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p,etroleo bahlano
R�O, 11 (v. A.) - Atingiu a 111 mil barris a produção

em outubro último, dos campos petroleiros baianos, ultra
passando, dêste modo, a previsão para 100 mil, feita para o

aludido mês, segundo comunicação recebida pela presidên
cia da' Petrobrás.

Acrescenta a informação que dada a intensificação dos

trabalhos espera-se que a produção do mês corrente utínja
a cifra de 150 mil barris.

Também noticias recebidas da Bahia adiantam que os

trabalhos de perfuração do poço submarino nas proxímf
dades do campo D. João vieram comprovar que o mesmo

tem uma área produtora muito maior do que se supunha,
vindo aumentar, sensivelmente, as suas reservas.
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CIDADE DO VATICANO,
11 (U. P') - Faleceu, hoje,

depois de prolongada enfer

midade o cardeal otuseppe
Bruno, aos' 79 anos de idade,
camareiro-mor do, Colégio
dos Cardeais. Com o seu fale

cimento, auínenta para. 5, o

numero de vagas do CQ�égio
e volta-se a falar que o papa

convocará para breve o Con

sistório, a fim de nomear no

vos principes da Igreja Cató

lica.
Desde algum tempo, o ;:0,1'

deal Bruno vinha sofrendo

por causa de um cancer no

fígado, mas até bem pouco
continuava desempenhando
seu alto cargo -de camarista

do Colégio, prefeito da Con

gregação do Conselho do Va

ticano e prefeito do SuprE:mo
Tribunal de Chancela Anos-
tólica.

I

FALECEU O CARDEAL, BRUNO
Pio XII estaria disposto '8 convocar' o Consistório

Faz poucos dias, piorou seu ram Massimo 'Massimi, em I Dué'a,
a 4 de outubro; c Do

estado de saúde e teve de marco deste ano; Alfredo Il- menico Jorío, a 21 de outu

ficar de cama, onde recebeu
I

defonso Schuster, a 30 de a-I bro. Désd1 que Pio XII e pa

os ultimos sacramentos. Na I gosto; Francesco Borgongtní pa, morreram 52 cartleaís.

terca-feira caiu em estadoàe---------'---------

coma, recobrando depois a-I '
'

,;

penas por alguns instantes a

U
' ,

'
'

lucidez. Faleceu às 17,45 110- ,m·,' p'roc,essoras depois de receber a ben-

ção especial do Sumo Pontl
fice.
O cardeal Bruno nasceu em

Sezzadio, perto daqui, a 30

de junho de 1875 .. Foi �·tle

nado sacerdote aos 23 anos

e foi designado cardeal, pelo I

grande Consistório ele 1946, \
quando o papa nomeou :52 I
cardeais, sendo este o maior

numero de príncípes da Igre
ja criados na mesma elata.

Desde então fareceram 5 car

deais, todos de nacionalida

de italiana. Além de Bruno,
os cardeais que recem-rnorre-

FUZILADO O EX·MINISTRO DO
EXTERIOR

Os últimos momentos de Hossein
, Iateml ,

... _ ....... ,:;

TEERÃ, 11 (U. P,) - Os passo hrme, Fí:ttemí "foi co

últimos momentos de Hos- locar-se díante elo .poste de

seín Fatemí, ex-Ministro do execução". ,

Exterior do govêrno Mossa- Noticia-se por outro lado

degh, fuzilado ontem de ma- que Hossein Fatemí designou
nhã ao alvorecer por crime o doutor Mossadegh para tu

de lesa-majestade, foram

I
�or do seu filho Seifollah

descritos à imprensa pelo ?arvy, de quinze' meses de

'procurador Imperial do E- idade. A sua viúva é filha' de

xércíto, general Hassan Az- um general. A família do aÍP
mudeh, que declarou: "Qur"n- tígo ministro fOI autorizada

do às 4 horas, em compa- a ínumar o corpo do conde

nhia de um "Mollah" foi avi- nado.

sar Fatemí que era Chegado Comentando a execução, I
o momento da expiação, o declarou o general Azmudeh : I
antigo ministro, teve desfale- "Tenho agora a consciência

cimento, restabelecendo-se tranquila porque temia que

ímedíatamente. Recordei-lhe em consideração à sua perso

que repetidas vezes ele se de- nalidade Fatemi fosse per

clarara pronto a morrer pelo doado quando os oficiais co

Irã e expliquei que sua mor- munistas são executados. A

te não seria' inutil
.

porque gora foi dada a prova de que i
constituiria uma advertência no Irã todos os traidores são

e um exemplo para .as gera- tratados da mesma maneí

ções futuras. Calmamente, ra".
------�--------------

então, Fatemí, rezou com o

"Mollah" e em seguida pedin
como d�rradeiro favor que
f{)sse saudar os seus co�acu
sados, ex-deputados Chaye
gan e Razavi, antigos cola
boradores do doutor Mossa-

ÀHOMENAGEM
COTY

PARIS, 11 (U. P.)

�orp..9 diplomático làtino-a-
1ericano ofereceu, à noite

:1e ante-ontem em honra do

'degh, condenados a seis anos presidente da República, S1',

de detenção. 'O antigo mi.nis- René Coty um jantar, 'no

tro, ,às 6 horas,' �ra conduzi- qual o decano do corpo diplo
do para o campo de tiro do mático latino-amer i c a n o,'
quartel da' Segunda Divisão professor Abelardo Saenz"
Blindada, a meio caminho embaixu90r do Uruguai, e o,
entre Teerã e Chemran. Des- presidente René Coty toma
cendo da ambulância, com ram a palavra.

)

NÃO, CRÊ QUE A GUERRA SEJA
INEVITÁVEL

PASADENA, Califórnia, 111
te Lewis L. Strauss, presiden

(U. P.) - Não creio que a te da Comissão de Energia
guerra seja inevitávcl, decla- Atômica, que acrescentou

"
'

rou, ante-ontem, o almir:1fi- que julgava inútil a adoção
de uma ética da era atômica,
decorrendo essa étic'a, na sua

opinião, de simpTes conheci
mento das leis morais que

sempre existiram desde a o

rigem dos tempos.
WASHINGTON, 11 (U. P.) O almir!J,nte Strauss, que

-Noticia-se que o Banco de se dirigia ao Conselho de Im�

Exportaçã� e Impol'tação es- prensa CatóliGa, precisou que

tá 'preparado para conceder, a energia atômica não pode
um empréstimo à Southern ri ser plenamente utilizada

Peru Copper Corporation, senão nurü 'mundo em paz.

companhia subsidiária de As potências do mal e o

American Smelting and Re-' ateismo '- disse ainda o al

fining Company, num total nÍirante - sempre existiram

que' não ,�xecede a quantia e sempre foi preciso resistir

de 100 miihões de dólares, lhes. E' por isso que nos ar

para exploração da mina de mamos contando ao mesmo

cobre de Toquepala, ao sul tempo com a esperança, num

do Peru.
\lj', ')

futuro pacifico.

PREPARADO PARA
CONCEDER

o nosso diretor, dr. Rubens de Arruda Ramos,
comparecerá hoje ao Juízo da 2a. Vara dá Comar

ca da Capital, afim de ser citado para todos os ter

mos de um processo-crime quelhe ,move o sr. Paulo

Fontes, prefeito espúrio de Florianópolis. ,

o. "pior prefeito do sul dó mundo", como é co

nhecido o sr. Paulo Fontes não suportou 'perder o

pleito de 3 de outubro pela enorme diferença ve

rificada. Esmagado pelo julgamento do povo, S. s.

não teve sequer a coragem de reconhecer a senten

ça condenatória e deixar o cargo que não soube

exercer. E quer agora - réu da justiça do povo .:_

arranjar no diretor d'O Estado uma vítima que lhe'

console as amarguras da falta de prestigio.
A derrota ele s. s. foi realmente humilhante e

desastrosa para o partído, por isso que .sacrtrtcou

váríos outros companheiros: Doeu-lhe ao desespero,
também, por que revelou estar chôco o ôvo da sua

'canclitlatura ao govêrno do Estado, em 1955. Desses

recalques nasceu o processo intentado contra o nos

so
f
diretor. Enquanto o mesmo segue, o sr, Paulo

Fontes eontínúa a procurar contas. para a Prefei-.

tura pagar ao -Estado - tão necessitado do auxilio

11llm�cipaU
..,.

! ��-;I<

Má té ou bur-rice
Há um mês, mais ou menos, comentando as

lamúrias de certos cupínchas palacianos a res

peito da ingratidão do povo para com o sr. Go

vernador, no pleito de 3 de outubro, escrevemos

que o choro era descabido.

I Não ,sustentamos que em política não eleve
existir gratidão - como afirmou ante-ontem o

estilista Silva ·Junior.
A nossa. crítica defendia justamente a tese

contrária, assim resumida:
1° - se o sr. Bornhausen 'houvesse pavimen

tado as estradas que prometeu, ao invés de trans
formá-las em buracos el' atoleiros, "por certo que
milhares de ,motoristas, de ag'l'ieultores,' de colo

nos, de proprietários, teriam votado, por gratidão,
na chapa elo governo".

2° - Os industriais e operários que, em 1950

elegeram o sr. Bornhausen para que êle, na forma
do seu programa, construisse usinas' centrais e

eletrificasse o Estado, à vista do nihil de 1954, te
riam sido ingratos?

3° - Todos quantos apoiaram o candidato que
era o maior inimigo do aumento dos impostos e

tiv.eram seus impostos aumentados ainda lhe de-,
viam gratidão?

'

4° � O funcionalismo público - o pessoal de
casa - que foi alvo de miríficas' promessas e che

gou a 1954 em situação mil vezeS pior da que es

tava em 1950, teria sido menos grato?
5° - Os que acreditavam na aplicação dos

dinheiros em obras só de absoluto interesse cole
tivo e viram o Palácio da Agronômica - também
deviam gratidão ao seu realizador?

Escrevemos textualmimte:
"O sr. Bornhausen, porventura, satis

fez os compromissos asslpnidos em 1950,
quanelo candielato?

Se tivesse satisfeito, aí sim, poderia re

, clamàr gratidão".
Diante disso resta provado que o sr. Silva

Junior ou não' compreende o que lê ou é um cam

peão de má fé.

O

ATINGE O DOlAR COTACÕES
,

"RECORD"
RIO, 11 (V. A.) - \) llJ0r-

J
da de 'dolares americanús; c

cado _livre registrou Gntem "negro" funcionou mais ou

até 72 cruzeiros para a ven-I menos na mesma base. En-

_ . "quanto isso, tambem nos lei-
NAO RESTA UM SO; Iões da bolsa registramm-se
BANGOK, 11 (U. J P.) -' novos recordes para a moeda

Um jornalista inglês que aca-
I
americana. '

ba' de chegar de Hanoi in- Computando-se () agio e

forma"que não resta ,um úni- mais a taxa oficial, a P),'cço
co correspondente estrangei- efetivo de cada' dolar C0111-

1'0 (do mundo livre) nessa ci- prado ontem elÍl leilão atin
dade dominada pelo(> comu- giu até ,86 cruzeiros para a

nistas. I�fol'm:;t, ai�da o pe- primeira categoria; 83,,:)0 p!J
riodista 'qW� �� :tó'úiou ',im- ra a 'segunda; 56,30 para a

passiveI traball�r, )!Ç>b ,per- I terceira; 160,10 para ,a quar
seguição comunista�, o .' que ta e 250 cruzeiros 'IXtt'::t a

motivou tambem sua saída. I quinta categoria.
,7

'

o_�

OPERAÇÃO FRAN
CESA CONTRA OS
REBELDES DE

ARGEL,

�UM' BILHÃO DE CRUZEIROS PARA
"

PAGAR OS INSTITUTOS
RIO, 11 (V. A.) - Em co- tancia que será paga aos Ins

mentario destacado, "O Glo- títutos, a título do debito da

ARGEL, 11 (U. P.) - For- bo" diz hoje que a "situação União. Tal emenda -'conclui
ças francesas de infantaria, das instituições de previden- o jornal - foi sugerida pelo
paraquedístas e unidades cia social, como se sabe, é sr, João Carlos Vital, -

que,
blindadas iniciaram hoje, ao séria, em virtude da melhoria como se sabe está incumbi
amanhecer,' grande operação de benefícios,' resultante' de do de estudar e sugerir me

na zona rronteíríça, onde se leis votadas pelo Congresso dídas, visando precisamente
ocultam mais de mil rebel- Nacíonal sem recursos cor- melhorar a situação geral
des armados. Supõe-se que respondentes e ainda do não dos orgãos de previdencia so

entre os franceses' figuram pagamento da quota da U- cíal".
cinco mil homens chegados à níão, que j á se eleva a cerca

Argélia na semana passada, de vinte bilhões de cruzeiros.
como reforços. As autarquias estão mesmo

O chefe das operações adi- em dificuldades pára obter o ENERGIA ATÔMI�A
a?tou "que. a limpeza a1)ran-1 numerarío necessarío ao pa- NAÇõES UNIDAS, 11 (U.
gia a totalidade da zona de zamento de benefícios aos P.) - A Comissão Politica
12.000 quilometros .quadra- ;eus segurados. Por esse mo- das Nações Unidas continua
dos, a fim de liquidar com as tívo o senador Alberto Pas- o debate em torno da reso-

'atividades dos nacíonalístas qualini, relator do orçamento lução apresentada por um

insurretos da semana passa- do Ministério do Trabalho, grupo de sete países, visando
da". vai apresentar emenda dis- a criação de um organismo
Até, agora já foram prati- pondo sobre' a dotação de um I internacional de energia a-

cadas pelas autoridades 370 bilhão de cruzeiros, impor- t tômica. '

prisões.

REPRESENTANTE D_E EISENHOWER
Chegou, ao Rio, Jefferson Patterson
RIO, 11 (V. A.) '- Chega I presidente. Ocupou também

hoje ao Rio o sr. Jefferson ,um posto díplomátíco no'
Patterson, representante' es- Cairo e foi representante dos

p�cial 'do presidente Dwight Estados Unidos na Comissão
D. Eisenhower junto à Expo- sôbre os Balcãs;da ONU, car
�;j'(;ão'lhternàêfõna:l. de �ão go esté' que desémpenhou co-

�

Paulo, a inaugurar-se em 15 mo ministro. Foi primeiro se-

de novembro, cretárío e conselheiro de Em-

_
baixada em Lima, de 1942 a

Patterson, q-ue passou trin- 1945.

ta anos no serviço díplomá- 1 Patterson reside em Was

tíco dos Estados Unidos até hington e é diplomado pela
se aposentar em 1951, terá o Universidade de YáÍe e pela
posto de embaixador enquan- Faculdade de Direito ela Unl->

to estiver representando o versidade de Harvard.

O, URUGUAI PODE
APOIAR A POLITICA
INTER-AMERICANA

NOV-A IORQUE, 11 I,U. P.)
- O dr. Eduardo Jimenez de

Arechaga, secretário do Con
selho Nacíonal do governo

urüguaío, falando na Asso

cíaçãe Uruguaio-Norte-Ame
ricana, declarou que "O Uru

guaí", embora país de límí
, tadas possibilidades. tom
muito para oferecer em apoio
intelectual à politrca in ter
americana".

FIRMA.S ·DE S. PAULO
. teriam obtido, cambio' de ma!lelra Irregular

I �IO, 11 (V. A) - Segundo produto é de cerca de seten- Isso tem sido possível, se

alguns jornais, firmas de ta dólares, cif porto nacional. gundo aqueles j(;lrnais através
.são Paulo tem conseguido li- Ess,e cambio teria sido ad- da importação de adubos,
cença e cobertura cambial quirído com ágio de pouco com forte desperdício de di

para importar sulfato de a- mais de dez cruzeiros, por visas, necessarias para a 0,

monia na base de mais de doIar, o que teria produzido quisição de outros produtos
três mil dólares por tonela- um lucro de cerca de trinta essenciais a economia nacio-

I
da, quando a cotação'V do, milhões para os interessados. nal.

O· Ministerio
..

daj Aeronáutic.· ainda
não recebeu o relatório sobre os «�iscos ,oadores),
RIO, 11 (U .• P.) - O 1;1'i-. aguardando o resultado das mesmo ao sr. ministro da

gadeiro Gervásio Dunean, pesquisas que" mandei :eali- Aeronáutica e somente sua

chefe do Estado Maior da zar desde o dia 25 d(! !Jutu- excelêIlcia será juiz da con

Aeronáutica, falando aos �or- bro. Tão logo receba o l'I�la- veniência ou não da divui�3.
nais, contestou a notícia de tório darei conhecimento do ção".
que já lhe havia chegado I '.,,' Ij� i '

às mãos o relatório sobr� "08 -----,---------------"------.....;..------

discos voadores". Tamhéln'
desmentiu que tivesse vindo
ao Rio emissários do COlmm

do da Base Aérea de, l'oIto
Alegre, com a incumbência
de expor, pessoalmeqte, no
Estado Maior, o resultado elas

investigàções.
,

"Continuo -;- frisou o �ri'
gadeiro Gervá,sio Duncan -

«Excelente •

COisa))
WASHINGTO:t-l', 11 (U. P.)

I nucleares, porém rechacou
- O primeiro ministro, sir as exig,ências socialistas, na

Câmara dos Comuns, para
que procure pôr .têrmo às
'provas atômicas, antes que a

atmosfera fique envenena
da.

Winston Churchill, está con

vencido de que teria sido
"excelente coisas" não se

tivessem descoberto as armas

H,egado "habeas-corpus" § • �
ao ,sr. AdelDar deTBarros

RIO, 11 (V. A.) - O Su- Tribunal de Justiçfl. de São
premo Tribunal Federal e- Paulo, no processo que lhe'

é movido pelo Ministério PÚ
blico Estadual, decidindo p�
la negativa por seis votos
contra quatro,
Votaram contra o pedic.1.o,

além do relator do feito, mi
nistro HenriqUe AVila, os mi
nistros Afranio Costa, Luiz
GaHoti, Hahnemann Guima
rães, Ribeiro .costa e Oro
zimbo Nonato,�, favoràvel
mente, os ministros Lafaiete

Andrade, Abner Vasconcelos,
Macedo Lindolfo e Mario

xaminou em sua se.3são de

hoje duas petições de "ha

beas-corpus" preve n ti vos,
impetrados pelo sr. Ademar
de Barros 'contra o ato do

Guimarães.o PAPEl·MOEDA EM CIRCULACÃO
,

RIO, 11 (V. A.) '- Segun
do quadro dos valores, im

portância e quantidade 'de
notas do papel-moeda, orga
nizado pela Qaixa de Amor

tização, circulavam, em 31 de
outubro findo, 585.737.826 cé
dulas de um a mil cruzeiros,

no total de, Cr$ Estiveram presentes' ao

54.540.950.803,00. julgamento o procuraJdor ge:"
qonfrontando essa, impor- ral da República, sr. Plínio

tância com a de 30 de setem- Travasso, e o advogado do
bro último - Cr$ sr. Ademar de Barros, sr.

54.142.2�5.304,00 - verifica- Teotonio Monteiro Barros
se uma diferença, para mais, I que fez da tribuna, a defesa
de Cr$ 398.655.499,00. d� seu constituinte.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I Florianópolis, Sexta-feira, 12 de Novembro de 1954
-_-.__,�� ,"' ....

!DR. GUERREIRO
M E D I C O 5 IDr. JUJiIl Pr upitz 1 DR. CLARNO G. <..:bcfe do Serviçode Ouvidos - Nariz e Garganta

MARIO I .

Illh
I GALLE�TI do Hospital de Florian6polis

.

DE LARMO I DR. NEWTON DRA. WLADYSLAVA
"

[O
.

I
_ ADVOGADO _ A clínica está montada com os mais modernos

CANTIÇÃO' D'ÁVILA I W. MUSSI' Ex interno da 20a enfer-
I

Rua Vítor Meirelles, 60. Aparelhos para tratamento das doenças da especialidade
- MtDico - , CIRURGIA GERAL e maria e Serviço de gastro- 1 FONE:'2.468. U�TRASON (Tratamento das Sinusites sem operação)

CLíNICA :DE CRIANÇAS Doenças de .Senhoras -, ' ..
• 'enterologia da Santa Casa I - li'lorianópolia - NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites e

A D U L TOS Proctología -:- Elet.ricidade 'DR. ANTONIO, DIB do Rio de Janeiro (Prof. inflamações do Nariz e Garganta)
Doenças Internas Médica MUSSI I W Berardinelli). lONISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho

;ORAÇAO - FIGADO - Consultórí o : Rua Vitor _ M&DICOS _ Curso de neurologia para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de
RINS - INT'ESTINOS Meireles n. '28 - Tetefone: CIRURGIA-CLtNICA (Prof. Austregesilo) .

,

O ESTADO Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos, Em muitos
Tratamento moderno da' 3307. .

GERAL-PARTOS Ex interno do Hospital . casos são evitadas as operações das Amigdalas
SIFILIS Consultas: Das 15 horas Serviço completo e espe-, maternidade V. Ama:al. j A�MINI��RAÇÁ? ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faríngíjes

Consultório - Rua Tira- .m diant.. c ia'lizado das DOENÇAS DE' Doenças �o estoma?o", Redação e.Oflcmas, a �ul' e inflamações dos Ouvidos)
dentes, 9. Residência: Fone,3.422 ISENHORAS com modernos inte, tinos, fígado e vias Conselheíre Mafra, n. 160 'RAIOS X (Radiografias da Cabeça)

HORARIO: Rua: Blumenal n. 71. métodos de' diagnósticos e biliares; dos rins, útero e. Tel.. 3022 - Cx, Postal, 139 REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de
Das 13 às 16 horu. I tratamento. ovários.

. DIretor: RUBENS A. --- (OCULOS)
Tel.: Cons. - 3.415 - Res. SULPOSCOPIA _ HISTE-I Disturbros nervosos.

.' .

RAMOS. LAMPADA de FENDA (Vertficação e diagnostico de
- 2.276 - Florianópolis.

DR, MA'R'10 WEN-
RO - SALPINGOGRAFIA "Consultóric: Vitor Mel- . lesões dos Olhos)

. .

_ METABOLISMO BASAL
i
reles 22. Gerente: DOMINGOS F. DE INFRA VERl\IELHO

'

DHAUSEN Radioterapiap 01' ondas Das 16 às 18 horas. AQWNO. Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de

CLtNICA M�rICA DE curtas-Eletrocoagulnção - Residência: Bocaíuva 20
.

Pulmão e Esofago
ADULTOS K CRIANÇAS Raios TJltl'? Yioleta E Infra Representantes:

I
Consultório: Visconde de Ou�o Preto 2 (Altos da Casa

Consultório _ Rua Joãu Vermelho. Representações A. S. La-
.•. .

Belo Horizonte

Pinto, 10 - Tel. M. 769. Con su ltór io : Kua,Trajano.! A D V O G A DOS ra, Lt(�a. Residência - Felipe Schmidt, na '1'elefone 2.365

Consultas: Das 4 às 6 ho- n , 1. 1° andar - I�ct'ifício do
1

Rua Ser.ador Dantas, 40 Consultas - pela manhã no Hospital - A tarde
raso Montepio. - fiO andar. das 2 horas em diante no Consult6rio
E.esidência: Rua Esteves E,üorá";o: Das 9 às tz ho- DR. JOSÉ MEDEI- I Te�.: 22�5924 -, Rio de1-·-----.---

Júnior, 45. Tel. 2.812. ras - D:. MUSSI.
ROS VIEIRA rJaneJr(�. \. 'CARDIOLOGIA Das 15 as 18 horas - Dra.

GADO _ Repl'e�or Ltda... , DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO
�

_

Consult6rio: Rua Vitor OLHOS - OUVIDOS MUSSL I .

- ADVO.
It
.' Rua Fellpe de Ol ívelra,

n."ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO ALERGIA
Meireles, 22 Tel 2675. NARiZ E GARGANTA Residê.rc ia : Avenida T'rom- Ca ixa Postal,.,-l50.- a):\l. 21 - 6° andar. DERMATOL@GICA E CLINICA GERAL

.

::r��:�taS;::,!�" Quor-
DR. JÚLIO OOlN I ','W'kY. 3� O; s:�;�rm;.:U_

Te].

�;!!�&�!.!;
p,u I,

! Dr. MigueCIunes Ferreira
Das 16 às 18 horas. VIEIRA RINDO

'.'

Ano G.·' 170,00 CONS. - A' RUA VICTOR MEIRELLES N0 18, 10
Residência: Rua F.lip.1 MÉDICO. e

..;Ij,�, Semest;oe. . .. Cr' 90,00 ANDAR DAS 9 ÁS 11 HORAS - DIARIAMENTE
Schmidt, 23 - 2° and�,' ESPECIALISTA EM

I DR- C.LAUDIO
No Interior RES. - DUARTF. SCHUTEL N° 38 FONE:' 3.i4U

1 T 1 3002 OLHOS, OUVIGOS, NA- Ano Cr' 200,00
apto - e. ..

RIZ E GAaGANTA ., BORGES Semestre Cr' 110,00

DR. WALMOR ZO- TRATAMENTO E OPE- ADVOGADOS Anúncios mediante COD-

MER GARCIA Inf,"_V�!�,t�ES Nebuli-

I

••e;::�e :�u��:�� �����::; tr�,:" ,""'.oi,. mesmo .A. Dr. Carlos F. "'EngelsinuD.,lomado pela Faculdade zação - Ultra-Som
I

Fedf'ral ,., Tribunal F'ederal P�dblicados. não serão devoI- Médico dos Hospitais Ame�canos e da ForçaNacional de Medicina da (tratamento de sinusite sem d e Recu rsos. v� u"'. ._ _ Expedicioilária Brasileira /

Universidade do Brasil -

operação) ESCIUTORIOJ:, I ,A. �Ireçao nao 8". re8po�- MÉDICO � OPERADOR _ PARTF.IRO
Ex-interno por concurso da Anglo-retinoscopia - Re' I r in n

ó

t o n s l"dlflcio l sab il iza pelos conceitos eml-I O d S h � C
.

P
t'

.

I' n r i: '. .

12 'tl'dos nOdo arttzos ",ssl·nados. oenças e._ pn (" as e nanças - artos --: OperaçõesMaternidade-Escola
. ceita de Oculos - Moder- São .l orll'e. rua T'rajan c. �. fi O Mais Moderno e eficiente Tratamento e Operações I(Servíco do Prof. Octáv.lo no equipamento de Oto-Ri- - 1° andar - sala 1. das doenças ele Senhoras

Rodrigues Lima) nolaringologia (único no I Rio de .1 aneiro - Ediflcio -w;- - ................ -,........- Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentruaes ton-Ex-Interno do Serviço de Estado). Bo rba r.ato. Avenida Antõ-
_

. turas, zumbidos de ouvido, neurastenia, irritabilidadeCirurgia do Hospital Horário das 9 às' 12 ho- jnio Car-los �07 - sala 1008'llnformaçoes insônia. impotência e frigidez sexual em ambos os se-:I. A. P. E. T. C. do Rio de ras e das 16 às 18 horas
_ xos - Tratamento pré-nupcial e pré-natal.Janeiro Consultorio: Rua vi'

J \

'
\ utets C?per�ções e.specializd�s do ouvido, nariz, garganta,.M�dicG do Hospital de tal' Meireles 22 - Fone sinusítes, p<:lIpos, desvios do septo (nariz) labio partidoCaridade ,. 2675. Dr. Ylmar Corrêa - Operações de hernias, apendicites ovário uteroDOENÇAS DE SENHORAS Res. - Sua �o - Jorge,

CLINICA MEDICA
O leitor encf\!ltrará" De.· hemorrnidas, adenóides, hidrocéles,' varicoc�les e

'

-- PARTOS-OPERAÇOES 20 - Fone 2421' ta coluna, Informaçõt's que varizes, elefantiazes,
CODS: Rua João Pinto D. 16, CONSULTAS das 10 - 13 horas "necessíta, diàrlamente e d.

das 16,,00 às 18,00 DR. VIDAL Rua Tira!iente 9 - Fone 3415 Ilmedlatu: C I R U R G r A -E M 'G E R A L
_

horas. CLíNICA DE CB1ANÇAS . I ,Tratamento garantido de varizes, úlceras varicosas,
Pela manh' atende CONSULTORIO _ Feli-

-

lORNAIS Telef;n. hemorroldss com 6 injenções, sem dôr '

diàriamente no' Hos- hmid O
'

J
'

( I O � d 1.011 OPERAÇÕES E TRA_TAMENT_? DA TIROIDE (Papo)
pital de Caridade. pe Sc

.

t, 38.

r o'se avares racema
sta (I ••••••••••

Z.-5' Tratamento. e OP.eraçoes do estomago, fígado, vesicula eCONSULTAS - Du 41 •
' A.�a.zeta ..

,........
v

t t T bResidAncla: n
-

d 1 d -.57°
in es m,o.. - u. agem duodenal.

,

6 h iarro a ar e ... .. W T t t d S f I I"ua: General Bitt.ncourt as oras. MOLE'STIAS NERVOSAS E MENTAIS - CLINICA
I Diária da ManhA '-. .. 2.463

ra amen o alI IS pe o processo Americano, mais
I Residência: Tenente Si! GERAL V d d 2.010 , . •.

moderno, em 3 ou 15 c1ias.
D. 101. '.' A er a e •.••.••'..

I
Te d

.

I v€!ira, 130 Imprensa Oficial 1.'S8.
cmca umca no muno o pma o tratamento do Heman-

Telefone: 2.893. glO ( h d h )FONE _ 3.165. Do Serviço Nacional de Doenças Mentais. HOSPITAIS
ma mane as e VID o . no rost.o ou no corpo. com

DR
.

Chefe do Ambulatório de Higiene Mental: D r. id d
.

, 100% de cura.
. '

.

. A.RMANDO VA-
DR. ANTO-Nl'O' MO-

� ,·.ar a e:
R 't d 6 1 T

_ Psiquia,tra do Hospital - Colônia Sant'Ana. (Provedor) r

314'1
ecel a e cu os - ratamento e operação dss doençasLÉRIO DE ASSIS

. NIZ DE ARAGÃO Convulsoterapia pelo eletrochoque e car- (P(lrlarll1l .. , .•... !.03�
dos olhos: PTIHIGIO, CATARATAS, ESTRABISMO,

- MtDICO - diazol. Insulinoterapia. l'dalarioterapia. Psico- \ Nf-"'i'u !t8mOfl; a.�!l '. ETC.'
Dos Serviços de Ctinlea In- CIRURGIA TREUMATO- terapia.. :Hlilar _.......... 1.1:\

o\TENDE A QUALQUER HORA DO DIA E DÁ
fanti) da Assistência Muni- LOGIA CONSULTAS: Terças _ Ql,lintas du 15 às ; .â .. SebsstiA(' (Cas. NOITE
cipal.e Hospital de Caridadc' Ortopedia 17 horas. Sabado (manhã)

-

de Saúde) 3.153 Consutório: Rua Deodoro, esquina da Vidal Ramos,
CLíNICA .M�DICA DE Consultório: João' PiDto.· Itua.,Anita Garibaldi, esquina d. General Mate�nld8de noutor Residência: Coqueirós, Praia de Itaguacú Casá da
CRIANÇAS E ADULTOS t8. Bíttencourt.

.

Carlos Corrêa .. , :.1" Torre.
- Alergia - Das 15 às 17 diAriamente RESIDENCIA: Rua Bocaiúva, 139 Tel. 2901 CHAMADAS UR-

Consultório: Rua- Nunes Menos aos Sábado!.

I GENTES I

Machado, 7 - Consultas das Res.: Bocaiuva 186. Corpo de Bom)k,lro. 1.1lUl'
15 às 18 hora�. Fone: - 2.714. �erviço Luz (Reela.
Residência: Rua Marechal

DR. HE N R I QlJ E mações) .........
Guilherme, 5 - .Fone: 3783, Policia (Sala Ctlmis-

PRISCO PARAISO Dr. Ney Pfrrone' Mund

i

Indicador' Profissional

DR. ROMEU BASTOS
PIRES

. \

- M�DICO -

Com prática no· Hospitai
São Francísee de Assj� e na

Santa Casa do Rio de
Janeiro

CLINICA 1U:DICA

molCO

"/ O MrAOO

CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E
GARGANTA
- do-

'1..404

DI�. ANTONIO MODESTO
. .

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

RAPIA DO HOSPITAL DE CARIDADE.
AUSENTES ATE' MElADOS DE OUTUBRO.
ESTAGIO EM S .PAULG PAff� ATUALIZACAO NO

TRATAMENTO DO ,CANCER E DE TUMO:::-:'ES EM GERAL.

DR· I. LOBATO
FILHO

Doenças do apare�o respi- Operações - Do.nças Formado pela Faculdade Nacional de Medicina tini-

ratório de Senhoras' - Clinicá

de,
versidade do Brasil

TUBERCULOSII d I RIO' DE JANEIRO

RADIOGRAFIA E RA!'>IOS-
.A u tos.

Aperfeiçoamento na "Casa de Saude São Miguel"
COPIA DOS PULMOES

Curso d. Especialisaç'o Prof. Fernando Paulino
Cirurlia do ToraI no Hospital dos S.rvidores Interno por 3 anos do Serviço de Cirurgia

Formado pela Faculdade do Estado P-rof. Pedro de Moura

Nacional de Medicina, Tisio- (Serviço ,J.) Prof. 'hrl&- Estagio por 1 ano na "Maternidade - Escola"
!ogi8ta e Tisioeirurgião do I no de Andrad.) Prof. Otávio Rodrigues Lima

Hospital Nerêu Ramos
(' lt _ P la manhll Interno .por 2 ano do Pronto Socorro

C d
- .

I'
-

1
Jonsu as e

xurso e especla Izaçao p·e a .'
- -

S., N. T. Ex-intemo e Ex-as- no Hflspltal d. Carld.d.. OPERAÇõES
eistente de Cirurlia do Prof. A tarde, das 15,30ha. CLINICA DE ADULTOS

Ua:o Pinheiro Guimarles em diante no consult6rio, DOENÇAS DE SENHORAS
(Rio).

\ .

CONSULTAS: No Hospital de Caridade,
.

diariamenteá RIJa Nunes Machado 17,
CODS: Felipe Sehmidt, B8 das 8 às 10.
_ Fone 8801. r�sqll,n. d.. Tl'rad.nt••. Tei. No co�sultório, à Rua João Pinto Dr. 16 (lo and.)
Atende em hGra mareada. 2.766. Diariamente das lO às 12 e das 14 às 16 horas.

Rrs: Rua Slo JOora-e BO - Residencia - rua

presi-I
RESIDENCIA: - Rua Duarte Shutel, 129 - Florianó-

Fone 289B. dente Co'Itinho 4.4. polis..' .

.

.

Bário) ...... ;.

Plllíeia (Gab, Del .. -

'iado) .. . .... ... 2.59.t
COMPANHIAS U'I
TRANSPORTa
AtREO

'TAC .

Cruzeiro do Sul . '1' •

Panair .

Vari, ' .. " .

Lóide A'reo .

�al .

Scandinava•.......
I HOT&IS
Lux _ .

Ma,e.Uc .

Metropol .

La Porta .

Cadque .

CeDtrd .

Illstrela
Ideal .

ESTRJ:ITO
DJ.qu. .

.

3.700
Z.500
3.553'
2.325
2.•02
%.358
Z.500

Navio-Motor «Carl Hoepcke>l
RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

Viagens entre FLORIANOPOLIS • RIO DE JANEIRO
Escalas intermediárias' em Itajaí, Santos são S__

bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes q�atro últi-
mos apenas para movimento de passageiros.

'

As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela Ubatuba não
prejudicarão o horário de chegada no lUO (Ida) e

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"

2,021
Z.276
3.147
'.321
1.449
2.UI

!.J7i
'.C5�

IDA VOLTA
Santos
7/11
19/11

1/12

\

Itajaí
13/11

I 25/11

Rio
6/11
18/11
30/11

Fpolis
11/11
23/11

--� p. •

Lavando com Sabão '

.

'Virgem ES]JeciaHdade
da ela. IBTZIL ,INDUSTRIIL-JolovUle. (marca registrada)

I

ecODomiza-set te o e dinheiro
_____

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

S��Ã��:RCtAt .

ESPECIALIDADE
�.::.t::'%�;:rr

-.- .. - .. --"- .. ---- -, .. -. . .. ---- - .. - .. -- ... -----.-'- ..

-.-----<--.-.7::,;:,:'".-------...,...--
. \

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1IItlI!I1IM�,

"O ESTADO" \MOlÉSTIASdaBEXI�A; Assembléia Estadual
NO LAR E NA SOI'IED,A"DE

�:,:��::';.:::o;�;.���::,�:�:;,;:: ..
'" lil;� Proposta à crla�ão' do cargo d8 flce,.,8overoador

"
são frequentemente a origem do �L

_, ", _ . , " "

mal-estar geral. Sendo a bexiga a

' Na ,sess�o realizada a�te- a seguinte redaçao: 'e,xerclCio, ter�, aínda rixada

porta de saida das substâncias tóxicas
ontem, fOI apre�entacla a se- "Art. 45 - O eovernscor e pela Assembleia Legislativa,

I e impurezas que os rins separam do guinte_proposiçao: _

o vice-governador exercerão uma verba par,i representa-

sangue. sofre-se dores cruciantes,
EMENDA A CONSTITUIÇAO os cargos por cinco <mo"", ção.

I devido a constante passagem de tais.,,;::-
Apresentamos, nos têrmos ao art. 48, que passa a ter Parágrafo ?� - �uan�q to-

, substâncias por êste delicado órgão.
-

"'--
do art. 128 da Lei n. 2, de 23 a seguinte redação: ra do exercício, em virtude

I
". I "",�.'_'

-

_,___-= _' de julho de 1948 (Regimento "Art. 46 _ O �overnador e de licenca, perceberão o go-
estes maes e o exa- :5=:::,- _ �

- .Ar _'
..

gerado desejo de aliviar �� Interno), a seguinte emenda o vice-governador tornarão vernadar e o vlce .. governador
• bexiga, devem ser cem-

--=
à Constituição cio Estado, d�' -

d A "'PITl metade de subsídio salvo) au-
batidos, tornando. ainda hoje, as Pilulas De Witt, Sua açõo posse em sessao \.a:", - •

-

• , '_
calmante e ar-tlsétlca, faz-se sentir logo na bexiga, nos rins a

santa Catarina: bléla Legislativa, 0'.1, se esta sencm a serviço rio Rs.ad 3,

em todas as vias urinárias, As Pilulas DeWitt são fabrtca, , não estiver reunida, l'erunte quando o perceberão ínte-
das es ecialmente para as doenças dos Rins e da Bexiga, Ao ítem I do art. �:\ que 1 t "

o Tribunal de Justiça". gra men e ,

passa' a ter a seguinte reda- ,

tParágrafo único - o go- Ao art. 50, que passa a, er

cão:
, vernador e o více-governadcr a seguinte redação:
"I - dar posse ao gover-

1· prestarão, no ato (ia posse, "Art. 50 Prevalecem, quan
nadar e vice-governado� € el-

êste compromisso: "Prometo to ao governador ou vtee-gc
tos; conhecer das suas re-

manter, defender, cumprir e vernador e aos seus subsütu
núncias, conceder-lhes ou re-

fazer cumprir a oonstítutção tos legais, quando em exer

ousar-Ines licença para in-
Federal e a do Estado, obser- cício, as proíbtçóes constan

terromper o exercíclo das
var as leis, promover a feli- tes do art. 11 rle:;t.l. oonsu-

runcóes, ou para se ausenta- .

cidade pública e desempe- tuíçâo".
rem do Estado por m-iís de

nhar o meu CalT:O honrada,
vinte, dias"; leal e patríótícamente". ao art. 51, que' passa a ter
ao item VI do art. 23, que

a ter a seguinte re.Ia- ao art. 47, que passa a ter a seguinte redação:

O Presidente da Câmara Municipal de passa
a seguinte redacác: "Art. 51 - O governador e

1:;\1
r 1 h de convid

cão: "Art. 47 - Oonsídera-se co- o vice-governador deixarão o

.[' orianopo is, tem a, onra e convI, ar as au- "VI - autorizar o gover- ,

mo tendo renunciado ao car- cargo rio último dh de quín-
D1', Ylmar de Almeida 'em nossa Capital, especial- t id d "'l't 1

"

ti P nadar ou o vice-governador a

Co...·eAa
Or! a es C,IVIS, mI 1 ares e ec eSlas lcas e o 0- go o governador ou o vice- quênío, sucedendo 'lhes ime-

, , 'mente, de numerosos ami- ' ausentarem-se do Estado por

I vo em geral para, no di'a 15 do andante, a's 14 governador que, salvo motivo diatamente os recern-eleítos.

,gos e admiradores, mais de vinte dias";

I
I de fôrça maior, não tomar Parágrafo único -' Se o

Pelo labor perseverante, horas, assistirem a sessão solene que a Câma- ao art. 41, que passa a ter
� posse até trinta dias, apos a governador' eleito se achar

i sem hiatos e sem medir sa' b
' a seguinte redação:

ra Municipal fará realizar, quando rece era "AI.t, 41 _ Em caso d e ím- data ,em que for ,Cl,'iPIIily.allo,: impedido ou faltar, a subatí-

crifícios, o ilustre parla- a
,-

f
'

tê

I
" d P edímento ou .vaga do gover' ou, empossa o, nao assumir tuíção ar-se-a nos. el:n:os

mentar tem carreado para O COlnpron1lsso e €lnpOssara./no cargo e re- p
_ , t o exercício elo cargo centro do art. 41 desta constttutção.

I
o seu nome a estima e o f d C I S D O C h nador serao sucessivamente f

'

'.

'cito a apita, p r. r, smar un a,
h 'd ercicío de g"

,de igual prazo",
'

i Estivalet Pires
it d t tê C ama os ao ex u 'v- , , _

respei o e quan os em a
loria I d bi 1 1954 ' d o I ao art. 48, que passa a ter Waldemar Grubha

ventura de partilhar de sua F orianópo is, 10 e novem ro (e, «r.cr: vêrno o VIce-governa or,' .
_

'
_ "

, ,

t d A bléi Le a seguinte redacào: João RIbas Ramos
'

d A�' .

d P d P
. preslden e a ssem era .

,
'

amiza e. ,l1ionlO e a ua- ereua ' ,,"Art 48 _ O governador e Braz Joaquim Alv{!S

I 'Às merecidas homena- d
zíslatíva e o presidente ,,0 .' d

' " h' B'tt t
Presi ente T'" ib I d J tl'ca do 'i' ,�� o VIce-governa 01' re:?lf,ll'UO Ba la I encom',

, d'
A d 1 .r:. '

rI una e us .l!.�"'-" " '.

I gellS e apreço e e ap auso
do, O substituto �ssurl1i'rá \l n� caPdrtal_ do Esta,.]') c (leste Oscar Rodrigues ..la .sova

I que, por certo, o dr.1 Ylmar
__,._,_., __ , .�__ .. _. __.._'--"__ d t d enra. e

nao po erao ausen,ar-se p::lr Antônio Gomes de Almeida

! Corrêa receberá pela aus- cargo en ro e quar v
,. 'd' I'

.

V F'
d 'f'

-

da maIS de VInte la:;, sem lCf.J1- LenOlr argas -ert'{'lr,'l.

!piciosa data, O ESTADO'

PROG'DAMA D,I\S SOLENIDADES DE
oito hor�s ad�en ItCaça'J

"

ca da Assembléi:'l.Legis!ativa Wilmar Dias

I 'd
- ,

g.l. vaga ou lmpe lmen o. .

'�"," I 'do B' b
se associa e coraçao, pOlS r' a\. _, ., ....,...: '

,

,

'

, ' P' f 10 Se' por
ou da Comlssao PCImar,cll.l', E pi 10 ar osa

A d t d h, 'g' t a a ql
ue se desvaneee de ,con�á-I POSt'E DO PRr'FEITO OSMAR ClJNHA q\la�qr�:;'aç�usa antes de de. sob pena de perda (lO

cargo"'1
Francisco Neves

..

a a e oJe re IS r ,o entre os seus maIS sln' .,.1.' ,I� � � I, . .' d"" 1 ao art, 49.. que passa a ter Fernando Oswat.J.l Oll\'t�lra
'

d d t t l'
.

I
� .. . - l-corridos OlS 'Unos e melO (e ,... _ . . '.

'

passagem a a a na a lcra cer,os amigos,
'

, t 1
'

, a segumte redacan: OctaClho NasClm&'l1to

d d YI ar de AlIne'da FAZEM ANOS HOJE r.)O�1INu""O - dia 14 - às 8, 12 e 18 horas.,... Salva de penada governamen a, OC01-
.

, . .. II
o r, mI, ,

.

, : ' -"

d d f
"Art, 49 - No ulhmo ano SIqueira Be o

Corrêa, médico ilustre e de-
"

- sr, Pedro Soares de, 21 tiros, rer a vaga e governa Dr
da legislatura 8.r:t\':I'lOr à c-' Volnei Collaco de Olivt1l\'a

putado ii Assembléia Esta' Oliveira, alto funcionário No r::::;treito: Missa em :::ção de graças, oferecida pelo ViC�-gOVerna�o:, _ �ro�ed��� leicão para govemudor e "i- Protógenes Vi�ira
dual. ! do Ministério da Guerra, povo do Estreito ao doutor O!;�nar Cunha, Prefeito eleito de se-a atnodv�

e deIça� den rOb ce�governador, se'::'io f;".ados Ylmar de Almeid,l Corrêa

E I d' d 1'1"
'" a' Oi'to llor'as sesse!1 a laS ep01s e, a er- , ,

,
'
,.

_

i ntre os va ores, a nova servindo no Hospital esta ,'.onunopoHs,"s,
-

S t
os seus SUbSldlOS pela f.,;.,�el11- Ivo Stlvelfa

-

t' G'
-

d b d Na Tril1.él2cle:'�S6il'ée na A",ssociação Desportiva Trinda- ta a vaga. e es a se ronsu-" ., I" N'b
.

'geraçao ca armense, que uarmçao oU e g za e me- ., , "d t 'd dr
bIela Leg'lslatlV,l., I O IVIO o rega

mais dignamente represen- recido conceito; 'dense. ma:- Ilda segun a metal
e ..

Parágrafo 10 ._ O gover- Lecian Slovinski
,

I'
A. 1 2a FEIRA dia 15 peno o governamen a , n e- , ..

tam a mte 1gencra e :;I. cu -

I
- sr, Américo Souto;

,-,
_ " , f' nadar, ou seu substituto cmJose Gallottl Peli:oto

tura da nossa terra, o no- i _ sra, Maria Azir de AI- As 6 horas � salva de 21 tiros, lciçao para o cargo sera elO

dAs _ 9 horas --= Missa .em ,ac,ào' de graÇ,as -na_catedral ta, dentro de trinta j�as de
me o aniversariante, por meida Lopes, 'esposa do sr,

d' d d Metropolitana, oferecida' .pelo povo pois da verificação da :aga 1I�..,_·'W_·'Io_-""_""·_rI'·_.., o:r'W.�III__rI'·..,- ."..-_
-

.,.. _ .

sem uvi a, ocupa estaca- Lauro Lopes; ,

t'
.

ilhéo, I
pela Assembléia Leg!;,lu"lva,

da posição, seja no alto mis-
I
- sr Nelson 'Murilo AI-

Af'. 12 horas _ Salva de 21 tiros. por escrutínio secrp.to e ma-

ter da sua função profis- ves
As 14 horas - Posse solene do Prefeito Osmar Cunha, ioria absoluta de '/O�,OS: se,

sional, em que se tem reve-
'

- sr. Adolfo Elpo da Sil-

I t'
,

peran'"e a Cãmara Municipal. no primeiro escru lrilG, 'le·

lado um perfeito conhece-' veira, destacado de,sportista ,
bt'

d d f h l
' ,As 16 horas � Se&sões clnemàtográficas para os filhos nh�m, candida,t� o lver ess,a

01' q so rimento lunano, - sr. Ladislau Grans, I de oper:irios, 'malOna, a elelçao se fara,
seJ'a nos meios sociais ou competente mecânico da . PODEREMOS FALAR EM' Acresce porém li circuns-

As 18 horas - Salva dt! 21 tiros, em segundo escrutinio, 1)01' MUNICIPALISMO?,
A d

cientificos, onde a sua per,-, Base Aérea desta Capital,' ,

tancia e que nós vivemos

I As 19,30 - Retl'eta no Jardim Oliveim Belo. maioria relativa, cO\1�L1eran, Al d Ol
'

)
1 I' f Ih

sonalidade tem P'ontificado' - dr, Onaldo Pinto de 1 't'
. l' ( varus e ivetral'na capita, mas somos i os

A 2000 - Desfile elas Escolas de' Samba � Ho- do-se e ela o maIS ve,(1o, em d
como homem de raras vir O'll'Vel'!'a, cOllcel'tuado enge-,

s, ..

'1 Agrada-nos, como temos o interior: - Já uma vez

tudes intelectuais e de ele- 'llllel'ro r.esl'dente em Curiti-
' f!1eWl2,'Cln elo povo dos Bairros ao

pre-j,
havendo empate, Em ',lua -

dito, receber manifestações' o dissemos; temos orgulho
feito OShlar Cunha, ,

quer dos casos, o ele��o jeve- I

vado espirita associativo, se- ba i As _ Queima de Fogos de ,Artificio. rá completar o periodo el( de leitores e de ouvintes, se-
I
de sermos 'roceiro, Provi-

\J'a ainda no desempenho de
,

DR, WIV\li\R EUAS I 21,00 jam elas favoráveis ou des- mos de um Estado pequeno,
As 22,00 - Soil'ées oferecidas por diversos clubes seu antecessor. �' ,

mandato eletivo, !)elo brilho I Faz anos ho)'e o nosso con ..

, PaI'a'gI'afo 20 N'- f.�- favorávies, sejam mesmo ·mas de grande ionfluência em

I
JP;h'�1tjvos aos seus associados e em .1,0 I'e pela combatividade com terrânco Sr,\ 'Dr, Wilma)' f' 't tando reunl'dft a A"'�'�,nlble'l',,",' um tanto rancorosas, com,o to�os os setores na ,v.ida do
homenagem ao pro 'ela Osmar Cunha, �, , "

,

que tem marcado a sua: Eli::v;: o �tnivC't',�:1.riante q�l<'
I Florianópolis, 10 de novembro de 1954, Legislativa, a Com\ssã:) Per ..

a que recebemos ,a ,res�erto paIS, a .terra Hummense,

ação,' nestas duas legislatu- : a[.uahlente reside na ritlacl0 A Comissão �anente rlesde logo' a co,nvo-

·1
do nosso comentarlO sobre

I
que mUlto amamos, E nos

ras, como legítimo repre-)
(le Curitib:1, onCle possue cará", q rnunicipalismo: .. I �entimos be� �uan.do �,ia�

sentante do povo, sob a le- lll�a grande firma Constrll' ao a�t, 42, que passa ,a ter O ponto de VIsta exposto lamos pelo hmterland e

genda do PSD, t01 a, "

a segumte redaçao, I no comentário referido, foi mantemos contato com ês'

Por isso mesmo, o dr, I O "ESTADO" :lproveit::m(]o, . ,<" '

'

"Art, 42 _ São <'(.\leli, ;;", bem claro; - Cremos que sa ingênua a boa gente do

Vlmár Corrêa goza de in-lo
ensejo e!1viu-lhc sinceras LIRA TE i15'CLUBE de el'egibilidade para gover�,lsó os municipalistas since- interior. P�r isso acompa-

distutivcl prestígio e de ge- felicitações extensiva" a stn'
"

iii "

'nadar e vice-goVei'':'laOLll'' ros poderão fazer algo posi- Ilhamos bem de perto os

rais simpatias, contaJ'l,c1o, exma, esposa e filha, PROGRAMA DE FESTAS PARA O MÊS f. I _ ser brasileiro ':art, 129, tivo, Criar-se organização no seus problemas e as suas
,

DE NOVEMBRO ns. :r e, II, (1:1 Con'"itul(J�Vl asfalto para controlar a vi- necessidades"Por isso com-

I Dia da Regata(14 ou 15) - 'Cock-Tail dançante. :r'ecleral); da do �nterior é dos maio- batemos os que,' em nome

Dia 21 - Tarde Juvenil d;,s 16 as 20 horas II -- estar no exerci_'.' do: res pel'lgos que poderemos do municipalismo fazem,di.s-

Dia 27 - Grande Sairée eom a famosa Orquestra Ta- direitos políticos;
./"' enfr�nt'ar, O: municípios so demagogia, com pensa-

bajara de Severino Araujo. Reserva de me' I�I - ser ,�aior de trinta p:ec�sam ele hberda?e eco- mento no eleitorado,

sas na Joalheria Mulher a partir do dia 16. e CInco anos ,

,
n.omICa, de, autonomIa com-

ao art. 43, que p:l.�S:'t a ter, pleta porque não basta ape-
a seguinte redação: nas a palítica que no 'Bra-

"l\rt, 43 � são h'p1cgívpis sil, infelizmente, se faz com

para o cargo ele govtrnadGr e dinh,eiro, Se alguém mane- PRESENTES DOS TIS-
vice-governador as lessoas jar o "vil metal" pertencen- SIDORES
mencionadas nos art;-;. !:18, te aos nossos pobres muni- Quando o tuberculoso
139,' n. II e 140 n. r, h)tra b, cípios, forçaraá pelo poder tosse sem proteger a bôca,
e n, II letra a da Constitll:, econômico, a h.egemonia pO' forma-se, até à distância
ção Federal, respeitad.o o (lis.. lítica. E aí então de que va- de um metro, uma nuven

posto no parágrafo 'mlco do lerá essa autonomia dos mu... i>nvisível de' partículas
referido art. 139". '

nicípios com os todo pode-' cheias de bacilos da doença
ao art, 44, que passa u ter rosas movendo os cordéis que traz consigo. Tais mi�

a seguinte reda,ção: nas metrópoles, através da cróbios, atingindo pessoas
"Art. 44 - o governador e fôrça do ouro? t

.

que es elam prOXlIl)as, po-
vice-g'overnador s"rãe ('leitos, Se' outro fôsse o nosso dem contaminá'las,

j
cento e vinte di;;ts ::.mtes do ponto de vista, não êste, ha- Afaste-se dos que tos-
têrmo do períOdo governa- veria razões para nos pelo.

_

sem, para nao ser atin-
mental, por maioria de votos guntarem: - Que direito gido peias partículas
e sufragió u\üversal, dimto e terá você de falar nos pro- infectantes (perdigo..

secreto". \ '
'

blemas ,do interior, se vive tos), projetados de suas

.�A.'AacttCA .ie�$•••ã;
Leve e· saborosa para',os paladare·s·mais 'exigentes

Ef{_ija' eerveja PILSENER
'

Depo�lo. ANTARC:rICA: Rua �ilva Jardim (Prainha)

Soneto

RUA Marechal Deodoro 50,

Guilh.erme de Almeida
Tu senhora, eu senhor, ambos senhores
de um pequenino mundo. No caminho,
nunca vi flôres em que houvesse espinhos,
nunca vi pedras Çlue não fôssem flôres.

Naquele quarto andar, longe das dores
e tão perto dos céus, com que carinho,
com quanto zêlo edificasd o ninho
do mais feliz de todos os amôres! , ,'-�,-,-----

E eu tenho apenas, desgraçado e louco,
daquele amor que le custou tão pouco
esta saudade que me custa a vida!

'

CAMARA MUNICIPAL DE
FlORIANO'POLlS

Convite

Tudo passou, Um dia triste e mudo,
deixaste-me sózinho. Hoje tens tudo:
és rica, és invejada, és conhecida.,.

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

Diário da Metropole

Restaurante Hapoli

AVENTURAS 00 ZE-MUTRETA •••

Preceito do DiaEm Lages, no sul do Brasil, o melhor!

Desconto especial para os senhores viajantes, Nota -- Nos dias 13 e 20 de novembro os, salõ,es do
,

Lira Tênis Clube, foram cedidos ao Clube
Doze de Agosto,

.,,--,----

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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C9NCEDIDA FILlAÇAO A' CONFEDERA
CONSELHOS VTEI8ÇAO BRASILEIRA DE DESPORTOS AOS FRACOS SENIS

,
No século da atividade, o

A Confederação Brasilei- se de passagem, goza de ex- descontrôle dos nervos 'oca.
ca de Desportos, em sua celente prestígio entre os

r'2união de 8 dó corrente, aficcionados barriga-verdes.
deliberou conceder filiação Não podemos deixar de

provisória (até posterior

a-l'assinalar,
com êsse grato re

provação dos Estatutos) à gistro, a atividade profícua ros, negociantes, jornalistas,empate. -

d dPostal 2 x 1: Jair (contra) Com uma a um no mar- novel F:d:ração .Catarinen- que .vem empreen en o o intelectuais, tomem nota:
cador cada qual busca o desempate através de ataques, se de Tem�, ;ntIdade que Presidente .da �.C.T., dr.

"Gotas Mer.delinas" é O
muito bem tramados: Porém é o conJ'unto do Correios e I têm

a presidi-la o incansá- J. D. Ferr'elra Lima, o qual,
1 d

.

D J D
-

t d f grande reanimador dos ner-
Telegráfo's que cons'egue o tão ambicionado ponto pois ve espor�Ista r.,.. nao e� poupa. � .es orças

numa cobrança de um corner mi direita por Pereréca, Ferreira
. LIma,. um. dos no sAent:do de ofl:lahzar com vos. "Gotas Mendelinas" é

a ,bóIa cai sobre a meüi salta Baião 'e de munhecaço ali- gl'andes mcentlvadores do urge.ncla a entIdade ql!e o formidável estimulante da
via o perigo mas a pelota sóbra para Zelton, fora da área esporte amador de nosso Es- pres�de o que acaba de con-

,

'1
'

d J' "lt' tado seguir com absoluto suceso
que sem vaCI ar aüra, ten o alr em u Ima 'esperança

.

G
'

- h'tentado desviar, no que foi infeliz, Alviçareira, sem 'dúvida, d raç:s
ao :e� e�pen o - e

Colegial 2 x 2: Valdir. Atuando na linha atacante tal notícia. Com essa deli-
evo admenC °BJDun o aoCs m.etn-ld 1 b d C 1

'

C t
'

t
'

t'd 1 tores a .. ,na apl a
, o cu ê o o eglO a ;u'mense, por er se sen lama beração, os tenistas catari- d R 'bl' tA' t'd 1° 'd f' 't d t t b d a epu !Ca, o enlS ca a-
am a no peno o, 01 o au ar o en o, rece en o uma nenses poderã. partic�ar, . .'

h:
d'

,

h rmense conseguIU gan ar amagistral passe e LUlzm o, avançou aguns metros e no futuro, de campeonatos f' 'bill'd' d _J d'

1 l' h d d' d'
.

d T 'SSI .a 'e ue po er ,se
ca mamente a m ou a re on a no canto IreIto a me- brasileiros, com grandes -"

t tta de Dino. Quanto a este gol temos a declarar que o possibilidades de sucesso, rbepr:ls�n ar embcampeona. os,

dI'
. -

'l"t - I rasl eiras 'e, em aSSim,cita o e emento nos pareceu estar em poslcao 1 ICI a. uma vez que nova geraçao 1" h' tO dois conjuntos formaram com. Colegial - Valdir' do téns em nosso Estado é amp lar °fS o,nzon es,
t'
n.o

'E
,-

) B'- (P 1) A 'I 'P 1 ('M
'

) M' "-'d' d' que se re ere as suas a IVI-
(ata0 ata0 au o e, n ton; au o ,aneca u- constItUI a de gran es e d d

'

t''1 J' N" L
� .

1 C 11
.

M' (V ld' ) .

1 ., a es espor Ivas.rI o e aIr; el, UIZllll0, ava aZZI, aneca a Ir excepconals va ores, que Ja E t' d b tF 1· A
-

. s a e para ens, por an-e e mto. I tem dado provas sobeJas do
t t t'P 1 D' W d 1 BD' Z'l N" I

1
,'- . - o, o espor 'e ca annense.osta : : mo, an er ey ,e ona oml I ton e ISIO; I seu va or, em competIçoes

Pereréca Walmir, Ferrari, Celio e Jurandir. nacionais, embóra defenden-
O JUIz: Foi o senhor Mario Abreu qúe est'eve bem do côres de outros Estados. I '

melhor que nas Jêzes anteriores.
'

Abrem-se assim, com a
Ó

Anormalidades; Baião substítuiu a Valdir no arco, filiação da F.C.E. á C.B.D., I

ainda no priméiro pei'iodo por sentir-se mal;, no segun- novas e promissoras pers-,
do periodo, retornou á campo conquistando o ponto do pectivas para o fidalgo es- I'

empate. M. BORGES 'porte da raquete que, diga-

I Florianópolis, Sexta-feira, 12 de Novembro de 1954

•

••

ra
A PRO'XIMA RODADA ·DO CAMPEONATO DE PROFISSIONAIS MARCA PARA O PRÓXIMO DOMINGO O MATCH ENTRE
AVAl E'GUARANI QUE PROMf.TEM OFERECER AO PU'BLlCO UM 'DUELO SENSACIONAL,-REPLETO DE lANCES EMO-,

CIONANTIS. AGUARDEM-NO!
<..:�:..:..:++,......:••:..:..,...:...:..:..�..)-+:..:..:..:...:..:..:..:..:..:..:..) c••:..+:..:..:..:..l(..:..:�:..:...:..:++:.....:...:..:...:..:..:...:...:...:+(+(�...:..:+(+(...:++:.

-":0 Estado Esportivo"
..."' � -w+ "'."' � � r.. � {f + : : :..:..:•.

O·rUáõíià�o· ·õ ·Piõiràióà· ·�ó
·

·Câmpeo·õàió· Cãiáifõéósu' ·�i 4Âemo
Está assim organizado o Prôa - Waldemar Annu- I '......,. _.,

�

. .. Prôa - Arlindo Lottici S/Prôa' - Carlos Miguel
programa do' Campeonato,

.

seck I Balisa 2 - Sociedade Es- Piccoli

oatarínense de Remo, a rea- Balisa 4 - Clube Náutico
.

portíva 'Recreativa Ipiranga Prôa - Valner Barbi

lizar-se domingo próximo, na Atlântico
-

Não apresentou guarnição 3.0 PAREO - 9,10 HORAS

baía, sul, em homenagem ao Não apresentou guarmçao Balisa 3 - Clube Náutico "BRONZE ADOLFO

sr, Governado!' Irineu Bor- Balisa 5 - Clube de Rega- América KONDER"

nhausen: tas Aldo Luz Barco - América Medalhas de Prata Doura-

Barco - Silvia Patrão - Harry Weisem- ,da - Prata e Bronze

Patrão - Alvàro Elpo berg Classe Aberta - Single-
Voga - Hamilton Cordeiro \ Voga - Irineu Zimermann. scull - 2,000 metros.

,S/Voga - Francisco. 8c11- S/Voga - Carl Heirinch Balisa 1 -:- Sociedade Es-

mitt Walter Melcher portiva Recreativa Ipiranga
S/Prôa - Edson Westphal S/Prôa�- Osvaldo Gaulke 'Não apresentou guarníção
Prôa - Sadi Berber Balisa 4 _ Clube Náutico Balisa 2 - Clube de Re-

Balisa 6 _:_ Clube Náutico Atlântico gatas Aldo Luz'

Cachoeira Não apresentou guarnição Barco - Nico

Não apresentou guarnição Balisa 5 - Clube Náutico Remador - Luiz Rovaris

Balisa 7 - Qlube Náutico Francisco Martinelli Balisa 3 - Clube Náutico

'Lo PAREO

Homenagem ao Exmo; Sr.
Governador do Estado
TAÇA "GOVERNO DO

ESTADO",

Medalhas de' Prata Doura-
da - Prata e Bronze.

Classe Aberta - Out-ríg
gers a 4 remos com patrão
- 4.000 metros.
BáUsa 1 - Sociedade Es-

Francisco Martinelli
Barco - Luiz Gallotti

.,

I'.. patrão :;- Jobel FUl'tacl'� FRANCISCO SCHMITT
Voga - Orildo Lisbôa ' ,

S/Voga -'Walmor Vilela 1_ Pranches 4 remos -
.. ,.

S/Prôa - Edilon P. dos 1.000 metros,
r

Balisa 3 - Clube Náutico Santos Balisa 1 _ Clube de Rega-
América
Barco - Vera

Barco - Irára
Patrão - Srt Kardec

Melo ".

Voga - Samey Tácla

S/Voga - Nery Silveira
S/Prôa - E'dio Azevedo

America
Barco - Edyr Jany IRemador - Edgar Germer
Balisa 4 - Clube Náutico

Riachuelo

Barco - Jui

de
portíva Recretatíva Ipiranga

N�o apresentou guarnição
Balisa 2 - 'Clube Náutico

Riachuelo
.

'-

Barco - Juruparã
Patrão - Decio Carvalho

Couto
'

Voga - Altamiro Ferreira
da Cunha

.....

, S/Voga - Osmar .:resuino
Ferreira
S/Prôa - Hairton Maciel
Prôa _.:_ Osny Hermogenes

da Silva

SADI BERBER

Ri-

Remador - Antonio Faria
Balisa 5 - Clube Náutico

Cachoeira

INão apresentou guarnição
Balisa 6 - Clube Náutico
,

Francisco Martínelll
Barco - Iramirim

�emador '- Manoel

Hugen
Prôa - Alfredo JoséPrôa - Alfredo Santos Fi

, lho.
Patrão - Harry Weisen-

berg
"

2.0 PA'REO - 8,50 HORAS

. �og'a - �ntonio Pedro As-I "TAÇA SULACAP"
sim ,

,

S/Voga - Harry Kreutz-l Medalhas de Prata Doura-
teld -

' tia - Prata e Bronze.
S/Prôa - Edgar Annuseck I Classe Estrentnt�s-

tas Aldo Luz
beiro
Balisa 6 - Clube Náutico

Patrão - Moacyr Iguate-, Cachoeira
mi da Silveira Não apresentou guarnição
Voga - Raul Domingues Balisa 7 - Clube Náutico
S/Voga - Osmar Cardoso Riachuelo
S/Prôa - Antonio Padua Barco _ Jurity../

-

Ióle Rosa Patrão - João Leonél . de

Barco - Ciloca

veira
Balisa 7 - Clube Náutico

Atlântico
/

Não apresentou guarnição
,

(continúa)

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

Paula

Voga - Jorge Tzilikis

S/Voga - Walmor Oliveira

(rn�atou O li�er invicto com o' Posta': 2x2
,

""'��' ,
-

Ein virtude de ter o Ipiranga feito a entrega dos pan-'" OS GOL
tos ao Radium, tivemos na tarde de sábado, no estadia Postal 1 x O: Pereréca, num ataque bem coordena-
da rua Bocaiuva, um único, encontro em disputa da ela dos Portalistas a bola é' centrada da esquerda passan-
penúltima rodada do Campeonào de Amadores. do por vários jogadores indo ter a Pereréca que a dois

, I palmos da linha de gol, tocou no balão, impulsionando-o
E diga-se de passagem êste único encontro onde es- para o fundo da' rede de Valdir.

tiveram frente a frente as equipes as Colegial lider-in- ,I Colegial 1 x 1: Cavallazú, o Colegial, prQcurando o

victo 'e Postal Telegráfico 3° colocado, foi dos melhores empate desce ao campo dos rubros-anis; Luizinho apoça
que temos presenciado nestes ultimos tempos. O Postal se do balão na linha divisária do gJ;anmado, partindo cé
radicalmente modificado e melhor armado poude, lutar! lere para a meta de DálO perseguido por Nisio, por esse,

,

com o poderoso onze do Colegial de igual para igual, I deslocando-se para 'á ponta direita atraia outro adver
confóme veio a demonstrar o placard no final do match !

súrio e r'2nte a linha de fundo, centra a meia altura, ten-
2 x 2 foi urna contagem que espelhou fielmente o equi- I do

.

Cavallazzi num mergulho ,sensalional decretado o

librio de forças, muito embora por um lodo tivesse o

Colegial apresentado mais tecnica, enquanto que o Pos
tal superando esta deficiência lutou bravamente com

entusiasmo e ardor' saindo-se ás mil maravilhas, pois
como dissemos acima, conseguiu empatar por, 2x2, Re
sultado que foi_ honroso pois devem ter os Postalistas
ficado bastante satisfeitos levando-se em conta que de
ü'ontaram-se com o lider invicto que na tabela. tinha
apenas 1 p.p. resultado de um 'empate frente ao Bangú:

.........................................

Grande passo da Feder_çjo
, Catarinense de leAis

O JôGO

No primeiro periopo de luta o Postal foi sempre
mais perigoso, procurando a tôdo instante as rêdes sob
a guarda de Valdir e mais além de Baião no' que foram
felizes pois o marcador assinalou 2 x 1 a seu favor muito
embora tivesse o Colegial lutado muito para não ser

suplantado como foi pelo seu forte antagonista. E assim
com este movimentc? geral tiveram fim os primeiros 45m.

Para o periodo decisivo o Colegial adotou a tática
de deslocamento e, diga-se, com real sucesso, pois a todo
instante o perigo era eminente para a meta de Dino, J

o

brigando a desdobrar-se para não vêr a bóIa no fundo de
suas rêdes. Mesmo assim sofr'eu um tento de Valdir que
não chegar a desorientar-lhe, pelo contrário deu-lhe mais
capacidade para empr'egar-se a fundo, lavrando ás in
vestidas dos seus leais adversários com muita firmesa.
E assim 'neste rápido retrospécto t�ve' fim o mat
ch com um seginificativo empate. de 2x2.

o :ESTADO

3.0 CAMPEONAT(
. ESCOLAR E

12.0 CAMPEONATO
I �ORMAL REGIONAl

Estabelecimentos de E11t
. sino Campeões

. Campeões de Voleiból
Masculinos

Abrigo de Menores e C
N.R. "Joaquim de Oliveira
Costa" de Saco dos Limõe�
Campeões de Voleiból

Femininos_
G.E. "Profo Venceslau

Bueno" de .Palhoça 'e C. N
R. "Manoel Ferreira de Me
lo" de São José
Campeões de Atletismo

Masculinos
Abrigo de· Menores em

ambas as categorias
Campeões de Atletismo

Femininos
G. E. "Getúlio Vargas" e

C. N. R. "Joaquim de Oli
veira Costa", de Saco dos
Limões
-Camvpeiio Escolar Primáric

de 1954:
Abrigo de Menores
Campeão Normal Regio

nal de 1954:
C. N. R. "Joaquim de ou.

- veira Costa" de Saco d05
Limões

'

PARA ÁQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

EM- CORTEZIA

E EflCIENCIA

Sil-

siona fracassos imp:revisí.
veis. Senhores agricultores
de todo o Brasil, banquei

vida. Sem contra-indicações,
adotadas nos hospitais, re.,

ceitadas diàriamebte. por
centenas de médicos- ilus·

tres, o seu maravilhoso e·

lEito torna-se no!�do logo
nos primeiros dias de uso,
notando os débeilVSenís, de
amb.s os sexos, nova vida
i:! vigor íntimo no 10 vidro
de uso. Sem contra-indica.

ção. Nas farmácias e droga.
rias locaes Re,embolso aé
reo Cr$ 42,00, Caixa Postal,
6 Meyer, Rio.DR. ACHILLES

BALSINI
Advogado TOSSIU"?

Rua Padre Rom.::t,43
-

Não deixe que as Bron

�Decisão do"· Campeonato de, Amadores
SÁBADO PRÓXIMO, NO ESTA'DIO DA RUA BOCAIUVA SERA' DISPUTADA A PELEJA MAIS RENHIDA E SENSACIO
NAL DO CAMPEONATO AMABORISTA DA CIDADE, EM QUE SERÃO CONTENDORES OS INVICTOS ESQUADRÕES DO
COLEGIAL E BANGU', LlDER E VICE-lIDER COM UM PONTO ,DE DIFERENÇA. NÃO PERCAM!

quites, ou Rouquidões amea�
eem sua saúde! Ao primei.
ro acesso de tosse, tome '.'S'a

tosin", o antisético d,as vias
respiratorias. "Satosin" el'i
mina a tosse, da novas for

ças e vigor. Procure nas

fllrmácias e drogarias "Sa
tosin", qu,e combate as bron
quites, as tosses e as con

sequências dos resfriados.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FlorianópoHs, Sexta-feira, 12 de Novembro de 1954

Noticias de' 'l'ubarão

Vítima de pertinaz moléstia, raleceu a sra. Perluze Bit-
tencourt, dígníssíma esposa do dr. Arnaldo Bíttencourt, Resultado (las eleições
Prefeito Municipal. Sua morte foi sentidissima pela popu- A comarca de Tubarão, compreende hoje, trJs 'muni-

lação local, que sempre viu na primeira dama do munící- .ipios: Tubarão, Braço do Norte é Jaguaruna. Votaram

pio, um coração boníssimo, sempre pronto a amparar e pa- ) �.009, 3.169 e 1.355 respectivamente.
trocínar todas as iniciativas caritativas e béneficientes, a- I "Para senatórla, o eleitorado da comarca deu grande
lém de ser senhora de acrisoladas virtudes cívicas e morais. ) nargem a Nerêu Ramos e SauJo Ramos, que venceram com Por ocasião de sua passa- construção do Clube do Pe- belezas naturais, Florianópo-

. I acilidade. .

.
gem por 'nossa Capital, em

I
nhasco, a convite do sr. Luiz. lis nada tem que invejar de

JacyUliano' , No âmbito da Câmara Federal, o candidato Joaquim dias da semana passada, o sr. !Fiuza' Lima, Diretor do Clu- outros lugares lIOi êle visita-
. I namos, recebeu a preferência esmagadora do eleitorado: 10ttQ Breyer, Diretor da con- ,be e Supervisor das referi-

I

dos.

Di� 26 de, outub�'o, quando assistia aulas tia ESc?la Nor-
.

Tubarão - 3.481; Braço do No.rte 570; J'aguaruna 836. ceitua�a Compan�ia "servi-I,das obras. I Louvou princiP_a�.mente a

mal Sao Jose, sentiu-se mal, a formanda normalista, se-
I Na comarca, estavam registrados, entre outros, cinco' ços Aereos Cruzeiro do Sul Nosso reporter teve a opor- escolha que os dírígentes do

nhorinha Jacy Uliano, filha elo sr. João Jacob Uliano, mail> candidatos a deputação estadual, caiu posslbilídade de vi- Ltda.", visitou as obras da tunidade de acompanhar S.S. � Clube dÓ Penhasco -fizeram

conhecido por Jango, mecânico chefe da Agência Ford. tória: Dr. Firmino Cordeiro PSD; Dr. Arnaldo Bittencourt, em tão agradável passeio. O i para a construção de sua se-

Retirada da aula, a índítosa moça foi levada. ao Hospi- atual Prefeito UDN; Olice Caldas, PTB; Frederico Kürten ';;1'. Breyer, que conhêce to-,' de, em lugar' tão aprazível,
tQiI, onde, após algumas horas, veio a falecer, vitima de der- (Braço do Norte), UDN e Laura Locks, (Braço do Norte) I

da a Europa, .América do com tão magnifica vista sõ-

_ rume cerebral. PSD. '�orte, .

do c.e�tro e �o Sul, I bre. a cidade e �ôbl'e as ma-

Jacy, que era aluna das mais adiantadas, iria receber No entanto, a dispersão foi muito grande, votando-se van.a�a e varias naçoes do
I
ravílhosas praias da baía sul,

daqui a' um mês, o seu diploma de normalista.
'

em inúmeros candidatos de tora, Resultado: eleito apenas Pacíflco, declarou-nos estar, que encanta e entusiasma

um, o sr. Olice Caldas do PTB, apezar de não ser o mais habituado a observar os mais I. qualquer observador .

. atado, que foi o dr. Firmino Cordeiro do ,PSD. variados e deslumbrantes pa- I Pediu-nos também o sr

No município de Braço. do Morte, disputou-se a eleícào .noramas que todos os países' Breyer' que fossemos porta-
para o sEm primeiro Prefeito, sendo eleito, o candidato" sr: ,apresentam aos olhos de seus dores das suas felicitacões
Dorvalino Locks, do PSD, que derrotou o sr. oto Sampaio, visitantes, e por êste motivo, !

aos sócios do "Penhasco''-; e

'JDN. O primeiro obteve 1.677 e o segundo 1.359 votos. .entia-se com toda a autorí- ao povo de Florianópolis, por
A

. câm.
ara municipal de TUba.rão, ficou campo.

sta de f I .jade para dizer-nos que, em tão magnânima realização.
Jo PSD, 5 da UDN, 1 do P'rB e 1 do PSP. São eles: Walde
mar Sales, 526; Idalíno Fretta, 475;, Luiz Nandí, 451; Antô
nio David Filet, 348; Dilney Chaves Cabral, 323 e Hercílio
apelíní 295, todos do PSD. A UDN elegeu: José Diomál'io da
Rosa, 415; Manoel Alves dos Santos, 374; Clodoaldo Antô
nio Althoff, 306; Manoel Cardoso de Aguiar, 300 e Hercilío
Zabot, 187; PTB - Edgar Caporal, 367; PSP - Neison Ghi
"i, 232.

Em Braço do Norte, a aliança PSD-PRP fez quatro ve

"eado.res: João Rodolfo

Heideman.n, Turibio SC.hmídt.: José iB. Schlickmann e Adolfo Boeng; a UPN três: Luiz A. Do-
mingos; Olga Horn de Arruda e Severiano F. Sombío ; .

DESEJAM O MAXIMO
No município de Jaguaruna, o PSD fez cinco vereadores'

..

a UDN dois.
"

I'(O Correspondente)
------------�----------------------
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'O REGULADOR VIElR.') ��Z:::;���Á mulher evitari dot'e!ll ��E:I=1L
�'"'�

\I. f V i!\ AS' CóLICAS UTERtNA� 9,
.. t'.!IIprej.(ll-se com vantaió<Ím pna' PERFI/CRá SEM IGURl

�
,.

·:ornbaler as Florea BranCa... Cóll- ------------------
AVÓ ;;;.).. ('.as Ulerinas, Menstruaea e .p6. o

V'ende-se�� parto, e 'Dorell nOIl ovirio••

�
'_Ti1'- JJ: poderoso calmante e Rei"ula, .'

1;.�}jF"í'l"t\"� �\'�.��A�f� "U)XQd�E��;';:�I::=a� (lom· Vend��M����ca In-

�.t.r;:
....

�..;.� .� ,JnlVada eficacia é receitada' pO' ternacional, . tipo L 180, to
médicos ilWltre.. talmente reformado. Tratar

FLUXO SEDATINA encontn.... em
à rua São Jorge 14 ou pelo'

toda parte.
telefone 301� i

Vai ser demolida a chaminé mais alta de

Santa Catarina

:C:stú em Capívarr de Baixo, a sete quílometros ela ci

dade de, Tubm;fI,Q,. a chaminé mais alta de Santa Catarina,
medinelo 75 metros, e' que serviu à primeira caldeira, da

Usina Termo Elétrica ele Capívari de Baixo, da Cia. Side

rúrgíca Nacional.
Tendo máquinas 111:1'is modernas e não funcionando a

vários anos, resolveu a C. S. N. demoli-la. Este trabalho, vai
ser feito, pela firma A. B. oarcea S. A., de São Paulo: que

ganhou a concorrência. E' interessante notar-se, que foi a

mesma firma, que a construiu. ,

I

Centro Cultural

Com grande assistência, tomou posse, a primeira dire

toria do Centro Cultural Tubaronense "Dr. Edgar de Lima

Pedreira".
- A solenidade realízou-se no Clube 7 de Julho, tendo

pronunciado aplaudida conferência, o dr. Manoel Lobão de

Queiroz, advogado do nosso fôro. E' a.seguínte, a diretoria:

Presidente: Erico Spoganicz; 1° Vice: Antônio Pedro Pru

dência; 2° Vice: Neuza Neves; Secretário Geral r Edgar Nu
nes; 'Secretário Atas - Maria -Stella ele 'oliveira; SeCretá
rio Correspondente: Abelardo Costa; Tesoureiro Geral:

João Evangelista Rocha Medeiros; Tesoureiro Auxiliar: Te

reza" Locks; Bibliotecário: Valdete Terezinha Búrigo.

Solenemente instaladas, as novai dependências da

Caixa Econômica

Realizou-se no dia 23 de .outubro p, p., à solenidade de

inauguração -das novas Instalações da Agência, desta cida

de, da Caixa Econõmtca Federal.
Modernamente instalada, no Edifício Toneli, recente

mente construido, à rua Marechal Deodoro, póde. dizer-se
Que agora sim, a Caixa Econômica está condignamente ins

talada.
Dando início' à festividade, usou da palavra o gerente

I
da mesma, sr. Lírio Búrígo Bez, que disse da Ausência do

sr. Newton Macuco, Presidente do Conselho Administrativo,
por- fôrça maior. Em seguida teceu considerações sob o que

seja Caixa Econômica Federal. Falaram ainda, os srs, jor
nalista Jabes Garcia e dr. F)'uncisco Carlos Régis, êste últi
mo, em nome dos mutuários da casa próprta, O revdo. Pe.

Afonso Kürpick, vigário da paróquia, fez o benzimento.

Foram servidos finos frios e bebidas' aos presentes. N
Soco ,,�ádio Tubá, gravou as ímpressões dos presentes, que
forain irradiadas, bem como os discursos.

.
.

�

� 'FALECIMENTOS

; .

S'ra. Perluze Rittencourt

/

Luiz Pedro de Oliveira

Consternou toda população local, o falecimen'to repen
tino, em Pôrto Alegre, do benquisto cidadão, sr. Luiz Pedro
de Oliveira. Estando a negócios, sentiu-se mal após o al

moço, vindo a falecer, vitima de colapso cardíaco.
seu corpo Chegou a esta cidade, no outro dia.
Seu sepultamento realizou-se no 'cemitério municipal,

.

contando com enorme acompanhamento, sendo antes reza

I 'da missa de corpo presente.
O extinto, era homem de grande bondade; sendo esti

madissimo pela população.
,

Negociante por muitos anos, cativava logo a freguezia,
Pelo seu modo especíal de tratar.

Era, presidente do Diretório Municipal da União Demo
crática Nacional, em cujo cargo, nunca pediu uma transfe-

rêncía, uma perseguição.
Deixa viúva dona Francisca Gonçalves de Oliveira, as

professoras Carmen e Dulce, senhorinha Rita, os filhos Al

cides, e João e_ o quintanista de medicina, PE\dro Luiz.
.

,

Romualdo Ghisi

Faleceu no dia 22 de outubro, em Florianópolis, após

•
melindrosa intervenção cirúrgica, o sr. Romualdo.Ghisi,
com a idade de 65 anos.

O extinto residia na vila ,ele Pedras Grandes, tendo si-

do hoteleiro, por muitos anos em Laguna.
.

'

1
Deixa viúva, a sra. Carolina de Faveri e quatro filhos:

Rení' Ghisi, oficial ele Marinha; Rubens, farmacêutico em

Pedras Grandes; Benta e a professora Raciné.
Era irmão do sr: Atilio Ghisi, conhecido hotélei-ro na

Guarda.

Falta de Dentistas
.. -

Para uma população de 30.obo pessoas no distrito da ci-

dade, temos apenas seis dentistas. Os consultórios vivem

apinhados de clientes, que ficam horas inteiras a espera de

sua ve<l, causando. sérias dificuldades e aborre.cimentos.

Tubarão, comIrorta mais cinco dentistas e é lugar ideai,
para prOfissional honesto e competente, que queirà ganhar.
dinheiro. Há força elétrica com abl!mdância e água enca

nada, para facilitar urna moderna instalação.

Rainha dos Estudantes

Em renhido pleito, foi eleita Rainha dos Estudantes, 'a
gentil ,sen}:lorinha Nicia Peressoni Castro, dileta filha do

casal, .Pedro Castro�Érnestina P'eressOlli Castro.

ANDRADE & KOERICH
Transporte de car!l�s em geral entre Flô�lan6poli.,

CUritiba e São Paulo
Com viagens diretàs e permanentes

Matriz: - FLORIANO'POLlS
-Rua Conselheiro Mafra, 135

Fone: 2534 - Caixa Postal. 4,�5
End. Telegr.: SANDRADE

Agência - CURJTmA
Avenida 7 de Setembro 3320/24

Fone: 847 (Linha Paralela)
.

Por motivo de viagem End. Telegr.: SANTTDRA
EM

I
vende-se um quarto de im- Agência: -- SÃO PAULO
buia, uma sala de Jantar de . Avenida do Estado 16 fl6/1678 Fone: 37-30-91

"O imbuia e uma copa laquea-I End. Télegr.: SANDRA/DE ,

'II
do. '

.

, Agincias no Rio de Janei,ro e 'tm Bélo Horizont.
pelo Ver e tratar à rua Conse- J com tráfego mútuo até São Paufo com a Empr",

lheiro Mafra 131 d. Trln.port•• Min.. G.r.l. SIA.)
.������-��=-,�-�=

A coroação realizou-se no Clube 7 de Julho, num SUB

.uoso baile, que teve a abrilhantar a orquestra do "Clube

12 ele Agôsto" de Florianópolis.
Foi muito aplaudida a "fala" da Rainha, encantando

à todos, qüe tiveram oportunidade ele ouvi-Ia.

Após a coroação, dançou a primeira valsa C01U a eleita,
J Capitào-Pernando Fonseca ele Araújo, seu maior cabo e

leitoral.

Grupo Escolar "Henrique Fontes"
.. t

Estão bem adiantadas as obras do G. E. "Prof. Henri

que Fontes", na Margem Esquerda; em Humaitá.
Mais de dois terços já estão terminados, .sendo uma

construção esmerada e de grandes proporções,
O. educandário virá suprir 'uma grande falta, para a po

pulação escolar da Margem Esquerda, que ficará, assim a

tendida, em suas justas necessídzdes.

Espera-se para breve a sua inauguração, com a presen

ça do sr. Governador Irtneu Bornhausen.'

Dr. Stelio Boabaíd

Vem de mudar residência. para Araranguá, o dr. steüo

Cáscais Boabaid, cirurgião cios mais competentes e que vi

nha trabalhando no Hospital Nossa Senhora da Conceição. i
O sr. Stelio assumiu a. direção do Hospital Bom Pastor,

daquela cidade, devendo acompanhá-lo, o ,dr. Itálo de Pat

La, que antes fará um curso de radiologia.

Mais uma grande f:\_bl'ica
Vem de ser adquirido, já tendo sido lavrada a escrítu

.a, uma grande área de terras, pela Cia. Brasileira de Fu

mo em Fôlha, nesta 'cidade, ao lado elo Aeroporto, na outra

nargem da linha férrea.
A escritura foi assinada pelo sr. John Hilton em nome

la compradora, sendo vendedores, os herdeiros de Etiene

:3tawiasky. O preço atingiu um milhão e oitocentos mil cru-
seíros, ,

Esta área se destina à construção do- beneficiador de

.umo, onde serão empregados, no começo, oitenta operá
.ios.

A aludida Cia. rornece sementes, adubos, plantas .para
estufas e seu financiamento, garantindo o preço no inicio
lo plantio. Este método está disper.tando grande interesse
:10S agricultores, que estão sempre sujeitos à oscilação dos

)l'eços.
Agora mesmo, a farinha "está de rasto", pois, o seu

ireço é o peior possível.
Já este ano, com as culturas existentes, ficarão aqui no

t;Ul-catarinense mais de cinco milhões de cruzeiros. Dentro
te cinco anos, é pensamento dos diretores da referida com

ranhía, comprar cincoenta milhões de cruzeiros nesta zo

'la. Será verdadeira revolução :,ira agrtcultura 'do sul-cata
inense, pessimamente orientada.

FOTOGRAFIAS
ACEITAM-SE .ENCOMENDAS PARA CASAMENTOS

BATISADOS � ANIVERSARIOS E REPOR'.l1AGENS·
GERAL.

R OD O L F O C E RN Y, Fotografo do Jornal
ESTADO".

Chamados: Rua Conselheiro Mafra nr. 160 ou

Telefone: 3.022.

. r11 r11
1 em cada 6 fumantes prefere cigarras

�; �

porque isto ê verdade:

Uma frota de camionetas percorre

país inteiro renovando constantemente os

.stoq"ei. o fim de manter

à venda cigarros

Continental

sempre novoI

"M PIODU'O SOUZA CIO'

- UI ureferêncla nacional
/

Destacada personalidade
em vi$ita ao Clube do Penhasco

CLUBE "DOZE DE AGOSTO"
:rROGRAMA DO Mf:S UE NOVEMBRO

•

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

'

Dia 20 - Sábado. SOIRÉE das Rosas. Atrações espe
ciais, das 21,30 até às 2 horas, tam�m na sede

,
do cintilante Lira Tenis Clube.

Dia 28 - Domingo - Churrasco-Dansante, das 10 às
17 horas. Esta reunião será rêalizada na sede
do aprazivel "Coqueiros-Praia-Clube";

�

PARA AQUELES QUE

EM CORTESIA

E EFICIENCIA

.

.

Tan�o.para ::;UldÉE das Rosas, resérva de mesas a par-

l,tIr do .dla 10,. como, p�ra o.Churrasco-pansante, inscrições
a partIr do dIa 20, lSerao feItos na 8é�retarla do Clube Do-
ze, diàriamente das 8 às 11 horas.

'.

EXPRESS.O FrlORIANOPOllS

Vende-se.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Intercambio Comercial
,o. Brasil estuda uma

I
.

RIO; 10 (v. A.) - A União
Soviétka, por intermédio de
sua legação em Montevídéu,
fez uma proposta concreta ao

governo .brasíleíro, no senti
do de ser iniciado entre os

Com a ,Biblía na Mão
_--.1«No Cenacuk»proposta da Russía

dois países um processo co- tendime'nto entre os dois
mercíal de trocas. A esse pro

pósito podemos adiantar que
o governo braslleíro já ,co
meçou a estudar aquela pro

posta, 'sendo favorável ao en-

países o Itamaratí, pela SLl.1 SEXTA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO
Divisão Economica, e a Car- Tenao ousadia' pa?'a entra?' no santuário pelo san-

teíra de Comércio
I
Exterior

gue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que êle nos

(CACEX).
. _' consagrou, pelo' céu, isto é, pela s'tw carne,. .. cheçue-

Em troca de cafe, algodão, mo-nos com verdadeiro coraçiio, em inteira certeza de
couros, cacau e outros pro- fé. (Heb. 10:19.,20,22). Le1' II C1'. 4:1-6
dutos, os russos oferecem-rios Certa manhã, na hora devocional,· uma voz segre-
gasolina, C�l'V;;_C c tríco. A

.

b dou em meu coração: "Nada entre nós, senão Jesus",
gasolina russa, de acordo Então comecei a pensai': "Nada entre eu, e minl)a es'

com a proposta em rcreren- ,

Ih, pôsa, entre eu e meus fi os, entre eu e meus compahei-
cia, é de alta octanagem c 28

ros de trabalho, senão o Espírito de Jesus. "Nada entre
por cento maís-barata que a

norte-americana.
eu e aquêle irmão que vive perturbando a igreja, se-

não Jesus." Finalmente, "nada' entre eu e o.rneu Deus
senão Jesus, aquêle que me reconcilou com Deus e com

os homens."
A vida em minha casa e no meu trabalho tem sido

diferente 'desde aquêle dia. Na primeira oportunidade
em que encontr-ei aquêle irrnâo perturbador, tomei-lhe a

mão e olhei fundo nos seus olhos. Êle compreendeu a

sinceridade de meus sentimentos. Reconciliamo-nos pe
lo Espirita Santo .de Deus, por seu grande amor. As ten

tações assaltam a mim e a vós, mas a cruz de Jesus
Cristo é eficiente para conservar aberto "o novo e vivo
.amlnho."

.

J

OS "DISCOS" CONTINUAM DANDO
NOTA

CURITIBA, 10 (V. A.) - O que o objeto tinha a tormu
jornal "Estado do. Paraná" de um charuto, durando a

publicou fotografias de um. visão 7. segundos. Tambem '0 trigo e o carvão

. disco. voador, que teria pas- 'l�ambém o engenheiro .rar- são oferecidos a preços mais

sado sôbre esta capital, na bas Pereira afirmou ter' vis- baixos do que os que p!l.ga

manhã de sábado últtmo, O to o disco voador, dizendo mos atualmente aos paises

fotógrafa Ro�ário foi o au-. que agora não mais admite de onde Importamos. Os so

tal' dos três flagrantes, pu- .3. negativa da existência dos viéticos, corno garantia da

blícados " com um texto ela- mesmos. Essas naves inter- qualidade do que nOS ofere

borado pelo repórter que, planetárias, para o erige -
. cem.. propõem-se a que c

juntamente com ele teve 0- uheíro Jarbas Pereira, vindo Brasil receba primeiro a ga

portunídade ,de obseryar as até nós, devem ser recebidas salina, trigo e carvão e que

evoluções do disco vdador. .omo visitantes amigos, cuio depois de testada sua qualí-

Alguns moradores do bair- .1;xtreciulento só pode I ser
o dade inicie a remessa para

1'0 do Portão afirmam que renefico aos habitantes rL\ a Uniã� SOVIética daquilc O g A ç Ã O

também viram o disco voa- rena. que possamos exportar. Estr Santo Pai, somos-te gratos por tôdas as experiên-
dor li o jornal promete novas O .desembargador Raul noticia a reportagem colheu iias do. passado que nos aproximáram de tua presença.

fotografias, inclusive de ha- 3raga é ainda testemunha do em fonte ligada. ao governo -\gradeccmos'1:e pelo "novo ré vivo caminho". Perdoa a

bitantes de Marte, que te- fenomeno;' mas não quis i11- obtendo sua confirmação di iossa obstinação e pecado e retira tôda a 'escória que

riam descido naquele bairro, terpretá-Io. .
um alto procer .da Associá esteja interferindo entre nós e Jesus. -Amém,

CHEGOU A VEZ DE DELEM EM MINAS, TAMBEM ção Comercial, interessado I ' PENSAMENTO PARA O DIA

:SELEM, 10 (V. A.) _: Ago- . BELO HORIZONTE, 10 (V. 'no :'estabelecimento elas re-I· Estamos .reconciliados com Deus e os homens para
.,

ra chegou a vez do Pará ser A.) - r:a, cidade de 1\1a�;D'd-llaçoes c�m:rciais do Brasil, que partíc.pemos do "ministério da reconciliação."
visitado pelos discos. V09,:JO' nhos, val'la� pessoas aVlSl�- com. a Rússia. I HERBERT V NIGHOLSON (Japão)
res. ram um "disco voador" a" I
O sr. Francisco Coutinho 22,30 horas do dia 2. Ao S8.i-, I

de Oliveira, sua mulher, e o rem de um cinema, viram no

I
;�� ::;��Si.,,�, - -�:::;. - - � .

fazendeiro Nestor' Bastos :0" espaço, à grande altura, urn I,i
formam que . viram na noue objeto luminoso vermelho, ;.

de sábado último, cerca :la:; que tinha, mícíalmente,

19,30 horas, um curioso ter.o- forma de um charuto. Doi:

meno. Um objeto Iumtnoso. minutos depois, o mesmo ob

comIuz semelhante à elo

6';31
jeto foi visto em ponto dife

neon, de cerca de trinta Ci.'11- rente, mas sob a forma d.

tímetros de diametro, dei- um disco, com duas parte.
xarido- uni' rastro rosrorereu- luminosas; muito baixo e

te de uni metro de comprí- grande velocidade.

menta, sobrevoou' os (;'JU'.i O engenho, em seguídn, te
, desta capital, entendendo (\S mou a direção do munícípí

que o-viram tratar-se de um .de Capim Branco e desapa
disco voador. Acrescentaram receu.

I

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

C'ín.em as
CINE SA-O JOrSE' POBRES DO ESTREITO"

,
GILBERR ROLAND

,
_ As 3 - 8 Hs

.

ANGELA CLARK

CRAÇA MELLO'- MA�
I
"A VIRGEM DE FÁTIMA':

MA RUBIA e a GAROTA I

-

(Warner color)
rEREZINHA 'No Programa:
"BRUMAS DA'- VIDA ". Cine Jornal Nac.

No. Programa: Preços: 20,00 Unico.

Atual. Atlantida Nac,

Preços 10,00 _ 5,00.
Imp. até 10 anos.

'I.PI.il4 As 8 horas.
1°) Bandeirantes na Te'

la Nac.

2°) OS COVARDES
NÃO VIVEM Com: Robert
Young
3°) CAVALEIROS DAS

TREVAS Com: Carles
Sttarret
4°) OS TAMBORES DE

FU MANCHU 9/10 Eps.
Preços: 6,20, --: 3,50

_ As 5 _ 8 Hs.
?AULO GERALDO _ VE
RA NUNES em:

:USTA POUCO A FELI..:
" CIDADE

No Programa:
Esporte Na tela. Nac.

• Preços: 7,60 _ 3,50.
Censura Livre. '<,

MICHEL SIMON _ BA
BYMORLAY
"A CHICOTEADA"

No Programa:
Filme Jornal Nac.

'Preços: 7,60 _ 3,50 .

Imp. até 18 anos.

Rái,os X
.ttpatelhagem. moderaa e completa para qualquer exame

radiológico.
Radiogranas e radioscopias.
Pulmões e coração (torax) .

Estomago - intestinos .e . figado �colecist(jgl'afia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Uterõ e anexos: Histero"iialpingografia com insufla

ção das trompas para diagnóstico da esterilIdade,
Radiografias de ossos em geral.
Medidas ex�.ils dos diametros da"�acia para orienta

ção do parto (Rádio-pelvimetria).
Diàriamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

� ,.'

��'XY
- As 8 Hs _

11°) Noticias da Semana
Nac

,20) ESCANDALO Com: I

John Dorek I

3°) ANJOS DO AR
RABALDE Com: David
3ilva
Preços 6,20 _ 3,50.
Imp. até 18 anos.

PAItA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO
EM CORrEZIA

E EFICIENCIA----------�_.

PASSADONOH OJ E "��
�ERL.
AlHLltllÍl SEII 16VA/l

12 DE NOVEMBRO
.

A DATA DE HOJE RECORDA'NOS QUE:
_ em 1.653 um destacamento de holandeses foi

derrotado, junto do Jequiá, pelas tropas do Ca

pitão Francisco Pereira' 'Guimarães;
_ em 1.823, a 'Assembléia Constituinte foi dissol-

vila por D. Pedro I; .

_ etrn 1.836, um Decreto do Governo Rovolucio

nário do Rio Grande do Sul, datado de Pira

tinin, quando da Revolução Farroupilha, criou

o escudo de armas do' Estado revoltado;
-:- em 1.848, a Vila de Nazaré foi tomada. pelos re

volucionários de Pernambuco, depois d.e pe

quena resistência do destacamento de 50 miti

cianos. que a guardava;
em 1.865, chegou a 'esta então Desterro hoje Flo

rianópolis, de regresso do'Rio Grande do'Sul, o

Imperador.D. Pedro;
_ em 1.866, em Tuití, no Paraguai, em operações

de guerra, faleceu o barvo catarinense Alferes

Patricio Emilio de Sepulveda Ewerard;
_ em 1.899, cQmeçou a circular em Florianópolis

o pequeno ,semanário "A Violeta";
- ,em 1.918, dia imediato ao da assÍnatura do ar

misticio que pôs termo a Primeira Grande Guer'

ra, implantou-se a República na Austria, desa

parecendo a velha dinastia dos.· Habbsburgos;
- em 1.942, os japoneses s6freram fragorosa rder-

rota naval nas Ilhas Salomão. '.

André Nilo Tadasco

� As 8 Hs _

PRÊ ES'rRÉIA
.
"PARA O NATAL DOS

CONTAD'OR
A Cooperativa de Consumo dos Empregados da Org,

I. Lagoe em Imbituba Ltda . .procisa de contador habilitado

Jára 'os serviços permanentes ele sua escrituração. Os can

lídatos deverão dirigir carta, com referências e pretençôes.:
, citada Cooperativa, e1).1 Henrique Lage (ex-Imbítuba)
Santa Catarina.

"

'" ..

____
o

_� __

,�,?,.

Desertou' e pediu asilo
Um sargento. ianque passou-�para a zona rossa

VIENA, 10 (U. P.) - O Ser- J.O (U. P.) - O Q. G. do E- se ausentou de sua unidade
.riço s�viético de Informações xercito norte-americano nes-I estacionada em Mainz., sem

munclOU m1tem que um sar- ta cidade informou, ontem permissão, desde 9 ele outu-

gento do Exercito norte-ame- que o sarg. William Clayton bro últirÍ1o.
'

.·icano tinha pedido e obtido

asilo político dos russos na I
Austria.

Participação .

Walter Muri e Senhora, participam aos parentes e

pessoas amigas o nascimento de sua filha ROSANA ocorri
do dia 9 do con:ente, na Maternidade "Dr, Carlos Corrêa".

Fpc;>lis., 9-XI-54. '

\

--------' - - ---

PartiCipação
NILSON Xi\VIER DA ROSA E SENHORA

,paIiticípam aos paren'tes e amigos o nascimentu
de sua filhinha ocorrido dia 8 na Maternidade �'Dr.
:::arlos Corrêa".

__________-"- ...__
,

O militar foi identificado

pelos vermelhos como o sar

�ento WiJliam Clayton Tur-
. ,

ner, de 32 anos de idade. As

.tutoridades do Exército nor

te:americanos, na Austria,
disseram qUe Clayton se acha
ausente da' Alt:l11anha. As
autoridades russas dizem que
J sargento Turner pediu pa
ra viver na Russia, o que lhe
fora permitido.

A. D. "PONTA DO LEAL"
CONVOCAÇÃO

De ordem elo Sr. Presidente, tenho o maXlmo prazer
em convocar os sócios ela A, D, "PONTA DO LEAL", para
tomarem parte nos jogos que raelizará nos dias 14 e 15 do

corrente, re3pectivamente,
DIA 14 - contra o lj'lamengo E. C" em: Roçado, no

Gramado do Niteroi F. C; - Partida para o

local - 12,15 horas, em condução especial.
DIA 15 - contra o C. R. e D. "Saldanha da Gama",

em Barreiros. Partida para o local - ás 13h�.·
Contamos com a presença da maioria de nossos asso-

ciad�.
•

---�---------- ---------_._..._---

PARTICIPACÃO
,

TENENTE TIMÓTHEO POÉTA
-e-

IGNÁCIA POÉTA

Participam aos parentes e pessõas amigas, o nasci
mento .de seu filho TIMóTHEO PORTA FILHO, ocor,ido
na Maternidade "Carlos Corrêa", nesta Capital, às 6,30
Iwr:ls do dia g de Novembro 'do cQ,l'rente ano.

. .

AUSENTOU -SE SEM

LICENÇA

IIEIDELDERG; 'Alemanlu,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, LIRA TENIS CLUBE E CLUBE DO PENHASCO - DIA 27 - SABADO SOIREÉ DE ALTA ELEGANCIA
DO O MAIOR EMAIS FAMOSO CONJUNTO DE DANÇAS DO BRASIL

SEVERINO\ARAUJO E SUA ORQUESTRA "T1\BAJARAS"
21 - FIGURAS - 3 CANTORES _' GRANDE SHOW

Reservas de mesas Relojoaria MULLER Cr$ 250,00 - Ingressos avulsos somente pa ra Associados Cr$ 50,00
EXAMES DE ADMISSÃO
AO CURSO GINAGIAL

1 .; la época:
a) - Inscrição - de 16

.8ervi,�o�Uita.r'�Ç�C�'!d�o�s��!!�t��:�y .+.' ,+.. COMARCA DE ,TIJUCAS.
. 2 - Documentos: - Cer-

Ao mesmo tempo que a Helmuth Muller e José Lau- .:. .++ EDITAL DE PRACA COM· tidão de idade, com firma

�;r�f[�:����::�i::��� :}!����:Re�:idOr;��: * A EISA '081'INT4L :�IO :R:o:�;�lo�:R:::: :�}:�::!�:��d��::::����:
e Delegacias, lembra a Che- nick, Silvalino Vieira, Car-·t . : Gama, Juiz de Direito da são do curso primário, com

fia a conveniência dos in- los Dalcastel, Francisco \+:+
. +:,+ Comarca de Tiju.cas, dó Es- firma reconhecida ou outro

teressados, procurarem in- Conrado Lindner, João Val- +:.
.

. +:,+ tado de Santa Catarina, na documento idôneo.

formacões precisas junto duga Neto" e Laurentino 1+..
7

+.+ forma da lei, etc. Os documentos estão
, A h .. ESTA' FORÇANDO A BAIXA DOS PREÇOS ....+ .

t d AlI"

mao:n�e:g;���a�ed:e���;�� g���n�i1r�' Geurino :.: os MELHORES, OS MAIS BONI<TOS, OS MAIS'-MODERNOS TECIDOS, PEI.OS .!. pr!�!teS����ir:: ��ê� lse; os I:s�:i�ã��r_eID�ve
d G O 1

'+ MENORES PREÇOS, SO' NA CASA ORIENTAL, .. I h id lo jiré
mento Militar, a respeito o uzzo.e sva dir Severo .:. +.. e co,? ecimento tivere.m, ser requeri a pe o proprlO

andamento dos seus pro- Brandahzze.. i +.. ..... expedido nos autos de in- candidato, ou por seu res-

cessos.
HERVAL D'OESTE: AI-' .... ' Organdy suísso branco, largo 1,15 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 70,00 "�.I ventário dos bens do espó- ponsável, e dirigida.ao dire-'

A remessa corresponden- cides Amancio Damazío, I.t. Organdy suísso em cores, largo 1,15 ). 75,00
..�. lio de Pedro Reis e s/ mu- tor do estabelecimento, com

1 6/11/ 1954 Hilario Bedendo, Ivo LUVI'-
' +%. Tule de nylon Americano, branco e cores, largo 1,40, .. , .. . .. 100,00 "",�,..I,lher, ql1e' se processa peran-

a declaração de que não se

Jte á semanade, I '+ Tule de nylon Americano, bordado, largo 1,40 \ 170,00 -.r...., ..

1954' egul'nte' zon, Teodoro Blot, Darci ....
� te êste Juizo, atendendo ao inscreveu, nem se inscreve-

eas·
:

Nylon Amerfcano, bordado com veludo, iarg. 1,20 200,00
,PA.LHOÇA:' A n t on i.o �stlelfv�od BAmpolini e Max

+.. Laise Suissa, largo 90 240,00 ..�. Siue lhe .foi ,r.equDeridol pelo- :� e:t;�a���a�eetecdI�esnSãtoO,'
Frederico Folster, AntOnIO uO rre rugger. I +. Meio linl I I

.

I 220 1 O % l mventariantei omingos

d M dei A CHAPECó: Angelo Ale- +..
,10 P ençois, argv z, r . • • • • • . . • . . 4 ,00 �.:a.+, I Bernardino Reis e tendo em na mesma época.

Cáetano e e erros, cen- +. Puro linho fio Irlandez em. cores, 'largo 2,20 :........ 210,00 i f-'
dino Oliveira, Adelon Pa rio Maffisoni, Arthemio Pa, , �.� Puro linho foi Irlandez em branco, Iarg. 2,20 .. ;. .. ..,. 200,00 01 vista ao mais' que dos ou- Só serão aceitos candida-

tricio da Silva, Almir Bra- :ler�setti, Fl.oribaldo J?sé � Cambraia de puro linho Irlandeza, largo 90 135,00 • tos co.nsta, por despacho tos quem contem, pelo me-

sil, Curcino Bento, Ewaldo �al, GGerde�mo. Ba�dumo �t� Linho misto pi roupa de homem :.... 50,00 ,f °b'rofedndo aos 4 de novem- pnoors, cl01mpalneOt'SarCaOtme'p31e1todse' J'ou�
José Marger, Rosemiro Ma- .veu, enermo Rafael Bot- .... Pu o lính d h

'

ro. 'e 1954, autorizou a

noel da Silvaira, e Valdir tin, Léo Antonio Prokp, �tij�j
r 1 o para roupa e omem '

, . . . . . . . . . 85,00
�t� venda em hasta pública, do Iho de 1955

" .

F 1 � 4
Setin Iangeríe, largo 1,00 : � - . . . . . 60,00 a 4 p. O

'

Bertolino Coelho. Jnm o tz, Orlando Sch-.;I Tafetá faile ; _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,00 ;; imovel abaixo descrito, com
- rovas: - exame

SÃO JOSÉ: Frederico .nitz, O�tm�r Boettch7r, ou, .� Faile grosso em todas as cores, largo 90 59,00 ��-.: I sua respectiva a,,:aliação, de admissão constará de

Muller, João Domingos vo Capitaní, Valdomíro AI-I �J Puro linho pi vestido, o melhor que existe, largo 90 120,00
• pertencente ao espolio dos provas escritas e orais de

Ventura Junior, e Leopoldo zes Machado, Valdemar i:' FaÍle. escocez, iarg. 90 40,00
.

"de cujos'" supra menciona- P o r tu g u ê s, Matemática,

Coelho Junior.
- )chvertz e Victor Niede-I �t'\ Setín duchese, extra especial, larg. 90 48,00 dos, que será levado a pú- Geografia e História do

TIJUCAS: Antonio Ro- :auer. �t� Setin duchese, arttgo muito bom, largo 90 39,00
<, blico pregão de venda e ar- Brasil, sendo eliminatória a

berto Dias, Mario João da ITAPIRANGA: Guido �t� San Jan, larg, 1.40 '........................ 85,00 rematação, a quem mais prova de Português, não po-

Silva, Virgílio Zandonai, Eugenio Schwertz e Léo �t� Lonita Bangu, largo 1,00 :, �...... 48,00 der e maior lanço oferecer, dendo prosseguir' nos exa-

Waldemar Floriano e Ge Braun.
,
�••< Organdy estampado, a começar de 18,00 acima da respectiva avalia- Il{es o candidato que não al-

raldo Thomazi. PALMITOS: Alfredo Opala estampada, a começar de � 11,00 I ção, pelo porteiro dos au- cançar pelo menos nota qua-

PORTO BELO: Abel Pe- ::;na�t e Alfredo Richardt I .:� Fustão branco, a começar de 18,00 ditórios, ou quem suas ve- .tro.
.

reira.
S1\O CARLOS: Osvrien' +S Tafetá escocez de algodão, largo 80 :......... 24,00 ses fizer, no dia 15 de de- Orlando Ferreim de' Melo

JARAGUA DO SUL: Kerchoff e Pedro Laurindo I��� Cassa bordada, desenhos nOVOI), largo 80'......... 48,00 zembro p. vindouro, ás 10 Diretor

Alfredo Sarti, Hugo Fis- Dracler. .

I i:� Morin À've Maria '. . . . . . 19,50 �� horas, no local em que se

cher, Manoel Vieira, Sigold r'ESÃEO ':WldIGUEL' D'OES-
. ��l Cretone branco, largo 1,40 '.......................... 33,00 .. realizam as v�ndas em has-

Voigt, Sebastião Giovariel- :.; rCI o Higino Canta-' .:� Cretone branco, largo 2,00 44,00 � ta pl)blica determinadas por

lá, Alfredo Domingues, Au' :elh. .

i �t� Cretone branco, largo 2,20 :....... 46,00 i êste Juizo, á porta do edifí-

gusto Engelbert Hoch e XAXIM: Gomercindo Sa- �... Cretone 'Linhol, largo 2,20 �................ .67,00 • �io da Prefeitura Munici-

Harry Lewerenz.
cino Geremi�. /'., i ,.i+ Percal, largo 2,20 ,.............. 90,00 �.i :lal.: I�escrição e �valiação

GUARAMIRIlVI: Victor
,. XAN-:CERE: Izah,?o Ba�- +.+ Materia plastica lisa, largo 1,40 34,00 � �o Imovel qU"e sera levado

Voigt e ]francisco Wro- "1, CaIlos Antomo Lar �... Materia plastica estampada, largo 1,40 43,00 I 1 praça: - Uma. casa de

bleWsI{j,�'::' • -�.:...:_-_�-,. - .'..wr',sJÜ. e_ Wilsoll Lemos' ..t. Toalhas plasticas Americanas ,...................... 59,00 ! 'l1adeira, coberta com te--

RÍO NEGRINHO': Pe- Chagas.
-,

-_._,-- , ..�.- Meias nylon pi senhe.F� .. �� _._. ---: �.�.':'. 44,00 • lhas te�do cinco comparti- I

dro Saturnin"o de Amorim, JAGUARUNA: José/Ni-
I +t. Meias nylon pi senhoras, malha 60 .'.-... 59,00

1
: meu'tôs, edificada 'eri:i terrás I-

Argeu 'Órid.es de Carvalho,. ·�anor Gonçalves. " I : Meias nylon Derby, pi homem 65,00
"

:lo, espólio' de Edésio Reis

IAlvino Corrêa Borges, Bru- .

PORTO UNIÃO: Fran-' ::: Colcha ele seda cl bico, pi Casal·........................ 200,00 �.I. avaliada por Cr$ 8.000,00
no Anton, Ewaldo Pschei' CISCO dos Santos. :

Colcha de seda cl franja, pi Casal ... '.................. 220,00 ..... (oito mil cruzeiros)." E pa-

dt e Sebastião Vaz.
'

� J?INVILE: Hans Peter +:+ Colcha de pura seda ç/ franja, pi Casal.................. 280,00 �t ra que chegue ao conheci- I

IUO DO SUL: Artino Ca- ::stem, Hermogenes Ameri' f:. �l mento de todos e ninguem I
tafesta Alvino Butzke, Al- �o �a CI�UZ, Mario Lucio�dos .�+

Est.as sio algumas entre as muitas pechinchas oferecidas pela CASA QRIEN- �•. possa alegar ignorância, I

'fred:o.' Machado, Alirio ReIS, NIvaldo Gonçalves e -l. rAL, na sua campanha de forç�r a baixa dos preços. �t' mandou expedir o presente I
Chisner, Alfr.edo, Cunha, Olimpio CercaI. ;. CASA ORIEN�AL, a que maIS barato vende e melhor atende. ••• edital que será afixado na

Bruno KO'[�sel, C a r los BLUMENA?: Antonio .:••
I

R�a�����,�:�.��ro Ma%ra, 15 - Telefone 3.493 - Florianópolis. .... . ,ede dêste Juizo, n,o lugar I'
Prust, Dorval Franco, Er- Marcelo da SIlva, Augusto 1"'�;<..�'jI(""· '.' .!. :lo costume, e por copia pu-

win Nas a t o, Edmundo Wlilhelms, Alex Weege, ':�;":�:••:_;;":":••!'••!"'�H!"!":_:":"':":"'!":"':"':••:..:..:..:..:..:..:..:..,.:..:.: blicado uma. (1) vês no !

Jedke Ewaldo Weiss, Eu- Bruno Volgelbacher, Bruno
--

'

-_ TornaI "O ESTADO" de I'
elides 'pilüo, Helmuth Koch, .vIanke, Ernesto Joannes V d'"

"

I Tr·a·te da's V'I'as Florianópolis. Dado e pas-

José Nilto da Silva, José Str�nc�, Heins Volkmann, "er'. . e,' -',Se
. 1'· '. sado nesta cidade de Tiju-

Machado, 'Joaquim Stupp, Jose RIdes çle Souza, Oscar I. cas, aos cinco dias do mês

d
'

V·· L poldo ;Veigmann, e Rudi ,Gutz· _ B
·

tÓ·
de novembi'O do ano de mI'1

Lecen ino Ielra,. eo 'es,lra rias
Franke, Luiz �ardelli, Ma- Florianópolis, 6 de 00-

. Urg_ótimo sitio\em São josé, distando apenas 12
'

novecentos e cincoenia e

nole ,Sant'Ana, Manoel vembro de 1954. quilométros do Estreito, contendo o .segu�nte: Al'ea de I .

lLlatro. Eu,' (ass) Gerçy

Brandes, Miquel Arcanjo 320.000 �2 ::- \lluita mata com madeira de lei e qualida-
, ,As B:o�qUItes (Asmáti. !os Anjos, Escr�vão, o dati- �

Rodermel, Nelson Sebold, de - <?naçao de _porcos bastante Elesenv�lvida _- Casa de I cas, Cl'Olllca.s ou �gudas) ( ografei, conferí e subscreví. I

Ricardo Dieterich, Rudibert

ft C I T' E moradI� de,5 x, 8 e _de engeI�ho - Bananal com mais de. as suas malllfestações (Tos-
(ass) Clovis Ayres Gama

Pasold, Saturnino. Bento .'
'.

8.000 pes em fran�a produçao -r Plantaç�o de abacaxi, I
ses, Rouquidões R�sfriados

- Juiz de Direito. Está

de Andrade e Veraldino da - batata doce, mandlOca, abacate laranja uvas etc ...;.. A I' t )
.

' , conforme o original afixado
.' b dA

.

' . - ca arros , aSSIm como a' na sede dA t J .

1
Costa. gua corrente em a un anCla - Instalação para criacão, ... _ ".'

es e UlZO, no u-

ITAJAI: Gercino Naza- AgA. d� porcos - Tratar com dona In? á rua Max Lcheso�fi1 I g_lpes, �ao molestlas que gar do costume, sobre o I

rio. encla N 1161 ao lado do Pôsto Dia e Noite no Estreito

I' a�a�am � apar,el�o respira- qu�l me reporto e dou fé

I'. INDAIAL: Alfredo Rei- __
. de

tOrJO e nevem ser tratadas
ata supra. I

nhold e José Felipe.
.-----

O Escrivão: Gercy' dos

BOM RETIRO: José

P bl" ·d d'
com um medicamento enér- 4njos

Francisco Réch, Manoel U IE'I a e A'LUG'A' ._SE'
I gico que combate o mal, evi-

P d
-

tando complicaço-es rrraves. ----------�---------- _

João Lopes e 'Gniano e ro· •

Caprestano. C8b'a P..tal. Je" Otima Residência recem cnstruida Aluguél
Procure hoje' o seu vidro de

ITUPORANGA,: Eroti· :rl.rta.6poU. Cr$ 2.500.00 - Tratar 'pelo Fone 3333 - Com o "SATOSIN" nas boas far-
des 'Antonio de Fraga, Ra- Sata c.tarIu G�rênte. mácias e drogarias.
berto Vandresen, Alfonso

Herbst, Bertolino Siewes e

Waldy Locio Corrêa.
'ÓRLEÃES: Angelo Tez

za, Armandio Saraiva De

métrio, Arthur Sandrini,
Ataides Floriano Fernan

des, Heli Francisco dos San

tos, Horacio Pereira, Ireneu r
Zomer Mattei, Isaltino Sch

midt, Jacinto omer, Manuel
Lucás Caetano, Rubens

Baldin, Rosalino Mazuco e
Zelindro Pacheco.
ARARANGUA: J q s é

Gustavo Clemes, e Jovino
Gomes
TURVO: Almirindo Ada

lino Luiz.
PAPANDUVA: Lucido

rio Max Nowack e Miguel,
Prestes de Souza.
ITAIÓPOLIS: F e 1 i c i o

Wascelik, Jayme Schultz,
Licio Kuss, Lourival' Pi-jnheiro e Osvaldo Keiches'

I.

ki. - ,

VIDEIRA: S e b a s t i ã o :
Luiz de Oliveira. t.
.

CAÇADOR: Antonio:
Cor�eiro, Cilvio Azorio,

. ,

APRESENTAN- Edllal

�,

PAlA AQUELES QUE
DESEJAM O MAXIMO

EM CORTEZIA
IS EFICIENCIA

DR. ACHILLES
BALSINI
Advogado

Rua Pad're Rom3,43

Olacilio Araujo
.-Cirurg.Denfista

Professor da Faculdade de Odontologia comunica
aos seus clientes que já está atendendo. No horario ha
bitual.

Rua Felipe Schimidt - 34 -- sala I

. -----'----��-----------------------�--.------

FARMACIA DE PlANlAO '

13 Sábado (tarde) - FarmáCIa Moderna -:- Rua
João Pinto

, 14 Domingo - Farmácia Moderna - Rua João
Pinto

'

1'5 (Feriado - Famácia Sto. Antônia - Rúa Feli-
pe Schmidt n. 43

.

,

20 Sábado (tarde) - Farmácia Catarinense -- Rua
Trajano
.

21 Domingo - FarmáCia Catarin�nse - Rua Tra-
Jano

'

25 (�eriado) - Farmácia Noturna - Rua Trajano
27 Sabado (tarde) _..:_ Farmácia· Esperanca - Rua

Conselheiro Mafra .

'

28 Domingo -- Farmácia Esperança - Rua Con-
selheiro Mafra

'

O serviço _noturno sed efetuado pelas farmácias
5to. Antonio e �oturna, s.ituada,- às ruas Felipe Schmi
dto n. 43 e Trajano.

.

A presente tabela não poderá ser alterada se� pré
VIa autorização dêste Departamento. I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



EXCELENTISSIMO SENHOR do art. 8° da Constituição
MINISTRO pgESIDENTE DO Federal e no art. 1° da Lei

SUPREMO TRIBUNAL n. 2.271, de 2?-7-1954, vem

O Procurador Geral da Re- submeter ao exame e julga
pública, com fundamento no menta deste Egrégio Tribu

disposto no parágrafo único' nal, com o seu parecer, a in-

Florianópolis, S.exta-feira, 12 de Novembro de 1954

·APROVADA A lEI DAdNATIVIDADE
DOS MILITARES

BUM.

Aristiliano .

Konder

Câmara Federal

·P. S. D.. : ,.

lJ. D. � ;.

Prefeitura

Osmar
J. José

124'-

Câmara Municipal

E. U. - ESCAN
DINAVIA

P. S. D .

U.D.N .

NOVA IORQUE, 11 (U. PJ Veja que desastre, Dona
Marina! E se aind·l fôsse

limpo, sem a tentativa de
fraude ... Para acabar: a

,

sra. não tem sonhatll) I!om

a tal de barca? Ela vem vin
do

- Na segunda-feira próxima,
às 8h50m (GMT), ó prim€iro
avião da linha regular, ligan
do a costa oeste dos Esta,jos
Uuidos à Escandinávia. pelo
Artico, deixará, Los Angeles,
com dest.ino a Copenhague.

'__•. ..,.. _ _
-
..-J1.:-..._y - -

crificios, prestado por outros,
como funcionário 'públir.os
do Estado.
Providencilamente, a Lei

n.,159, de 27 de !:paio do cor

rente ano, da Presidencia da
f

w -.__ ._ ... _._ ........ �

Loteria cio IEstaclQ
Resulfado, de onfem
9.414 - Cr$ 200.000,00 - Chapecó
5.330 - Cr$ 25,000,00'_ Florianópolis
5.402 - Cr$ 15.000,00 J

_ ,Florianópolis
1.572 _' Cr$ ,10.000,00 _ Rio do Sul

11.339 - Cr$ 5.000,00 _ Tubarão
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A RAINHA-MÃE

I
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/

Integra do .parecer da Procuradoria ·Geral· da República
clusa representação feita pe- quele Estado,

prOmUlgada,'
letra b) e que não podia ter O ilustre Presidente da' pótese nêle prevista.

lo Excelentíssimo Senhor Go-
I p�la �esa 'da Assen::bléia Le- sido levada a �feito .ao te�- Assembléia Le�islativa �o di- E' exquísíto. que se tenha

vernador do Estado de San- gíslatíva em 29 de Junho do po em que o roí, eX-VI do dIS- to Estado, porem, nas mfor- promovido a alteração de
ta Catarina, em a qual argúi corrente ano, alegando que posto no' art. 208, § 5° da mações constantes do inclu- um texto da Constituição
a, ínconstítucíonalídade da ela ,infringe a Constituição Constituição do mesmo Esta- so oficio n. 'i89, de 6-9-1954 e Estadual para excluir dêle a
Lei Constitucional n. 2, d a- Federal (art. 7, incisco VII, do. prestadas em observância do alusão feita ao § 2° do art.

---------------------------- disposto no art. 2° da Lei n. 28 da constttuícão 'Federal

Pr.oco'P"'IO ,Ferr,el-ra e'l F1IOrl·ano'poll·S 2.271, de 22-7-1954, afirma que é imperativ-o. e cuja oh:.
que a emenda da qual pro- servãncía não poderá deixar
veio a Lei Constitucional n. de ocorrer.

S ,. t
•

t' d
2 foi aprovada pela maioria Mas daí não se segue que

,

eos ar IS 8S, 8gora, ln egrln o novas p8�aS absoluta daquela Assembléia, deva ser considerada íncons,
Dentro de mais alguns dias, dita", em 3 atos, será um que ainda não a tiveram, po- nos termos do disposto no títucíonal a Lei Constitucio-

ou melhor, já no próximo dia primoroso espetáculo destí- derão faze-lo. art. 208, § 2° da Constituição nal n. 2 só pela existência de
24 do mês em curso, prece- nado á petisada.

_
Promete, pois, o mais fran- do dito Estado; nas sessões tal omissão.

dente de 'Curitiba, onde se Os que já tiveram oportu- co sucesso, a apresentação, legislativas de 1953 e 1954. O outro argumento da re

encontra há quasi um mês, nidade de assistir Procópio novamente em 'nossa Capital, ·0 que ressalta do confron- presentação, qual o de que

obtendo ruidoso sucesso, con Ferreira aguardam, com an- da grande companhia de co- to da aludida Lei Constitu- a Constituição Catarinense

quistando êxito no Cíne Téa-I ciedade, o grandioso aconte- médias, orgulho do Teatro cional com o n. II do art. 52 não podia. ser emendada ao

tro Marabá, deverá chegar' à cimento, ocasião em que, os 'Nacional. da Constítuícão Estadual é tempo em que o foi, não

nossa Capital, estreando no haver no' texto do art. único pode ser objeto. de aprecía-
Cine Teatro Ritz, o maior E-STRADA DO TIMBE' DE CIM'A da Bei Constitucional omis- ção neste processo, de vez

- A cãmara dos DeputadOS Assembléia Legislativa," que ator nacional PROCO'PIO - são de parte doque consta- que não afeta a índependen-
em sessão de ante-ontem a- deu nova redação ao Esta- FERREIRA com a sua mag- ESTRADA DO TIMBO' DE pio de TIJUCAS e especial- va do n. II do art.' 52 acima cia e harmonia dos poderes,
provou em última discussão, tuto de nossa Policia Militar, níríca Companhia de Comé- CIMA mente para facilitar O f'SCCl\- citado; ou seja da quê dava asseguradas pela Constitui-

o Projeto oriundo do Sena- procurou fazer justiça aos dias. 9 de novembro de 1954, menta dos produtos agrícolas atribuição ao Governador ção Federal, no art. '7°, inci-

do, regulando a inatividade oficiais transferidos compul- O elenco é composto de • daquela região. para nomear os Prefeitos a so VII, letra b, indicados, na
dos militares. Vai agora o soriamente para a Reserva destacadas figuras da ribal- Indicação,

.

Pelo 'mapa anexo os srs que se referem os' §§ 1° e 2° inclusa representação como

referido projeto à redação Renumerada, naquelas con- ta, destacando-se entre elas, deputados poderão avaliar a do art. 28 da Constituição ínfríngidos pela citada Lei

final, e, em seguida, á sanção díções, isto é, sem a menor Hamilta Rodrigues, Italo INDICAMOS que '3, Assem- importância da estrada, que Federal.

I
Constitucional n.. 2.

pelo Presidente da Repúbli- recompensa- por parte do Es- Gurcío, Roberto Piragine, bléia' do Estado de Santa percorre uma das mais ter- 'Tal omissão só é conside- Em face, pois, do exposto,
ca. tado. Leila Diniz, Nelci Deiroz, Cé- Oatarina se dirija ao Exmo. teis e produtivas zonas do rada pelo. eminente Governa- vem esta Procuradoria Ge-

Entre as emendas apresen- As leis não devem, abso- lia Curcio e, José Carlos. Sr.
-

Governador do Estado I município de TIJUCAt1, a dor como tornando inconsti- ral isubmeter com o seu pa-

_ tadas, figura uma encerran- lutamente, estabelecer pre- O incomparável repertório, encarecendo a necessidade qual tendo \lma boa conser- tucional O' texto do referido recer contrário, ao exame e

do verdadeiramente "alta e vilegios. As recompensas de- constituído agora das em- de ser incluida no Plano Ro-I va pelo Estado, trarei gran- art. único da Lei Constitu- [ulgamerito deste' Egrégio
pura justiça", cuja emenda é vem ser dadas a todos, equi- polgantes peças "Essa, Mulher doviário do Estado a estra- des beneficias àquela 'região, cional n. 2 na parte repei- Tribunal a referida arguição
da autoria do Senador Pires tatívamente. Foi o que Par- é Minha", em 3, átos, de R.' da municipal, com a exten- principalmente em épocas de . tante ao final do n. II do

I
de inconstitucionalidade da

Ferreira, e vísacregularisar a lamento (Nacional p:_ocurou Magalhães Junior; "As Mu- são de 26 quilômetros" que chuvas, pois embora corr en- art. 52 da Constituição Esta- citada lei catarinense.

situação dos militares que fazer com a' aprovaçao ,da lheres não resistem", em 3 liga o distrito de São João do paralela à estrada esta- dual, quando alude ao � 2° Assim, distribuida e pro

se encontram na Reserva no Lei regulando a inatividade átos, de Aldo Benedetti; "Es- Batista, na estrada 'Ljucas- dual e ao longo do rio ri'i_iu- do art. 28 da Constituição cessada esta representação
mesmo posto, contando al- dos militares, exemplo que ta Noite Choveu Prata" em Nova Trento, a 'I'imbé ue Ci- cas.: está Ilocali_zada em pla- Federal. em forma da lei, o Suplicante
guns até 50 anos de bons deve ser segui,d� pelos legis-!3 átos, de Pedro Bloch, estará ma, na estrada Tljucas-F'lo- no mais elevado, o que dífí- Não nos parece procedente P. deferimento

serviços prestados à Nação, .ladores estaduais, tornando presente nesta temporada. ríanópolís, passando pelas culta o acesso das águas nas tal argumento, por isso que Distrito Federal, ,:fi,de no-

enquanto outros, perfazendo extensivos a todos, em igual- A fantasia infantil "A localidades de Ribanceira do enchentes normais, pertocí- tal omissão', nunca poderá. vembro de 1954.

apenas 30 anos, com ajuda dade de condições, direitos e Princezinha e a Bruxa 'Mat- Sul, 'Papagaio, Rio da Dona, cas do referido rio 'I'iiucas. impedir que sejà observado ,

de acêrvos e tempo dobrado, regalias facultados exclusi- Porto do Itinga e Itinga, Com as razões acima ex- o disposto no § '2°' do art. 28 Plínio de Freitas Trávassos'

passaram para a inatividade vamente a alguns, em fra-

TIM
postas, solicitamos aos dígnos da Constituição Federal, Procurador Gerai da.

galgando até 2 postos na grante atentado á Constitui- Justificação, representantes do povo nes- sem,pre que se verificar a hi- República
. , .

hierarquia. çâo, que não estabelece pre- ta Casa a aprovação desta

A emenda foi defendida vilegios absurdos entre os A inclusão dessa estrada INDICAÇÃO, para que seja
brilhantemente pelo Deputa- brasíleíros, sejam eles civis

I
CARTA N. 16 municipal no Plano Rodo- encarhinhada ao sr. Chefe C.O

do Coelho e Sousa,' que pro- ou milit�res.
'

'Dona Marina. viário, do Estado é uma ne- Poder Executivo.

feriu ém o seu encaminha-I
Com a sanção da lei da, Coletora _ Estreito. cessidade reconhecida pelo Sala das Sessões, em O de

mento. bem fundamentado inatividade dos- militares, al- Piano.' piano se vá lonta- sr. Governador' do Estado, novembro de 19.54. Idiscurso, secundado pelo ne- guns oficiais em o nosso Es- no ... E, de, fato, estamos ca- que quando candidato, em José Gallotti Peixoto
putado Flores da Cunha, tado,' receberão,. de justiça, minhando para as últimas documento escrito, prometeu Icujo testemunho invocou, merecida recompensa, o que urnas. Os resultados, contu- que um dos primeiros atos

tendo este proferido substan- muito nos alegra, por vermos do, não vareiam. E' páu e da sua administração, se e- LEGIÃO DE HONRA
ciosos apartes, apoiando tão que o espírito de justiça não páu, Dona Marina. De tudo leito, seria a inclusão do re- PARIS, 10 (U. P.) -,- O sr.

justa medida. Tal proposição desapereceu, felizmente, do quanto asonteceu a SI':1. deve ferido trecho de estrada, co- Henri Aubert Filio?', presí
encontrou tambem a melhor sentimento dos nossos legis- ter colWdo uma dura liçã.,: mo parte integrante das es.. dente da Câmara de Oomér-

boa vontade do Deputado ladores.
I o voto é secreto, e o povo vo- tradas do Estado. cio Francesa do Brasil. roí

André Fernandes, que;:;, .re- ta em quem quer. O tempo Justificamos, ainda, a nos- eleito cavaleiro ela Lef�iã') de

latou na Comissão de 8egu- do cabresto já passou, nona sa indicação pela grande üti-I Honra, na pasta do

Mlnisté-,
"A administração pública

rança Nacional, opinando pe- '" * do Brasil não póde ir pa- I\1arina. A .sra., na sua idade

olidacdeHqlULeEtlv·arAá laoDm'EuSnVicIA"-'lrOioRdals,ZRAelRaçõeOs l!:XpteEr.iSo,i:Oes.la sua aprovação. proveta, já devia saber dis-
ra diante, enquanto houver

soo Como funcionál'Ll. púnli
A Comissão especial deslg- nas repartições êsse excesso

ca, zelosa pela dlguhlade ria
nada para estudar a Lei da de burocracia que tudo per-

sua repartição, a sra, não SANTIAGO DO CHILE; 11 mércio com os Estados Uni-
inatividade dos mílítares, ha- t�rba .e, p�r ,vêzes, cria situa-

poderia transformá-Ia em (U, PJ _ O Chile coloC'ou! dos e outros países que pa
via dado parecer contrario à çoe� at: ridículos. Os f�t�s antro, com perdão do Diário sua economia em '.'bases mais I gavam em dolares, à razão
aprovação da emenda Pires estao �I para comprovar o, Ida Tarde. O servidor do Es- realistas" e desvalorizou o de 110 pesos por dolar.
Ferreira, porém, seus funda- que afirmamos! .

d t
-

_

T

•

• tado tem deveres morais: dar peso aprOXIma amen e em � -

_

mentos eram absolutamente Um exemplo, entre mUltas
I

. J. cinquenta e cinco po�·cenJ.o REORGANIZACAO
.

d t f m e que 'se poderiam citar Há o exemp o 110 CU'lll'rllnelho

I
. _

J. O. •

�
-

'

Improce en es, con 0.1' "

da lei. A/sra. t12c)út1, ilOI'l:1 Esta desvalonzaçao ,le (1,p11-
I

PARIS, 10 (U. P,) -- Estao
provou O Deputada Coelho e poucos dia.s, o "Diário Ofi- 1 t·· 1 b

-

Marina. Daí isto: 35a. secçao ca exc usivamen e a área c o

I
sendo ce e rada-s, confel'cn-

Sousa. cia'!'" publicou uma portaria
_ G. E. José Boiteux: dolar. 1

.

cias para tratar da reorga-
"Em primeiro lugar, afir- do diretor de uma das repar- O ministro da Fazenda de- nização das forças militares

mau o ardoroso e proficiente tições do Ministério da Edu- clarou aos jornalistas Ciue a, da Organização do Tra�:'lda
contestante) e, J'urI'dl'camen cação, resolvendo' conce'der

Senado'
,

-

dl'spen.la a um fun�iona'I'I'o
medida se aplicara. RO cc- I do Atlântico Norte (J\)l!,'J'()I.

te insustentável essa tése" "0

de que oficiais peformados no "por motivo do sé-u Xa.leci-
Nerêu,. . . . . . . . .. 163

Saulo .. ,....... 155
regime da Lei 5.631 e 'refor- menta".

mados no regime da Lei. : .. ! . Esse ato, que proVOCO'l os

1.156, gosem de promoção,' mais desencontrado!:: comen

enquanto um Pequeno gru�o, i tários entr� ? :u_ncio,nal.ismo
situado entre as duas leIS, daquele MImstel'lO, e nnto

não percebem qualquer van- mático do que vai por aí.
'

tagem. E' insustentavel furi-I
Uma simples portaria

�como,
A. S. T. 1;:

dicamente sendo mesmo in- essa pode levar ao ridículo
U.D.N.-P.R.P.

constituci�nal, 'porque' im- um diretor, por 'mais austero
Assembléia

porta em dispensar trata- que êle seja. Não hOtlVe, cet-
menta diverso a pessoas que tamente, espírito de malda

, se encontram
-

em situação de. O que, houve foi apenas
identica". descuido, displicênçia, oú cai-

O mesmo absurdo vinllâ-se sa pàrecida. Tal v':)z o diretor

observando na legislação mi- referido tenha -assinado a

litar do Estado, em que ofi- portaria "de cruz', sem pas

ciais com 30 anos, inclusive sal' os olhos por cima. do ,T,�e

acervo' ou' telllPo �oJ:jrado, estava escrito.
•

,

passaram para a Reserva R�- -----------

munerada,no posto im�diata
mente superior, enquanto ou
tros, com mais de 30 anos de

sêrviço, no duro, permane
cem no mesmo posto, sem

nenhuma vantagem, nem si

quer a do adicional por tem

po de serviço, que é tambem
uma anomalia da legislação
civil, pois existem funcioná-'
rios aposentados com 40 anos

de serviço, sem adicional, e

outros €.om menos tempo,
gosando de tal benefício, cO-:"
mo se os serviços de' uns não
fossem o nosso labor de

_

sa-
, .

, MENDES DE MORAIS REASSUMIRÁ
80 RIO, 11 (V. AJ - O p;ene- sub-chefe em exercício. ge

ral Mendes de 'Morais, pre- nel'al Gélio de Ar8,újo Lima,
sentemente em gozo de ferias

regulamentares, reassvmil'á,
no próximo dia 22, o seu cal'- WASHINGTON, 11 (U. p,:'

go de chefe do Depal'tamen- _ A rainha-mãe Elisabeth,
to Técnico e de Produc.:ão do da Inglaterra, deixou esta
Exército. capital, para uina visita de 3

Ontem, o general

Mende�
dias à Virginia, acoÍnpanha

de Morais esteve :r:ta rep<:ll'ti- da especialmente por sir Ro

ção que chefia e conferen- gel' Makins, embaixador da

ciou, demoradamente. COl1"A o �nglaterra, e sua esposa.

99
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Quanta e quantas vezes, tunidade de realizar seus so

cara leitora, você já se dei- nhôs, graças à colaboração
xou levar pela imaginação e prestada ao CONCURSO
sonhou em banhar-se em MISS SANTA CATARINA

PUNTA pEL ESTE, jogar em pela IBERIA e PLUNA que
seus luxuosos CASINOS plan- proporcionarão às candida
tados à beira'-mar, desfrutar tas vencedoras as magníficas
o deslumbramento de belos viagens a MADRID e MON

e custosos "shaw" de celebri- TEVIDEO, respectivamente.
dades do mundo inteiro? Da VOCE cara leitora, pdderá
mesma forma, quantas 'e ser apontada pela preferen
quantas vezes VOCE náo de- cia da maioria!!!
sejou deixar-se ficar num

dos cafés engastados em um MISS SANTA CATARINA 1
dos morros par!:J, admirar .

a correrá o mundo para colher
beleza de MADRID iiumina- os sel,ls �plausos numa home
da 'e, ao ,fi!mdo, a MU'SICA nagem à beleza, à graça e à
CIGANA a provocar-lhe os I elegância da mulher catari
sentimentos e tôda essa at-, nense, graças ao CONCURSO
mosféra de sonho'envoita no JÍ.,iISS SANTA CATARINA,'
perfume das flores de Espa- uma realização do CLÚBE
nha e nos sons de oostanho- DO PENHASCO, ol,ltro acon

las e dos tradicionais OLE'S tecimento que o. "Grand
das' suas canções de ·amor. Mond" do país começa a a-'

VOC� tem, agora, a' opor- .
plaudir! ! !

CONCURSO, '''MISS SANTA CATARINA','
76

96
70

I

Outubro de 1954. Mês bom. Começou bem e não

acabou mal. De início, houve o nosso passeio eleitoral
pela pista. No fim, demos outro passeio, em Lages. Fo
mos matar saudades; tatús, gralhas" pombinhas rolas, .

_ saracuras, chanchos, veados, carneiros e mamatas,

também.
A idéia genial nasceu numa tarde .chata, numa

roda chata, chateada' de discutir as mesmas chatices.

Tinhamos, indicados por uma folhinha; quatro' feria-
dos de verêda, em fila indiana.

'
.

I Como o Jacinto de Tormes, do Eça, sonhamos com

a Serra, enfarados da Cidade, E apinchamo-rios.
Daqui, por aclamação,- elegemos o centro ondé de

veríamos baixar: a fazenda de São João, do Waldo

Costa, cavalheiró palhocense e cavaleiro lageano,: fi
dalgo de calma britânica e pessedista enxuto.

Organizada a troupe, o dr. Barroso Filho promo
veu as dema'rches do protocolo itamaratiano para a

visita diplomática, cinegétic:a e pantagruélica,
Apezar do basta de Ramos, viajamos em chusma.

Os mais ranzinzas,' largaram pelas_ estradas, jipeando
pelos buracos, 'durante 12 horas. Nosoutros bornhau

seámos pela TAC, que la escuela de la vida ensina' som
bra _e água fresca e não admite que as pedras dos rins

da gente se choquem com as pedras das carreteras
ruins.

Decidimos proibir conversas políticas, leitura de

jornais e escutà de rádio, Ao bateria que nos acompa
nhou somente pedimos novas esportivas. Para garan
tia dessas proibições de papos politiqueiros, o Thn" em

Lages confraternizdu e aderiu - à excursão, bem en-

tendido.
'

E o mundo, nesses dias, virou e rebolou comg o

melhor dos mundos. Nem Pangloss, que ensinava in

genuidade ao Cândido de Voltaire, po.deria concebê-lo
assim tão apetecido' e apetitoso.

A turma toda somente tinha uma preocup'ação:
não ter preocupação alguma.

QuandÇ> desci no elegante aeropôrto' de Lages, meu
relogio parou. ,vim dar-lhe corda aqui, de volta ...

'

.Horas? Pra que? Não são elas convenções para quem
" :'tem o que fazer? Relogio! Hora! Ora bolas...

'
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