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Foi, aliás a intoxicação pela
"erva da morte" de perigoso
delinquente que originou a

�:���iá�r�e1i�e�10i��� O Silc�:� No Irao foram,�fuzilados mais seis oficiais
completamente intoxicado. TE,ElRÃ, 5 CU. P.) - Um pionagem em lavor ela Rus- de morrerem, ,0S condenados
pela maconha, foi colocado pelotão de -fuzilamento do I sia. A comunícação foi feita .tíveram exclamações contra
em camisa de força e, seria Exercito, executou, ontem, 6 pelo promotor militar, gen. o xá e em favor do c0111un1s
transportado para outro dos orícíaís. condenados por es- I Houssein Azemodeh. Antes mo, 'segundo informou teste
estabelecimentos penais. No .�-". <:,.,.......,.�-�� munlía militar.--'�".
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�l�����n:�c1��i:;lt�at�,�s�o���'�� . CONÇ�.�-DE LIDERES Todos foram condenados

agrediu um dos guardas, que 901' um tribunal mílítar. São

FRAN'CISCO GAlLOTTI replicou. • M NICIPAlISTAS eles: o maior Gho Am Hus-

, O fato, p
sein Mohebi, o major Mo-

'A V E
.

demaí
exas erou a U�l CURITIBA 5' CV. A.) - Li- conclave, que' estudará ainda hammad Reza' Behnía e os

. xcia., aos em:11S
grupo de detentos que apos

í

," ..'. ., •

'Membros da Comissão' Díre- '. t t'" deres munícípalistas, sob os o .equacíonamento prático de capitães Hussein Kalalí,o Jan ar, se encon ravam no , . "' .

tora, aos ilustres colegas' e 't· d
; '.

r
auspieios da Câmara e Pre- diversas medidas votadas no Mansor Kalhori, Mostafa

?n�velOst, e recretlO, os qUdalS feitura desta Capital, reuni- Congresso de São Lourenço,amigos Senhores Senadores, 1 iram con ra a guar a '
- Bayati e Hamed Mehelian. A

MS dedicàdo� funcionários arrebata d Ih '

'

I
ram-se ontem para, durante I promete ser dos mais auspi- execução destes 6 outros ofi�

, n 0- es as armas e
t" d' d' ·t· bl

. el' I t 1'

do 'Senado Federal, aos dig- passando a depredar as ins-', res, las, I�CU l� �Jro ,emas ClOSOS e e re· evan es resu - ciais eleva a ,15 o numero dos

nos representantes da Im- talaco-es do ,- 'd' pertmentes as

a.
tivldadcs cs- tados. setenciados a morte por es-

. preSl 10, a come-
t t t" d

. -
'

elo Federal prensa falada e esçrita, cre- ,çar -pelas, celas e el1fenna- "

a u .ar:ras a,
.,,' ��s?craçao --.---�.,

.

.

� pi�nagem. Nove outros ofi-

Minhas ,rospeitosàs clenciados junto i1 Alta, Gâ� l r'l'as mtea'l11 f o'
"

•
.. I Bra�llell:a.dos MUllICW10S, sob CAMBIO cia,is e'um civil já fora!)1 exe-

I <, 0, iCO 0",0, apos,. a,,, '-

'd" , . I d'
.

d' 'ri "
""

,

para lJrbvocar a convocação saudações mal'a do país. : ai) COl'p� I secç'ão e'l-e 'id�nti'1'h;:ação',
,',

'1,a, 'p�e�� ,eI_l��í;L, ,{}: .[ _..,Osrp-ar I _ :"IO_� 5 CV. A.) �, As cota- cutados', por fuzilamento, na

cl.ê_eleições gerais. Os resulta-,
, �.

da Guarda CIVIl que aqUI I O motim>._ganhôu CÓ1"po <de jGunha� que, v�m de i1C el.e- çecs no :mercado lrvre foram I semana passada., Calcula-se
dos' finais, referentes ao 'dis- ,�Bem P?den�: Y·. Excla, e o

sel;ve -. a tódos ,:;- e111o,ciq- íülecth1:tó, '�endf) 'Chama-dOs,' ge\y,o,,:; ��PIe:��iY�;,-�a�ºJj»-" "as .���,lI�nteE:: '.' p.o[llpr;:ts - .em. ��o o numero; de ,oficiais '"
trito de Viena, indica1n que "onado, ll'nagmn.l com que I nadamente agrade.co todas as I corno dl'ssem

"

f i ..
Prelélto de Florranopolrs. A Dolar 66,50; lrbra, 180 'cru- e paIsanos presos acusados

- ,
- os acnna re 01'- -...

. , '

. A' '
,

'os socialistas conquistaram �moçao escrevo esta carta. E atencões que sempre me

CliS-.,
�os ll"!!_'entes :la p 1" d

sessao Imcral dos traba,lhos zelros; franco frances, 0,178; de transmitir segredos mili-
...

t
- ' '". y

• ( o ICla e a "
"

.

.

"

59 cadeiras, ou seja, 7 mais :.iue, atendendo o veemen e I pensaram. / For'ca Publl'ca ,contou com a presença do escudo; 2,30;'lIra, 0,103; peso tares para a Russia. .

.
'

�l f E t , ,., ao nlesmo,
G d d t·

....do que tinham; Partido Po- ),pe o que ,me ez o xmo. Inutil dizer a V. Excia, '0""'11)0 el11 q' e
: b b! '. I'

overna 01' o Es ado, Pre- argentmo, 2,45 e peso Ul'U-
�.

'

bl'
' " ,� , iI os, 0111 elr os . .

'

,. •
..

'

pular 35, que assim manteve ::>1'. PreSIdente ela Repu lca, dos votos que faço para Que !Jrocura,vam d,e.bel: . < h _

feIto MUl1lClpal, ',PreSIdente gualO, 20,30. Vendas - Dolar,
d d' 1

.

d'
-

d'
aI as c a

d C" d
.

I
o mepsmot'dnuOmer�t edcapel- �evot aSjSUl1Rl.11· da Jlreç��, o o Senado Federal prossiga mas, No entanto, os policiais j� amarat 'de vereador,es, 67,50; lIbra,

A

182 cruzeiros;
ras; ar 1 o pOS1 01' o o� "01' o C o 10 e aneno e, trabalhando pelo engrande-, c o' ld j d f

c lVerSl).S au 01'1 ades, alem franco frances, 0,185' escuelo
. "

. "
::; SO ac os o ogo encon- , , , . ,I'

"

vo, de

tenden.cla comunIsta, :,sslm, renuncrar, o que faço

I
cimento do nosso Brasil e fe- i tntvam dT ld d.

'de varros pOlrtlCOS e proJe- 2',36; lrra', 0,108; peso argen-
f· 6' . ' .

d t dti"
I ICU a es para t d f' t·

.

que, lCOU com ,ou seja uma Dor melO es a, ao man a o licidade do nosso Povo r'estab 1 l'd
a as 19uras nos meios I mo, 2,55 e peso urmmaio 21

.' ,
.

.
"

' e ecerem a norma I a- .... " .

�,

menos das que poss,ma; e, .1e Senador que me fOl con- Que Deus ilumine esta Ca- I de' J'á d t t ImUl1lCIPalrstas naClOnalS. O I cruzeIros.

f· l t L' d "d'l b P C I' , que ,os e en os, en- , Josue' Montello lnal'anhensema men e a 19'a 'In epen'- .cn o pe o no '1'e ovo a- I sa do .Congresso, t"
.

d f' .

'

. .
---- "

.

,. ':
,

'

• L •
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' .. 11ncelra os, o erecram VlO- ' fOI' eleI·to em 1 o escr'utI'nl'odente, que perdeu SlS seIS uanncnse, ao qll�J prucureil Naquelas modestas mas I t 'tÁ.
' "

.
.' ,

.' ""

. en a reSlS enCIa. DE 'VAGAR COM O AUMENTO 19 t ·b dque pOSSUla, O numero total Sel"'llf com todo o e,SWl'ço de árduas funcões que vou e': C t d d' . .'. :'.

'I
por ,vo os, mem ro a

ele votos conseguidos por ca- que fui capaz. 'xercer lá e�tarer amigo de m�te�l�n�s e

f
IS?arOS :�e' Academia Brasileira de Le-

tOdos,:para servi�-los dentro 've�'e: fOl�::rrda�S'pau1�alSdOeS revo
- RIO, 5 cy. ,A.) - O Conse- :'ific�i' aquilo que pode ser tras, na vaga ocorrida C0111 o'

'

INTIMA'DO DELA JUSTICA
de

�

minhas �ossibilidades, atraiu verdadeira' m�l�i��� ��;e:���:�lp!�a��a�h�·. '��= �:�.e��:i����t�o vO;:!�n���� I ���e��l�:��z:.o �s���: ���=
I .

OUL,e procurar.el, trabalhar nas éercanias do presidio, ma reunião calma, de COl1+- de 1955. Esta parcela, que é tal é marcante figura nos
, para bem serVIr a nossa Pá- ::nquanto as ambulâncias par,ecimento redllzido, o pro- 'pequena. contará com o apoio meios intelectuais do país,

O sr. Adernar Ide, B,arr,os"com,.parecerá ! :l',·�na�.·,m aass ml11il1ahiSasl'eslpl0emitoesnaas-,\ JI'.eatoo'lgm'Ovpeo,rsntoamd'OcnctoanlsquUm:eoa,lptae_- do P.'S. D .. O mais, só depois havendo derrotado cinco ou-

,

:':" ;o

elo pronunciamento da Co�' tros candidatos. Participaram

no proxrmo dia 23 '

lSubsc"rev_o-me
cam a maior" ra introduzir alguns aumen- missão de Financas da Câ- da votação 37 rnembróS. Em

I TREMENDA SECA tos mara merecerá o· examA fi- breve, serão preencllidas
RIO,5 CV. A.) - O sr. Ade., bunal Federal relativas a dois ::tdl1111'açaO e acatamento, lVÍADI}ID, ti tU. P.) - De- Decidiu que o sr. Lameira na1 do P. S. D. que, desde 'Ínais duas cadeira; vaêantes,

Cmar de Barros foi intimado "habeas corpus" impetrado
.

Ca.) F�ancisco Gallotti póis elas restrições nos
.

for- 1 B:ttel1court, relator do' pro- logo, firmou ponto de vista até então ocupadas pelos a-
em sua residencia pelo oficial perante aquela alta côrte de necimentos de eletricidade, jeto da Comissão de Finan- contrário à concessão dá ur- cadêmicos Getúlio Varg'as e
de justiça para comparecer justiça e que tem por obje- O TE-UpO os habitantes de .Madrid te-

;

cas, ficará incumbido de ve- gência. Roquete Pinto.

�l�.ft.rn����OOP�-lti�ju�aMdUM�õesIJe-
� cio�m��mciooamffi�d�\- -----'---------------------------------__

:lelmO dra 23 a flm de ser m- �lalS propostas contra Ade- Previsão do tempo até às agua, caso não chova, até o

T
'

p'.
l'IItI

terragado no processo por mar ele Barros: 14 horas do dia 6. 'dia, quinze do corrente. O· Oma OS 1ç"aOinjurias que lhe mOiVe o go-
'

Tempo - Instáxel, passan- ministro das Obras Públlcas,
"

.

vernadar do Estado, sr. Lu- O _ presidente do Tribunal elo a bom com nebulosidªde. 'conde ele Vallellano, ao a-

cas Garcez. ,

'

I de Justica :juntoú as infor- Temperatura - Em eleva- nunciar esta provicl'encia, re-

O alI-o" com'ando do 'p S OPor outro lado o presiden- maçõés, 'cópias ,das princi- ção.).

�
comendou ao povoeconomia'

'

,

"

te do tribunal ela Justiça de- pais peças, dos proceS50S es- Ventos .:_ Variáveis, - fres- _desse abastecimento, pois os '

'

.

• • •

sembargador Manoel- Gomes clurecenelo que quanto ao I coso depositos que-l0rnecem para RIO, 5 CV. A.�) O alto

I minados
os resultados elei- tunidade, os mais destacados

ele Oliveira, Já prestou as in- C:l."O d:,� caminhDes, a de- Temperaturas - Extrema,s a capital estão rasos. A seca comando do P S .. D. estéve torais no país, dos quais re- próceres ,mantiveram vivos
forma,ç5es que lhe foram so- nuncia ainda lJão foi ,'ecc- I de ontem: Máxima, 22,1. Mí-I que. assola o, p�ís é das mais reunido hoje,

.

ocasião em I sultou o fortal.ecimento !
ela .debates em torno de p.l1oble.:

licitadas pelo Supremo Tri- hlda,
.

: ll,ima 17,4. graves nos ultllTIOS anos. que foram detIdamente �'xa- legenda pessedlsta. Na opor..; mas ,pertinentes à acão fu-
__(�I-(_()___'�)....().-.<-'�.()....o.._()._.(1_()4I!II_()_() o._.()._.()_(1_()-C)_C).-Cl O'_'O__C)_Cl_CO tura das bancadas no' Parla-Como em uma democracia aos partidos políticos é que

A' A P-' I Jl>t.
':ias serviços públicos ,municipais, como de outros' órgãos ou

mento Nacional e estabelece�compete concretizar, por meio de leis; a opinião pública,. ç al'/ltl.O O I ICa
:Hltoridades governamentais federais ou estaduais euja área

ram as primeiras elemarchessatisfa,zendo os a,nseios e as necessidades coletiva,3, e 8en--
'

Je ação cobre o territ(>rio municipal.
do o Prefeito o único i'epresentante, de uma ou ele várias

"

É bem verdade que o sucesso da ação, política elo Pre-
sobre a sucessão pi:eslden-

, cial, a, verificar-se em outüagremiações, na administração pública local; a' ação poli,·

dO Pret'e -Ito
feito, em tais cas'os, não depende apenas da cautela e da

bro de 55.
' -

tica do Chefe do Executivo é de maior interêsse para a efi- '
, poncleração do mesmo, ao tomar decisões sôbre questões co-

ciência' do govêrno e pam o,fu�úro do pa,rtido'que o 111e'smo ,.
,

munais, uma vez que a cruenta experiência dos homens do
representa dentro do Município. Além disso, como a bôa, ge:'" interior comprova a ação descontrolada e rlide de famosos
rência da Comuna depende, necessàriamente, da harmonüi Manuel.Ferreira de Melo belegins que, em inúmeros pontos do 'país, desprestigiam as

e 'da colaboração não só dos Poderes Municipais, mas tal11- autoridades e os representantes municipais e se tornam
bém dos próprios grupOs políticos representadOS na Edili- ' juizo aos intel'êsses do Municipi9 junto à..s demais esferas instrumentos da política de suseranos.

.

RIO, 5 (U. P.) _ O
1

Su
dade" a fim de que ao Prefeito não faltem os meios legais governamentais...... Mas êsse mal, velho em terras do Brasil, precisa ser premo Tribunal ,Fedeml, en:
para a realização.,de despesas ou a prestação de serviços,-a Esta malha de um jôgo complexo de interêsse, de exi- corrigido ,a fim de que se 'elimine uma� das mais ateIltató- sessão hoje realizada, julgou
atuação pessoal e polí,tico-pártidária da maior autoridade gências políticas e de limitações administrativa;.;, de pres- rias restrições à autonomia municipal e se evite a interIe- o habeas-corpus requerido
muni�ipal influencia, profundamente o entendimento e!itre sã? de grupos ou classes e. de apert�s Afin�nc�irO.s ela Pre- ll'ênéia. política �o. Exec_utiv� das outras esferas governa- pelo CeI. Benjamim Vargas,
os dOlS Poderes da Comuna.' E não é só. Pelo fato de a, ad- feItura, de vontades' pessoaIS e de eX!ge!lcla publIca, rec1a- <mentaIS na admllllstraçao publica municipal. E aQ Prefeito concedendo o remédio legal

.

ministração 10eal ter a seu ca,rgo serviços públicos que di- mam do Prefeito o máximo de ponderação. política, pam cabe, prestigiando o Legislativo Municipal e programando' por unânimidade. No, seu
zem respeito ao bem-estar e à comodidade de' cada cida,dão, qlH� as soluções dada,s a tais casos não provoquem conflitos a atividade dos órgãos adrqinistrativos comunais, evitar a precioso voto, o relator elo
os homens ele partido auxiliam os eleitores em suas 1'el8.- nerÍl impecilhos à marcha dos serviços públicos locais. ingerência prejudicial da politiquice nos serv.iços públicos feito esclareceu que a sim
ções com 9.- govêrno comunal, principalmente os cidadãos "Está, POis, o �hefe do Executivo Comunal' sujeito a C011- : da Prefeitura, par;a que se eleye no eleitorado, o prestígio pIes leitura das peças do pro
que procuram evitar, por apreensão,ou falta de tempo, CO!1- dicion�r a sua ação política a uma gama variadíssima de elo partido a que pertence, e cresça" num combate digno aos cesso elaborado �o' Galeão
tacto direto com os ma,is aftas poderes públicos. fatores e hlfluências, à maior parte das quais é obrigado, males do eleitoraiismo avassala4or, o conceito da ação PQ- só permitiria uma conclu-

PQr outro lado, existem r sempre no Município serviços quasi sempre, a pr'estar satisfação, motivos pelos quais a lítica das autoridades eleitas e o respeito à vontade popu- são: improcedência da ,de
ou autoridades fedemis ou estaduais, o que exige o m:ixlmo I ponderação na conduta política do administrador local é da 1&1' expressa pelas representações dos Partidos nos órgãos núncia oferecida pela Pro-
de harmonia e acatamento recíprocos, para não haver p1'e- ,maior importância'para a eficiência e os resultados não só' legislativos. motoria.

Como é do conhecimento

])úblico, � govêrno do Estado,

no caso da autonomia de

Florianópolis, tomou atítude

bi-fronte: mandou que seus

d,eputados, na Assembléia

votassem a favor da Lei

constitucional n., 2 c, em

seg�1Ída, fez contra essa. mes

ma Lei um recurso de repre
sentação ao' sr, Prncurador

GeraJ da República.
A eleicão de 3 de outubno,

na Capital, teve os resulta
dos conhecidos: a V.D.N. foI

fragórosa e esmagadoramen-
te derrotada. I

Desde aí, os situacionistas

r.:::::�:::::�E�Violento motim' 'em um Presidio t;,

de�:�'c���11E��::::!; Iniciado à larde só a meia onitelfoi debelãdo
eretos nomeando' os novos S. PAULO, 5 CV, A,) -- O, a depredar as ínstalacões e um ,foco de agitaçào, '$endo transportavam os feridos pa- da imprensa, conto o rotó- ,VIENA, 5 CU. P.) - O sr.

presidentes interinos dos tns- velho presídio d rua elo IIi-II �nf,rentando co� tremendall que. �omente .. r:o ano em cur- ra' o Hospitul elas G1inica�,. e I grafo de.
"O Dial" William Attilio E�ilio sivt, n�inistro

titutos de Previdência. São .podromo, onde se acham re- funa a guarda interna, logo 80 ja se vertrícaram 10 ten- os carros-forte;/da policia Bocato; da Argentina em Sofra, a

eles os srs, Luiz Lago de A- c?l�idos, em precarías . con- ref?r.çad� "por elementos �a I tatívas de. fuga, .agOl:� vío- re�ambia.vam .�s ,det�ntos pa-I somer:te cerca �a meia-I presentou c�edencia�s .�o sr.

raújo para o IAPC; Arrisío de díções, cerca de 800 detentos, polícía CIVll, ela Força Publí- lentos motins. Arírma-se, ou- -ra a Pemtencíáría do Estado

I
noite fOI que o motim pode George Damjanov, presidente

Castro Rangel, do IAPI; Pau- foi teatro, na noite de ontem, ca do Estado e destacamen- trossím, que' ali' se processa e para a Casa de Detenção. ser debelado, devendo ser le-I da Assembléia Nacional da

lo ,Teixeim Demôro, do IAPB

I
de graves acontecimentos, tos do c�rJ?ú �le Bombeiros: um amplo comercio .ele m a- Dentre os fel�i�o�, dezenasde v�do à, conta da .sorte que I B�lg�ria.. Es�a ir:formação

e Paulino Inácio Jacques, do q.uançlo .grande pa�'te .. deles O presídio (!� rua elo :a:l.� c?nha, o que �e�ll errar, con- det.ento,s,. polícíaís e soldados I nao' se tivesse registrado ne- fOI dlVulga(�a a, 1101te p�ssa-
IAPM,. ,

se amotinaram, prtncípíando I podromo, por sinal constítut tmuamente, díf'ículdades pa- e, ínclusíve, representantes nhuma morte. I
da pela emissora de SoIu.

,

"
t'a a manutenção elaordem.' , -'-

MAIS EXECUTADOS:;';

quinas a anunciar e a jurar I de popular, não assumirá o' A rapresontação do govêr- "sabor exótico. Já

anuncia-I
midade

que o sr. Osmar Cunha, lll'e-I cargo, porque a autonomia I no é, sob I) ponto de vista I mos daqui que p seu destino nal.
feito consagrado pela vonta- será anulada. ! jurídico, uma lJcça de fino é ser pulverizada por unâlli- Ádiantaiic10

r--:;;;;;;-i� Rubens de
I Arruda Ramos

t GERENTE

t Domingos F.
�

,de Aquino
i a
..., II_"_"_ •• '

Edição de hoje - 8 páginas

no Supremo Tribu- podemos informar que o dr.

I Procurador Geral da Repú
o noticiário, I blíca acaba de se manifestar

I pela improcedência do re

curso do sr. Irtneu Bornhau-

Ano XLI

sen, opinando no sentido de

que essa representação nem

seja examinada pelo! mais al
to Tirbunal. E' ii seguinte a

conclusão do parecer do sr,

Procurador Geral da Bepú-

NI 12.030
blíca: _

"Face ao exposto vem

esta'Procuradoria sub-

Florianópolis, Sábado, 6, de Novembro de 1954 Cr$. 100
meter, com seu parecer
contrário ao exame e

julgamento deste egré
gio Tribunal, a referida

arguição de ínconstltu
clonalídade da citada lei
eatartnense",

NA BULGARIA UM
MINISTRO ARGEN

TINO

Eleições,IAust'riacas'
,

'Retrocesso:da Liga dos Inâepeadentes
VIENA (U. P') - Pelos se- , da um dos partidos que dís- votos; Partido Popular -

..

sultados das eleições munící- putarárn DoS eleições de on- 934,377; Partido Comunista,

pais e provínclais, realizadas tem, são os seguintes: Par- 145.173; e Liga Independeu
em metade do territorio aus- tido Socialista, - 1.013.442 te - 109.058,

triaco, observam-se poucas

alterações, em confronto com
,

os resultados dos pleitos an

- teríores. Entretanto, obser

vou-se sensível, retrocesso da

chamada Liga elos Indepen
dentes, organização política
de tendencía extrema direi
ta. Os resultado do pleíto de

ontem, tão pouco, permiti-.
ram se concretizassem as

esperanças do Partido So

cialista, que pretendia con

quistar vantagens suficientes

Em data de 21 de outubro
último, o Senador Francisco

Gallotti endereçou a .Mesa

do Senado a -segUinte carta:
Exmo. Sr. Senaelor 1\.lexan-

Jre Marcondes Filho
,

M. D. Presidente ,do Sena-

. ,

Novo' imortal
RIO, 5 (U. p.) - O escritor

IIVIPROCEDEN1.'E
. DENÚNCIA

A

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLINICA DE OL�?;RGA���IDOS - NARIZ E

I� ICa' or ro rssmna :D,�. GUERREIRO
_

.,
M E

-

D I C '0 S
� -IDr. Julio PaUPitz, O. F c

,_

�

�. ,

.,;hde do Serviço de Ouvidos - Nariz e Garganta
I\/J "RIO W A S' A A filb -

-

,.

do Hospital de Florianópolis
mn. DE LARMO I DR. NEWTON DRA. L DY .L.t V, O 'A�JNllNr�I"L\(.Ã? A clínica está montada com os mais modernos

CANTIÇÃO ,
D'AVILA , W. MUSSI Ex interno da 20a enfer- RCedaçajo} e. ?fMlcln(as, a lrj.l(l,p Aparelhos para tratamento das doenças da especialidade

I .

S
'

d
onse ierro ara. n. , ULTRASON (T t t d S'"

-

- MÉDICO -
, ClnURGIA GERAL· 'e

mana e ervrço e gastro- ,1' I 302'> _ C P i I, 1391 r
_

ra amen O as ínusites sem operaçao)
f:L1NICA DE, CRIANÇAS I Doenças de Senhoras -

DR I ANTÔNIO DIB enter?logia da Sa�ta Casa, el)i "etl;r: Rl�BE�Sa 'A,�' ,NE;BULIS,AÇAO �Tratamento. auxiliar das sinusites e

A D U L TOS.

Il'rOd'JIOgia
- Eletricidade • do RiO de Janeiro (Prof. RAM0S �nHamaçoes do Nariz e Garganta)

Doenças Internas Médica I MUSSI W Berardinelli).
. ICel'ellce: DOMINGOS F. !)�� lUNI�Aç:AO ME]�)JCAMENTOSA (Moderno aparelho

;ORAÇAO - FI_GADO - Con su ltó r i o : Rua Vitor _ Ml:DICOS _ Curso de - l_1eurologl.l I
•

AQUlNO. �ara Ionisar Medl:amentos (Tratament? de dores. de
RiNS - INrl'E�TINOS I Meireles n. 28 - Tetefone: CIRURGIA�CLtNICA (Prof. Austregesilo) .

"
n t tes : I,--abeça

e Inflamaçoes da Garganta e Olhos. E'n muítoe
,

d H '1
' rsepresen ao es : ;- .

t d -
-

d >
Tratamento moderno da 3307 GERAL.PARTOS Ex mterno o ospita r.

-

A I
casos sao eVI a a::s as operaçoes as Amígdalas

I
.

, 1 "t>nre»entaçoeR. R. _,;\- ULTRÀ VIOLETA FT 10 TSIFILIS Consultas: Das 15 horas Serviço completo e espe- maternidade V. Ama;a . I
ra, Ltc'a, '" �{_ (ratamc�.to das Faringl'-e�

Consultório - Rua Tira- em diante. cialíaado das DOENÇAS DE Doenças do estômago, I R Se D 4-0
e inflamações dos Ouvidos}: ..

dentes, 9. Residência' Fone 3422 SENHORAS, com modernos inte. tinos, figado e vias ��a d-ranor rantas, RAIOS)( (Radiografias da Cabeça)
- '., • j-;' an ar. REFRATOR dHORÁRIO: Rua: Blumenal n. 71. Imétodos. de diagnósticos e bil!a�'es; dos rins, útero e,! Te!.: 22-il924 _ Rio da

•
. (Mo er�OoCAUPLClOreSll)1o para RECEI'rA de

Das 13 às 16 horu. I tratamento. ovários. I Ian e irn . _

\

'1• I C
.

. SULPOSCOPIA - HISTE- Disturbros nervosos.
..I>.

R
'

" r d
LAlVIPADA d�' FENDA (Verificação e diagnostico de

e .: ons. - 3.415 - Res. -, ---- , epl eJor f fi
. .

2976 Ftoríanópo ll RO - SALPINGOGRAFIA Consultóric: Vitor Mei- R F I' d"' (1" ,

I
lesões dos Olhos)

=_�:_._=__ . �� \ DR: MÁRIO, WEN- _ METABOLISMO BASAL reles 22.
ua

1':0

e Irp. e I lV�lra. n. INFRA VERMELHO
'h

21 -,J anda-r. G d P âti \ R
'

d de C
.

DHAUSEN Radioterapiap or ondas Das, 1� a� 18 ora�. Tel..' 32-:)Sn _ Siio Paulo
ran e ra ica na e�ra a e' arpas Estranhos de

CLtNrCA MÉrICA DE curtas-Eletrocoagulação - Residência: . Bocaíuva 20 i ASSINATUR.AS '.

Pulmao e Esofago
Raios Ultra Yioleta e Infra N C

.

I
('ol1sultorlO: Visconde de Ouro Preto 2 (1\ltos da Casa

ADULTOS E CRIANÇAS a apita I '

Vermelho. ,
.

Belo Honzonte ,

Consultôr io - Rua João .
Ano "'''''' C,$ 170.0(11 Residência _ F 1', Sch idt 1J3 '7' I f r:-

Pinto, 10 - Te!. M. 769. Consultório: f"UB Trajano, I A D V O G A DOS S�mc�t;-e "'. Cr$ . 90.00 ".

e rpe - mi
_'

.. z e e one 2.�(b
Consu ltas : Das 4 às 6 ho- 11. 1, 10 andar - Ed if íc ro do No lntel'ior' Co'!ts-,I.tlta.'l.- pela manhã no Hospital - A tarde

Mon tep io. A 200.00
das 2 horas em diante no Consultório

ras. . ne ..

'

Cr$
Kesidêncta : Rua Esteves Ilorár ;o : DUfI 9 às U: ho, DR. JOSÉ MEDEI- ,! Semestre Cr$ 110,00 ._.

Júnior, 45. TeL 2.812. ras - Dr. MUSSI. RÔS VIEIRA . Anúncios, mediante eon-
Das 15 às 18 horas - Dra. háto,·. DOENÇ-'l<\S DO APARELHO DIGESTIVO _

Consultório: Rua Vitor 0LH0S - OUVIDOS MUSSI.
- ADVOGADO -

Os or ig-inais mesmo Dio ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO' A-LERGICaixa Postal 150' - Itajai "
. ,A-

L�eireles, 22 Tel. 2675. NARIZ E GARG ..\NTA ::::e!'\idêdcia: Avenida T'rom-
--:- Santa 'Jatarina _ publicados, não serão devol-' DERMATOLOGICA E CLINICA GERAL

.

Horários: Segundas, Quar�
t owsky, 84. Vi�''1direção não se respo.-I, Dr MI·ouelJ"'iNu'nes Ferrel"ratas e Sexta feiras: DR. JÚLIO DOIN DR. MÁRIO LAU-

sabiliza pelos conceitos emi- ',' ...�.

Das 16 às 18 hõras. VIEIRA I Dr Pausto Brasil' RINDO tidos nos arti20S &ssinados. CONS. - A' RU� VICTOR ME;IRELLE� N0 18, lC
Hesidêncía: Rua: Felipe! MÉDICO, ES;ECIALISTA EM DO-' e \;!,�'r ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS - DIARIAMENTE.

Schmidt, 23 - 2° andar. I ESPECIALI�TA' EM IENÇAS DE C;REANÇAS.I DR- CLAUD.IO
....... -

... __ .._....... "W'W"IoóVO RES. -- DUARTl': SCHUTEL N° 38 - FONE: 3,14C

ap.t.
1 :_ Te!. 3.002.

.

°i�2S'E ogÁ�o;NT�A-, CLINICA GERAL BORGES

DR. \VALMOR ZO- TRATAMENT_9 E OPE- CONSULTAS: Das 10 às ADVOGADOS
.

RAÇOES 12 horas. Fôro em geral, Recursos

.l\iER GARCIA Infra-Vermelho - Nebuli� I C' R idê
.

7 de .,eran·te o Supremo Tribunal
ons. e eSI encia: r-

D�plomado pela Faculdade zacâo - Ultra-Som F'ederal
'

.. Tribunal Federal

Nacional de Medicina da (tratamento de sinusite sem
Setembro n. 13.

de Recursos.

Universídade .dn Brasil operação) DR. CLARNO G
ESCRTTORTO�

Ex-interno por concurso da Anglo-retinoscopia - Re' •• r';orinnópnlll\ - F.difício

Matemídade-Escela ceita de Oculos -'- Moder- GALLETTI ,fio Jnrve. rua T'rajano, 12

(Sprviço do Prof. Octávio :10 equipamento de Oto-Ri- - ADVOGADO _
- 10 andar - sala 1.

Rodrigues Lima) nolaringologia (único no l1ua Vitor Mei,relletl. fiO.. I Rio dp .rrlneiro - F.difl{'io

Ex.interno do Serviço de Estado) FONE: 2.468. Hnrh", nato, Avenida Antô •

Cirurgia do Hospital Horário das 9 às 12 ho� - F'lo!ianóp,oJlII - I nio Carlos .207 - sala 1008.

I. A. P. E. T., C. do Rio de f'as e das 16 às 18 horas
Consultoria: - Rua Vi'

'0,r Meireles 22 - Fone
2675.
Res. - Sua São Jorge,.

:�O - Foné 2421

mtormaçêes ...

. Uleis. Dr. Carlo� F• .EooelsIOD
.

. J. Médico dos HoSP�t�lS ,

Americanos e da Força
O leltor encontrarâ, ne.· \ Expedícionâria Brasileira

ta coluna. informaçõt'1!I que MtDICO - OPERADOR.- PARTEIRO
.

necessua, diària-mente e de rDoen�as de Senhcjas � �rianças - Partos - Operações
imediato: O Maís Moderno e eficiente Tratamento e 'Operações

das doenças de Senhoras
JORNAIS T�tetone Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentruaes, tono

.0 Estad(f .. ,....... 1.0-%2 tur�s� zu.mbid�s de ouvido, neurastenia, irritabilidáde,
A Gázeta 2.658 insonla. lmp()�f'ncia e frigidez sexual em ambos os se-

Oiário du Tarde 3.57�

I
xos - Tratamento pré-nupcial e pré-natal. ..

Diária da ManhA ". 2.463 C?per�ções e.specializd�s do ouvido. nariz. gar�anta.·
A V'erdade : 2.010 'ElDusltes, p�hpos, desvIOs do septo (nariz) labia partido
Imprensa Oficial .? 1.188

- Operaçoes de hernias, l'lpAndicites, ovário. utero
! HOSP'TA{� I' '� hemorroides, adenoides, hidrocéles, varicoceles •

'

.
,

. Ji,>oi!! Ç..rÍ�.d�: , \': varizes, p.]cfantiazes. \

<Provedor) •. � ..•. �J.li,
,

,
.

(Portaria) . . • . . • .. \I.OSI
l \ • ,

Nerêu Ra,moe '; •. .- •.• 1.811
l'Jilitar· ....••...•.. 1.167
310 Sebastilo- (Cua
de Sàúde) .1,..... 1.163

Maternidade Doutor'
Carlos Corria ... :.111

CHAMADAS UR�
GENTES

Corpo de Bombeiro.
Serviço Luz (Recla.
mações) ...•.••..

Polfcla (Sala Cer...•

.'rio) .... �. � ...

Pólfcia (Gab. Dele
arado) -

.......•• �
COMPANHIAS D.
TRANSPORT.
Af.:REO

: TAC ..•••••••••.•

I Cruzeiro do Sul ••.•
---------------------

----

I
Pan.ir ••...••.••••

Varl&, .

DR. ROMEU BASTOS
PIRES

_- MÉDICO -

Com prática no Hospital
São F'rancisco de Assis e na

Santa Casa do f{io de
Janeiro

CLINICA MlIDICA
CARDIOLOGIA

Janeiro
MédicG do Hospital de

Caridade
DOENÇAR DE SENHORAS
- PARTOS-OPERAÇOF.R
romo: Rua João Pinto n, 16.

elas, 16.00 às 18,00
horas.

Dr• .' Ylmar Co�rê8
CLINICA MEDICA /

CONSULTAS das 10 - 13 horas
Rua Tiradet'lte 9 ,..... Fone 3415DR. VIDAL

CLíNICA DE CRIANÇAS
pf.'ln manhA IItf>ndf' . CONSULTORIO __ F.li,
diàrfamentf.' nll Ro .. -

J
' i IResid��;;.:Je Cartd�df.'. peC�����T�S - Das 4J Dr.' use lavares racela

Rua: General Bittencourt IS 6 horas.
'

� MOLE'STIAS NERVOSAS E MENTAIS - CLINICA

Residência: Tenent. Sil-' .

'GERAL -.

n, 101.
I veira, 130 I

.

Telefone: 2.692.
FONE 3165 J Do Serviço Nacional de Doenç,as Mentais.

------- -- .. ,.-
• ,-. . .

Chefe do Ambulatório de Higiene M�ntat.
DR:- ARMANDO VA-IDR ANTÔNIO MO. I, Psiquiatra do Hospital - Colônia Sant'Ana.

LERIO DE ASSIS
NIZ DE,' ,".I?j'''J(J\.O I Convulso terapia . pelo eletrochoque e car-

MtDTCO -

- ,"\.. '- A diazol. Insulinoterapia. Malarioterapia. Psico-
CIRURGIA 'fREUMATO- terapia. I

CONSULTAS: Terças 8 Quintas das 15 às

17 horas. Sabado (manha)
Rua Anita Garibald,. esquiria d. Geneul

Bittencourt.
RESIDENCIA: Rua �océ:liúva, 139 Te!. 2BOl

Dos Serviços d.e Clínica In
fantil da Assistencill Muni- .

cipal e Hospital de Cllrjdad(� : Ortopt"<Jla
CLtNJCA MJo�DJC.<\ DE I Consultório : JoÃo Pinto,

CRIANÇAS E ADULTOS 18.

_ Alergia _
Das 15 às 17 diAriamente.

Consultório: Rua Nunes Menos ao!) SAbado8

M:lcharlo, 7 - Cons'ultas das Res.: Bocaiuva 135.

15 às 18 horas, Fone: - 2.714.

�esidência: Rua Marechal, DR II E NR-I-Q-U-E-nUIJ}lI�rme. li - Fone: 37H3. '. '

.---.----------- PRISCO PARAISO

LonlA

M1IDICQ
Dr.. Ney P'frrone Mund

DR· l. LOBATO
II'ILHO

,

C I R U R G r A_ E M G E R A L
fral'amenlo garantido de varizes, úlceras varícosas

heT�lOrroides cgm 6 injenções, sem dôr
•

�PERAÇÕES E TRATAMENTO DA TIROIDE (Papo)J l'atamenl0 e Operações do estômago, fígado vesicula e
\

.

intestino - Tubagem duoden�l:
.

"atamento tia Sífilis pelo processo Americano, ma i_:;
moderno, em 3 ou 15 mas.

�écnica única no mundo para o tratam:ento do Hemao
glOrna (manchas de vinho) no rosto ou n.o corpo" comS.313 100% de cura.

Receita.de 6culos - Tratamento e operação das doença..
'

,los olhos: PTIH.IGIO, CATARATAS, ESTRABISMO
·ETC.

•

'\TENDE A QUALQUER HORA DO DIA E DA
NOITE

Rua Deodoro, esquina da Vidal RaoJOs
Coqueiros, Praia cip. Itaguacú Casa d�

Consutório:
Residência:
Torre.

1.018

1.614

DR. POLYDORO S. THI.4.GO
MÉDICOS DO SERVICO DE E-ADIUM E RADIOTE

RAPIA DO HOSPITAL DE CARIDADE.
AUSENTES ATE' MElADOS DE OlTTUBRO,

.

ESTAGIO EM S ,PAULG PAh,n A't'UALIZACAO NO
rRATAMENTO DO CANCER E DE TUMO�ES EM GERAL.

1.700
2.500
3.553'
1.125
2.402
�.$58
1.500

nI:.. ANTONIO MODES'I'O

Lóide A6reo ..••.•..
Real ..•....••••....

Scandinavu .••.•.•

HOT&lS .

Lux .•....•.••.•••

MagNtlc ...•••••..

Metro.,-ol .•..•.•..

La Porta ....• , ••.

Cat.lque ...•.•..•••

Central •.........•

••trela .

,Ideal ••••.•••••.••

ESTH.ITO
Dwque •..• ' •..•••

I i Oper"ço-es Do ..n s

I
Forrnado pela Faculdade Nacional de Medicina Uni-

JJof!nçal'l do apare ho reap - '"
-

.

ratório de Senhoras - Clinlc.' de

I
versidade do Brasil

K RIO DE JANEIRO
l'UBERCULOS Adultos, S 1"

RADIOGRAF,IA E RADIOS- Curso da ES1'\6ctaliaaç'o
Aperfeiçoamento na "Casa de Sauue ão Migue

COPIA DOS PULMõES .

.

,..-
-

I
Prof. Fernando Paulino

C·
.

d T ra....
no Ho<;pltal dos S.rvtrlcr6ls Interno por 3 anos 'do Serviço de Cirurgia

IrUr'la o o ... .

d d E t d . - Prof. Pedr'o de Moüra
Formado p�la Faculda e Ias

a o I
Na�ional de. ��icin&::Tisio� (ServiçC' Ji, Prof. Ihrta-,.. Edagio por 1 ano' na "Maternidade - Escola"

:O)l'lsta e TIsIOclrurgl80 do 1:l0 ue Andnd,,)
Prof, Otávio Rõdrigues Lima

Hospit-al Ne�ê� Rs_mos Consultas _ Ptl. m.nhll Interno por 2 ano do pronto �ocorro
Curso de especls!Jzaçao pela "

'.
- x-

8. N. T. Ex-interno e Ex-as- no Hf\spltal de Cartd.d •.
, OPERAÇÕES

�istente de Cirur2ia do Prof. A tarde, das lS,30hl. CLINICA DE ADULTOS

Ul:o Pinheiro; Guípu.'ritHI' em diante no consult6rio, DOENÇAS DE SENHORAS

CONSULTAS: No Hospital de. Caridade, diariamente '."••111(Rio). fi Rua Nunes MIlchado 17, I II!

C{)DS: Felipe SchmkH., as das 8 às 10.

_ Fone 3801. !""lqll,n. d. Tlrad.nt.lI. l.i. No consultório, à Rua João Pinto nr. 16 (10 and.)
Ater.de em hora marc.ada. 2.766. Diariamente das 10 às 12 e das 14 às 16 horas.

Res: Rua São Jor,ifo SI) - Residencia - rua

presi-l R��IDENCIA: - Rua Duarte Shutel, 129 - Florian6�
,

Fone 2896. dente Coutinho 44. polis.. _ ''-II...fliiiílilll.......-.-�IIi��

1,021
2.278
1.147
1.111

:.m Navio-Motor «Carl Hoeucke>l
1.15' RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

.

Viagens entre FLORIANOPOLIS • RIO DE JANEIRO
O'

'. .lEscalas intermediárias em ltajaí, Santos, São Se-
bashao, Ilha Bela, Ubatuba,' sendo nestes quatro últi.
mos apenas p�ra movimento de passageiros. '.'

., As- escalas em S. Sebastião, Ilha Bela Ubatuba não

�1'P."':P."1l!!
prejudicarão o horário de chegf!.da no lua (Ida) •

SANTOS (V(llta)
o navio sairá de Florianópolis no proxima' dia 31

d? corrente (domingo!_, às 16 horas, com destino ao Rio,
VIa Santos, S. SebastJao. Ilhabela e Ubatuba, regrés_'
sando com a escala normal .

.

ExcepcionalmeI\te nesta viagem, np ida, não es�a
lará em ltajaí.

.1�1.' t,_#

Viagens, U J 11 h T II �
FLORIANÓPOLIS, - RIO ÁS 3a'.
FFOLlS ......S. PAULO-RIO> " "4a!,
FfOLlS.!.·CURITIB�-R'O, AOS,.SABS.
·.· •• ;·SER.Yi��,s, ��R,�ost�,;

.

.:;
;"-. -,'" '; .. '; o,'. -

-::":r -

. _.: ",' ,'.'.) ....,,�. ,:. L,,' 'L�"" :':�

Lavand,o com Sabã.o

\iirgem Estleciali.dade
da Cla. IBTZEL INDOSTRIAL-JolovIUe. (marca registra-da).

f'coDo,miza-§e' jempo e dinheiro
I
.,

-"-'--'-"---'-�- '-'- .--"�---'-�-

/

--_.-----_ .. _. __._-_.__._._..,..... --_... ",-- . __. __._--.-_
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GTLLETE PERDEU O
CORTE

"o ESTADO'�
NO LAR E� NA ,SOCIEDADE

CONCORDOU A CHI
NA COMUNISTA EM
PAGAR AS INDENI-

ZAÇÕES ,

LONDRES, 4 (U. P.) - A

China Vermelha' concordou
em satisfazer as axígencías
da Inglaterra de 3ôrl mil li

bras de indenização pelos
prejuízos causados no ataque
a um avião ingles de passa

geiros, abatido pelos caças
chineses a 23 de julho, perto
da ilha de Hainan.
Pereceram 10 pessoas, en

tre .elas 3 norte-americanos.
Robert Hugh Torton, sub-se
cretário parlamentar de as
suntos exterlórcs, declarou
na Câmara dos Comuns que
) .governo de Peiping "aceí
sou a reclamação que abran

�e a totalidade de benefícios
� compensações por todas as

perdas sofridas". Supõe em'

que no total figurem �s'cxi
rencías correspondentes aos

.stados Unidos.
,-

'

ABRINDO O MEU CÓRAÇÃO

Ainda me faltava esta amargura
_' as minhas dores traduzir em versos, _

desejando' que fique no universo

a memória da minha �esventura.
Antes em tristes lágrimas imerso

quedasse, do que an�ar sempre ? procura
de flagrante axpressao, marmorea e pura,
que esteriotipe o meu destino adverso.

Mas é preciso que eu cultive a mágua,
e tendo os olhos carregados d'água,
sob a imprenssão_ da dor que me recorta,

edite o coração sanguinolento ,

'e lhe confie todo o meu tormento,
toda a saudade da querida morta.

José Carios de Souza Lobo

Transcorre, nesta data, o PROGRAMA DE FESTAS PARA O M:tS
, aniversário natalício do no::;-, A Diretoria do Dep. Feminino avisa aos srs. sócios e

d
.

M DE NOVEMBRO80 preza o amIgo sr. :1- exmas. famí.lias que fará realizar no dia 6 do corrente,
jor Domingós da Costa

_. com início às 21,30 horas, na sede Social do Clube, umLino Sobrinho,' brilhante Dia G - Soirée em comemoraçao ao 5° amve,rsano da
grandioso BINGO DANSANTE, no qual serão sorteadas

oficial do Exército Nacional, ,U. C. E.
.

'

,as seguintes prendas: Um Faqueiro completo; um De�
em serviço no.Estàdo Major, Dia 7 - Soirée com Desfile de Modas, _promovIda pela pertador marca Atlantic; um Ferro Elétrico marca Peel'
da Infantaria Divisonária \ sociedade de Amparo a VelhlCe. Reservas de Ul� jOg'O de Pirex, composto de 3 peças e uma Batedeir�
/5a. com Quartel General mesas c.om a Diretoria da Sociedade.

para Bolos. Preço do cartão: Cr$ 40,00.
'

nesta Capital.
'

, Dia da Regata (14 ou 15) - Cock-Tai! dançante.

I
Outrossim comunica que haverá CQndução Especial

Desfrutando, na socieda- Dia 21 - Tarde Juvenil das 16 as 20 horas
• p-ara a sede, saindo do ponto de onibus Escola; na Cidade

de catarinense de sólidas Dia 27 - Grande Soirée com a famosa Orquestra Ta- e no regresso, sairá da sede do Clube.
amizades cont� ainda nas I bajara de Severino Araujo. Reserva de me- - _- , _

rodas de;portivds com �ran"'\ I sas na Joalheria Mulher a partir do dia 16. CINE RITZ
de prestigio, por ser um en-I, Dia 6 - Sabado - 14 horas.tusialita valoroso. Not� - Nos dias 13 e 20 de novembrÓ os salões do
N

.

'l't 'I Lira Tênis Clube, foram cedidos ao Clube
,
Estréia do Filme "Somos da Marinha",os melOs mI I ares e e-

, lemento que também se in- Doze de Agosto. em pról das Missões.
tegra de corpo e alma, de·

E d C $ 5 00votado a nobre carreira que

'

,ntra a r , .

�i��'1 ParttcipaçâO\ -A-V-E-'-N-T-U-R-A-S--O-O-'-Z-E---M-U-T-.R�E-T-'A
Nesta oportunidade P

ESTADO que o tem como João M. Schneider e Sra. participam ao,'3 parentes.e
um dos mais assiduos cola- pessoas amigas o contrato de casamen,to de seu filho ARNO,

boradores, felicita-o 'praze- com a srta. Ismênia Ribeiro.
'

rosamente, ibrmulando os

melhores votos de felicida
des ..

ÚLTIMA MODA

'Delicioso conjunto, cons

tituido de saia justa de lã

escura, sweater de côr Cla
ra contraste e 'casaco" solto
de listas que combinem
com o resto. Gola do mes

mo, dupla em pontas. Bol
so dissimulado do' lado di
reito da saia.

-0--

ANIVERSARIOS

MAJOR DOMINGOS
COSTA LINO

MENINO JORGE LUIZ
LEMOS

O galante e inteligente
menino Jorge Luizl enean-

"

LIR'A TEMIS CLUBE Clube Atlético Catarinense

,

:0 do venturoso lar do nosso

prezado conterrâneo sr.

Gentil. Lemos e de sua ex

ma. esposa d. Maria Le-

mos, vê transcorr�r" n:s�a WASHINGTON, 4 (U, P.)
data, mais. ,:m amversal'lO

_ Os diplomatas dos países.:le sua, natividade.
_ '. . 'atino-americanos produtores

Comemorand? tao sigm- ,ie caré sentiram um alivio
Iicativa efeméride o galan;' hoje quando verificaram que
;e aniversariante oferecer.a ) senador Guy Gillct, candt--ssid

.

d us gem-
.

.ia I eSI encia e se
'lato por Iowa, foi derrotado,

tores fartas mesas de doces
, 1-illete é considerado inimigo
los países do café,,� guaranás aos 'seus ami

(u'inhos
,

O ESTADO 'associando
ie ás muitas homenagens
de que será alvo, apresenta
lOtOS de felicidades, exten
sivos aos da exma. família.

\

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

DR. ACHILLES'
BALSINI -

Advogado
Rua Padre Rom�,433RA. HERMES CARNEI

RO SOARES

Transcorreu, ontem ,a
Iata aniversária da exma.

'ra. da. Lili de Souza Leão
::::arneiro' Soares, dignissima
.sposa do nosso distinto a-

'nigo e colega de imprensa
r. jornalista' Hermes - Car=
reiro Soares, redator espor
tivo de FOLHA POPU
LAR Na oportunidade fo
-am prestadas inumeras ho

.nenagens a distinta dama

jue go�a, em nossa capital,
Ie largo circulo de amiza
Ies, " O Estado" formula

Izumprtméntos com votos de
elicidades.

FAZEM ANOS HOJE:
- sta. Cecilia ,Cordeiro

Dutra, funcionária da Pro'
.uradoria Geral do Estado;
- menina Necy, filhinha

:0 sr. Oscar Bohns;
,

- Arno Grecher,'alto co

crciante em Brusque;
-men ina Esley, filha do

c:!1. Davi Moura Lima;
,

- sr. Oswaldo Fernandes
- vva. Maria Laura Cal-

�do Caldeirá ,

- vva. Mercedes Ribeiro
Jiégas.

PARA AQUELES QUE

DESEJAM O ,MAXIMO
'EM CORTEIIA

E EFICIENCIA

Enedino Batista Ribeiro c Sra. participam aos paren
tes e pessoas amigas o contrato de, casamento, de sua filha

ISMf�NIA com o sr. Arno L. Schneider.

ISMítNIA E ARNO

confirma�'
FlorianópGllis, 3-XI-954.

Durante o Congresso Internacional, de Folclore, reali
zado em São Paulo no' mês de agôsto, discutia-se a necessi
dade de divulgar essa ciência nas escolas e centros cultu

rais, ficando determinado um apêlo aos governos, no sen

tido de inscrever a matéria que, segundo as escolas e os

países é conhecida pelo nome de folclore, civilização popu

lar volkskunde, folklliv, etnograffa, etc., pertinente a uma

clis�iPlina- Imlis ampla denominada Etnologia ou Antropo

logia Cultural, entre aquela que são considerad�s indispen
sáveis ao curso universitário, pois conhecer as raizes de um

povo, é estabelecer o ponto de 'partida de sua cultura.

Foi quando um dos representantes do Perú, propôs que

se acrescentasse uma recomendação a esse pedido, tendo
em vista a necessidade -de alertar os mestres contra os pe
rigos de certas crendices populares, muitas vezes prejudi-'
ciais ao desenvolvimento de uma civilização. E relatou que,

em certas provincias de sua terra ainda se acredita que,

para exterminár uma epidemia, é preciso enterrar vivo o I

'pária mais popular da povoação; como se acredita que um
I

tuberculoso se cura quando consegue transmitír a enrerrní

dade a outra pessoa de sua família, o que, evidentemente,
é uma monstruosidade. ,

Foi quando se estabeleceu o maior debate da comissão

de educação, que até ali se mantivera em perfeito acôrdo

em torno das questões fundamentais. O último caso de en

.arramento vivo no Pe�'ú, se �avia dado há Pl"eci.sa�n.ente ,lez anos, em uma aldeia remota. Mas, como os criminosos

haviam sido presos e condenados pela, justiça local, embora

grande parte da ,população considerasse aquilo uma injus-
tíca nunca mais aconteceu coisa semelhante. Da mesma

.orma, a saúde pública dos lugares mais evoluídos, isolando
)S enfermos de qualquer motéstía contagiosa, evitavam que

esta se propagasse, com ou sem crendice. ,Toda a gente sa

re que um tuberculoso contagia as pessoas mais próximas,
mesmo contra sua vontade, desde que nem êle, nem elas

possam contar com a assistência social indispensável. To
.íos õs países possuem êsse problema que está fUndamen

calmente Iígado ao gráu de educação e de evolução social.

seria ridiculo alertar os mestres e os governos contra um

.rroblema que eles conhecem melhor do que nínguem.
Mas o representante do Perú não se afastava de seu

.ionto de vista e acrescentava que seria preciso separar o

nal do bem', derínítívamente. Mostrando que conservar as

.radíções populares, a' música, a poesia, a dansa, as artes
nanuaís e mesmo o pitoresco das 'religiões, não é o mesmo

me conservar as crendices perigosas. Não adiantava que se

:episásse por êsse um problema básico educação. Nenhum
.er civilizado .contágta ou' mata outro friamente, para sal

lar a pele própria ou do próximo. Alertar os poderes pú
ilícos sôbre os perigos da influência do folclore, neste ou

iaquele setor, seria estabelecer conrunsão ainda maior em

;01'110 de uma ciência que poucos reconhecem como séria e

fundamental.
O impasse estabeleceu-se e parecia impossível chegar a

rm acôrdo quando Fernando Ortiz, de Cuba, cientista co

nhecído e admirado. no mundo inteiro, respeitado não só Icomo folcloristá, mas como médico e �scritor, usando sua
Ilonga experiência 'dos homens e das coisas e a simpatia Ipeculiar à sua personalidade excepcional, acalmou os ãní

mos_ declarando que o folclore, respeitável como ciência, ar-I.e, história e literatura, apesar de suas crenças às vezes í)i ..
orescas, não pode fazer mal a ninguem, desde que seja in- ,PROGRAMA PARA O MES DE NOVEMBRO
teligentemente compreendido. E declarou sorrindo que res- i Dia - 7 - COQUETEL com inicio às 9 horas.
peita a tradição de seu povo áo ponto de muitas vezes ha- .

Dia - 13 - SOIREÉ
ver feito parte da ju�ta mé��ca, mais estranha ?O, mundo, I Dia - 27 -AGRANDE

SHOW em que tomarão par
zomposta de curandeiros, feít.ieeíros, bruxos e médicos. Em te' diversos cantores.
Cuba, pouca gente acredita em remédíos modernos, por isso I Reserva de mêsas na "A Floricultura"
quando alguem adoece consulta primeiro o curandeiro, con-

J
'

fiando em suas hervas (para muitas coisas excelentes e bá- - ",,;' � ,
-

sícas em muitos remédios que se presam). Quando o curan-
'

deiro n�o reso�ve, consultam.o feiticeiro, que possue um .po-' EDis'ce'der maior, pois emprega, alem das hervas, seu dom mira

culoso. Se ainda assim a solução não é encontrada, recorre
se ao bruxo"entidade máxima da comunidade. Só como úl
timo recurso é chamado o médico que em geral chega a

tempo de assinar o atestado de óbito. Ele, Fernando Ortiz,
muitas vezes fez isto. Mas, quando o cliente é culto e evo- I Realiza-se, hoje, civil e religiosamente nesta Capiuído, costuma organizar, de início, uma junta de saúde tal o enlace matrimonial da gentilíssima sta. Heduviges
omposta dos quatro elementos. Então, de comum acôrdo, Tereza da Costa Pereira filha do sr Rogério Gustavo

J ca�o se resolve. Isto é folclore vivo e do bom, (Agência
I
da Costa Pereira e sua exma, esposa' d. Henedina Sar-,

(NaClOnal).
/ torato Pereira, com o sr. Ivo Artur Palma, alto ful,l-

t éionário Publico e filho do sr. Vitor Palma e sua exma.

esposa d. Lúcia Palma.

I O áto civil realizar-se-á às 16,30 horas, no Palácio
, da Justica, te;"'do como Padrinhos, por parte 'da noiva,
'o sr. Th�maz Chaves Cabral e sua exma. snra. Maria
José Franco C�bral, por parte do niivo o sr. Darci Mou
ra Garcez e exma. snra. a. Norma Tereza Zago Moura.

No religioso, que realizar-seá às ;16 horas, na Igreja,
Menino Deus, servirão como Padrinhos, o sr. Tiófilo
Botelho e sua exma. esposa d. Rosa Botelho, e por parte
do noivo o sr Aldo Palma e exma. sra. Elide Palma.

Após
-

o e'nlace o distinto casal, viajará com destino
à Chapecó, onde fixará residencia.

O Estado formula os melhores votos de felicida

I des aos jovens nubentos.

-

CURANDEIROS, FEITICEIROS,
BRUXAS E MEDiCaS

3

LUIZA BARRETO LEITE

BINGO DANSANTE

�

CENTRO EXCURSIONISTA '�RNOLDO RAULlHO"
-WEDIC!ONÁ�J.O-

FUNDADO EM 16-9-54

CATARINEN_SE -!JOVEM
,

AGORA QUE SURGIU A TUA SOCIEOADE\ fERAS

MAIORE'S OPORTUNIDADES DE CONHECER A

TERRA CATARINENSE. NÃO PERCA TEMPO, EN

VíA:' NOS HOJE MÉSMO. TEU NOME E ENCERE

CO A CAIXA POSTAL 48'9- FLQRIANÓPOLlS-S.C.

FOTOGRAFIAS
ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA CASAMENTOS

BATISADOS - ANIVERSARIOS E REPORTAGENS EM

GERAL.
RODOLFO CERNY, Fotografo do Jornal' "O

ESTADO".
Chamados: Rua Conselheiro Mafra nr. 160 ou,

Telefone: 3.022.
pelo,

LlRa.TENIS CLUBE.
Estando prevista uma reforma nos Estatutos do LIra

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

gêstão sôbre o assunto, deverão apresenta-las à Secre
taria do Clube, diariamente, no horário das 14 ás 17

hs, no prazo de 10 dias, a partir desta data.
,

F'loi-ianópolis, 27 de outuzro "de 19'54
João Gasparino da Silva

CLUBE 1.5 DE OUTUBRO
Rua Alvaro de Carvalho, 11

malrimo'nial
Costa 'Pereira··Palma

Restaurante
. Napoli

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

•••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, ·SábadO). 6 de Novembro de 1954 o ESTAIJÓ

:Paula aaQ\o- X lIooaiuva
.

"

�i·' :�:' o PAULA RA·MOS, AGORA UDER AO LADÓ DO Fl.GUEIRENSE, DEFENDERA', DOMINGO PRÓXIMO, SUA INVEJÁ- .1.
.

:!:
t t VEl POSICÃO FRENTE Á· EQUIPE DO BOCAIUVA QUE. VEM REALIZANDO BOAS ATUACÕES, TANTO QUE E' A :I: :i:

i. ! úNICA miE NO RETURNO NÃO SOFREU UMA ÚNICA DERROTA .. ..

. ·
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" " o /

UOI unico jogo tarde de' boje
VASCO X BANGU',

HOJEna

Venceu Jorge
Barbato

Hoje será iniciada a úl
tima rodada do turno do
Campeonato Carioca de Fu
tebol com a peleja entre
Vasco e Bangú. Para ama'

nhã
l'
as partidas são as se

guintes: Flamengo x Bota
fogo, Fluminense x Madu
reira, Olaria' x América e

Portuguesa x .Canto do
Rio.

Enfrenfarâ O Postal .Telegráfico o possante pelotão do Colegial, líder invicto - O Ipiranga fez a e'ntrega-do; non-
-.

tos ao Radium'
.

,

,

Um único jogo será leva- tadino de. Profissionais! match revestir-se tle muita sendo 'mantido o preço

Úni-j
O Ipiranga qU,e, confor-I·

entrega dos pontos, de .for'
do á efeito, hoje, no estádio! Ser,ão adversários os es- .emoçâo. e belos lances. ! co de Cr$ 5,00. Mário Abreu me a Tabela, deveria en- ma que o clube de Saco dos
da rua Bocaiuva, em contí- quadrões do Colegial e Pos·; A partida está marcada dirigirá a partida. frentar hoje o Radium, re- Limões encerra o certame

nuação ao Campeonato Ci- tal Telegráfico, devendo o para ter início às 14 horas, i ENTREGOU OS PONTOS solveu desistir, fazendo' a sem obter um único ponto.

VELA

o CARAVANA DO AR

•

�
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o .STAOO· Flor lanópclfs, Sábado, 6 de Novembro de 1951

\

l,:ei.
Todos os livros me inte

ressam ou pela obra em si
ou pela impressão. Quando
tornei a visitar meu conhe
cido, êle me apresentou uma

:l'evista com a novela redu
zida a uns quarenta dese�
nhos em que da boca dos
personagens principias sai
am, como ectoplasmas da
boca dos ,médiuns, as breves
palavras que proferiam. O
cavalheir� não serita a ne

cessidade de precisar que
se tratava de um condensa�
do, de uma reduç.ão. Muitos..
leitores se esqueceram que
uma novela "também" pode

, existir no seu t'exto integro, ,

e que uma tragédia clássica

I .� " ,_",,, +••, ,, ,_,,,,,,,,,,,,,.,,,.,,,.,,••,,.,,••,,••,.*.,,,••, ,,+-€.'.+ �+(..)+��..�...

::e::::;1 (APLA) '��";::���ri::�t�;X��: i;!��:;�;1�:pE:5�E�� ���:�:��!fei::L�i,����� t A IJA84', ORIENT'AL �
_ 0- Grand Guigno! é o americano, a propósito de do terceiro, o interesse do mo se verifica na vida. Ca- ;. li. ,;
verdadeiro teatro. Foi lan- "Crime e Castigo", disse auditório já havia diminuí- da ato do Grand Guignol é :

.

, .
' :t

çado, em Paris, numa sala urna frase que caracteriza do, e quando chegou a mor- um terceiro ato,' sem os ,.:. ESTA' FORÇANDO A BAIXA DOS PREÇOS ..f.:..
de espetáculos do nono uma clientela e um momen- te do quarto, devorado por dois primeiros; .

'e o verda- ·t· OS MJ.:UIOllE8, OS MAIS BONI'rOS, 6S MAIS MODERNOS TJi1CIDOS, PEIJOS
.

I

..t
"arrondi�sement" confinan to: um crocodilo às margens do deiro homem do teatro é ti:. �fENORES PREÇOS, SO' NA CASA· OlUEN'rAI, . ':.
te com Montmartre, a qual Se nós tivéssemos en- rio Nilo, todos os passagei- aquele que saba escrever o �.. :
foAI�a odginàriamente a ca- tre mãos o manuscrito des- .ros irromperam numa gar- terceiro. Os' dois primeiros, ••• I

.' b' III '7" ·t...
,

. � organc y SUlSSO rance, arg. ,5.......................... ::>,00 &
pela de uma antiga abadia. ta novela \ de Dostoiewski, galhada. tõ,d.os, sabem e

..
screvê-los; di- ••+. O uv st» c III'"

. o uoO,oo·.
� rgan y SUISSO em ores, arg. ,::J .•...•••••••• '. • • • . . • • • • *'

Mesmo depois de adaptada com alguns cortes daqui e - Pois bem - concluíu fícil e o terceiro. �:.+ . Tule de nylon Americano, branco e cores, larg. 1,40,. . . . . . .. 100,00 �:..

pa.ra
o �spetáculo

conserva-I
dali, tê-Ia-iarnos transfor� Zola - é necessário que to' Que venha o Grand Guig- �:.. Tule de- nylon Americano, bordado, largo 1,40 _ ..... - - . . .. 170,00 �t..

va .algo de hierático. Seu mada numa obra prima. do escritor, especialmente ° nol para recondl.lzir o teu-
�:.. Nylon Americano, bordado com, veludo, largo 1,20' .. . _ _ 200,00 �:..

promotor foi Oscar Méte- Quando menino era leva-, dramaturgo, tenha sempre tro ao que deveria ser', sem ••+
' Lulse Suissa, largo 90 _ " _ . . . . . . . . . .. 240,00 �:'

nier, um homem da pro--Ido, por meus pais a' assis' ,presente a história da mu- .f410sofemas e sem senten- .!+ Meio linho pi lençois, largo 2,20 ..

'
_ .. _ 140,00 ••+

fissão. O êxito irrompeu i til' a opera. Ofereciam-me lher do ônibus. ças, Grande parte do mau

I.....
PUl'O linho fio Irlandez em cores, largo 2,20 - - 210,00 • •

imprevisto e total. O repe:-- 10 teatro, porque nã� tinham Que venha o Grand Guig- teatro que nos vem afligin-

;.",
Puro linho foi Irlandez em cores, ·larg. 2,:�O ;........... 210,00

tório foi comprado .com di- coragem de me deixar em nol que nos enfrenta com I do nêstes :últimos quarenta; Cambraia de .puro linho Irlandeza, Iarg. 90 '

'

135,00

nheiro à vista por atores de casa sozinho. Antes de aeei- u_:n fato úni,c?, sem prepara- 1 a_n.os é,�iloso�ia, me�afísica, .

, Linho misto pi roupa de homem 50,00

diversos países, que fize- tar, apresentava minhas çao. -meta_flslcas, �er;n nos' psicologia, psicoanalise. �. Puro linho para, roupa de homem ,................. 85,00

ram uma fortuna. E com a condições: ,;, ',?nr a caixa harmônica do Em .poucas .palavras: 10-

!'
Setin langerie, largo 1,00 , ,.... 60,00

fortuna, a celebridade. I =: Eles se matam? - pe;:;- cérebro da primeira atriz, ção 'para a barba.
j

Tafetá faile : '

,.. 34,00

Alfredo e Bella Starace, guntava.
.

,'.

Faile grosso em todas as cores, largo 90 .. � : .. "59,00
na Itália, conseguiram-se I - Sim, êles se matam .:_

. Puro linho pi vestido, ° melhor que existe, l:irg: 90 .. 120,00

�a��l!eei�oq�de
se :�v�o:;!� I m��::����::��n�ara o tea-

C I�' � P � Y-," �::�� e����:";e,1a:!tr�O �s'���i�l:
.

i���·.· '90
.

: : : : : : : : :': : : : : : : : : :�:��
"nu nouveau frisson", um tro na certeza de ser com-

.

. ueo. 8n. ,asco
� Setin duchese, a.rtigo muito bom, largo 90 "............ 39,00

novo calafrio. Em Budapes- pensado por meu sacrifí- ,I .� San Jan, larg, 1,40 85,00

te, assisti a' um espetáculo cio. Mas os discursos, ao I � Loníta, Bangu, largo 1,00 48,00

formado por quatro dramas som da música, daqueles ri- , �� Organdy estampado, a começar de : ;. 18,00
.

reunidos num só ato. Em i dículos personagens, vesti-
!.

CONVOCAÇAo �t� Opala estampada, a começar de 11,00

húnzaro, naturalmente, de dos de maneira Inverossímil, F' d I b .��1tf'
Fustão branco, a começar de ;, :......... 18,00

- sicam convoca os os sócios proprietários do Cue. tá
que não conheço mais qu.e acabavam-me aborrecendo d P h

Ta·te a escocez de algodão, .Iarg. 80 24,00
-

. o en asco, para uma assembléia geral que será reali- .

b d
três na.lavras: perigo, puszta �', apenas sentia chegar o d d d �

Cassa 01' ada, desenhos povos, largo 80 48,00
.. - za a no ia 8 o corrente, às 20 h.oras, na administração '"

M
.

A 1\, •

'
.

••
e páprika', 'apesar disso, eu sono, dizia: d

.

(,
onn

.

ve >vIana '
-
..

,
, . . . . . . . . . . . . . . . 19,50' •

a Transportes Aéreos Catarinense - TAC -; à. rua C t b 1 140
•

. .....

compreendi tudo; tudo o
. re one ranco, al'g., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,00 T

. _ Acordem-me, quando Fel:p.e Schmidt, 14, ]0 andar, para tratar dá modifica- � Cretóne branco, ·larg. 2,00 44,00 •
due

era para se compreen-
chegar a hora de se mata- ção dos Estatutos sociais e outros assuntos. ��� Cretone branco, largo 2,20 _. ; _. _. _. _. .' _. _.' .. _. �6,00. J.

er.
/ reI11.' Caso à hora aprazada não 'haja número legal, a: ."!II C t

'

L' h I I 22"0
.,

'!'7'.,00
..

No fundo, o teatro, o'ver- - r� one ln 0, arg. , ...........•...... " ' ....

D t 19 Assembléia realizar-se-á meia hora depois, com· qual- � P J I .) 20 9'0 V'

dadeiro teatro, é uma ação esper avam-me a uns ,••+ erca, arg.�, :. .. .. . . .. .. ,00 &....

t t D qUE«' número, na forma estatutária.. � M t
" I' t·' r I 140' "4 "t'"

preparatória em três ou momen os an es que om . �:.+
a ena p as lca lsa, arg_, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:l' ,00 �.

quatro atos, para terminar José cravasse uma nq_valha .

A DIRETORIA
�...

Máteria pl:1.stica estampada, largo 1,40 !
-

43,00 T
numa cena de Grand Guig- no peito de Carmem, Otelo .:. Toalhas plasticas- Americanas , .i............... 59,00 :r'
nol., O grosso do público, se torcesse o pescoço de Des- .:.

Meias nylon pi senhoras � . . . ..

' 44,00 ...

fizesse' um honesto
.

exame dêrnona. Depois disso, ves- �
Meias nylon pi senhoras, malha 60' 1. . . •. . • . . . . • • . . . 59,00 .)

de conciência, teria que tia o sobretudó, satisfeito �:.. Meias l1yIon Del'by, pi homem ,........... _65,00 <-
confessar que vai ver a ·por não ter perdido a noite. �:.+ Colcha de seda cl bico, pi Gasal '200,00 .>
Butterfly pelo tracho "un Era um menino. De acôrdo, 4.. O_, .HI.l.· ••�•• e,<, �:.. Colcha de seda cl fra�ja, pi Casal :... 220,Qo �.

bel di vedramo"" e vai ao mas o público não é muito cuanIM 'lU "ROU.... ,............ +:. Colcha de pura seda cf franja, pi Casal 230,00 :{
Hamlet, pelo monólogo "ser mais adulto qU,e um menino . --------- '0 '�.+ X

daqllela I'dade' Certos eAxI', � Est.a.s. são algumas entre .as muitas pechinchas oferecidas pela CASA OHIE'N- .�

ou não ser" e para assistir . �.+ i..
à matanca' final. O especta- tos escandalosos �e explicam '.H OIJ E N.O ,- P A S.S ADO.:. (AL, n;. Slla campanha,de forçar a baixa dos preços.. '.

dor proc�ra essências. somente com o infantalismo .:.
CASA ORiENTAL� a que m�is báÍ'ato vende e melhor atende. .:..

Todos nós fazemos grã' patológicoc de determinado «%�.
Rua Conselheiro Mafl'�, 15 - Telefone 3.493 - Florianópolis. ·i·

.

h 1
.

d t sector do público. 6 DE -NOVEMBRO I" I .::6

gum o sem nos ar con a. . __ ' .' .-
,> H'

-

t
.

t' f .' � • .. • _._._ - • .. • .. • ,.' ..

O secretário de redação que
a ou ros sec ores, 11 01'-

A da-ta.
�.- -........... • _ � � � .'" • •.• • .. ..' •••• ..4 .,•••• ·.-ó· , :•.'I!: .

apresenta o assalto ao ban- tunadamente: os sectores de hoje tecorda-nos que:

co com enormes títulqs ne- inteligentes. A grande maio- D-a'r-lo' da Me"··trop··o'legrosi o caricaturista que es- ria dos que reclamam ao em 1.647, alguns ele:nentos das tropas de Fero· I'· .

creve dois compassos rápi- �utor teatral a dilataç
__

ão CIo 'I nandes Vieira e Vidal de Negreiros atacaram e

1--
.

'

t
__

d
.

d' h h 1 d
. Um terreno, com 10 me-

dos de diálogo sob seu de- allgumen o, a progressao os

i
e moen laram um patac o o an es que se en- .

' I

-senho mais sintético', o co- estados de ânimo, os semj- contrava no Cnpiberibe; A EXPOSlÇÃQ DE HIS- exemplar de_ "Provincia de
tros de frente por' 53 de

d
-

.

A
I

1 656 L' bA P 1 f 1 I .' fuhdos, à Rua Altamiro
merciante que, na vitrine, tonos o sentImento cu- i' em., em lS oa, ortuga, a eceu o Rei D. j TóRIA E UMA SUGES- São Paulo" hoje '("Estado Guimarães.

.

coloca \lm letreiro "liquida- mulai' gargalhadas' sobre li João IV, fundador da dinastia de Bragança e I TÃO de São Paulo") do dia se-

Ih d t' t f t' d d I d d
.

P Tratar com o ·sr. Jos&
ça.-o" e sobre o "pulover" es- garga a as, ou ca as 1'0 es , res aura 01'

.

a n epen ·enCIa ortugueza; . guinte à proclamação da Re-
- b t' t f -, f I 1 766 }). d J

. ,

LI) bl Mende,s, à Rua Conselh,eíro
creve um 120 cancelado dia- :;0 re ca as 1'0 'es, nao e a: em ..

'

,no \.10 e aneu'o, nasceu o poeta uiz I (Alvarus de Oáveira pú ica, numa sequência de
M f .

gonalmente e substituido �er arte. 'Nicolau Fagundes Varellaque veiu a falecer

I
' datas e de .ocorrências que

a ra nr. 99 (Telefone

por um 86; ° noveli�ta qu�
Emílio Zola contou o se- I em 29 de Movembro de 1831; -

Êste grande empreendi': ensinam e ilustram. :
3797), nesta Capital.

abandona a novela para �uinte' fato ocorrido' num em 1.817, no Rio de Janeiro, reali:t;ou-se o casa- mento que é Ibirapuera,. O Govêrno deveria pos- I r·-:..-;-.-------
vender "short stories" his- )�libus: Entre os passagei-! mento do Principe Real D. Pedro, que veiu â I uma visão do futuro, uma sibilitar a 'visita a êste pa-

í IMPUIfEZAS ·00 St.f,GUf?

torietas. .. Todos temos o
'l'OS havia uma mulher ves- se� Jmperad�r do BrÇlsil, com o nome de D. Pe� J prova de capaé'idaae ex' vilhã? 'de crianças e moços I

'1.

gôsto pela velocidade 'e a
tida de lute; tão estritamen- dro �; .�om a Arquiduque�a da Austria, D. Leo' traord�nária do po�.o bras�- q�e e�tudam .. ?everia lev,ar nlXIH Df HO&ttflB�

síntese, a par de uma náusea te e tão �bati<�a ��la dôr,
I

poldma, . I' 'leiro, e para ser VistO mUI-, nao so da capItal como de

'irrefreável pelas digres- q�e os.. companheIros de -, em l.836, foi. proclamáda a inqependencia e a tas vêzes. De relance não outras partes do Brasil, AUX. TRAT. SIFILlS

sões preparatórias. No tem- VIagem lhe perguntaram °
. republica de Pil'atinin, cuja insurreição tivera adianta, precisa�se ficar gente moça que conheceria

pos' das carruagens a cava-
I qll(:_.havia acontecido. Ela,

'

mICIO êm 19 de Setembro de 1835. ,já Antonio dias a fio alí dentro, para São Pau'lo" (hoje "Estado'

lo, a primeira 'preocupação I ent.ao, começou
a narrar, r:o i �e Souza Neto 'a proclamara em 12 de Setem"\,lro apreciar a realização gran-' realizações, que sentiria a-

do escritor e do homem de m�lO da profunda eomoçao daquele ano mas foi feita, solenemente� nesta diosa dos fes,tejos comemo' través dêste 'pavilhão, a I Procura-se casa de alu-

teatro era o "co;mo entrar
I dos presentes e do próprin 1 data; rativos do IVO Centenário, história do Brasil. Isto te-, guel, cQm jardim, três quar-

n_? Hssunto�'. Daí as descri-I f:.o�dutor:. que nada n:ais I

em 1.853, o deposto Presidente da Republica de São Paulo. mo's certe�a, valeria por'ltos, duas salas e demais de-

çoes e preambulos: os dois

I
fada senao a;so�r o nal'lZ e, Oriental. Juan Francisco Ciró, regugiou-se na Volvemos a Ibicapuera e' muitas liçÕes de história e pendências, inclusive quar-

velhos aios a ocupar a cena, enxugar as lagrImas,' o fim ! Legação Brasileira em Montevidéu, ali permane- ainda desta feita não nos por muitos exêmplos de tra- to e banheiro pára empre-

chorando pelos tempos em '.1 cendo um mês e del2.0is conduzindo para bordo foi possível ver bastante. balho e de patriotísmo da I gada. Tratar no Apartamen-
que VIViam os velhos pa' I d�. um navio d.a Esquadra Brasileira

.pelo
então

I
Perdemo-nos pela Exposi- nossa gente! to 105 - Hotel La.Porta

trõe;>. Hoje, �escobriu-se a \ VIsconde do RIO Branco; ,
.

cão de História de São Pau- �rt""'.'
',C

màneira de entrar no as- I em 1.875, nasceu o poêta AlJladeu Amaral Pen- lo e do Brasil, no pavilhão' -------------

su'nto; é muito simples: en-
' teado, ·em Capivarí, Esfado de São Paulo, vindo que é 'de construção arroj;;t-

tra-se. a falecer- em 24 de Outubro dee 1929'j da; modernista, nesta mos-

Vivemos na época do ex- e]�1932, na Quinta da Bôa Vista, no Rio, 3.500 tra de arte moderna, na ar-

trato. Conhecí um cavalhei- crianças das Escolas Públicas realizaram mag- i quitetura, de que o Brasil,
1'0 que me disse: niJica demonstração de ginastica suéca; tem, ex'emplos magníficos,
- 'Estou' lendo uma no-

" figurando no mãndo como

vela italiana, "O Olmeiro e Àndré NiLoTadasco dos '-maiores no gênero.
a Hera", de BarriU -s \. ts,te pavilhão é história
_ Em Italiano?

• , --- viva do país. Desde os do-
-Não, em vernáculo. .

de'
.

cumentes como o original
Deixei o livro no meu es- Aos Moinhos Farioh.a da carta do escrivão Pel'o

. cl'itório; depois lhe mostra- ' Vaz de Caminha, passando
é' Fr,gorjlicos .

Delo famoso tratado das

A MANUJ!'ATURA DE CAIXAS MAPI LTDA. _ Estabe- Tordesilhas, cujo original·
tecidos à Rua Martinico Prado, 178. em Ribeirão Preto, Es- também se expõe, indo pe

tado de' S.Paulo, com capital registrado de 1.000.00000 com los primeiros mapas que re-
.

pl'édio' próprio, todõ forrado, com área de 450 Mts.2 d� sua gistraram o aparecimento';
propriedade, a 50 Mts. da estrada de ferro, abrangendo para

do Brasil na conformação.
negócios todo o Estado de S. Paulo, Minas e Goiás está in- geográfica imaginada àqu.e!
teressada e'm representar as indústrias àcima a ba�e de co- la época até chegar ao "ba-,

m,issãó. interessa tn,mbém outros ramos. Os interessados telão" dos bandeirantes em

nQdernn dirigir-se a mesma, enviando condições, bem como que êstes desbravadores he�
solicitar as mesmas. r6icos se metiam pelo Rio

I -_._--
.

-

Tietê até Mato Grosso, am-;
" pliarido as fronteiras do:

Brasil.
Tôdas as fazes' da nossa

•

história alí estão com algo VENDE-SE
exposto, as I carruagens, do Maquina Litografica, de 1/2 folha Prensa Motod-
tempo do Império, inclusive· zado formato grande, pl!ra passar tra_!1sporte.

I li da �arqueza de
I

Santos, ,
Pedras e Matrizes.

I armas, c.anhões, roupas, pr,i' I' Informaçõf7s a Hua França' Pinto, 42 (Vila
-

M;uià
meiro número de. jornais,. na) -: São Paulo.

CAS·A

Maquina' REMINGTON, tipo semi--pbrtatil, ü�timo mo-

delo: Pi�eço de ocasião.
' ,�.

/. Tratar no Empório i'Florianópolis,", à rua ':l'iradentes
nr.'_19'-A, nesta Capital.' .'

.

"

ArGujo
Ci,rurg.;._ �Den.isja \

Pr.ofessor da Faculdade de Odontologia comunica
aos seus clientes' que já está atendendo. No hOl'ario ha-
bitual. \

Rua Felipe Schimidt - 34 � sala I

E EFICIENCIA

'ARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

EM CORTESIA

I' S'ANCOJeGRfbITO PO'ULARII.'
� AGRi�OLA .

.

'I I
. RM..c,��, 16- ,"'.,

.
i.

.

. FLORIANÓPOLIS - 5tô.. eô.tô.rm6,·
.

Litografia

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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----------------------------------�------------------------------------------------------------------------,------�,

·V·ELA
Venceu Jorge Barbafo

dos primeiros mantínhan-se ta" comandado por Rafael

inalterada, mais ao aproxi- I G. Linhares e Francisco
marem-se das bóias de che· Magno Vieira como proei..
bada o barco "TORÓ" con- ro, 5° lugar "Dunga" co

seguiu para segundo coloca- mandado por Pedro Soares
do enquanto o barco "Ven- e Isaias Ulisséa como proei·
daval" passava para o ter- ro, 6° lugar "Furação" co

ceira lugar, em quarto lu- mandado por Luiz Espindo
gar chegou o barco "Argou- la e Aldo Freitas como

nalta", em quinto "Dunga", proeiro, 7° lugar "Ciclone"
como na primeira regata comandado por Carlos Chi
também nésta os demais righini e Joel Gomes como

,concorrentes chegaram com proeiro e finalmente em 8° I
relativo atrazo com relação lugar "SUDOESTE" coman
aos primeiros colocados. O dado por Laudelino Xavier
resultado final da regata e Carlos Dominoni como

foi a seguinte: 1° lugar "To· proeiro. Após a realização
ró" comandado por Jorge t das regatas foi õferecido,
Barbato e Itamar ziíu! aos presentes uma cerveja-I
proeiro - 2° lugar "Venda- I da. Aos vencedores serão:
vaI" comando por Haroldo I ofertadas ricas medalhas.,
e Cabral como proeiro, -" Ao desportista Jorge Barba- I'
3° lugar "Argounalta" co .. to, -os nossos cumprimentos,
mandado por Luiz Farias e por tão grande vitória, e!
'Humberto D'Alascio como

I que
continue a brindar- nos I

proeiro, - 4° lugar "Pira· com tão bélas vitórias.

VENCEU O-COLEGIAL COM UM
AUTENTICO CAMPE,AO

Vencl.-.e

ECONOMIA absoluta
'Grande CONFORTO.

AQUECEDOR

ELÉTRICO

"I#U(,�'4,
_IMERSÃO e

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de
cobre.

• Aquecimento ul�rà rápido.

• Játo abunda,nte na ternpe
ratura desejada.

o MISTURADOR DÁKO. de regu·

lagem instonloneo. permite o

maior escola de graduações de

TEMPERATURA.

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

CONFORTO absoluto
1

Grande ECONOMIA!
..,.......t...i-. ..

-,

AQUECEDOR ELtTRICO CENTRAL

Capacidade: ir:"
100 a 1.000 litros

Fabricados nos tipos
horizontal e verticol.

'. Construção s6lida, sendo a caixa iNerna de COBRE ..

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro),
., Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle �utomático de temperatura por:- TJRMOSTATO.

que proporciona grande ECONOM,IA.
'

7/tAo
'--

-, "I; R f MVS S.R,,; C�mé;cio � 'nêlicias
R U� João Pinto, 9 Fpolis., ••Sta.Catarina

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

Aten�ão Campanha Pró-Natal
no�����;���e�rc:sTI s��h: das CriaD�as Pobres, do Estreito
Bank Of London & South \I

Ameri_:a Ltd. Aceif Repre· Dia 27 do corrente, no Bairro Nossa Senhora de

sEentadçoeds eM� &erGa p�ra o Fátima, terão inicio as Barraquinhas em beneficio da
sta o e mas erais,

I C h
' N 1 d' b d

.

C dênci
ampan a pro- ata as crianças po res o Estreito,

orrespon encia para a
-

Cx. Postal 540 - Belo Hori,
'

Sem dúvida alguma o pré- ra 6 x 1. Não se conforrnan:

lia .que travariam Colegial do com a atuação do árbitro,
e Ipiranga na tarde de sa- o zaqueiro Eliatar recla-
bado no gramado do Ipíran- mou ou ofendeu Ó juiz
ga, não poderíamos prever sendo expulso de campo.

tamanha goleada pois ape- Logo a seguir recebendo um

sar de o Ipiranga ocupar a passe magistral de Ca

última' colocação não esta· vallazzi arrematou com

va fóra dos calculas que pu- sucesso. E novamente Mané

desse derrubar o Lider ca após alguns minutos vol- i

Invicto,' o Colegial, istopor- ta a marcar 8 x 1 pró Cole-
'

que alem de contar a seu gial, Com a conquista deste,
favor .com campo e torcida tento os Ipíranguistas for-

I
tudo faria por uma reabili maram verdadeiro sururú o Solicita· a dir�toria desta entidade de classe, aos porta

tacão. Mas nada disso acon- qual I;esulto� na expulsã-o doresde 'carteira protísstonal-de jornalista (imprensa fala

teceu. O Colegial logo ao de Dilson e Ailton e -rnaís ela e escrita), que compareçam, dentro de dez (lO) dias, à

iniciar o match procurou além com a suspensão do redação de A GAZETA, à rua .Conselheiro Mafra, nésta Ca

construir um plácard que match quando ainda falta- pital, munidos da mesma, expedida pelo Ministério do Tra

pudesse garantir-lhe a vitó- vam 2m para o seu termino, balho, bem' como da declaração de que são contribuintes de

ria sendo bem recebidos, alegando o juiz, influencia- algum Instituto de Previdência (autarquia) afim de serem

pois antes que as -22degla- do pelo sr. Julio Cesarino registados devidamente.
"

diadores se "esquentassem" da Rosa, falta de garantia. Esclal'ece, também, que,' após ultimados os registos e

Luizinho numa de suas es· _ Placard que - não deixa transformada em SÍlíldicato a Associação, as referidas car

tupendas jogadas fíctou va- .sombras 'de duvidas da- teiras por si só não darão a 'seus portadores as vantagens

rios contrários e frente
_

a

I
quele que foi o senhor abí- privativas d� p.rofi�são, c�mo .isenção de impos�os, etc.

frente com o arqueiro nao soluto do gramado.

'I
Aos proüssíonaís elo mtenor do Estado esta sendo ex-

teve dificuldades de env ia-Ía O arbitro: Foi o conheci- pedida circular a respeito.

às 'rêdes. do crack do passado, Dia 'Florianópolis, 5 de Novembro de 1954.

Estava aberta a contagem: m�nt�no, que esteve fra-
I

.

Logo a seguir Cavallazzl quissimo.

conseguiu o 2°' ponto cole- As equipes alinharam: GRANDE REUNIÃO DO BINGO SOCIAL,
gialino. 'Coleg.i�l,: �ictor, A�ilton
Decorrem mais alguns 2 Baíão; . Veva Murilo e

minutos e o Colegial mano' Jair; Hulse, Luizinho,' Ca
brando à vontade não teve vallazzi, Manéca e Batista.

duvidas de aumentar a con- Ipiranga: Delson e Héri

tagern para 4 por íntermé- nho; Dêgo Aragão e 'I'asen- Dez Especiais rodadas com lindos e valiosos prê-
dio de Batista após a pelo- ho; José Aguiar Ailton, AI- mias:
ta chocar-se contra o poste cino e Luiz.

lateral direito e, Hulse que M. Borges
deslocado para o centro

fulminou o' arqueiro Dil- '

sono Com a conquista des

te tento ps Ipiranguistas
formaram uma confusão,
baseado no bandeirinha que
assinalando, o inlpedimento
de um player. colegialino CASAS E TERRENOS

não foi observado pelo ár- Vendese duas casas de

bitro Felizmente tudo foi madeiras corri agua encana

resolvido e o [ôgo voltou ao da e luz a rua Tereza Cris

normal mas em seguida o tina: estado de novas rende

árbitro encerrava a fase ini- 550.00 mensaes pelo preço

cial, Paraa segunda fase es- de Cr$.40.000,00 Duas ca

perava-se que o Ipiranga sas de madeira na Rua Tu

viesse com mais' disposição pinambá a Cr$ i5.000,00 e

para a luta e foi o que suo c-s 20.000,00 um terreno

cedeu, pois como um relam- ,de 12 x 30 a rua MAX!

, pago Ailton apossou-se do SCHRANM -' por .�Cr�
balão dentro da área,

en·130.000,00
2 terrenos na

cobriu um defensor colegia- cervidão Tupinamba de 10

Uno e fulminou sensacionpl- x 12 com agua encanada e

mente, não dendo ao arquei- luz a Cr$ 15.000,00 Tres,lo·
ro Victor chance de defesa. I tos a rua Papanduva :

a

Animan-se os Ipiranguistas ; Cr$ 10.000,00 facilitan?o-se
mas é o Colegial que v-olta ; pagamentos dos 3 ultimos.

a marcar por intermédio de I Todos os imoveis estão si

Maneca. Neste
'

lance for-, tuado no, Estreito

man-se nova confusão isto A tratar com ó sr. Aris

porque antes que' o Juiz Itili�no Abreu, Netto avo

confirmasse mais este tento Mauro Ramos 4 sobrado.
a bóIa tocou n� poste late- V"ENDE SEral esquerdo voltando as

_

mãos de Dilson. O juiz mal
colocado (não acompanhava �elissitno exe�plar da

a jôgada de perto) para es-· raça BOX-ALEMAO Com

pauto geral, apontou o cen- seis mezes d,e idade Ver e

tro do gramado. Protestam, tratar a -rua, Bocaiuva 210.

e com justiça os ,alvi-verdes,
mas nada resulta;, 5 xl.VENDE-SE
pró Colegial. Dai em dian-
te os Ipiranguista nada mais Uma casa de madeira de

puderam fazer pois não ha- lei 6 x 7 nova, afim de deso

via marcacão nem sistema cupar o terreno.

de jôgo cada qual fazia o Tratar com o proprietário
que queria e neste desacerto a. rua Antonieta de Barros
Cavallazzi numa ótima jo- ln. 214, Bairro N. S. Fatima,
gadá'dilatou a contagem pa-

I Estreito.

PR�����6������i�f:Ai��J'NA VeT��N�- seO in e In as
Vende-se na rua São Jor-

ge, com 30 met�os de Frente CIN},. SA-O JOSE' I 2°) MURALHAS DE
por 20 metros de' fundo. �'[, I SANGUE Com:' Robert
Poderá tambem ser vendi· As 3 7,30 9,30 horas, • Mitchum '

do em dóis lotes de 15 por CORNEL WILD _ STEVE I 3°) SOMOS DA MARl-
20. Tratar à rua São Jorge COCHRAN _ PHYLLIS NHA Com: Os Anjos da
14 ou pelo telefone 3019. J'AXTER em: ;

Cara Suja.
;UM SEGRÊDO EM CADA I 4°) OS TAMBORES DE

.:
SOMBRA' I

FU'MAN_CHU 7/8 Eps.
No programa: Preços: 6,20 - 3,50.
Noticiario Guaiba Nac. Imp. até 10 anos.

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

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".

'/

Um (1) jogo de tijelas de matéria

plastica i
2a., Rodada:, Um (1) porta joia prateado
3a; Rodada: Um (1) estojo de costura

4R• Rodada: Uma (1), barríquínha de vidro, para

la. Rodada:

refrescos
s-. Rodada:
Sa. Rodada:

dos desenhos
7a. Rodada:

,

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

Um (1) grande quadro com a "Santa
Ceia"

8a. Rodada: Uma (1) maquina fotográfica
9a. 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).

,� ,
'

DEleSITOS POPULARES

BANCO, AGRícOL,.A
.RUA TRAJÀNO; 16

: 'fLOBIAN6I'OLIS.'
'

." .•.. ,"

FARMACIA DE PLANTÃO'
6 Sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua

Conselheiro Mafra
7 Domingo - Farmácia Esperança - Rua Conse

lheiro Mafra
13 Sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua

-Ioâo Pinto ','

' �

14 Domingo - Farmácia .Moderna - Rua João
Pinto

15 (Fel:iado - Famácia. Sto. Antônio _..:. Rua Feli-

pe Schmidt n. 43
' 1

20 Sábado (tarde) - Farmáciafcatarineuse - 'Rua

Tr,ajano
'

21 Domíngo -;" Farmácia Cf1tarinense ....:.... Rua Tra-
jano

.....

,

25 (Feriado) - Far�ácia Noturna - Rua Trajano
27 Sábado (tarde) -:- Farmácia Esperança - Rua

Conselheiro Mafra
'

28 Domingo � Farmácia Esperança - Rua Con-
,elheiro Mafra .

,

O serviço noturno s�rá efetuado pelas farmácias
3to. Antonio e Noturna, situada, às ruas Felipe Schmi·
lt. n. 43 e Trajano. r

.
.

.

o MELHOR JURO -

.,.5,%'
ALUGA-SE

Otima ,Residênéia recem cnstruida Aluguél ,

Cr$ 2.500.00 - Tratar pelo Fone 3333 - Com c

Gerênte.

.1

GARANTE O QUE FABRICA
-

..�-

I2ITZ f3Lt)�IÂ
E,stre:lto :

As 4,30 7,30 9,15 horas.

I AMEIJE,O MASSARI -

UMBERTO SPADARO
, MERCADO INFAME
No Programa:

, Atual. Atlantida Nac.
"

Preços 7,60, - 3,50.
I Censura até 18 anos.

As 5 8 hora s

ROBERT YOUNG
JACK BUETEL - JAN
NIS CARTER
OS COVARDES NÃO

VIVEM
, No Programa:
Esporte na Tela Nac.
Preços: 7,60 - 3,50.
Imp. até 14 anos.

No Programa:
Atual. Atlantida Nac.

Preços
\

7,60 - 3,50.
Imp. até 18 anos.

As S horas.
10) 'Fil�o Jornal Nac.

I 2°) NO. LIMIAR DO
CRIME Com: Humphey
Bogart
3°) OS COVARDES

NÃO VIVEM Com: Robert
Young
Preços: 6,20 - 3,50.
Imp. até 18 anos.

As�4 8 horas.

"1°) Noticias da Semana
Nac.

CLUBE "DOZE DE AGOSTO"
PROGRAMA DO M:íl:S DE NOVEMBRO

I • '

Dia 13 - Sábado. SOIRÉE, das 21,30 até às 2 horas.
Esta reunião será realizada ha séde do elegante
Lira Tenis élube.

,Dia 20 - Sábado. SOIRÉE das Rosas. Atrações espe
,

ciais, das 21,30 até às 2 horas, também na sede
do cintilante Lira Tenis Clube.

'

Dia 28 - Domingo - Churrasco-Dansante, 'das 10 às
17 horas. Esta reunião sel'á realizada n-a sede
do aprazivel "Coqueiros-Prâia-Clu�e".

Tanto ,para ::iulrlÉE das R,osas, reserva de mesas a par-
'

til' do dia 10, como para o Churrasco-Dansante, inscrições
a partir d,o dia 20, serão feitos na Secretaria do Clube Do

z�, diàriamente das 8 às li horas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sábado, 6 de Novembro de 1954 rlJ .

--------_ ..-

HAVANA, 4 CU. P.) - O

. major gal. Fulgencio Batista

o prazo' foi eleito pelo povo para
I
se

Edital de praça c.om,
I manter

na presidencia de
de 20 dws .

Adã Bernar- que se apoderou apos um
O doutor

di a.ot da 1 a golpe revolucionário, há 2
d

., d irei o �
es, Jl1lZ e

d FI anos. Os resultados extra-ofi-

�ar� da. Com:�; de eSan�; ciais quase completos dão a

rlanopohs, Est .-

I' Batista imensa' margem so

Catarina, na forma da er,
bre o -candídato oposlcíonís-

stc., ta Ramon Grau San Martin,
Faz saber ao.s �ue. o pre- qde -se retirou do pleito. 12

sente edital de prIm�Ira p�a- horas antes de ter começado
ça com o pr�zo de vmt� dias

a votação, ante-ontem, On
virem, ou dele conhec�men- tem o Departamento de In

to tiverem que, ,n� dia .23 formações do Exército dava
de nov�mbro pro?{l�o 'VIU-

.para Batista 1.220.389 votos
douro, �s.14 horas, ,a. frente J e para Grau San Martin a

do ediflClO do PalaclO. da
penas 277.423. O tribunal e

Justiça, a Praça Pereira e leitoral forneceu ontem as

Oliveira ,o portéiro dos au- cifras oficiais, depois de apu
ditórios do Juízo, . trará aradas 2.468 urnas: 393.328

público pregão, de venda e para Batista e 62.828 para
arrematação a quem mais Grau. O gal. Batista, que
der e o maior lanço ofere- -onta 53 anos de idade, de

cer sôbre a respectiva ava-. claroh que' não' voltaria ao

líação, o· seguinte: 10

-, Palácio até o dia 24 de feve

Um lote de terras sob n. reíro vindouro. Acrescentou

62, situado nesta capital no I,que passaria 4 meses a, es

terreno da Vila La Porta, tudar o novo programa go-
com a área de 36m2 aproxi- vernamental.

.

madamente medindo 10 me- Batista foi aclamado !'l 1 da

tros de frente para à rua madrugada de ontem por
Irmão Joaquim, com igual imensa multidão que cele

largura na linha de fundos, brou sua vitória em Havana

onde extrema com terreno.s e foi abraçado e beijado pela
do tiro alemão, confrontan- esposa e os filhos. Falando

do por um lado, leste, onde,'mede 36 metros com lote n.

66 de Isidro Neves e, de
outro lado, oeste, na mesma

extensão, com o lote n. 58,
de Sofia Becker, adquirido
no ano de 1948 de Luiz 01'0-
finei e sua mulher, achando
se devidamente registrado
à fls. 53, do livro 3 G, do
cartório do 10 ofício, sendo
o referido terreno acidenta

do, situado no alto da rua

Irmão Joaquim,' avaliado

por vinte e cinco mil cru

zeiros. 20 - Uma casa de
material, edificada no ter
reno acima, coberta de te

lhas, forrada, assoalhada,
envidraçada, em péssimo es

tado de conservção avaliada

por Cr$ 25.000,00 (vinte e

cinco mil cruzeiros). Dite
imóvel pertence ao casal

desquitada, Isi-doro José dos
Santos e sua mulher Cata
rina' Joana dos Santos. E :"r
para que chegue ao conhe-

-:." ...

cimento de todos, mandou
expedir o presente edital
que será afixado no lugar
de .cosjume e publicado na

forma da lei. Dado e pas
sado' nesta cidade de Flo
rianópolis, aos vinte e um

dias do mês de outubro do
ano de mil novecentos e

cinquenta e quatro.
.

Eu,
Hygirl.O Luiz Gonzaga, es
CrIVa0 o subscreví. (a)
Adão Bernardes, juiz de di
deito da laVara Confere.
Hygino Luiz Go';"'zaga, es-

crivão da laVara.

Edital
JUI'ZO DE DIREITO J?A
PRIMEIRA VARA DA CO

MARCA DE FLORIA
NópoLIs

PAlA AQUELES QUE

DESEJAM o MAXIMO

EM (ORTElIA
-

E' EFICIENCIA

Vende-'se
CAMINHÃO

Vende-se um, marca In
ternaCional, tipo L 180, to
talmente reformado, Tratar
à rua São Jorge 14 ou pelo
teletóne 3019.

FULGENC!O BATISTA ELEITO PARA A
PRESIDENCIA DE CUBA

da sacada do edificio, em que
está a sede de 4 partidos ele

coalizão, manifestou sua sa

tisfação pelo decorrer normal

das eleições e felicitou os

chefes militares por terem

garantido a ordem. Referin
do-se ao seu futuro mandato,
Batista declarou que contí-:

nuará "observando, a .mesma
linha de conduta de até a

gora". Batísta, que uma vez

se exilou na Flúl'ida, Es

tados Unidos, declarou que

sempre "estive disposto a

considerar o regresso dos
cubanos que vivem fora do

país. Sentir-me-ei feliz, co

.no chefe de Estado eleito,
jue todos voltem sob as mais

.ompletas garantías".
Acrescentou o presidente

que o novo gabinete incluirá.
membros dos 4 partidos ele

'�oalizão .que o apoiaram no Iilelto. A composicâo elo novo

?;abinete não se tornara co

nhecida senão dentro de Vá

rios dias, até que sejam pro
.lamados os resultados orr
ciais. Os candidatos apoiado.
por Batista estão obtendo e,,·

.magadora maioría. Ent!'(

eles, o candidato a více-pre ..

.ídente, R:b.fael Guas InclE',11

e Ô para a Prefeitura c,,� Ha-

..varia, Justo Luiz 1'0::0.

� ",'
.......

Distribuidor

C. RAMOS SIA I
(' ·'l1l.,,·(·io Transportes'
Rua Jnão Pinto, 9 FpolL

- I
'��J

FARMACIA DE PLANTA0

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

SABADO,6 DE NOVEMBRO �AI'$ ,SCO�Não abando?wndo �..., nossa congregação CO'Yl).O é c�s'

'�t:l'/" ....�A.nols IVV'"":4'''�Al'rrt:'P:J�DSrw. �"",;_,,",..
''Lme de alguns. (Heb. 10: 25). Lei Salmos_84 ou I Joao " UVIUU"� ,. �

....: 1-7).
Ainda que o relógio seja um instrumento delicado, ,

le poderá ser útil po-: muito tempo, se fôr devidamen- I

,,�.D}"-1.",I.��f-_'"".e cuidado. O melhor relógio não prestará bons serviços ,_ __
.

e não tiver o cuidado apropriado. Precisa que se lhe dê I'')rda regularmente, deve ser protegido de quedas e ser . -; � »
.,- 4 � � I

-"-)1'fsérvãdo numa caixa hcrméticamente fechada que ,; ;;-"';;< I
/"" �

roteze o maquinário, ...

A alma humana é também um instrumento delica-
�

'o e requer bom cuidadó e provisão. Uma das maneiras

le conservar a alma em boas condições é receber o au

ilío e fôrça que o culto na casa de Deus proporciona.
'; verdade que as pessoas que cultuam a Deus juntas,
crmanecem unidas.

.
A assistência fiel e regular ao santuário fOI�tifica

lassa fé e habilita-nos a sermos mais úteis no serviço
le Deus e dos homens, Dá a Cristo oportunidade de
alar-nos e dar orientação segura á nossa vida e ao nosso

rabalho,

EXPRESSO FLORIANÚPOlJS
ANDRADI: & KOERICH

'Transporte d. cargas I!m geral entre Florian6polis,
Curitiba e São Paulo

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: � FLORIANO'POLIS

Rua Conselheiro Mafra, 135
Fone: 2534 - Caixa Postal, 4-35
End. Telegr.: SANDRADE

Agência ..::...... CURJTffiA
Avenida 7. de Setembro 3320/24

Fone: 847. (Linha Paralela)
End. Telegr.: SA��TTDRA

Agência: - SAO PAULO
Avenida do Estado 16 fi6/1678 Fone: 37-30-91

End. Télegr.: SANDR.t\DE
Agências no Rio de Janeiro e �m Belo Horizonte
com tráfego mútuo até São Pauio com a Emprisl

de Transportes Minas G.Jrais SIA.)
.

Com a Biblia na Mão'·

OR.'\çÃO
.:

Nosso Paí, nós' colocamos' á tua disposição regular-
nente na casa dedicada ao deu culto, Rogamos que nos

lês alento e' direção. Em mane de teu' FIlho, que nos en

sinou à orar, dizendo: "Nosso Pai, que está nos céus ... "

j\mém.

PENSAMENTO PARA O DIA
Pelo bem 'que eu posso [azer e pelo bem, que. me

Rua fm'á, i1'ei, à Ig1'eja regularmente.

----------------.

Viagem com .seguril�ça
e rapid'�z-

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO
.

8API00 ,<SOL-BRASILBIRO)
Florianópolis ___,. Uaja! '1 Joinville - Curitiba

".._
nU8 Deodoro 8sqúina da
Rua Tenente .SilveiraAgênCia :.

Jacob Prins (Michigan)

i" .. ·.ALUGA-SE
A' '''''�:>:bltima 'Residência recem cnstruida Aluguél

,

Cr$ 2.500:00 - Tratar pelo Fone 3333 - Com c

Gérénte.
_. __

o

_.
•• _

ASSOCIACAO DOS JORNALISTAS
,

PROFISSIONAIS DE SANTA' CATARINA
Solicita a diretoria desta entidade de ClflSG0, ao.: perta

dores de carteira profissional ele jornalista (imprensa rala

da e. escrita), que compareçam, dentro de dez (lO) dias, à.

redacão de A GAZETA, à rua Conselheiro Mafra, nesta oa

pital, munidos da mesma, expedida pelo Ministério do 'I'ra

ballio, bem como da declaração de que são contríbuíntes ele

algum Instituto de Previdência (autarquia) afim 'de serem

registados devidamente.

'Esclarece, também, que, após ultimados os registos e

transformada em Sindicato a Associação, as referidas car

teiras por si só'não darão a seus portadores as vantagens

privativas da profissão, como isenção de impostos, etc ..
Aos 'profissionais do interior do Estado está sendo ex

pedida circular a respeito.
Florianópolis, '5 de Novembro de 1954.

GRANDE REUNIÃO DO BINGO SOCIAL

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".

Dez Especiais rodadas .com lindos
mias:

e valiosos' prê- ,

1a. Rodada: Um (1) jogo de tijelas de m�téria
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:. Uma (1) torradeira elétrica .

6a. Rodada; Um (1) rico vaso de faiança, com lin
dos desenhos

'l": Rodada: Um (1) grande quadro com a "Santa
Ceia"

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

'::1. sala de estar.

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

Raios X
Aparelhagem moderna e completa para qualquer -exame

radiológico.

.;:, . _"RadiogratIas e radioscopias.
Pulmões e coração (tórax),
Estomago - intestinos e fígado (coleoístograüa).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Histero-salpingografia com insufla

ção das trompas para diagnóstico da esteriÍídade.
Radiografias de ossos em geral.
Medidas exacas dos diametros da bacia para orienta

ção do parto (Rádíc-pelvímetrfa).
Diàriamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa."

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

gelsing, avisa á sua distinta clientela que atenderá no

vamente em seu consultório a pa!'tir do dia 8 dQ cor-

rente.
------------ ._._------- --_.-....:.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



t._soaft"oo
C '--R--b--·--:.-h----B---·---�--- .o sr. Vidal Ramos Junior' recebeu de

i ;resce O e an, o,. oVIno Sua Excia. Dr. Nereu Ramos o seguinte tele-

De 14 para .56' milhões de ca-beças
Ero, 5 (V, A.) - Os técni- atender as exigências prin-, a êxito seguro". Ainda em

cos elo B�nco, Naeion�l .

de ci�ais dos mercad�s cC'nsu-11 seu relatório, os referidos

Desenvolvimento EconomlCo,' mídores, Quanto a explora- técnicos assinalaram que de

depois de um estudo que

rea-I!
ção das raças boyinas, são 11S90 a 1952 o rebanho bovi

lizaram para o estábeleci- aperfeiçoadas apenas no Rio .no brasileiro passou de -14 a

mento de um plano de traba- Grande do Sul, por suas oon-I cerca de 56 milhões de cabe-

'.lho de cooperação daquele dições climáticas propicias ças". -

estabelecimento com o Mi-

.grama:
"Eu tinha certeza de que a nossa terra

natal havia de responder, quaisquer que' fos
sem os processos antidemocráticos postos em'
prática para impedir a livre manifestação das
urnas, aos que procuraram amesquinha-la nas

suas tradições cívicas e na sua dignidade poli-
tíca.

BELEZAS DA "UDENllDA" Por teu intermédio saudo efusivamente
munícipío (3 da U.D.N., 2 do O nobre povo lajeano e agradeço aos nossos
P.R.P. e 1 do P.S.P.); ficamos bravos' aliados e correligionários, estes sob
por isso com a prefeitura sob
nosso poder, desde que o en- '. teu elevado e seguro comando, a consagra-
tão prefeito renunciar para r' ção com que honraram o meu nome. Afetuoso
'assumír os trabalhos ém b

I

Florianópolis. ,

a raça.

Rogo, prepares com ante-
I (ass) NEREU RAMOS."

cedência a mala, pois para I
'

o mês de abril serás O 2.0 da t ------�'--, -----.------------

1ista.

VULÇÃO SUBMA�I- RlO,5 (V. A.), - Desauto- reção do'PSD do Rio Grande

NO E,M A.ÇÃO
rizando as noticias que aqui I me havia credenciado para
circularam, envolvendo as representa-to nas demarches

TOQUIO, 5
" CU. P.) O'· demarches politicas para a relativas à Iutu, a sucessão.

vulcão submarino "Myojin", sucessão presidencial; o em- presidencial da República.
que faz parte de um recife baixador João Neves da Fon-

\ Venho pedir-lhe -o obsequíov
na baía de Tóquio, despertou toura enviou a i'O Globo" o: de tornar publico que essa

ontem, à.tarde, depois dé, um seguinte esclarecimento: I notícia carece dr ru idamen-
"sono" de 2 anos. Projetou "Nos ultímos dias varíos

.

to.. Sou um soldado do meu

aos ares lava e vapores. jornais, inclusive "O Globo" partido. Nada mais e com

.A noticia foi dada por um 'tem- divulgado que a alta di-
I

isso muito me honro".
'barco de pesca, mais feliz do

Florianópolis, Sábado, 6 de Novembro de 1954
- ------------ -------------

AS ElEICÕES EM BRUSQUE
,

havendo entre ele e o segun-
nistério da Agricultura, a:..

do 'colocado, a sígnírícat.vn cabam de fazer estas revela

diferença de 777 votos. ções: "Numa' região de qua-

O dr. Ingo Renaux é r.eto se tres milhões de quilome

do saudosq Cônsul Carlos tros quadrados,' abrangendo
Renaux, o homem que Iun- os Estados de Minas Geràis,

dou a primeira' indústria de Rio de Janeiro, Espírito San

tecidos em Santa Catarina

I
to, São Paulo, Goiás, 'Mato

fez o curso de engenharia Grosso e Distrito Federal,

nos Estados Unidos, onde re-
encontram-se 82 pqr cento

sídiu 4 anos, e é a prímeíra elo rebanho bovino do Brasil,
fez que disputa um cargo

80 por cento do suíno e 77'

eletivo, por cento' elo ovino, A mesma

A" sua estréia na política região _:__ acrescentaram a

veio confirmar aquilo que, queles técnicos - a que, se

em Brusque, só os uelenistas mostra mais indicada para

negavam: o seu grandes receber uma série de medidas

prestígio e popularidade no
ele fomento, capazes, de pro

meío de tôelas as classes so- I mover o aumento da produ

dais do Município.
.

cão a curto prazo e, assim,
Diretor das Indústrias --,,-'-----

Foi. talvez, em Brusque,
onde a UDN, que sonhava
com grandes vitórias, sofreu
o maior revéz nesse memora

vel pleito de 3 de outubro.

- O que se estampa abaixo
é a carta que o Sr. Antônio

Colonetti, Coletor Estadual
de Içara, Município de Cri

ciuma, dirigiu a um funcio
nário municipal, logo após a

apuração do pleito. ,

Julgando ter conseguido
maioria na Câmara Munici

pal, apressou-se o coletorzí
nho semi-analfabeto em dís

tríbuír as suas ameaças ...
Co}sas da "eterna vigilân

cia" ...

E, <1 que dirá de tudo isso
o Sr. Secretário da Fazenda,
que é de Criciuma e, portan
to, chefe do Sr. Antônió Co-
.Ionettí?

Saúde e fratertlidade
Antônio Colonetti

'

(firma reconhecida)

CARTA N. 11

que um pequeno navio equi
pado para pesquisas cientifi
cas, que foi' engolido com os

32 geólogos que 'transportava,
em setembro de, 1953, por o

casião da última erupção do

tenível vulcão.

I'extis Renaux, Vice-presi- TIMdente ela Empreza Força ,e e • e

�,uz Santa Catarina S. A.,
) dr. rngo Renaux, com 28

anos de idade, já tem sobre
seus ombros a responsabili
dade pelo destino de podero
sas organízacõos industriais,

Presidente dr. Ingo Rennux de grande influência na vida
econômica catarínense.

Os brigadeiristas daquele No convívio com os operá-
Município, às vésperas da, rios, e mesmo com o povo 'em

eleição, não escondiam o seu geral, é de uma bondade é

otimismo, ousado e abusado, aducaçào esmeradas, afável

e saiam a propalar, com ci- o atencioso, condições, que
fras mirabolantes, o resulta- lhe têm grangeado o prestí
do "lógico" e "fatal": gio e popularidade que des-

Vitória esmagadora na fruta.

chapa de senadores; o depu- A sua vitória nas urnas

tado Braz J'. Alves não .faria .oí um prêmio justo e mere

nem a metade da votacão do cido ao jovem e dinâmico
, �

candidato udenista; maioria � vereador que, com sua inte-

absoluta na composição da ligência e cultura, poderá
Câmara Municipal (7, a 8 imprimir novos rumos à ad-.

vereadores para a UDN e o ::ninistração do futuroso Mu

restante (3 ou 4) 'para os rícipío de Brusque, que hoje
outros partidos. uaís do que nunca, carece

As oposições, que ali se 'Ia colaboração de pessoas

uniram para derrotar a má- esclarecidas e bem íntencío

quina do govêrno, não se aadas, para alçar-se a maio

deixaram intimidar pela on- res alturas.

da de boatos que se espa
lhou, ameaçadora e violenta.
As classes conservadoras

do Munícipío, representadas
pela maioria do seu comér
cio e indústria, com apôio do RIO, 5 (V. A.) - De acôr

Valoroso operariado brus- do com o Código Eleitoral, já
quense, cerraram fileiras em terminou o prazo para que as

torno dos candidatos da Ali- "untas Apuradoras do;:; diver-
,

anca, e o resultado do pleito sos Estaelos encerrem seus

foi bem diverso daquilo que I
trabalhos.

os "vigilantes" esperavam Em varras unidades ela Fe-

na certa. deraçào entretanto, a anura-

Sinão vejamos: �ã.o do pleito ainda não che-

Para senadores: gou ao fim, fato que tem re-

Nereu . . . . . . .. 4.648 percutido mal. Goiás, Bahia,
Saulo ..... , .... 3.755 Paraná e Minas estão incluí-

Adolfo 2.922 dos entre esses ldlados, nJ,-

Aristiliano 2.569 lendo ,acentuar que, no lJ.lti-

Deputado Estadual: mo, ainda não cheg'aram ao

Braz . . . . . . . . .. 3.933 Tri�,unal Regiànal 3,S 3.]Jura-

Mario Olinger .. 3.923 ções de cêrca de ccm Juntas
Para ,a Câmara Municipal, apuradoras. ,

o PSD elegeu 6 vereadores, a As reclamações ,los inte- WASHI_,NGTON, 5 (U. P.)

UpN 3, e PSP' 1 (este figu- l'essados contra a moro.sida'
- O Congresso dos Estados

rou na legenda da 'UDN) e o de desses trabalhos são as

I
Unidos, que abrange atual

PDC 1. mais compreensivel:" raz5.o me�te quat�rze mulheres,

° PSD, sozinho, fez maio- pela qual é de 'espl'!'ar que rr:a1s que nenhuma outm ses--

ria absoluta. .
medidas sejam tOlm1<:![I,i':, dfS- sao no passado, terá dezesseis

° candidato ai vereador de já, para que se evito a I'e- !l1�1�7res a partir de janeiro

mais votado foi o dr. Ingo peticão de tais fatos no plei- l)rOXlmO, sem mencionar uma Tendo na presidência o sr. Arnoldo Suarez Cfmeo, I
Renaux, com 1.283 voto;�, to p�'esidencial. décima sétima legisladora teve reunido, como ele costume no Clube 12 de AgÔstoes�
_--- ��e rep�·esentará. }�awai na R. C. de Florianópolis.'

,

Nt;\VO INSPETOR REGIONAL DO tamar.�, sem o dlPelto de vo- f
.

Após·forte salva de palmas ao PavJlhão Nacional são
\:J o, porem. iniciados os trabalhos do dia

" .

S E DO TRIGO
O sexto frágil obfeve par- i ,. '.

,

ticul t ,.' f . -- \ Prnnelramente, na palavra do DIretor do Protocolo, sr.
• • ,

ar . Il.un o nas eleJçoes Antônio Coelho Stipp, é lembrada .e saudada a data máxi-
de terça-f81ra. Foram reelei-

'

ma dos ,funcionários públicos. Pelo transcurso do 90 ani-
tos todas as doze mulheres '

versário da Organização das Nações UnidaS' (O. N. U.),
membros do Congresso que

'

transcorrido dia 24 último, é },9restada a homenagem do

sCeOlhaPer�sentara�, �s quais �- , Clube, ainda na palavra do mesmo orador.
rao na proxrma sessao· .

' . .

quatr
. -

I Segue-se com a leItura do expedIente da semana pro-
o co-u'mas quatro d,

'

' ,

mocratas. '<, e-
I cec:ida -pelo pr�meiro se,cretár�o, sr. Theodoro Dücker e,

___ I apos, pelo preSIdente Cuneo, e apresentado o companheiro

MOVIMENTA-SE, J.oão Tertulian� Pereira, para a palestra do dia. O rota-

, 1
nano em questao versa, em sua oração, sôbre: "Frequên-

MENDES-FRANCE cia Rotária".' .
.

WASHI�mTON, 5 (U. P.) Na sequêncüi, dos traball)os, fala o companheiro P;çsi- I'
- O sr .Mendes-France, pre- I dente, que se refere à revisão do programa de recepcão aos

mieJ.1\ francê�, deverá chegar i rotarianos'de São Paulo, que aqui virão em visita d� com

a. New Iorque no próximo I panheirismo. Ainda com respeito a visita dos companheiros
dIa 15 e a 17, nesta cidade, pa,ulistanos é tratada da relação dos rotarianos que dispo
data em que iniciará as con- üio de seus automóve.is para os diversos passeios programa�
versações oficiajs com o go- dos. Ainda com a palavra, o presidente informa a data da I

vêrno americano, quer em realização da próxima Conferência Distrital que será leva-

relaç�o_,} diferentes proble- da a efeito em 1955, em Curitiba.
,

mas lIgados com a política €\ Da variada correspondência da semana p. p: constou
a economia da França, quer uma carta, em inglês, do co-irmão de 'Fukucka, no Japão.
quanto às diversas questões A referida missiva, após ser traduzida, é lida para os pre

de dezembro começará o mais

I
européias, �otadamente no sentes.

tardar a 12 ou 14 elo mes que tange a segurança c a- Logo após,' com a habitual calorosa salva' de pã,lJnas à

vindouro: jt)tcla ecollômica. Dandeira Nacional, é dado por encerrada a sessão.'
.'"
/ ,

,São os sinais de um gover
no ou desgovêrno?
A carta, cuja

'

fotostática
se acha erri nosso poder é

'

a

seguinte:
Içara, 8 de outubro de 1954
Saudacões:

De urna em urna e de fl'a- Cumpre-me solícítar-vos

,casso em fracasso, van;o.s in-l que n9s é chegada a;. hora
do ... A sra., em matérta de de realizar o que -desejáva
prestígio, é um f�llómeno: mos.

enfeita a Coletoria de infra- "Todo o mal merece ser

ções eleitorais, a modo' de .

do"ymga o

pinheirlnho de Natal, e d�- Declaro-vos que' elegemos
pois é aquela lavagem! Per- a maioria ele vereadores no

de tudo! Só falta o seu ma-

Dona Marina.

Coletora - Estreito.

SOIREE' DOS FUNCIONÁRIOS
CONVITE

.níresto cocacólíco, para dizer

que o povo é sempre íncorn
preensível!
Mas, às urnas. 39a. secção

Casa Maikot:
A Associação dos Funcionários Publicas

convida os seus associados, assim como OS'

as�o;iados do ;Club\� 15 de Ou!ubro, ' para a f
soiree que fara realizar nos saloes deste, hoje, I;

às 22 horas. ,_,!
Reserva de mesas no Salao Record, a ICr$ 40,00. '

. Senado

Nerêu
Saulo

111
101

Aristiliano .

Konder .

58
57

Câmara Federal

A. S. T .

� U. D. N .. .ENOUANTO O GOVERNO FAZ
POLITICAGEM

99
58

MOROSIOADE Assembléia

J'ÜAÇABA, 5 (Via telegrá- outro lado, não se compreen
fica) - Informa-se nesta ci-I de também o descaso a que o

dade que existem grandes es- govêrno relegou os problemas
toques de milho apodrecen-' da lavoura catarinense.
do nu região oeste, apesar de
serem oferecidos a Cr$ 35,00
por saco. Extranha-se o en-

P. S, D ':
U.D.N .

99
44

Prefeitura

'\lAI VIAJAROsmar
J. José

84
52

,;alh'� do produto, uma vez RIO, 5 (V. A.) ,- A via

que a zona em que está este- gem do presidente da Repú
cado o cereal é acessível a ca- I blica, sr. Café Filho, a Por-:
minhões. Mais difícil fica, tugal, deverá realizar-se, ao

ainda entender-se o fenôme- que apurou a reportagem, em
no, quando se sabe que no princípios do ano vindouro
Rio, o milho atinge a cêrca' Dê regressO irá tambem aos

e1.e Cr$ 130,00 por saco, as,. I Estados Unidos da America
SIm como nessa capital. Por I do Norte.

Camara Municipal

P. S. D ,.. 66
U. n: N 49
Será assim até o fim?

BUM,

AS'MULHERES NÃO
DORMEM

_. Rotary Clube
de ,F·lorianopolis

'

.

REUNI�O"'�O D;:���E·�:��i�·D':";:�;

Recebemos e agradecemos çaba), fui designadO, pela
a comunicação abaixo, for- Diretoria deste Serviço, para
mulando votos de feliz admi- cheUá-la, tendo tomado pos

nistração: se e exercício em 19 de ou-

_ "Tenho a honra de co-I tubro último.

municar-vos qu�, em vÍl�tu- Confia.ndo pod_er contar,
de da exoneraçao, a pedIdO, ' nessa mmha funçao, com a

da Chefia desta Inspetoria, vossa valtosa colaboração,
do Agrônomo José Soares apresento-vos as minhas

Brandão Filho, designado Di- Cordiais Saudacões

retor do Centro de Treina- Apolônio Teófilo BOlír�t
mento de Tratoristas, de Ca- Inspetor Regional do SET

tanduvas (Município de Joa- I em Santa Catal'ina."
I

I,

PAGAMENTO AO
FUNCIONALISMO FEDERAL

RIO, 5 (V. A.) - A Dire_'l cimentos antes do· Natal. Pa

toria da Despesa Publica já ra isso, o pagamento de 110-

organizou o esquema para o vembro será antecipado e o

pagamento dos funcionários
ativos e inativos ela União

n�ste fim> de ano, ele modo

que 'todos req;bam seus ven-
\

NEVES DAfONTOURA E A
SUCESSÃO PRESIDENCIAL ..

,

FV0Gqanõe
Eis mais uma carta do, sr. F. M., que ja se con-

fessou udenista crônico e pouco amigo deste [ornal.
"Florianópolis, 5 de novembro de 1954.
Senhor Diretor d'O Estado.
Agradecendo-lhe a publicação da minha última

carta, peço espaço para mais esta.
O tema ainda é o das eleições. E o meu propósito

continua o mesmo: chamar 'o meu- .parttdo à razão.

Observa-se; no momento, que os meus correlígíonártos
da U. D. N. ainda 'não caíram em si e querem, os mais

extremados, impingir aos outros que o pleito de outu
bro nos foi favorável. Esse expediente é suicida.

Que adianta argumentarmos com mentiras?
Ainda hoje li que a U.D.N., em 1950, elegera 4 de

putados federais e, em 1954, elegera 5. Também o P.

S.D., em 1950, elegeu 4 e, em 1954, elegeu 5. Em 1950

estávamos na oposição e em 1954 estamos no govêrrio.
Afirmar, que o P.S.D. elegeu, agora, somente 4 e a U.

D.N. 5 é deixar um de fora. Onde está o 100 eleito? Não

está na Aliança"? Está! E o nosso 50 deputado - aliás

o 10 na votação - é nosso, UDENISTA, ou é o dr.' Jor

ge Lacerda, PERREPISTA?
A representação federal foi disputada por duas I

alianças: a da U.D.N. e P.R.P. e a do P.S.D. e P.T.B·. A
nossa foi vencida no pleito majoritário para o Senado

pela outra, que elegeu'os dois 'senadores. Na votação
proporcional para a Câmara empatamos nos eleitos,
apesar de obtermos quase 20.000 votos menos.

Na disputa para a Assembléia, na qual concentra
mos todas as nossas baterias, não fomos mais felizes.

O P.S.D. sózinho fez 15 deputados" e nós sozinhos fize

mos 14. Foi preciso pôrmos na nossa chapa um candi

dato do P.R.P. - o dr. Luis de souza :- para �����ar-
mos o P.S.D. ,.: ,-À'

O terceiro partide,no Estado, o P.T.B., \'lleg�u}fre
presentantes. A tendencia desse partido e inanifesta-
mente oposicionista.

'

A nossa salvação política seda conseguirmos o do

mínio do Legislativo. Não o conseguimos em. 1951;
quando o govêrno do ilustre sr. Irineu Bornhausen - o

maior sacrificado em tudo isto - contava com o povo
.
.

e com as esperanças de todos. ConsegUl-le-emos agora,
ao apagar melancólico das luzes, neste triste fim de

festa? O bom senso responde que não. Os partidos não

toleram os velórios. Nãó tivemos â habilidade de çon
servar a coligação de 1950: o P.T.B. fez-se aliaçlo do

P.S.D. e o P.S.P. e o P.D.C. estão segUindo linha de

absoluta independência. Administrativamente poàerão
auxiliar-nos. Mas, nesse, setor, o próprio P.S.D. não" es-

'

torNOU o govêrno como a nossa infrutifera demagogia
, quís fazer crer ao povo. Politicamente, no entarito, iso
lar-nos-ão, cada qual puxando brasas para suas sardi

nl)as. Volto, assim, ao começo. Precisamos mudar nos

sos rumos. Precisamos confessar que o P.S.D. existe e

é' fortíssimo, pois, no govêrno fez mais deputados do

que nós no govêrno e na opo.;;ição também fez mais

deputadOS do que nós na oposição. Precisamos 'partir
do principio de qU'e a U.D.N. no Estadá é minoria: De

nada nos' adianta manipular números e fantasiar' a

verdade. A persistência nessa praxe de avestruz ser

nos-á fatal em' 1955. Só os encatarados mentais não

enxergam isso. O nosso eminente Governador já viu

tudo. E' necessário que o prestigiemos, corajosamente,
nos novos rumos que der ao govêrno e à política. Chega
de bater nos adversários. Ele já provaram que são co

mo pão-de-ló: quanto mais batidos, mais crescem!
Tentemos um clima de paz, de respeito, de trarisi

gência, à base de sinceridadé e nã,o de espertezas e

golpismos. Façam0s com qU'e o nosso Governador me

reça 'elogiOS de todos e não apenas os do filho,' que já
descambam para o ridículo-doméstico,

':

Grato, atenciosamente

I '. .

F.M.
x x

x

,0 govêrnq está fechando as porteiras do sr. Bayer,
nas estradas! Já deu marcha-ré no aumento do im,pos
to territorial! Está melhorando, seu F. M.l

GUILHE'R'ME TAL

.�
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


