:
.� yC. I...
..'! � ..
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Clube Doze
.

de
-Convíte

Agos�o

Q ESTADO- Sábado, 13 de Janeiro de 195.t"
--------------------------------------------------------------

III
L

pIA 28 DOMlf'!GO -. SOlRÉE DENOMINADA "O ,BAIÃO NA COLINA". -- NOTA: TODAS AS SOIRÉES TERÃO-INICIO ÀS 21 HORAS'� SERVIRA
DE INGRESSO O TALÃO DO MÊS DE JANEI/RO. PARA A SOIRÉE DO DlA.20 "NOITE CARIOCA" -- NÃOHAVE-RÁ INGRESSOS ESPECIAIS -- CHAMAMOS A

ATENÇÃO DOS NOBRES ASSOCIADOS -- O DEPARTAMENTO SOCIAL SOLICITA NÃO LEVAREM MENO-RES AS FESTAS NQTURNAS/A COMIS§iO FISCAL 'AG
.' IRÁ- COM O ,MÁXIMO RIGOR JUNTO A PORTARIA.

- .

-

JUIZO DE DIREiTO DA CO�
MARCA DE TIJUCAS r

EDITAL DE
-

PRACAS, COM o
PRAZO DE TRINTA DIAS
() cidadão Carlos Temes, Juiz

de Paz no exercício do cargo de
Juiz de Direito da Comarca de 'I'i

[ucas, do Estado de. Santa Catari-
'na, na. forma 'da lei, ele ... ·

,

FAZ SABER aos que o presen
te edital virem ou dele conheci
cento tiverem, expedido nos autos
de interdição da Davi Xavier O·
sório que se processa perante êste
Juizo e cartório do escrivão que
ele subscreve que,' atendendo ao

que dos autos consta, por despa
cho' proferido aos 9 de janeiro de

195'1, autorizou a venda em has
ta publica, dos 'Semoventes abaixo

descritos, com suas .respectivas
avaliações, perteuoente ao' inter
ditado supra mencionado,' que se

rão levados- a publico pregão de
I

CL.U·BE venda e arrematação a .quem mais'
der a maior lanço oferecer, 'acima
dia, respectiva avaljação, pelo por-

Por
.

Ulm C a'maval melhor teiro dos auditórios ou quem
,

.. �'. . suas veses, fizer, no dia 20 de fe-
.' veceiro p. vindouro, -á,s 10 horas,

ConcurSt� d] musicas �e ' càrnavall-�����csale�:l h����. �:bl:�:li�::rr:i�
�"'enC.s Clqlil'é'., o clube das 20 horas do dia 26 de janéiro nadas po·!' ésie Júízo.' á porta do

-'�.'�'
�

d'�, grandes realizaçõds, 'Ilbl' seu De- .corrente: :edificio, ·a;- Pref iturà Municipal.
partamentn Social e

.

Artãstíoo , 4)' Da divulgação: O Clube au- Descrição e av iação dos sem0-

lançará também; este ano, um torísa aos cantores e. a orquestra ventes que serão 'i3-vad·o.s á praça:
grande concurso de musicas de a executarem 'as musicas inscritas "1) - Um cavalo baia, avaliado

carnaval que por certo, alcançará em 'todas as reuniões dançantes por Cr$ 1,000,00; 2 - Outro- ca-

.

de compesjções musicais para o que se . realizarem até a data do valo vermelho, avaliado por Cr$.
o mesmo, iSinão -melhor. exito do encerramento. Fará publicar" as 700,00; 3 - Uma égoa "Iihuna"
que foi realizado em 1950. letras nos jornais e .ern avulso á avaliada por Cr$ 800,00; 4 -

..

Assim é que a partir desta data proporção que forem sendo r�ce-I Uma :p·otranca "libuna ", avaliada

o Lira 'I'enis Clube aceitará ins- bidas;
.

por Cr$ 400,00. _E para que che,

críções para' o notável concurso 5) Será 'promovida. uma exibi- gue ao 'conhecimento dos in!.eres
_

�"! 1 cão publica; sados e ninguém possa alegar
CARNAYAL de 1951, que tem por 6) Serão conferidos prêmios aos ígnorancia, mandou expedir o pre
titulo: - Por um carnaval me- vencedores até o terceiro lugur] sente edital que será afixado na

Ihor. - nas duas
"

categorias
.

de marcha e séde dêste Juizo" no lugar do cos-

Bases' .INICIAIS; samba./
tume .e, 'por cópia, publicado ;uma

,1) Todos os compo,sitorês pod-e- 7) As compesições serão j,llga- (1) vêz na jornal "O ESTADO",
rão '-éoncorrer com uma ou mais das por uma comissão durante a de Flori,anópolis. Dado ,e passiado
musicas, nas Cla.fegor-ias de' marcha exibição a ser feita erú dia e ho' nestat cidade de Tijucas, aos dez

e samba, sendo obrigatório ale' ra design1ados. di�s do mês de janeiro �o ano mil

tra e orquestra'ção; 8) Os originais das compo:,ições novecentos e cincOenta e um. Eu,
2) Será facultado o usa de pseu- ficarão com O Lira 1;:0uis Clubg. CERCY dos Anjos, Escrivão, o da-

donimo; F1polis, 8 de janej 1'0 de 1-951. tilograf.ei, conferi e subscrevi. (a)
3) As :lnséricões encerram-se ás Departamento Social. Carlos Ternes, Juiz de. P:a·z no e-

xercicio do cargo de Juiz de Di·
reito. a<.:stá conforme o ..o.rig'llnal,
soure õ qual me reporto e dou fé.

O Escrivão
Data supra.

O Escrivã$: Ge1'cy dos Anj�s

Uniãl. das ESEoteiroSlô
.

Brasil
,

Região de Sfa. Ca'arina
, r"'· CONVITE

CASA MisCELA�ntA: 'dl.trl
buidora dOI -:Rádio"'� R.�C, A

ictor. \V'lyul.. .rDilcol.
.

Rua Conlelheiro·.: M.fr•

A Diretoria do CLU�E DOZE DE AGOSTO tem .o gralo ..

prazer ele .convidar os seus associados 8' sua, exmas. ra

milías, para a grandíosa : "SOIRÊE-BLANCHE", que fará

realizar no dia 13 do corrente, sábado próximo, com ini

cio ás 21 horas, solicitando-se, encarecídamente, que

todos, sem exceção compareçam -trajados
�

de branco; pa-

ra maior brilhlantismo' da reunião.
,

,

"

Florianópolis, 8 de janeiro 'de 1951.

'� Secretário Geral

I
A Diretoria Regional convida as autoridade, c I) povo

em geral. para assistirem "ao ato solene da PROMESSA DO
, ESCOTEIRO dos futuros NOVIÇOS, a realizar-se às r Ll

horas do dia 14 do-corrente (domingo). na Praça. 15 de No;
vembro em homenazem ao Almirante Benjamin Sodré
,...... . -,

Comandante- do 5° Distrilto Naval e Preside?te do Conselho
Nacional da U. E. B.

-

Borte da .Oolína

Solícita-se, outrossim, o comparecimento de todos os

eseoteíros, 'inclusive os antigos, sê possivel uniformiza

dos, para também assistirem à referida cerimônia.
As tropas e associações que possuirem candidatos em

condições de fazer a PROMESSA ESCOTEIRA, deverão
fornecer, com urgência, seus respectivos nomes à Secreta-
ria Regional. .'

.

.

Florianópolis, 9 de janeiro de 1951.

. Lira Tenis f,lube.'
O DEPARTAMENTO SOCIAL DO LIRA COMUNICA AOS

SEUS NOBRES -ASSOCIADOS QUE DURANTE O 'MES DE

JANEIRO A "�orTE <DA COLINA" FUNCIONAR�
NOS SEGUINTES DJA>S.:

.

.,
'

Ouínta-Ieíra dia - 11 - DENOMINADÀ: ....••
�!UMA NOITE NO MEXICO"

'lierç,a-f"eira- -�dia .16 - DENOMINADA:.
"O SAMBA NA COLINA"

Terça-feir-a -dia 23 :- DENOMINADA:

"O BAIÃO' NA COLINA" ,

Todas as noites de hoites terão inicio ás 21 hs,

Haverá completo serviço de ceia no salão de danças.
Resérvas de mesas na Relojoaria Moritz até às 18 hs ,

do. dia - .depois na séde
.

do CLUBE·�

NUMERO DE MESAS 75 - Reserva.:! Cr$ 3�,00

DATf L,OGRA ,=JA j�
CorrespondeRei � (Onfere,(omerClel

' Dlplom.

. DIREOlo I Mf:TODO I

Amélia M' Pigozzi Moderno e Efl_cI8nt�

Ru. General Blitencourl, 48 .

'(Esquina Albergue Noturno)

Viagem com s�gurancae r&pidez 1
�

��
;,

'LlRA T,ENIS

...

Dr. José J;Joabaid.
ADVOGADO

sO NOS CONFORTAVEIS- l\lICRO-ONIBUS DO

Rua.General Bittencourt" tt2

Florianópolis - Ita4aí - Joinville - Curitiba

Agência: Rua, Deodoro esquina da
"

Rua' Tenente Silveira

As residências, �f)m gl'andt\' area;' di} terreno,o situad{)s à

Ca�eoa, nrs. 152 e 158.

TrMar à rua ·S�ldllmha· Mal'inh0';·.)lo 18, diárjamente.

l.'ua Freb

8tlâfttida Rádio Catarinense Limitada
apresenta IRais' 2 insuperaJeis mode'los' para 1951

.

. CARi\Cl"ERISTICAS : -�

�

:; 5 valvulas: Ondas: longas de 550 a 1700 kc[s; 'curtas 6 a 18 mcs. 50 a 16 mts. '-.

l1li Alto-falante 61[2 polegadas, tipo, pesado: Tomada para toca�discos.

• Transformador universal para 90; 110, 180, 200 e 220 volts v.

ri •
Variavel de 3 se:;.ções : FI ��'"!' nucl;_o de ferro: Caixa de IM�UIA de luxo.

!.- �_o_d_e_lo�A__R_C_-_5_-P__
.

...

__

G
__r_a_n_d_e_a_l�c_a_n_c_e_-__A__l_ta__5_e_n_St_b_t_lt_d_a_�_e s_o_m__n_a_t_u_r_a_l_. �.--__--__�__� --__--Th1--0-d-el-o--A-R__C__5-15 ---c�

1
/_ � ...

"

!
A
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,O ESTADO-Sábado 13' d� Janeiro d� 1951 3

�Vida ,flocial Cine ,Diario Contestando' o recurso contra a.
- �ITZ-, 'diplomac_o �o s�- Nerêo Ramos

,

as 4,30 e 8 horas -. contraste com os demais artigos, pOIS, dado que não contêm palavra$Verónica Lake - Joan CaufIeld . ;. , .'

'

,

B F't' ld Izmtte'LS'
e elementar; em bermenéutioa; que os diferentes artigos de

- arry I zgera "

..-

AS DUAS SANTINHAS u'a lei se entendem, sempre harmônicos, aceitando-se o principio opos-

',Lindas atraentes sedutoras.v, to, somente quando, pelo contraste dos textos, não Ceir possível err', ..

e peritas em "bater" , a carteira I centrar-se 'a harmonia, que é um dado de interpretação "a priori",
do proximo... um ponto de partida acelto para a busca da verdadeira inteligência
Em materia de amor, elas da' da lei.

vam preferencia 'aos cavalheiros
incautos" .

4. Analisando parcialmente, sem contrastá-Ios, os diferentes tex-

Censura: LIVRE tos da Const. sôbre a inelegibilidade do Vice-Presidente e omitindo o

Diário da, Mefropole

Os desasJres ferroviarios
.(ALVARUS DE OLIVElRA)

Não sabemos que explicações se poderia dar a tantas' desgraças,
"tantos crimes, tantos desastres como neste 'ano apezar de ser chama'
.do :::.Jr.tu " A5 p'uerras contlu-uram a desafiar o esprrito p;ldfisLU dos

,P(!YOS, reunidos ll:::.,�s da O.': J. F>f.a r-epetirá a �fi(,pt1:·.iIlWl 'Ia L!g9
"tIas Nações qUI! IIIOí reu por falta de r 'ena união ? ,\I'1'la bem ::)UC a (lÃU
'j)arece seguir por outro caminho.

,"

Mas o ano santo trouxe tantas desgraças, .•
Na semana santa -quando Inumeras pessoõas demandavam o ínte

'rioJ' do Estado do Rio em busca dos seus lares pararever seus antes
"qucridos, um pavoroso desastre ocorreu na Estrada de Ferro Leopol
<<tina. Agora quando o brasileiro aprestava-se para comemorar o clla- -

PI Ir.maíor da Cristandade, o Natal, o noturno de Espirito Santo também ly IS

.em busca do interior do Espirjto Santo, tombou. entrando Os carros man

ams por dentro dos outros, E dezenas de pessôas perderam a vida, en

-quanto centenas de outras ficaram ferjdas,
Há pouco nos Estados Unidos depois de tremendo desastre ferro

-viarío, toda diretoria da Estrada foi demitida por ser culpada ín-
.direta do desastre.' A�ui passados os instantes do horror, esquece-se
.tudo e não se chega a apurar responsabilidades.

A Leopoldina quererá tirar a hegemonia da Central do Brasil nos
.desastres'f E pode parecer incrivel e mera eoncidénejà, mas a Leopol
.dina enquanto esteve nas mãos dos seus antigos donos nunca teve
,desastre& tão tremendos! Depois que passou para ias mãos do gover
'no .. , dois desastres nas mesmas proporções em menos de seis meses
"de Intervalo] ..•

Deve haver alguma causa. E o Ministério da Viação deveria abrir
rigoroso inquérito para apurar as responsabilidades. Mas leva-lo até
o fim, castigando OS verdadeiros culpados! As- inúmeras vida(5 perdi,
.das nos dois desastres não podem ficar assim sem uma reoaração.Os' que vão ainda viajar -pela estrada agora fatídica, não poderão
j)r,escindir de maior proteção!

,

(Lida ao microfone da Rádio Guaru.já). '

ás 8 horas

Um caso misterioso e intrincado
e que desafia li argucia do espec
tador ...

cultura dos seus autores,

5. A análise gramatical, feita pelos recorrentes, 'do texto da le

tra B do ,n. II do art. 13b é tendenciosa e visa a. induzir em erro o

leitor menos avtssdo.
6. Aliás, no próprio exame feito. os recorrentes confessam que

a sua interpretação não é a justa e a certa, porque dizé"m que as ora

ções independentes que compõem o, texto "se poderiam separar assím ;

1) é inelegível o Presidente;
2T é ihelegível o Vice-Presidente da República;
3) são melegfveis os substitutos que hajam assumido a Presidên

cia".

exame da natureza das funções que lhe reserva a Carta Magna, foramNo Programa:
Noticias da semana

Voz do mundo.
os 'recorrenlf.l6 encontrar, não a solução verdadeira, e, sim, aquela em

busca da qual haviam palrtid-ü, dando de sí uma penosa demonstração
Preços : Cr$ 5,00 ,e 3,20

, técnica, como hermeneutas e juristas, porque não puderam ou nãOIMPERIO -' ás 8 horas '

quízeram libertar-se do ínterêsse que tinham na causa, para que a sua,Calvert - Eric Port-
Interpretação pudesse guardar um nível científico eondízente com á

ATAVISMO
Proibido até 14 anos

- ODEON-

Grandioso programa
:1) - Noticiarto em Revista
2) - Edmond O'Brien - Robert

Syack - John Rodney
•

SANGUE, SUOR E LAlGRIMAS
.A historia eletrizante de homens

que nada temiam ...
3) - Warren Douglas

O CRIME PERFEITO
7. A afirmação de que só a tíltima oração i, - "são ineieqiueis os

substituios que hajam assumido a Presidência" é que está modificada

pela cláusula subordinada restritiva - "que hajam assumido l3J Presi-
Censura :

déncía", não corresponde à verdade gramatical nem à verdade 'lógícaProibido até 14 anos
P Cr ou à legal.reços : '$ 5,00 ,e 3,20

_ ROXY _ E o exame do art. 140 mais reforça o erra da interpretação d-os r�-
ás 4 e 8 horas correntes, como demonstraremos em seguida.
Cinelandía Jornal

•

A »erdaâeira análise gramatical _

Gail Russel - Ruth War- A verdadeira análise gramatical do texto da letra B do n. II do art.
r iok - Dennis Okeefe - Hen-
ry Hull:
DAN PATCH, O PURO SANGUE
Um gl�ande drama de um grande afastado definitivamente das funções;
idilio. . . 2, Ê inelegível o Vice-Presidente que haja assumido a pre,sidêu�
A gllande ventura de uma. gran°

Ocorre, nesta datâo, o aniver,sário de época_,_...
natalício do sr. Alcibiad,es Dias, 3) - Edmond O'Bri:en - Robert
compelente e dediCJado funcioná- Stack. cia, até um ano depois de" afastados definitivamente das funcõe.r.
rio do Crédito Mutuo PI'edial e SANGUE, SUOR E LAGRIMAS 8. O que o legislador visou foi que nenhuma, pessôa que houv·esse
pessoa muito -benquista nesta ca· "A dramatica historia de homens assumido a Presidência da Repúblic'a pudesse candidatar1se senã.o de-
pitaI.

'

de fibra que enirentavaJIl a mõr' PQis_de ct-ecorrigo um ano do e.xeccÍcio-da Presidência�_,-S-eus amigos lhe prestarão, nes- te com sorrisos nos labias
tá data, ,pelo decorrer de tão aua. 4)' _ r�icio do

MOVifu��tadOI
9. E o t.exto do art. 140. muito a�' contrário do que pretilndem (IS

picioso acontecimento, expressivas seriado -
' recor,rentes, só vem ref.orçar a inteligencia. dada ao art. 139 pelo 0.0-

manifestações de estima ,e apl'êço,
'

,O. S��REDO �OS TUMULOS ' lendo TSE,

,POiS (l. -emprego dia disju�tiva OU. n� s�u Hem I r,�laeiOn:las quais, por merecidas, nos asso- MlsterlO .. , afia0... a cláusula subol'dmada, "Que a"sumu' ãpreszdencla" apenas as pala·
e ciamos. desejando'lhe felicitações. Censura até 10 anos vras "do substituto".

FAZEM ANOS HOJE: Preços' Cr$ 5 00 e 320, .

IMPEIlI.u'.
'

10. Pela redaçã,o d,o arL 140, -C má r·edação, convenh:amo.s - fi-

ca,ram inelegíveis o cô�juge e os parentes consanguíneos .ou afins, até
o 2° gráu, do Presidente e do Vic'e-Pre'sidente. mas não o conjug.e fl os

parentes do substituto que não assumiu a pl"e.sidência.
,

11. Se o legislador quízesse ineJ.eg(v,el; por fôrca, do ca�go, o Vice

Presiden-le; teeia usado a conjunção disjuntiva OU em lugar da copu·

,Iativa E nai letra B do item II do ar1. 139.

:12. Assim o fazendo, téríamos a seguinte redação do rer,erido

Reunião dançante A efeméride de hoje consigna o

Hoje, realizarão nos cintilantes aniversário natalicío do sr. dr.
Salões do Clube Doze .de Agôsto. Alcides Oliveira. competente cirur
.da já tão fanciosamenle esperada gião-dentista da Base Aérea. Sens
"Sotrée-Blanché"; com inicio às inúmeros amigos prestarão, por
:22 horas. êsse motivo, significativas home-

A julgar pelos comentáríos que nagens.
circulam por todas IRS rodas soo Sra. Jovelina M. 1I1ayr
.eíais, a "Soirée" de hoje, congre- Faz 'anos, hoje, a exma. sra. d,
gará nos Salões do '''v,eterano'' Jovelina M. Mayr, digna consorte
,�lube, a nossa alta sociedade. do sr. dr. João Ricardo Mayr.

A Diretoria mais uma vez ped-e Sr. Alcibiades Dias
])01' nosso intermédio parla que
'iodos os associad,os, sem exceção,
-�ompareçam trajados de branco.

Estamos certos que a "soirée-
bLanc�e" Id,e �oj'e ser'á mais um

_-.S,ucesso expressivo para 1) ar,i-sto
-crático clube, ultrapassando '-mui
justamente o sucessó da realizada
no ano passado.
Tudo branco. num ambi�nte

festivo e cintilante, onde as h.oras

:1)
2)

139 é a. seguínte :
.' ..

'.

�
1) É inelegível o Presidente da República até um ano depois de

da, até um ano depois doe afastado definitivamente dàs funções;
3) São i·nelegíveis .os suhstit�üos que haj'am assumido a pr�sidên"

decorrerão em-viva animação
,�üegria.

Será a reunião da nóite de hoje,
mais uma vitoria para o Clube
Doze de Agõsto.

O menino Soveral, filho do sr.

Soveral Barreto Neto, tesoureiro da..
Pref,eitura Municipal d,e Imarui e

de sua exma. sra. d. Cléia Cluser
Barreto;

ás 5 e 8 horas

Paiva EdY, Tnaf:e - 'Terreo

Outra espetacular 'ajpresen;tação
d-o cinema mexicano".

MARIA FELIX
ANIVERSARIOS:

lIlenino Márcio • I

A data de hoje é de júbilo para
'04) lar do nosso distinto cont,erra

!
neo e abali�ado cliaiqo sr. Joa
.quim 'Madeira Nev,es, _pois seu fi
lhinho Márcio comemora mais

a mulher mais bonita do mundo.
- a menina LHá, filhinha do sr.

em
Ju"enal ,silva;
- a sra. d, Layce Silva Cald'as,

esposa do sr. Laudelino Saraiva
L' Ald'

Caldas.' I
UlZ as" "

.

S"l' fOlho 1 d Um, drama VIgoroso qll>e pren-
;._ a mem'na I VIa, I 1I11a o _

, .' I de a atençao do especbador desde
sr. Osmar SIlva, funcIOnárIO da' .:"

té
.

I CI'
Caixa Economic'a Federal, e da sra. 1 o �mclO a o seu sensaclOna I

,

S'l Imax•Dina I va; -

R t' í t.

S I d S t
oman ICO... mpe uoso ...

.

- a menllla ,lJe y os an

oSI Censura'
'

Sr. ]:azrne Gevaerd Nunes, filhinha do sr. João P. Nu '.
Faz anos hoje o nosso prezado d Id S N

IMPROPRIO ate 18 anos.
,

" '. 'nes ,e a .sra, a . unes;. No Pro rama'�Ü'nter.r�neo sr. JaIme Gevaerd,

I
- a sra. Osc'arina Esteves Uchoa, ;"

g .

'sub-of�clal reformado
_

da nossa
esposa do sr. Raimundo de Frei-

@ine ,Jornal
. '.Marinha de' Guerra. h" Montevldeo - short

tas Ucoa. ,

P C <i! 6 2 3 9Dr. Alcides Oliveira reços: r 'i' ,o e ,�o

AVENrrUREIRA
com

texto:
,

.�) allé um ano depois de afastados definitivamente das funções.
o Presidente, o Vice'Presid·ente da República OU (}S .substitutos que
,

-hajam assumido a presidência".
13. Fos,se assim o texto, a cláusula subordinada restriHva "que

hajam assumido a pre.sidência" só se aplicaria aos substitutas-e não aJ

Vice-Presiaente.

um natalício.
A petizad'a que ' acorrerá ii re

:t;idência d.e seus pais para felici-
tá-;I,o, Márcio .oferfloerá uma

-festinha.

14. O texto ,porém usou a',coPulativa E, d.e sorte que a verdadei
1'a análi�e gramatical só pode Iser a que rev,elarilos linhas Illcima .

15. E, se ainda Q-quizesse inelegível, não teria l;I.a{}o à' letra A do

n. I do art. 139 a redação que deu, pela' qual. o Vice-.J>r,esidente pode
candida'LaJ"se à Presidêpcia, desde que, não tenhal sucedido o Presi.
dente ou, dentl'O dos seis ,mes·as aÍlteriçr�s ao pleito, não o haja subs.

tituído. (Contitnúa)

Comba.aa
I, BronquiteFestejos 'populares por ocasião

da posse dos eleitos
RIO, 12 (Via Aérea) - Ale'm Lete estarão abertos ao publico na

'uas SOlenidades oficiais já de do, ocasião em que o pr,esldente DU
minio publico, vi(brantlls_ fe:stejos TRA transmitir .o governo.' O dil3.
'populares estão sendo prepara' da posse, 31 próximo, será quar'

A Bronquite é uma porta ah�rta

dos para assinalar a posse dos ta-feira. Oficialmente talvez não
à graves enfermidades. Corte (' ma]

'51'S. Getulio e Gaf,e' Fl"111o. In'for- ' pela ra�z tomando "Satosin" - po·
seja feriado; ate' porque virão em d' .. . "

";ma'se que .o 'presidente e o' vice- seguida ,as ferias do CARNAVAL.
eroso' anhssehco e descongeslÍo·

rpr,esidenle da Republica' fazem
nante da traqueia, bronquios (' p)JI-

Preve-se" entretan, to, uma espe, mo-es "Satosl'n" t m feI'to r p
....

qUestão dum contato direto com o
. e e � IvO.

,�pOYo no dia da investidura.
' Fluidifica o catarro, diminue a tos-

cie de feriado, expontaneo, con t
. -

l' fAmbos um, a vez ,eml)O�sados no
se e 9rna a respIraçao lvre e a,

- no diJa das eleições. Quanto á che' '1 N B
'

't'- recinto do PALACIO TIRADEN
CI. as ronqUlt('s asma Icas, cro-

gada do sr. Getulio sabe'se que
.

d
'

"S t
. " '

:TES, sairão -á rua 'C irão ate'
mcas ou agu as a OSlll e o seu

-

d'
as constituirá ela uma surpresa, mas remédio de confiança Peça ao sec-esca anas externas d d f I" '.

'
.

",-. ,_
,011 e a a denl.ro dos prOXllllOS dez dIas. Seu illrmacêutico "Satosin" _ o domi-- .ao a l11ul1Idao q r - ,

'
,

'

�;Por o I ,ue a I se reumra.! conlato, com o povo fIcará para o nador das gripes, tosses e bronqui,
"

llll'O lado, os portões do Ca' dia da posse. teso

'1.lllft toona - V8NV'13:»
IIJlPYSy:, Ia 91 .�aJd ';1.100

ImJ lopeI I.aJoqlam _ 'Ip n!aJ'(
.,mlflel ".l.A.lO ••••tm.;)

'---

Não de esmola nas ruas. AuxiJie
as associações beneficiéntes.

tonificando as vias respi.
ratórias

/

IV.01103
4lYSSDdW. 'V1IV." SYINU

Panelas de Pr,essão ARNO
a Cr$ 5tO,00

Grelhadores Etétricos
a Cr$ 300,00

na Elefrolandía
Rua i\l'cipreste -

"

(

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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..'f. Fundada em 1927
.•

..

r:� -. ' �.� ...:: �i· � Conforto - Seguança - Rapldes

8� ,
"

-

-

.' �t" NOVOS HORARIOS

f Trasnp·orles 8éreosCalarinelÍsei s.a� :� �/��i:�A&F�:�(rda !P�:a� �:::ile agên�:f;aho-
. '

.' �
!�j

. : TERÇAS-FE'IRAS - Fpolis. - Curitiba S.- Pàulo

�.� A �.

IEi� Agora, sob 'i! orieDta�ão técnica da Cruzeiro do Sol :1: �
Rio. �S�:�is�gên��r�t�a hor��'paulo e aro, Saida agên-

1
_

'

..�. cia 11,1.5 horas.

� ESCALAS':

"�.I
"

,- Fpolis. - Mafra � Curitiba - Itararé - São

... A's ..�. Paulo. (Ida- e volta) - Saida agência 7 horas..
I. SEGUNDAS, QUARTAS F- SEXTAS-FEIRAS: I
� Rio-Santos-Paranaguá-Curitiba-Joinvile�Itajai �t� QUARTAS-FEIRAS - Fpolis. - Curitiba - São Paulo

Lajes e Porto Alegre. �t" - Rio. Saida agência 9,30 horas. -

�t" QUINTAS-FEIRAS -"polis. - Mafra - Curitiba -

AS T'ERÇAS, QUINTAS E SABADOS: �t. Itararé S. Paulo (Ida e volta) - Saida agência 7 horas.

4

I Porto Alegr�-Lajes-Florianóp()lis-Itajaí-Joinvile �... _ Fpolis. _ P. �legre _ Saida agência 2,30 horas

E
Curítíba-c-Paranaguá=Santos e Rio. ...... -

ul
• : SEXTAS ..FEIRAS -' Fpolis. - Curitiba - Bâo' Pa () _

�� Modernos e possantes aviões :� Douglas t - Rio. ,!��li�ênc�� ;���ohO�io - Vitória - Salvador

� ,"
. :�: '- Saida agência 6,30 horas.

'

.

_

.

� �.' '- Fpolis. - Joinvile -:- Mafra - U�, da Vitória .....:..

� Tarifas reduzidas ,.,. -Lajes (Ida e volta) - Saida agência 7 horas.
_

�
..�. SABADOS - Fpolís. - Curitiba -:- S. Paulo - Rio -

i� TRAFEGO MUTUO COM:
"« -

..�. Saída agêncijl 5,30 horas.

: Cruze'iro do Sul-RI'o �i· .' �� - Fpolis. -=- Mafra
- Curitiba - Itararé -- São

�
. �t" Paulo - Saida agência 7 horas.

�' Sdvag-Porto Alegre �t". DOMINGOS _,:__ Fpolis. ::..__ p. Alegre - Saida agência

ttJ �t" 9,30 horas. .

I�
-

Pluna-Monfevidéo
.r

�t" MACHADO &-CIA S. A. -- Comércio e Agências. <,'-

� �t" FLORIANOPOLIS - Rua �oão Pinto, 12 - Telef. 1.500�

� PASSAGENS E CARGA · �t" BLUMENAU - Rua 15 de Novembro 1.326 - Telef. 18.

� ., �t" ITAJAI - Alvaro Luz - Rua Dr. Lauro Muller, 26

� Florianópolis: 'fiuz'a Lim'a &' Irmãos
-

:�: sVB-����i� em Laguna _ Tubarão _ Criciuma

,3R (

"�j ,
Rua Conselheiro Mafra, 35:-Telefone 1.565 � ""'1-----

� , :t ----�-------------------------------------------

��� Agência CRUZEIRO· DO SUL �;
J

�� . ,Rua João Pinto 12 - Telefone 1.500 �i:
� / Y

�i� EDl Itajai: Luiz,Noceti =1=�t� Rua Pedro Ferreira (Ed. Bauer) Telef. 329 e 330 � ....

� p� �

�� EDt Blomen80: ,A'gência ,Cruzeiro do'Sul \ :�:
�..� ','.

�ua lS.·de N,ovembro, 1326-':Telef. 1>8
'

:
'I· �t"

�i�l Em Joiovile:.s«, Comercial ((Millas» Ltda,« �i:'
�� Rua do Príncipe, 482- Telef.4S5' �t",

, if,� Em outras cidades do Estado com õS sub.a!(entes �i:
í • dCf Cruzeiro do Sul -, �t.
,

.

'
. �...

�!..!..!..!..!..!..!..!..!..!..! � � � ��
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Ordem dos Advog'ados do, Brasil �ixg:ICAO�VID<gRU���IZ �O�A�
, GANTA DO

r

Secção de Santa Catarina DR. J.\ J. BARRETO
. Formado pelà Faculdade Nacional

de Medicina, da Universidade '®
Brasil Ex-assistente dos Serviços
de Oft'almologi3, do Professor Caldas

,

De ordem do �r. P�esidente em exercicio convoco todos os advo- Brito, da Policlinica Geral do' Rio
gados do Estado ínscritos nesta Secção e no gozO e exercício de
:seus direitos a se reunirem em Assembléia Geral no dia 8 de fevereí-

de Janeiro, e' de oto-rtno-lartngologta

1'0 do corrente ano, ás' 16 horasna séde da Ordem no Edifícjo do
lio Professor Leão VelIoso, Hospital

Montepio do Estado, afimde:'
Moncorvo Fil,ho:

1) - tomarem conhecimento do relatório e contas referentes
Consultório: Rua Trajano, nO 31

aos exercicios de 49/50.
lO andar

/'

2) - d,eliberarem sobre oonúas e gesiã,o da Diretoria e $06re Atenderá, diariamente, a partir do

quaisquer outros assuntos de sua competencia. ,dia IOde Novembro, no horário ds

É ,necessária a maioria 'ahsoluta dos inscritos para a in,Stala� \4 ás 18 horas.
'

ção da Assembléia., .

'
_._, _

.Estão inscritos 499 advogTados em todo .Q .Estado. FERIDAS. REUMATISMO E

Florianópolis, 5 de janeiro de 1951.· Pl"ACAS SIFlLITICAS
OS,VALDO BULC}gCRjf:f�� Elixir de Npuoeira

Yadioagao 0\1]1:111111 DO t.",tamllSt
ela ,mH.

-

Edital de Primeira Convoção da Assembléia
Geral Ordinária'

.

• ... ..,.,""., 0,04"., �4i, I,' .n.� >',. ,."", FON'", un f�l, ç.m. P.".�Sf' "lt
I ell�118A TUECIIA.... , PROSl'E!flA$

-

. "'<!>"" IP� f'-'

t L'uizCezarino da Rosa
,

MI"ssa' -do, 2.0..
_

anl·vnrsárl·o de .. AgenciaGeral Ílara S:Catarlna

,
�

ti Rua Felipe Scbmid,t. 22-Sob
,

.

\

faloCimento
c. Postal, 69· TeJ. «Protetora)

, � FLORIANOPOLIS

•
_

� família de Lui! Ce't,cm'ino da Rosa, convida os seus parentes e' -----,------
:pessoas de suas r,elaçoes para assistirem à MISSA em sufrá"'io de sua

alma_ que manda celebrar no dia 13 do corrente, às 7 hofa;, no altar
<Ie Sao José, da Catedral Metropolitan.a.

, Desde já antecipa seus agradecimentos, ,aos que comparecerem
:ti êste áto de pi-edade cristã.

CIM __UHTM:IQS ·0" -PArlUA fi...........
....t.m&r........�.....��...

fRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CRBOSOTADO
� S I L ''1 E I I A,'"

!

Farmacias de Plantões
13 Sábado - Farmácia Moderna- Rua João Pihto.

14· Domingo - Farmácia Moderna _:_ Rua João Pinto.

20 Sábado - Farmácia Santo Antonio -,. Rua João Pinto_

21 Domingo - FarmáC,ia Santo Antonio - Rua João Pinto_

27 Sábadó - Farmácia Catarinense - R,uà Tralano.
28 Domingo - Farmácia Catarinense � Rua Trajano.
O serviço noturo será efetuado pelas Farmácias sto. An�

tonio e Noturna situadas ás ruas João Pinto e Trajano nO 17�

A presente tabela não poderá ser- alterada sem preVIa.

autorização d@ste Departamehto.
Departamento de Saude Publica, em 26 dê dezembro de

1950. .
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Jfolitiario dos Munici�os
De Tubarão

!.O FERROVIARtIO SAGROU"SE',
neíro co.rrente. o calçamento da

CAMPEÃO' DE FDDT-BALL. rua CeI. Cabr-al,

'Com indizivel 'en�usiasmo, rea- VIAGEM INAUGURAL DA TAC.

lizou-se o segunda jogo, do melhor Com gr-ande numero de pess'oas
.dos tres. entre os finalistas da Li- e autoridades, chegou a esta cida

-ga Tubaronense 'de Desportos, de, dia 27 de Dezembro, quarta

'HerciUo Luz F. C. e Ferroviár io feira" o primeiro avião, em linha

:E. Club, regular, da Transportes Aéreos Oa,

O estádio "Anibal Cósta", apa- tarinense ('fAC).
-ahou uma verdadeira enchente, Uma' gr-ande comitiva veio de

-orlandO a renda mais de vinte mil Fpolis., entre os quais se encon-

'-cruzeiros. trava-êrExa, o .sr. Governador do

Sagrou-se campeão, o Ferroviá- Estado, dr. Aderbal Ramos da Sil· ,

'ü"Ío, pelo score de, 3 x -1..
• . vi; o deputado federal Leoberto

Após quasi vinte anos de lutas Leal; o CeI. Vieira"�'da Rosa, ílus
"if'utebolisticas, é ,a primeira vez, tre conterraneo e Comandante da

-.que o glorioso Hercilio Luz perde Guarnição Federal em Santa Ca

',mm campeonato e um jogo, _para tarina; vereador Osmar Cunha e

..um clube do municipio. outras .pessôas
: de projeção,' além

� Por isso, a alegria tomou conta de elementos da diretoria da em-

',tio bairro de Of'ícinas, onde torce- prêsa.
,,<€lores, jogadores deram largas ao A TAC ofereceu Ia, várias autorí-

.seu entusiasmo de "ferrinhos". dades locais e pess-oas do comér-

..o ESTUDANTE MDRREU AFDGÁ- cio e da indústria, uma viagem, de

DO' ida e volta a: Pôrto Alegre.
-Consternou vivamente a popula-

'

Foram batidas várias
c fotogra

�ão local, o falecimento ínespera- fias.

do. do jovem ginasiano Osmar A TAC que opéra com avioes

'Moura" segundo colocado, na sua Douglas está, provísõrtamente, ,es

,'turma, no Ginásio Sagrado Cora- calando uma vez por semana em

iÇão de Jesus. Tubarão, aos domingos. v= <do
-

",Osmar que _
tinha, ido visitar Rio chegando a Tubarão ás 11 ho

�us parentes, na cidade vizinha ras e partindo em seguida para

dle Orleans, foi tomar banho no Pôrto Alegre. Voltando às segun

: rio Tubarão, Ii>ejec-endio afogado, das-feiras, partindo de Pôrto Ale;
. Tinha apenas 15 anos. Muito es- 'gre ás 10 horas.

·,:timado, "Mojica", como era trá- Sua Agência está localízada à

"tado pelos seus ,colégas. teve um rua CeI. Colaço,' perto da Prefeí-

,,;concorridissimo sepultamento. tura,

,
_J>ONTE EM P,ASSD DO' GADO' VISITA DO' GOVERNADOR

í\ Prefeitura vem trabalhando Aproveitando a viagem ínaúgu ..

..--..ativamente na ponte de Passo, do ral da TAC o sr. Governador do

,:o.ado. perto da pro.p.riedade!le Estado, .dr. Aderbal Ramos da Sil

. Andrino Sales B-orges. Esta j)orite va, veio a Tubarão, inspecionar os

".,que é compósta de quadro pilare", Serviços de Kgua, monumental obra
..de alvenaria, assentados em' bases de seu govêrno, bem como vísítar

�.d� concreto armado 'é éstãs em a g�'ànde usina termo-elétrica da
<,

<.fstácas, e a ma,ior realização, em Cia. Siderurgica Nacional, que es·

.
matéria de obra: decarte, da admí- tá 'fornec�,n:�o }úz"e "�ôrlJa,_ p�fa FIo:::'

'nistração do dr. Regis. Um dos rianópolis.-
.

',. , .e
:

:.,' -'

::pilares já .está fu�dido '-e levªnta_' Recebido no Aeroporto Munící-

410 uma parte e o outro, da mar· pàL pelo dr. Francisco Carlos Ré

�-gem esquerda, do antigo leito do gis, PI1cfe'Íto Municipal, vereador

-:.rio Tubarão, será fundido, 'ainda !dalino Fretta, Presidente da Ca;
:.lla primeira quinzena' de-ste mês n1ara, "dr. Ar! Pereira Oliveira,

_.As vigas que ligam os pilar,es, são Juiz de Direito e d.emais autorida

..,de aço Krupp. Será uina ponte que de's, S. Exa. dirigiu-se logo à usina

�.não incomodará Prefeito, / por do Capiv'ari. Visitou em s.eguida o

,3IDuitos anos. serviço de água, o prédio dos Cor.

CULTÚRA DO' LINHO' reio.s e Te-légrafos, prestes a ser'

Iniciou-se no mumClplO a cul inaugurado e obras de calçamento

·'liura do linho, ,por iniciativ'a, �a d4 Pref.eitura. R,egressou no mes

�Fabrica de Dleos (Industria de mo dia à Capital, no mesmo avião,'

<>Oleo Sul Brasild,ro Ltdá).
.

lendo antes visitado detalhada�

O' vereador Aníbal Costa, dire. mente, a Estâção e o Aeroporto

';tor daquela firma, diss,e-nos qU'l Municipal.
�sta' em '.fll-se 'experimental, não

..,--------;..,----

�-podendo adíantar nada, quanto ao

:réndimento em oleo. Contudo, pó_
, .de dizer que a cultura do linho, pa-
:Ta o_primeiro ano' foi feita com su

, ,cesso.

Si 'a fal)r.ica "em apreç,o" tiver
t bom rendimento, será maIs uma

"oiCuItura para as ricias terras 'do va-
le do Tubarão.

TERMI,NADD O' CALCAMENTO' DA
RUA FERREIRA LIMA

\
I Em outra correspondencia, di,g.

t' ,'<fiemos que, o aluaI Prefeito tinha
,,�nlrado em entendimento Com 'os
,proprietádios da rua Ferreira Li

�a, para calça-la. Hoje temos .

a

grata satisfacão de comunicar,

tIue' aquela autoridade, ,já entre·

. 'gou ao tráfego, completamente
-

ealça.da, >a rua ém apreço.
,É pensamento do dr. -Regis ini_

dar aiilCla ante,s de sair da Pref,ei-'
tura, o que se dará em 31 de Ja-

N-t) STM O tenente
brigadeiro Arman
do TrompolskJ

RIO', 11 (V. A.) - O presidente
da Republica, por decreto de on

tem nomeou o tenente_brigadeiró
Armando Trompowsky atual tita

lra.r da pasta da Aeronáutica, para
exercer o Ü'argo de ministro do Su.

perior 1'ribunal MilHar.

Segundo ,apurou nossa reporta·
gem .a nomeação não implica ':l0

imediato afastamento do bl'igadei-
1'0 Trompowsky do Ministério da

Aeronáutica, uma vez que, de acÔr·
do com 'a, legislação em vigor, di.s
põe o mesmo de trinta dia,s' para
a J.'losse, razão pela qual pod,erá
p'e�an_ecer là frente da pasta até
o termino do govêrno Dutna.

Alarmada!'

I Na boca há milbõe» de bactérias perigosas, Mas,
• não se alarme I O Creme Dental Kolynoll destroi

llE�t:�:,,::=��:;::::
Encantada com Kolynos!

2 Torne seu sorriso mais ,encantador, mostrando

:!,i:i,',:.i,. ,; dentes
b
sadios, bbn,',hantesd e ta1VÍB,�imos'dKolyn,os

rej resca a oca, em e esa os en es, rmpan o e c a-

(::: reando-os melhor. Compre Kolynos hoje mesmo e•••

�lil!>:;;;;�:;;';'r:;;:::;;'�;:;::�n}::::�:h�'bfIJi••11

Agrada mais

Rende mais

Nã'O há nada melhor que

K{fLYNOS para �'�mbater Jl cárie cle-ntari..a.
K·412-P

Avr SO
I - Avisa-se aos conscritos da ,classe de 1932, residente no muni�

cipio de Florianópolis, para comparecerem ii .Inspeção de saude a rea-,

}izar_se no 14° B. C., de 15 a 29 do corrente.

II -, Os conscritos acima deverão apresentar-se ao 14° B, C. (Es-

treito) " a�im, discriminados:
a) - Dià 15, 16 e 17 - as 8,00 'hor,as, o,s conscritos residen_

tes no Estreito;
,

b) - 'Qia 18, 19- 20, 22, 23 e 24 - as 8,00 horas os conscritos

residentes na, Capital; \

.c) '_ Dia 25 - as 8,00 horas os conscrito residentes no Saco

dos Limões;
dI - Dia ,26 - as 8,00 horas os conscritos residentes em Trin

dade e Ratones;
.-'

e) - Pia 27 - as 8,00 horas os conscrito residentes em Ca

nasvieiras, Lagoa, e Santo Antonio;
f) - Dia 29 - as 8,00 horas os conscritos residentes em In

gleses, Rio Vermelho e Ribeirão; e os que não foram especi.
ficados pelo presente aviso.

Chefia em Florianópolis 11 de janeiro de 1951.
-

, ,

OrlandinO de Matos - Major Chefe da 116a C. R. M.

.1CAmeb:;b�t;�;;;�1
Por AI Neto

o modêlo 1950 da Pomba da Pal

I
da União Soviética está mais in..

tranquilo do que a minha prima
Maria .José. '

-

Si bem ela diga que é muito
mais, moça do que eu - Maria José
- tem quasi a minha idade.

Quando estávamos beirando os

16 anos, iamos à escola juntos -e

sentávamos no mesmo' banco.
Algumas' vezes, eu punha umas

tachinhas no lugar de Maria Jo

sé quando ela se- levantava para
responder á alguma pergunta da

professora.
Quando Maria José ia sentar-se

bumba. sentava-se em cima das

tachinhas.... ....

Tantas vezes eu fiz ísso que mi

nha prima já não. ficava mais tran •

quila na aula. Vivia a mexer-se e

quando "se levantava ficava de olho

em mim ...

Bem, a Pomba da Paz de 1956

dos, camaradas de Moscou me fal

lembitlí-r Maria José.
'

O' fazedor da Pomba da Paz é um

velhote espanhol que tem a manls :

de conquistar as mocinhas de 20
unos - um tal Pablo Picasso.

Anualmente, Picasso pinta a

pomba pata os comunistas.

A Pomba do ano passado era un\

bichinho repousado. Estava quieta.
b-em arrumadínha, com a csoecí
'lha direita e as asas tambem.

Mas Ia, Pomba de Picasso que os

comunistas es�ã.o agora ,e::dbind(),
em Varsóvia é o tipo, do bicho ma.

luco.
Em lugar de estar quieta, pou

sadia com a ser-enidade que COrres

ponde a uma criatura pacifica, •
Pomba de 1950 anda pelos ares, nu.

ma revoada em que voam penai
e asas e cabeça e patas e tudo I)

mais.
A coisa é de tal forma que :i

gente nem sabe bem O que é Il

parte da frente nem a parte dt
trás da Pomba da Paz. '

-

Talvez a- intranquilidade da po
bre ave tenha sido causada pelos
acont-e�imentos -na--,Cor�a._ >' ,'_.

Afina.; os comunistas jogaram
sujo com a Pombinha'.

Lá em L.a.ke Sucoe:ss e ,em ou

tros lugares; andavam alisando. a

Pomba da:: P,az, falando com mel
na vo?, e forrando as garras com

luvas de pelica.
Enquanto isso, na Coréiia, jo.

gavam uma avalanche de ferro e

fo'go cont.ra a população indefêslà'�
Vendo que os seus donos comu

nistas ,estavam começando uma

'guerra e matando gente que dlava

mêdo, a pobre Pomba perdeu o

equilíbrio e se assustou mesmo.

Ficou hem c'omo a Maria José.
sem coragem d,e sentar-se.

No fundo, tudo se engre,Il'a. 1t
Pomba da União SoviMica est�
assu,stada porque os ,próprios
"conferencistas da paz" reunidoS
em Varsóvia estão assustados.
E,stão 'assustados porque, fica'

ram de raho à mostra. Todos jl
sabemos que o· tal congresso de

paz é apenas uma das muitas si"
mulações dos fazedores de gúer·
rias de MOSCOlL

,

Claro - ainda exisjtem alguns
homens ingênuos que acr.edit-arn

nessa patacoada dps vermelhos.
Parla. ,surpresa minha e de vo

cês, até homens inteligentes 'se
têm deixãdo enganar .

Mas a grande maioria do mundo.

sabe ·quem são Os agressô,r'es' na

Coréia e quem os que, si bem fa
lem ,em paz, tratam realmente' de

preservá-la.

QUER VESTlR.SE COM 'CONFORTe
PROCURB A

alfaiataria
E ELEGANCIA' ._

."

Mello'
Rua Fellppe Sf>bmidt 4� ,.I" .
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Treinou, ontem, o
.

Avai
..···�·············· f

.P�""t��'��;:m. � ta;:!.u'�:'n��. Ab��.";:;inhoC"'::�bat�'�O��,,� (Iube Doze de Agosto
tadío da Rua Bocaiuva, QS quadros zfie: d··028M"'onP�U.li�La, Manara, Ar], e Ca'"n"val de )"51titular e reserva do aívi-celeste, IA:

• � �
A pratica esteve bastante movi- A nota que temos a Iazer.. com Levamos ao conhecimento dos podendo, entretanto, Os srs, sõ-
mentada, tendo a duração de 90 referência ao ensaio azurra, é' in' srs, Socios e suas exmas. famílies, cios quites com a Tesouraria, so-

minutos, registrando-se o empa- teressante, O "coach" Manoel da que a DIRETORIA deste Clube re- licitarem da. DIRETORIA, para
te de 2 x2 Paixão Tourinho transformou o solveu realizarV baile ii fantasia, pessoas ou fumilías de suas rela.
Os quadros formaram assim: srstema defensivo alví-celeste: a com inicio ás 22 horas, nos se· ções, EM l'RANSITO OU A PAS
Titular: Adolfinho; Waldir e diag-onal será apoiada na direita, guintes dias' de CARNAVAL: sá- SEIO POR ESTA CAPITAL. in

Guido; Jair, Joel e Danda; Bente- com Jair' na tuneão de inédio voo bado, dia 3; domingo, dia 4 e ter' gresso para todas ou cada urna

vi; Saul, Amorim, Nizeta e Bolão. lanle. ça-feina, dia 6. das festas carnavalescas.
Segunda-feira, dia 5 ficará re- A juizo da DIRETORIA, pode-

servado para a VESPERAL IN- rão ser fornecidos êsses ingressos:
FANTIL. das 16 ás 21 horas. medíante o pagamento antecípado
VENDA DE MESAS: Os preços de Cr$ 100.000 para cada festa.

para as vendas de mesas numera- Em absoluto não serão forneci
das, com direito a, 4 cadeiras, obe- dos êsses eonvítes-ingressos DE
decendo à disposição constante POIS D�S 19 HORAS DO DIA DA
da plánta exposta na sde do. Clu- REALIZAÇÃO DE CADA FESTA ..

be. será de Cr$ 150,00, para os 3 sendo portanto inutil qualquer
bailes, ficando esclarecido que insistencia a respeito.
cada sócio só poderá. adquirtir. CRIANÇAS: - Resolveu a Df
uma mesa, No dia 25. do corrente RE'l'ORTA �)('Ioibir terfminante:"
Dlês, quinta·feira, e ás 18 horas, mente a entrada de crila,jwa,s nos;
terão inicio as vendas dla.s mesas. bailes de sábado, domingo e ter
E' conveniente notar que para oS ça-feira, no que agirá com mári
'pedidos de 'venda d.e mesas, a DI- mo rigor. es-perando dos srs. SÓ'
RETORIA não atenderá absoluta' -cios não só o a.c�tamento a tal
tamente solicitações por escrito deliberação, cómo ,flambem a sUa!
ou por telefone, devendo os pedi· coadjuvação nêsse proposito.
aos serem feitos pe,ssoalmente pe- Florianópolis. fi de janeiro de
los senhores sócios ou pessoas por 195i.
eles lauLorisadas (cóm execeção

Vitória do ,Atlético d·e S'� Francis CD ��r:;���:;�' dS;��;:L��i��r��E�
São Francisco do Sul, 12 (V.A.) res de Itajaí, que apresentaram Ú� JANE,IRO. O pagamenlo será

_ Nesta cidade J'ollaram,' domingo um' bom futebol tendo saído com
felto no ato da reserva.

� -

'. EM CASO ALGUM SERA' PER·passa.do, Atlético, local: � campeão os louros o on:e !at�et�c�� pelai
MITIDO AOS SRS. SOCIOS LEVA-

�;g;c;lin;,en'Di��;tiVa�aa;pta;��ta·'d� lia)"aí �:��ftr���fi::��g�1
. ,

.'. .DARA' DIREITO UNICAMENTEITTAJAt, 12 (E:) - Finalizando

I
Dias e ?o Estiva, samdo venced.or A SUA ENTRADA.

o campeonato da L.B,D. (zona de esle ultlmo, por 1xO, sendo aSSIm
COl\'VITE"S' _ Q o',. . . -

d 'd d
., uer para

"IHaJal), defronLaram-se dommgo proclamado campeao a Cl a e.
b 'I. .

VES-PER'L
, .

_
. aI ·cs,-,quer para 13 "-''-

pas,sado os quadros do MarcIllO
. INFA'l'IL, não haverá cünvites.

DireçiO, de PEDRO PAULO MACHADO

Sanla Calgrina no
Brasileiro 'de

Campeonato
Aflefismo

Corno já divulgamos-, a Federa- 1.50.0 metros - Waldemar Joa- ,galto Triplo - Rolando Pues-
ção Atlética Catarínense partícípa- quirn de Araujo. chel.
rá do' Campeonato Brasileiro

. de 3.000 metros - Waldemar 'I'hia- Arremesso de- peso
Atletismo a realizar-se este ano na go de Sousa, Waldomiro Monteiro Schltchtíng.
Capital da Republica, nos dias 19, e Waldemar Joaquim de Araujo. Arremesse= do dardo
20 e 21 do corrente. 5.000 metros - Waldemíro Mon- OUo Schidemantel,
Para tanto, dentro do prazo le- feiro, Waldernar Thiago de Souza

gal, a. entidade "ecle.ticá" já en- e Waldemar Joaquim de Araujo.
. viou á C.B.D. a relaçãe dos allé- 10.000 metros - Waldemar Thi:a
tas que defenderão o bom nome' do go de Sousa e Waldernlro Montei
esporte-base barr-iga-verde e que ') roo

a seguinte: Salto em distancia - Rolando
100 metros - José Barãó, Arle- Pueschel,

.te Perfeíto e Rolando Pueschel.
200 metros - João José Schaef

fer e Orion4.'onolli.
400 metros - Arlete Perfeito.

José Barão e ction Tonó1li.
.

Nabor

Paulo

Revesamento 4 x 100 metros -

Arlete Perfeito, José Barão, Rolan
do Pueschel e Orion 'I'onollí.
Revesamento 4 x 400 metros -

Arlete Perfeito, José Barão, Rolan
do Pueschel e Oríon 'I'onollí,

Treinou, ante-ontem o Figueirense
Ante-ontem, á tarde, o Pígueí- do; Wilson, Bet], Braulío, Ned, e

rense reiniciou os seus

tívos para -O campeonato
de Futebol.

,
..,.

A pratica teve a duração
minutos, saindo vencedores
tulares por 4 x 1.

Os quadros estavam assim or

ganizados:
Efetivos: Marinheiro; Chinez e

Garcia; Moracy, Enguiça e Geral-

prepara- Helio. ..

Estadual SU/plen'tes: Dolly ; Waldir e

Waldemat ; Edemar, Dani e Pau
de 90 lista; Léo, Julinho, Baiano, Linha
os ti- res'e Tuca.

A 'nota interessante do coletivo

IILIIO AINDA PBR
TIICB jO 'ASCO
RIO 12 (V.A.) - :A. propósito da

chegada de Heleno, o
.

presidente
Póvoas declarou á reportagem que

para o Vasco,' Heleno' continua na

Colombia até que apresente.se ao

clube. Oficialmente o clube não

sabe se êle está no Brasil: O que

sabemos e posso informar é que
.

Heleno fugiu do Brasil e é um jo
gador' regularmente contratado

pelo clube. Concluindo, disse que

o contrato de Heleno foi suspenso

pelo tempo em que o jogador estio
ver a:fastado do clube e contínua
rá até que o jogador faça sua-apre.

sentação oficial ao Vasco" perante
o Departamento Técnico.

realizado pelo. alvi-negro foi a.d.es.
Iooação d·e Enguiça para o "pivot"
da Intermediária, passando Brau
lia para o comando. da ofensiva,

Negada inscrição
aos natanaenses
RIO' 12 ·(V. A.) - O Conselho
,. .

Técnico de Atletísmo da CBD ne,

gou inscrição á Federação Despor
tiva Paranaense para o Câmpeo,
nato Brasileiro de-Atletismo, por
não ter realizado seu campeonato
regional em condição obrtgatóela

. de inscrição. O Campeonato. Brasi
leiro terá lugar no Rio nos dias

.

19, 20 e 21 do eorrente.

.

Bonito foito do C. A. Guaraní
O "onze, do Clube Atlético Gua

rani, campeão amadorista de 49 e

que no ano passado disputou com

sucesso pela vea primeira o certa•
me de profissionais, realizou do

mingo, em Rio. do Slll, uma das

suas grandes proesas, ao empa ..
Lar em dois tentos COm a equipe
do Duque de Caxias, campeão da
Liga Riosulense de Desportos e

Candidato ao Campeonato Esta
dual de Futebol de 1950.

Im'graode forma o Dois grandesjogos pelç
esquadrão de- 800' certame carioca .

Segundo temos' observado, o Duas lutas das mais empolgan.· Fluminense, o clássicO do. futebol
conjunto de profissionais do Fi- tes e sensacionais serão disputa- carioca, e, amanhã, o B.otafogo
gueirç_nse, campeão' invicto 'da cio das hok e amanhã, pelo Campeo. tentará passar pelo Vasco. Ambas

dade, vem se preparando conveni- nato Carioca de P�oÚssionais. as pelejas terão por -pa"tco. o co.

entemente para os choques do ('er. Hoje bater-se.ão Flamengo e lassaI estádio do Maracanã'.

lame .máximo. do Estado, a ser ini

ciado no próximo dia 21 do cor

l'ente.
O técnico Dantas tem sido infa_

tigável no preparo dos. seus pupi
los colocando todos em forma

, .
. .

adequada para levantar o rICO, ti_
tulo. Ontem, no estádio da rua Bo

caiuv.a, perante bom publico, os
ulvLnegros levaram a efeito ,mais
um exercício. coletiv.o, agradando
plen!jlnente -a conduta do esqua
drão.

Fluminense · F. C�
ASSEMBLEIA GERAL

.
Convocação Clube Nautl·co Rt·achueloDe ordem �o sr. 'Presidente des-. . Iia agremiação, convoco os senho_ CONVOCAÇÃO '

res associados pa-ra uma assem- Pela' presente ficam convidados os senhores associados para com- I1>léia geral a realizar_se no dia 16 parecerem ás 15 horas do dia 13 do corrente, na sede social na Rita

I-do corrente, ás .19 11Oras-, em sua Maria', para a seguinte ordem do dia:
'séde social. Assunto: a) Eleição da diretoria

Eleição d'� nova diretoria. Nota: b) Assuntos gerais

,Só terá direito ao' veto .0 asso- Nã� havendo. numero. na primeira convocação, haverá uma se.

'ciado quites com a tesouraria des gunda e ultima convocação 30 minutos. após a primeira, realizando-se
ta agremiação. (a) PauI.o. Santana, a mesma com qu,alquer numero.

1P Secretário. A DIRETORIA

•
. ,
�

Iova �eeis-ãa- 10- r.s�(. iilbfe a
ilegibilidade dos' Prefeitos

RESOLUÇkO N. 3.906 !.:
Proc. nO 2..132 - Rio G. do Sul � Protocolo nO 3.345

(Diario da Justiça, de 4/1/1951)
Prefeito Municipal. pode candidatar-se a cargo eletivo e cou;
correr as eleições sem se afastar' do cargo.

Processo n? 2.432, do Rio Grande' do Sul, constante do telegrama
do Presidente da U.D. N., em Jaguaruna consultando Se Prefeito deve
afastar-se do cargo logo que s,e candidatar a deputado ou vereador ou

, ,

somente quando fôr registrado,
.

Na assentada de julgamento de 27 do mês foi retificada a decisão>
constante da minuta da sessão de 23 do mesmo mês.

.

A retificação é no sentido de declarar que o prefeito. não é ínele
gível para deputado e não necessita afastar-se do cargo para as eleições,

A jurisprudencia dêste Tribunal é no sentido que não é necessá
rio o afastamento de Prefeito Munlcípal para eoncorrerem aos cargos
de deputado estaduais ou federais.

.
E que sendo os casos de inelegibilidade apenas os previstos 81t

mnstituição Federal não existe para o Prefeíto Municpal candidatar-
se a cargos eletivos de deputado ,federal ou estadual', Ou senador. 00
para vereador, não precisando assim afastar-se do cargo.

, Nesse sentido é a jurisprudencia do. Tribunal Superior Eleitoral nas
Resoluções ns, 3.452, de 23-:-6-50, 3,451, de 23-6-50, 3.486, de
7-7�50, 2.086, de 7-7-50 e 2.087, de 2-7-'50.

Em face a'o exposto:
.

Resolve o Tr ibunal Superior .Eleitoral declarar que Prefeito' Mu.
nicipal não é inelegível para deputado e não necessita afastar-se da
cargo para as eleições.

Bala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.
Rio de Janeiro, em 27 desetembro de 1950. - Antônio Carlos La

fayeite de Andrada, Presidente. - A. Saboia Lima, Réiator..
.

Fui presenta: Plinio de Freitas Travasses, Procurado: Geral.

Pela DIRETORIA,
Arnaldo_ Dulm - SecreLário Geral

LIVRE-SE DA TOSSE
E DEFENDA OS

SEUS BRÔNQUIOS COM

BENZOMEL:
,.

Cr$ t.750.00_
o quanto custa uma encerade®....-�/·�'-

A R N ot
kua A��!:�aR���c�;e.�e�e.'eo I

;
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I Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e oi..1

Ooaatltulgão .!iL.Baal,doei..._
NATURALIZACOE;

.;

TftulOl Daalarot6rlo1

Eaorlt6rto e R••id.ncia,
Ruo Tbodent•• U.

FONE •• 1468
DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSJ

I

DR. ANTONIO DIB MUSEU
Médicos

Cirurgia-CUnica Geral-Parto.

.............
�

.

DR. I. t,OH 4TO FILHO
Doenças do aparêlho respiratório

TUBERCULOSE
Cirurgia do Torax .

Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina. Tisiologista e

Tisiocirurgião do Hospital Nerêu
Ramos. Curso de especialização
.pelo S-!_ N. T. Ex-interno e Ex
tJ8sistente de Cirurgia do Prof,
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Schmídt, ij8
Consultas, diariamente,

das 15 às 18 horas.
Res.: Rua Durval Melquíades,
'28 --- Chácara do Espanha

Serviço comp�eto e especialisado das DOENÇAS D1I
<, SENHORAS. com modernos método. de diagnóltico e, tr�
lamento.
COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA -:- 1111:-

, .

TABOLISMO BASAL
.

-

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DIt. ANTôNIO MODESTO
A.t�ade. &riameDte. ao Hospital .e Cutà..

•

Radioterapia por ondas curtu-EletrocOQUlaOl�
Raios 'Ultra Violeta e Infra Vel'm:elho.

Consultório: Rua Trajano, nO t, tO andar - Ediflelo
do Montepio. .'

Horário: Das U ás t2 horal - Dr. Musd.
Das' t5 á!ll t8 horas - Ora. Musai.

Relldênola - Rua Santol 'Dumont, 8, Apto. I.

'.

I

Dr . Dr. Polydor E.,S. -Thi.go
.

""&Ir .. MaterDidade e ."Ic. •• .6dleo • ..Nba
.

Hu,ltal .e CaricJall. te' Boepital de Carulad•.de It.
1INICA -nE SENHORAS - CI·· rlaDópo)_ia. 'Auiatente da:

.

RURGIA PARTaS Maternidade·, .

JlUnó.tico, eontrole! 'e tratamento loeaçu dOi órglOl inJ.enlOl: .....
epeclalbado da l1'avidb. Di.tur· dalmente do coraçio e VUOl

.:i_ da adolelc�ncla e d. menQPau· )oeDça.a da tirolde e demala, Ilut-
.. Pertubaçôea meDltruy., 11f1"" dtilU intemu '"

.

o,aç6ee e tumores do aparelho ,enl· CI1:aIea I cirurgi•. de MDhol'd -
Í1 fUwnllO.· - P�OI
)..raç&a do ntero, odrlOl.· trom· FISIOTERAPIA -

_�
tU. apendlce, h�, varlaes,'otc. DIOGRAFIA _. METABtlLISIlQ
:fturlia "lutie. do perineo (ra- .ÜAL
....> IOIU.RlO DE CONSULTAS:-

\lSISTENCIA AO PARTO II 01''' DIArla!Dente das 15.,11 hOo
RAÇOES OBSTBTRICAS ru..

."'çu gIanda1area, tiroide, o... · CONSULTóRIO:

!gencl·a 8eral para 8ta Catarl-na toa, hlpopiae, etc.) Rua Vitor Meireles L ti
.

.

• 'lfiurblo. nervOlOl - &terllidad. Pone manual ;1.701

.' Rua Pelipe bchmidt, 22-Sob.
. Regime.. .

RESID:&NCUs

CaIXa Postal. 69 - Tel nPloleclora" - PLORIANOPOLIS .,oBaUJtórlo R. Joio Pinto, , ....... l·tI.
-

Avenida TromPow.tt D

wêoiipÃ.NiliÃ
..

,.ZZ'ÃlJXNçr
....

ôX
.....

íiIliír,;,.
......n

...... �esiAf. R.'7 de Setembro _ adJf. .

Fone manual 'II ",

'.

Fundada em'·1870 .;_ Séde: IAHIA
·ro e Soo.ia - Tel. 848.

,

;. >��D,. Roldão Ç�n.oni,
:8

•

.

. -

.

.
CIRURGIA GltRAJ., -- �TA ti.

INC NDlOS' E TR..lNSPOR'j'E8 O N' _I'A ,I aURGA � MOJ.,asTIAs· D.
-

....
_,

cifrÜ
-

•• 'Bala.�c. -.�;i.«
. - , \. 'c.'

- F. - ewton -CiI - VI·I-B-·�· .:..". ""J, .• NHOltAS --, .._l!UTO,

CAPITAL II o"'''ER ClruPa Ireral _. Doé_ç.. d. s..a.. -!u.dAI.. U-af,...._.�4·.·.!! -pl!�
.<U:iQ VAS. • .. • . .. • • . .. • Cr' 1O.100.IIM.So - _....... --

Resnnnsabildad
J

Cr ra•. _ 'Proetolopa
' GlIde foi ...ilte'!te por Tiria. - ..

",� ea ••..•• .••••• •. 1.878.401.751.'7 .

. lerrioo Cirúrgico do Prof. AUtIV

Receita •••.•• .•..•••••••.•••••• CT' _
17.05S .U&.o El-etrlelda.. lIélllea

__ d CemIItA ....

.

_,o
Co ultó' R V't M Ir lea

: ,'-U_.'. o ea umalO e .- --

Ativo Cr' 142.17f1.fJOl.80 u rIo: oa I or e e ea a, lU, iDte.tiu.,. delpdo e lrOIH. ..,....

Sinistro. pagol no. óltimo. 10 anoa Cl-t 18.118'111'''0 • _ Telefone 1.907 ."::t.,.ri:" tr:!::�'v�·':i.
Re.nonaabili·dad.... C- 7••7.....Al·..0. �� CoDloltas: ÁS 11,90 horaa e .. lar, cellB. '1'&1'1... e lIerue.

... .... ...... .... .. .... '. .. &. "",...u. Cmtaultu: 14. • i. S lIaru. I ,..

Dlretorea: II du 15 horas em diante )'eU" Sdmüdt, 21 (altoa da CuIl

R idê
.

R V'daI Ram· ,ParallIO). Telef. 1.5'1

> Dr. Pamphllo ,,'Utra heir.' •• Canal"•• , Dr. I'r••cãe. t. lIA,
e. nCla: oa 1 o. iii, .uldiDeia: Rua �Ite...ea 1.... Irl,

t AlI.i.lo MalllOrra, Qr. Joaqlllm Barreto d. Anijo • Jo" A"r... • _ TeJefone 1.4�.,
- Telllf. li. 164

'PL.-A-..-._.-_-a.,_-...-_·..-.-..
-

-_,_-_-_,,..-_-_-_- ,-_-:...w-_....-_-....... w w W &,......... w·....-....- __ ti

Lins .Neves

roMPANH� fi) ��.ó' c
� ROS ro�l'�

� ACCIOENtES 0'0 TRABALHO S@,
StDe·SOC::IAL�

PORTO ALEGRE
-Ó. .-

...�eune som ... acabamento ..

'solidez ... 110 'piano perfeito!
Além de vários modêlos para
pronta entrega ... êste maravi
lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através' do- plano de
pagamento a longo prazo!

.SuhwartzmàuB
REeR.ES-ENJANTE
para Santa Catarina

KNOT S/A
CX. 134 - Tel. KNOT

Praça 15 de Novembro n.20
2°. andar

RUA VOLON (ÁRIOS DA PÁTRIA N.O 68 • t.O ANDAR

CAIXA POSTAI.,IiaS • r�O"E 6640 • TELEGRAMAS: oPROTJ;CTORA>

- f
,

Florian6polis

TINIAS PARA PINTURA
COTTOMAR Dr. A. SantaeJ.·

.(:.armado
; peÍa paculdad.\ JJaéSo>

Dal de Medicina da UDi...entdad. /l
, do Bru11)

l16c!1co PQr concurso da .&uiat.a.
c1a I Pstéopatas f 'do DUtrtto.

Pederal
Ib:·lnterno de !Io8pltal Pa1q�
tr'...co e IIan1cOmlo Judtc1Ar1o

da Oapital PedBaJ
Ib:·lntemo da &anta' Oua de ID
lIl'1c6rdia do ato d. laDeIro
OLDUOA JaDrOA - DO"'"...

NlIRV0SA8
OonsuIt6r1o: 1Idif1010 AlUI1a·

Ireto - a.la ..
�

Blllldbda: ,

Avenida' Rio Branco, 1441
Du I' .. 1. Iloru

Telefone:
001lllultório - 1.�
aaa14tDc1a ....,.. 1....

D,. MárioWendh,.usen
� .Mtea- de a4allOl e ert......
'Oouwtór1o - Rua Joio PInto, l'

Telef. li. 169
OluaIta daa C ii e .....

iCwUaoIa: FeU,. IdIaUt II. ...
T"'. 111

-,-�-

I
Dr. Paulo Fontes

ClIDieIJ i otera4tII' '

c.uaIt6rio: Rua VItor ."reIeI, li.
Telefou: 1....

> Cuanltac du 10 -AI 11 • ... !4 ..
U ...... Raldbela: ]lu .1.......

,

II. - Tdefoa: 1._ .

fP,.Milton Simon� Pe,�ire
Clínica Cirurgica ,

••I_i.. .e Senhor••

CIRURGIA GERAL
... 8erviÇOI�o. Professores Bene
lI.eto Montenegro' e Pirag!be No

lJUeira (Slo Paulo)
Oouulta.: Das U ú t7 hor..
a.. Fernando Macbado�' 10

o T.lU De nu.u
PNftn..........

Prornue,
LIY.RAlU.A: 41, tIYuIID

:.ouTransporte. regulare. de carga t de J E J te d.

SÃO FRINCISÇJ) BD SUL ,para N�V4 fORI
[�fo.m'aI5e. oomo. Agente.

'
.

�.

'SPloria06Polil - C.rlos HoepckeS/A -0[- Teletone 1.211 ( B3J .. telel�
ia P'reocilco do 8ul-Carll! Hoepcke S/A -C·[ - Telelooe 6 "")0 ia:MACK I"

'õÁ8ÁJl'ii'---
. , .•..••

Poaue T. I. euu 011 '- _
yender'

.

.

. Nlõ enCOD� oompradOl"
btrque ao DIci1t6l1o ....mà

oL Lo AlT.. �

... DIodoN ••

Dr. M. S. Clvalcanti'
DIafIe _......." da ......
.... 8a1daafIa lIàíiüa, "

HIMi Mo UI

,·0 Sliio
S t n "'J

. . "VIRGEM ESPECIALIDADE" da-
CIA,'WETZEL]IND aST'RIA.L-JOIN' V[ LL �� (M�ro, r ;1�'i!I/

TORNA A ROUPA BRANQUISSIM-\
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revigorar a crença no� carvao

presidente eleitoo

\

FLORIAMOPOLlS - 13 de-- Janeiro de 195'

Prof. Antonieta de Barros

docência.
Como deputado estadual, teve

a professora Antonieta de Barros,
até há pouco, oportunidade tam
bém 'de apres-entar Importantes
projetos de leis visando especial
mente auxiliar o desenvolvimento

"�o

I

t Ara<y Vaz Callado
Missa

,,'to Jairo Callado, Viuva Alice da Costa ,e filhos, José Costa Vaz e f'a·

milia, Togo Sepitiba e' família, Gustavo Lehmkuhl ,e família, Artqr' Ro,
sa Filho e ,familia, convidam aos parentes ,e pessoas amigas para as,

sistlrem a missa, que será celebrada, dia 17 do corrente mês, Ias 8 ho

TaS, no altar de N. S. de Lourdes, na Catedral M'etropolitana 'pelo decur-

\ • I

nacional", afir-ma

Is classes produtoras de Joinvile exp'ressam suai

gratidao ao Governador do Estado-
Atenuada por S. Excia. 'o sr. dr. Aderbal Ramos da Silva a crise de energia

que afligia os meios produtores daquela cidade.
.

'

Aoaha de ser endereçado ao no fornecimento de energia elé-, tiagern . Como imperativo de jus_'
sr. dr. Aderbal Ramos da Silva, trica aqui, constitui um relevan- tiça cabemos agradecer penhora-'
digno Governador do Estado, o te beneficio prestado por seu dig-I damente a, Vossência, expressando
seguinte telegrama subscrito pelo no govêrno às classes produtoras g-ratidão dias referidas classes. A-'
sr. Jorge Parucker Junior, no exer filiadas a esta Associação que

sen-I
tenciosamente saudações. Asso-

cicio ela Presidência da Associação tem atenuada sensivelmente ã .ciação Comercial e Industrial de-
Comer-cial e Industrial de Join·1 crise de energia. em épocas de Joinville. Jorge Parucker Junior.,
vil le : . racionamento, motivada pela es- no exercício da presidência.
JOINVILLE, 12 - A cessão pelo,

Estado de quatro geradores .trif'á- -----

SICOS que serviam à iluminação
dessa capital à Empresul <afim

de serem utilizados como refôrço

mos. Para substitui-los, interina
mente. foram designados os srs.

Paulo Gentille de Carvalho Mello
e José Bonifácio da Silva. _Camara.

Promovido por um grupo de amigos e admiradores' do
ilustre governador do Estado dr. Aderbal Rainos da Silva, - ,

realizar.se-á no dia 20 do, corrente, no Ginásio Catarínense
um grande churrasco popular.

.

�
,

Para essa homenagem,. que não tem- caráter politico,
acham-se abertas listas de adesão nas redações deste jor•

.

naI e na "A Gazeta", ou telefone n. 1.324.'. 'Faleceu Sín-
Perseguição à Igreja na Eslováquia claír Lewis
j'" BRATISLAVA, 11 (D. P.) - Trê bispos católicos eslovacos fo, ROMA 12 (V.A.) - Faleceu
ram denunciados sob a acusação de espionagem e alta traição. Trata-' num hospital de Roma em conse

se do bispo Jan Vo�tassak, de 73 anos, Michael Buzulka, de 65 e Paul quencia duma crise cardiaca o es

Goídík, de 62 anos. critor norte americano Sinclair
Levis premio nobel de literatura.

80 do primeiro. aníversárío do falecimento de 'sua esposa, filha, irmã
.eunhada e Lia ARACY VAZ CAiLLADO.

R f
A

d'A todos que .comparecerem a 'esse ato de fé cristã, desde já, ante- eti iean O'" O

cip_a_m_s_e_us_a_g_ra_d_ec_i_m.,..,e_nt_o_,s._.----------.-.,..,--- orçatpento
A P-osse dos � novo.s vereadores RIO, 12 (V'.A.) - o :presidente

da Republica enviou uma, mensa-
Em sua sessão de ontem o Tribunal Regional Eleitoral, por una, gem ao C0ngresso Nacional reti

nimidade de votos, .não conheceu/ de consulta formulada pelo presí- ficando, sem aumento de despesas,
dente da Camara MunIcipal de Blumenau, sôbre perante quem toma. e orçamento geral da União para
rão posse os vereadores recém-eletlos, Assini decidiu a egrégia Côrte 195!J. na parte referente à presí-
porque a consulta não versava sôbre matéria eleitoral, dencía da Republica,

Rádio Guaruj.á'
PROGR:AMACÃO NOTURNA

. Hoje: "Melodias em desfile,
cem a Orquestra de Salão "Gua-

rujá,. ,

"Soirée·branche" diretamente
do Clube 12 de Agôsto,

A esmola dada nas ruas agrava
o problema da mendicancia.

'cnURO CABELUDO.
TONICO CAPILAR

POR' EXCll.tNCIA'

i

Vale·rio de AssisDr. Armando
Avisa aos seus clientes o novo horário de consultas.

De manhã: Das' 10 às 12 horas.
À tarde: Das 15 às 17 horas.

CONSULTÓRIO: Rua Nunes Machado n. 1.

A apuração final das eleições
Aprovados os resultados da Bahia e Cearâ.,

Hoje .0 Tribunal irá concluir os trabalhos
de apuração,

tes,' 65.436; Vitorino Freire.

22.992; Alípio Correia Neto, 31�
votos .

CEA'RA - Para presidente da.l

República, brigadeiro Eduardo-

Gomes, 198.473 votos; Cristiana>

Machado, 146.484; Getulio Varg·as;.
107,164; João Mangabeira, 105 vo

tos.
Para vice-presidente:

. Odilon Braga, 205,267 votos: AI
tino Arantes, 146.879; Cafe' Filho,..

40.066; Vitorino Freire, 6.�31;:
Alipio Correia Neto, 215 votos.'

Na sessão de amanhã deverá flo'

'I'ribunal concluir Os trabalhos de

apuração; homologando C)II resul·-'
lados' das eleições 'pr,esid-enciais no

Piauí, Maranhão, Rio. Grande d{};>

Norte e Territórios feder-ais ,

Fve·GQanão
o assunto. das rodas politicas é a composição. do. Secretaríadc

do govêrno Irineu Bornhausen. O futuro chefe do Executívos,
além da declaração de que daria homens para Os cargos e não ear.;

gos para homens, nada mais adiantou.

O seu retraimento, aliás, é natural. S. exa. foi eleito por llIID

pixurum de 'partido. E agora, Os que ontem lhe encheram as urnas

de votos, querem o troco, em posições.
"-

Daí os comentários: Um integralista .para a Segurança Pu

blicas, um pessepista para a Prefeitura, um trabalhista para a Jns..,

tiça etc ...

Outros dizem coisas diferentes, a começar pela Secretaria da�

Viação que seria dirigida não por um democrata-cristão, mas pe.;

lo sr. 'nans Collin, da U.D.N.; na Prefeitura, ai U.D.N., com- o sr....

Paulo' Fontes; na Segurança, a U.D.N. com o sr. Aroldo Carvalho
..

à vista da desistência do sr. Brasilío Celestino de Oliveira; J&a.

'Fazenda a U.D.N., com o sr, Genésio Lins ou o sr. K()nder Reis,..
ambos banqueiros; na Justiça, a U.D.N. com o sr. Bayer Filho, ele..

Boatos, mexericos diz.que-diz·que, eis tudo.

O problema é do futuro governador e o que for,_soará!
x x x

Muitos e entre esses, nós, não cremos na entrega de altos pos

tos ao P.T.B. É que o sr. Saulo Ramos, mentor demissivel ad nutn_
desse parfído não se cansa de proclamar que a U.D.N. e o P.S.D...

são, facções iguais, reacionários. E, mais, que o P.T.B. nunca fez:.

acôrdo com a U.D.N .. O .que houve, unicamente, foi uma Ingenua,
troca de gentilezas: a U.D.N. quiz votar no Carlinhos e o P.T.B_

ligeiramente comovido, retribuiu o beau geste com votos ao eandí-:

dato udenista.
À vista disso parece o futuro govêrno não tem compromissos

.com o. P.T.B.,. ap�zar de �sse partido contar, com vários deputados
estaduais ...

x x x

Outro partido que, ao. que consta, não logrará posições na pró__
xíma administração, muito. embora fosse arrolado na Coligação, éf·

o Partido Libertador.
O seu coeficiente, dizem, foi fragilimo, pois a pleito' de outU-

bro o surpreendeu ainda antes do berço, naquela fase uterina 'que'

os médicos chamam de a' termo.
, A contribuição dos parlamentaristas não passou, pois, .de "a}_'

guns pilas e por isso o r.L. não terá juros a receber.
x x x

E o P.S.D.} Esse, que por sinal é o majoritário, dará a maioer

contribuição: concorrerá com as vagas. ,
GUILHERlVili -TAL..
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