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go comissão ou emprêgo
remunerado, não póde, ex
pedido o diploma, vir a tê
lo. Póde a contrário sensu,
aceitar o cargo gratuito. O
que já o tem, ao ser expe
dido o diploma, não mais

póde exercê-lo: ocupa-o,
porém, não .u exerce".
(Pontes de Miranda, com.

à Consto de 1946 Rio,
1947, ,;�ol. II, pág. 40).

3. Algumas . constituições
modernas, como a francêsa e

1, italiana, deixaram à lei or
dinária a. determinação dos
�asos de 'incompatibilidade.
li. primeira dispÕc;l no art. 44:
"Le 'regtme eles incOlopatibi
�ités est detcrminé lHlr la loi".
A italiana (art. 65) prescre
ve: "La'legge determina i·

�asi di in�legaibilitá e di i11-

�ompatibilitá com l'ufficii di

cliputado o di senatore":
Quer, porém, incluída em

norma constitucional quem
2m lei ordinária, 0 fato, como
lssiriala Lefeniére, é que a

,'egra geral é a incompatibi
lidade entre à situação de
;)arlamentar e a de funcio
nário - Ia regle génél'ale est

l'incompatibilité. En princilJe
(}nne peut pa êtl'e à Ia fois
pal'la'mentaire et f011ction
nttire. (Manuel de Dl'oit

Constitutionnel, Paris, 1947,
;1ág. 570),
Esse princípio, vigorante

inicialmente em têrmos abso

lutos, perdeu, pqrém, um

pouco do seu rigor primitivo,
atendendo-se não só l),o i'i1te
rêsse dos servidores públicos,
-mas; por igual, à das demo

cracias, no sentido de não a

fa,star das competições elei
torais os funcionários que
não se resignassem a perder
o cargo público de que fos
sem titulares, pelo exercício
temporária de um mandato,
cuja renovação é aleatória
por excelência, porque depen
dente da manifestação pop.u
lar, reconhecimento volúvel
e inconstante. Passou-se, en
tão, a proibir, apenas o exe!'

cício cumulativo ou simnltil.·
neo das duas funções, permi
tindo ao funcionário o retôr-
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o apaDE 1954 que seja titular. Não existe não diz respeito apenas aos que inicia o exercício do Ministério da Fazenda, será
"

•• , _ Iij
entre êsse 'preceito e o da funcionários públicos Jede- mandato. realizada, amanhã, a cerimo- 'CIDADE' DO VA'I'WAN0,' médicos se mostram, hoje,

Solicita a pronunctamen- alínea "b", inciso II do mes- raís, mas aos servidores de Em conclusão, opinamos nía da assínaturn do em- 15 (U. P.) � As. noticias ua . um pouco preocupado diante
to da Comissão de Consti- mo artigo nenhum conflito, tôdas as pessoas juridícas de por que se responda à. con- préstimo feito pelo impor- saúde do Soberano pontifie8 do estado de fraqueza per
tuição e Justiça sôbre os pois há perfeita distinção direito público, 'da admínís- sulta pela seguinte forma: tante estãbeleclmentc oficial são hoje um pouco menos sistente do enfermo. Asslm
têrmos do artigo 48, inciso entre ocupar um cargo e tração direta ou da díscen- a) o servidor público te- de crédito à viação Férrea, satisfatórias. Manifestou-se desejam descobrir as causas

I, alínea "b", da Oonstitul- exercê-lo. tralizada, em qualquer das deral, uma vez diplomado Paraná-Santa Catarina, novamente o soluço, i.ias .de exatas dessa fraqueza, para
ção, que obr�'a o deputado" O

- áreas de gOVêl'110 de Federa- deputado ou senador, deverá O ato contava com a pre- maneira que no momento o remédio conveniente.�xerclCio é vedado desde
desde a exp dição do di- a expedição do díploma 1)0-

ção, município, Estado, U- se afastar do exercício do sença do sr, Araújo Ataide, não é inquietadora. Mantém ..
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...f:ilIIG�.·.·".·g·M·.-,.·.·��·""�·�rJ2��ploma, a afastar-se dos rém, o deputado continuará '-".. cargo ou

.

unçs o 11 lCOS U minis 1'0 a au e, a repre- se a temperatura nas proxí-
cargos que ocupa; tendo a ocupar o cargo: por todo o

A Constituição, porém, SI) exerça; sentação federal dó Paraná e t midades de 37 graus; o pulso
parecer da Comissão de tempo do mandato, salvo se

prescreve o afastamento co- 'b) embora afastado do e- I de Santa Catarina e de ele- [é às vezes irregular. Indica
Constituição e Justiça que se tratar daqueles em que

mo condição para que o de- xercícío, o servidor continua- mentos de destaque no 11{,8S0 se em fonte oficial que o es

opina ne sentido de que o caiba a exoneração "ad nu-
putado conserve o seu man- rã percebendo o vencimento mundo político 2 rínancoíro. tado do Papa é "satisfatório" CAIRO, 15 (U. P.) - O

servidor público uma vcz tum". PONTES DE MIRAN _

dato (art. 48, § 1°), .de sorte ou remuneração até ,a. posse , ••�• ..-•••••u........m•••••••••••••"_"••••••, I quando nestes últimos dias Iraque está disposto a colo-
diplomado Deputado ou DA, aliás,' é_ muito claro no

que a sítuaeão funcional do e co�sequent.e e:CCl'.cIClO do
ERA MESMO O se falava constantemente de cal' suas bases militares à

Senador, seja afastado do comentário aos, mandamen-
servidor tleve ser prevista pe- mandato Iegislatlvo ; I melhora: progressiva. disposíçâo do Ocidente em

exercício do cargo ou Iun- tos: la lei ordínáría, à qual in- c) aos servidores das f1{l- ORIGINAL I Exame Radíolégfco hoje caso de ataque contra o Irâ e

ção até a posse e conse- cumbe dispôr sôbre o assun- tarquías e sociedades de eco- LONDRES, 15 CU. P.)
.

CIDADE DO V/I.'_('WANÓ, contra a Turquia - declarou -,

quente exercício do mau- "O art. 48, I, "b", fala de
to, tendo em vista às normas nornía mista, ttever-se-á, por Um porta-voz do Museu Na- 15 CU, P') - Os médicos I�O à imprensa o sr. Mussa

dato, sem prejuízo do ven-', constitucionais superiores. analogia, aplicar a mesma cional de Pintura declarou, Papa foram, esta tarde, fi ca- Chambandar, ministro ira-aceitar e exercer, não de
cimento ou remuneração. ocupar (como o art. 48, II,

No que tange aos runcío- solução, atendida, porém, a que o quadro "A Virgem da beceira de Pio XII, a fim de quiano do Exterior.
nários públicos civis da U- respectiva legislação in títu- Criança, com um anjo", de examinarem .a possibitidndo Acrescentou o ministro

,
"b"). O que não tem o ear- -

nião, o assunto não suscita cional; Francesco di CristoIaro Bigi, de se efetuar um exame

1':1-1
que o Iraque não tinha no-

nenhuma, dificuldade, por d) aos servidores públicos dito franciablgío, de propríe- diológico completo, em breve nhuma intenção de unir-se
isso que foi, devidamente, so- estaduais e municipais se a- dade do Museu, era mesmo o prazo, em Sua Bantddade. Os ao pacto turco-pnquístunico,
lucionado pelo respectivo Es- plicarão as legislações res- original, em contrário às a-
tatuto CLei n.· 1.711, de 28- pectivas. firmações de um negociante
10-52), que, considerando em Sala Afrânio de Melo Fran- de quadros desta capital,
efetivo exercício o runcíoná- co, em 25 ele novembro de Leonard Koester, que o COl1-
rio afastado em virtude do 1954. - Daniel de Carvalho, siderava uma cópia"
desempenho de função legis- Presidente. - Lúcio Bítten- ,�b",�C_·.�.·v....���m"u.w.J'''''��.W*·em�''_�d·

lativa, (art. 79, inciso VIm, court, Relator. - Al'l'I1da. Câ� CHINA E' FINLAN
'sàmente determina a perda I mara - Ulysses Guirnarfíes
do vencimento ou remunera- - Antônio Horácio _ Paulo DIA, DE ACORDO.
cão respectivo, quanáo no e- Lauro - Rondon Pacheco _ TOQUIO, 15 (U. P.) - A

xercício de mandato eletivo Getúlio Moura Oliveira Finlandia e a China comu

remunerado, federal, esta- Brito, vencido. _ -Bilae Pín- nísta assinaram, ontem, um

dual ou municipal". Nesta to - Raul Pilla: _ Fernando acordo comercial suplemen
conformidade' o funcionário Nóbrega - Bel,leclito Valada- tal' em Peiping - segundo
afastado pela diplomação, res - Paulo Couto _ Antô- informou, hoje, a emissora ()-

não perde o vencimento ou nio Peixoto. ficial. J chinesa. Os detalhes

.,-,-"�.............. _______,,' ""lão foram ammciados:.

REQUERIMENTO N. 2-229-.
54-A QUE SE REFERE O

PARECER

Tendo em vista os têrmos
do artigo 48, inciso I, alínea
"b", da Constituição, que o

briga o deputado, désde a ex

pedição do diploma, a afas
tar-se dos cargos que ocupa,

•

e:

- considerando que, entre
a data das eleições e conse

quente diplomação e aquela
da posse medeia sempre um

lapso de tempo de alguns me-
ses;
- considerando que nesse

inter-tempo o deputada fica

afastado da, exercicio de s�u

cargo contra á sua vontade,
por fôrça do mandamento
constitucional;
- considerando que o fato

de ser atribuído a um fun

cionário, seja êle federal, es
tadual ou municipal, um

mandato legislativo, não po
de constituir para êle um

verdadeiro castigo, que lhe

impeça o recebimento dos

vencimentos;
considerando, assim,

que deve ser tido como de

disponibilidade remunerada
no cargo, com todos os ven

cimentos e vantagens, o pe
ríodo que medeia entre a ex

pedição do diploma e a posse
do deputada ou senador, pos
se essa que constitui" o início

verdadeiro do mandato, nos

têrmos do artigo 50 da Cons

tituição;
Solicito o pronunciamento

da Comissão de Constituição
e Justica sôl:)re o· assunto, pa
ra pe�feito esclarecimento
dos Srs. Deputados.

S. S., em 27 de outubro de

1954. - Ferreira Martins.

PARECER ,DA COMISSliO
DE 'CONSTITUIÇliO E

JUSTIÇA

O nobre Deputaao Ferreira

Martins, em face do art. 48,
inciso I, alínea "b" da Cons

tituição, que obriga o depu
tado, desde a expedição do

diploma, a afastar-se dos

cargos que ocupa, solicitou o

pronunciamento da Comis
são de Constituição e Justi

ça sôbre a situação do, fun
cionano afastado por fôrça
desse mandamento constitu
cional.

2. O art. 48 da Constitui

ção é categórico ao proibir
ao deputado, desde a expe

dição do diploma, "aceitar
nem exercer ·comissões Obl

emprêgo remunerado em

pessoa jurídica de direito pú
blico, entidade autárquica,
sociedade de economia mista
ou emprêsa concessiçmária
de serviço público". Os têr
mos do preceito são claros e

precisos, afastando, por com
pleto, a possibilidade de se

permitir que o deputado, uma
vez diplomado, possa collt,i
nuar exercendo o cm'go, fU-n-

no ao seu cargo, ,uma vez

terminado o mandato legis ..

lativo. E' o que ensina o ci
tado Laferriél'e, em face ela
lefislação francêsa sôbre o

assunto.

"Le fonctionnaire con

serve' sa fonction: il est

simplement dispenser d'e
xercer san emploi. . Cest en

plus avantageux, comme

slil e,tait mis en conge ou

en 'disponibilité. Le point
de vue prim�tif, c'est-à-di
re la préoccupation de l'in

dépendence du parlamen
taire, a céde devant celui
de l'interêt du fonctionnai
re à ne pas briser sa ca:crié ..

re", (cit. pág. 676).
4. A proibição do exercí

cio do caJ,:go, função ou em

prêgo públicos pelo deputado

, ,

Nótulas
A Prefeitúia dispensou oito motoristas. Não

dispensou dezenas de funcionários por não

pertencelem ao P. S. D. Dos oitos dispensados
apuramos que '3 eram udenistas, 3 pessedistas
e 2 trabal!1istas. E a causa da dispensa, por

, isso, não se presta a explorações políticas. Os

serviços da oficina mecânica estão regulazi
dos e o gasto -ele gasolina desceu muito.:.
Demos, no entanto, de barato, que a dispen�a
fôsse a invocada pela imprensa palacian3,. Não
estaria ela de acôrdo com a decisão da última
reunião udenista, que exigiü a cabeça de todos
os pessedistas? E 'que autoridade moral têm
o situacionis..1110 para reclamar, se o sr. Irineu

Bornhausen, no início do seu govêrno, exone

rou mais
/

de um milhar de modestos funcioná
rios e professores. No sul do Estado, o deputado

,

Frederico Kurten fazia reuniões dos sub-dire
tórios distritais mas sedes das escolas e man

dava bilhetinhos impondq exonerações dos que
não comparecessem.
Os dispensados da Prefeitura o foram por mo
tivos administrativos. E não por !,nativos polí
ticos. A Prefeitura está certa: teve que defen
der seus serviços. Não olhou a côr partidária
dos que não mereciam os cargos 'em que esta
vam. Não 'fez como o sr. Bornhausen, que exo

nerou velho e auster0 funcionário, só para su

bstituí-lo por quem não pode sequer contar

pOrque foi demitido de certa Companhia, nes

ta Ca,pital.
E a isscf; os governistas chamam executar o

slogan de homens para os cargos e não cargos
para os homens!
O Prefeito Osmar Cunha, Presidente da Asso

ciação Brasileira de Municípios, foi a Pôr to
Rico nessa qualidade. Não foi por conta dos
cofres da Prefeitura. Por conta deles não po
deria ir, mesmo que quisesse., O ex-l)reIeito,
'raspou-os, neles só deixando papéis e contas ...
muitas contas... 'mas poucas pagas e o res

tante por pag'ar.
Diz o Diário da Tarde que nós atacamos a iinha
Florial1ópolis-Jaraguá ponlue foi' feita pelo
sr. Bornhausen e elogiamos a linha CapivarÍ
FIOJ;ianópolis porque foi feita pelo dr. Aderbal
R. çla Silva. Isso seria requintada estupidez.
Nós, apenas, elogiamos a linha que funciona e

atll,camos a que não funciona!

EM ACÃO A CRUZ VERMELHA
,

PAUOU�A MULTA'
LIMA, 15 (U. P.) - A Mul

ta imposta ao armador gre
go proprietário das baleeiras

apreendidas p'ela Marinha

peruana foi paga ante-on
tem em cheque de 56 milhões
de soles".

Nerêu na Presi�ência
n:w, 15 (v. A.) - O sr. Ne

réu Ramos deverá assumir a

presidência da República no

titucionais, pois receiava

perder o mandato de senador
que conquistou em outubro.

Agora, o sr. Nerêu Ramos já
está tranquilo. () chefe dodia 4 de Janeiro, por três

dias. Soube a reportagem que Govêrno marcou sua viagem
o presidente da Câmara, a,11- para o dia 4 e o politico ca

ies de se decidir a substituir tarmense' assumirá o Catete

o sr. Café Eilho, procurou di- em plena vigência d�,: seu
rimir algumas dúvidas cons- I mandato de deputado.

'

À
.

DISPOSICÃO DO
OCIDÉNTE

TEREMOS OS ATOMOS A TRABALHAR
PARA O BE�1 DOS POVOS

NOVA IORQUE, 15 (U. P.) Electric que o que se neces

- Segundo afirmou o presi- sita, entre os industriais é

dente de importante compa- "uma filosofia, um programa.
nhia de produtos eletricos e. um empenho por melhorar

dos Estados Unidos, Ralph as condições ele viela da hu

J. Cordiner, dentro ele poucos m3.nklade".
:mos será muito generalizado A propria liberdade, 'disse,
o uso da energia atômica pa·· bem pode depender do que
ra produzir energia eléti:lca. projetem par� o futuro �s
Dls(;U1'sal'l:do' fiã Sciêiél.1c"dó liol1iens de 'rreg'ocias, l'< tam,�

Naoional c:le, lj'abl'ica,nte,'3 dos bem do fato dI:) ossuii:em 'QM
Estados Unidos Oon\1nel; não os industriais a imagina
prognosticou que dentro de 20 ção suficiente pll,l'O-. transior
anos a energia nuclear serú

I
mar a energia hucle�t clc-_for

empregada, como "combustí- ça aterradora em· p-l:incipal
vel", na metade das' instala .. , combustível para fins padfi
ções elétr,icas que se fa1),';,- cos", segundo propôs em boa

quem durante essa época. hora o presidcntç Eisenho-
Disse o diretor da General wer.

Promoção dos Sargenlos
das Forças Armadas

Rio', 15 (V.A.) A Câmara de 1 nal do projeto que manda

deputados, na seilsão de ante

I
promover ao posto de segun

ontem aprovou a redação fi- do tenente os sargentosdo E-

o XA DO IRA EM WASHINGTON
WASHINGTON, 15 (U. P.)

- O Xá do Irã, acompaJl.l:la
do pela imperatriz, chegou
ante-ontem de manhã, a es

ta capital, para uma visita
oficial de 3 dias, durante os

l
quais será hóspede do presi
dente Eisenhower.
O Xá chegéra a Nova 101'-

..

xercito, Marinha e Aeronau
tica que participam, cama

combatentes, da Segunda
Grande Guerra Mundial in-

tegrando as forças bràsileiras
no "front" italiano. Esse pro
jeto subil.l à sanção do pre
sidente da República.

que há vários dias. O chefe da
Casa Branca havia ·põsto à
sua disposição seu avião
pessoal, o. "Colombina". I

Reina grande espectatlva
Sua maJestacle Reza Pam- por parte dos que serão atin

levi e 'a imperatriz foram re- gidos, considerando-se a jUs
cebidos no aeródromo pelo tiça de o reconhecimento à
vice-presidente dos Estados relevantes serviços prestados
Unidos, sr. Richard Nixon. à Pátria.

o ABONO FEDERAL

EMENDADA A CONSTITUIC.l\O GAUCHA
J

Porto Alegre, 15 (V.A.) - Pelo pela Justiça EleitOl·al';. Pa-
• presidente da Assembléia· Le- ragrafo único - "A lei 'rue

criar novo município p0derá
aumen,tar ou diminui!: ll, du

ração do primeiro manclato
de prefeito e vereadores, i'llG
forma a que as eleições- sub
sequentes coincidam com dos
demais ,municípios, respei
tando o disposto no art. 7, Jn

Ci�o_VII, letra ::c", da consti-!.tmçao Federal .
.

RIO, 15 (V. A.) - Na ses

são da Câmara, anunciou o

sr. Nerêu Ramos que tInha

sobre a mesa um requen
menta formulado pelo depu
tado Muniz Falcão parR oue

fosse convocada uma :.:es&ão
especial noturna par:. hoj,;,
destinada à discussão e '-ota

ção do projeto que cO!lC:elie
novo abôno pl'Ovisol'io ::w

funcionalismo publico. Pon

derou entretai1to o sr. NerÍ>.l1
Ramos que tal requerimento
não poderia ser submetltlo ao

plenário porque o presidente

glslativa foi promulgada. uma
emenda que modifica o arti-

VIENA, 15 CU. P.) - A. Acrescentou que o trem go 144 da Constituição
'Cruz VermelJla Austríaca a- em que VIajam .os refens é do Estado, a qual passou a ter
nunciou que o govêrno tche- esperado na estação austria- a seguinte redação: "As ,�Jci
coslovaco porá em liberdade ca de Hohenau, na fronteira ções municipais realiz8.;:·-se
a mais de 400 refens gregos, com a TChecoslováquia.. ão dentro dos 120 dias que
que estavam presos na Tche- Em setembro passado, 6s- precederem o termo dos mar,.

coslováquia desde a guerra t.e 'país .devolveu à liberqade
I
datas do prefeito e vereado

c.·vil da Grécia.
. C?utr'os 371 refens gregos. res, em data a ser fi�mc1a

da Comissão de Finanç8.s ',l1e
informara de que este orgão
estava impossibilitada �IA se

reunir por falta de numero e,
assim, não podia dar pgrecer
sobre a materia em !'efel'el1-
cia.
O é. Muniz Falcão acolhc<l

a sugestão e, pouco depoIs.
encaminhou o requeriment::>
necessario para a designação
dessa comissão espeCial. A

pós ligeiros debates, este re

querimento foi aprovado),
sendo designados para cons

tituir a comissão os srs. Pon--

ce de Arruda,
.

Carlos Lu'<l,
Nelson Omegna e Luiz Gar
cia. Designada a Comiss8.'J, o
sr. Nerêu Ramos convocou o

plenário para uma sessão es

pecial hoje às dez horas, para
início da discussão do proje
to de abôno.

o RISO DA CIDADE.. ,

NO
S:im, 'sou do P. S. D.!

Mas. não �';:e assustem!
Não vim �eceber,
p,agal'tl!

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BIENTA'L i ...�.���i!�... , m:iJjE�E:";.:!'JE�����!lFi����(�t.j :a'
� �... Representações A, S. Lara, ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"
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,..... Rua Senador Dantas, 40 - 6°
� andar. IDA VOLTA

.�j
Te].: 22·5924 - Rio de Janeiro. Fpolis It J

'

Rio
I j ESTA' FORÇANDO A BAIXA DOS PREÇOS Rua 15 de Novembro 228 50'

a ai

I 'OS MELHORES, OI' MAIS BONITOS, OS MÃIS MODERNOS TECIDOS, PELOS �I. andar sala 612 - São Paulo.
1�j�; l�j�;' ;t�;

� MENORES PREÇOS, SO' NA CASA ORIENTAL �� ASSINATURAS

• ��. Na Capital

.. Organdy suisso branco, largo 1,15 .. ', '.' .. ,.... 70,00 ..:.: '

�.� Organdy suísso em cores, largo 1,15 , ,.,. 75,00 � :"1 Ano .,." , Cr$ 170,00

., O ..... Semestre ., , Cr$ 90,00
�.� Tule de nylon Americano, branco e cores, largo 1,40 ......•. '1 0,00 ,�' .No Interior

i
Tule de nylon Americano, bordado, largo 1,40 170,00 �"." Ano Cr$ 200,00

N 1 A' b d d 1 d 1 1 20 200,00 �... Semestre Cr$1l0,OO
y on merlcano, ar a o com ve u o, arg., . . . . .. . ':' Anúncio mediante contráto.

Laise Suissa, largo 90 ,. ,'o ..• , . . . . • .• 240,00 Os originais, mesmo não pu-

M· n h I I 1 1 2 20 140 �'�' blicados, não serão devolvidos.
elO ln o p enço s, arg., , , . . . . . ,00 �.� A direção não se responsabiliza

Puro linho fio Irlandez em cores, largo 2,20 .,.".,.,.....
'

210,00 6 pelos conceitos emitidos nos ar

Puro linho roí Irlandez em branco, largo 2,20 .... .. .,.. 200,00

I
,tigos assinados.

Cambraia de puro linho Irlandeza, largo 90 ... "......... 135,00
Linho misto pi roupa de homem , '.............. 50,0('

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

Puro linho para roupa de homem ', ,.... 85,00 ·t· INFORMAÇÕES
Setin langerie, largo 1,00 ,., , ,. 60,00 � I UTEIS \
Tafetá. faile , ,...... 34,00 -0-
Faile grosso em todas as cores, lurg. 90 59,00
Puro linho pi vestido, o melhor que existe, largo 90 .. , .. , '. 120,00
Faile escocez, íarg. 90 ""." .. '... 40,00
Setin duchese, extra especial, largo 90 , , ,. 48,00 O .Estado , , .

Setin duchese, artígo minto bom, largo 90 ."., , , 39,00 A Gazeta .

S J 1 1 40 85
Diário da Tarde " ,

an an, arg" ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,ao A Verdade

41
.

Lonlta Bangú, largo 1,00 , ,.... 48,00
I

I
�16;���'lI�ficial .

Organdy estampado, a começar de ', ",.. 18,00 C id d
,� ; , 4

arr a e:
'

,46". Opala estampada, a começar de 11,00 (Provedor) .

...... Fustão branco, a· começar de , .. , " , . 18,00 � (Portaria) .

�, N
.

R
'� Tafetá. escocez de algodão, larg. 80 , ',.......... ,24,00 t ��eu amos .

�... Mí lí tar ., ', .

� Cassa bordada, desenhos novos, largo 80 :, ,...... 48,00 I São Sebostião (Casa de

,46;.. Morin Ave Maria " , , ,.. 19,50 Saúde) , .

.�. Maternidade Doutor Car-
• Cretone branco, largo 1,40 ,........... 33,00 los Corrêa
�.... t b 1 2 00 44 CHAMADOS U·R'._.

, , .

: Cre one ranco, arg., . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,00

�t" Cretone branco, largo 2,20 ....•.......................... 46,00 co�:��!SBombeiros
..... Cretone Linhol, largo 2,20 ' , .. ,.... 67,00 Serviço Luz (Reclama-

I
Percal, largo 2,20 ,

'

, , .. ,. 90;00 ções) .

•

• Polícia (Sala Comissário

,

Materia plastica lisa, largo 1,40 , ,....... 34,00 Polícia ·(Gáb. Delegado) ..
Materia plastica estampada, largo 1,40 .,., .. ,........... 43,00 COMPANHIAS DE

,

J 1
.

1 t· A
. 59 TRANSPORTES

, Toa has p as lCas merlCanas , . ,ao AEREO
I Meias nylon pi senhoras .. , , " ,... 44,00 TAC .

�t� Meias nylon pi senhoras, malha 60 ".......... 5P,oO Cruzeiro do Sul .

..;� M
.

1 D b I h m 65 Panair ; .

'I! elas ny on er y, p orne , , . , .. , , , . . . ,ao Varig .: , .

�. Colcha de seda cl bico, pi Casal .......•...•....... ,., .. , 200,00 Ló ide. Aéreo , .

6 Colcha de seda cl franja, pi Casal :................ 220,00 Real .

��. Colcha de pura sedà cl franja, pi Ca.<;al ; ..
'

, , , , . .. 280,00 �c���iI�vas .. , .

��. Lux., ....•..............

��. Estas são algumas entre as muitas pechínchas oferecidas pela CASA ORIEN- ::rl�:;�� ::::::::::::::::

l�.� fAL, na sua campanha de forçar a baixa dos preços. La Porta .. .: , ,.

CASA.OR�NTAL, a que mais 9a�at? vende e melhor atende. Cacique .

� Rua. Conselheiro Mafra, 15 - Telefone 3.493 - Florianópolis.
Central , ..•..........

� , �
'Estrela , , .. ,." .

�. :\ " 1,. .

I
.,

, ,,�d;�kEiTb
.

:&:'.............�..4......�.-J�...+......!;..•.-. " "� "._!.. +..�".J;;..............:;,..::...+:.....a
..

������A
,�.� � � _ y " .. , ••:.,,, � ��� _ ,Disque ...........•.....•

,���--------------------------------------------------������=::�==�----

Santos
13/12
25/12

O leitor encontrará,
-

nesta co

luna, informações que neceaaita,
diàriamente e de imediato:
JORNAIS Telefone

3.022
2,666
3.579
2.010
2.688

3.700
2.600
3.55:!
2.325

,2.402
2.358
2.500 I
2.021 I
2,276 I
3,147 .

3,321 '

3.449
2.694
3,371
3,659

C. RAMOS S/A
Comercio Transportes
Rua João Pinto, 9 Fpoli..

-- I
--...._J

Vende-soe
Um automovel "CITRO

I EN" equipado. -Ver e tratar

horas I
a Praça Getulio Vargas 19.

I das 14 as 16 horas.

Dr. Vidal Dutra Filho
ESPECIALISTA EM DOENÇA DE CRIANÇAS

REAS&UMIU SUA CLíNICA
Cousultório: Felipe Schmidt, '38 das 3112 às 5
Fone 3165.06

'

INDICADOR PROFISSIONALI
DR. RO�I��:ASTOS' DR. JU�i�H�AUPITZ

MÉDICO Ex interUú da 20a enfermaria

ICom prática n.o Hospital São e Serviço 'de gastro·enterologia

DR. I. LOBATO I DR. WALMOR ZOMER
,

Francisco de Assis e na "lnta da Santa Casa do Rio de Janeiro

FILHO GARCIA'
Casa do Rio de Janeiro (Prof, 'W. Berardinelli).

CLINICÁ MÉDICA CUJ;SO de neurologia (Prof.'
Doenças do aparelho respiratório Diplomado pela Faculdade Na.' CARDIOLOGIA Austregesilo).

, TUBERCULOSE I cional de Medicina da Univer- Contultório: Rua Vitor Mei- Ex interno do Hospital mate r-

I RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA sidade do Brasil reles, 22 Tel. 2675, nidade V. ·Amaral.

I DOS PULMõES

I
Ex-interno por concurso da Ma- Horários': Segundas, Quurtas e Doenças do estômago' intesti-

. Cirurgia do Torax ternidade-Escola Sexta feiras: nos' figado e vias biliares; dos

_ MÉDICOS _ Formado pela Faculdade Nacio- (ServiçQ do., Prof.. Octávio Ro- Das 16 às 18 horas. rins, útero e ovários.

CIRURGIA.CLíNICA I nal de Medicina, Tisiologista e
I

•
drlgues Ll.ma). Residência: Rua Felipe Seh. Disturbros nervosos,

GERAL.PA.RTOS 'Tisioclrurgião do Hospital Ne_IE�-tnterno �o Serviço de Clrur- midt, 23 - 20 andar, apto 1 Consultório' Vitor

Servi o completo e especiali· I
rêu Ramos g'la do Hosp!tal I. A. �. �. T. C. Tel. 3,002. 22.

zado daÇs DOENÇAS DE SENHO- Curso de especialização pela �o. RI. de Jan�_lro

I
Das 16 às 18 horas.

R·AS com modernos métodos de S. N. T. Ex-interno e Ex-alisi.-I MedlcoCdO.dH08Pltal de DR NEWTON Residência: Bocaiuv.a 20.
,

I
t t d C·

.

d P f U arl ade
dial:nósticos e trataplento. en e e .lrUr:'18 o. ro .. 1:0

DOENÇAS DE SENHORAS _ D'ÁVILA ,DR. MA'RIO WEN-
SULPOSCOPIA - HISTERO - GUlmaraes (Rio). I
SALPINGOGRAFIA _ METABO- Cons: Felipe Schmidt, 38 -

PARTOS -: OP�RAÇÕES CIRURGIA GERAL '

DHAUSEN
.

B SAL Fone 3801
.

I
Cons: Rua Joao PInto n. 16, Doenças de Senhoras - procto-' -

, ,Radl�!���ia Pil� ondas

curtaS-I
Atende em hora marcada. das 16,00 �s 18,00 hor��. 1 logia -: �Ietricidad� Médica, ,CLrNICA itÉDICA DE ADULTOS

EI t I �o _ Ralos Ultra Res: Rua São Jorge ,8 - Fone. Pela manha atende dla- i ConsultorlO:I,Rua VItor Mel· I
1 ' •

CRIANÇAS
- ,

.e rocoagu aça
V Ih 2395 I

riamente no Hospital de' reles n. 28 - Telefone: 3307.' Consu.tono - Rua Joao PlU'

yloleta e !lI:fra erme,o.· Caridade. I Consultas: Das 15 horas em to, 10 \. Te]. M. 769.

o
Censultorlo: ,�u� Trajano. n'.l, DR YLM R O' 1!1' Residência: I diante. Consultas: Das 4 às 6 hor::.q.

1 Hand!lr. -DEdlfI9�1? dtzMhonteplO.
'

. CL-NICAA MÉCDICRAR.c.A i Rua: General Bittencourt n. ,Hesidência: Fone, 3,422 Residência: Rua Esteves Jú-

• orarl(;J: as. as eras - r
, 10l. Rua' Blumenau n ''il nior, 45. Tel. 2 812.

Dr. MUSS�.' CONSULTAS das 10 - 13 ho· Telefone: 2.692. DOENÇAS DO APARE:LHO DI- ------.-...,-,-----
Das 15 as 18 horas - Dra. raso I GESTIVÓ _ ULCERAS Dr) ES. DR. CARLOS .F.

MUSS�. .

Rua Tiradente 9 - Fone 3415 MARIO DE LAR1\«) TOl\fAGO E DUODENO, ALER- ENGELSING
Resldencla: Avenida Trom-

CANTIÇA-O CIA·DERMATOLOGIA E CLI-
powsky, 84. DR. JOSÉ TAVARES NICA GERAL

Médico dos Hospitais Americanos
MÉDICI) e da Força Expedicionária Bra·

IRACEMA CLíNICA DE CRIANÇAS I
- ---- _._ - -

sileira
MOLE'STIAS NERVOSAS E

.

ADULTOS
DR. HENRIQUE PRISCO MÉDICO - OPERADOR

MENTAIS - CLINICA GERAL Doenças Internas

1
PARAISO PARTEIRO

I Do Serv!ço Nacional de Doen· CORAÇÃO - FIGADO - RINS' MÉDICO· .ATECNIDREURAGIAQUAELMQUGE�RRAHLORA I
. I

ças MentaIS.
. . ,.' - INTESTINOS Operações � Doenças de Se- "-

Formado pela Faculdade Nacl" Chefe do AmbulatorlO de Hlgle- Tratamento moderno da SIFILIS nhoras _ Clínica de Adultos.
. DO DIA' E DA NOITE I ------------.-------

naol de Medicina
.

Universidade ne. �en�al. .
I Consultório - Rua Tiradentes,l Curso de Especialização nb <?onsultór�o: Rua Deodoro, es· "

do BraSIl I ,PslqulatIa do HospItal 9. . Hospital dos Servidores do Es- qUlUa da Vldal Ramos. 1 .

RIO DE JANEIRO Colônia Sant'An.a , HORÁRIO: Itado. Residência: Coqueiros, Praia j' FARMACIA DE PLANTA-OAperfeiçoamente na "Casa de I Convulsoterapla pelo eletro-' As 13 às 16 horas. (Serviço do Prof Mariano de de Itaguaçú Casa da Torre.

Saude São Miguel" c�oque e c;ardiaz?l. In�ulinote�a- Tel.: Cons. - 3.415 - Res. -' Andrade)
.

I
_. -

I'
\

, . .'

Prof. Fernando Paulino. pia. MalarlOterapla. PSlCoterap,la, 2,276 - Florianópolis. � Consultas _ Pela manhã no DR. ANTôNIO MONIZ 11 Sabado (tarde) - Farmacla Catarmense - Rua
Interno por 3 anos do SerVIço CONSULTAS: Terças e QUIn' - - . - .... --- Hospital de Caridade DE ARAGÃO' Trajano .

de Cirurgia .
tas da� 15 às 15 horas. Sabado DR. JúLIO DOIN I À tarde das 1530 hs em dian- ..

•
' . .'

�rof. Pedro de Mou�a I
(manha)

. ... VIEIRA .
te no consultório á Rua Nuile. I 12 Dommgo Falmacla Catannense - Rua Tra-

Estailo por 1 ano na 'Mater- Rua Amta <?arlbaldl, esquma I Machado 17 Esquina de Tira- CIRURGIA TREUMATOLOGIA jano
nidade - Escola" . de General Blttencourt.· MÉDICO I

dentes Tel2766 Ortopedia
Prof. Otávio Rodrigues Lima I RESIDENCIA: Rua Bocaiúva, ESPECIALISTA EM OLHOS, Res'idenci'a _ rua Presidente' Consult,ório: João Pinto, 18. 18 Sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua
Interno por 2 �no do Pronto 139 Tel.2901 .

OUVIDOS,. NARIZ E GARGANTA C t' h 44 Das 15 às 17 diàriamente, Trajano
Socorro _-

' TRATAMENTO E OPERAÇõES

I
ou ln o ,

Menos aos Sábados
.

I
DR. ARMANDO VALÉ- ,Infra-Vermelho - NebuUzação - DR. GUERREIRO DA Res: Bocaiuva 1'35. 19 Domingo - Farmácia' Noturna - Rua Trajano

- li: - RIO DE ASSIS I
Ultra-Som

FONSECA
Fone' - 2714 25 Natal - Farmácia Esperança - Rua Conselhéi-

OPERAÇõES .
. (Tratamento de sinusite sem

' ..

CLINICA DE ADULTf'3 Dos Serviços de Clínica Infantil I operacão) I ..
1'0 Mafra

.

DOENÇAS DE SENHORAS da Assistência Municipal e Hos- Anglo-retinoscopiã - Receita de \
Chefe do serviço de Otormo

DR. VIDAL 26 Domingo - Farmácia Moderna - Rua João
CONSULTAS: No Hospital de i pital de Caridade IOculos - Moderno equipamento do Ho�p,ital de Fpolis. Pinto'

Caridade, diariamente das 8 às ,CLINICA

MÉDI.CA
DE

CRIAN-1de Oto-Rinolaringologia (único I A chmca está montada com 'os CLíNICA DE CRIANÇAS
10. ÇAS E ADULTOS no Estado) mais modernos Aparelhos para Consultório: - Felipe Schmidt, O serviço noturno será efetuado pelas farmácias
No consultório, à Rua - João - Alergia -

.

Horário das 9 às 12 horas e
I
Tratamento das doenças da Es- 38. Sto. Àntônio e Noturna, situadas às ruas Fel1'pe Schml'-

• Pinto nr. 16 (1° andar) Consultório: Rua Nunes Ma- das 16 às 18 horas. pecialidade. CONSULTAS -Das 4 as 6

Diariamente. das 10 às 12 e das chado, 7 - Consultas das 15 às Consultório: - Rua Vitor Mei-I Consultório - Visconde de horas. dt n. 43 e Trajano.
14 às 16 horas. IS horas , reles 22 - Fone 2675. Ouro Preto 2 Residência: Tenente Silveira, A

'

t t b I
-

d'
RESIDENCIA: _ Rua

-

Duarte Re�;dência: Rua Marechal Gui- Res. _ Rua São Jorge 20:"_
.

Residência Felipe Schmidt 130
presen e a e a nao po era ser alterada sem pré-

Shutel, 129 - Florianópolis. Iherme,5 - Fone: 3783 IFone 2421. 1l3. Te!. 2S65 FONE - 3.165. via autorização dês�e Departamento.

Advogados
DR. CLARNO G.

GALLETTI

'. o MELHOR JURO -

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI - ADVOGADO

Rua Vitor Meireles, 60.
FONE: 2.468

- Florianópolis .- ,5·%e

DR. ANTÔNIO DIB
MUSSI DR. JOSÉ MEI>ElROS

VIEIRA
Reireles

- ADVOGADO -

Caixa Postal 150 Itajal
Santa Catarina.

.�
.

p'�,eslTos POPULARES

,BANCO, AGRíCOLA'
'�!�A TRAJANO: 16

:\.i:,." FLORIAN6pOLlS" .

DR. ACHILLES
BALSINI
Adyogado

Rua Padre Roma,43

Dr. Antonio Batista Junior
De volta de sua viagem de estudos na Capital Fede

ral, avisa a seus clientes e amigos que reassumiu sua
clinica de crianças.

Cons. e Res.: Padre Miguelinho, 12.
Fpolis.DR. NEY PERRONE

MUND

Lavando com Sabão

\?irgem ESlJecialidade
da Cla. IITZIL INDOSTIIIL-Jololllle. (marca registrada)

.

ecoDomiz8.se� tempo e dia-beiro
.-----�--.:-::::--------------.._-------

; ----- ____;;____-'--��------------�--���=:!:"'!'�:J

I
S�6Ã��!RctAt
ESP-ECIAlIOAOE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



·LIRA TEMIS CLUBEMarlha Rocha viaja pela Real

Depois de breve estada. em' São Paulo, partiu para o

Rio por um dos aviões do éonsorcio REAL/AEROVIAS, a
I

graciosa MISS BRASIL. Na ocasião de seu embarque, que
foi concorridissimo, a diretoria da REAL/AEROVIAS ofe

receu a MARTHA ROCHA delicada lembrança.
No clichê, MARTHA ROCHA embarcando no avião da

REAL/AEROVIAS .:

reirão;
- sta. Lice Bittencourt;
- sta. Dalva Lebarbe-

.

chon
- menino Murilo-José, fi

lhinho do sr. Dorival da

Silva Lino, telegrafista

FORMATl1RA Censelhos de Beleza
DR. MARIO v. DA COSTA i �$it.\.�'FILHO I •. ,.�1fj�"

FAZEM ANOS, HOJE:

"O ESTADO"
/' ....'itr:-.• �

FORMATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 1954
16 - Quinta-feira - Soirêe - Normal do Instituto

Educação Dias Velho
18 - Sabado - Soirée - Gínasianos do Instituto

Educação Dias Velho
.

Dia '25 - sabado - Tradicional Soireé de Natal -

G�oandiosa Parada �le Elegancia - Distribuição> de pre-'
rrnos - Ornamentação 'a caráter. Reserva de Mesas na

Joalheruira Muller a partir de 16 do corrente. I

Dia 26 - domingo - Retumbante Matin
é

Infantil
de Natal - Apresentação do notavel show - O Circo
vem ahi - com 25 figuras. Papai Noel fará farta distri
buição de bombons. A postos crfrrnçndasi .

Dia 31 -:- Sexta-feira - Empolgante "Reveillon de
são Silvestre" Apresentação das "Debutantes de. 1954"
- Notavel show por artistas do Rio. Dança da Polonais'e

Participação
Wahnir Dias e Sra. têm o prazer de participar a

seus parentes e pessoas de suas relações o nascimento de
sua primogênita Cleusa, ocorrido dia 10 do corrente na

Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

FOTOGRAFIAS
ACEITAM-SE. ENCOMENDAS PARA CASAMENTOS _

BATISADOS -- ANIVERSARIOS E REPORTAGENS EM
GERAL.

R O D O L F O C E R � Y, Fotogr�fo do Jornal "O
ESTADO".

NO LAR E NA"SOCIEDADE

'MINHA MÃE
Flavio Azambuja

.'Minha· Mãe, minha Mãe, que dor imensa

A de perder-te assim tão de repente! ..
,Meus olhos lacrimejam temamente
E minha alma confusa já não pensa ...

Mas no meio desta mágua que se adensa,
Ferindo o coração acorbamente,
Um consôlo me nlívía, docemente,
E do sofrer humano me compensa:

Dormiste, não morreste, Mãe Querida,
,

Encerrando em sossêgo divinal

O teu árduo viver de tanta lida;

Desta arena de luta terrenal,
Sob o manto da Virgem protegida,
Voaste para a Pátria Celestial!

-0-
- sta.

\

Therezinha Car-

Chamados: Rua Conselheiro Mafra nr. 160 ou
Telefone: 3.022.

Uma boa receita de cre

me para esse fim obtem-se
misturando o oleo de amen

doas, glicerina e lanolina
em cera de abelha.

P t
·

- Certas preparações que

.:""Ir leI'"par-.a-o
-

têm vitaminas na formula
,OI,. Y _.' tambem servem, pois são ti-

Vva. Maria Conceição Frapcisco Xavier Rebelo das, como possuidoras de

Guimfrães Collaço I e
.'

efeitos cicatrizantes e vita-
-

Senhora lizantes. Mesmo com o uso

tem o prazer de partici-, tem o pr�zer de partici- dos preparados q1:1e citamos

par aos parentes e pessôas, par aos parentes e pessô!ts, é passiveI que a pele fique
amigas, o contrato de casa-I amigas, o contrato de casa� lesada e como conselho fi

mento de seu filho

Nauro"
menta de sua filha Juça, CQm nal diremos que ao serem

com a srta. Juçá Rebelo. o Sr. Nauro Luiz Guimarães notados quais<Iuer indicias
Cal laço. . de inflamação ou coceira o ,

.

Fpolis., 8 de dezem' bro de 1954
'

. -melhor é parar imediata-

ANIVERSkRIOS

DR. CELSO RAMOS FILHO

Ocorre hoje o aniversário

natalício do nosso distinto

conterrâneo, sr. dr, Celso Ra

mos Filho, abalizado enge

nheiro-chefe da Enarco e

presidente do Avaí.

Muito estimado e relacio

nado em nosso meio, pelas
suas qualidades de caráter e

coração, o dr. Celso Ramos

Filho, mi. auspiciosa data, re

ceberá as mais numerosas e

efusivas provas da simpatia
e de apreço que o cercam.

Associando-nos a essas

justas manifestações de ale

gria, levamos-lhe nosso cor

dialíssimo abraço.

FRANCISCO FERREIRA E SENHORA

a Srta. Dóris Maria Momm Azevedo.

VIIJVA IDA'rILIA MOMM 4ZEVE.DO
Particip_am aos parentes e pessõas de suas relações o

contrato de casamento de sua filha DÓRIS' M�IA com o

Sr. Armando José Ferreira. :,�
ARMANDO E .DóRIS <' .,._

,1
noivos .f�"

Florianópolis, 14 de dezembro de Í954
--.- -_-

_-
....... ):

mente evitar maiores des
gostos.

Pcrtírcm OS Capas-Pretos
\

i862-API..A

Os estudantes portuguêses que compõe o Orfeão Aca
demico de Coimbra, após .breve permanencsa em São Paulo,
onde tomaram parte nos festejos do 4° Centenário, parti
ram para Belo Horizonte, viajando em três aviões da
REAL/AEROVIAS.

O bota-róra dos academícos esteve bastante concorri
do, notando-se grande parte da colônia portuguesa em

'São Paulo,
No clichê, os capas-pretas já na escada do Convair ela

REAL/AEROVIAS" dão o seu adeus à São Paulo.

HOJ E NO PASSA'D O

Nota: - Os nossos leito-
res . poderão solicitar qual
quer conselho sobre o trata
mento da pele e cabelos ao

medico especialista Dr. Pi
res, á rua Mexic.o, 31 - Rio
de Janeiro, bastando- enviar
o presente artigo deste jor
nal e o endereço completo
para a resposta.

Dr. Pires

A vida de hoje requer
que a mulher se ocupe mais

dos afazeres domesticas do

qua antigamente, O encare

cimento _
das utilidades de

um lado e a falta de empre

gados, do outro, estão con

tribuindo para isso. Entre

os trabalhos domesticas que
a dona de casa é obrigada a

efetuar com f'requencia me
recem especial cuidado á

queles em que deve usar

certos detergentes ou sa-

bões de limpeza, como no
•• _

caso de.·l.avagens, de .roupas Parj,clpacao
e utensifios culinarios. E Antônio Pereira Oliveira
isto pelo fato ,de que, entre Neto e Sra. Eloah Faria Pe
osagentes n:a1s e�pregados· reira Oliveira participam a

p�ra esses fms .multos deles todos os parentes e amigos
sao, ou a propria soda, caus- o nascimento de seu filho
tica pura comprada no co- Carlos Alberto OCOI; -id - -".-:

. -' ti'
11 o na .

mercio 0�1, entao, nus urac a Maternidade Carlos Correia
ao� multl.plos produtos que d�a 8 do corrente.
a industrta fabrica. ---:

'

.,..-__---'___

-lOJAS
Elelro-Técnica

(A ORGANIIA:CÃO ORGULHO DE
. ;

SANTA CATARINA)
Apresentam as exmas. sras. Donas de

Casa? a maravilhosa 16 DE DEZEMBRO

E L. � I' N
A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE:

'-=II' - em 1.635, o General Matias de Albuquerque par-

(A MA'QUINA DE C�STURA DE FAMA
tiu de Alagôas para a Bahia;

, ·.U '- -'- em 1.830, foi mandado executar o Código Crírni-

MUNDIAL)
mínal do Império, por Lei assinada pelo Viscon-
de de Alcantara ;

- em 1.843, no Rio de Janeiro, faleceu o Almiran-

Pelos serviços prestados ao seu lar e,
te reformado Rodrigo José Ferreira Lobo, por-
'tugues de nascimento e brasileiro desde a nossa

pela valorização sempre constante, !�:�{ç���encia, à cuja causa prestou assinalados

ElGI N
·

.

- em 1.865, no- Rio de Janeiro, nasceu Olavo Braz

paga ase a SI m.esma. Martins dos Guimarães Bilac, figura culminante

DISTRIBUICÃO EXClUSIVÁ DE '�:z�:�;�a d�r���i�i;oa, .vin do a falecer em 2� de'

'ElETRO.,TE'C'NICA INDU'STRIA E
- em 1.868,' os encouraçados "Silvado" e "Maris e

Barros", sob os comandos de Costa Azevedo e

J. F. de Abreu, respectivamente, forçaram a

COME'RCIO S A passagem de Angusturra, descendo o rio;
. ·

I
- em 1.909, à Associação do Tiro Nacional Catarí-

R Tt S'I
. 2'4 28 E d TI' nense, fundada em Florianópolis em· 23 de No-

ua e. I velra e - n . e; vembro de 1902, resolveu incorporar-se à Conf'e-

, ElETROTE'CNICA'
deração do Tiro Brasileiro, destacando-se' nesta

, transformação a figura veneranda do Professor

C
Fernando Machado Vieira'. Esta Sociedade pas-

. aixa Postal193 - Telefone 3.793 sou, então, a ser o Tiro de Guerra 40, de tão ricas
. tradições;

,

Florianópolis - Sa,nta Catar',"na - comemora-se, hoje,.o "DIA DO RESERVISTA".
André Nilo Tadasco

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

AVENTURAS' 00 ZE-MUTRETA .. ,.

Entre os Médicos forma
dos pela F::tculdade de Me

dtcína de Porte Alegre, q t'

hoje colam gráu com toda a

solenidade, encontra-se o

110SS0 prezado conterrâéno
dr. Már-io Vieira da Costa

Filho, natural de Lajes e

filho do distinto casal Má

do Vieira da Costa e exma.

esposa .d. Eterlvina Antunes
da Costa.

- Prof. Dr. Henrique O ESTADO formula as

Bruggmann, lente do Ins- melhores felicidades ao des
tituto de Educação e da Fa- tinto· facultativo .e se con

culdade de Farmácia desta ,�ratula com os da exma.

Qapital; família.
, -' dr. Antonio Carlos

'Kender Reis, uma das mais �OIVADO:

brilhantes expressões da

cultura catarinense; Com a gentil e prendada
_ menino Luiz Gonzaga, rrta. Dóris Marta.Momm A7.e

encanto do venturoso lar do' eelo, funcionário do I.A,P.I.

dr. Celso Ramos Filho; ) diléta filha da exrrra, snra.

_ sr. Odilon M. Porto; ,

-íúva Idatilia Monn Azevedo,
_ sr. Agripino Souza,' contratou casamento, a 14 do

funcionário do Departamen- '?orrente, o nosso jovem con-

-, to dos Correios e 'I'elégra- terrãneo sr, Armando José As mãos quando em con-

fos; "en'eira, alto funcionário do tacto mais ou 'menos f're-

� jovem José
.

Moreir:: .B.G.E.. quente com essas prepara-

Aos noivos e exmas. famí- ções sofrem bastante e po-
filho do distinto casal sr. d t tias, as felicitações de "O em apresen ar um cer o

João Moreira ,Filho-Laura ESTADO". ardor, uma especie de queí-
Moreira, e aplicado aluno madura. Em algumas 'oca-
do Ginásio "Dias Velho"; SNFERMOS: siões as alterações podem
- jovem Moisés Saraiva

,R. JORGE DO' AMARAL ser até graves, como' deter-
.Caldas, filhp do distinto ca- FARIA minados eczemas.

sal Ten. Laudelino Saraiva No Hospital de Caridade, Muitas vezes o mal é me-

Caldas-Lacy Caldas; mde foi submetido a melín- nor e a pele se mostra ape-
- Ten. Virgulino Fur- drosa intervenção cirurgica, nas rachada, cheia de fen

quim Machado, da Reserva la qual se encontra em rran- das. Não � dificil sobrevi
do Exército Nacíonal; ia convalescencia, acha-se rem complicações como in
- sr. Tomaz Camilli Fi- recolhídc à quarto particular fecções secundarias, origt-]

lho; ) nosso prezado conterrâneo nando os casos vulgarmente
- sr. Célio Ferrart, con- Sr. Jorge do Amaral Faria, chamados "unheiros". Todos

tador; ilustre e benquisto Inspetor os exemplos que aqui cita-
- sra, Ida Moura, esposa Ia "Prudencia Capitaliza- mosjtorna qualquer especie

do sr. Antonio Coelho fun- ção" e pessôa muito relacío- de trabalho impossivel mes
cionário da Contadoria Ge- nada nos círculos sociais de mo os mais simples. Para,
ral; nossa Capital. evitar essa serie de coisas
- sra, Alda da Luz Cos- Ao prezado e distinto amí- desagradaveis o melhor é

ta I, ''': go "O ESTADO" formula vo- proteger as mãos, e o meio
- sra. Lelita Pires de tos de pronto restabelecímen- mais seguro consiste no em-

Oliveira �o. prego de luvas de borracha,
"'�J:'" �•• "

Na hipotese de não ser isso

possivel aplique ao deitar
sobre as mãos, fazendo leve
e duradoura massagem, um

corpo gorduroso ou gliceri
na ou mesmo apropria la-

Participam aos parentes e pessõas de suas relações o nolina pura, facilmente en

contrato de casamento de seu filho ARMANDO JOSE' com con:tra,da em qualquer fa,r
macia. O essencial é que o

,produto penetre bem na pele
não sendo necessário, por
tanto, emprega-lo' em gTan

de quantidade.

AH! Ali! Ali!
�\.I: AH! AH! �... �

AHi MI.'
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• Florianópolis, Quinta-feira, 16 de Dezembro de 1954 .

--�------------------------------------------
o ESTADO

Encerramento
.

do Va'mpeonoto ,de 54
COM DUAS PARTIDAS EMPOLGANTES, SERA' ENCERRADO O CAMPEONATO CITADINO DE PROFISSIONAIS DE 1954,
DEVENDO O ESTA'DIO DA F. C. F. APANHAR ENORMES ASSISTÊNCIAS, ,SÁBADO O FIGUEIRENSE lIDER ENFRENTA
RA' O GUARANI E DOMINGO O PAULA RAMOS TENTARA' DESFORRAR-SE DO REVÉS QUE NO 1� TURNÓ lHE INFlIN-

GIU o IMBITUB'A, VICE-LI DER. AGUARDEMOS!

Estará terminado em

1955 O Estádio do 'Paula Ramos
Florianópolis, a bela Capi

tal barriga-verde, sofre as

consequências, da falta de

bons estádios. Os que possui
mos não dão de forma algu
ma para atender as multi

pIas necessidades dos nossos

clubes que são os maiores

prejudicados.
Em vez de progredir esta

mos regredindo, muito ao

contrário das cidades ínterío
ranas onde o progresso é um

fato.

estão sendo feitos, assumir

proporções, descomunais e a

qual aderimos, pondo á dis

posição da comissão as nos

sas colunas.

Cooperem, esportistas, pa
ra a concretização do grande
ideal. paulaíno que é o de ado
tar a Capital de mais uma

grande praça de esportes!

COM A PALAVRA O CRACK
1- WALDIR

•

O Paula Ramos �sporte
Clube, que ôntem festejou 17

anos de árduas lutas em pról
do futebol Ilhéu e barriga
verde, vem empregando o

máximo para dotar a nossa

ínsula de uma moderna pra

ça de esportes. '

Não faz muito, deram os

dtrígentea do tricolor praia
no início á vultosa empreita
da. Formada a Comissão de

Construção do Estádio, esta

deu logo início ao trabalho,
adquirindo uma área de ter

ras no distrito da Trindade,
medindo 25 mil metros qua

draãos, pela importância de

crs' 120.000,00, o que foi paga

em prestações mensais há

'cerca de um ano.

Ante-ôntem, atendendo a
\

um gentil convite do verea-

dor Liberato Carioni (Bebe

lo), destacado mentor pau

laíno e um dos idealizadores
do estádio, sendo que ocupa

a presidência da Comissão de

Construção, fomos ver o es

tado em que se encontram as

obras. E, confessamos, fica-

, mos admirados com a rapí
, dês com que foram realizados
os trabalhos. O terreno já foi

preparado e em grande par

te foi procedido o plantio da

grama que a; comissão man

dou vir de São Paulo. Trata

se de sementes de grama es

peCial tão em uso nos maio

res centros esporti/vos do país.
Sua rachada encantará a

quantos a apreciarem.
lnqu'irimos o presidente da

Comissão sobre a capacidade
do público, tendo-nos res

pondido que o estádio será

um dos maiores de Santa Ca

tarina, com capacidade para
15 mil expectadores, ou seja
o dobro do .estádío da F.C.F.

O seu término está previs
to para flns dó próximo ano,

inaugurá-lo. em dezembro por locasião dos festejos, do 18°

aniversário de fundação do

clube.
rodos . os esforços estão

sendo feitos nesse sentido.
Nove trabalhadores marte

lam díáríamente e há entre

os diretores e símpatlzantes
paulaínos a melhor bôa von

tade. O sr. Liberato Carioni,
eleito vereador á Câmara Mu

nicipal para a próxima Iegís
latura, já declarou, num ges
to que bem o detíne no con

ceito dos esportistas, que os

seus subsídios serão revesti
dos na sua 'totalidade para a

construção e embelezamento
do estádio, pois é pensamen
to da comissão, considerando
a grande extensão da área,
de proceder em 1 !J56, á cons

trução de uma bela quadra
para a pratica dos esportes
.do Tenis, voleibol e basque
bol e no futuro uma piscina.
Dentro de poucos dias será

lançada pelo tricolor a Cam

panha do Tijolo, a qual deve
rá, pelos preparativos que

P - Maior jogador catarinense do passado?
R - O saudoso Pinheiro do Avaí,
P - Melhor técnico de todos os tempos no Estado?
R - Osni Golçalves (Nizeta) ,

P - Dos atuais técnicos qual o melhor?
R - Nizeta.
P - Arbitro mais completo da Capital?

- R - Todos são bons.
P - Melhor jogador do país?
R - Zizinho, do Bangú,
P - Dos clubes da Capital por qual é torcedor?
R - Sou profissional e torço pelo clube que defendo.
P - E dos clubes do Jitio?
R - Vasco da Gama.
P - E de São Paulo?
R - São Paulo F. C.
P - Se lhe fosse dado formar o selecionado da cidade

como o faria?
'

R - Acho muito dif,íCil. Prefiro deixar ao critério dos
que entendem do assunto: os técnicos.

'

C. A. CARLOS RENAUX E FERROVIÁRIO
CANO'IDATOS AO TITULO MA'XIMO
Dois clubes Já são con- Otávio, Aderbal e Joine. O

hecidos para a disputa do ataque assinalou no Cam
Campeonato Estadual de peonato da L. B. D.

'

nada
Futebol de 1954. São êles menos de 51 gols.
o clube Atlético Carlos Re- O outro é o Ferroviário,
naux, de Brusque, que ob- que levantou o Campeonato
teve pela terceira vez conse- da Liga Tubaronertse de
-cutlva tu-cetro máximo da Desportos, ao abater o Her
Liga Blumenauense, após I cílio Luz por 3 x 1, terrni
levar de ven�ida o Guarani, nando 'assim com o longo
de Blumenau, por 2 x 1. O reinado do alvi-rubro Sulí-
Clube brusquense para a ob-' no.

\

tenção do bi-campeonato Sábado ou domingo vere

Catarínense conta com os mos os campeões da Capital
seguintes valores: Mosiman, (Figueirense ou Imbítu

'I'esoura, Branco, Bolognini, ba) e de Joinville (Caxias
Isnel, Petruskí, Teixeirinha, ou Operário).

ortivo
ClASSIFICACÃO DA PRELIMINAR DE

,

,

SÃO SilVESTRE

esteve no sabado, vespera
da festa do "Veleiros" até

a 01,00 horas naquele clube,
no dia seguinte a esposa não

deixou que o mesmo fosse a

festa de posse. (Será?)
/

***

.. , A festa estava uma

beleza; Presente os: Sto.

Onofre, Horácio ou Socó;
Cabral, Lagoeiro, Grilo e

su tipica, Monsenhor -

Luiz, PUl3eza,' Terebentina,
Pai da Vida, Jaca B., Almi-

-

rante, todos êstes tocando o

Ditador e o Mutuca regendo.

***

Damos aabaixo a relação - G. E Olímpico. 12 -

dos a.tl.étas�'que conseguiram li Evandro �agalhães -dê" F�'ei
classificação nl)- preliminar- tas - LIga Oeste Catari

catarmense da Corrida de nense (Joaçaba). 13 Jandir
São Silvestre, disputada do- Sousa - G.E. Olímpico. -

mingo último nesta Capital: 14·..c..._ Paulo Nunes - EE.
Vencedor: Raulíno Silva, AA. MM. 15 -""Jacob Soares

G. E. Olimpico; 2° lugar - - C. A. Catarinense. 16 -

Siegrondo Hiernich, do G. Alfredo Abilio - G. E. 0-
E. Olimpico. 3° lugar Wal- límpico. 17 - Cláudio Fon
mar Schroeder,' do C. N. tana - BOTAFOGO F. C.
Riachuelo : 4° lugar - Ge- (Prainha). 18 - Leoní Ma
nésio Pereira, do G.E. Olim- n uel- Ventura - Cornbaten-

Atendendo á solicitação de vários leitores, resolvemos pico 5° - Eduardo Silva - tes do Fogo. 19 - Dal:cí
formar uma secção nesta página. Trata-se de um questío- G. E. Olímpico. i\mér�co Telles - G. OE.
nárío, a exemplo do que fazem muitos jornais do país. Fa- 60 - Leonidas Palmas de Olímpico. 20 - Luiz Pegado
remos uma série de perguntas que serão respondidas pelos Matos __: Caravana do Ar. Filho - Corpo de Fuzileiros

jogadores, publicando-a de vez em quando, desde que o 70 Sebastião Oliveira, Esco- Navais. 21 - Osní Aguiar
espaço no jornal permita. la de A. Marinheiros. - Lira Tenis Clube, 22 -

O zagueiro Waldir, do pelotão avaiano é o primeiro da 80 - Marcelo WOlpate - Gessy Procópio da Silva -

lista. Jogador de grandes possibilidades técnicas, íntegran- Liga Esportiva Oeste Cata- Caravana do Ar. E. C. 23 -

te do scratch catarínense de 1950, o herculeo "player" fígu- rinense. 90 - Avelino Ma- Aristides Leite - G. E ..

ra ainda como astro de primeira grandesa no firmamento chado - C. E. Olímpico. 10 Olimpico. 24 - Gilda Nas
rutebolístíco barriga-verde, como defensor do tri-campeão, - Alcides Krick - G. E. cimento:_ EE. AA. MM. 25
pelo qual renovou recentemente. Olimpico. u - Pedro Silva - Renato Fagqndes - Bo-

Eis as nossas perguntas com as respectivas respostas tafogo F. C. (Prainha). 26
dadas pelo jogador: . Joaquim Martins de Olivei-

P - Nome por extenso? PELO ESPORTA DA VELA C
R _ Waldir Vidal Fonseca.

ra - arpo de Fuzileiros
Navais 27 - Angelo Wan-

P - Data do nascimento? Dizem que ... Del I - 'C. E. Olímpico. 28 -

R - 20 de novembro de 1927.
P _ Cidade onde nasceu?

Olivério Schodren - Bota-
.,. Na festa de pósse da fogo F. C. 29 - João Espín

R - Florianópolis.
P -Clube em que atuou pela primeira vez?

nova Diretoria do "Velei- doIa - Botafogb F. C. 30 -

1'OS", realizada dia 5 do cor- José Ribeiro - Corpo de
R - Caravana do Ar E. C. I

P _ Clubes que defendeu em jogos de Campeonato?
rente, compareceram divér-I Fuzileiros Navais. 31 - An-

R _ Caravana do' Ar, Atlétícô, Bocaiuva, Nacional
sas pessoas que antes não I tôn ío Carlo� de Andrade -

(Porto Alegre), Monte. Alegre' (Monte Alegre-
sabiam nem o endereço do EE. AA. MM. 32 - .Iupiter

Paraná') e Avaí, clube. Não foi por motivo da Costa Lima - EE.. AA. MM.

P _ Títulos conquístados? "Cópa Franca", e .sim por 33 - Adelson Fernandes -

Jit - Campeão da cidade em 1951, pelo Aval. que o pessoal está aderindo Combatentes do Fogo F. C.

P _ Maior momento da sua carreira? o esporta à vela. (Veremos 34 - João Hélio Gardina -

R _ Quando integrei a Seleção Catarinense em 1950, se futuramente os-mesmos, dina - Caravana do Ar. 35

atuando nos dois encontros contra os pararia- aparecerão novamente !!!) 35 -Nestor Espírito Santo

enses.
Combatentes do Fogo. 36

P _ Pior momento da sua carreira?
* * * Altamiro José dos Santos -

R - Ao pffdff p�a 00 p�an�ensM pm 8 x O, no
-�����������������-------�----�--��-�

segundo encontro nesta Capital. . :. Um cérto .velejador
P - Seu maior desejo no futebol?
R _:: Ser campeão catarinense de' 1955, pelo Aval.
P - Diversão predileta?
R - Cinema.
P � Outros esportes que pratica além do futebol?
R - Natação.
P - Melhor jogador da Capital?
R - Prefiro, citar dois: Adolfinho e Valério. -

P - Melhor jogador do Estado?
R - Igualmente prefiro citar dois: Teixeirinha e Adol-

finho.

. .. O Almirante não gos

tou muito foi do baile, pois,
o mesmo foi queixar-se ao

Ditador que havia gente
dansando que n&o era �e

simpatia do .mesmo.

***

A festa estava tão

bôa, que um cabrito consen

tiu' ser sacríffcado em home

nagem ao 120 aniversário do

"Veleiros", Juntamente com

algumas penósas. (Podemos
saber onde compraram os

sacrificados?? ?)

***

. .. O Mutuca gostou
tanto da festa de seu clube

que, agora como é çomodo-
1'0 do clube, ,fará realizar
uma de 15 em 15 dias.

.

(O
Veleiros vai virar clube de
festas ou continuará a ser

de vela???)

Até sabado

BARLAVENTO

/

Novo recorde
Porto Alegre, 15 (V.A.)

- A direção do internacio
nal, recebeu, ontem á tarde,
um convite para uma tempo
rada no Peru, Os colorados
jogariam 4 partidas certas,
com possibilidade de fázer
outros Jogos, caso isso fosse
permitido, num acerto de
datas. O convite veio por in
termedio do ex-craque Pi
cabéa, que atualmente está
empresando excursões de
clubes brasileiros ao estran

geiro. Hoje, ás 11 horas, em
sua sede social, os colorados

,

estudarão o convite, ocasi
ão em que responderão, pro
curando acertar _datas e

preços por Jogos.

VITO'RIA DO CAXIAS SOBRE O
AME'RICA

Do nosso correspondente frentar domingo proximo o

em Joinville, recebemos o Operário, decidindo o ter

seguinte Telegrama: ceiro turno e o' titulo de
"No clássico de domingo

último o Caxias venceu ao Campeão Joinvilense de
América pelo apertado es- 1954. Abraços. Helio Mil.ton
corre de 3' a 2, devendo en- [Pereira".

VOLTOU À 1 á DIVISA0 O, ESTUDIANTES
-CIDADE EVA PERON, para finalizar o jogo, os es

Argentina. 14 �U.P.) - O pectadcres, entusiasmados
clube de futebol Estudían- invadiram a cancha e arran

tes derrotou a equipe da cararn as camiseta dos joga
Cen tral Córdoba e conse-

guiu, assim, voltar para a dores 'para guardar como re

primeira divisão. O resul- cordação. O JUlZ decidiu
tado da peleja foi de 5 x O. I nessa ocasião dar por termí-
Quando faltavam 7 mtos, I nada a partida.

'

IRA' AO PERU' O INTERNACIONAL
, I Esporte Clube Pinheiros, em

São PAULO, 15 (V.A.� - I grande performance, estabe
Domingo á tarde, .ná praça ceu novo recarde brasileiro
de esportes do C. R. Tieté;' de arremesso de disco, com

por ocasião da abertura do a marca de 40 metros e 75'

Campeonato Estadual Femi- centimetros. A marca ante
nino de Atletismo, a grande ríor, era de 40 e 12 e perten
atleta Vera Trezoitko, do cia ii. gaúcha Ilse Gerdau.

FIRME NA PONTA DO CERTAME PARA
NAENSE A ESPORTIVA JACAREZINHO
Curitiba, 15 (V.A.) - A I rança do Campeonato Para

Esportiva Jacarez inho, eil-· naense, estando com dois
frentando o Guaraní, conse- pontos de diferença sôbre os

gui u vencer por 2 x 1, 10,.( Vice-lideres que são Atléti
grande conservar-se na lide- co e Ferroviaário.

Caravana do Ar F. C. 37 - Fuzileiros Navais. 39 - Ed
Waldemar Paes Bareto - gard João Quirino - EE.
Corpo de Fuzileiros Navais, AA. MM. 40 - José Pereira
38 - João Rodriques, R'o- Dantas - Corpo de Fuzilei
drigues de Melo - Corpo de ros Navais.

'l�_._.",
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Incoerência. Democrática
. 4s leis DO Distrito Federal, são elaboradas por
Camara, eleita, vetadas PO(, Prefeito nomeado �
iOlgàdas POl representantes que' não, foram.' es
coibidos pelo POvo carioca. t;

CAH.'l'A DO VEREADOR LEV sempre novas idéias, novo

Y NEVES, PRESIDENTE DA programa, novos planos de

CAMARA DO DISTRITO FE obras, de sorte que, de modo

DERAL, AO SR. NERf:U RA:- geral, põe de lado o que pro

MOS, PRESIDENTE DA CA jetara e vinha executando o

MARA DOS DEPUTADOS, antecessor resultando dessa

PELA AUTONOMIA DO descontin�idade da obra ad-

DISTRITO FEDERAL ministrativa os maiores pre-

o Vereador Levy Neves, juizos para a Cidade. Se o

Presidente da Câmara do Preféito fôsse eleito, como o é

Distrito Federal, escreveu a a Câmara do Distrito Fede

seguinte carta ao Sr. Nerêu ral, teria prazo .definido de

Ramos, Presidente da Câma- governo, projetaria programa
ra dos Deputados: exequível, assumíría com-

Excelentíssimo Senhor promissos antecipados com o

DOUTOR NEREU RAMOS, P<;>vo e poderia levá-los a têr-

Digní�simo Presidente da mo. .

Câmara doe Deputados. Porque a Cidade do Rio ele

Saudações atenciosas Janeiro é a sede do Govêrno

A Câmara dos Deputados Federal, nada justificaria que

apreciará brevemente o .pro- 'vivesse êle a interferir. n05

jeto de reforma constitucio- negocias administrativos 10-

nal, que visa dar autonomia caís, como no caso de 'ÍgU[l,
ao Distrito Federal. A Cidade (poços, artesianos), em Que
do Rio de Janeiro espera o tanto dinheiro se gastou e

apôío de Vossa Excelência nada se fêz. O Govêrno F'e

para sua antiga aspiração. .leral é um verdadeiro super

Entre outras capitais, São visor, a gerir o concêrto das

. Paulo, Santos, Florianópoli, unidades federativas em seu

Belo Horizonte, Recife e Ni- conjunto, mas sem intromis- Dirijo-me aVossa Excelén

terói já possuem autonomia. são, l'normentenão plamfica-' cia.- como cidadão, repre

. Somente a do Rio de Janeiro da, na admínistracâc de sentante do Povo carioca f

vem sendo procrastinada. O "ju;llquer delas. 6' Dl;trito Presidente do Poder Legisla

que se tem conseguida até a- .ii'ederal, em sua tísíonomta
gora há sido à custa de gran- política atual, é uma verda

de �ta. Por que essa preocu- deíra aberração democrática.

paçâo de evitar que o.Rio de E' o Povo J,ue faz as leis. A

Janeiro tenha autonomia? feitura da lei 'abrange o ci-'
Por ser a sede do Govêrno elo total, desde a elaboração
Federal? Tal circunstância e apresentação até o julga
não contraindica a concessão menta do eventual veto. O

de autonomia. Também São Distrito Federal tem uma

Paulo, Florianópolis, Belo Ho- câmara eleita pelo POVIJ (Po- A Cidade do Rio de Janeiro

rizonte, Recife e Ntterói, ím- der Legislativo), mas o Pre- ficará eternamente reconhe

portantes capitais, são se- feito (Poder Executivo) é de

de de dois governos, o esta- livre nomeação do Presiden

dual' e o local, como a Cida- te da República, e os vetos

de do Rio de Janeiro o é de são julgados por câmara es

dois governos, o federal e o t/anha ao Distrito Federal

local, e a concessão de auto- (Senado da República) A

nomía, àquelas cidades, lião Cidade do Rio de Janeiro -

revelou, na prática, que a o potencial Estado da Gua- (Do Correio da Manhã
. medida houvesse sido nociva.

Os dois governos podem coe-
xistir harmônícamente, sem

que surjam conflitos de atri

buições ou de jurisdição, os

únicos que poderiam pertur
bar a convivência pacifica
dêles. Basta dizer que umas

e outra estão bem definidas

constitucionalmente. Was

hington é o exemplo sempre
citado de uma sede de gover
no sem autonomia política.
E, POl: constituir uma, exce
ção antidemocrática no seio

da República norte-america

na, � valoroso General D.
ücos e está

Eisenhower, Presidente dos

EE. UU., quando de sua cam

panha eleitoral, consubstan

ciou em sua plataforma de

candidato a autonomia da

cidade de Washington.
O regime atual é que se

configura como perturbador
da vida administrativa da
Cidade do Rio de Janeiro. As

substituições periódicas dos

prefeitos, dentro do mesmo endimento que fornecerá a

quinquênlo ele governo fede- vários Estados do nordeste
ral, acarretam grandes trans- energia elétrica em condi
tornos na; administração da ções de superar deficiências ATUANDO A DISTÂNCIA

metrópole. O sucessor traz! atuais. Ao ato deverão com- As amídalas podem ser-

______ vir de abrigo a vários ger-

mes, muitos dêles perigosos
por causarem a fec-ções de

órgãos situados à distância,
tais como: doenças dos -rins I
(nefr'ites ), das' articulações;
(reumatismo articular) etc. 7

Previna-se contra pos
siveis complicações fa
zendo examinar sua

garganta, ao, primeiro
sinal de inflamação, por'
um médico especialista. ,

- 8.NES.

o

nabara segundo o § 4° do arv.

40 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias
_:_ é, assim, unidade federa

tiva, dum pais democrático,

que vive fora da democrácia.

Nela o Povo, através de seus

representantes, vota as leis;
um Prefeito não eleito pelo
Povo tem o poder de se con

trapor a essas leis e vetá-las

(primeiro golpe na Democra-
_

cía) ; e os vetos são julgados
não pelo Povo da Cidade, .

a

través de seus representante.>,
mas pelos Senadores - re

presentantes de POptÜRÇÕ('i)
que não são' a da Cidade (sc-:

gundo golpe na Dêmo�l acia).
O Povo da Cidade do R�,)

de Janeiro confia ao espiri
to demócrático, no sonso da I

justiça e na alta e�periên':!ia
da Câmara dos Depvtadai;,
tão bem representa-Ia ;)e19
seu ilustre Presidente - a

grande figura da política !\�

cional que é NER.F�U ílA

MOS.

tivo - esperançado de po

der vil' a contar com o con

curso da inteligência e do

tirocínio. parlamentar de

Vossa Excelência, 'a prol. dr;

bom êxito da campanha ,Ir

mocrática pelo concessão dê

autonomia do Disüi�,,) r'cr.k

ra[

cída ao grande líder nacic nal,

Receba Vossa Excelência,
neste ensêjo, a' expressão ele

meu mais elevado �\Pl'!3(.'·,l.

Presidente

MAGROS E FRACOS

VANADIOL
E indicado nos casos de traque

sa, palidez, magreza e rastro, porque
.

em sua fórmula entram substancías
tais como Vanadato de sódio, Líct
tina, Gücerofosfatos, pepsína, no"
de cola, etc., de ação pronta e encas
nos casos de fraqueza e neuraste
nias. Vanadiol é indicado para no

I

mens, mulheres, crianças, sendo ror
mula conhecida pelos grandes me

licenciado pela Saudf' Publíca.

"�..B

USINA DE PAULO AFONSO
RIO, 14 (V.A.) - O pre-

.

parecer também ministros
I.

sidente da Republica inau- II de Estado, governadores e .

'gurará dia quinze de janei- outras altas autoridades.
1'0 vindouro a Usina de Pau-
lo Afonso, grandioso ernpre-

Qoje não! A alímen

tacâo pesada, apressa
da, fóra de hora e de

casa, o abuso cios condi-
mentos,' possibilitam o

mau funcionamento do
sistema intestinal. Daí as

enxaquecas, as azias, a

prisão (�e ventre. O regí
meENO - "Sal de Fructa'
Ena ao deitar � ao le ..

vantsr - afásta ��
perigo.

NO"Sal de 'Frucia"

IRMÂNDADE' DO SEttHOR' JESUS DOS
PASSOS E HOSPITAL DÉ CARIDADE

Prece'ílo do Dia

.

lt

, E 4«1 , .@16! *

'o motor
CONTRII áCIDOS

I .

f VAPOR D'IIGUa

provenientes da queima

gasolina no motor' ainda

frio que se condensam sôhre

. as partes metálicas, pro-

de

vocando a CORROS.\O.

- , •• ' j •• �'
•

,

i'

,

,. !

SHEll, X ·100
.
....

M'OTOR 'OIL'
..

contem "aditivos" anti-ácidos e estende sôbre
as partes metálicas uma fina e resistente película

".

protetora, garantindo ao motor: .. LONGA VIDA..,

·

... :·�·l ..f"i?·r:
, ..:�

..�.

<;5€;;;;; ;�;;;;;;Õ�;
c.

""�'

--'-,��;", .�-----,,'-""-----_:-�_.
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1_ IMt·tPul·X�IE8zADsfDHo�s6·AUNfGI�REA? /r.a_••Üiüi���iü�
.estamos

.

referindo"CQ�tinua-

_

....
mente. Encerremos êste nos-

so novo comentário sôbre o

municipalismo, .com um tre-

"AUX. TRAT. SlfILlS. cho mais de Cândidó :Mota
Filho:

\ "Estamos vivendo. uma
época liberticida, onde até
a liberdade vem servindo de
pretexto para eliminá-la. A
centra.lização que 'p:r�vocou
em França a revolução de
1789' e que planejada na Ar"
gentina, propiciou o advento
vitorioso do' peronismo, -
é o clima propício aos go-,
vêrnos de fôrça, e a forma
mais ardilosa rde redu'zi1' à
república a uma repugnante
palhaçada".

'/Jma. (}thiiã 'Je' -AlVARUS& OLIVIIIIA
AINDA O MUNICIPALIS- ; lência dêste corpo.

MQ Sôbre o assunto en con-

Temos de quando em trames um douto 'comentá

quando tocado no assunto rio de Cândido Mota Filho,
do mpnicipallsmo. E pelo no "Correio Paulistano", o

importante que é Q proble- . tradicional e veterano .orgão
ma, voltemos a êle, Há, co- da imprensa paulista, cuja.
mo temos dito, uni. sério pe- opinião pesa na balança, e

r igo à vista: - A centrali- que comemorou 100 anos de
. \

zação dos interêsses· dos vida ativa. O ilustre articu-

municípios num novo orgão lista alude aorperjgo de cen

do asfalto ... E isto é idéia tralização com a. morte da

que temos de combater, na

defesa do progresso do pró
prio país. Não se pode en

fraquecer as células de um

corpo sem o perigQ de fa-

�rc
EDITAL DE FORNECIMENTO

De ordem da Mesa Administrativa da Irmandade do

Senhor Jesus dos Passos e Hospital de Caridade, pre
vino aos interessados que até o dia 27 desde mês, às 12

horas, receberá 'est'a Irmandade e Hospital, na sua Se

cretária, propostas, em cartas fechadas, para Q forneci

mento de todos os artigos necessário o seu consumo, du

rante o semestre, de janeiro-ii:!, ']llnho. do proxímo ano de
1955.

'

Consistório, 12 de dezembro de '1954
.

JO!3é -Tolentino de Souza - Secretário

Federação, e sôbre ·isto de
clara:
Mais adiante fere com ri

(l'or e com conhecimento his
tó.rico êste perigo, a que nós l Vitor, Valvulas e Diacoa.

CASA MISCELANIA dl.t�.�

bv\dora dos Rádio. R.C.A.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Com a Biblia na Mão
......_.__._..._ .. -.�...

ORAÇÃO
Ó. Deus, tu criaste o homem para viver em comunhão

contigo. Ajuda-me, no dia de hoje, como 'filho teu a olhar
para todos com os teus olhos de misericórdia,

,

de amor e

devoção pelas coisas superiores. Em nome de Jesus.
Amém.

'

PENSAMENTO PARA O DIA
"Se o Filho vos libertar, verdadeiramente' sereis li-

vres."
P. LEE PALMORO (Japão)

Trate .das Vias üeclerecêo
"

lei,Ira16rlas
, As Bronquites (Asmáti-
cas, Crõnícas ou Aludas) e

as suas manifestações (Tos
ses" Rouquidões, Resfriados,
catarros), assim como 'as

gripes, são moléstias que
atacam o aparelho respira-

� ,

tório e devem ser tratadas
'cam um medicamento enér-'
gico que combate o mal, evi
tando complícações graves.
Procure hoje o seu vidro de
"SATOSIN" nas boas far-

Para os devidos fins decla-

Florianópolis, Quinta'-feil'a', 16 de Dezembro de 1954

P R O OU re �

Antarctica

IGORI 'NOVOS HORARIOS
na

!nGt�!�!�!!� do CorDoei ,!�!.��n�,I!!�C in e,m. as
PRODUZIRÁ 45.000 BAR- A convite, da sociedade de dade petrolífera.

CINE S
-

O J'OSE'RIS DIARIOS DE PETRO- Taubaté, o coronel Arthur Depois recordou que o 'I
' A

LEO E DERIVADOS - Levi, presidente da Petro- petroleo brasileiro ,foi du-
'

ECONOMIA ANUAL DE brás, pronunciou no Coun- rante muito tempo tema de
20 MILHÕES DE DOLA- try Club local uma confe- literatura, até que jorrasse
RES �-;- OUTRAS INFOR- rencia sobre a .entídade que no Lobato o primeiro jato,
MA'ÇõES DO ,CEI.. AR- do auro negro, transforman-
"'HUR L'EVI NUMA CON dirige. No inicio da sua pa-
'.I. ,_

- do a Bahia, berço da nossa

'FE N lestra, o coronel Leví, relem'UE CIA PRONU�CI4-' civilização, em berço de nos-
DA EM TAU brou o vulto de MonteiroBATÉ sa emancipação,economica.Lobato, natural de 'I'auba-

R· (A
A •

N'
O Recôncavo Baiano pro-_

10 gencia acíonal) té que foi um pioneiro na duz hoje 3.800 barris por
dia, alimentando a Refina
da de Mataripe� (
50 'ufILHõES DE BARRIS
As 'estimativas para as 'ii -Járeas sedimentares do Bra- g • II[s'u'prev,êem uma reserva de ' ",-_..

50 milhões de barris. Um - As 5 - 8 Hs. -

dos' seis maiores geólogos O Cinema.Mexicano apre-
de petroleo do mundo, co- senta, os .maís famosos can
nhecedor de todos os regiões tores do Mexico. No mara

petrolíferas- do mundo, com vilhoso filme de todos os

mais de 30 anos de pratica tempos.
no assunto trabalha presen- Marga Lopez - Fernan
temente para .a Petrobrás. do Fernandez Pedro!
Trata-se de 1\1:1'. Walter Vargas - Trio Los Panchos
Link, presentemente no Ma- em:

'

ranhão, em operações de "ALMA DE ASFALTO"

'prospecção do solo: Até_o I Todo o desespero do que é
momento, no entanto, nao capaz uma mulher não está
temos deposítos conhecidos: condesada na sequência des
capazes de satisfazer o con- te belo filme.
sumo nacional, mas traba- No Programa: \, r

lha-se ativamente no estudo .Barideirantes na Tela Nac..
das nossas areas de" pos- Preços: 7,60 - 3,50.
sivel sedimentação. Censura J

CERVEJAS - REGR'IFERANTES
,LlCÔRES DUBAR i

QUINTA-FEIRA, 16 DE DEZEMBRO sempre à Dispos�ção
Se alguém está em Cristo, nova criatura é. (II Cor. DEPQ'SITO FLORIAN,Q'POLIS5.:17). Ler II Cor. 5:17-21.
Certo dia alguém revelou-me: "Não podia deixar de

DA CI
-

beber. Fui prêso .cinco vêzes por causa do meu insacíá- A. ,ANTARCTICA PAULISTA
vel desejo" pelo '''vinho de arroz". Foi quando um pastor
japonês pregou na prisão 'e deu-me um exemplar do evan- 'I BBC
gelho de São João. Sua mensagem me cativou e resolvi'

• • • •

seguir a Cristo. Minha vida tôda foi mudada. Perdi o ví- Rua" SI'lva Jardim 180 Telefone 3 800'cio de beber. Quando saí da prisão, procurei a igreja e , '

-

, ,.

fiz minha pública profissão de fé." Agora êle é uma nova -PRAINHAcriatura, atarefado em dizer aos outros o que experi-
mentou a respeito do poder regenerador de Cristo.

/
)

Se considerarmos as pessoas somente do ponto de
/

E na Firma
vista humano, verificaremos que são escravas incondi-

SYlVIO ORLANDO, DA'MIANI & CIA.cionais do pecado. Se considerarmos Cristo somente do

ponto de vista humano, êle não passará de um exemplo
de perfeição que não poderemos alcançar.' lTDA

Mas, a despeito do nosso estado de prisioneiros nas
•

cadeias das fraquezas humanas, em Cristo podemos en- R d d t
.'

d dcentrar fôrça divina qjue nos pode fazer novas criatu- even e ores au oflza os a
raso Com Paulo podemos então,.... dizer: "Graças a Deus A 'N T A R C T I C" A'que nos dá' a vitória por 'nosso Senhor Jesus Cristo." -

,

-

1

Rua São Jorge, 14-Esquina D. Joaquim
, ,

- Telefone: 3.019 -_

t'

ERL

Stewart em:

MUS1CA E LAGRIMAS
(Technicolor)

No Programa:
Paisagens do Brasíl Nac.
Preços: 7,60 - 3,50.
Censura Até 14 Anos.

As 3 - 8 Hs
UM TEMA QUE EALA AO

CORAÇÃO' �

Jane Wyman - Don Tay
lor - Charles Laughton
Joan Blondell em:
AINDA HÁ SOL EM MI

NHAVIDA

';

No Programa:
Notíciarto Guaiba Nac.

Preços: 10,00 - 5,00
Censura

As 8 Hs \

1°) Ligação Norte Sul
N°. 17 Nac.
2°) MORBIDA FASCINA

çÃO Com: Adma Willians
3°)

,

E N c O N T RO NA
PONTE Com: Hugo Hass
Preços: 6,20 - '350.
Censura Até 18 Anos ...

"Sik1.Q
As 8,30 horas.
Jane Wyman - Don Tay

lor - Charles Laughton -

Blondell
AINDA H'Á SOL EM MI-

NHA VIDA
No .Programa:
Atual. Atlan tida Nac.
Preços : 7,60 - 3,50.
Censura, Até 14 Anos.

'I,

TESTES EM CUBATÁO
A grande refinaria de As 8 Hs

Cubatão, com capacidade t-I."_._-�"'''''''''�, Barbara Stanwyck _

para 54.000 barris diarios As 8 Hs I .'

vai ser testada brevemente. June ,Allyson _ James i::�del Corey -:Gilbert Ro-
com o funcícnamento desta ALMA EM FURIA I

'

refinaria, o Brasil já pode-
rá satisfaze� quase 50% d.e Par.icipa"ãosuas necesaidades de' der i-, .

' ,V.
vades de petróleo. Cubatão '

Mano .Art?ur Ferrares! �,
nos custará, depois de to- Olg�. �nedr�ch Ferraresi,

talmente pronta a soma res- pa�tIcIpam a�s parentes e

peitavel de 1.200 milhões d� a�IgOS 9.nascIme.nto de seu

cruzeiros. Para suprir Cu- primogenito JO.SE CARLOS

botão, nós, imprortaremos
ocorrido no dia .9 de J)e

petróleo bruto. de Venezuela zembro, em Canomhas.

(30.000 barris diar íos) e

15.000 do Oriente Medio. A
economia de dolares será de
20 milhões anualmente, o

que já representa um gran
de passo para a solução da
'nossa carencia de divisas.
TRANSPORTE - ASSUN-

No Programa: ,

Noticias da Semana. 45 x 48.
Nac.

Preços: 6,20 � 3,50;
Censura Até 14 Anos.

- (o) .,..-

ATENÇÃO ,,
.

..,

A �'EMPREZA" 'avisa aos

srs. "MOTORISTAS. 'pRO
FISSIONAIS" que a pattir do
dia 5 do corrente ,o abati
mento será concedido -exclu
sivamente nas sessões Diur

nas, de 2a. a 6a. l<'eira.
"

Par.leipação
Cantidio Alberto Ferroresi

e Volga Platt Ferraresi, par
ticipam aos parentes e ami
gos o nascimento 'de seu prí
mogenito CEZAR AUGUS
TO ocorrido no" dia 12 de
Dezembro, na Casa de Saude
S. Sebastião.TO JÁ RESOLVIDO

, A questão - do transporte,
disse o coronel Levi, já foi

\, resolvido por 'antecipação..
Tel'ças - Quintas - Domingos Temos uma frota de Petro-

,

.9:50 horas leiros com 22 unidades, al-
" Para: Curitiba S. Paulo Rio

.
guns com capacidade de

, (Correrão por o interior do Paraná S. Paulo e Norte 23 mi] toneladas de carrega-
do' Pais)

,
'

, mento util. Os petroleiros
'Segundas - Quartas ;- Sabados

' Já estão em operação. propor-
16:15 horas, cionando lucros de 5 a 10

Para Porto Alegre milhões de dólares anuais.

Emprego
Pa r'.·c.-p

.

ç
-

'

Precisa-se de moços de
, • Ô

_

ao 20 até 35 anos, solteiros,
Walmir Dias e-Sra. têm o quites com o Serviço Mili

prazer de participai' a seus tal', datilógrafos e ginasía
parentes e pessoas de suas nos.

relações o nascimento de Ordenado de Cr$ 2.400,00.
sua primogên ita CLEUSA, Carta de próprio punho pa
ocorrido dia 10 do corrente ra Caixa Postal 192 - F'lo
na lVIarternidade Dr. Carlos rianópolis, acompanhada de
Corrêa.

,

'
" I uma foto 3, x 4. -

------

"O ter-se estraviado a carde

-neta, n. U41. (DEPOSITO
POPULARES) da Caixa Eco
nômica Federal de Santa Ca
tarina.
Maria Ignês Bienhaencheky

\

ALUGA-SE
Alugam-se bons' quartos

Com ou Sem Pensão.
Bôas ' Condições.
Rua General Bittencourt

na 4'3.

rnáeías- e drogarias.

AC I TE
Agência

de

PutUci�ade, ���A§ de

frente, para escritório, com

I
entrada independente.

... Tratar na Rua Anita-'-Ga-
ribaldi 35.

_

t Agradecimento e Míssa
,JULIE1A DOMINONI ,r

A mãe, irmãos, cunhados, sobrinhos e primos de JU

LIETA DOMINONI" profundamente abalados, vêm exter

nar QS seus mais profundos agradecimentos aos distintos

e competentes méd�cos dr. Antônio Moniz de Aragão, e Jú

liO' Doin Vieira pelos esforços empregádos para salvar a

querida extinta; às abnegagas Irmãs da Divina Providên-
,

cia peJo desvelado carinho que' dispensaram à enfêrma; ao

Revmo. Monsenhor Frederico Hobold pelo confôrto espiri�
tual, administrando-lhe os Santos Sacramentos.

Estendem ainda a sua imorredoura gratidão aos bons'

visinhos que, com tanta solicitude, os auimaram nêsté do-
'loroso transe, e a todos as pessôas: amigas 'que enviaràm,

flõres, e, por cartas ou telegramas, ou pessoalmente, os

confortaram, assim como aos que acompanharam ,a (qu,eri
da extinta até a sua última morada.

Aprov,eitam o ensêjo para convidar -a todos os paren

tes e amigos para a,missa de 7° dia, que mandam celebrar

na Catedral Metropolitana, sábado, dia 18 do corrente, às

7 poras, externando mais lima vez sua gratidão por êste

ato d,e caridade cristã.

,
I:

,ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

AQUECEDOR

�LÉTRICO
'

I

IMa��
IMERSÃO' e :CHUVEIRO

f
_....,......._

Capacidade )0 LITROS

• Construido inteiramente de

cobre.

• Aquecimento I,Jltra ,rápido.

• Játo abundante ria tempe·
ratura desejada.

.' ,

o MISTURf"00R' DÁK�. de reQu'

lêg.m inst.enten�a, permite a

maior escele de graduações de
, TEMPERATURA.

I
.' '1

,�V�)
,

�
"

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA 1

)�'

AQUEFEDOR EUTRICO CENTRAL

\,
'\

Capacidade:
100 a 1.000 litros

Fobricadoa fIQI tipGI
horizontal • ""',ieaL

• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE •
, i revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro}.
• Resistência do tipo tubular, inteiramote blindada.
• C�trole automâticp de temperatura por.' lJRMOSTATO.

r- que proporciona grande ECONOM.IA.
..

ptffl1-o .\
GARANTE O QUE FABRICA"

11.
--

�_!"i ..'t....,...._Fl�- ..

_-

v. BAMO,SlS.A. Crtméicio e Agências
Rue João Pinto, 9 Fpolis.. .aSt••Cata,ina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis, Quinta-feira, 16 de Dezembro, de H54 ._�
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�------�--------------�------------------------------------------------------------------------------------------------�-----�"'

/Aienção 1 ,At.enção!; � (JJ �:::
Senhores ComerCiantes I ����.!'�'Lindos cromos e blocos de folhinhas para 1955, com

" � _..,/.-

Impressões á vontade e gosto do freguês
Preços Módicos - Unicos na praça

Empreza Gráfica Grajaú Ltda.

Rua Deodorci, 19 - 'NESTA

Aluga-se em prédio novo,

apartamento para casal,
. com Fogão eletrico e tam
bém uma loja á Rua 7 de

__---------------
Setembro n. 5 Tratas na

-�

PAI.I .,� dOIlRU'CASA
l/fAIII!$-

'

Vende-s uma de madeira,

�• toda pintada a óleo, com to-

OUI1Al1TE TODO DIA elos os confôrtos, água, luz,

/ "'-.. esgôto.

I -,
r»,

" nos \lA/)�JOS Vêr e tratar à rua Cruz e

Souza, ·(Travessa Santos

• D'�"�,�;; �,.- ,It
30-A) nesta

cdidade.%' � »
� � � � .V.en e ·se�I

__•• -1.:___ �
--- - Uma casa de alvenaria,

construção nova, á rua Ne-
rêu Ramos. Pequena entra

l-O
da e o saldo a combinar.

i Tratar no
.

Edifício 'São
Jorge -' Sala 4 - Fone
2192.

Vende-se oma
.

camlonete em

perfeito estado de conservação,
marca GREVHOL!T.
�'"Tratar na Agên�ia da TIV,
Rua Felipe Scbmidt, 24.

•••"••C-rSCA .'L•••••
@

,

Leve e saborosa para os paladares mais exigentes
Et{ija Cerveja PILSENER
ANTARCTICA: Rua �iIvaJa:rdilD ·(Prainha) ·FONE

.
" I

-xxx-

Cartões de .Nat� e Bôas Festas
Lindas e modernas padronizações
tmpressos M/ gosto do freguês
Pedidos á Empreza Gráfica Grajaú Ltda.

Deodoro, 19 - Florianópolis,

EXPRESSO FLORIANÓPOLIS
ANDRADE & KOERICH

,,'ransporte de cargas em geral entre Florian6poll.,
/ Curitiba 'e São Paulo
Com viagens diretas' e permanentes

Matriz: - FLORIANO'POLIS
,L Rua Conselheiro Mafra, 135

Fone: 2534 - Caixa Postal, 435
End. Telegr.: SANDRAD.E

-

, Agência - CURJTIBA
Avenida 7 de Setembro 3320/24

Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Telegr.: SANTTDRA

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

End. 'I'elegr.: SANDRADE
Agências no Rio d9 Janeiro e �m Belo Horizont.
com tráfego mútuo até Silo Pauio com a Empr'"

d. Transportes Minas Gerai. SIA.)

Raios X
n.pal'elhagem moderna e completa para qualquer exame

radiOlógico.

RadiograIlM e radioscopias.
Pulmões e coração (torax),
Estomago - intestinos e fÍgado (colecistografia).
Rins e bexiga (Píeloguafia),
Utero e anexos: Histero-salpingografia com insufla

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

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

Viagem com segurança
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO ,<SOL-BRASILEIRO»
Florianópolis - Itajaf -- Joinville - Curitiba

" -
!"'_ Je-

Age"ncía· R. ua - Deodoro esquina�da
• Rua Tenente Silveira

Depestte

Magnifica residencia
Vende-se, por motivo de mudança, urna

.

magnificá
residência cotendo: 4 espacosas salas, incíu�ive' sala de

jantar, 4 amplos e are,lad;s dormitórios, copa, 'cosinha
'20m armários embutidos, instalações sanitár ias comple
tas, varandão, quarto de empregada e respectiva instala:
ção sanitária anexa, Area construida, 163m2 �m centro
de terreno murado e ajardinado de 13 x 55 metros
(715 m2), Nos fundos do segundo quintal existem 2 de-

IRMÃOS GLAVAM, para desempenharem as funções de

pósitos, sendo 1 para lenha e outro, grande, para guar-
nossos agentes, nos municípios de FLORI A NOPOLISda de móveis, etc", ótima localização (Avenida 'I'rom- -� ,

powsky 56). '

Preço de ocasião'c(msiderando o motivo da venda.
' TIJUCAS, SÃO JOSÉ, BIGUArÇú, PALHOÇA, SANTO

Informações: Rua Crispim Mira, 22 e Avenida Her-
cil io Luz, 60, nesta Capital.

� . AMARO E LAGUNA, neste Estado.

Com "t. valo,. 'J. S.
�brill'é. lII7l6 IldflIA que
lhe ..ende'" jlll'6 com·
penS6dor

e
I IW4.11'Á p4."� &1014. "esid.,,-

,
ciG um lindo e útil PI'IS,,,t.:

um BêUSSIMO eOFIlEde !4CO eIlOMADO.

AProcure hoje" NOVO
Uma caldeira EUTTNER, de tabr ícação alemã, com 'NCO GRiCOLA100mts3 de capacidade para aquecimento. Ver e tratar

.

à rua=Henrtque Boiteux, 117, no Estreito com as Indús-' .... fLORIANÓ� c7�,:.:! CAT�
trias de Madeiras Nacionais 'S/A.

Atenç�o senhores secies

Aviso aos interessados, A D�!��� c�� dO��������O"� inter-
médio, tendo em vista o que ficou deliberado na reunião
de Assembléia Geral, realizada em 8 de Novembro do cor
rente ano, quando se resolveu admitir a entrada 'de mais
cem (100) sócios-proprietários do Clube, avisa aos se

nhores sócios que, tenham interêsse em propôr a venda a

pessoas de sua amiza.le, que o façam com a maior ur

gência, nos escritórios da TAC, tma vez que o número de
propostas que vêm sendo recebidas tem

'

sido bastante
elevado, estando próximo a ser preenchido o total- de va

gas proposto pela Assembléia Geral, e fic.úá defínitíva-:
mente encerrada a admissão de mais s.ócios .

1
I

II \..;

I
ORGANISADOI·
E. ....
EDITADO
PO�

WllÁLle/(J g(J4l1[g
gE/XAg�E.TTO

• FLORIANÓPOLIS_SANTA CATARINA

DELEGACIA FISCAL
NOTA

A Delegacia Fiscal do Te

souro Nacional comunica aos

interessados que, tendo em

vista a conveniência dos ser

viços de encerramento do e

xercício rínanceíro, os paga
mentos de' APOSENTADOS,
relativos ao mês de dezembro,
serão antecipados, iniciando-

I se no próximo dia 14 de de
zembro corrente.

D. F. em Florianópolis, II
de dezembro de 1954.

Mário Salema Teixeira

Coelho - Delegado Fiscal.

.
.

>

t 'AõrãTeê,ilÍleõtr'''e�DSã
V dA família do

-
saudoso FRANCISCO ANTbNIO FA,

en e-se RACO, falecido no dia 10 dêste mês, convida os parentes
V d óti P t

e pessôas amigas para a Missa do 7° dia, em sufrágio à
en e-se um Imo on o .,.

C .' I C
-

d I alma daquele ente quando que sera rezada na Igreja ,de
omercia no oraçao a

S- F
. -

7 h- di 17 d D b
Cidade �o rancisco as oras no la � ezem 1'0 (6a

.
_. feIra).' .

I

,
Informações nesta Reda-

O trossí d
.

ibili d 'f

'I'
u rossrm agra ecem smsi I iza as as mani esta-

ção.
,

.

� ções de pezar, pela triste ocorrência, e sobremodo as pes-

VE'NDE S" sôas amigas que confortaram o mesmo durante sua en
.

- . LI
I
fermidade, pela estremosa dedicação aquele ente querido

Vende-se um Grupo Es.,
e a ,todos aqueles que nos trouxeram a sua _preciosa �oli-

tofado e um Bureaux. ,danedad� num gesto co�evente de fratermdade cristã,
T t a a D Victor

nossos smceros agradecimentos.
ra ar n ru r. I

FI
. ,

li 3 d D b
Konder 60. orianopo IS, 1 e ezem 1'0 de 1.954.

ALUGA-SE

VendemosAluga-se, á rua Conselheiro'
'Mafra, NO 152 um quarto
com entrada independente
para J moços com Café.

Aluga-se
Aluga-se 4 apartamentos

recem-construidos à Rua
Anita Garibaldi 83.
Ver e tratar na mesma

Rua nO 80. '

Emprego
Precisa-se de moços de A COMPANHIA INDUSTRIAL E COMERCIAL

20 até 35 anos, solteiros, BRASILEIRA DE PRODUTOS ALIMENTARES, Produ

quites com o-Serviço Mili- tos Nestlé, por sua Filial em Curitiba - Estado do Pa
tar, datilógrafos e ginasia- raná, á Rua Visconde de Guarapuava 258, avisa a quem
nos. i posso interessar que o SR. ANTôNIO HELIO SANTOS,
Ordenado de Cr$ 2.400,00. que exerceu as funções de viajantes da referida Filial e

à I Carta de próprio punho pa- que a seu pedido se acha desligado do seu quadro de pes
ra Caixa Postal 192 - Flo- soal desde 30,11.54, deixou, em consequência, de ser pes-

IrianóPolis, acompanhada de sôa autorizada a tratar de qualquer assunto que se rela-
uma foto 3 x 4. - I cione, direta ou indirétamente, com a Companhia.

.,

Pelo presente, comunicamos que nomeamos os Srs.

EMILIO' ROMANI & CIA. S. A.

Casa estlló cit!'onía I 'cãnforolai'f:-
Vende-se, à Vila Cél. Lopes Vieira nr. 7, (transver

sal da rua Presidente Coutinho), de alvenaria, area de
150m2, contendo sala de jantar, três . quartos, cosínha,
banheiro, duas varandas e duas passagens ti mais, gara
gem com porta de aço corrediça e raneho de material,
tudo construido em terreno de 250m2. /

Tratar no lócal, a qualquer hora do dia. Motivo da
venda:: mudança.

,do

•

3.800
t

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Já está tuncionando a ������t�E���:�
BANDEIRA

R t·
. ·

d M
·

h RIÔ, 15 (v. A.) - Enca-

e Inarla e anluln os mlnhado pelo titular da la.
,

,

' .,'
,

vara Criminal, chegou à 20a.

RIO, 15 (V. A.) - Foi um

lontem,
ela Refinaria de ."v1an- presença de altas porsonall- vara de execucões criminais

grande acontecimento para li guínhos, O ato revesudo de dades do mundo politico, 80- o prdcesso referente à conde

vida do país a inauguração, solenidade, contou com a cíal e administr9.tivo, da Na- nação do tenente Bandeira.

ção. A usina, feericamente O juiz Severino Alves Sou-

iluminada, . apresentava as- za imediatamente o despa
pecto deslumbrante, que c-ie- chou para que o Ministério

'gou a atrair incalculável da Aeronáutica informasse
massa d� curiosos. I'odos de- com exatidão desde quando o

sejavam conhecer. de perto, réu se acha .preso.
-os segredos, da refiml-�ii,p do Simyltíl,rH!ªffi@nt't\ pecHn a

ouro negro". Na medida do suspensãe gmJ gtr�it{l§ PQHti-
possível, técnicos c outros cos e da patente de ,Tórge
funcionários da organização, Alberto, Jorge Franco Ban

satisfizeram a curiosidade eleira. Também o promotor
pública. As' autoridades; 'PGr requereu o início da execu

sim turno, percorreram tôdas ção. Admite o juiz Severino.
as dependências da refina- Alves de Souza, que talvez

ria, s�mpr� acompanhadas, hoje mesmo o processo lne
ele pertg- f}l!l§ §@H-, w!@�ident.e, seja devolvido, devendo ser

sr, PetX@t� º? §ª,§Iif'@. expedida, então, a carta de

gl!��:
.'. '" '.', .. ,

Florianópolis, Quinta-feira, 16 de Dezembro de 1954

«DIA ,DO RESERVISTA»
Em nome do Exn1.0. Sr. General Comandante da Guar

nlção Militar de Florianópolis, a Comissão dos Festejos do

"Dia do Reservista" tem a honra de convidar as Autorida

des Civm, Mili�ares e Eclesíástie!iu, as Associações de Clas

ses e o Povo em geral para assistirem, no Olube "Doze de

Agôsto", às 20 horas do próximo dia 16 "Dia M Reservista",
a conferência do Sr. Coronel Eurico Ribeiro Tórg(!), C:n�fe
em 16a. CircunscriçtuJ de Recr'lltamento, sõbre "O E�rdto
e.o Êxodo Rural".. ';

-o--:-
....

, :�
PROGRAMA PARA O "DIA DO RESERVISTA" "
Dia 16 de Dezembro (5a. feira),

Loc::tL: Quartel do 14° 'Batalhão de caeadores -,

Horas: D7,50 - Formatura Geral da ouarntcão.
Og/DO - Hasteam�nto da Bandeira Nacional.

09,00' _ Oompetições fY�§portivas.
18,(lf) _ Arriamento da BandeiI,a Nacional.

Local: Clube "Doze de Agôsto".
Horas: 20,000 - COl.":\fe'i."�.l1cia pelo Sr. Coronel Eurico

Ribeiro Tórgo, C):leC� lia 16a. Circunscrição de

Recrutamento, sôbre "9 1iI�ército e o Éxodo Ru

ral".
-.....:i',.1'&,

"·'i..;,,!'11A..._
RESERVISTA!

No dia consagrado às tuas virtudes de cidadão solàado�

dia em que se memora, objetivamente, tudo que vales e o

(lUanto representas para nossa Pátria. comparecerás muni

do de tua caderneta. ao quartel, ou ao estabelecimento ofi

cial mtlis próximo, para prestar teu culto aó auri-verde

pendão estrelado.
Aí lerás, incorporado a tens companheiros a oração do

reservista à Bandeira do Brasil, ao Brasil mesmo, represen
tado pelos seus filhos em comunhão de ideais e propósitos
de garantia à sua segurança,

Reverás teus companheiros de caserna.

Sentirás pulsando como um só coração a vibracão ci

'vica de todos aqueles que como tú se pr�pararam um dia

para servir às causas sagradas da Pátria, na defesa do solo

e na manutenção de sua integridade política.
Hão de arfar todos os peitos que se erigiram em balu

àrte da nacÍonalidade, no mesmo anseio de união pelo bem
� do' Brasil.

Hão de 'arfár todos os peitos sob o mesmo influxo dos

mesmos sentimentos elevados em pról do que é nosso, quer

estejam cobertos com blusa do operário com a camisa do

lavrador, ou com/as vestes do trabalhista ou do profissiO-
nal

Tal' como estiveres, ou como puderes, vai rezar no altar.

da Pátria as palavras de devotam�nto que lhe deves, pela
honra de ser seu fil}lo.

.

Si, porém, a di�tância excessiva, os teus afazeres, ou

outros motivos çle fôrça maior não permitirem o teu com

parecimento, envia desde já teu nome e endereço'à C, R.

de sua residência, afim de que recebas pelo correio a ora

ção do reservista para que no teu dia, a mesma hora, par

ticipes da comunhão geral das forças potenciais do BrasiL

E, assim, levarás à nossa Bandeira a tua palavra de Fé,
o seritimento orgulhOSO de ser brasileiro e a certeza de que

Ela poderá contar com a tua energia e a tua coragem.

Diante da Bandeira, ou com Ela no pensamento, envol
verás com todos os teus I'!entimentos nobres e viris, essa

mesma Bandeira que é para nós a Bendita, que é para nós

a �erfeita; que é para nós a Imaculada!
'. Vai reafirmar o 'juramento de que marcharemos sem

pre, mas se um dia' fôr preciso, marcharemos todos à sua

frente, fielmente, empós as suas lindas côr�s, norteados pe

las suas' estrelas, na ansia de realizar o seu lema magnifico,
,
marcharemos sempre fielmente, !ltrás dessa Bandeira que

rida, custe émbora o nosso sangue e a nossa vida, para que

Ela seja sempre a Bendita, para que se mantenha a Perfei

ta, para que permaneça a Imaculada.

-'0-

J. C. DIAS COSTA

VIU NATAL DO BENEFICIÁRIO DO
I.A,P.I.

. /

Os funcionários da Dele

gacia do L A. p, L vêm ,.rea�
lizandoj há 8 anos, o Natal
do Beneficiário do L A. p, 1.,
em que são contemplados fi
lhos de associados �á faleci-

, dos, residentes nesta Capital.
Essa iniciativa particular,

dos funcionários daquela Au

tarquia, é realizada graças
à contribuição anual dos

funcionários, correspondente
a 4% dos vencimentos de

um mês, não recebendo, por
tanto, qualquer auxílio da

Administraçij.o d\) Institu,t().'
.. Neste'ano, á Cia .. Antartica

�\fa�list�
,

cola�orou' ��ra o

"malOr, exito"'da: festa, ofere
cendo 3 engradados de Gua
raná Caçu1a.
Por um funcionário do 1.

A. P. L, foi cbniecClonada
uma belíssima miniatura de

barco a motor, cujo produto
da venda reverterá em bene
fício do Natal.
São beneficiados, em mé

dia, 200 crianças, a quem são
distribuidos roupas, brinque

I

dos e doces, em magnifica
festa, realizada no último do

mingo que precede o Natal..
As, meninas de 1 a 10 anos

receberão bonecas vestidas

por funcionários daquela Au

tarquia. Algumas bonecas en
contram-se expostas em uma

das vitrines da ,firma "Carlos

Hoepcke S. A.",' gentilmente
cediQ_a.

'

Domingo, às 9 horas, será
celebrada Missa, na Igreja
do Rosário, após a qual as

crianças se di'rigir:;io à 'sede
da Delegacia do 1. A. P. 1.,
on,de ,será realizada a festa

,dé Natal.
> ,Belo,' exemplo de Caridade' ,,'

Cristã, digno de ser imitado!
-..........,_.......,......._......w.••_....}

NOVO BIS�O DE NI
TEROI

(j)IDADE DO VA'l'WANO,
15 'CU. P.) - O Pap!J. nomeou
monsenhor Carlos Coelho 1.1-

tualmetlte'
.

'bispo .de ��\7;&ré,
no Brasil, bispo de' t-Jiterói,
capital do Estado do Rio ele
Ja;neiro.

PLANEJAMENTO E
EXECUÇÃO

O sr. Peixoto de Castro, a

)ÓS êsse ato, convidou os

presentes a �e {j.j;rigirem para
o palanque 'lfrma46 à, frente
das fornalh.as ()n�@ t�ri� iní
cio<a série de di§cur.sos. Usou
da palavra em prl»wiro lu:

gar o persidente à� @r�ª�:j.�
zação, sr. Peixoto de Castrq,
1ue disse dos "esfo�os de um

)unhado de brasileiros bem

intencionados que colabora
ram no grande �mpr@eIJ.di
mneto que hoje se inaugu
ra" Abordou a questão ao
)etróleo e, a Bua: impo)'tân
cia,párâ a'economia. àa,$ Na

ções que podem inaustriali
zá-Io. Disse, depois, da abne

gação que engenheIros e ope
rários "qlJe levantaram êssé
colosso"
O sr. Plínio Cantanhede

dirigiu-se, depois de proferir
not�vel discurso, a'o conjun�
to de fornalhas, pondo o

mesmo para funciona.r, Uma
tocha enorme mQvimentóu

. as possantes fornalhas, sob
prolongada salva de palmas
dos presentes.

MORTE AOS HMAU·
MAU"

NAIROBIF, 15 CU. P.)
Informa que sete terroristas
"mau-mau" foram mortos e

um outro 'foi aprisionado por
uma patrulha de políCia em

fazenda situada nas proximi
dades de Nyer1. Dois "mau

mau"; que haviam sido feri

dos, conseg{ütanl 'fugir. A

patrulha de polícia recuperou
armas e munições.

:�

prejuizos causados à lav.oura,
pela extemporânea geada,
sendo o trigo o produto mais

atingido,

No Educandário Santa Catarina

Estas crlancínhas c"'''''',, t t . -

•
.".'" I ,,,,,nu !ln as outras que Ja fora:r.fl.

encammh�R�� !\l\f'ª t) bom, pelo Educandário, sabem '�e
:p.1;!S ��\\ gtl�t�no �et!\m corações formados na p)'ª� �' :
}i;V�1,��lh6s. Pór elas tudo será feito e cot\.tl'� ei

(jI\l. .�.
sera permitido.

' • '" _as nl,1(t"""

DESMENTIDO
DAMASCO, 15 (U. P.) - Os

dirigentes da Confraria dos
Irmãos �l�S:Wml<\'n�-ti.�m��
tem :�t.�g��ier:trn.en�e � infQJ,:,
11,a.ça.Çl, q� fpnt�. est�aI\f:?j,E;!�r�
seg��<;i13 \li q\l:�} Cf>; gW,� fii\.\Il,�'t-,
m� �3;. �s§º,çia�ª� 'P.�I:�.' li"�"
ria, M4ª�ªfª,1 ��Íl -��ta. �\l.Q(}�
ctt\!; R�ªª�q'l, �! R�<;MDi ()�r.nc
cue liuprt\ffiO d�il lt'm_í).os, 1\1u
�ul()",nlJ:g no E!itito.

..•.•..........••.... '

AUTORIDADES t?Hfi5IUfF,l::S
Além de elevado número

de damas da nossa melhor GEAIlI\� EM Q�,:: '

sociedade, viam-se entre os ZEMBR6
pres@ºt.�.s figuras as mais

rep)'l}§@fiw"HYft§ �g [!8m�L'C�9
VACARIA, 15 (V. A.) - Fa-

d
. n1' t

. t tq iItg8i�8 gC81T!:!l1 :qoj � [\�§tt:
e � m��:Q.§�j!H't JJ@!h!Fª' �§ flH -:: . , . ..

1 t
to)'idade�, ªoot�P»G§ Q§ ns-: >l1mnlcl!3�QI !lrp101��,f)1env�
.Q1es do� Mnl1orª§, PHn!§ Ç��l�' lfS'ff\-n9€l��('l fe!� ê9!l�fl !il§t�X::

t�n'hetli!,
.

que 1'lipt'IlSlmtQU f,l
mo§ êffi {lst!H��€i €!1l�!1t�:

presiderrté da Repábllcfi; �f;!c
Não ºg§tªJtt� Iêíiª! hoje i3ª

neral Eurico Gaspar Dutra,
l'tfl{l� tlt:tmj3(l§ V!\!:Iªl'!�!'!t'lª ª'"

sr, .Nerêu· Ramos, pre§idente
manneeerem eeeertes ae !iI�!\-
da e a população, desde on

da CãrrulilQ, elos Deputaddã.: téni, '�'ecO�\l aos abrigos
general Canroberc Vereira da

contra o frio a fim de sü�
costa; chefe do Estado Maior

pm:t.',a"Í' <l baíxa temperatura.j
:las .Forças, Armadas; minis- - 't' ,"'..

TIM
.'

tro 8eatmt Fªg'�ndes, da pas-
No dia de fl@j�1 � fr�o di-

'

. ,.:
ta da JuBtit}ªt�t}Vt!fnª{�gr f:I-

mínuíu bastante, acreqitan-
. t .. •

leito do ceará, dej;n�tfUlt) d9�§'� q!i�� ª '���Úiª ���g '§� r�-
""w. �.:w_:w_z_ aa

Paulo Sarazate; sr. José A- petil'á 0êtf;l fi(}ite, OS ATRASADOS

mérico, ex-ministro da Via- Por outro lado, CalO\llamlle
1 terem sido consideraveis os

:tão; genera. Juarez :ravara,
::hef_e da Casa Militar da,

PresidêrWiª ela República;
:!oronel JUl'ªÇV jvIagalhães,
,enadOll el!!lit'º P!lJª :B.ª,�i� i ,�r.
Antônio BalbiJJ.@, �ªygm�p'0r
eleito da Bahil't: gGVªnl�H�nr
de Alagoas, 8,1', Armm Ô� Me
,o; .general Nélson de Mt:lu,
31'. Edgard Teixeira Leite,
presidente do Conselho de E

;::onom!ª t:! Pesqu�sas; prefei
to da cidfiO@/ gng��heil'o A

lim Pedro e (j 51': JgJíg N,eyes
.:Ia Fontoura.

* lf,g,º1'!- ª' Nf.Hl�g J3rfl:�n@!ra
<[< * Ç§ffltlffiÓnh no @�ª !i� 40-
j€1, g IIPi!l fl§ Rftf?l,lI'V!�t::I}l1 rê"
lembrl:l.uàa qtH� ��!ê.s l'eíliq,� ª

convicção de sua segUl'íU\l:)a.
A data escolhida recaiu na

elo aniversário natalício çle
OLAVO BRAZ ,MARTINS
I?9§ 9-Y�M.J\.RÃES BILAC, ou

tã.g ,!i9m@H�� @��yq BILAC,
A BENÇÃO DAS G inff!R§ª,f@t 8it��.llpl-der pela
INSTALAÇÕES' organ�:za#lãD gg êel-'yi!;o Mili-

Acompanbado de todos os tar, através Tll'ÓIl. de Quer
_m�sentes, 0- .\$1', P@�xoto de ras, idealizador de campa

:::astrÇl dtu inh�w Jl,.� sot@i-. Rl1� C1VICll-,S e memoráveis,
jades, O primeir� atG Mtj.�- enaltecendo' 'os brios de nos

tau de benção 4�§ ü�§�l�'rQes sll-"�c�4��@' @in conclaves
pelo cardeal ar�b��p�1 p. m�:rp.yJl.h�s��1 qH� MJ')-g::i, res

JaY:n� d� Barr�g Cân:u�r�. §. S0ª� ?-9F tgd.9� º� ppe,antos
Eml.,IlenCla reahzou o atI:) re- , d� f.'�tjl'�ª,.
19ioso na parte principal da N�sce!;f �m J6 de Dezembro
refinaria, np conjunto de de LI.l6JJ § fa�§!!!m em 28 de.
fornalhas Willpinadas. Fin- I?ezembro de UHB qu.§m foi
.jas as ora.ç�1:l pronunciadas considerado como figura cul
pelo card.eaJj @.s prêsentes mJI).,�;Q.t,e,da poesia brasilelr!j.,
prorromperam �m �a�m.as. pAis ninguém como êle 'sou�

'-I_L' '

be f�§i' V!lJr.ar mais forte. a
corda 4,9 p�t�'�§�!§m9 ·na al
ma de se�s c@p.c�tl�ºii�s.
Os til€U§ discursos, infla

mados, "eram éomg r).ljar de

azas no espaço azul; e cá çle
baixo nã9 queriam q�� ouvis
sem e acomp�IJ.h[l.,§sem com

os 01]19S pªJp�tantês o� sons

aladol? dª §êg Ç�P1tg. Acen
deu-se a ra�vª, p.P.� qye não

podiam voar tão alt9 § tglg a

vista de todos; ma§ a glória
do cantor §lgq!J,ent!l reii su
bindo sôbl'� ª �!'aª gt.m m!
vosos".
Possam todos 9& ;I.l11l§EJR

VJ$TAS q�e já Im�.lltarªm Q
mais �lltº' d.�rV!lr '�h� çigªgji!J1l,
record�r !'l m�gIt�!' .IlQl;n'ê 9
seu PatroIJ.G, íHJringQ !l.eh� 9,s

exemplos . (H�nifiç�nttl§ ge
elevado sentimento pátrio!

Não! Não digam que não,
qúe o fato foi testemunhado

por cerca de 500 pessoas. A
conteceu domingo, ali na Pa

lhoça. No cinema, ornaml'n
tado para a formatura. «1'\$
aluntls 4!! CU�sg ��r.m:tl l�e
gip,n!l-l: � paraninfo (C01fl
ceftq a� ª!l cans�ço) accito\�
Q llíngp, hQnrQso� ªelic!l:ªo, I}
!:l�ªi�!!:ª,p� Efª §l E((�h A I!tI�·l.
f\ldade ttstav", marcada pnr!l
ás 19,30 horas. Já eram 20
horas e S. Exa. não aparecia.
Nem S. Exa. nem !lingumn
por S. Exa. Os minutos cor'

fi�m: E ning�em sHrgi!,:
.

m�
�of�zg�te: E � f�st� {;�me.çou.
A or�d�H c1il: tllrma� c;ll;lCftP'
cionfttlaj pll\ifo11l.ú StlU discur
so. Aliás bonito, bem oPQr.�q""
no, muito bem pn�f�ridl.\ .. N!l,o
teve (nem erll: llQssivel); 'fl
prazer, de dirigir.-!:\�!tll, n��

drinlHt !-li1 tun�1t '{t.ªmb�m
deo0lJçiíHif1�11l>.. �flb ,os aplau�
sos da enorme assistência e

sob a emoção - a divina �
moção - dos q�eri(\os nais,
as regipnaHstí\>S !,�ç�beram
o;;eUII djpJal\lalil, t�6 apetecidos,
tão trabalhosos, tão mereci
dos. E a solenidade foi en

cerrada, sem a bênção das

palavras do par·aninfo.' De

pois, lá pelas 21 horas, quan
do, já formadas, as regiona
listas cºm�lllomvªm, nql�1a.
casa particp.lar, º aqspiçj{iSO
acon�e()imento, (eis que).
chegam o sr, Secretário da

Educação e ii- sra. diretora d(l
Depal'til!m�nto, Descqlpam
se: haviam quebrado o molc�
jo tqdq dj} carro. Nas estra�
das, N�ssª,� m��m�� Ilstf�d�s
que nºs �paY9ram e qye g
dr. fil4inho ele S, Exa, jqra
qUe slio ge pyrq fl,sfalto,' '.!'er
minaHª,s a!i l'Iesclllpas, Q' dr.

Secretárip fole�embucha llm
discursQ, em nome �e S.' Exa!
A falta de jeito, no entanto,
era c{)n1iitrang!l�ºra. Discurso
forl!- 4e hQra e fm'a de �ca
sião tem S!lPOl' de ridículo, E
aí fica a hi�t:ória • .1\ fest!\ es
tragada; A: d�tep9ão das <1i
plomandas. E Q disCIU'SO de
sembuchad'o duas hQfl\S de
pois da solenidade. E se a

gente disser" P01' aqui que
os auxiliares de S. Exa. não
funcionam

'

e comprometem
S. Exa. (como a linha de Ja
raguá) ainda recebe xInga
mentos e desaforos. Mas que
não funcipnaJDi n prova
tá aí.

I·

CENTRO DE ESTU
DOS �,ÇADAUTO BO-

TELHO"
O CentrO de E!.>tudos "A

dauto Botelho", sociedade or

ganizada no Hospital Colônia
Sant.an�1 com ooj'iltivo cientí
fico e qu� �e reune 'mensal
mente, teve, no dia 4,dêste,
mais uma �e sua05 reuniões.
Foram os seguintes os te- BUM .

mas apresentados: "RESSEC- ••••••
�

••' ......•....•..
ÇÕES PULMONAREW',·, tra-
balho apresentado peio Dr.
L Lobato Filho.

-

"PSICO-NEUROSE E TU
MOR CEREBRAL' 'TEMPO
RAL", comunicação apre�en
tado pelo Dr, A, Santaella.

., .

A (1istância das moràdas
não desune o amor dos cora�

ções. - ROJAS. ,..

t

'REAPARECEU
NOVA IORQUE, 15 (U. P.)

� A Sociedade Interamerica
na de Imprensa informou
que um jornal (o Grande
Diário) da Nicarágua foi sus

penso na semana passada e

que se comprometeu a aca

tar as disposições das auto
ridades sôbre as Ínformaoóes
que póde publicar.

.

DQ Sito Paulo a Plortanópolís
'

.... .. , . ,. leo l4U
Do !tio de Janeiro a �lorianópolis ..... lt"": �:QO
CARGAS LEVES E MAQUINAS TARIFA ESPECIAL

A COMEINAR
'

SEGURO POR CONTA DA' EMPRÊSA..
MHl:NCIA EM FLORIANóPOLIS

Rua 7 de Setembro n", 7 .:_ Tel. 3.178

SÃO PAULO (Matriz) RIO (Filial)
, Rua Behring, 278

Tel. 9-8101
Praia S. Cristóvão, 183

Tel. 48-9930

""

\
\

1

o sr. Waldemar Luz, em artigo publicado lá no

rtajaí e republicado no Diário, da Tarde, com grande e
, '

sortida, quantidade de pasteis, acusa-nos de apressadOS
e_m res(;}lvel' () caso da sucessão estadual, na U. D. N,

A acusaºào ê improcedente, de todo. Primeiro, por
QW� nóa não temos nada com a s'Olução udenista. O

a�sunto ê dela e nào nosso. Segundo porque, até agora,
so qUflm tratou da ma.téria foi o filho do governador.
EJe aó! S.Ó êle! E por sinal que desastradamente, dando
e e:,g'u1ço Qt\e S'l,Àrgiu do esquecimento de citar alguns
nomes e da lel1'\bra,nça de citar outros.

Q p\lxãQ de orelha do sr. Waldemar Luz é, pois,
no dr. PalJlinno., que () (l,pressado será .êle. O nosso si

lênçip, a" respelto, tem sido sepulcral. E sendo assim
restª el{\I'o flue o sr. vValdemar quer puxar mas não
� orelha do filho ...

x

x'

, Comenta-se que o titio Temis pediu aO sobrinho
para !não fala,r em terras, no que foi muito aplaudido
:r.0r I':l,.rios udenistas.,.

X I

x

pissemos, na campanha, pela imprensa e pela tri
RUn{l, popular, que o govêrno estava preparado para
lançar enorme aumento no imposto territorial. Disse
ffiQs e sustentamos. Nào fora a nossa campanha e êsse
al.\lIlento escorchante, à guisa de revisão já estaria

sen�o cobrado. Alarmado com o resultado'do pleito,.o 1'-

governo mandou recolher os talões mecanizados - e

íHlwemtados - e substituí-los, pelos velhos sem me-
", .... ' .."

ca,mca e sem aumento. Mas, alg'ures, a cobranca foi
iniciada e a prova do aumento ficou. Está em -nossa
gav.eta. Quem antes. pagavà Cr$ 1.960,20, por ano, ,pas-

\

san� a pagar Cr$ 3,220,40! Nós não somos, pois, os

santmhos de que, no caso, nos acusa uma folha agro
nomica, Eles é que querem fazer os espertinhos.

x x

x

O sr. Governador aumentou de Cr$ ,1.754.800,00 pa
ra Cr$ 2.790.000,00 as verbas do Palácio, excluidas a de

pe�soal. Como se vê, o regime de economia continua ...
mas verbas dos' hospitais, da sopa escolar.

x x

x

E o abôno de Nata� de 1952 continua no bolso do

Es.tado. ;E os Barnabés olhando para êle. E 0:0; Barnabés
da U. D. N. cansaram e foram para o Montépio. E os

B:,rna�bés dos outros partidos nã,? puderam ir porque
nao tem dereito!!! '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


