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NOVA TORQUE, 4 (U. P.) . Ainda é cêdo para se fazer
_ Segundo os resultados a- um prognóstico seguro soore

purados até agorat o sr. Ave- os resultados do pleito de 2

fel! Harriman eleger-se-á do andante. Segundo os da

Governador elo Estado. Por dos até agora conhecidos, a

SU�l vez,' o Partido Democra- situação elo Senado deverá

ta também venceu as eleições ser a seguinte: Republica
para o Senado e a Câmara nos 48, Democratas 47, e 1 In

de Deputados. Todavia, Fran- dependente, que deverá a

klín D. Roosevelt Jor. foi der- , companhar fi oPOSiÇ�LO. Toda
.otado no pleito para as run- via, Nixon, como Presidente

Góes de Procurador Geral, pe- da Câmara Alta, tem na sua

.0 candidato republicano. mão o voto I minerva e, por
LOS ANGELES, 4 (U. P,) - certo, haverá de usá-lo em

James Roosevelt, filho do ex- benefício do Partido Repu
tinto presidente Roosevelt, blícano, garantindo a inaio
está práticamente eleito Dep. ria. Mas apenas são conjectu
Federal. O Partido Democra- ras, por isso que ainda fal

ta também está na frente, tam computar as eleições ve

nas eleições. para Governa- rificadas em 6 Estados, cujos,
dor e Senado.

I
resultados poderão alterar os

WASHINQTON, oi ·CU. P,) - resultados finais do pleito.
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"O Irremediável Defunto"
RIO, 3 (V.'A.) - O snr.

I , br d m
Assis Chateau nane, e

bem lançado artigo, a pro

pósito da sucessão preside.n
cial pôs à mostra o udel1ls-

'mo'nacional,' especialmente
a secção mineira, classifican

do os seus maiorais como

indivíduos dominados por

paixões subalternas, por

complexos calvos de derrota,

que refletem apenas a im�
gem de almas de um l�aqUl�
tísmo acabrunhador. Nao ha

um traço de nobreza, uma

linha', de espirita .publico, rerrotados. Pois agora, nessa

uma gota de sinceridade e de 'avant-premíêre" da suces-

, lealdnde, no que fazem êsses .âo presidencial, "debilrtv-

I ontanhas al la, sem autoridade, reduzida
.

pigmeus nas m
-

na de pmve � "'iP ,., J R;;O, :3 (V. AJ - Segundo de um desastre de aviação na
i classe última de caudatá- .

tsrosas. de de 29, o tenente Lauro .nrorrna o Hospital Central ouse de Santa.Cruz, sexta-
São governados exclusiva- :ia do partido comunista, na Henrique Amaral Lott, filho .Ie Aeronáutica, o tenente feira ultima, estão passando

mente pela inferioridade dos .lefesa e sustentação das te- do ministro da Gnerra. O Lauro Henrique Amarar Lott

I bem, apesar da gravidade
desbaratados nos campos .es vermelhas -contra o enri- desastre ocorreu na Bàse Aé- c seu companheiro, sargento cios ferimentos sofridos.

dos eormcios. "Inconforma- '=lueclmento da Nação", a ..

rea de Santa Cruz, quando .-._...,...........� __.�..... - . - _ .... __.-._ - ,�__""""",,,,",�,

dos com a força do adversá- JDN mineira pretende. en-
o jovem oficial regressava de

'

SERA' FUZllA'DO
rio (PSDh que os venceu em �azopar o resto do Brasil, um exercício de tiro a bor- _

todos os prélios, procuram .iassando como a fôrça que do de um avião, em compa- C f' d dvingar-se, afetando um pres- rã vetar o nome do sr. Jus- nhia do sargento Lino Fon- on Irma a a senfenca e morte
tigío que não tem, nas elites, iclíno Kubitschek, se o go- seca.

�

e um ascendente, que não .ernador de Minas fôr apre- Na manobra para lançar a Fafemi
souberam conservar, no seio sentado candidato. Mas o que biruta, o aparelho entrou: em

- d vale o udenismo mineiro? TEERA', 3 (U. P,) -, A Côr- de morte contra 12 oficiais
das massas", nao passan o .

pane e foi se espatifar no

d" 1 tâ de al "Dois víntens de eleitores", te .Marcíal de Apelações con- acusados de participar i<le
hoje e um pe o ao -

solo, ficando completamente
.

po ra responde o sr. Chateaubri- firmou a sentença de morte um "complot" comunista pa-
gris, tnímígo, em cam -

destroçado. Imediatamente,
so". "Por isso mesmo, não :,-nd. E termi�a. o se� palpí- o tenente Lott e o sargento

imposta a Hossein Fatemi, ra derrubar o governo do

podendo falar para os minei- oante comentarIO. afIr��ndo Lino foram socorridos por
um dos homens de confiança prímeíro-mtnístro Fazlollah

ros, �ue não os escutam, ten- :!ue o CJ.l�e � bl?gadeIl'lSmO 13eus companheiros e remo-
do ex-primeiro ministro

MO-,
Zahedi.

tam ralar para os outros Es- ,l�ontanhes esta tentan�o vidas de avião, para o .Ae1'O-
hamed Mossadegh. ----------.------

tad�s, q�e não os C?nhecem".' r:�o ,p.assa d� uma dais maI� I porto de Santos Dumont·, de F'atemi foi julgado por)
McCARTHY CEN-

Mms adiante, depois de

ana-,
.ívertidas .e. 1l10centes. chan onde os transportaram para traição, tendo sido

.condena-l··
SURADO

Iísar a passagem da UDN 11,0 agens politicas dos últimos I o Hospital Central da Aero- do por uma acusação seme- WASHINGTON, 3 (U. P,)

governo de Minas e a sua .irnpos. A sua bandeira rota, nautíca. Ambos foram inter-: lhante à que foi feita contra _ O senador republicano Jo-
. 1 ." pacidade ad- ;mulan'lbada .nos últimos' . , .

pC.H.a, pp.� mca
.

> •

_ • ---'------1 nados em estado �l'ave, ..

ha- MO,ssadegh, que apenas fOI, seph McCarthy predIsse que

mn:I�tratlVa e mtoleranCl�, ,\TISI'fA DE COR-
vendo,' o� x:nédicos c?nstat�do .ço��enado a t.rI�S.. a.,llQs..,., de 1 o S�.�açlo .0. censUl:�r�: I?-i�se'

polIhca, afIrmou que a d.e� t . :::lue o oflcml sofrera a fraLu- ,pnsao.' '. '1

l"aos JornalIstas que a malOrià

i'o�ada,. nas eleições mumCl- TEZIA ,'a.dó craneo,. CO!U afundp.-I ,ACôrte'de Apelações COil-. elos scnadore::; já tomou 6ssa
paIS, fOl o coroamento da de-

RIO, 3 (U. P.)::_ Deverá menta.'
.

'.. Ti�'mou tambem as sentencas decisio sobre seu caso.

bandada de chefes e solda-
hegar amanhã a esta éida-

.

.

dos incorformados com os
:e, em visita de cortezia, o

Reu···n-I-.a""O d"e M··-In I-strasdeslises e chantagens políti- l'uzador canadense "Que-
cas praticadas pelos "big- "êC", sob o comando do ca-

�:r�:�Io :�:::��:�;���� 'i�t;':�;:�§;l�:l�!���:��::� . Em Quita ndinha o importante conelave R}�9vU��TOA2b����P. ��go��1��,am
ziu-o a um simples

.

grupo traz a bordo 63 oficiais e RIO, 3 (V. A,) - Inaugu- tem seu gabinete instalado
I amQnhã.

o sr. L. D. Gardel, de ser assinaço o convênio gar-se-á do transporte até
minoritário. "Sua sorte, em

739 praças. :8' um cruzador ra-se no proximo dia 22, em I no 10. andar do Mi�isterio secretario administrativo do entre o Brasil e a Bolívia, I os centros consumidores no

lige:ro, de 10.340 toneladas, Q�i��ndinha, a reunião dos d.a Fazenda: A fim de pal'ti� I Conselho Inter-Americano pal:a troca de petróleo com I Brasil. Este país, por ;ua vez,

DISSO'LVIDO MAS' om 170 metros de compri- )mmlstros de Fazenda ou de Clpül' do conclave, chegara Social da OSA.· produtos nacionais. De con- fornecerá ao governo boli-

lenLo e 18 de .largura, al'- Economia, a primeira no ge-
.

formidade com a orientação viano, para utilizacão no

PERMANECE ,nado com 9 canhões de .... 'lera que se realiza no muYl- traçada pelas chancelarias transporte e armaze�amento
PARIS; 3 CU. P,) - O Es- j",8 de 4",12 ele 2", 3 peças elo. Obedece ela a uma reso- PRINCIPE DESAPARECIDO dos dois países, a gazolina dos produtos a serem entre-

tado-Maior das Forças teres- le artilharia anti-aéI'ea, de lução tomada em

carac:ls'l
boliviana ser4 destinada ao gues, 18 caminhões tanques,

tres do Laos, dirigido pelo -10m111., e 6 tubos lança-tor- ciurante a conferencia da TEERÃ, 3 (U. P,) - Vinte' a bordo do seu ,monomtor abastedfnento do Estado de de 11 mil litros por unidade,
coronel de Crevecocur, foi .Jedos, de 21 pOlegadas. Se- ;)FA. Serão debatidos proble- .., oito aviões, ·en'tre os 'quais' 'Pechrart-Nontmza", regres- Mato Grosso, especialmente. montados pela Fábrica Na

ofici:.'tlmente dissolvido, por gundo informações divulga- mas elo desenvolvimento e- dois aparelhos norte-ameri- sava de uma visita às suas São os seguintes os pormeno- cional de Motores, bem como

terem passado progressiva- :las pela embaixada cana- conomico e do comercio in- canos de uma base da Arábia propriedades do 1Iazanc1e- res do convênio: a Bolívia tanques e acessórios para ar

mente todos os podéres para lense, o referido· vaso de, ternacional, transportes e Saudita, participani das pes- ram, ·nas.... proximidades do entreg'ará os seus produtos à mazenamento, . carga e des

o Exercito nacional. Mas êsse "uerra ficará surto nesta Ca- outros que afetam, de modo quisas chefiadas r�essúCllmen- I
Mar Cáspio. Teme-se fjUe Ali Estrada de Ferro Brasil-Bo- carga dos produtos, veículos

.Estado-Maior permanecerá ';ital até o dia 8 do corrente, .o;eral, a economia cto nosso te pelo xá do Irã, para en-! Reza esteja perdielo no de-. lívia, por conta das empre- êsses que serão empregados

em Vientianc, até 21 do cor-I ':'uando prosseguirá o seu hemisfcrio.�· se,cretario' . ge-I C(m�l'al' o principe Ali Reza, I serto de Kaw�r, entre J pb - sas indicaçlas pelo Conselho no transporte elos combustí

rente, data limite da retira- I 'ruzeiro, visitando Montevi- ral da reu.n:ao c o emb:llxa- ll:�1[tO do sob.erax:�, .deSa�)are- J nalto de :re:l'a e a frotltt'H':;t :Nacional de Petróleo, na ci- veis entre a refinaria boti

'da elas' tropas estrangeiras. I éu e Buenos Aires. dor MaUrICIO Nabuco, que I CICiO na qnm ta-fena qUctr'.do do Afgamstao. dade ele Santa Cruz de Ia viana dé Cochabamba e a

O)....()_() ......._('_()_()_>$.o()_()....(I._.()�(�_(I_(}_I)_(}......(I_()_\I�()"OI... I...().-.<)·_().-.<)41..()�)�).-.<��)._.().-.<�)__ cidade de Santa Cruz de I�l'
Não sem razão nos dizia conhecido político barnga- '

A h
-

t
.

; -

d
lll!cado, o prefeIto vaI' temosla. e vaIdade. Sim, porque Sierra O.s pagamentos, rela-

verde, dias da semana passada, que o regime atual, a era

1S
.

Or 1a e
confunde o direito e a lei, baralha os fatos e p'auta o seu' tivos aos fürneeimentos, quer

bornhau_seana, ê�tava caindo a pedaços, tantos e tam.anhos
. Opol'.tunoso govêrno por um tecnicismo ·econômico-finan- t

l
.

b
por par e da Bolivia, como

eram os desgov::l'!1o.'> de certos elementos envinagrados, no
.

ceno e co re a elesorg'anização e a .\)repotência de suas
por parte do Bmsil, ser�io

trato da causa públi�,t. Bastava um .o�har retrospe<_!ti.vo
Um'

, , t" a.q�es no llS::lr

dO.iS I�esos e duas medidas e no (listribuir feitos conforme o acôrc!o de
para a norma de açao de alguns enfeItados de admlnIS- COn O �blaços de tama,_ndua.

.

. pagamentos existente entre
tradores, para se encontrar o sentido das ..negações e a -

A demonstrar a arbiti'ariedade do Prefeito por usur- os dois países.
conclusão' lógica da clesorganizacão e da irresponsabilida- para os efeitos dos defeitos de sua oportunos:.t ac1millis- pação, não permitindo a contabilização das despesas da

-

C' b t .J�('_'�)_(J_,J'
de que. campeia aqui e ali, fazendo táboa raza das leis vi- tração. amara, .as a acentuar que impediu o pagamento dos

gentes e das instituições populares, desde que elas se con- Começa por declarar, enfàticamente, que os vereado- vencimentos dos funcionários da Cãmara, lpesmo l'elativl;t- O RISO DA CIDADE \

traponham aos princípios autocráticos desses mesmos ele- res não recebem ·os seus subsídios porque deliberou nao me).1te a período anterior a déclaração de sua permanên- .
:.J' ••

mentos.
..

pagá-los, assim' como aos funcionários da Câmara, desde .oia ilegal no poder, por fôrça de lei constitucional.

Por sôbre isso, há a destacar a intolerância política, o julho do corrente ano, em represália à decisão da Edilida- Por sôbre isso; há a destacar o desrespeito às leis vi-

.inconformislJlO às criticas, a vaídade cega, a usurpação do de, pautada em lei do 'Legislativo, Estadual, considerando- I t!;rntes e a deliberada e constante teimosia em querer colo

poder, o apêgo aos golpes, o culto às promessas e às pro- o ilegitirJamente nas funções de Prefeito e, consequente- I cal'. o c�rro a�iante do� bois, invadindo a competência do

missól'ias, o tecnicismo das negações, com que marcam a mente, nulos os atos praticados após a .decretaçio da

aU-1
LeglslatIvo" pOlS que a este e que compete fiscalizar a ad-

passagem ela eterna vigilância em terras catarinetas.· tonomia. ministração ,financeira do Município e não ao Prefeito,
Apontar seus êrros, chamá-los à razão, clamar pelos' . Como se vê, o snr. Paulo Fontes, sencerimoniosamente, mesmo. ao investido legalmente, e, por lei, falta-lhe ainda

a>Jsuntos que dizem respeito ao povo, descobrir os gastos julga-se dono dos dinheiros da Prefeitura e deles dispõe I faculdade para contestar, como, muito menos, o direito de

incontrolados e o comprometimento das finanças futuras, como ml1nda o figurino brigadeirista. E, ao mesmo ternpo I
negar o pagamento das despesas da Câmara.

destacar as mistificações das falas ou das notas encomen- que não permite que a tesouraria municipal satisfaça 'Mas em tudo isso há dente de coelho. No fundo, como
dadas, é bradar no deserto, eis que as palavras neles só compromissos legais, COlIW sóem ser os vencimentos do

I
deixou bem claro no ofício publicado, o Preconsul bor.

encontr�m ouvinte� de entendimentos agudos e de von- funcionatismo da Câmara e as diárias dos 'edis, desanda lÜ13.USeano quer uma barganha, quer fazer uma chanta

tades endurecidas, porque -nada 'mais são do que espinhos, em gastos os mais comprometedores para orçamento pre- gem com a Câmara, de sorte que possa, com a pretendida Governildo _ Por que tanto

e pedras, 'como bem classificou Vieira. E como complemen- sente e futuro, com. o único objetivo de tornar intolerável : revogação, não apenas conseguir a aprovação a priori ele interêsse na leitura, ude-
to,. tudo deturpam, tudo torcem, tudo enredeiam, contanto a vida do novo govêl'no e sUHlamente difícil o atendimen- ,tôdas as despesas irregulares e 'ilegais feitas até agora, nilda?

que possam continuar o ilaqueamento da bEm-fé dos me- tto dos mais elementares reclamos da coletividade floria- ',como retirar o dinheiro congelado nos bancos e com êle Ela _ Estou vendo se des-

nos avisados. A ordem é falsear. E' espernear. E' clesarvo- !nOPolltam,t..
' tapar os buracos cavados pela desorganização econômico- cubro uma "fórmula"

rar a nau do Estado. E' engendrar contos. E' test.amentar, Na verdade, essa 'ojeriza e malquerença para com o financeira que levou ao caus' o atual orçamento municipal para o Paulo PI'efeito

enfim, porque já soam os c1obl'e.� de finaclos para os atuais Legislativo "Municipal, por parte do preconsul bOl'nhalisea- e compromet�u a Prefeitura por' alg'uns anos, sôbl'e 1imlJar Teimoso Fontes levant!lr

coveiros... no, é velha. E tud.o p6rque jamais conseguiu "arrolhar" a a tesouraria de papéis que, para os incautos ou desco-

Essas consideraqões se fazem presente, por oportunas, maioria, submetê-la a uma subserviência a priori ao seu nhecedores de contabilidade, aparentam ser saldos em di

como início de conversa, ClO descaminho dos caminhos (1:1,- poder suserano, torná-la uma fôrça dócil aos seus c�1')ri-. nheiro.

quele "conto" ca.pciosamente urdido pelo SI;. Prefeito, em. (;hos e desmandos.
.

"
..

,I Mas voltaremos ao assuntÇJ, para mostrar quem está

nota adredemente classificada de "interêssC''' do MunicípiO) "L'lI:stat c'est moi", d\z, nas entrelinhas do cZ,no Pll- Il!.\Bsando o "conto". .. I

futuro tanto próximo como

remoto, está tirada. Julgou-o
o eleitoradb em termos sisu

dos e inapeláveis' de conde

nação, em última instância,
pelos êrros bastardos, pelas
atitudes calamitosas que

praticou e que tomou, no

âmbito nacional, atrelando' o
povo e as elites de sua terra

aos trenós das aspirações e

das campanhas russas no

Brasil". E isso para se não

falar nos golpes, muito a

o'osto e feitio dêsses' eternos

comícios, ela hoje está em-I davéríca, a caminho do

cam-,
carcassa de um organismo de

punhada como um trapo ve- I po santo. Alguns insensatos onde fugiram a esperança e

1110, para o partido gritar ao . e agitadores sem critério a vida", pois, "veta quem PQ·

país um veto, que começa I procuram sacudi-Ia para fa- de; veta quem tem fôrça de

não tendo força para dá-lo,! zer crer a03 incautos que êle sanção, quem possui autorí
nem no mais remoto muni-! vive. Está morto, o udenís- dade para julgar e executar

cípio do Estado. Saibam os mo, acreditem. Até-porque a as penas do juiz que conde
brasileiros de todos os pon- única cousa que êle poderia na", e, mesmo assim, lhe fal

tos do território nacional

I
vetar seria a ressurreição do. � a necessária capacidade e

que o udenísmo, em Mina." irremediável defunto, que é a indispensável permissão
não é senão urna massa CJ.- a sua carcassa politica, a Divina.

AVISOU A ESPOSA QUE IA MORRER

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

CINCINATI; 3 (U. P.) - O de ti em primeiro lugar" -

sr. Andrew Kelley, com 64 declarou-lhe o moribundo.

anos de Idade, que vinha en- Depois murmurou:- "Deus foi

fermo há muíüos anos acor- tão bom para mim", voltou

dou sua esposa, 'Charlotte, a cabeça para o lado e expí
dia 28, e lhe disse que ia rou. A sra, Kelley con'ou as

morrer. "Quero 'despedir-me sim os fatos.

Desastre . aéreo em S�nta, Cruz
. Vitima um fUho DO Ministro da 808rra

aro, 3 (v. A.) - Foi viti- Lino Fonseca .anlbos vitimas

BRASIL E TCHECOSlOVAQUIA EM
MELHORES RELACÕES

,

VIENA, 3 (U. P.) - O Bra-' tocky, Informa-se que o mi

sil deseja desenvolver amís- nistro brasíletro declarou que.
tosas relações' com a 'Tche- o tratado comercial recen-

temente 'concluido entre
Brasil e Tchecoslováquia de
monstra claramente 'a pos
sibilidade de serem 'desenvol-

de

coslováquia comunista, se

gundo informa um jornal
tcheco aqui chegado.
O jornal "Rude Pravo" diz

que o ministro do Brasll na vidas as relações comerciais

TChecoslováquia, Fernando entre arribas os países".'
Nilo de Alvarenga fez tais' O presidente Zapotocky
declarações ao apresentar manírestou ao . diploma ta
recentemente as suas cre- brasileiro que era da mesma

dencíaís ao presidente Zato- opinião.

I

OUTRO DISCO VOADOR
nelo sr. Líborío Shamedech,
de profissão madeireiro, pes
soa de absoluta idoneidade,
um '.'disco voador" que per
maneceu por alguns segun

dos, deslocando-se depois em
alta velocidade em direção
ao Sul. Toda a família

.

elo

.

BOGOTA', 3 (D .. ' P).. i,.- informante teve tambel'n 0-

�hegou a IB0got�, � vie�J>e-l casHi.o de lI.er O e,<;tJ:anl)O' 01:)
sIdente da RepublIca da. In- jeto e ':1 base aérea de :1"'10-
dia, sr. Sarvap,rli F.adhak -riaÍlópolis foi imediatamente
Rishnan, em viagem pela avisado do acontecim�I1to
América do Sul. pelo proprio sr. Liborio.
........�•••••••••••••e•••••••••••�••••••i

LAJES, 3 (V. A.) - dia 21,
às 20 horas; nas proximida
des desta cidade, foi visto

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

RISHINAN EM BO
·GOTÁ

os saldos congelallos nos

Bancos e um "conto" })u
ra legalizar o final (le

sua desorganizada ad

ministl'ação financeira.·

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"-lndIê"a'dor' .··· ..• 'PrO'fissional
CLINICA DE OUIOS - OUVIDOS _ NARIZ E

.

,

GARGANTA
- do _

J Florianópoli�, ,Quinta-feira 4 de Novembro de 1954

I
I

:D}l. GUERREIRO
_

,

M E DI,C O, 5, j;' y':,',::"
'

".IDr. JOljo,' PaupUzl! .0 E � T :t, r ':
.';I;de do Serviço de Ouvidos -'- Nariz e Garganta

II'" "RIO DE LARMO DR ALFREDO R W ., Ih
' do Hospital de Florianópolis

J.un .'

_
., D A. LADYS.....AVi} I ri O ,I A�IVIINI��HAÇÃ? '

A clínica está montada com os mais modernos

CANTIÇAO CHEREM W MUSSI' "'.
. I Redação e Ofícínas a rua A .. Ih d d

,'. .

'

,

,. Ex interno da 20a enfer- C Ih', M f' 160
- pare aos para tratamento as oenças da espeeialídade

- MJr:DICP -

,

I CURSO NACIONAL DE e, maria e Serviço de gastro-. T �n;�22eIro C a ;8, t'l 139
ULTRASON JTratamento das Sinusites sem operação)

CLlNICA DE CRIANÇAS I DÓENÇAS MENTAIS A'NTO-NIO DIB enterologia da Santa C,asa' eD·· t .. RUxB'EONsSa 'A' I NEEfllLISAÇAO (Tratamento auxiliar das sinusites e

A D U L T DR Ire 01 • ,.
.

Il
-

d N' G )O S Ex-diretor do Hospital • do Rio de. J�neiro' (Prof.
'

RAMOS. �n amaçoes o ariz e .arganta
.

•
Doenças Ínternas Colônia Sant'Ana. MUSSr':" W Berardmelh). , Gerente: DOMINGOS F. DE lONISA�AO MEJ?ICAMENTOSA (Moderno aparelho"

,ORAÇÁO -:- FIGADO Doenças nervosas e men- _ MJr:incoS _ ,Curso de neurologia : AQUINO.
para Ionisar MedI�amentos (Tratamento de dores de

RINS - INTESTINOS tais. CIRURGIA-CLtNICA (Prof. Austregesilo). , Re resentantes:
Cabeça e I�flam�çoes da Garganta e Olhos. E'U muito'!

, Tratamento moderno da -Impctência Sexual. "GERAL-PARTOS' Ex interno do Hospital R'
p

t
-

A
casos sao evitadas as operaçoes das Amigdalas

'SIFILIS ,Rua Tiradentes n. 9. 'Serviço completo e, é,spe- -maternidade V. Amaral. Ltl�;esen açoes . S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faringíjes
'Co ltórí R T'

'

Consultas das 15 às 19
� ra, <a. I

e infla a
-

d O id )

d tnsu9 orro - ua Ira- . cializado �!!� DOENÇAS D:�r Doenças do estômago, Rua Senador '\Dantas, 40 bAIOS X m(Rçod�s °f�' udvI COSb' )en es, . horas. SENHORAS, com ,modemos' -inte. tinos, fígado e ,Vias _ [lo andar. .

,n a iogra Ias a. a eça
.

HORÁRIO: FONE: 3415. métodos de díagnôatíeoa e biliares; dos rins, útero ,e, Tel.: 22-5924 _ Rio de
REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de ','

Das 13 às 16 horu. Res.: Rua Santos Saraiva, tratamento. ovarias. J
. , (OCULOS)

tel.: Cons. - 3,�15 ,_ Re�. 54 - Estreito, SULPOSCOPIA _, HISTE- Disturbros nervosos. ,ane�reO�l'ejOr Ltda. .
LAMPADA de FEN�A (Veríficaçâo e diagriostico de

,- 2.276 - Florianópolis. TEL. - 6245. RO - SALPINGOGRAF1A Consultório: Vitor Mei- Rua Fel ips de (Iliveira, n.
lesoes dos Olhos)

DR.-li;-O-M--ElT BAS'r'O's DR. MARIO WEN-,
- METABOLISMO BASAL reles 22. 21 - 60 andar,

• INFRA VERMELHO

" "Radioterapiap or ondas Das 16 às 18 horas. 'I'el.: .32-9872 _ São Paulo
Grande Prática na Re1!t:'ada de Corpos Estranhos de

, PIRES 'DHAUSEN curtas-Eletrocoagulação - Residência: Bocaiuva 20 ASSINATURAS ,..

P.ulmao e Esófago .

_ MÉDICO
CLINICA MÉDICA DE

Raios,'
.Ultra Violeta Ci Infra Na Capital \

I
Cons'!!ltorzo: VIsconde de Ou�o Preto 2 (Altos da Casa

ADULTOS E CRIANÇAS Verm,elho.
----

A C - 1700(\ . A • •

Belo HO.rlzonte
Com prática no Hospital

no ,........ \.." , R s d F 1 S hm d 1 3 ' 1
• Consultório - Rua Joio' ,Consultório: Biía Trajano" A I'� V O c A O O S' 'Semestre .... Cr- 90,00

e lCenClalt- e Ipel· c h1_t, 1
H'

'Le efone: 2.365
_

SãOS��::lC�:�: �:��isd: na Pinto, 10 _ Tel. M. 769. n. 1, '1d andar - Edifício do
-., �

No Interio; , onsdu a2s -h pe a .

mdá� a no ospital,-: A tarde

Jlfneiro
Consultas: Das 4 às 6 ho- Montepio. Ano .... : .' Cr$ 200,00

as
__�,��nte ��n_sultorlo <,

CLINICA moICA
ras, Horár io : Das 9 às 12 ho- DR. JOSÉ MEn-EI-lsemestre Cr$ 110,00 I DOENÇAS DO APARELHO DiGESTiVO ---_

CARDIOLOGIA
Residência: Rua Esteves ras - Dt_:. MUSSI, ROS VIEIRA Anúncios mediante con- ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA. '

Júnior, 45. Tel. 2.812.
,
Das 15 as 18 horas - Dra.

, tráto:.' :DERMATOLOGICA E CLINICA GERAL
Consultório: Rua Vitor MUSSI.

'I
•

-ADVOGADO -

.;
Os orig·inais, mesmo' nio O M· IMN F

'

..
'

Meireles, 22 Tel. 2675.' OLHOS - OUVIDOS Residêucia; Aveüíde Trom- ,l.:a1x/a :ostal,.,1�0 .- ItaJa'l publicados, não serio devol-' r loue unes errelra
Horários: Segundas, Quar-

NARIZ E GARGAl'lTA powsky, 84. . -:-:- ,anta.)a arma - vídos.
' '. � ,

.

, -

-

\.ü- A direção não se I'espo-.-
CONS. - A' RU� VICTOR MEIRELLES N° 18, 1°

tas e Sexta feiras: DR. JÚLIO DOIN ,---- - DR� MARIO I.ü -

sabiliza pelos conceitos emi- ANDAR DAS 9 A� 11 HORAS - DIARIAMENTE;

Da� 16 às 18 horas.
=.

VIEIRA,' I ;z.�
.

_. RINDO tidos nos arti,io9 �S8inado-s. RES. - DUARTE 'SCHUTEL N° 38 - FONE: 3,14U
Residência.. Rua Felipe! MÉDICO.' DR. �EWTON ,

...«.-:71" • ....._.. .. " .......-a....._",a......_

Schmidt,23 - 2° andar, I ESFECIALIS'1'A EM

j
D'AVILA' < e, informaçõe� Dr. }]mar C;orrêa

apto 1 _ Tel. 3.002. _
OLHOS, OUVII;OS, NA- CIRURGIA �ERAL D-R- CLAUD.IO

CLINICA MEDICA
,

RIZ E GAR.GANTA Doenças de Senhoras - BORGES uteís CONSULTAS das 10 - 13 horas
DR. WALMOR "'ZO- TRATAMENTO E OPE- Proctclogía - Eletrtcídade ': ADVOGAúOS O leitor ene@!1�'1f�i� RUI Tiradente 9 - Fone 3415

l\IfER GARCIA" . RAÇÕES 1- Médica Fôro em geral, Recursos
ta cotuna, informaçõ*JI que

D· IJ.'-1 d I F' Id d
f Infra-Vermelho - Nebulí- Consultório: ��.u� ; Vitor [Jerante o Supremo Tribunal Íiecessita, diàriamente e de Dr' Carlos F mEnuelsl�nu

-,

� oma o pe a acu a e zacão - Ultra-Som Meireles n. 28 _:_ Tetefone: Federa! c Tribunal Federal

Naci�nal .

de Medicina da (tratamento de sinusite sem ,3307;: ,/
I
de Recursos,

imediato:
, .

•
..• .. '

U.Dlversldade do Bruil operação) Consultas: Das 15 horas �SCRITÓRJOR
Médico dos HoSp�t�IS , �mericanos e da Força

EX-Interno por concurso da Anglo-retinoscopia _ Re- '.m diant.,� rIor ianópol
í

s _ Edifício JORNAIS Telefone I Expedícíonáría Brasileira ..

Maternidade-Escol,_ . ceita de Oculos - Moder- ,Residência: Fone, 3.422 São Jorg.e, rua Trajano. 12 O Estado .. , '1" I.OIS ' M�DICO - OPERADOR - PARTEIRO '

(R�rviço �o Pro�. Octávio no equipamento de Oto-Ri- Rua: Blumenal n. 71. ! _ 10 andar _ sala 1. ,A Gauta : Z.65' Doen�as de 8enh(�'as e Crianças ...:_ Partos - Operações'
Rodrigues Lima)

, nolaringol'Ügia (único no Rio 'de .Janeiro ._ F.diflcio ,Diário da Tarde 1.57st O MaiS Moderno e efic�e_nte Tratamento e Operações
Ex-interno do Serviço de Estado) DR.'!JIB CREREM qnrn,., r:Rtn �ver.iidfl Antõ, Diári., da M'_nhl 2.465· das doenças de Senhorai

Cirurgia do. Hospital . Horário! das 9 às 12 ho- ; ADVOGADº. nio"Carlos 207 _; sala 1008. A Verdade......... 2.010 Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentru.es too-

l. A. P. E., .T. C. do, Rio de ras e das 16 às 18 hor",as __ .- - ,---- _, ---- Imprensa Oficial 1.188 turas; zumbirlos de o�yido, neurastenia irritabilidade
Jan�b:" .

J Consultaria: Rua Vi'
Caúsas cive�s.;co"merci:,!is, DR. CLARNO G. HOSPITAIS insônia, impotência e frigidt:� sexual e:n ambos os se-: .

MédiCG d,o Hospital de tal' M�irele�' 22':_ Fone criminais e trabalhistas. GALLE'fTt
De f..aridade:

. xos_ -, ;:rratamento pré-nupcial e pré-natal.
.

. C�rldade ,2675. CO,n,su,Zta3 pop-';:Zarea,: (Provedor) ., ..... :·J14I<?per�çoes e.specializdas do ouvido, nariz, garqanta,
ENÇ DE N

-. ADVOGADO - ri' i O t I d d
�

00 AS SE HORAS Res. _ Sua São
.

Jorg'e;,' Rua Nunes Maéhado, ,17 (rortar a) ' I. II SIllUSI es, p� lpOS, esv�o,s o septo (nariz) labio pa;1ido
PARTO'S OPER '"

.

Rua 'IVítor Meirelles, 60. N
� R;'

. '

• 811 O
-

d h
.

-

, __ ' AÇuES 20 - Fone 2421o'· (esq. Tiradent"s) _ $Obra-:
ereu. amiJe....

_ peraçoes el ermasl. apendicites, ovário utero
COJl8: Rua João Pinto n,,16,

FONE,: 2.468. I Militar . ,... .. 1.1õ7 hemorroides, adenoides, hidrocéles'l varicoc�les I

e

I

das".l6,,()O às 18,00 DR. VIDA,L j
do -. Sala S. _' Florianópolis - : São Sebastilt' ..(C..a I

i varizes, -elefantiazes. ,

horas. CL1NI�A DE C:.a.lANCAS "

de Saúde) \. ..... 1.153 C I R U R G I A EM G E R- A L

P�la manhA. atende CONSULTÚRIQ .;_ F.li-
--.... Maternidade Doutor Tratamento garantido de varizes, úloeras varicosas

diAriamente no Hos-

J
'

( I
,Carlos Con;ia ... :.111

,

hemorroides com 6 injenções, sem dôr
I

pital de Ce.ridllde. pe Schmidt, 38. D'r. Bse-, a'vares racema' CHAMADAS 'DR- OPERAÇÕES E TRATAMENTO DA T1ROIDE (Papo)
Resl·dJ!>ncia'" -" CONSULTAS ,_ Ou 4 Gli'NTES Tratamento e O

-

d t� f'
,

t: :1''"'1. �eraçoes o es omago, Igado, vesicula e

MOLE'STIAS NERVOSAS, E MENTAIS _ CLINICA� 'Corpo de Bombeiro_ 1.113 lDtestmo - Tubagem duodenal.
.

GERAL Serviço Luz (Reel.- Tratamento da Sífilis pelo processo Americano . mais·
'mações) .. ;......

1.4041
' moderno, em 3 ou 15 dias.

'

'. 'P,olicla,(Sal. C6mla- �écnica única no mundo para 'o tt'atamento do Heman-
.

Bário) . . . • .. ,., 1.018 glOrna (manchas de vinho) 'no rosto ou no corpop' C�ul
Policia (Gab. Dele- 100% de cura..

eado) 1.514 Receita de óculos - Tratamento e operação das doenças
COMPANHIAS D. d�s olhos: PTIRIGIO, CATARATAS, ESTRABISMO
TRANSPORT. ETC..'
AI:REO -\.TENDE A QUALQUER HORA DO DIA E DA

TAC '

'" 1:700
.

NOITE
.

Cruzeiro do Sul •••• 1.500 Con'sutório: Rua Deodoro, esquina da Vidal RanJaS .

Panair ...........• 1.553,' Residência: Coqueiros, Praia de Itaguacú Casa d�
Varie ., ,..... 1.325 Torre.

I Lóide A'reo 2.402

Real .. . . . . . . . . . . ..

2.3581---------- I Scandlnavu •.•.•.. 1.500
ÉlOT�S

DR.
.
H E N R I QUE . I�Ult ;. • .. .. .. • .... 2.021

P,RISCO P�RAISQ
,

Dr'. ,:Ney 'pDr'rone Mund Ma,utic •.••••.••. Z.Z78

DR- I. LOBATO � Metropol • . • . . . . .. 1.147

FILHO M:€DICO, , ".; ,'o '",',C .. "." .......,_ __ "., '. ����:a .. ::::::::: ::!!�
Voenças do apare�o respi- Operações _ Do.nças Formado pela FacuÍdade" Nacional de Medicina Uni- Central J.'"

ratório de Senhoras - CU_I,C. d.
.

.

versidàde do Brasil .,'.,': .,�,;.:".·,i" <". t el I "71J..l.lll _ • r a �...... ..• __ .�__ .__ ..

_

TUBERCULOSB P. d lt .

RIO DE JANEIRO '.\,,! Ideal ',0 .. • • • •• a.15' J
n=s 11lJiitiii'I��,'""''''1!.f,;.''''tI-�,.. '.

RADIOGRAFIA E RADIOS-
•

C:r�:' Ida Especialiaaç'o Aperfeiçoa�ent� fna "Casád depSa}ude São Miguel" ESm.ITO '

'

'N-a� -vl;oIllDP'M·�·',il'a!.;mt"'Io'·!f.;'··r"·""" Carl Hoe' keCbPIA DqS PULMOES
'

Pro.; .Fe�!lan o.�,�p ino .':' ,'" . ,-,J .DiJlque, ,; ..
'.: .•...... , OI -

.

« PC )l
Cirureiado Tora:x no Ho<;pita] dos S.rvidorts Interno

,p_or,
3 ,�nos do Serviço de Clrurg,r.a ,', .:�' ..

"

I
'

.

Formado pela Faculdade do Estado.
. '.' RroL P��to de ��ura "

'.'.

,,' .

RAPIDEZ _ CONFORTO _ SEGURANÇA
Nacional de 'Medicina,' Ti-ilio:::. (S'e-n..iço ,31) Prof. Ibrla- EstagIO p0r.oJ an?:B,� "�a��I:�tdad�' ___. Escola Dr. 'austo Bras·,I; VI,ag�ns entr� FLOR�OPOLIS • RIO DE JANEIRO

!ogista � Tisi�e�rurgião do I no d;e Andndt'), ,�rof. O�ílV,19;, ªod�J�u�s ,.,..1�?, I .�scalas mtermedlarlas em ltajaí, Santos, São Se-

Hosplta'l Nereu Ramos ' 'C' lt, . P la bi I Inter�� P9r 2 ,,�no. �o, ,Prohto Socorro I ESPECIALISTA EM DO- bashao, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi�
C d'

.

I'
-

I
�onsu as - e, lllllD . ,

ENÇAS
.

dursó e espeC18 Izaçao pElo a .

, ,_ x::-:- .,

.

,DE CREANÇAS., mos apena� para movrmento e passageiros.
S. N. T. Ex-interno e Ex-&s- no �(lspital d. Carld.d..

, ' OP�RAÇÕES I I

I CLINICA GERAL I As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela Ubatuba. niío
l:Iistente de Ciruri'ia do Prof: A "tarde; das I5,30m. CLINICA'DE ADULTOS " CONSULT�S' D 10

� ,
prejudica'rão o horário de chegfLda no RIO (Ida.) e

Uto "Pinheiro Guimaiies em diante' no consult6rio, , DOENÇAS PE. SENIjORAS ' ,'i . as

aSI SANTOS (V(llta) ",'

\ (RIo).
-,

'R N M had 17 CQNS,ULTAS: N? Hp,�,pita� fIe, Caridade, diariamente.', 12 horas. O navio sairá. de Fl,orianópolis no proximo dia 31 . i I ".,,.:i

Cons: Felipe Sehmidlt, 88
a Ll,a unes ac o

'd 8 10 d t (d ) 16 h
ESqll;D� dlll, Tlradentflll. T.i.

as as";.,, ",.';.;,'" .',
"

o' i .

"

? corren e ommgo.-, as 'oras, com destino 'ao Rio, "2":'

- Fone 8801, N? c.onsultono, aR,ua Jo�o �m.to" nr. J6 (1 and.) I Cons. e Residên,cia: 7 de VIa Santos, S. S�bastIao. Ilhabela e Ubatuba, ,regres- , '" '

Atende em h()l'& mareada. 2.766, Dl.anamente dasJ.O as 12 e ?a;; 14 as 16 horas. Setembr' n 13
sando com a escala normal ' '<:il'

Res: Rua São Jori'e 80 - Residencia - rua Presi: ,RESIDENCIA: �,Rua Duarte',SJiute1, 129 ::_ Florianó..:
U • • I Excepcio,nalmente nesta viagem, na ida" não esca:' ';1;)"'"

Fone 2896. denteCoutinho4.4. ,polis. ,. '.'. ". __ .,:_ :_._., ,L�'r:,.Llb,�j laráemltajaí. .

! ';,';'

I I \ ; \" .:iJ)

f

"',

Residência: Tenente Sil-

"Do" Serviço Naci.onâl de' Doenç�s Mentais.

Chefe do Arribulatório de, Higiene Mental.

Psiquiatra do Hospita�.- ColQnia Sant'Ana.

Convulsoterapia pelo eletrochoque e car

diazol. Insulinoterapia. Malarioterapia. Psico-

Rua: General Bittencourt
n. 101.

Telrfone: ,2.692.

DR. ARMANDO'VA
,LÉRIO DE ASSIS

-- MJr:DICO _

Dos Serviços de Clínica 'In
fantil da Assistência Muni
cipal e Hospital de Caridade
CLlNICA 'MIí:DICA DE
CRIANÇAS E ADULTOS

- Alergia _:_

Consultório: Rua Nunes
Machado, 7 - Consultas das
15 às 18 horas.
Residência: Rua Mareehal

Guilherme, 5 - Fone: 8783.

,'is 6 horas.

I veira, 130
. FONE - 3.165.

terapia:
, CONSU�TJ\S: Terças e Quintas das 15 às

17 horas. Silblido' (manhã). .

.

"

Rua Anità Gâribaí�ii, esquina de Geiutral
Bittencburt:

RÊ'SIDENCIA: Rua Bo'c'Eliúva, 139 Tef 2901 .

DR- ANTÔNIO· MO·
NIZ DE ARAGAO

. çmUHGIA TREUMATO
LOf;IA

Ortopedia
COll8ulttirío: João'. Pinto,

18.
Das 15 às 17 di�riamente.
Menos 'aos Sábado'8

Res.: Bocaiuva' 185.
.

Fone: -'- 2;114;
DU" ANTONIO MODESTO

, ,

DR. POLYDOIW S. THIAGO
MÉDICOS DO SERVIÇO DE RADIUM E RADIOTE

RAPIA DO HOSPITAL DE CARIbADE.
AUSENTES ATE' MElADOS DE OTTTUBRO.
ESTAGIO EM S .PAULC, PAItn ATUALIZAÇAO NO

TRATAMENTO DO CANCER E DE TUMO::::ES EM GERAL.

.�
·i ,- j./) I

.

Lavand'o· com ,Babão

'Yirge�rr'Es]aecialidade'
. da Cla.', IBIZEL INODSTRIIL-J8Iovllle. (marca registrada)

ecoDomiz�-sel, jempo e dinheiro
---------------.......----� ,---_.__ .._- ...� ...--�... . .. __ .. _------_ .. _. __ ._.... ._-----�.- ...._-_._--_._ ...._---------_.

� .'

. �'. ," ,

;, �. -,

• .I;;' ) � 1
'

;, I., i' ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Quinta-feirq_ 4 de Novembro de 1954o IlSTADO

"O· ESTADO"
NO LAR E NA, SO�IE_'ADE

Mocidade e Velhice
INTERNATIONAL

.....
, TO 18-A

ERNESTO XAVIER DE SOUSA

TRA'FORES EQUIPADOS COM LAMINA DE CO-'
MANDO Á CABO E GUINCHO DUPLO TAMBOR

- rlRI PRONTA ENTREGA
NOVOS DA FABRICA - NOSSA IMPORTAÇÃO

, PREÇO ABAIXO DA TABELA CR$ 1.280.000,00 -

FINANCIAMOS PARTE
,

, Coloniall'nlernac'ional.do Brasil
Rua-Barão de Itapeteninga, 275 - 9° andar s/96-

Tel. 36-4321 São Paulo.

l

Quando no âescan�bar dos véUlós anos,'
For fugindo de nós a mocidade,
Cheio de:magua e cheio de saudade,
Vã� se alongando entrão os desenganos.

É que guardamo� di:mtro 'dos areanos

U� grande li-&ro com a nossa idade,
Marcando a nossa vida sem piedade,
Desde o viver em seus primeiros planos. I

IVejo estender-se pela grande estrada,
Voar e sumir-se a infância- descuidada,
Onde se findou tôdo o meu conforto.

Ter os cabelos alvos como a neve

E não ter na alma nem um traço leve
Do meu passado que já vejo morto!

GRAVURAS

-0--

ÚLTIMA MODA

FAZEM,1\NOS, HOJE:

--o--

NASCIMENTO "O ESTADO" apresenta a

O venturosO' lar de nosso exma. família enlutada ,�lS

mui prezado 'colega-de�im- mais sinceras condolênl�üt1.

Olacilio

FOTOGRAFI'AS
I' ,

ACEITAM-SE ENCOMENDAS
_

PARA CASAMENTOS -

BATISADOS - ANlVERSARIOS E REPORTAGENS EM

GERAL.
RODOLFO

ESTADO".
Chamados:

Telefone: 3.022.

I'

BINGO SOCIAL
\

GRANDE REUNIÃO DO

Nos salões do "LIRA TENIS CLUBE", no dia 10 de

novembro, com início às 20,'30 horas, em beneficio da

"Associação,Cultural e Recreativa dos Professores",

Agora,eaaa vez que usar
,

KOLJNOS Ir obiAirn

MAISPJl(HEÇAV
,

"

do que 12llllCCl!
'

Dez Especiais rodadas com lindos
mios:

e valiosos prê-

I : Ia. Rodada: Um (1) jogo de' tijelas de matéria

plastica
2a. Rodada: Um (1) porta joia prateado

. 3a. Rodada: Um (1) estojo de costura

4a. Rodada: Uma, (1) barriquinha de vidro, para
refrescos

5a. Rodada:
6a. Ro'dada:

dos desenhos
7a. Rodada: 'Um (1) grande quadro com a "Santa

Ceia"
8a. Rodada: Uma (1) maquina fotográfica
9<1. Rodada: Uma (1) garrafa termica
10a. Rodada: Um (1) grande e lindo abat-jourf pa

ra sala de estar. '

Preço do cartão Cr$ 30,00 (trinta cruzeiros).

Uma (1) torradeira elétrica
Um (1) rico vaso de faiança, com lín-

Clu�e do Pen�asco Ctn e In as
CONVOCAÇÃO

I
prensa e alto funcionário
do Servico de Estatistica Nes1ás notas que temos

vsr. Almir"o Caldeira de An- 'dado a propósito da exposl

I
drada e' de sua exma, éspo- ção que, ora se apresenta no

I sa d. Léa Carvalho Caldei- salão do Lux-Hotel, procu

ra de Andrada foi enrique-
ramos sempre destacar o

cido, no dia 30 de Outubro carater emimentemente na

findo, com o advento de um
cional da mostra Sim, con

robusto e galante menino,
forme ontem anotamos, tra-

I ocorrido na Maternidade .balhando temas locais, te

"Dr. Carlos Corrêa", nesta mas do povo, fazendo uma

Capital, e que na pia batis- 'art: nacional e popular proteção contra

mal, receberá o' nome de (não popularesca), os gra- '<'" ácidos que

Almiro Caldeira de Andrda. vadores vem seguindo um causam a cárie

Filho.
' 'caminho que deveria há e o mau llálito!

O ESTADO apresentafe_lmuito ter sido �rilhad6 pe- -.;,'
.,..

, --"�

licitações ao, distinto, casar los nossos artistas, Esta

e formula. eis melhores vo- ,I constante pode .ser notada
,

tos de felicidades ao recen- I nos gravadores gaúchos tan-
I nascido. " .to quanto no� pernambuoa-'

nos e' em todos os outros.

ENFERMA I .Yívendo a vida do povo,

Um modêlo €m tecido de Encontra-se recolhida à participando de suas lutas,

algodão de côr lisa com Santa Casa de Misericordía, sentindo as suas asptrações,
d

' I
em SãoPld f' b, êstes artistas procuram

saia bem roda a
-

e· corpo .

. au o, on e Dl su -

simples abotoado" na fren- i meti�a a. mel�ndrosa inter- transmiüir uma mensagem

te. O decote é quadrado v.ençao cirurgrca, a getílis- de fé nos destinos do ho- , Ficam convocados os sócios proprietários do Clube

com uma tira enviezada sima sta. Magali Maria Síl- mem. Mas não é só sob êste 'do Penhasco, para uma assembléia geral que será reali

f mando gola e arrema-
I va, diléta filha do sr. Fran- �specto que a mostra é posi- zada no dia 8 do corrente, às 20 horas, na administração

tando com' um laço na I cisco Martins Silva, e sua ,t�v�. Também �m contrapo-
I da Transportes Aéreos Catarinense - 'fAC -, à rua

frente. (APLA) I exm�. espo�a d. Elzí Dias' siçao a uma tendência mui- 'F:l�pe Schmidt, 1<1, �
°

.

andar, para tratar da modifica-
,

' - '. T' � da SIlva ,-
' '_ _" to em vgg<!-, <,l�, ?b�pdol?o e çao dos Estatutos SOCIaIS e outros assuntos. '

'ANIVERSÃiI� Aquela nossa conterrânea desprêso pelo material com Caso -à hora aprazada não haja número legal, a

se encontra sob os cuida- que se trabalha, êste artís Assembléia realizar-se-á meia hora depois, com qual
dos médicos do dr. Nayro tas �em o maior respeito es- quee número, na forma estatutária.

França Trenche e, segundo tudo, pelo aprendizado. 1l:les A DIRETORIA

..- jovem Luiz Boabaid noticias particulares, encon- mesmos, muito embora já
Daux, filho do sr. Miguel tra-se já em franco restabe- tenham atingido a um pon-

_,

�;:;;'-�
Daux e sua exma. esposa d. lecimento. to técnico que tem sido lou

Lidia Boabaíd Daux; O ESTADO formula vo- -vado por todos os que assis-

_ jovem Mauro Gil, fiiho .tos de pronto restabeleci- tem 'ás exposições, êles 111es

do sr. José Gil, alto funcio- mento e breve regresso, pa- mos são os primeiros a .nun
nário do Banco do Brasil: ra alegria dos da exma. fa- ca se darem por satisfeitos,
_ sr. Guill:lerme N,iebuhr mílía. a procurarem mais e mais

Jr, alto comerciante em melhorar, progredir, torna-
Brusque:

_

FALECIMENTO: rem-se mais humanos, mais
- Brigadeiro Epaminon- conpreensiveis e melhores

das Santos, ex-comandante VVA., HIPOLITO DA SILVA também sob o ponto de vis- na)
da Base Aérea de Florianó- MATOS, ta artistico.'

polis e uma das grandes rl- Notícias particulares trou-

gurass de nossa F.A.n.; xeram a infausta informa-
- srta. Layla Feyleben, ção de haver falecido, sába-

funcionária do 'IAPI; do último, em Urubící, onde
- sra. Gertrudes H. Nêves,

I

residia, a sra. Joaquina, de

,rfsidente em, Brusque; Matos, viúva do saudoso
- sr. Nelson Machado, co- conterrâneo Major Hipolito

merciário; da Silva Matos.
- sra. ,Gizolina Avíla. ro- A extinta, muito relaciona-

pes, esposa do sr. José Dící- da naquela cidade, por suas

nio Lopes; elevadas virtudes e qm-;,h,da
- sr. Osmar Nunes, desta- des cristãs, foi sepult<1,;a

tado comerciante. 'com grande acompanhnnian.,
to.

-

As 8 horas.

1°) Guaiba F.i.lmes Nac.

2°) A- SECRETÁRIA DO
MALANDRO Com: Bing

As 5 - 8 horas Gresby .

GILBERT ROLÀND _
3°) GALINHA DOS

____________'____ JOHN BEAL
' OVOS DE OURO Com:

Temos notado o interêsse MEUS SEIS CRIMINOSOS JAbett e Costello

com que todos os que visi

A
'

.
·

No Programa: I Preços:, 6,20 - 3,50.
tam a exposição se deté�' -VIS O Noticiario Guaiba' Nac. Imp. ate 14 anos.

diante dos trabalhos. Mere-
d'

Preços .7,60 - 3,50.
ce a atenção e pessoas de Imp. até 14 anos.
tôdas as tendências e for-
maçõ tôdas

í

t
De volta de sua viagem, o Dr. Carlos Fernandes En-

'�.
.

oes, mas' o as ln eresa- lsi
., ... ,

I' Cdas e emcionadas OI' ue os
ge smg, avisa a sua dlstI�lt� chentel.a que

.

atendera no- I .�, 11 e)1 ,
trabalh t

p lhq di
vamente em seu consultório a partir do dia 8 do cor- _!�_ ::::! _::ii :.to

os expos os es 1-
rente. ,

_ . _

zem al,g�. " "I j IANGELA CLARK - GIL-
A s�I'le . �a.rqueada de BERT ROLAND em:

Danu_blO Vlhml� Gonçalves,f' A VIRGEM DE FATIMA,
a serre "Estapcla", de car-lra"'panh P 'O' �a\ • I Warner Color

-

los Scllar, a série dos "Re- ," UI ,a l -�... .8
tirantes", ,da Renina Katz, d li· '

P b d E t et
No Programa:

outras peç,as como as dos ,8S :,urlaD�aS O' res O s rei o t Noticiario Guaiba Nac.
\I Preços 7,60 - 3,50.

pernambucanos ,Abelardo Dia 27 do corrente, no Bairro Nossa Senhefra de Imp. até 14 anos.
da Hora, Ivam· de Albur- Fátima, terão inicio as Bal'raquinhas em beneficio da

A
· querque Lins ou dos gau-' Campanha pró-Natal das crianças pobres do Estreito.

raUJO chos Carlos Macuso, Glenio
_ Bianchetti, Clauco Rodri-

Cirurn Deo.isCa gues e outr.os mais, tem cha-
9- mado partlcularmente a a�

. } ,

Professor da Faculdade de Odontologia comunica'l tenxão., ,

.

a?! seus clien:es que já está atendendo. No horario ha- Paralelamente à exposi-
bltual.

. ção o pintor Carlos Scliar
Rua Felipe ScJ;1Ímidt - 34 - sala.! contirtuar dando o seu cur-

so de gravura e esperamos
que, da éxposição e do cur-' te
so, venha a ,surgir o Club�
de Gravura de Flo,rianópo ..

tis, da mesma forma �omo

já surgiram os clubes de

gravura de Sântos, São Pau
los, São Paulo, Curitiba,
Rio Recife. Esta' exposi
ção, que foi organizada em

nossa cap�tal, pelo Clube de
Gravurà dê Pôrto Alegre e

pela Revista "S)..1I" desta ci

dade, já tem sido apresenta-
C E R N Y, Fotografo do 'Jornal "t) ,da em· diversas partes do

mundo, merecendo, sempre
Rua Conselheiro Mafra nr. 160 ou pelo a melhor e mais carinhosa

,

I atenção de 'publico e crítica.

Litografia
VENDE-SE

Maquina Litografíea; de 1/2 folha Prensa Motorí
zado formato grande, para passar transporte.

Pedras e Matrizes. I

Informações a Rua França Pinto, 42 (Vila Maria
- São Paulo.

CLUBE 15 DE OUTUBRO
Rua Alvaro de Carvalho; 12

PROGRAMA PARA O lViES' DE NOVEMBRO
,Dia - 7 - COQUETEL com inicio às '9 horas.
Dia -� 13 - SOIREÉ '

Dia - 27 - GRANDE SHOW ém que tomarão par
diversos cantôres.
Reserva de mêsas na "A Floricultura"

CINE SÃO JOSE'
As 3 horas.
GINO BECCHI em:

A CANÇÃO' INOLVI-
DAVEL

No Programa:
Pilme+Jornal Nac.·'
Preços 10,00 - 5,00.
Censura Livre.
As 8 horas. \

LEA PADOVANI - MAR
CELO MASTROJANNI

ADULTERIO
No programa:

Esporte na Tela Na�.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 18 anos.

,.

As 8 horas ..
BETTY DAVIS STER-
LING HAYDEN ,

LAGRIlvIAS' AMARGAS
No Programa:
Noticias da Semana Nac

Preços: 7,60 - 3,50 .

Imp, até 1� anos.

As 8 horas.
FRED MAC MURRAY
VERA RALSTON em:

A ESCUNA DO DIABO
Trucolor
No Programa:
Ciné, Jornal Nac.
Preços: 6,20 - 3,50.
Imp. até 14 anos.

Afi-UA
INfiliSA,
ClIANADQ
Aperihva I

TOnlca

forlificante

00AVENTURAS ZE-MUTRETA •••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO• Florianópolis, Quinta-feira 4 de Novembro de 1954

O SELECIONADO BRASilEIRO QUE ESTÁ REALIZANDO BRilHANTE ATUACÃO NO II CAMPEONATO MUNDIAL DE BAS
QUETEBOL, ENFRENTARA, ESTA NOITE,O SElECJONADO ORIENTAL E AMANHÃ TERÁ PELA FRENTE OS GRANDES FA
VORITOS QUE SÃO OS NORTE-AMERICANOS. FORCA, BRASilEIROS!

.

,
-

.,

Vitória do "Lanterna» 'sobre n Lider CAMPEONATO
de BasQute
De conformidade com a

I tabela do Campeonato Mun
dial de Basquetebol que es-

tá sendo realizado no Ma
racanã, para hoje à noite

i .
' estão programados os se-

O Atlético conquistou lhores elementos que são para penetrar na. brecha e, esforçados e os médios em foi a partida entre os aspi- ; contagem de 5 x 4. Foi êste guintes encontros: Estados

uma bonita vitória na tarde I Giovani � E'rico. rápido, marcar em estupen- plano que convenceu. Na rantes, de cuja categoria o primeiro triunfo da equi- Unidos x Israel, Brasil x

; de domingo, quando canse-I A multidão vibrou com a da cabeçada. .
.

linha de frente todos Ira- já é campeão o Bocaiuva""lpe no certame de 54. ,Uruguai e Canadá x Fran-

: guiu afastar da: liderança o vitória-rio Atlético que foi. BÔA ARBITRAGEM cassaram i Vencia o Imbituba por � a ça.
'

poderoso time do Imbituba incentivado por outros

clU-,
Coube a Oswaldo Meira 12, quando o Atlético, em A RENDA, I Para amanhã a iodada é

Atlético Clube, impondo-I bes interessados na derrota referir o encontro. Sua' PRELIMINAR SENSA- empolgante e espetacular'
,

a seguinte: ;

Ihe a contagem de lx O. do Imbituba, corno o Figuei- atuação, facilitada pelo bom CIONAL "virada" conseguiu empatar I Cr$ 4.085, 00 apuraram China x -Israel

. �u�preend.eu a muitos � .rense e o Paula R.amos que I�esempenho d,isciplinar dos Mais sensacional que o para nos minutos finais con-Ias bilheterias do estádio da Filipinas x Uruguai
vitória atleticana, dada a I foram os que mais

lucra-122 rapazes, foi boa, sob to- jogo entre às profissionais, seguir o gol da vitória, pela I rua Bocaiuva, I -Brasíl x Estados Unidos
posição dos dois clubes li- ramo dos os aspéctos. ,

----�--

, tígantes, com o tricolor co- Em nenhum instante do AS FORMAÇÕES CAMPEONATO AMADORISTA, OITO Mil CRUZEIROS MENSAIS. AI
mo "lanterninha" e o grê- embate o time interiorano·

I Os Iquadros obedeceram
·

mio de Henrique Lage co- conseguiu convencer. As fa-, ás seguintes formações: Acusaram os resultados abaixo as, partidas da penúl- PROPO'STA DO ARBITRO PElEGRINO'mo lider com um ponto de lhas multiplicaram-se de mi- 1 ATLÉTICO -- Soncini, timà rodada do Campeonato Oícadíno de Amadores, realí-

diferença sobre o Fíguel-
I
nuto a minuto, numa fla- Djalma e Fausto; Osni, das sábado último no campo. do Ipíranga, em Saco dos

I d
-

d C M Limões,
rense e o Pau a Ramos. grante f enionstraçao e Frederico e azuza;

.

ora-
.

I
Foi nítida e insofismável que a equipe, apesar' de ori- ci, Sombra, Hercilio, Fer- I Bang� 4 x Po�tal Telegráfico 2

. �, a vitória. do esquadrão es- entada por um técnico de 'nando e Lauro. i COlegl,al.8 x lPlra,nga 1, ,

,I
'

treitense que desde o início comprovada competência I IMBITUBA __ Miltinho, / Esta l�ltlma pa�tlda roí suspensa quando all�da falta-
,

da refrega buscou o reduto fomo sabe ser Felix Magno, Marco e Mário; Gerson,
vam 1� minutos p�la o seu encerramento, dada a falta de

d
" ,-, di

-

de l Osé G ld X
' garantias tendo sido expulsos do gramado tres elementos

I a versario com perigosas nao esta em con içoes e
.

seas e' era o) uxu, " ,
,

f' b 'Ih
.

d' G" Hr ldi E
' do Ipíranga.,

: cargas que orçaram o sen-. rr ar em Jogos e enver- lOVan(",,\Vva 11'" rnai e

·
sacional Miltinho a pratí- gadura. Falta-lhe melhor Lando. ' �,II '. .

car defesas de vulto. entendimento e muito en- ..'

i' Após a queda do Figuei-, tusiasmo por parte de al- ALTOS E BAIXOS. lID'EREiCF-IGUEIRENSE'E nA-'U'-lA' RAMOS[ i'rense tdiante do Paula Ra-'guns.de seus valores, visto No Atlético voltou a de- -a,:, ",' " ., r,' ',,' .-

mos, fazen��_subir o Imbi- : qu� poucos até agórà cons�- sernpenhar papel. dest�cado I Com a der;ota do Imbítuba, a classiÚcação dos \ con

, tuba, a opmiao geral era a guiram um trabalho condi- na d-efesa o zagueiro Djalma correntes ao Campeonato de Profissionais passou a ser

I de que o clube da vila de zente com a classe que pos- que constituiu-se numa au- \�sta por pontos -perdidos:
Henrique Lage passaria pe- suem, como ." médios Ger- têntica muralha contra os! 1.0 lugar _ Figueirense e Paula Ramos, 7

· los seus restantes, adversá-
I
son e Geraldo, o arqueiro ataques dos visitantes. Osni

I

2,0 lugar _ Imbítuba, 8

I rios para s� sagrar ca�peão, I Miltinhr(; o .. ce�tro-m�d�o esteve impecáv�l como s��-I 3,0 lugar - Avaí e. Bocaiuva, 10
levando o titulo para fora da Oseas e os zagueiros Mano pre e o arqueiro Soncini, ,

4,0 lugar - Guarani, 12

:�&pital. Mas não contaram
I
e Marco. Queremos dizer embóra poucas vezes cha-! 5.0 lugar _ Atlético, 14. , ,

�.
.

�om a br�vura' � .ardor da: que .a�defensiya é bôa, o : ma�o. a intervir o �ez com Próxima rodada - Paula Ramos x Bocaiuva, domín-
..

1 l' Jovem equipe atléticana que que nao se da com a ofen- habilidade e arrojo. Do I
go próximo. .-

i" (I qua�d�.atua dent�� �as�uàs I�iva que é fraquinha e ra- quinteto-ata�ante salie�t�-I '.
__ e h _ H __ "�_.:_possibilidades dificilmente \as vezes consegue acertar. mos a atu�ç�o., de H�rclh�

I
�."' .. _...... .. -'-- ave .. - ...

�! a vitória lhe escapa. HERCILIO O SCORE que do prmcipio ao fim foi
, Iml Ninguém póde contestar O "center" Hercílio, que um p;l�igo para a defesa! TRANSFERIDA' PARA O DIA 15, A Ha-II o triunfo do "Tigre". Atu-, teve bom desempenho pelo contrária Fernando tam- _

1, I
ando numa tardeInspírada, I seu ard?r, com�atividade e b�m br�lhou pelo esf.or�(\ MENAGEM AOS A.TlETAS!,!II com todas as suas

I peças oportunismo, foi o score da dispendido e os demais

R funcionando perfeitamente, peleja, conseguindo o ponto surgiram com 'altos e' bai-

UNIVERSITA,RIOS�i • poude o quadro comandado I vitorioso na metade do se- xos.
,

'iii por Hercilio rehabilitar-se ' gundo período: Frederico No Imbituba, Miltinho

II�, dos recentes insucessos, em-
I chutou da dir��ta e a bola foi a figura .sali:nte,

,

ope

'li' I bóra sem co.ntar
com a pre-

I
ficou entrf;:! lV,[.ario e Mar,c?,

.

rando, senSaCl?nalS �efesas.I
senc;:a de dois de seus 'me- o que aproveItou HercllIo Os dOls zaguelros estIveram

.,'1'
' � •

"���II
__��

"�
__

�-
__

�,
__�. �

, �-- _

( Goleado o tri-campeão no amistoso de sábado
VITORIOSO o PAULA RAMOS SOBRf O AVAl POR 6 X J-WilSON (3), JACÓ
(2)� EDIO, RODR�GUES, �OlÃO E MANARA� OS MARCADORES OS QUA�

DROS - ARBITRAGEM

SURPREENDEU O ATLÉTICO COM UMA ATUAÇÃO SUP-ERIOR HERCllIO ,ASSINALO� e UNICO GOL, ,NO 2.0 TEMPO
"ARBITRAGEM, QUADROS, PRELlM,IN'AR E RENDA

'

.

Foi transferida para que o nosso prezado
o dia 15 a reunião com colt�ga �e imprensa Dr.

Hélio Milton Pereira,
nosso correspondente
em JoiVcville, homf!na
geará os valentes atIé
tas da Federação Cata
rinense de 'Desportos.
Universitários qúe tão
brilhantemente se hou-
veram nos recentes

meiro tempo empatado por lhor em 'campo secundado OS GOLS ,Jogos 'Universitários
'um gol. por Nery Pate, E'dio, Jacó, Os pontos foram conquis-'

E, assim, prossegue o e Wilson. tados pela seguinte ordem:. Brasileiros, efetuados
tri-campeão de 53 na sua 1° tempo -- Bolão e Wil- em São Paulo.
"Via Crucis".' No Avaí poucos se salva- son; 2° tempo - Jacó (pe- O d H'
E o Paula Ramos? ram do desastre. Tatú pra- nalty), E'dio, .Wilson, Ro- r. elio Milton

Jogou bem, como ,sabe ticou muitas defesas boas, drigues, Wilson, Jacó � Ma- Pereira, como se sabe,
jogar. Houve entêndimento rpas falhou em dois gols. A nara (penalty). já ocupou as elevadas
perfeito em todos .os seus zaga Waldir-Danda nunca O JUIZ
,setores e os atacantes sou- atuou tão mal e a linha mé- O prélio teve por diri- funções de 3° Vice-pre-
beram explorar as folhas da dia contribuiu para a der- gente o sr. Gerson Dema- sidente da Confedera
defesa contrária, fazendo as rota com seus elementos ria, que não convenceu. As -

B '1' dçao . rasI eIra e Des-
Sábado último fomos ao redes de Tatú estremece' atuando muito aquem das duas penalidades máxima

I. Campo da rua Bocaiuva rem meia -duzia de vezes. suas possibilidades. No ata- que apitou não existiram. portos Universitários e

apreciar o amistoso Avaí A equipe, que obedece á di- que somente o trio Nenem- OS QUADROS foi' operQ.So primeiro
x Paula Ramos e não pude- reção do professor Barão Bolão-Rodrigues- se salvou. PAULA RAMOS - Pa-

mos como ninguém poude, está em condições para de- Nenerp, ex-defensor do té, Nery e Walmor; Minela mandatário da F., C. D.

, esconder a decepção:- dian-I fender' seu honroso pôsto Paula Ramos e atualmente (Cidope), Valéria (Cá) e U. e como· a'ssistente
te de novo colapso do time no próximo domingo diante I no fute�o,l. do Sul' do Esta. - Jacy; Wilson (Martinho), t' '. ,

lt'
,

d B d t f AI1'pl'0, 'E'dl'o (Haml'lton·), ecmCQ n.o U ImO. cer-agora sob a direção técni- o ocaiuva. o, em VISI a a seus aml-

ca de Lolá e Abre�. OS MELHORES lliares, atuou no. quadro Jaime (Jacó) e Jacó (Dil- 'tame nacIOnal dos estu-
Nunca vimos tanta ruin- Todos, no tricolor praia-' "azzurra", em substituição san)." dantes escreveu várias

dade no �lvi-celeste que, no contribuiram para o
I
a Amorim, que se encontra- AVAl -- Tatu, Waldir e

etnbóra inaugurando o mar� belo triunfo da"tarde 1tle sá- : va adoentado.. Pelo que Darida; Barbato (Guida),
cador sofreu contundente bado. Valério, o sempre va-

.

soubemos, é possivel o in- Guido (Bráulio) e Manara;
revés' frente ao seu sempre' I íor�so centro-_médio, f� I g.re�so do j�vem meia nas Duarte (Córinho), Nenem,
leal adversário, pelo escore I malS uma parhda de gala, fllelras avalanas no proxi-j Bolão, Braúlio (Rodrigues)
-de seis a três, após um E�i-

I destacando-se como o me� mo ano. e Rodrigues (Lua).

De fracasso em fracasso
o Avaí vai encerrando 1954,
sem dúvida, o ano mais rie-

'fil
I' gro da vida do grande

,

....
grêmio presidido pelo en

l' genheiro
Celso Ramos Fi-

I' lho. Com dez pontos per

! I didos no, certame em'anda-

1\' menta, o Avaí acha-se qua
f I' si sem chance de ser tetra-

I . campeão da cidade.

Conforme noticiamos, o' árbitro carioca Joaquim pele

grino, desejando radicar-se nesta Capital, ofereceu seus

serviços á F. C, F, para apitar, jogos dentro e fora da Ca

pital. O sr. Osni Mello, interessando-se pela melhoria do
nível' de arbitragem em nossos gramados telegrafou ao ár

bitro em' referência, pedindo as condições,
Há dias chegou a resposta,
O sr, Joaquim Pelegrino se compromete a dirigir jo

gos durante um ano,�mediante oito mil ,cruzeiros mensais,
devendo o Departamento de Arbitros da F.'C, F, indicá-lo

pàra �iriglr 4 ou 5 partidas por mes, dentro e rora da Ca-

pítal." I .

Compromete-se, ainda, o sr, Joaquim Pelegrino a ror-;
mar o Colégio de Arbitro, tão necessário para o progresso
das arbítragens.,

A proposta satisfez' ao presidente da F,C.F. e a nosso

ver parece razoável. Mas, e os clubes?
vamos ver .como se pronunciarão eles,

- - ----- --------,

CAMPEONATO CARIOCA
Pelo -Campeonato Carioca de Futebol foram realizados

mais os seguintes encontros:

SABADO .,--- Bangú x América. Saiu vitorioso o clube
proletárfo pela contagem mínima,

DOMINGO - Vasco x Flumínense, vencendo agremio
cruzmaltíno pelo escore de 4 x 3, Bonsucesso x canto do
Rio, vencE:mdo o primeiro por 3 x 1. Portuguesa x Olaria,
vencendo a Portuguesa por 3 x L

Segunda-feira - Flamengo x Madureira, vencendo
facilmente o líder invicto por 5 x O.

A F.C.F. E AS ARBITRAGENS
,

O sr, Osni Mello, presidente da F. C. F., 'em reun,ão
da diretoria, tomou importantes deliberações no que se

refere ás arbitragens dos jogos do Campeonato de Pro
fissionais e Aspirantes, •

A escolha dos árbitros será fe�ta de comum acordo e

tal não havendo será feito sorteio entre os seguintes juizes:
2a, Divisão � Américo Devolio e Diamantino Alves,
Os sorteios serão realizados ás 5as. feiras e ,os auxi

liares (bandeirinhas) serão escolhidos pelos árbitros,

ESTAO SENDO COLOCADAS AS TELAS
DO ALAMBRADO

,

Sábado, assistindo ao a- Confederação Brasileira de
mistoso Paula Ramos x Avaí, Desportos.
constatamos que ,prosseguem Já que falamos em arqui
os trabalhos do alarobrado bancadas, é bom que o sr.

do estádio da rua I!ocaiuva. Osni �llo, digno e esforca.
Fincados Ihá muito todos os do mentor efecefeano 'dij
postes, foi, na última sema-, uma vista dOe olhos' pan a

na iniGiada a colocação das localí�ada no c-entro qtl.� .1:'"
-telas na parte das arqUlb�) n- mais, antiga e se I'nC(Jntra

cadas, esperando-se que: no em mau estado com vários
assentos e a pequ,,:ca es'�a
daria ameàçando l'U!l'. :ponde
em perigo a vidct dos e:qJH'
tadores.
Providências, sr. pre.úwn

te!

reportagens que hon-I corrente mês estejam �(\m

raram durante uma se- pletas ail obras, afim' .Je �Jt'o

mana
. esta secpão es-" ced��-se aos .festejar; ilu;.u-

� gurals desse Importante l'-:'C-

portiva. lhoramento, exigido _;-;Qla

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Flor.anópolis, Quinta-feira 4 de Novembro de 1954
TADO
--------------�--------�.

PASSADONOH O-J E
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4 DE NOVEMBRO

A data de hoje recorda-nos que:

em '1.649, partiu de Lisboa a primeira frota da

Companhia Geral do comércio do Brasil, coman

dada pelo Conde de Castelo-Maior que fora no

meado Governador Geral;
em 1.704, na Colónia do Sacramento, o General

Sebastião da Veiga Cabral repeliu um assalto dos

hespanhois comandados por Baltazar Garcia

Ros'
1.7i1, paga a ultima prestação para o resgate do

Rio de Janeiro, Duguay-Trouin a evacuou, con

servando porém, - até 13, os fortes da barra;
__ em 1.769, tomou posse como Vice-Rei do -Estado

do Brasil o Marques de Lavradio;
__ em 1.811, chegou a esta provincia, do Sul, o Ca

pitão dos Granadeiros Joaquim Soares Coimbra,
por ter sido nomeado Comandante do Regimen
to de Milícias da terra firme;
1,835, deixou o Governo desta Provincia, Felici
ano Nunes Pires, entregando-o ao seu substituto

Ilegal, o 5° Presidente, D. José Mariano de Albu

querque Cavalcanti, aqui chegado a 1° desse Imes;

r 1.844, deu-se o co�bate de At�aia, senAd� os in

surgentes de Alagoas pelo General Antomo Cor-

reia Seara;
__ em 1.844, o General João Propicio Mena Barreto

(Barão de São Gabriel) destrocou junto ao ar

roio Catim um corpo de 300 revolucionarias de

Jacinto Guedes da Luz;
__ em' 1860, ficaram concluidas as obras -do faról

dos Naufragados, à barra Sul do porto de Flo-

rianópolis, neste Estado;
-

__ em 1.860, Vitor Hugo, escreve da Ilha de Guer

nesey uma carta dirigida aos brasileiros, agrade
cendo a homenagem prestara e remetendo o e-,

pitafio para o turmulo de Charles Ribeyrolles,'
concluido: _;_ "sois homens -de elevados senti

mentos, sois uma nação generosa. Tendes a du

pla vantagem de uma terra virgem e de uma ra-

ça antiga. Um grande passado histórico vos liga
ao continente civilizador. Reunís a luz da Euro

pa ao Sol da América. É em nome da França que
eu vos glorifico";

-- em 1.861 foi nomeado Presidente desta Provin
cia o Conselheiro Vicente ires da Mota;

-- em 1892, surgiu nesta capital o orgão federalis
ta 'O ESTADO";

-- en11.929, faleceu o General de Brigada Luiz Bar-,
bedo, nascido em 2 de Março de 1857;

-- em 1.938, na Praça "General Osório", nesta Ca

pital, faleceu G�aciliano Guedes Pompeu, musi
co popular e 2° Tenente Mestre da Banda de,
Mussica da Força Publica do Estado.

'I,André Nilo Tadasco

o motor
. \ ,

seu ca
-

ao
"'

SHELL X·100 MOTOR OIL

./

•

..

contém "aditivos"

que limpam' comple
tamente o motor

por dentro, p�otegen
do as suas partes vi

tais contra a ação da
,

POEIRA, dos ÁCIDOS,
-

do CARVÃO e 'de outros

agentes causadores do

DESGASTE

E CORROSÃO!

o Sangue é a Vida
ELIDR t14,

,

lNOFENSIVO AO ORGI\NISMO·
AGRADAVEL COMO UM Ur.OR

REUMATISMO I SIFII..ISI
Tome o popular depurativo composto de

tlermofenil e plantas medícrnals rl:' alto
'Illor depurativo. Aprovado pelo D. N. S
r; como medicação auxiliar no trll�9meu
ti d aSifilis e Reumatismo rta me�m.

orj�em.
tlettrgente:
ts/(Íyel·
protetol

-

TELEGRAMAS DE CUMPRIMENTOS RE-
CEBIDOS PELO SR. OSMAR CUNHA�

PREFElTO ELEITO DA CAPITAL
Do Rio - Dr. Brasilío Ma- Guendani, Olmíro Geenàani

evado Neto, Breno Muller, e Antônio Orivelo.

Osório Nunes, Carlos Chagas, De Caçador - Armim Rei-

Alfredo Colombo, Eduardo nher, Norinando Fedesco.

Machado, Maximo Martinel- . De Corupá - Alvim Sei

li, José Dias Pimenta de del, .

Mello, Paula Ramos e Sra. De Criciuma - Júlio Bal-

\}-berto e Ondina Gheür, thazar, Nelson Alexandrino,

t
'

-Jperball e Araujo Caval- Wilson Barata, João Carlos

canti. Campos,
De São Paulo - Senhores De Oravatal - Francisco

Joaquim Silveira e Paulo -Pe- Nicolau Correia, Antônia Es-

reira Ignácio. meraldino e Hercílio Bez.

De Curitiba - Senhores De Imaruí - Pedro Bit- Milton Rezende. Emprêsa Florianópolis S. A.

V dJosé Pedro Gil, Estanisiau tencourt. De Florianópolis - Almi- Manoel Maurino Rocha e fa-

en e seCunha, Pedro Hugo Abreu De !tajaí - Lo tenente rante Carneiro, Aderbal Ra- mília, 'Nilo, Roberto Muller"
'

..
Neto, Clóvis Pereira e tarm- Cândido Anterior. mos da Silva, General Vieira Osmar Laurinda da Silva,
na. De Joaçaba - Ruy e Dul- da Rosa e família, Antônio Presidente do diretório dil I

De Porto Alegre - Senho- ce, Artur e MarÍ6 Amélia, de Pádua - .Pereíra, Alvaro Ala Moça do P,S.D, da Trin- Maquina REMINGTON, tipo semi-portatil, último mo-

res Alfredo Hofmeister, -Jor- Yara Maria Miriani e Adol- Mullen Silveira, Gustavç Ne- dade, Diretoria do C. R Li-I
dela, Preço de ocasião. ,

ge Torelly, Gusmão e José ro. '---- ves, Robreto Lacerda, Nori- moense, Marsinho, José Ro- Tratar no Einpório "Florianópolis,", à rua Tiradentes

Steiner.
-

De Joinville - Arno Ba- valdo de Freitas, Secretario sa Cherem e Família, Ivo 111'. 19-A, nesta Capital. -

-

De Manaus - Desiré Gua- tschauer, Ervino Muller e Geral do Sub-diretório do Sell, Asbelina, Cid Areias, I
-

raní e Silva e ,Eugênio e Sra.
-

Partido Social Democrático Presidente do su-diretório do I
Angela. De Jaraguá - Mario Ta- do Estreito, Melo e sra. Júlio P.S.D. em Santo Antônio de

lDe �ortaleza: Deputado vares, Paulino da Silva, Osvaldo Lisboa, Alípio de Castro e .'

Almir Pinto e Sr. América De Jaguaruna Luiz Melo, Júlio Silva, Norberto, família, Odilon, Leonor Tei- '

Barreira. Schmitz. Francisco Amante, Secreta- xeira e família, Nery Pieda- ,

D.J interior do Estado:
-

De Laguna - Angelo Novi. rio da A. D. Portuguesa, Rei- de, Arnaldo, Luiz Domingos i
De Araranguá - Alyrio. De Lages - Hermelino Pal- noldo Alves Aribaldo Povoa, Ramos, Delmíro, Cecy Ale-

De Blumenau Pedro ma, Thiago de Castro, Orlando G. da Silva Ari luia, Otávio Melim e família,
Zimmermann e Joaquim Flo- De Nova Trento - Nicolau Melo e Família, Passoni Ju- Jobel Cardoso, Jairo Pereira,
riani. Bado e Dr. Adalberto To- nior e Noiva, Ulisses Cunha Raul Comicholi e família,
De' Brusque - Anna e Va- lentino de Carvalho. e família, Arno Hoesckl, Ca- João José de Cupertino Me- veira e Silva, Tereza Pereira

lério Walendowsky. De São Joaquim - Adolfo líco, Walter Lange, Osni cas-. deiros, Raymundo Rothsall, dos Santos, Rosa de Oliveira,
De Ohapecó - Umberto Mart.íns. tro, Hélio Hoesckl, Eddio Ni- Nelson Almeida, Aluísio Ri- David, Melânía Tenório de

, loni, Galito Faube Men-' De Tubarão - Eudalicío e colich, Valdemar Vieira, Jair, beiro, Antonio Grillo, Eduar- Albuquerque, Rosa Ardígo de

ça, Serrano Jandir, Zãnio I Sra. Matos, Senna e família, Os- do Rosa, Dib 'Cherem, Hilda Oliveira, Eduardo Nicolich,
írnpío Oltramary, Osvaldo De Turvo - Emíl�o Neiz e valdo Machado, Aldo Rocha, .

Gentil Ribeiro, Nortàn Olí- J Plácido Alves, Maria de Lour-

• l'Diario
-

da
)Metropole,

�. ���t

Novos exem-

plos
(Alvarus de Oliveira)

Assistimos à passeata da

vitória .de Jãnio Quadros em

São Paulo. O resultado das

eleicões era uma incógnita,

I
ora passando Ademar à fren

te, ora Jâ.nic. Assemelhava
se a jogo de futebool em que

os quadros jogando de igual

para igual, empatam, de-

r' =;emp::l.trum e no finzlnho um

Humberto ou Didi arranj�_
o'oaL salvador, de última no

ra , " No final da apuração
Jânio ganhou por cerca de

19,000 vptos,
.

Quandlo à noite o resulta

do foi tUvulgado pelo rádio,
saiu pab as ruas frias de

J
3ão Paulo naquela noite de

chuva miúda e penetrante, o

calor de entusiasmo dos par- .

tidários �e Jânio, de vassou-
.

ras em rlste , , .

O fenômeno Jânio deve

ser meditado. Aliás o exem-

plo do Rio Grande do Sul

tambem corrobora neste ra

cíocíníot - Parece que o

eleitor está ficando esclareci

do e háÍ uma onda de revolta

contra a situação, O povo

votou contra a situação,
quer gente nova, joga sua

confiança na esperança de

acertar, pois nos outros la

não confia mais, e está csn

sado de esperar por promes
sas que se não cumprem.
Há um outro exemplo, que

conhecemos - talvez exis

tem muitos outros de que
não tenhamos notícias

que vem robustecer êsse nos

so ponto de vista e nos dá

confiança no esclarecimento

da massa votante: - Niterói

elegeu o seu Prefeito, o pri
meiro após a reconquista da

sua autonomia. E' êle Alber

to Fortes e lançado por um

dos pequenos. partídos. As

sim como no Rio Granel E)

Pasqurulini, nome digno foi

derrotado pelo partido, 17m

Niterói um nome de confi

ança se elegeu, embora por
partido sem legenda e sem

expressão na maioria �oLti
ca. Alberto Fortes é educa
dor emérito, grande advoga
to, e administrou Niteró

pouco tempo mas com amor

e dedíeação e esta mostra
de sua capacidade o levou á
Prefeito pela vontade lia po
vo.

C01l10 temos fll�o, são e

xemplo que 110S animam a

pensar que em futuro próxí
l�LO, seremos uma democracia
real, aproveitando-se os va

lores, apurando-se melhor
os dirigentes

_, •• a,

Ilur' [lUIITIII
'IIL .,II.A)

."-.\NDI TONIOO

I

Rejuvenescimento
d.s GI.ndul.s

Sexu.i.
Entre �s mais recentes

descobertas salienta-se o

processo de rejuvenesci
mento glandular, cujo tra-

tamento vinha sendo moti
vo de acuradas pesquisas.
De tais estudos chegou o

prof. Voronof a sua sense-
I

cional descoberta que tan..

tos benefícios tem' trazido
à humanidade. Aproveitan
do os estudos gerais e in

troduzindo o resultado das
últimas pesquisas, foi ela
borada a fórmula de JU

VIGOLD - a qual reune
'

todos os conhechnentos sô
ore o assunto. JUVIGOLD

rejuvenesce o "Turgor
Vitae"_ proporcionando a re-

cuperação das funções or

des Vaz Sepetiba, Gustavo gânicas, dando euforia e de,

Lehmkhl, Luiz Martinelli, sembaraço de movimentos.
Teresinha Barreto, Marlene l JUVIGOLD tem indicação
Bitencourt, Adélia Amorim e em ambos os sexos. Nas

fil�os e Nabal' Julião de ou- 'farmácias e drogarias ou
veira. pela caixa postal, 4.306 -

MERECE O MEIHo.w..
X-IDDMorDIDli

--_ ..._--

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

•',,
'. �, "
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[lRI IEHIS ',CLUBE
Estando prevista uma reforma nos Estatutos do Lira i

Tênis Clube, a ser elaborada por uma comissão designa
da entre os membros do Conselho Deliberativo, solicita
mos aos nossos associados que, se tiverem alguma su-

. gêstão sôbre o assunto, deverão ápresenta-las ,
à Secre

taria do - Clube, diariamente, no horário das 14 ás 17

hs, no prazo de 10 dias, a partir de�ta data.

Florianópolis, 27 de outuzro de 1954
João Gasparino da Silva

PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

EM CORTESIA

E EFICIENCIA
.

,

Edital

,EXPRÉSSO FLORIANÓPOLIS'
,

ANDRADI: & KOERICH
Transporta de carga� *!m. geral entre Florianópolis,

Curitiba e" São Paulo
Com viagens diretas e permanentes

Matriz: ._ FLORIANO'POLIS
Rua Conselheiro\Mafra, 135

Fone: 2534 "- Caixa 'Postal. 435
�nd'- Telegr.: SANDRADE

Agência ..,..,.. CUR1TIBA
Avenida 7 de Setembro 3320/24

Fone: 847 (Linha I'aralelal
End. Telegr.: SA�\ITIDRA

Agência: .: SÃO PAULO
Avenida do Estado 16 fl6/1678 Fone: 37-30-91

End. Telegr.i SANDFADE
'

I

Agências no Rio de Janeiro e' orn Belo Horizonte
com tráfego mútuo até Sâ() PaU'Ío com a ,Emprêsa

d. Transportes Minas Gera�,s SIA.)

r

lO

FARMACIA DE PLANtA0

Cólicas de elt6mago
Cólica. de'ffgado

Cólicas do" Intaltlnol
Cólica. de rln. - Cóllcal uterlnal

"colAs
HEROICAS
Vende.-sé

J

TERRENO
Vende-se na rua São J01'

.

ge, com 30 metros de Frente
por 20 metros de fundo.
Poderá tambem ser vendi
de em dois lotes de 15 por
20. Tratar à rua São+Jorge
14 ou pelo telefone 3019.

A C:I T E
, Agência

de

PU'bUcidade
� P..tal. 4ft,
�l.rlaIl'...U.
8..ta 0darIaa'

Vende-se
I·

8ANCOdeGRf�ITO POP.UlARI'I
,

:: AGRíCOLA
.

I i : (

_, Rv.o:J�,16
.. ,

. f"LORlANOPOLIS - 51õ..eó�6.rlno.IMPUREZAS DO stNGIIE ?]t,

UIXIH Df ti�6UtrnRJ
'

AUX. TRAT. SIFILlS

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

,

DR. ACHILLES
BALSINI
Advogado

.

Rua Padre Rom::t,43

Maquina REMINGTON, tipo seml-portatíl, último mo·

.delo. Preço de ocasião.
'

Tratar ,no Empório "Florianópolis,", à' rua Tiradentes
rir. 19-A, nesta Capital., '

.
.

CENT�O EXCURStONISTA 'í.\RNOL.OO RAULINO"
- W...E(?JCIONÁRlQ-

FUNDADO EM 16-9-54

JOVEM , CATARINENSE I
• =: - .,�.

,I ,

AGORA. QUE SURGIU A TUA SOCIEDADE\ TERAS

MAIORES OPORTUNIDADES DE CONHECER A

TERRA CATARINENSE. NÃO PERCA TEMPO, EN

V(A- NOS HOJE. MESMO, TEU t.JÓME E ENOE�E
co A CAIXA POSTAL 489- FLORIANÓPOLIS-S.C.

i ',6 Sábado (tarde) 1_, Farmácia Esperança - Rua
. Conselheiro Mafra .:

I . 7 Domingo - Farmácia Esperança - Rua Conse

'I}
lheiro Mafra

13 Sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua

A'
-' -

João Pinto

08 MOinhos de Farinha I
.

14 Domingo - Farmácia Moderna - Rua João
,

F
-

-,.,
. .Pinto I

;'
. e rlgorl ICOS '" I c, 15 (�t:!riado - Famácia Sto. Antônio - Rua Feli-

A lV):ANUFATURA DE CAIXAS·MAPI LTDA. -'Estabe- ,pe;Schml,dt n. 43

tecidos à Rua Martinico Prado, 178, e-m Ribeirão Preto, Es- I 20 Sabado (tarde) - Farmácia· Catarinense - Rua

tado de:: S. Paulo, com capital registrado de 1.000_000,00. com' Trajano
prédio próprio, todo forrado, com área de 450 Mt$.2 de sua

I
.

21 Domingo - Farmácia Catarinense -,Rua Tra-

propriejiade, à 50 Mts. da estrada de ferro, abrangendo para jano
"

.'

negócios todo O Estado de S. Paulo, Minas e Goiás, está in-l 25 (Feriado) - Farmácia Noturna - Rua Trajano ,

teressada em representar as indústrias acima a base de co- 27 Sábado (tarde) - Farmácia Esperanca - Rua

míssáo.' Interessa também 'outros ramo-S: Os interessados; Conselheiro Mafra
�

'poderão dirigir-se a mesma, .enviando condíções, bem como 28' Domingo - Farmácia Esperança --l. Rua Con-
solicitar as mesmas. I

selheiro Mafra .

<, O serviço noturno será efetuado pelas 1 farmácias
Sto. Antonio e Noturna, situadas às .ruas Felipe Schmí
dto n; 43 e Trajano.

J.UIZO DE DIREITO DA
COMARCA DE TIJUCAs.
EDITAL DE PRAÇA, COM
O PRAZO DE TRINTA

DIAS.
O Doutor' Cló'vis Ayres

Gama, Juiz de Direito da
Comarca de Tijucas,' do
Estado de Santa

'

Catarina,
na forma da lei" etc ...

FAZ SABER aos que' o
presente edital virem ou

dêle conhecimento tiverem,
expedido nos autos de in
ventário dos bens do espó
lio de Florenco Izidoro de
'Oli.Jeira, que se processa
perante, êsse Juizo; que
atendendo ao que lhe foi
'requerido pela inventarian
te Maria Luiza de Jesús e

tendo em vista ao mais que
dos autos consta, por des

pacho proferido aos 26 de
outubro de 1954, autorizou
a venda, em hasta pública,
do imóvel abaixo descrito,
com sua respectiva avalia
ção, pertencente ao espólio
do "de cujus'.' supra men"

cionado, que será levado a

público pregão de venda e

arrematação, a q�m
'

mais
der e maior lanço oferecer,
acima da respectiva avalia
ção, pelo porteiro dos au

ditórios, ou quem suas ve

ses fizer, no dia 10 de de
zembro p. vindouro, ás ro.
horas, no local' em que se

realizam as' vendas em has
ta pública determinadas por
êste Juizo, á porta do edl
fício da' Prefeitura Munici-IV do'pal.. D;scrição e'a;aliação. en· e"se
do imóvel que sera levado
á praça: '_:_ "A posse cin-: ,:U� automovel citroem

coentenária sobre Um ter- 49 Ireno rural, sito em Mor- 'comple,ta_mente equipado
retes da Tapera, município e com RadIO., I
de Porto Belo com 80 me-

Tratar na Empresa Auto

tros. de frente: 'que as 'faz' Viação Catarinense.
'

na praia, com os
.
fundos,

V·'
"

"

.

que se acharem até 'o pân- I d" "

'

tano; ex�rem� pelo Norte I e,n .
,e-se Icom Jose NIcolau e pelo CAMINHÃO "

, Sul com Maria Florência de

'I Vende-se um, marca In
Jesus; faz fundos em ter- ternacional, tipo L 180 tO�'1
r�s. de B:-nto Francisco Gar- !alment: ,reformado. T;atar 'I
era; avaliado por Cr$,. . . . .• a rua São' Jorge 14 ou pelo
24.000,00 (vinte e .quatro telefone 3019 "

mil' cruzeiros)." E para
que chegue ao conhecimen
to de todos e ninguem pos
sa alegar ignorância, man-'

doU! expedir o presente ecÍi'
tal que será afixado na se

de dêste Juizo, no lugar do
costume, e, por cópia pu
blicado uma (1) vês no

jornal. "O ESTADO", de
Florianópolis. Dado e pas
sado nesta cidade de Tiju
cas, aos vinte e sete dias do
mês de outubro do ano de
mil novecentos' e cincoenta
e quatro. Eu, (ass) .Gercy Ados Anjos, Escrivão, o da-

, 'te'n'�a#WOtilografei, conferí e subs' �
creví. . (ass) Çlovis' Ayres Pessoa idonea com ficha
-Gama _\ Juiz de Direito. nos' Bancos do Brasil S;A e

Está conforme o original 8ank Of London & South

afixado na sede dêste Juízo., America Ltd. Aceita Repre
no lugar do costume, sobre I sentações

em geral para o

o qualme reporto e dou ,fé. 'IEstado de Minas Gerais.
Data supra O Escrivão: Correspondência para a

_......."'.,Q,e'l·cy dos AnJos.," ex. PQstal540 - Belo Hori-

co'LICAS 1 ���E�:�p� da
• raça BOX�ALEMAO

,
Com

seis mezes de idade Ver e

tratar a rua Bocaiuva 210.

----------------------------------�--�.�

._

!\ge"',ncl"'a. Kua Deodoro esquina'�da
.,

. Rua Tenente Silveira

Aparelhagem moderna e completa para qualquer exame

radiológico.
" ,

.t •

Radlogrartas e radíoseopías,
Puimões e coração (torax),
Estomago - intestinos e figado (colecistografià).·
Rins e bexiga (Pi'eloguaffa).

Utero_ e anexos: Hlstero-salplngngrafia com il!l!l,llflaçao das trompas para diagnóstico dl' esteriIraade.
Radiografias de ossos em gerai:'
Medidas exatas dos diametros da bacia para orienta-

ção do parto (Rãdío-pelvtmetría),
.

Díàríamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

Raios' ,X
,

'l .

\
'

1 .,

/Viagem com. segurança
, '.

e rapidez
'

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

IIPIDO, �(SUL-BUSILEIRO>.) I

FlorialÍópolis -- Itajaf --Joinvllle ..;_ CtiH�ba

Restaurante· Hapoli'
. RUA Marechal Deodoro 50.
Em Lages, no sul do 'Brasil, o melhor!
Desconto especial para os senhores viajantes. I
--------------�-------------------------

�AGROS E FRACOS
VANADIOL

, E indicado nos casos de traqué
za, palidez, magreza e fastio, porque

.

em sua fórmula entram substaneías
- tais como Vanadato de sódio, Llcl·
tina, Gilcerofosfatos, pepsina. noz
de cola, etc., de ação pronta e �tlcaJ
nos casos de fraqueza e neurute
nías. Vanadiol é indicado para' no,
mens, mulheres, crianças, sendo ror-

"

mula conhecida pelos grandes me-
está licenciado pela Saude Publica..
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Com a Biblíá nà Mão'
<,No (;enaculo»

QUINTA-FEIRA 4 'DE NOVEMBRO

Cristo, "
amor a Igreja e entregou-se por ela.

(Efés, 5: 25). Ler I Cor. 3: 9-17.

A Igreja por Cristo está em tôda a parte. �con
treí-a no final dê uma estrada arenosa �e Moçambique,

quando guif'lva o meu �arrodPorQ'entrde arhvores.
em algo

Iue nem pode chamar estra a. uan o c eguei a uma

;lareira lá estava o povo debaixo das palmeiras e um

pastor muito <]uerido no meio da con.?regaç.ã�. S�a e�
pôsa é professora na �,scola �e Educa�ao RehglO�a; A fi

lha ensina as crianças a recitar em coro as Escrituras e

a entoar hinos. ',' ,

Duzentos"de uma tribo ali se achavam. Eram entu

siastas do canto e seus olhos brilhavam de atenção. Sor

riam quando traziam ao altar ri' oferta missionária para

levar o' evangelho a outras tribos' da' vizinhança. ,

O templo era uma" cobeerta 'de fôlhas de coqueiro

aberta por todos os lados. Não havia vitrais, hem pintu;,
ras artísticas nem órgão, nem um' altar central; mas alí

estava a igreja _:_ povo dedicado a Deus e em comunhão
uns com os outros, tomando 'parte na obra de salvação
do mundo,

Querido Pai, pedimos que por nossa ínstrumenjalr
dade abenções a Igreja. Ajuda-nos a compreender .seu

sentido real em' culto e, comunhão de serviço. Entrega

mo-nos, não par? que os tempos sejam magnificentes,

mas para quenós, seu-povo, sejamos fiéis.,Em nome de

Cristo. Amém.,
'

", P.���:WIENTO PARA O DIA

Q>u/���so �11, fafer pela Igr'eja qu� amo?

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

FARMACIA DE PLANTA0' ,

31 Dom'Ú'igo .:_ Farmácia Catarínense - Rua Tra-

jano ',,,,, '" ,," ,

2 (F:eria'40) _:_ Farmácia Noturna - Rua Trajano
6 Sábado (tarde), _, Farmácia Esperança, _ Rua

Conselheiro Mafra ,

7 Domingo, _ Farmácia Esperança/ _ !Lua Conse-
lheiro Mafra .:'

,I

13 Sábado :(tarde), - Farmácia Moderna _ Rua
.

,.'

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

Pinto 't "

"

. ,

15 (Feriado _ Famácia Sto. Antônio - Rua Feli

pe Schmidt n. 43,
20 Sábado (4arde) '_ F; rmácia Catarinense _ Rua

fi�mo
.

21 Domingo � F'armát-ía Catarínense - 'Rua Tra-

jano
'- .. �, "�.- ",>,

'

'.".

25 (Feriado) -"--: Farmácia N�turna :_ Rua '1'rafano
27 Sábado (tarde) --'- Farmácia Esperança _, Rua

Conselheiro Mafra
.

.

'

28 Domingo - Farmácia Esperança - Ru� Con-
selheiro Mafra .

.

'

O serviço noturno será efetuado pelas· farmácias
Sto. Antonio e Noturna, situada" às ruas Felipe Schmi
dto n. 43 e Trajano.

'

A presente tabela não poderá ser alterada sem pré
via autorização dêste Departamento.

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

EXPRESSO. FLORIANÓPOLIS

--'-------..

1
','::E'CONOMIA absoluta

.'Grande CONFORTO

"

...

1Mfl'��·
IME'3S�O e

I ".
,
'..

•
�

�

;;..

'_-

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA I .

AQUECEDOR

Capacidade; ..�>

100 a 1.000 litros,

Fabricados nos tipoa
t\afizOfltQJ e vertic;al. '-;, " ',! "

"", .".;.\'

• Construr;'ão sólida, sendo a caixa interna de COBRE ..

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).

• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.

• Controle automático de temperatura pot', TJRMOSTATO.
que proporciona grande ECONOM.IA.

GARANTE O QUE FABRICA

-. C
-

R 1 MOS1,S.4.{ Cflmélcio e 'Oências
1\ ue Jeão P,;ntc, 9 Fpolis. --Sta.Catarina

Com êste 11610.. V.S.
ó.br-ill'á um6 Odnt6 que
lhe ..enderá juro com·
pens�or

e

�����§§���.Iê leVA"'';' pArA SUA residin
ciG um lindo e útil presente:

um BELlsSIMO eOFREde J4CO eIiOMADO.

NCO AGOR;CbLÂ
R.c.c.c tT�AO-, 16FLORIAN,ÔPOl.IS - SANTA CATARI� H�,"","

LlRA,IENIS CLUBE i Juarez nada sabe
COPENHAGUE, 30 U. P,) Estando prevista uma reforma nos Estatutos do Lira i RIO, so (V. �,) -.Al�gan-I

eles da aeronáutica,
<,

.:_ Os esposos poderão dora- Tênis Clube, a ser..elaborada por uma comissão designa- do absoluta ignorancia a Respondendo em tem de

vante ter. à vontade. filho (1)U da entre os membros do Conselho Deliberativo, solicita- respeito da matéria, o gene- "blague", o general Juarez

filha, .. Isto pretende não mos aos nossos associados que, se tiverem alguma su-
ral Juarez Távora se absteve Távora declarou que não es�

um médico" é verdade, mas, gêstão sôbre o assunto, deverão apresenta-las à Secre' d� qualquer pronunciamento tava em condíçôas de afil:

um veterinário dinamarquês, taria do Clube diariamente no horário das 14 ás 17 sobre os discos voadores, as- mar se o assunto interessava

de nome Adger Líndberg, de hs, no prazo de' 10 dias, a partir desta data. ,sunto �ue adqUire: maior 0- ou não à segurança nacío-

Smidstrupp, na Jutlandia. Florianópolis, 27 de outuzro de, 1954 ,?o'rtun�dad_e, em vlrtude da na1. De qualquer manalra, se

'Segundo o veterinário [uti- Joõo Gáspa1'ino da Silva comunicaçao oficial da õa. foi notírícado pOI' uma auto-

çandio, os esposos que qui-
Zona Aérea (Pôrto Alegre sô- ridade de areonáutica e o dís-

zerem ter uma menina' deve': -------
bre o aparecimento de obje- co se chama "voador" seria

rão, _simp.l.ellmente, se ã.p.§ter� -,.;.'...'----_-.-.o;'���-M!TITI'm'-�------..,

tos' estranhos nos céus do mais indicado ou vir o comu-

te relações sexuais durante
_.••:... .Río Grande .. do.Jllul -_' "'- nicante, que está em 'malho

A pergunta ao general Jua- .es condicões de contribuir
rez Távora. foi feita, tendo para uma discussão seria elo
c111 vista a sua condição de problema .

secretário do Conselho' de

Segurança Nacional, a quem
cabe, em última análise, a

precíar o problema, de vez

que dele já tomaram conhe
cimento oficial as autortda-

PÁ-ri "; CO..!
-,

l/ lIIl!iA'S o • \

*-� 0UI1AJfTE TODO lIIA
/

I� ". nos, \lA/)�JOS -As Bronquites (Asmati-

M'DJ" �"*
<as, Crônicas ou Agudas) e

e-,
.'11 � �

•

as suas m�ifestações (Tos-

, ,� i
,;í',�, "

iA,-;,' � � � �
,

,�es, Ror<],Uidõé�, Resfriados, I

,,:;JP catarros), assim corno as

,

.._._- ..... g!'ipes, são mol�stias que

atacam o aparelho respira
cório e óevem ser, tratadas
êom um medicamento enér-,

;ico que c<;>mbate o'mal, evi-
I

tando oomplicações graves.

P!�ocu.rechO'j#.,o seu vidro de

'SATOSIN" nas bo,ils fai'.

Illácia�, e drogarias�

,

\ . ANDRADE & KOERICH
Transporte de cargãs �m geral entre Florian6polis,

,
Curitiba e São Paulo

' " '.

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANO'POLIS

Rua Con�elheiro' 'Mafra, 135
Fone.: 2534 -:-. CRixa 'Postal 435
End. Telegr.:' �ANDRADE

Agência - CURlTffiA
Avenida 7 de Setembro 3320/24

Fone: 847 (Linha Paralela) MONTEV1DEU, 30 (U. P.)
Elld, Telegr.: SANTTDRA - O ministro da Defesa, ge ..

, Agência: - SAO PAULO neral Juan P. Ribas, órdenou
Avenida d_9 Estado 16 f)6/1678 Fone: 37-30-91 a prisão de 80 oficiais na-

End. Telegr.: SANDFADE vais, alguns de alta pat�nte,
Agências no Rio de Jaoeiro e I!m Belo Horizonte por motivo da Assembléia e-

com tráfego mútu_p até �iQ Paulo com a Emprasa fetuada no Club Naval e a

d. Transportes, Minas Gerais SIA.) assinatura de um documento,

Ü-'ii-'lt� no qual se solicitava a revi

são da fei de promoções, bem
" 'como pela scalidariedade a
.' -idêntico] documento, subscl,'i-'
to pelos oficiai!: do Exército.
'A ordem do ministro deter

minOa que os 80 'Oficiais cum�
prírão penas,�.tle. 4f?a-25 dias
de prisão em periodos sepa

rados, a fin1' ci� qile 'os servi
ços �ssençiaill' da 1\1ar1n11a,
não se ressintam.

AQUECEDOR

ELÉTRICO

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de

cobre. '

• Aquecimento ultra rápido.

• Játo abundantê na tempe
ratura desejiidá: '

•

o MISTURADOR !)"KO. de regu

lag",m: ,instanlanea, permite o

moi", elealo d. graduações de

TEMPERATURA,
'

,�."
I

�'���)�.....
,

Á ESCOLHA DOS
PAIS ...

três semanas. Passado esse

'Jeriodo, j"tntar-se-ão, uma

só vez, entre o décimo sétí

.no e. o vigésimo, dia que se

seguirem à menstruação, Se

juízerem ter um garoto, de
lerão ter, durante o mesmo

período, diversas relações se

xuais. O método de Lindberg
,

é baseado no fato, segundo
ele, de, que as celulas femi

ninas vivem mais tempo que
as cedulas masculinas.

Trate dás Vias
Res,lratõrias

-

LÁ E CÁ ...

'�,;iIb,,",1

:Raios X
Apa\'elhagem moderna e completa para qualquér exame

radiológico.
Radiogratlas e radioscopias.
Pulmões e coração (torax).
Estomago - intestinos. e fígado (colecistografia).
Rins e bexiga (Pieloguafia)'.

'

Utero e anexos: Histero-salpingografia com insufla

ção das trompas para diagnóstico da esteriÍidade.

Ra4iografias de ossos em geral.
Medidas exatas dos diametros da bacia para orienta

ção do parto <Rádio-pelvimetria).
Diàriamente na Materniqade Dr. Carlos Corrêa.

ASSOCIAÇÃO DOS JORNALISTAS
PROFISSIONAIS DE SANTA CAlÁRINA

Convoco a todos os ..profissionais da Imprens'a catari

nense, inscritos ou não na"A. J. P., 'para uma reunião dia

3 de novembro próximo, às 20 horas, na Casa Santa Cata

rina, quando, serão debatidos impol'tantes assuntos de in

terêsse da cla�se;
Florianópolis, 28 de outubro de 1954>

...

,".

Aos Moinhos de .Farinha
.

e Frigorjlicos, "
'

A MANUFATURA DE CAIXAS MAPI'LTDA. - Estabe"

leciclos tt Rua Martinico Prado, 178, em Ribeirão ,Pr,eto�:Es
tado de S. Paulo, com capital registrado de 1 ,ooo,oO(J;.RP,r com'
prédio próp,rio, todo fgrr;;tdo, 'com área de 450 ,Mts,,2 d.e sua

propriedade, a 50 Mts, da estrada de ferro, abrangendo- para'
negócios todo. o'Estado de S. Paulo, Minas e Goiás. está. in
teressada em representar as indústrias acima a base de co

missão. Interessa também óutros �amos. Os interessados

P0derão dirig{r'''-se a: mesma, enviando condições, bem eomo

.solicitar as mesmas.
'

•

"Sim prefiro não confun
dir mais o espiríto público
com um conceito que seria
emitido em plena conc'!:.lêllcia
por um ignorante, '.

- disse
êle arrematando.

r

\

SANGulfrN-Oi,--
I TON�CO DOS CONVALESCENTES
rfONICO DOS DESNUTRIDOS

'

.

tônicos: Fósforos, Caleio Ar
seniato e Vanadato de sódio.
OS PALIDOS DEPAUPE
R ADOS, ESGOTADOS
MÃES QUE CRIAM, MÀ
GROS CRIANÇAS RAQUÍ
TICAS, 'receberão a tonifica
ção geral do organismo, co� o

Viagem com segurança
,

"e rapidez',
so, NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

, RAPIDO
, {(SDL-BUSILEIRO»

Florianópolis - Itajaf - JoiÍlville - CÚ:rifiba

Agência;
�

l\.oa Deodoro esquina:da
Rua Tenente Silveira

MAGROS E FRACOS
, I

VANADIOL
E indicàdo nos' casos de fraque

za, palidez, magreza e' fastio, porque
em sua fórmula entram substanc1aa
tais como Vanadato de sódio; L1cj ..

ttn.,a, Gilcerofosfatos, pepsina, noz
de cola, etc., de ação pronta e eftcal
nos casos de fraquéza 'e neuraate

nlas. Vanadiol é 'indicado p2l-ra ho,
mens, mulheres, crianças, sendo f(lr

I mula conhecida pelos grandes mê_
licl"nciado pela' Saudf' Publica.CUcos e está

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florfanópoüs hospeda, desde ontem o dr. Delorenzo

Neto, conceituado advogado em São Paulo e membro do

Conselho Deliberutívo da Associação Ilrasileira de Muni-

ciplos, ,

O ilustre visitante, que é uma das mais altas autorida

des em municipalismo e profundo conhecedor dos proble
mas administrativos e financeiros das comunas, é laureado

pela Universidade de Sorbone, na França, onde fez brilhan

te curso nesse sentido.

Por várias vezes tem participado de Congressos Inter

nacionais, representando o Brasil, em' todos êles pondo de

relêvo os Seus abalisados conhecimentos, pelas teses apre

sentadas ou pelos pareceres elaborados. I

Exerceu, na sua cidade natal, Guaranésia, Estado de

Minas, as funções de Prefeito Municipal,' tendo oportuni
dade de dotá-la de um Pland Diretor e de uma Planifica

ção Administrativa, e Codificação Tributária, obras essas

que projetaram o seu nome no cenário nacional.
'

Posteriormente, foi chamado, sucessivamente, para, sô
bre o mesmo assunto, estruturar os serviços da Prefeitura

ele Ourinhos, no .Paraná, Vitória, no Espírito Santo, Belém,
, no Pari, além de em eliversos municípios paulistas.

No momento, reside em São Paulo, onde é professor na

Faculdade de Ciências elas Finanças.
O ESTADO, com o registar a presença desse ilustre ho

mem público, formula os melhores votos de estada em nos

sa Capital.

NAO SERA' FUZILADO, MAS
ENFORCADO

TEERÃ,-3 (U: P.) _:_. O im
perador do Irã recusou auío
rízacão para que o antigo
ministro Hossein Fatemi a

pelasse para a Côrte de Cas

sação, da sua condenação à

morte, confirmada pela Côr

te de Apelação Militar. Nes

sas condições, o antigo mi

.nístro será enforcado ama

nhã ou depois de amanhã,
ao alvorecer, provavelmente
na praça de Sepah, no cen

tro de Teerã, em frente a

estátua ele Reza Xá que os

militantes da Frente Nacio

nal e do partido Tudeh ha

viam derrubado por ocasião

dos acontecimentos do verão
de 1953. Hossein Fatemi, após
a partida do Xá para Bag
dad, havia pedido a abolição

da monarquia, telegrafando
aos embaixadores do.Irã nas

capitais em que foi rei com

parecia que "ignorassem" o

r oberano, tendo ainda orde

nado que selassem os palá
cios imperiais.

MANTER O OCIDEN
TE UNIDO E FO;RTE
LEAMINGTON, 3 (U.

- "O nosso primeiro dever é

manter o Ocidente unido e

forte. Esta é a razão dos a

cordos concluidos em Paris

na semana passada", decla

rou, em discurso proferido
aqui, sir Anthony Eden, mi

nistro do Exterior da Grã
Bretanha.

VITIMAS DE ACIDEN-TE AÉREO
WIESBADEN, Alemanha, 31

cadáveres das vítimas do ací

-tU. P.) - O Q.G. da força dente com um aparelho C-47

aérea anunciou, que uma Co- da força aérea dos Estados

_ missão norte-amerícana de Unidos. O major Rufus Hes

socorro encontrou, dia 30 os sberg, cirurgião do grupo'
norte-americano de socorro

n. 12, chefiou a missão ,até o

,local do, sinistro, situado nas

montanhas ao norte de Nice.
O avião de transporte desa

parecera, no domingo. Disse

\que a Comiss'ão tinha chega-
do ao local do aciçlente, pou
co depois que os restos do
avião tinham sido identifica
do pelo piloto de· um heli

coptero. Os 21 cadaveres das
vítimas do acidente foram

logo, reconhecidos.

o Tempo
Previsão do 'tempo até às

14 horas do dia'4.

Tempo --:- Bom, sujeito a li

geira instabilidade.
Temperatura - Estável.
Ventos - De Sul a Leste,

frescos.

Temperaturas - Extremas

de ontem: Máxima 25,4. Mí
nima 15,6.

P.)

Prefeitura

Ainda o pavoroso desa�tre da ,Bua
.

Frei Caneca
, - - - - -, - ---- '-- Sô1)re o desastre ocorrido nota e inteiramente às suas

INOVOS PRECOS na !';ua Frei Caneca, trans- ordens, subscrevo-me aten-
-,

.orrnada em pista de corrida, ciosaruente".

t
. - e que noticiamos em nossa -a-

para o
.

rIgo em grao edição de domingo, temos a 'O CAUSADOR DO DE-

)
.

I 77 1 20� '1 fazer algumas retificações e SAS1.'RE
RIO,3 (V. A. - O Minis- Icem - Icem - 'l,uJ; I ,A'nlern-se para' o produto

tro da Agricultura baixou Idem 7G - Ielem - 294,00; ',limpo, sêco, embalado, em prestar ao Povo melhores de-

._, portaria fixando os novos Idem 75 -'-- Idem - 291,10; I .�:lCll:, de 60 Quilos, e entregue
talhes.

,------------------------ preços mínimos para o trigo Idem 74 - Idem - 288,20; I "\O� nontos de embarque ter- Quanto às providências to-

Florianópolis, Quinta-feira 4 de Novembro de 1954
'nacional, a serem pagos obri- Idem 73 _ Ielem _ 285,30; Ilovlários ou fluviais mais madas por moradores do 10- sitava pela Rua Frei Caneca

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

gatóriamente pelos trítículto- Idem 72 ----; Ielem _ 282,50'1 próximos da z�na de produ-
cal onde ocorreu a tragédia, e que intitulamos como "a-

res do país. Considerando que Havenelo fraçã_o .no peso cão respectiva. Quando o pro-
solicitando socorros do SAN- mador do volante", chama-se

DR. DELORENZO NETO' os elementos que compõem o ectolítrico, êste eleverá se�'l duto for negociado a granel, DÚ, podemos adiantar que Sílvio Costa e dirigia a ca

custo de produção do trigo .consíderado como um ponto. o moinho comprador poderá
esta notável organização não minhonete chapa 37.057.

nacional da safra 1954-1955 acima quando igualou supe- " descontar do preço marcado
deixou de cumprir com a sua

sofreram majoração e que os rior a meio e como um ponto a importância máxima de finalidade, antes fói, logo em

, seguida ao chamado, sustadoatuais não correspondem aos abaixo no caso contrário. Cr$ 14,.90 por 60\ quilos de
níveis do custo de viela, a ta- Os preços estabelecidos en- grão. o pedido em virtude de já se

bela aprovada passou a ser a
encontrar no local a camí-

,se����t:�tolitrico 84 _ preço
Concurso Miss Sagta Cata:ri�a 1955 �:�:s�� elo Hospital "Nerêu

mínimo _ Cr$ 337,80; ... \.. Quanto a esta retificação

Idem 83 _ Idem _ 331,20;
e para melhores interpreta-
ções transcrevemos o ofício

Ielem 82 - Idem - 324,70;
Idem 81 _ Idem _ 318,30; que nos foi dirigido pelo dr.

Idem 80 _ Idem _ 312,10;
Júlio Doin Vieira, ilustre' Di-

Idem 79 _ Idem _ 306,00; .etor elo SANDÚ:

Idem '78 _ Idem _ 300,00;
- "Ao Diretor do jornal O Continú:i recolhida ao Hos-

�STADO. •
1ital de Caridade, agora sob

Assunto: Solicitando retí- os cuidados profissionais do
[icação sôbre uma reporta- ilustre círurgíão Dr. Antônio

gemo 'Auniz. de Aragão, por se ::1.

Sub-Distrito do Estreito, ihar com fraturas, dona Ze-
[O-XI-1954. nita Alves, esposa do sr. Os-

[Senhor
Diretor:

_

1Í Alves, e vítima daquele
Em reportagem sôbre um desastre, experimentando

desastre ocorrido em ata re-
.
sensíveis melhoras no seu es

cente, na rua Frei Caneca; tado, apezar de ainda grave.
,

em que foram vítimas mãe e ABAIXO ASSINADO A

ilho, consta que o SAN.l'2r QUEM DE DIREITO
. 'altou com a assistência 111'- Estamos seguramente in-

gente, própria da sua orga- formados de que moradores

rízação. da Rua Frei Caneca tendo em

Cumpre-me solícítar a retí- vista o constante perigo que
ncação elo' comentário, escla .. los ameaça, pela correria de
recendo que no momento do senfreada de muitos veículos
chamado, prestes li ser aten- que por ali transitam, inclu
dido, a mesma pessôa soltei- sive mesmo alguns carros 0-

tante dispensou' o socorro flciais, vão dirigir, a quem de

I sob a' informação da camí-. direito, um abaixo assinado,
nhonete do Hcspítal , Nerêu. afim de coibir tal abuso e e

Ramos já encontrar-seno lo, vital' outras tragédias de con
cal.

' -' ,

sequências' imprevisiveis, �o
Dentro da sua eficiência, mo a' que causou a morte do

com o entrosamento perma .. 'menor Osní.
'

nente 'dos vários serviços e Estamos certos de que a

continuada Vigilância da autoridade a quem for dírl

Chefia, .o SANDÚ' não pode- gida a solicitação saberá le
ria falhar à sua verdadeira. var na devida altura tão ím

finalidade. ,,' , ': I periosa quão necéssáría pro-
Certo ; ,da ." aco��ida, ,ri\ostil :_. vi\élênci:r. '

TIM., .
\ CARTA N. 9

Dona Marina '- Coletora.
Estreito.

Bom dia.

Diziam, as más llngunr,
que a sra. era ótima coreto-

I

ra.. de votos. Intrigas rla
i

oposição, Dona Marina. Veja I

só, que lástima... 4'ia. see- I
ção ._ Grupo Roosevelt:

,

'

Senado

Nerêu
Saulo

2SG
166

42
40 Craca, beleza, uu.erig ência, desenvoltura são atri

but�s q�e afloram à primeira vista, ao se conver�ar com
a srta . .ARLETE GONÇALVES.

.. - ,

Com sua tenra idade e com seus cabelos pretos, seme
lhantes aos de Iracema, a moça Arlete concorre, ao título
"Miss Santa Catarina .1955", como representante do Clube
12 de Ag ôsto, do qual é "rainha", e será, segundo os prog
nósticos mais razoáveis uma forte candidata ao ambicio

nado trono.

Aristiliano .

Konder .

Câmara Federal

Aliança
U.D.N.

178
4·1

37

PARTIRAM

Assembíéta

P.'S. D.
U. D. N.

131
.- .._------------------

Osmar 128

4S

NOVO' EMB1\IXA
DOR DA VENE

ZBELA
J. José

Câmara Municipal
\

FÀCULDADE CATA
RINENSE DE FILO

SOFIA

70'

Conforme noticiamos o

causador do desastre, que em

excesso de velocidade tran-

FALECEU UMA DAS
VITIMAS "

No Hospital de Caridade e

apezar ele todos os recursos

da medicina, veiu a falecer
na noite de sábado o menor

Osní Alves Filho, de dois a

nos de idade, e uma das víti
mas do pavoroso desastre.

O ESTADO DÊ DONA ZE
NITA É LISONGEIRO'

-II___,

,AS LEGENDAS ESTADUAIS

1.145

1.399

1.053

420

2.513

1.511

2,332

943

1.248

1.966

917

2.059

5,963

1.716
703

1.605

3,585 •

782

3.606

2.285

754

2.829

1.900

/,

Acy Cabral Telve

1.215
1.474
2.345

2.645
2.034

3.41p
1.5Í4
1.602
2.367

3.133
8.606
2.475
1.008
1.755
'3.78-9

4.372
2.675
1.233
3.40'6
2.416

75
387

452 32

132
523.

,
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, TRIBUNAL DE JUSTICA
Assumiu a presi.dência do I Sr. Des. José' Rocha Ferreira

I .

Tribunal de Justiça, por ter ,Dastos.
o Exmo. Sr. Des. Guilherme Por seu t1}l'l10 o ExY11O, Sl'

I ,PRINCIPE COM 4
Abry entrado"no gozo de fé- Des. Flávio Tavares ria Cunha I

rias regulamentares, Ó Rxmo. Mello assumiu a COl:l'egcc!l)- I
. ,

ANOS
ria Geral da Justica. I PA-nIS, 3 m. P.) - Dizem

, '
'

Foi convocado p-ara ter ('_' "

ele Karachi que um� c�i�n-
JÚLIO PAULINO DA, xerc�cio pleno no Tribllnf:l d� I "

., ,
.

_

,ça ele quatro anos fOl oflClal-
, ,

, Justlca o Exmo. Sr. Dr. J.).-e Pala tratar, Junto ao Con mente proclamada principe'
SILVA i do P�trocíni{) Gallotti ,Tuiz' sclho Nacional de Educação, elo Estaelo' de Chitral, no no-

O nosso prezadO conterrâ- i ele Direito da 2a. Vat':,t 'da (;1)- ,das últimas provielências pa- roeste do Paquistão, suce-

neo e distinto

cOlega-de-im-l' marca da Capital.
1'a autorização do funciona- denelo a seu pai, o principe

'prensa sr. Júlio Pá:ulino da
,

menta da Faculdade Catari- .3affurarhaman, recentemen-
Silva, acaba de assumir as nense de Filosofia, seguiu ';e morto num desastre de

funções de Oficial Adminis- I RESTITUIDO À RAF para o Rio ele Janeiro o Sr. aviação.
trativo do Ministério do .Tr�- I LONDRES, 3 (D. P.) _ O Prof. Des. Henrique ela Silva "----�------'----

balho, Indústria e ComerclO, aeródromo de Northolt si- Fontes, Diretor ela mesma 'tA·SSOCIACA"O DOS IRM',A-OSsendo designado Chefe da tuado a nordeste ele Lo�dres Faculdaele.

Secção da Administ:ação do foi restituido à RAF, depoi� O Sr. Professor Fontes MU'CU'LMANOS" São Joaquim .

SAM�U_' nesta. caP.l�al. . I de ter sido, durante oito a- pass&rá, primeiramente em I :- Tangará .

Notlcla alvlçarella, pOIS nos, o segunu'o ael'oporto eia São Paulo para conseguir ' Tijucas .

- :'ARIS, 3 (U, P.) - O Tá- ,"as autoridades egípcias re-

que o sr. Júlio Paulin.o da, capl·tal brl·tÇL"nl'ca, ele'p.Ol'S do professores especializados, I Urussanga .

, dia do Cairo anunciou ofi-, wlveram essa dissolucão no

Silva é muito relaclOnado ele Heathr'ow.
serido que para algumas ca- "

.

d
rialmentc a dissolucão ela intcrôssc ("eral, pois 'os obje- H d'"

-

d 1 d
.

t
nesta Capital, onde todos o deiras já teve enten imentos . _ -

'

I
.

'

. .
euve lmmUlcao a egen a nos segUll1 es mumCl-

conh'ecenl comá elemento I '

no Rio de Janeiro.
"Assoclaçao dos Irrnaos M,l- 11\'os subverSIVos e os meto-

pios'
..

" -.

Op'E ADA clllma 10S". I (los criminosos dessa associa-I A' 'B R t· B ....

"

C d
destacado e, com larga fo,n�alRAINHA R Para o contrato desses' ,

. - -

'

. rarangua - om e 11'0 - tusque - aca or -

-

I Ar:rc'icentou a enllSS:10 flae cao apareceram a luz do dia".
C bo'

.

Cano' ha Ch
'

C
.

d'
..

C ·t·
de serviços, foi a nomeaçao ZURIQUE, 3 (U. P.) - O professores, que correspon- .

'

_

am nu - m s - apeco - oncor la - un 1-

acolhid'a com' mu�ta satisfa- professor Luzius Ruedi ope- clem à metade' do corpo do- I banos -:- Florianópolis (40 votos) - Guaramirim - Indaial

ção. rou a rainha Frederika, da cente, dispõe a Faculdade de ' '_, Itaiópolis _ Itajaí - Ituporanga - Jaraguá do Sul _

"O ESTADO", agradecendo Grécia, com o objetivo de auxílio espeçial que lhe con- L oter,&a do Estado (Joaçaba - Laguna - Piratuba - PQrto União - Rodeio

a comunicação que lhe foi restaurar-lhe a auelição. A- I cedeu o Goyerno do Estado 1- 'São Bento do Sul - São Francisco do Sul - São José-

gentilmente endereçaela, for- pós a intervenção o espe�ia- e que IhetPer�lite pagar-lhdes I, HOJE: ; TaióE- TDi�b� .- cTubar�o -HTurvoI -d'Voidetira. It .

mula os melhores votos de lista declarou que tudo cor- vencimen os Iguais aos os
' 'm lOmZ;lo erq.uen·a, erva es e, aplranga,

felic�dades, administrativas reu com absoluta normali- catedráticos da Univcrr,ielade
'

C0$ 2OO 0'0'0 O',O' Mondaí, Papanduva, Rio Negrinhó, Seára n�ovos lnunicí::
-......�......"e�soais. elaele. do Brasil. l- n

_

' • " pios) a legenda d?-PSD superou a da UDN.'
,

_:��!

MAESTRO ISMAE'L

I SOUZA
O venerando Maestro Is

I mael Benedito de Souza, al

., to funcionário do Tesouro do

8stado, já em gozo de mere-

'I
cida aposentadoria, é pessôa
largamente relacionada nesta

P. S. D.'........ 107
I Capital

e r;o Estado,. pelasU; D. N. .. . . . . . . .. 42 suas elevaelas qualidades
Assim também já é de- moraes e intelectuais sendo

mais! Amanhã escolheremos muito estimado pela; \'irtu'
uma urna mais suavizinha. des que lhe ornam o caráter

Ess� .

de hoje f.Oi d'apetíte.] adamant.r,o, sempre voltado
Legitimo abacaxi trt-motor, u prát.ca do bem .dentro dos

,

BUM TOQUIO, 3 (D. P.) - Di-
. princíp.os cristãos quo rior'-

zem de Yokotama, que a
c.um sua vida ele cidadáo l , d d " J

;', :. , 1 t· id d
-.

;)01' o o Africa Maru", par-
• G.J. ". co.eulVl a O.

t· t
.

".. .

trans
, ,Iram, on em, para o Brasil,

LOJe, no ranscurso (10 seu I')J ..�. •• n t ".
onde pretendem estabelecer-

_, unlveruallO n� a,lclO, 4"0
.

t.
"

,·t .- � h '
f0,"

'

emlgran es Japoneses,.
cUI as ser ao a., omenagens - d 62 f' 'I'

.

t d
� , .',...

:;en o am1 las ln egra as
,e apl eco c SImpatia tr lbuta-

"62
.'

128
-

'.
"

.

• por" e malS que vao
l:J.s ao Ilustre e benqUIsto ., '

t
'. ,

t
,_ '1t .

" . reumr-se a paren es Ja es a-
o,. erraneo, que ver-se-a b I n' I '1'. ,

e e61( os' no 'pals su -amel'l-
':8rcado de s�us mun:reros ,a-

cano.

'

Conforme já dissemos, em comentário anterior, a le-
ligO.> e admIradores. I

_,

• genda estadual do Partido Social Democrático no último
() ESTAD.O, ,prazerosamcn'l PARA SOCORRER ; pleito, aumentou de 113.&.51 para 115.972 votos, tendo havi-

_e, se assocra_as homenagens WASHINGTON 3 (U P) I do, portan.to, um acréscimo ele 2.12l votos.
- .lJutadas ao prezado (;un-

O 'd t·' E' h'
.,

, A legen'da pessedista melhorou nos seguintes municí-
_

- presl en e lsen ower
"l'uneo, formulando as lne" I pios'aprovou o programa para a

.
'

':,oi'es felicitações, extem:iv:is
remessa ,de cereais e outros' Araquarí .

os ch� família.
ftlimentps, no valor de "'.. Biguaçú' '

.

8,585.000 elóla,res, para SOCOl'-
Blumenau

,

.

1'er as vítimas das inunda- Campo Alegre .

Gões na Europa Central, cau- Ca�pos Novos -
.

saelas pelo Danúbio e
'

seus Capmzal .

.
tributários, no último vel·ã�. I

Crichlma .

________ , �__ '_� Gaspar , .

nEGRESS IIbirama ,
'

h,� ODEADE-IImaruí .

NADER "Jaguaruna .

BONN, 3 (U. P.) - E' es- Jainvile .

perado, o chanceleh' 'Konrad I Lajes
' .

Adenáuer, de regr'esso ela Mafra , .

viagem que el�preencleu' aos I N�V: ,Trento , .

Estados Unidos. Orleaes .

Palhoça .

Pôrto Belo .

Rio do Sul .

PRESTES ESTARA' EM GOIÁS?'
CARACAS, 3 (U. P.) -;;- O 'RIO, 3 (V. A.) _ A pro- cia política. As informações

Ministério do Exterior aca- ·t d-posi o as notícías desen- reais a respeito do líder .ver-
ba ele divulgar que o snr. contradas sobre>. o paradeiro melho são as seguintes:
Atilano Carnevalí atual re:' ,.

do sr. Luiz Carlos Prestes, o "Prestes esteve no Rio . há
presentante da Venezuela vespertino "O'Globo" decla- dois meses. Saiu daqui para
em Santiago, Chile, foi' de- ,rou: "A possivel presença e o Chile e em seguida, dirígíu-
signado embaixador do mes- "se à região do Brasil Cen-
mo país no Brasil. P;estes aqui e ali CO�O, fan--I tral, Ali permaneceu durante

tasma ou com o 'dom da 'lbi.. a fase pré-eleitoral. Por oca
quídade tem sído' bastante" síão elo .pleito esteve em 'São'

explorada nos ultimos dias. Paulo e, neste momento, deve
Ouvimos a proposíto a poli- encontrar-se em Goiás" ,

354

951
401

34
1.074
2.643
759
300
150

870
204
88
766
390'
479
577
516
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