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Como transcorreu.. Declarações d� titular da Justiça .. Ordemlem � todo
o Brasil. Primeiros resultados. Onde surgem os agitadores.

#;ilffl�U."'" -,

R,IO, 5 (v. A.) � Até às Prado' KelJy, afirmóu à re- tecer a vitoria do seu can- xcira Lott, acabava, de re· ; to, o deputado Carlos Lacer-

vesperas do grande pleito i portagem que, pelas notícias didato. Nesta capital espera- : ceber um cabograma, de da_ passou a comentar pela

que se feriu em todo o país que vem recebendo de todo va-se que..a votação do gene- ,Buenos Aires, em que o ge· : Rádio Globo aquelas notas

para a renovação do governo o Brasil, o pleito eleitoral ral Juarez, apoiada no Rio' neral Maurell Filho lhe in- fornecidas pelos 'ministros·

da Repúbliea a impressão transcorreu sem maiores in- Grande do Sul por vario,' formava o seguinte: "Trans- I da Guerra e da Mari�ha.!
era de que, não obstante'cidentes no país, podendo, partidos, fosse mais substan .. crevo o laudo parcial que a- Imediatamente o fato foi le- �
certos tropeços que os partl- portanto, ser considerado co- cial do que está aparecendo, caba de me ser entregue pe- vado ao conhecimento da

dos encontraram na fase da mo eleições perfeita.mente principalmente em cidades lo chefe de policia de Bue; Justiça Eleitoral, por meio

apresentação de seus candí- normais. como Jaguarão e outras da nos Aires: Neste caso par- da representação dos dele

datos e em certa altura da E acrescentou o títular da fronteira, onde está o grosso ticular pode dizer-se que a gados do PSD e PTB. Ante

campanh'l política, o pro- :Jasta da Justiça: - Do Ma- do Partido Libertador. f irma fotografada tem ca- o imprevisto, o Tribunal Su-

cesso 'eleitoral transeerrería canhão por exemplo, onde se DUTRA VOTOU APENAS racteristicas que fazem su- perior Eleitoral reuniu-se, e

normalmente. Por isto mes- .sperava disturbios, o gover- EM MILT� CAMPOS mamente provável que per- por quatro votos de seus mi-

mo elnpenharam-se os lide- iador Caiado de Godol co- RIO, 5 (V. A.) - ° mare- tença � mesma mão que as .n istros contra dois, resolveu

res de pattido3 e os proprios nunícou que tudo ali trans- chal Eurico Gaspar Dutra, firmas dos documentos an- tomar conheçimento da re

candidatos, procurando' dissí- correra normalmente. Um após ter depositado o seu vo- teriores. presentação e encaminhá-la'

mular os agravos, e mesmo camínhão que conduzia fu- to na urna foi abordado pe- Informo que a pericia ba- ao procuradcr geral, sr, Plí

evitá-los entre si, conquanto .Ileircs navais tombou na los jornalistas, que lhes pe-: seou-se em firmas constan- nio 'I'ravassos,

os enCarregaDOS das suas sstradn, resultando saírem díram uma declaração. ° ex .. tes de titulos, documentos Foi designado o delegado

propagandas; pela rádio e {e ridos onze deles, mais isso, presidente da República in- of iciais e fotografias da fir- da Ordem Política e Social,

'pela imprensa, usassem lín- evidentemente, não tem qual- formou: ma original da carta". a fim de fazer a devida no-

guaigem dura, 'revolvendo luer ligação com o processo '''Aqui estou, como todo os Secundando aquela ação tificação à Rádio Globo e a

passados e entremeando .qua- )olítico.
-

presentes, para depositar na do ministro da Guerra, con- Rádio Continental, que se

lificativos ofensivos. Por outra parte, no Ceará, urna a minha cédula e, com siderada pelos delegados do declarava contra o procedi.
Também às vssperas do registrou-se um caso' de isso, participar com satisfa·· PSD e do PTB e PSP corno mento daquela sua concor

pleito o governo oferecia Iraude, prontamente aten- cão das eleições que se pro- uma infração à lei eleitoral rente sôbre o assunto.

uma prova da sua isenção. dido porem, pelo juiz em cessam. Votei apenas para que não permite, quer díre- Em seguida, o chefe de

Exceto, o presidente da Re- função na mesa eleitoral. vice-presidente, no sr. Milton 'l ou indiretamente;"48 ho- policia falou aos jornalistas,
pública, que lançou um ma- A uma pergunta do repor-. Campos". Deste modo, pu- ras antes e no curso doplei- mostrando uma relação elos

-nífesto ao povo, conclaman- < t�r, o sr. Prado Kelly afir- blicamente, o marechal Eu- to, propaganda de qualquer textos irradiados pela Rádio

do-o às urnas sob o compro- I mou que não tinha conheci .. rico Gaspar' Dutra manifes- forma favorável ou centrá- Globo, que era o seguinte:
mi2SO de assegurar a livre ,.

mento ela notícia que 'ontem tou o seu elesacordo com to- ria aos candidatos, o minis- "Seu voto não deve servir

manifestação do voto, ne- circulou nesta capital de que dos os candidatos à presí- tro da Marinha, almirante para ampliar a corrupção e

nhum ministro de Estado a- ocorrera um conflito em Car- dencia da República, não vo- Amorim do Vale, fórnecia nem colocar comunistas no
.

b
. I

ludiu por qualquer forma so- .nna, Pernam uco, em meio
\
tando nem no candidato elo Iumbém a seguinte nota ti poder: 0 bras ileiro vota COl1-

bre matéria política ou ore- 10 qual tombou assajsinado seu partido, sr. Juscelino Rádio Gloho, que passou a tra a corrupção e a ameaça
receu prognósticos quanto ao 3, tiros um tenente da Força Kubitschek, nem no-seu fazer a sua. irradiação de comunista", e ainda outros

,\esultaelO das eleiçõe.s. ..' =úelíca E�tadUal. companheiro d.e armas, g,�- momento a momento: de semelhante sentido, com
-

Desta forma, o pleito mi- )RDEM I;JVI TODO O PAIS neral Juarez Tavora. "O ministro da .Ma r iitha. pequena alteração de paln-.
cíou-se deuaíxo de uma at- Por sua VeZ, o mínístro REPRESENTAÇÃO CON. " 'dO d

C:O�.
f

. .

." ... e-s, .;tceueu Ulu:,ra io O;;) 18- vras na .rase- .' '.

l11o:fel'a de confiança
.....

que :eixeira Lote, titular da, pas- Tiq. A RÁDIO Cl,OHO. 11'íro. X.mff \;b'(lin�{H�lI;' an : P1'0ltn'M4ú'-�úlpfê l'el;s111�

Isó por 'si bastava para atrair '1 da GU'érrn, também de- RIO, 5 (V. A.) .- Às 1':3 ta Catái-ina, iJ;iel'maritló 1uC var sua resÍJonsabilida.€le,' o
o povo ao cumprimento d0 larou à reportagem que re· horas ele> ontem, em um de houve no dia IJ1'imeiro pró- chefe de polícia forneceu à

�eu dever CIVICO. Contudo :ebeu notícias de que tudo seus hOl'ários habituais, G 'dmo passaclo, em Uniguaia- imprensa a seguinte notifi- I

nesta cal)ital tendo o dia de 'orrel'� nonnalmente

duran-I programa
noticioso .de rftclio ba, uma reunião secreta elos cação da policia à Rádio

Iontem amanhecido chuvoso, ;e o dia de ontem em todo c denominado "ReporteI' Esso" �:s. Má1'io Fiti!)aldi, Inácio Globo: "Geraldo Luchetti,
llou"e um natul'al retral'men- ;:>aj'2, não se l'egistrando a1-. solta va 9,0 aI' Lllua 1·llfol"ma· f" d lo a t d 'o IDl!,

••• . '

..1�le o, e ( , gl a OI c mu-
. e. egaE o de. Segur.an. ça Po-

to de eleitores até que o tem- �eração da ordem �ública em I ção' sens:H:iOl}al quase con· Itlsta Chemkel. l lltIca e SOCIal, notIfICa, por
po melhorasse, como aconte- nenhum lugar. No mesmo' juntamente com a Rádio Glo· Após a reunião, o SI'. Imí- ordem do excelentissimo sr.

ceu n)l parte da tarde. ;enti�o. foram as de�laraçõe 3
I
bo. An unciava-se ao povo, 'io Pinedo regresso�l a Cor- chefe de policia e por soli-

, Nestas condições, somente jb mll1lstro da Marmha. em pleno exel'cício do seu l'ieiltes em avião particular citação do Tribunal Supe-
depo.is do meio-dia o grosso RESULTADOS DE SAO '\; direito de voto, que o' minis· llo sr. João Goulart": dor Eleitoral ao superinten-
do eleitorado carioca come- PAULO tl'O da Guena, genel:al Tei· Tomando conta elo aSSUI1-

. dente ou gerente da Rádio

çou a se movimentar. Exata- S. PAULO, 5 (V. A.) - Si;). - f

r, aw m,inM -7 'r

mm :- 'mZ--:---LGlobo, e Continental, de que
mente às, 17 horas, quandO os seguintes os Últimos re--.PII T

� eve se abater, sob as penas
terminava o prazo para a sultados neste Estado, in- ,

la lei, de permiti.r a irradia-
distribuição das senhas das cluin'cto a votação da, capi - Tr I- ste t'l-m

-

-detal 'e do l·nter'l·or'.
ão ce textos dos quais, di-

secções eleitorais aos ulti- . 1'· t
PARA PRESIDENTE

eta e mc lretamen e se pas-
mos votantes, umcontingen-! ri inferir a quaisquer in-di�

. te da políCia de 40 homens e Adhemar 1�!..!�; voto�
. A ações ou pl'opaganda elei-

funcionários do Tribunal Re- ;�:�r:�no 37.843 a'OVernO oral a f,lvol' 'ou contra o

gional já se encontravól,m no

Plínio 24.396 ,,6 'andirlato a sUJ::esú.o presi-
Maracanã aguardando a

PARA ViC'E" PRESlÍ>ENTE Sejam quais forem seus resultados, o pleit.o de lencial reg'istrado naquele
chegada das urnas.

MI'lton
3 de outubro de 1955, 'no Estado de Sa"nta Catari- I'ÍbunaI".

D d
.

18 h s come Campos 95.478 voto:'
es e as orjl

-

João Goulart 46.238 na, reg'istará uma involução'"política, por obra e Apesar disso, a rádio Glo-
caram a chegar urnas das . . . 1
,

t Ih culpa de um Govêrno que procurou, po.r todos os 10 mSlstlu e pasilou a co 0-

diferentes zonas e seções Dan on Coe o 7-2.902
meios, fraudar a vontade soberana do Povo, atra- �ar o seu microfone ao sr.

desta capital. Este trabalhó lOS PRIMEIROS RESULTA-
vés da violência, da eoacção do. poder econômicO" e Carlos Lacerda, entl'evistan-

prolongou-se até às duas e DOS,
, do uso. criminoso, franco e ostensivo de cargo.s e ''10-0 sôbre as impressões dos

meia da manhã, quandO en- RIO, 5 (V. A.) - Soment'3

trou a última urna no Ma- is dezessete horas foi inicia-
bens públicos, em favor do candidato. das prefe- peritos do novo govêl'l1o al'-

_ l'ellcias oficiais. I gentino em relação à carta
racanã. Como nas eleições dlj, a apuraçao do 'pleito no

.

Nunca, em nossa história, a Justiça Eleit.oral atribuída ao ex-depubdo pe-
passadas os hansenianos da Distrito FederaL Enquanto
colonia de Curupaiti vota- ocorre e3sa morosidade no;

teve que apelar t.anto. e tantas vezes, como agora I'onista Brai1di, dh'igida ao

.ram. Distrito Federal, vão sendo, apelou, lla-ra a g'ul'antia das Forças Federais, afim

I
'1". João Goulart. E nada a-

.' aCj'II' conhecI'dos os I'esulta. de neut"rl;lJizar as tentativas de burlar a liIJerdade 'ontecell porque o gerente
A urna de que 'Se serviram L

'd
"

dos parciais· das a!)ul'acões' (las Ul'1l:.\S, partidas de �lementos ligados ao oficia- la Rádio Globo, vereador
antes de ser recolhi a ao .

'I' d "m Sa-o P<>ulo, Palrana', S�n- lismo. 'auI Bruniui, continuou fi

Maracanã, foi esten Iza a no - -"
.

t ta Cntar'l'na, RI'o Grande (l'O Atitudes atrabiliárias, de belenguins bornhau- \roceder como quís.
auto-clave. Ainpa vo aram <Ao

.

S I C
.

P b seanos, mesmo depois de aplll'adas e denunciadas 'OMPARECIMENTO l\'IA
cegos nas secções próximas u , eara, ernam uco e

,-

� t d d R' pelo-'EI!'l'égio Tribunal Re"'ional Eleitol'al, mereee- CI'ÇO DE ELEITORES
ao Instituto Benjamin Cons- �s a o o !O. �

'"

POI' es 'es resultados ram a solidariedade do Governador, que manteve
. tant, na Urca, auxiliados por - par-

.

t·t cI'ais foi div'll:",o',odo, aquI', a' ,. tais agentes nos eargos policiais, causando. essa

profe3sores daquele ms I u- L «

t.o. Serviram-se eles de u� quatorze e trinta horas, (I atitude não só espanto como censura clara do. co-

serminte total conhecido: lendo Tribunal Superior Eleito.l'aL De fáto, delega-
l'etangulo de madeira ou pa- �

.
-

para prpsiden. te _ Adema.I· dos politiqueiros, que até participavam e diseursu-
pelão elas mesmas dlmensoes -

b de Barros, 24.877 voto's', Jus.. vam em comicios da Frente Democrática, 'só foram t d t 't"
.

da cedula oficial, com a er- !1U o o o ern 01'10 naclO-

n celino, 21.737,' Juarez, 17.206' afastados dos earg'os llela presença das Forças Fe- lal. Regl'str'oll-se, llm c·om--
turas nos lugares correspo -

• ,

d'd t E e PlI'nl'o 7711 derais ou por ato.s ele energia de, Juizes Eleitorais. Jar'ecI'p1ento' '(lacI'co de elel'-
dentes aos dos can I a os. " , . .

.
-

pela colocação da ordem dos Para vice-presidente O dCl'l'ame de dinheiro, nos últimos dias, no.s
.ores às mesas. receptoras,

d Joa-o Goula'rt, 21.78?,· Ml'lton rnunicíllios cuja tendência oposicionista cra co- I l'd' b'
Gandidatos, escolhiam o 11 - ;a cu an o-se uma a sten-

sua preferência. Campos, 17.016 e Danto'p nheci<1a, é um eapítulo triste e imoral, ele que. no.s ;ão bastante inferior àque-
I Coelllo 8 278 o.eUllaremos co.,rn mais vagar. I 21 'lt' I

.

Também doentes do pu - ,..
a ua·s U' lmas e elções. Ape-,

nüio internados nos -sánató- 03 partidáriOS do sr. Ade- A perseguição a03 funcionário.s pessedistas e
na;; dois incidentes OCOl'I'P-

l'íos exerceram o direito elo mar de Barros estão exliltan tl'abalhista, por parte da eterna vigilânci;;. e da
ram até à'Quela hora. O pri-

voto. tes' porqüe o chefe populis· sua g'estapo, chegou a extremos que talvll'z fa,çam tneiro, em Jftpitaca, no illte-
ta consl'clera que aI'nda na-(, inveJ'a e sirvam de exemplo e mo.dêlo pat:l o allCl'- .

d P b'101' e ernam uco, quando
al)"I'ecel'alu as apur' ço-ec f·eie.oarnento elos métodos russos. t d f

A

I. .•
.

• a..> .Im sal'gen o a Ol'çl) po i.
dos seus principais reduto' De lamentar,' nisso tudo, que o G()V�l'ílã110!', ·ial matou um civil, tendo
eleitorais. que deixará o Go.vêrno depois de um colapso ailmi- ,ido a ordem mantida pelos
Por sua vez pá quern prog-· .. nistl'ativo, não tivesse sequer a sabedoria de s:\lv:11' destacamentos militares. O

nos tique a vitoria da dupl::. o aSlleeto político, do seu quinquéniO, e0I1111rome- ;egundo incidente vel'ificou-
Ademar de Barros-João GO'.I- tendo-o definitivamente llerante a opinião l1úblic3 se em Marechal Deodoro, no
lart. Os pessedistas porém, já não apenas de Santa Catarina, seniio tIa pl'O- interior de Alagoas, tendo

contam com a votação em pria Nação. havido troca de tiros entre! ARQUII\IEDES _ Se x fôr Xapecõ, se y fôr Imaruí e se z

peso de Minas Gerais pal'ailililliiii.iiiiliiiiiiiiiiiiliiiiliiiiliiilli••••••••illíiiiiiiiíiiiiili•••• · (Co.ntinúa na 8a. pág.) I ' -

.
não. róI' zel'O, ainda vai tudo muito bem!

.....e••9.��••�•••••e.

;
.

DIRETOR I.._,'·
I Rubens de •

I Arruda Ramos !
: GERENTE iWI Domingos F.

o-I de Aquino II• •

; .

-

,
Edição de hoje - 8, páginas Florianópolis, Quinta-feira, 6 de Outubro de 1955

RIO, 5 (V. A.) - Segun·
lo informações chegadas iI
,residência da República
�té às 18 horas de ontem, o

Jleito transcorreu em ordem

Na 26a. secção eleitoral des
ta capibl, cinco votantes
consíderaclos analfabetos ti·

veram seus ,.sufrágios impug
nados, Mas seus votos foram

recolhidos e tomados em se

parado.
DECLARAÇÕES DO TITU�

LAR DA JUSTIÇA
° ministro da Justiça, sr.

Pua Vice:

Miranda ••• 0,0 ••••••••••••••••••••
8:249
6.870

...............•..
, ....

Para Presidente:
Juscelino

Juarez
Adernar

................. � .

6.505
5.059
2.720
386Plinio

Parn Vice:

Jallgo.
Milton
Danton

7.738
6.293
471

......... \. .

ifjliõfernüfufrõ
10TI01III0 DO ISTIDO

ARAQUARI
132 Lacerda

BIGUAÇÚ
1.293 Lacerda

BLUMENAU
2.242 Lacerda

BRUSQUE
2.772 Lacerda

BOM RETIRO
141 Lacerda

CAMBORIÚ
396 Lacerda

CAÇADOR
897 Lacerda

CURITIBANOS
l.238 Lacerda
CANOINHAS
2.059 Lacerda

CRICIUMA
1.960 Lacerda

CHAPECó
· . . . . . . . .. 1.995 Lacerda

FLORIANóPOLIS

Gallotti 31

Gallotti 1.018

Gallotti 4.568

Gallotti 3.948

Gallotti
210

Gallotti
.

......... .

336

.Gallotti 1.016

Gallotti · � ..
991

Gallotti 1.957

/ '

-

Gallotti 926

1.443Gallotti

.6.500Gallotti 7.794 Lacerda

IBIRAMA
(Final)

1.756 Lacerda
INDAIAL
643 Lacerda
IMARUI
752 Lacerda

JARAGUA
1.182 'Lacerda
JOINVILLE

.

3.073 Lacerda

JOAÇABA
1.546'" Lacerda
'LAGES

4,1(15 Lacerda .

LAGUNA �'-,' "

2.555

Gallotti 1.176

718Gallotti ......... ",

Gallotti 259

Gallotti 746

Gâllotti 3.501

Gallotti .' •••••••1..; •
1.538

Óallotti •• ...... ,1';-, ••

(Final)
Gallotti 4'.099 Lacercl;}

MAFRA
1.109 Lacel'Lb.
ORLEÃES

1.203

3.299

Gallotti

.}.... � . . .. 1.050 Lacerda

pôRTO UNIÃO

(Final)
2.617

.

Lacerda

PALHoçA
1.858 Lacerda

RIO DO SUL

1.716

Gallotti 807

Gallotti 1.892

Gallotti

Gallotti 1.340
· . . . . . . . .. 1.570 Lacepda

.

SÃO JOAQUIM
, . . . . . . . . . 829 Lacerda

SEARA

1.328Gallotti

1.528Gallotti 1.709 Lacerda

SÃO JOSÉ
867 Laçerda
TUBARÃO
2.365 Lacerda

TIJUCAS
1.358 Lacerda
TURVO

1.144 Lacerda
TIMBÓ
624 Lacerda

URUSSANGA
934 Lacerda

VIDJ:IRA
(Final)

1.437 Lacerda
.

2.675

,Gallotti 858

Gallotti 1.455

Gallotti 1.048

Gallotti _

1.259.

Gallotti 599

Gallotti 645

Gallotti

TOTAL ........... 61.324 56.348

o Riso da Cidade

1_
t w'

.,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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'FARMÃtIA DE PLANTA0
"?- Ií;(� Ia Imobiliária Miguel, Daux

.

Tem .a venda
•

Uma casa a Avenida Mauro Ramos.

Uma casa a rua Visconde de OUi.'O Preto
uma casa a rua Deodoro cj13,50 de frente

de fundo.

--
.A..D.IIlNI8TKÁÇÃU

Ked.çio e Oficln.I, ii rua COD·
selhetro &I&(ra. n, Iti41 Tel. JU22
- ex. POlltal' U',
Diretor; RlHHiN'� # .. "A�OS

Mês de Outubro
1 sábado (tarde) � Farmácín Nelson -- Rua Felipe

Schmirlt,

"�CORliO'-" 'COM O ESTA
SIL."'i('l'A (jATARINA

A V I S Oe 46,60 2 domingo. ...,- Farmácia Nelson -- Rua Felipe Sch-
midt. .

-A. Oelegactll Florestal Regional,

• . •.

DO sentldb .te coibir, ao máximo pos- Gennil; DOMINGOS 1'. D•.

sivel, as queimadas e derrubadas de mato, afim de ímpe-
!.(,!UlNO 3 segunda-feira (feriado)' -- Farmácia Moderna --

pedir os desastrosos eteítes econômicos e. ecológicos que
Rua João Pinto.

.,Repreaenta.Jtu: 8 áb d (
ac�rretam tais práticas, torna . público e chama a atenção. Reprasflntac"d. 1... 8. L�u.

sa a o tarde) - Farmácia Santo Antônio -- Rua

de todos os proprfetárícs de 'terras e lavradores em geral. jLtda.,. Felipe Schmidt, 43.

Morro
-

para a exigência do cumprimento do Códig-o Florftst:al Kn��:. .:>enaGor U ..ntal, .0 .-: ,. 9 domingo -- Farmácia Santo Antônio -- Rua Fe-

(Deer. 23.'793 de 23-1-19�4) em todo o, Estado.' j
Tel.: 22-51124 -- Rio di Janeiro. Iipe Schmidt, 43.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MA'l'O
'lua 15_ de Novem!.>r',· 228 fiO '15 sábado (tarde) - Farmácia Catarinense -- Rua

N h
. '.

andar .ala UI - Sio P.ulll, Trajar
.

en um proprtetáríe de terras ou lavrador poderá .

. 10.. '

proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar, \SSTNATURAS 16, domingo -- Farmácia Catarinense -- Rua Trajano.'
com antecedência, li necessária Ileença da autoridade no- ,

Na Cal'ltliJ 22 sábado (tarde) -- Farmácia Noturna -- Ruà 'I'ra-

... restal competente, conforme díspêe o Código Florestal cm I
jano. .

des- se�s.artigos 22 � 23, respeetívamente, estando O" infratores �:!e�t�e':::::::::: g�l l�g:gg 23 ��mingo -:- Farmácia No�u�'na -- Rua Trajano.

sujeites a penali�t.des../ '
.

N( .Interior .

29 sabado (tarde) -- Farmácia Esperança -- Rua

'. REFLORESTAMENTO
Ano , '." Cr' 0,00 'Conselheiro Mafra •

E t i...� t'
-

-_.
Semestre .....•....... Cr'110,OO I 30 d '. F' ,.

s a ."eplt,r içao, pela rede. de viveiros florest.ais, ena Anüncí , mediante AODtráto. .

ommgo -- armacia Esperança -- Rua Conse-

cooperação, que mantem no Estado, dispõe de mudas e se- .Os ori"ü,!'1is, ".!ellmo nio pu- lheiro Mafra.
/ - -

,

mentes d
.,.

fi
-.' .

I
bllcadoa, nao serao de olvtdos lOs" t

'

.

e especle� cresta_!s e de ornamentação, para ror- A direçãQ não se re8ponl�1 ililla
. er ;I�O no urrio sera efetuado pelas Farmác ias

"

necímento aos I'.grwultores em geral, ínteressades no reflo- p.elos con.ceitol emitid..,. nOI a-:-.,
Santo A�tollJO e Noturna situadas às ruas Felipe Schmídt.;

r�st�mento de ,suas terras, ãlém de erestar toda orien�à�ão
. tlrol ."lnado�. 43 e lra]ano.

tecn�ca necessáría, Lembra, ainda, a possibilidade da eb- .

A presente tabela não poderá ser alterada sem pré-
tenção de empréstimos para rP.florestamento no Banco do lNFORMAÇOES

VIa autorização dêste Departamento.

Brasil, com juros de 7% e prazo de 15· anos,
. /

UTElS Departamento de S�úde Pública, em setembro de 1955.

_

Os interessados em assüruos florestais, para' a .ebten- .

--o-
-. Luiz Osvaldo D'Acâmpora -- Inspetor de Farmácia.

çao �e maíoree selareeímentos e requererem autorizaçãa 'I
O le�tor encontrará, DQUa co-

.'

I
de Iieençapara queimada e derrubadas de mato de lU!la! informaçõ... que ue . lita.

d'
. .

'A'
_ .

. , vem diariamente II dI imediarc ;

_.""".. .....

irrgrr-se as gellcU�S Florestais Municipais ou díretamen- JORNAIS 'feielUl1& VE

p�1$
, I·te

a esta Repartição, situada $. rua Santoa Dnmont nO. 6
O Estado , 1.022

NDE·SE.AS SEGUINT�S PROPRIEDADES

oU'"

eOJ
em Ylo:t&nóp"lls. -

, IA.G�zeta .......•........ lI.1I68 A Casa n. 12 na Rua dos Ilhéus (antiga Visconde

$
T 1 f- 2 A

,.'
Diãrtc da Tarde , 3.679 Ouro Preto)

e e one' 7� - -.- Caixa Postal, 395. ' A Verdade , , . 2.010
•

,
Endere.ço telegrátJco: Agrisilva _ 'i C. HhnuPs'p"nITs8AIS..>fíCial 2.688

A CaJ;!a n. 13 na Rua Silveira de Souza

l/A
-

«' ortailópoBs, S. .

As Casas nas, 1 e 8 na Rua Sete de Setembro

* f -

"",.",,"'_., �: (.pr�vaerj.�:t'.·:' "'.' .......!.Ia
Uma casa de estuque na rua Servidão Moritz, (Morro)

" _. IV1ftA� Tí:AftO "'. VI' g co.m� . g (P�:tarla) ,....... %.0.6 com o terreno 6 x 14, preço Cr$ 18.000,00
. UUIU4I"� UU .,.,. a .�m . se .aril'n�a r

Ne eu Ramoa ". �.8Il Uma casa de material com o terreno 10 x 30 no inicio

( I" ,�-",..-:' nos \IÀP�JOS
.'

.

'�d .'

y �i!it��b��iiã�"" (C���' d� ::::: ��.;���;od'a do Pantanal (lado da Trindade), preço Gr$...

�M'" D�t.",.�,,'/ ,.
\

t'
so NROSApCIODNoF�RTS!D�LI:B'MIB8j!SOIL-OBNIIRBUS DO J:i�i�;Ç�:�;;;"c;.;: UII Son,�!tratar com o Sr, Dor.lêcio Soar•• ou o Sr, Silvio

-; � •
� � f:.

'{( - 8) I'
Corp,o de Bombeirol .,.. '.111

. /.
� � ... ,ServIço Lu. (Rlcl&lDa-

�
. -;" 7;' �

, ...J.
FlorianópOlis - Itaja· - Joinvllle � Curitiba I }'o�f:t� '(S;I�' 'é�;;i��,�i� ::��:

. <"

.PoliCia (Gab. Delerado) .. lI.I1I4 Ra I-O.·S XA
A. Kua Deodoro i d

COMPANHIAS D. .

gencla: Rua Tenente s�li�i�:A & I r:��gpoRuB

fRE' -VE "li'_' «,II·IBULIl.· R-ES
ig�"i��"��'s�i .:::::::: ::��g,

� ,
. .. _':::.> i>a�alr .. : : '.UI "'parelharem moderna e completa pa.r!! '!!!"�l4uer eX.IIi.

Varii :........ 11.121 rad!oJói!elb.
Lóide Aérlio ,'....... 1.401 Radiografla6 e radioscopia".
Real ...•...' • . . . . . . . . . . • • 1.'18 P I

-
.

candinlival .. , ..•...•. ,. 1.100 u Dioea e coração (torax).
HOTÉIS Estoma,o -- Intestinos e figad,ll (colecisto&,r.afla).

I
Lux .. .' ,.... 1.021 Rins e bexiga (Pieloguafia).MagestIe ,......... 2,276
Metropol •... 8147' Ut�l'O e anexos: Hist6ro-salpin�ogt'alia com jnsutla�

1
tei��:ta . : .'.:.:.:.' .:.: .:.: .: .:.:.: .: {::: t

'ção das trompas para diagn6..'1ilco da etlterffid!lde.

Central ..........•.....• _ :!.694 I adiografias de ossos em geraL
�"tralil .........••....... 1.871 Medi�as e1a�as dos diametros da bacia pa.i'i<. orlentJl-
Ideal .......•••.• , •..• ,.. '.1111' ça á t ('R'
ESTREiTO

O O par 0- adio-pehimetr!a>.

�.------------��--------------------------------�--li--------.------.--�------�'��:-r----.--- �D_i_l_qU�e�._._._
..

_._._
..

_._._
..

_._._,._. ,_N__��D�<�Jà_r_la�,In__e_n_te__n_a__l4__a_te_r_n1__d�a_d_e_D__r.__C_a�r_lO�S�c�o:rr:�:a:. __

.INDICADOR PROFISSIONALI DR. RO���:ASTOS I
MARIO DE LARMO

I .lUDICO "CÂNTIÇÃO
DRA. WLADYSLAYA .a. I.' LOBATO DR. wa .......OR ZO"'� �om prática no HOlpltt.l SIc. M � D I C O

.

n.uI:L .-..n F raneillco de Auil e ns a:aatl
W. MUSSI :.rILHO 1, GARCIA Ca8'l do Rio de Janel? I CLÍNICA DE CRIANÇAS

e Doen;a. tio aparel.l!o re•.,lratc\rlo [)f.lo..... !:leia raco!.... :Na.
CLINICA Mll:D.lCA .

ADULTOS

DR. ANMUTOSNs'II� DIa RAD!OGi��R�U;.f�:tSCOPlA I eioul 4:fd':d-:I�:·Br--'��1 UlIdyvr· Contul�!�l��'?<tl�r .lIst. Doenças Internas

, ., DOS PULMOllS . �,,·; .. terno \9or cone.uo.& lia-
reles, 2� Tel. 2675. CORAÇAO - FIGADO-

_ lIlÉDICOS _ , Cirurl;l'la do Torax , ternJdac!e.,Ellellla s HOl'árl?s: .Se2'undal, Qu""rt.. • ,> IN'"'

CIRU'RGIA JLtNIC.II, ,Formado pela F'aeuldade N.clfi.. l (�..r"!.:. do Prot. OetA1'i.J""
exta feira.:

tt .::> - INTESTINOS

,GlIRAL-PART03 .?aJ de Medlclna. Ti!'llolo&,lllu e i dricuea Uma) Das.l.6 às 18 l!oraa. Tratam�nto moderno da

derviço comploto e ..p�cta!1. 1'la!loclrur:OI'_O do HoalllUat N... ll\:""·I;,'Iter..o do Serviço t!,. Ctrur. .ReSldI'IlCla: Rua F'dip. Bclt- SIFILIS

udo dai DC.lINÇAB DlI Sll�HO- I reli .IlaIUIl 11\'1" ..i...Hosillt�l L Ao P... 'T. C. I �Uldt, 23 - 2° Ilndu, IIpi. 1 -

Consulto'rio.- Rua
RAS, eOIb moderno. m€.todm.... i CDrao de elpeclallaa�.

.
...Ia· "

40 RI_!) de JUJelro ,
reI. 8.002. VlctGr'

diagn�.tico•• tratamento.
. IS, N. T. Ex·I:I!.teraa ...X'UDt.- MediCO do Hospital de Caridade .

----.

.' MeireJ1es, 22.

SULPOSCOPIA _ mSTlIl!O - I'tente oIe Clraraia d. Pr.l UI" e da Maternidade Dr. Carlos I UR. HENRIQUIl PRISCO aaHARIO:
,

SALPINGOGRA..F'U__. �Ii·.:'A· \l.' GnJmad,� (1Uoll�.· I Corrêa I: PARAISO
LISIO BAS.-\L ! COIl.: FeU}). Scllmld�, ti _' DOENÇAS nB SJSNHO.AP _ r ......

Das IS às 16 horas,

.. KadIotel'at!hI per nela" ellr�ell'
. Fon. 1801 i PARTOS - OPBRAOO.'S O 3

MIíl . ..rCO Telefone: Consultório DR. ANTONIO BATISTA.

Eletl"oeoalCul*çl" _ 11&..1911 �JHl!'III,' Atenda em 1I.0r. m."C4aa I CODl: Rua João Pinto n 111 I nho�e:aç e�J'l J)oen�.. de �... JUNIOR
Vlõleta e Infra V'H'dea.. Rea.: - Rua •• tav�. I�n'or , daa 16,00 1.. 18 00 h�"&I' C

a -
. In ca de. A�lIltt)!lL 8.415

. CO<lllDlt6lio: Rua '!'rajano. 11. 1 IRO
- Fone: :!I96

•

'I' Pela manhã ai.n.. dil: q ,u::01 dde sEspeclalmu:ão 110 Rsidência' Rua Jo86 do
CLLNICA ItSPEClALIUDA

D·Il0 sndar _ Edifício do .oll�plo - ._ riamenta 110 HOlpital de t �SPl a OI .erndol"1iIO do •• - .' CRIANCÁ$

Hor,l,rio: Da. e i.a 12 laora" _ Dij.. YLMAR CORR&A

". '

Caridade. a�. .
,Vale Pereira 158 -- Praia Con'1I1taa da. fi i. 11 horu.

Dr.• 08S1. .. .CLINICA MÉDICA Re8idê�ci.:. A�'d;:;��o do Prof. Ihrütlio d. da Sauda(le _ Coqueiros, 1"Rea:
• C<>na. Padre Jli«lIeUnllo. I

Dal llL à. 18 Ilora. -- Ora. CONSDLTAS dali 10 _ '11 la �ua: Geueral - Bltt ..neouri n. Co It
-

p
1-- _

.���fdlnChlf A""1<i'I.I 'I'l'óm. ra� 'T' d'

• 0-
; 101. Telefonl: 2.6111. H08p7:aUI :: �rid�l:tl.manu 1'10.' ;)R. ANTONIO GOMES -DE ADVOGADOS

powd::y, 8".
•

lia Ir. entfl # -

.Fon. lI·nó 'I DR NEWT"ON-'
-- A tarde daa 11110 h•• lD diau- ALMIlIDA DR. JOS� MEDEIROS

____o -------�.--. DR JOS"" TAy"
n...�-

I D'A'!TTT A �� nho dconlultõrio "]lu NUil.1 AIIVOGADO VIEIRA
.

• . .III .cu.ur.w. v�
"" ae a o 17 :J�Q.l:li1 ," iii. 1'1�a- I I

DR J ....LIO DOY'" I
d T

• I!!,eritório. Relidenela'
- ADVOGADO - ���������

.

• V..uI IRACEM. i. ,
CIRURGIA GJlR/lL

!
ente�. el: 2766 I Av. Hercilio Las 11' "aixa POltal 160 - haja! I'.!

VIEIRA MOU'STIAS NIIIRVOSAS I

I
Doençu de Senllora. - I'rod.· C Re�ldencJa - n. Pn�14.Dt. Telefonei: U411.

'

Santa Catarina.
.-

.i:DICO M..iNTAIS. -. CLINICA G' .RAL 10rIa - �1�trieI4.d� IIUlea ,outl!ll\o 4.." ----

ISl:'ECIALlSTA .11 OLHOS, , Dr Serv�ço Nacional d. ,).,..0-
?

ConsultórIO, Rua VItor .el-l CLINICA DR. NEY PERRONE Dr. Lauro Daura-OUVIDOS, NARIZ II GARG_UiT�:" cas, Mentall. . ! ele I n. 28. - Telefone:

1107'j
OLHOS _

de . .

MtTND
rRATAlilJlNTO • op:aIU,Q,,7'3j Chefe do Ambul:.t O', :e:J.r!�·· .

Consultai. D.. 11 boral Im
ODVIDOS - N ..UUZ

�

1Infra-Ver1Jlelllo _ N�bliillllg.�i"- ne �en�al l diante: .

I GARGAN'r,A

\
F orrll8do p"I�. Facnldade Macl'

.

•

Ult'r .a�
•

. PSIquIatra do :U:ocpJ�l _,
ResHlêncla: Fone, '.UI .

DO naol d•.�edlclDa Uni' eraidad. .

Cbnica Geral

(Trar.s.",..,t. :..�aef" e..'! Colônia Sant'An:; Rua: Blumenau n. 71. I D�hGUERlilEIRl? D.� FONSECA I
do Brasa Especialista em moléstias de Senhoras e vias uriná�

9lJ1eraçlo) i CaDvulaoteupia p810 ,lena-! DOENÇAS DO APARlCLHO DI- efe do �ervl�o d. OTOllI- �IO DB J,;NlIt�O riàs.

Atllflo:retltlo."o»la _ li;�e.lta iii. cho'lull .. cudíl!llOI. IUI�lln rI.
GESTIVO - ULC1ilRAS DO .S-, �O do Hosptal ai' Flol'lanópolll Aperfelçoamente na "C... d.

OCllloa _ Mooie".e , '·'ii.e.ta pia. liaÍl,rioterllpia. Pd(".c��u;;c. TOMAGO • DUOD:lNO, .u.••. ii.�ro,e a CLINICA oa APAJUI- I Sande 'São Iil:u.I'· Cura r::\dical das infecções aa-udas e 'Cronicas do

<I. C�.-IlI.cl.d.({ele' 14We.t' CONSULTAS: �G1'ça' .. ':iu.i'" GIA-DERMATOL0GlA )I CLI-. 'rR��A�AI�,"MOD:IilRNOS P..ARA j

I
Prot. Fernando Paulino aparelho ienitó-u-inário em I\mbos os 8

'

.. ':'tad6)
. ta. d:iII 16 b líi ;'01':1\. ,! �.' i NICA GJlRA.L I EN IA

.

dI!' DOliNNOAS I
nterno por' �"lo •• do Semeo , '-

�
..

eX08.-

Horário .d••• b 1ll- .a.rll!! .,! m�n.hA). ' DR. JULIO PAUPI'l'Z I
da ESPECIALIDAD. ! fie.CIrurgia Doenças do aparelho DIgestlVO e do ilhltil-m� morvoa".

dila UI ã. 18 Itor.': '."'
Rua AnIta G&ribaldi. ��.QI1,.... FILHO .

!
1 g;nsultal - p_h! manU liO·o ':"rof. Pe�lo d� 1!:llUa Horário I 10llJ ás 12 e 21,( ás 6

üon.u"ltórl'o: __ Rua 'Vitor .ilei..de General. Jlitt<lDCOUr1i. . 11 . PITAL.. Eltaglo .p(.r . .no na "1(atir·
.

C
' . ". .:1.'

reI••
'

li --JI'-;>ll•.187.r;.".� R]i;SIDiI,NCIJ.i �U;) .co�· I( ..... ·! Ex t�terno d. 20a enfermari. A TARDE - da•• ,.. I -I . oJ(hd� - 1I�cola" ','
onsultorlO: R. Ilradentes, 12 -- la. A.ndar - F0J:18.

Rea. _ .ua Slo Jor«. II _
·t39 Tll1.2901 e ServlCO d. raltro-enteroloria ,no CONSULTO!!.IO Prof OUVIO .!toorliuel Lim. ::l246-

Pone .UIl "�o ,."

-------,-.- - ida Santa Casa do Rio di) Jan.uo I CONS!lLTORIO - ...... 401. lot�'""o flor! _no do P nto j' R'd
.

•

, ,. >'j .DR .. ARMANDO VAL»- I (Prof. W. B�rardinelli). jILH1p9S nO � �ocorro, eSI enCla: R. Lacerda Coutinho, IS·· (Chácara

DR•.•SAlrJUJ:
...

L_
...
FONS:lCA RIO DE ASSIS' : Curso de nenrolo&,ia (Prof.l .RELIDENCI.\ . r..ape sell--I .

OPERAC.C.IIlS ,d.O Espanha) Fone: 8248.
.

... ... AustregesiJo). 'llIdt,n° ua Tel. 2166 CLIN1CA OH APULT
'

.

,CIBUBGIAO.DDTI8TÁ Do. Servi.çol 4e CliD1c. IJIlaJ.:.tU Ex interno do HOlpita! ma�er-I DOENÇAS D.I JJlNE.úR.\S

Olinica' - C11'1lrl� - Pro*-.. da A...i.tencla MuD1clp.1 e Ii.�. nidade V. Amaral. - DR. ANTON!O MONIZ ÇONSULTAS= 1'00 HOl!pltal de
...........................-..............-...,.y..-�...............-_._

DeDi���� X>. Wr..V.r,..a. CLlNIC.:!ta�*�IC<trl��4eCllI.4.N.l co?���ç:.�6m:o�J:��!tino.1 DE ARAGAO ���dade diárill.mente pela ma-

CO�lult6rlo e ..il."clal. ••• (lAS. ADULTOS
. ,fliado e via. billaru. I:lnl, c.ya-. CIRDRGIA TRIW:MA'l'OLOGU i 6&.9 6&.s Sab. das 9 às U horas.

Fernando .aelul4. I; .

.
- Áler.ta - .rioa e 6tero. Ortopedia' I 2' 8· .' das 14 às 16 horas. ,

1'elefone:! 1111 ,< CODlult6rio: Ru. N�ne. �Ila-' Conlalt6rio' Vlic:r ....iHl.. ) Consultório: JDão Pinto, U. no Consult6rlo l Ru. Joio Pinto·

Conl�ltal: d••. li,ilO AI 11,1' eh.do,. 'J - Con••n•• iI.1 11 .. n.

I
Dili 16 à. 17 diariamente. nr. 16 (l° andar).· ,

• da. 14,00 ii 18' lI.oral'
"

': 18 h.O!... _ i Dai III b 18 1I.0ra.. . Me.no! &!)I Sábadol RESIDENCIA: - a·.
f
Do.rtt,

ErclUlivament. côm ·lI.ora mar- :.elídlnei•• Bua ••reclt•• G.i· Relldêncla: Raa B(\calan 10, Rei!: Bocaiuva lU. Shutel 129 - Tele!. 3.288·-

..... 11)..11I1e, f - rODe, ''li'
. I
Fone: t"lt. Fona: - 11.714.

I

Florianópolis. !

Uma casa e um lote a Avenida
Estreito

Santa Catarina

Uma casa a rua 14 de Julho
Uma casa de madeira em Barreiros
Duas casas }lo Morro do Geraldo-Estreito
Duas casas e eum terreno para lotes.mente no

do Geraldo
Um lote na rua José Candido da Silva -- Estreito
Dois lotes a rua Moura -- Estreito
Dois Lotes no Bairro de Fátima -- Estreito
Quatro lotes no centro da-cidade
Quatro lotes em Londrina - Paraná
Tem compradores para casas em Florianópolis

ue cem a quatrocentos rr il cruzeiros,
.Negócio a dinheiro. . I.

Informações na IMOBILIARIA "MIGUEL DAUX"
Rua CeI. Pedro Demoro 15,i! - lQ andar Estreito ou

Edificio lpase
-

andartérreo ..:t::. Fone 3376 - Florianópolis
Uma confortável casa à Rua Presidénte Coutinho.
Um terreno de 15x27 no Estreito, junto à Rua prin-

r ipal.
16 lotes no Bairro Butiá.
Uma confortável Casa na Avenida Hercílio Luz
Dois apartamentos (parte financiada),

"

j

PARA AS J,i'ACULDADES DE DIREITO, FILÓSOFla
�'MEDICINA, FARMÁCIA E ODONTOLOGIA.

'

CURSO:BOSCO
l\latrícula: Livraria Lider, até 31 de agôsto.
Informações: Local acima ou pelos telefones 2316 e

3661. I BAtiCOdeC�tfiITO POPULAR

Iz AGRIGOLA I I'

�d�,16,
.. ,

FLORlANOPOLIS - 5in.eólÓorlno.
Início das auias: 1 Qe setembro.

DR. CLARNO G.
GALLETTI .

I
. - ADVOGADO -

.

Rua Vitor .eirlilcs, fiO.
fONa·: 1.'68 - Florislló"oli�

DR, MARIO WEN.
DHAUSEN

-

CLINIC." MEDICA Da ADULTOS
E CRlli'lCAS

Consultório - Ru. Joio Pin
to, 10 --'- Tel. M. 7611. .

Consultas: Dal 4 la • !&OTe• ••
Residência; Rua liI.te... ]é

nior, 41. Tel. II.SU.

DR. ViDAL DUTRA FILHO

I MÉDICO DE CRIANÇAS
Consultório: Felipe Schmidt

138 (das 14 às 17 horas)
,

I Residência: Tenente Silveira;
11,30 (F...ne �165)

Dr. Cesar Batalha da Silveira

Cirurgião Dentista
Clínica de Adultos e Crianças

.

Raio· X

Atende com Hora Marcada
Felipe Schmidt 39 A Salas 3 e 4

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

j

,

�,�. Lavando .cóln Sabão'

�'�irgem ES1Jecialidad,e
da, Gla. WITZIL INDUSIBI1L-Jololllle. (marcaEreolstrad.a)

'. economiza-se tempo.:..e dinheiro. '

\

. __ .__._-----_. - �_._"."-�.__ ...----_ ..-.'"-..._ ......_..._--_._--_.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, Quinta-feira, 6 de Outubro de 1955o ESTADO IIt
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ULTIMA Diario da
He'ropole

Al\1ôR ÀS ARVORl�8

(Alvarus de Oliveira)

deter=

BAILE DE G'AI.A

Comemorando o 26° aniversário da\ sociedade Bloco

elos XX de Itajaí a diretoria do Bloco festejou com suntuo

so baile de gala sábado dia 1° no luxuoso Salão da. Socie-

dade Guarani.

AÍ VÊ1\'I COREANOS
NOVA 'DELHI, :1 (U. P.)

- O Lo ministro da Indía,
Jawaharlál Nehru. declarou
.0 Parlamento" que "0 pro
ilema dos ex-prisioneiros de

�uerra coreanos está quase
esolvido, graças à coopera
ião dos países neutros".

nes-Irondendo a algumas pcrgun
cas, Nehru informou que o

Mextco se orereceu para J e

.eber 10, a Argentina, i3 e o

3rasil aqueles que S'� decidi
rem a lá residir.

-x x X-

Um belo conjunto de debutantes deu um toque todo

ecpecíal a encantadora noite.

'Srta. Carolina Cazanica

Srta. Déa Gaya
Srta Frida Germer

Srta. Gladis Waltrick

Srta. Maríon Laub

Srta. Sidnea Gazanica

Srta. Nida Muss, morena de' belo porte e de grande

simpátia, foi esta encantadora jovem coroada Miss Bloco

XX 1955. Srta, Nida usou um custoso vestido 'em tule -e ren

da branca, modelo, muito amplo todo trabalhadoa contas

nacaradas, Entre U;3 debutantes estava a bela Miss Bloco

dos XX 1955.
Atendendo ao convite do Presidente do Bloco XX sr.

Sebastião dos Reis, apresentei o desfile de modas em teci ..

dos "friação Fiatece". Com -muíta 'graça e 'elegancia a �ra.
Gilda S. Oliveira, Srta Ana Maria, Miss Santa Catarma,

srta. Tereza Fialho, e Evanilde Maria Lenze, marcaram

mais um sucesso pela sua apresentação.
Alvo de grandes homenagens foi srta. Ana Maria nos

sa .encantadora Miss, que na inauguração de sua fotogra

fia leve as mais lindas palavra do sr. Eduardo Ganzioni -

orador da Sociedade Bloêo Xx, em referência a sua beleza

graça e simplicidade.

Há uma verdadeira fobia
.. �
",:, ,t contra a vagetação e contra

,

a árvore no IIMSO país. E as

grandes secas, no interior e

,
as grandes enxurradas na

, ,,'$ nossa Capital, são devidas à
'l"� ,

.. ::':? dévastação das matas e à

::\,%!' falta de vegetacão nos mor-

;,%{ros.
.

.

Nós temos cidades no in

terior, cidades até de vera

neio e de turismo, como por
exemplo' São Lourenço, que

'j::... ) J,C ••••••••••
·

•••••j.j.j ••j •••••:i.lj....:j••.II •.I.I•• II;/ ., ••••i.I!!jil.I.:I.I.:.�j.·:j.!•••;I.�.ijl.';••••/I•• :.11.:•• II.:••/Ij�i.i não possuem ruas a rbortzn-

:: das. Em tempo de verão se

I::::.:::.:.::.:I ••••<I::.::II.;::I.:::I:•••II.t 'I: :.::!i enfrenta uma insolurada

{::::;::::::::r::::::::::::::::,: ::nIiI ......:II:IiIIiIi:tI:t:tt::::;:;:;:::::::::: tremen da! E' cabível isto no

::•••••·.·./·.1·,.•/.·,.·:111,./.1.. ;/11 : •••••• II:::·:••:••I/I•••••:••:./••: .••••I.:·.····t�•• ·:. ..1•••.••••.••••••••••••••••••••• ) :;:I! interior?

}) :.:.·'.:.':•••:•••:••••••••• :.: :••. 1;,••1••••••••••••••••:•• :.'·:.:·•••••••i·.•••··'.".··•••·.�1•••••••••••••.••••....•••,:••:•••:••:.•.:. Como se justi fica a in da

[ :<t:/::::i:{{:tt:,:tt:::tt{,·{;:::::\:,:.).;:::: fal,'tndo na metrópole, ter se
i

""

construído uma avenida, co-

Uma bolsa perfeita para ser usada com costume, no:a-..Presidente Va:rgas, lar
numa criação de .JOSEF. forma de caixa, com pespon-; gu issíma, sem arborização?
tos brancos Alças duplas e felho original. (APLA) H

-
-

t
�

.

,,, o verao para a ravessar-se

/' aquela avenida, de lado a la-
............................................. do, dá para se ter insolação!

Seria preciso incutir-se na

nossa gente o 'amor pela ár

vore, o amor pera mata, pe
'o verde, enfim. Não só pela

LILINHA I�ERNANBES sombra que nos acolhe, não

;6 pelos mananciais que a

juda a conservar, também
»elo exigên io que renova,
fornecendo aos 110;:;SOS pul
mões aquilo que 1l0S é essen

cial à vida.
O que temos dito com re

ferência ao":'dia da criança"
t'epetimüs 11a rn o "dia da ár
vore": N:io basta 'apenas um

dia pr;]' :1110 )J:lI'a nos lem
Brarmos dêlel'\. Deveríamos
tratá-ln:, (·am r:winho e com

cuidu(ln, 1]p.-:el'Í'1mos nos pre
ocupar ['0 .. , êles o ano intei
dnho!

COMPLOT
SANTIAGO, 4 (U. P.) _

I
"A polícia descobriu uma

"complot" organizado por 15

agitadores ,soviéticfJ3, que
entraram no Chile como re

fugiados espanhóis", anun ..

ciou o ministro do Exterior.

i -Estaria ínuínente realiza

ção de prisões. Acrescentou
o .mínístro que êsse "eJm-1
plot", que provocara ontem,
.1 proclamação' do estaJo

Je sítio, não seria estranho
L greve que paralisa atual
nente. a mina de cobre de

.huquícama ta.

-X X X-

Notava-se entre os presentes o sr. e sra. Dr. José Mal

burg, sra. Malburg uma das dez mais elegantes da cidade

ele Itaja l, apresentou-se com muito g03tO.
-X X x- ---_ .._------"

Sr. e sra, Dr. José B, Shimídt usou lindo vestido bran

co em cetim natural perola todo trabalhado a palha Sra.

Schmidt é também das dez mais elegantes da cidade. Sr. e

Sra. Cecar Ramos, sra, Ramos uma das dez mais elegantes
estava graciosa .ern

\

renda azul modelo (meia gala).
-X X X-

81'. e Sra. Jornalista Abdon .Foes, sra. Foes elegantis
síma em custoso vestido branco, sra. Foes é uma.

das dez mais elegantes da cidade. Sr. e Sra. Cesar Pereira

Sra. Pereira também uma das dez mais elegantes estava

usou um vestido em 'tecido dourado.

Sr. e Sra, José Siqueira, srta, Valeska, Viella;; Miss Lira

também estava presente, srta Mayta Mascarenhas cronis

ta social da Sociedade ítajaíense, estava muito graciosa.
Srta, 'Marly. l-brt, Miss Mal'abá "Blumenau uma Ioírínha

muito bonita Seu. Jurandy Vieira Miss Carlos Gomes Blu

menau, uma morena que tem "charme". Sta. Magalí Rei

ser, "Míss, Jubileu "unia Ioírinha graciosa. No(ava-se a -

mesa do Dr. Wilson Melro q·ue estava srta. Tereza Fialho

uma elas dez mais el'2:gantes (1:1 cidade· de Florianópolis.
-X X X-

QUANTO CUSTA O FEITIO- DE Ul\oJ: VESTIDO?

Resposta nada facil 6 n exigida pela pergunta ae ima.
ta vestidos de, ba ile que custam de tres a quâtro mil
.ruzclros e há vestidos simples, de rua, de passeio diária

. rara a repartição de trabalho' que custam 250 � 300 e

.o maxímo 500 eruzelrcs. É verdade que além C�b custo
fOR vestidos .ha, ainda, o custo dos tecidos, na m�doJ' par
.e das -vezes de preço bem mais .elevado do que o feitio,
.Ia ainda, o computo do tempo: preciso na escolha quer
los tecidos, quer do feitio e quer aíuda.zías provas. E.'..
'ia ainda a possibilidade da desilusão, 'porque muitas ve

zes o figurino, auxiliado pela bela tona lidade" da ante
Impresssora, altamente decorativa, apresenta um mode
o sugestivamente lindo e o que ficou pronto fica-lhe

mito, muito aquém.
Daí o sucesso sempJ:c crescente da inc1tlstl'ia confec

ionista. Daí 1arnbc1I\1 a prefel'êncb cada dia' maL; pro

,unçiada_pelos �7e�tid g-feitos. Daí, �1Jnd!�!,�. er ')�'me' pro
ura pOi' parte do elemento feminino de Florianôrnlis pe
os vestidos e t!1illelll'S apresentados em profusãc multi
inda pel:1 "A lVlodelal'''; que possue, ifícontest:welmente
maior seleção em qualidade, modelos e padronágem �

mde se encontra desde o vestido caseiro por Cr$ 120,00
té a mais 'bela toillete de festa, desde o tailleursinho
imples, elegante e bem feito ele lonita, por 480 cruzei
os até o taillellr confeccionado nos famosos tecidos de
'iene B�dm::dn.

«(A' doçura da mentira.

\

Mente ·outr'l vez ... Podes, crer
que te Ô'tIÇO em-bevecida.
Se tua -iura é 'fingida,
é sincero o meu prazer.

Mente mais. .. Torna a dixer

que sou a preferida,
a dona de tua vida,
a tua razão,de se�

\

O sr. Nauro Werner, Llançava,convenava animadamen-

te com a sta. Nida Miss, Bloco XX.
-X X X- ,

l\:íente, sim ... Mente à vontade,
que a tudo eu djl�i .amém.
Desdobra essa falsidade,

Sr., Felix Fqes bastante animado com a representante
do Carlos Gomes de Bulmenau. Srta. Jurandy Vieira.

-X X x-

'o sr. Sergio A. Nohrega pensava 'seriament� na

paixão pela Miss Santa Catarina. Sr. Eunido Ribelo

çava animac1amente com uma bonita mo'ça loira.

-X X X�·

,qnc um céu parJ. mim conténl,
[,ül'Cjl1e eu detesto a vel'daclP,
qua n elo !1 men lira L z bem,

.... sua

dan-, TEATRO

PASSATEMPO "0 ESTADO" Acha-sePARIS '_ em

custosoNarciso usouSr. e Sra. EgídiO Narciso, sra,

ve.ticlo com motivos em renda.
-X X X-

O sr. Victor Deecke danç:!.va animadamente com a -

nossa Miss srta. Ana Maria Siqueira.
-X X X-

.plena estação a temporada
te:1tral nesta capital, com

'])l'eendendo a opera e o tea

tro dramático.
Com FAUSTO, r1eabriu a

Opera; reabrira,m também
os teatros "La Michodiere",
com "Mal de Amôr", peça
nova ...

de Marcel Schard;
"Des Mathurins", com "Para
o melhor e para o pior", de

Elaymond Rouleau; Edouard
VIl", com "Crime de Lon
dres", de Agatha Christie,
adaptação de Paul Beaumont
e Henry Tones; "Theatre
de l'Alelie]''', com a reprise
de "La lVIouette", de Tche

ko\';' "Fontaine", com "O
lmôi' dos 4 coroneis", rl'pri
;e ig'ualmente, de Peter Us
dnov, em adaptação de Mar.,.
Gilbert Suuvajon; "Heber

,ot", com Gaspar Djaz", de

Dominique Vincent; "Thea
tre de FOeuvre", com "Pro
cesso de família", do italia-
110 Diego Fabj'i,' adapt'ado
í)or Michel Arnaud; "Saint'
George", com '�Histoire de

Rire", de Al'mand Salacl'ou;
"Montparnasse", com a no

va peça de André, Josset, "O
Baile dos Adeuses". (SII).

DIREÇÃO DE ORII,DO

( 58 ) -

CHARADAS NOVÍSSIMAS

a). "Entre nósl' ficavam situado.:; a "úrvores ela ilb:1 (,e

São T01l1é" e o MAMIl7'Ell0 DO Gf;NERO ANTILO:?E.

-1-2-.

b) O "filho elo jumento "estava no "leIto" da ESCRAVA

CHARADA AUXILIAR

I ---- TAL. Casta ele UNa.

,

VIUVA RUBIA AMAN
rE., tem o pra2er de pàrti
:ipar aos se'us parentes e

,�igos, o contrato de casa

nento de sua filha MarHi
Matilde com o sr. Célio

CONRADO A. MONN E

SRA.; tem o 1Jrazer ele par·

ticipar aos seus parentes�'
amigos, o contrato de caS:1'

mento de seu filho Céli>J'
com a srta, Maria Matilde.
Fpolis 1/10/55

Sr e Sra. De Francisco José Pfeilsticker, sra. Dr. Pfeils
tic:ker usou bO'D-ilO vestido cinza ·com motivos preto.

-X X X

Sr. Luiz Razi:ne acompanll:mdo sua noiva srta. Maril

da Bada. Sr. Eduardo M. Lins dançava animadamente com

uma das debutantes.
V[omm..
Fpolis i/lO/55-X X x-

Célio

JÃO. IndivídllO preguiçoso,
DLE. Fingido.

II

III ----

e Maria Matilde
NOtÍvosSrta. Ja cy Pereira, apl'lesení:ou-se com ,lindo vestido

trab:llhado à pedraria. \

A mesa do Sr. Francisco Huette da sociedade de Blu

menau, srta. Maria Cristina Huette elegantemenL� yestjdr, "com maravilhoso vestido em tullet branco todo trabalhado

sLta. Huette estava linda. IO sr. Brandão Filho mostrou-se apaixonado durante o

baile pela debutante que vestia linelo vestido côr rosa. No

tava-se a �legância elo casal sr. e sra. Valério Zaquine.
Mais uma vez sr. Sebastião dos Reis felicito-o pela bri

lhante festa qHe organizou,

CONCEITO: ADOMINAVEL.

A PIADA DA SEMANA,

Est�vam numa esquLha dois conhecidos, um dele.:; com
�

muitas amizades na cidade, quando passa um entêrro.

1ú: Felisbino, você não pode me dizer quem é o ll10l'to�'

2°: Eu não tenho certeza, Anafrídlo, mas acho que é D

quo vai dentro elo caixão'.
.

APROVE1TE SUA MEMÓRIA

a) Como é clividicla a (tc_,tilação
nea) ?,

Pàr.l.ici,pÇJção
DILSON ABELARDO DA SILVA

:e:

NELI DA SILVA

homogê-(mistma

bl Como diria "uma vez", em latim?

Terça-feira daremos as respostas dêstes problemas.
soluç(!l(s do Passatempo nO 57.
Invertidas (silabas) a: maca-cama,; b: paca-caRa.
ENIGMA: azoar, tufão, ozena, nardo, eruca, dabom.
Silabas embaralhadas; a: par.ote; b: orbes; c: maca.

Aproveite_ sua memória) a: antimonio; b: ae, i, is us,
ei.
Se você quiset pode J11andar probbm&8 �nigmátlw!'"
e aqui serão apresentados. Colaborem com Passatem

po "O 'ESTAADO".

participam aos parentes e amigos o nascimento de

:eu fillio, ocollrido na Maternida(le "Dr. Carlos Corrêa"

lue na Pia batisma� recebeu o nome de ALCIDES BARRE

TO .DA SILVA.�ANIVERSARIOS do sr. Artur Beck e sua

! Dxma. esposa; ,

Menina Regina-Patrícia. I menina Regina-Maria, fi
lha do nosso conterrâneo sr.

O lar do dr. Zulmar de Silvio Machado. da firma

Lins Neves e sua exma, sra. lvIachado & Cia., desta pra- Aceitam-se encomendas' de

d. Esmeralda Lins Neves" ça. A galante Regina-Maria I docinhos em grande' varie·

engaJana-se festivamen\e, ceuni�'á, por este motivo em dade; Tortas e' Bolo de Noi�

na data de hoje, que marca

I
ma re�id�ncia suas inúme-I va, Salgadinhos, �a_la Batiza-

o 80 aniversário de sua es- l'as amlgumhas. '

I
dos - AniversarIos e Casa·

tremosa filhinha Regina- O ESTADQ felicita-a. me_ptos. .

Pab�ícia. - prof. Aguinaldo Russi' Rua CeI. M'elo. e Alvin ]7.

A aniversariante, nesta Wagner. I TeI. 3.416

data recepci'onará suas ani- ,.... 'Y'__!!! -.- _._- -.'\o ___.._... -� 6_.

guinhas na residencia de Parlicfpação-seus pais.
O ESTADO, cumprimen- CANUTO SIMAS E VVA. ADÉLIA BAUER

ta-a. cotdialmente. SENHORA AMORIM

FAZ,El\'I ANOS. HOJE: Participam aos _parentes e Participa aos p:>.rentes c

.

_ .'lrü: Maria das Neves pessôas ele. suas relações, Q pessôas amigas, o contmto

,;ulltl'uto de casamento de de casamento de seu filho

sua filha ÉRIS; com o sr. OSNILDO, com a srta. lhis

Osnildo Amorim. Simas.
OSNILDO e ÉRIS

4••••_ .......__-
••• - _fllj._-.-...,....-.......-.-..- -_..._-_._.. ,........-..".-..-.-..._.._- ....

PERDEU-SE'DOCES
Perdeu-se a Caderneta -

nO. 03857 da Caixa Econômj·
:U Feeleral.

,......:
' -

I
.

�AVENTURAS DO ZE-MUTRETA

Ros;],;
- srta. Elí-Terezinha, fi

lha do sr. Leopoldo Meira,
do alto comércio des.ta pra-

confirmam
ca e de sua exma. esposa .

•

_ menina Al'ina, filhinha Fpolis" 1-10-55.Estreito, 1-10-55

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



• Flcrtanópolís, Quinta-feira, li de Outubro de 1955 o ESTADO

E'stado Espo
��� ".."..,,�.�.N.N.�.� �.�.�.N.N.� �.�.N.� � � f

" .' ,

-: '

.� t?1tB
1 RIO, 5 (V. Á.) _:_ J-ãna têrça-f'eira, o Conselho Téc-
1 róxima semana serão ini- nico de Futebol iniciará o

1 iados, pelo Conselho Técni- estudo daqueles trabalhos.',
1 ;0 de Futebol, os estudos
1 .los três ante-projétos apre- Tr�CNICO PERMANENTE
1 lentados pelas Federações Caso chegue em tempo
1 \ C. B. D., para modificação útil, o relatório do supervi-
1 da regulamentação :;ttual do Sol' da equipe brasileira que
1 Campeonato Brasileixo de e'nfrentou recentemente o

1 Futebol. Como tivemos opor- selecionado chileno, levan-
1 tunidade de divulgar, dese- tando a Taça "Bernardo
1 iam as federações -que a O'Higgins" será apreciado
1 C. B. D. introdlíza nova também pelo Conselho Téc

ll'ientação naquele certame, nico, sendo possível mesmo

::le modo a tornar não só que o-sr. Paulo dé Carvalho
mais equitativas as possibi- compareça pessoalmente. De

Teodoro, do Atlético, a faval' do hnbituba.

11.idadeS
das federações do qualquer modo, a questão ':.JValério, do Paula Ramos, a favor do Avaí. ntel'ior, como também mais do selecionado brasileir'o ex-

-

-_-:-�_, ARQUEIROS VASADOS interessantes para o públi-, permanent,p ,deverá ser obje- ��:;;;P"'-;;;;;;:�;';; ,; ,; --:
Leio (P. Ramos) � 12 vezes I

'o, nos Estados, os jogos do to de debat�s, já que o sr. de -:r;d ftUI'II
-_ --

Soncini (Atlético) 10 vezes '::;ampeonato Brasileiro me- 'Alfre.do Cl�l;velo irá, como, ;::!I!E""
�_. -;bJk:lo d. �. ctJIIfI

Amau,ry (Tamandaré),. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9 vezes [iante a apresentação dos declarou ontem à

reporta-,
\i�1 ��� dt� '� ;;:r"Luiz [Rocaiuva) 9 vez�s '!lJadros carioca e paulista gem, propôr que a C. B. D. IPr�. ,h -I ctJIIfI

Paté,'\Guaraní) 5 vezes __'eJ cner9'"
• c •." c _eo--.CI

"

,"

\- .'
.. .. .. .... .... .. .. .. ..

- que vinham até aqui par�_ mantenha um técnico per- i��;;'1' 0-.
1L,er. foCP -- �

Walter (GuaranI) :.................. 5 vezes ticipando apenas das semi- manente - do que, certa· �"
.,

�.'

�
". -'�-Dllld:urn"possanH1Cmostor.a"'HAlcides (Avaí) -. . . . . . . .. .. . . . . .. . . .. 4 vezes finais e finais. Na reunião I mente não discordarão os �

_ _,..,...IIU
Isaias (Guarani) :................... 4' vezes 'llarcada para _ a próxima clubes. .

Tião (lmbituba) :.................. 4 vezes JArgentino (Tamandaré) � . . . . . . . . .. 4 vezes -..c:)�O�()""("""(�()"""()4111i•.(���·
Norton (Figueirense) 4 vezes

'

H O R S E
\

-

Almiro (TamandaréL em 49 minutos. 2 vezes OS APITADORES' S EA·, .

IDt�mal('p(TRamanda)'ré), em 41 minutos;... 22 vezes' 5eá;:orno D·Beamr���ioame.l.l. S vezes

:1';�-:-'--:' """" a?

• �e 2_!» a 22 H.P.
lno . ,amos vezes r

.Jaime CAvaí) '.' �. . . . .. 2 vezes Oswaldo Meira........................ .Distribuidor'
Alexandre (lmbituba) 2 vezes Lauro Santos , .

Fausto, (Avaí) _. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 1 vez João Sebastião da Silva ':"':.
PENALIDADES MÁXIMAS Steban Rory (húngaro) .

Desperdiçada - Leibnitz, do Paula Ramos no e11- ASPIRANTES'
contro com o Guaraní. Classificação

Convertida em gol - Pitola, do P. Ramos, no prélio

"
1 ° lugar - Figueirense, 1 p. p.

contra o Atlético. 2° IUg':H - Imbitllba, 2 p. p.,
Convertida em gol - Vico, do Avaí, no jogo conÚa' 3° I lljl,'fd' - Bocaiuva, 3 p. ]1.

,o Atlético.
. 'I 4° lugar ---: Avaí, 4 p. p.

Desperdiçada: Amorim, do Avaí, nó jogo contra o· 5° lugar - Guaraní, 6 p. p.
Paula Ramos.

I
6° lug::!!' -, A Uético, 7 n 11,

EXPULSõES DE CAMPO 7° lugar _ Tamandaré, 9 p. p.

Sebastião, do Atlétieo, no jogO frente ao Guaraní. 1
8° lugar _ Paula Ramos, 11 p. p.

• Erasmo, (P. Ramos) e Chadéco (Imbituba, no jogo PRóXIMOS JOGOS
entre os dois clubes. IBolão, do Avaí, no jogo cO,ntra ,o Figueirense .

"O
, ,

NUMEROS DO CAMPEONATO
CITADINO DE PROFISSIONAIS

PARTIDAS REALIZADAS
Paula Ramos 5 Guarani 2
Imbítuba O x Bocaiuva O, em Henrique
Atlético 4 x Paula Ramos 3

Figueirense 4 x Tamandaré O

Avaí 4 x Bocaiüva 1

Atlético 5 x Gu�raní 2
Imbituba 5 x Tamafl'âãré O

Pigueirense 3 x Paula Ramos 1
Atlético 2 x Avaí 2
Bocaiuva 4 x Tamandaré 1
Guarani 2 x Figueirense 1 .
Paula Ramos 2 x Imbituba 1
Avai 2 x Tamandarê 1
Atlético 1 x Figueirense 1
Paula Ramos 5 x Bocaiuva 2
Imbituba 3 x Guarani 1

Figueirense 1 x .Avai O
Paula Ramos 2 x Tamahdarê O
Bocaiuva. 3 x Guaraní O
Imbituba 2 x Atlético 1
A�aí 2 x Paula Ramos 2

-

Figueirense 2 x Imbituba 1

CLASSIFICAÇÃO
10 lugar - Figueirense, 3 p. p.
20 lugar _ Ava

í'

e Atlético, 4 p. p.
30 lugar - Paula Ramos, Bocaiuva e Imbituba, 4 p. p.
40 lugar - Guaraní, 8 p. p.
50 lugar - Tarnanda rê, 10 p. p.

GOLS A FAVOR

Lage

Paula Ramos ·20
Atlético 13

12
12
10
10
7
2

Figueirense ; .- .

Imbituba .

Avaí ,' .

Bocaiuva '.' .

Guarani .

Tamandaré '
.

GOLS CONTRA
Tamandaré .

Guaraní < •••••••••••••••••••••••••••••

Paula Ramos .

Bocaiuva ; ..

Atlético ; .

Avaí ' , .

Imbituba
,

: .

Ftgueirense .

OS ARTILHEIROS

W�lson (Paula Ramos) -

E'rtco (Figueirense) .

Sombra (Paula Ramos) .- .

Pítola (Paula' Ramos) ' .

Fernando '(Avaí) ...........•..... : .

CnrIito (Plgueirense) : .............•.
Armando (Bocaiuva) .

Lauro (Atlético) .

".
.

Cavallaezl- (Atlético) '

..
'

.

Victor (Atlético) ..........•..... � .

Chadêco (lmbituba) � .

Nery (Imbituba) .

Jair (Bocaíuva) ; .

Valérío (P. Ramos) � .

Professor (mbituba) .

Ari (Guaraní) .

'

.

'D.e-4�cQ (Gu:ff_j'ln.í) .

Osc�r '(Jinlii,tuba) : � .. ',' .- .

NiZl!tri (Ouararrí)' .

Alemã<?' ,_(Flgpeirensé) .. : .

Netl�m' (B9caiuva) '. ; , ..

Raui �Bóçaiuva) '

, .

,J:ail; (Tàrnanc!íu:,é) .

Vico :(Avaí)
'

.. , .

Dilney (Atléttco)
'

.

Alípio (Avaí) : .

Oládio (Tama,nd::ll'é) ," . �

'

.

Rodrigt�es__ (Bocaiuva) : ..• : v'
Lando '(Imbituba) "

'

..

'

..

'

.-
'Caréca (Atlético) ; .

Bolão (Avaí) .

Niltinho (Avaí) .

Tião (Guaraní) .

RECORDISTA DE TENTOS NUM Só JOGO
Lauro (Atlético) com 3 gols.

ARrrIJ..HEIROS NEGATIVOS

;

rtivo" .'

»:

la'o".�' .0'"'.'
Guaraoí X Tamandaré

/

••••••••••,•••••••••••••�••••••••••�f)9•••a»f

'�-.,._.::.\' ... '''"'
HO'j� jogam, à noite em ,O. triunfa conseguido pelO', Apesar 'de estarem em co e Anibal; Vicente, Jaime,

continuação ao Campeonato

I
Guarani vale por três, de .ação os d.ois -rabeiras, um I Ar-i, Nizeta e Carlinhos.

Citadino de Profíssíonaís de vez que, foi alcançado dian·1 bO'm público deverá acompa-
L955, O'S conjuntos do Gua- te dO'S campeão de 54 e lí- nhar os lances do jogo, ano TAMANDARÉ -, Argen
raní e Tamandaré, penÚlti.,' der absoluto do atual cer- sioso por uma disputa das tino, Cláudio e Vadinho;
mo e últtmo colocados, res- tame. mais renhidas e sensacio- Vermelho, Zilton e Adão;
pectivamente. Existe perfeita igualdade naís, Fernando, Martnho, Oládio,
Dois pontos os separam. de forças e assim o prélío Os quadros, salvo modífí- Geraldo e Jair.

ua tabela de pontos perdi.
I
muito ganhará em movimen- caçõés, .deverâo atual' obe- O jogo está marcado pa

dos, to e emoção, de vez que am- decendo às formações abaí- ra ser iniciado às 21 horas,
O "Bugre" urna vitória já

I
bas as equipes, não estão, xo: devendo a preliminar ser

zonseguiu; enquanto que seu I disposta a ceder, perdendo 'efetuada às 19 horas.
antagonísta infelizmente I mais dois preciosos ponti.' GUARANi _ Isaias; pa·1 Todos ao 'campo da 'rua
ainda não teve esse prazer. nhos. vão e Fausto; Wilson, Papí- I

Bocaíuva.

UM SELECIONADO BRASILEIRO FOR - TRES NOVOS RECORDES MUNDIAIS
.MADO POR GAUCHOS, MINEIROS,

PERNAMBUCANOS E BAIANOS
TóQUIO, 5 CU. P.) - O I também estabeleceu novo

nadador japonês Masaru récorde do mundo nos 200
Furuwaka bateu hoje dois metros' nado "borboleta",
novos récordes mundiais:' o com 20" e 8/10. Os récordes
de 100 e o de 200 metros "a anteriores eram: para os

la' brasser", cobrindo os 100 100 e 20 metros "a la bras
metros em 1,8" e 2/10 e os se", 1',9'" e 8/10 e 2',31" 'e
200 metros em 2',31" e 9/10. 9/10, respectivamente, e 2' e

Por outro lado, o nadador 8/10 para os 200 metros
japonês Takashi Ishimoto . "borboletas".

RLO,4 (V. A.) - Somente (lois certames importantes
'JI1 março terminará o certa- sem concurso dos cariocas.
-te carioca de futebol, de Num já se sabia _ "Extra"
naneira que se torna pro- de Montevidéu. No outro ca

'ilernática e dificil a ida dos so, o "Panamaricano" no

rn ques metropolitanos ao !qual R CBD terá que defen-
·:>anamel'icano. Seria feita,' .

ntão, uma seleção braailei- der o seu título de campeão.
17 1 de gaúchos, mineiros,'] Afirma-se 'que os -cariocas
17 erriarnbucanos e bahianos, I só poderão

-f participar da
14 .arn participar do campeo- campanha

.

do scratch da
10 'ato. O Braail intervirá em CBD 'na Europa, em 1956.
10
7 w e c

� I MATOU-SE POR CAUSA DO FLAMEN'GO,

FLEITAS 'SOllCH F ASSIM
RIO, 5 (V. 'A.) -=- O mes

mo sorriso que Freitas
Solich tem exibido aos re

pórteres e fQ'tóirafos, após
às grandes vitória-s,êle mos

trou, dorningo.j no vestiário
do Flamengo,' após a der
rota.

E quase que repetiu as

mesmas palavras de justifi
cativa da derrota no F'la
Flu ou de outras derrotas:
"Êles jogaram melhor e me

teram tzês "góis". Nós joga
mos pior e "não metemos ne

nhum ... ".61
RIO, 5 (V. A.) _ O mo- tência, desfechando um tiro

6 torísta José Didimo, mais no ouvido.
S conhecido por "Zé Piauí"
5 (36 anos, Rua Santo Agos- Cientilicâc1� do ocorrf do,
5 tinho, 281, no- Andara í), ru- ,<liomparecell"at1p.cal o comís-
4 ironegro f'anatico, ao ter- sário de serviço na delega-
4 ninar de ouvir, pelo 'rádio, cia do 18.� distrito policial
4 t denota do seu clube pelo que, depois de exame peri-
4 Vasco, no armazém -de Ma- cial, providenciou a remoção,
3 noel de Jesus Nicolau, (si- do cadáver para o

necroté-/3 'uado na mesma rua núme- ,rio do Instituto Médico Le-
E

3 1'0 256, pôs tê�·mo.a exis- gal.
. �1 nossa reportagem de a Sombra, autor também do

3 domingo, referente ao pré- primeiro gol.
3

lio entre Avaí e Paula Ra-

2 I '- , mos, por um lapso atribui- Com os dois tentos obti-

2 NOVO SISTEMA DO CAMPEONATO mos a Herrera a autoria I dos' o -notâvel atacante pas-
,

2 .

.

'. '. do segundo gol do Paula Ra- 'sou a frente dos artilheiros

� BRASILEIRO DE FUTEBOL
mos, quando u honra coube ao lado de E'rico e Wilson.

2

r-
I J \

SOMBRA FEl' OS DOIS
TENTOS PAULAINOS

c' RAMOS S/A
vez'

., I

Comercio - Transpc.rt••
Rua ,Joio Pillto. 9 Fpolt"

'_

. ITroca�se OU vende-se
�r : LINCON de luxo, motor novo, rádio,. de seis faixas de
'.

ondas de alcance mundial, ,Jogo de' capas sobresalentes,
pneuS' sem câmaras, tudo como novo. A qualquer prova.

Troca-se por carro menor ou vende-se. Ru� Bulç5,o
Viana ".5".

5a feira _ Gtiaraní x Tamandaré
. Domingo _ Imbituba x Avaí, nesta Capital

-...?'"

•

In�ma�
•

CINE SAO JOSE
As 3 - 8 hora�.

Bob HOPE - Jane RUS
SELL - Roy ROGERS em:

O FILHO DO
TREME TREME
"T'echnícolor

No Programa:
Atual. Atlantida. Nac.
Preços: 10,00·-". 5,00.
Censura até 5 anos.

Ipl.·."
As 5 - 8 horas.

Paul RENREID - Pa
tricia MEDINA em:

O ULTIMO PIRATA
Technicolor

No Programa:
Cine Noticiaria. Nac.
Preços: 10,ÕO _ 5,OQ.
Censura até 10 anos.

As _ 8,30 horas.
Bob ROPE _:_ Jane RUS

SELL _ Roy ROGERS em:

O FILHO DO
TREME TREME
Technicolor

No Programa;
Atual. Atlantída, Nac.
Preços: 9,00 '_ 4,50.
Censura até 14 anos.

As _ 8 horas.
"Sensacional Seriado Com
pleto Numa só Noite 32

partes"
15 Episódios
Bill ELLIOTT em:

, O VALE DESAPARECIDO
No Programa:
Cinelandia Jornal. Nac.
Preços: 7,00 - 3,50.
Censura até 11 anos.

As, _ 8' .horas,
Lorreta YOUNG em:

CORAÇÃO DE MÃE
No Programá:
Noticias Da Semana. Nac.
Preços: 9,00 4,50.
Censura até 14 anos.

No Programa:
Esporter Na Tela. Nac.

Preços: 7,00 ___:. 3,50.
Censura até 18 anos.

-Dr. Constantino
Dimatos�

M]j;DICO . CIRURGIAO

Doenças de Senhoras -

Partos - Operações - Vias
Urinárias

·Curso de aperfeiçoamento
e longa prática nos Hospitais

de Buenos Aires

CONSULTO'RIO: Rua Fe

lipe Schmidt, ,nr., 18 (sobra:,
do). - FONE 3512.
HORA'RIO: das '15 ás 'lil

horas.

CÁSA MIBC.LANIA dgtt1·

buWora doe RidJ.. R.C.A.

Vitor. VaJ'V1Il... DI�

Vende-se
Um Prefect ano 1950 a

1951, em ótimo estado de
conservação.
Vêr e tratar com o sr .

Antonio José Campos a rua

24 de Maio, 930 .

Estreito. --

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO

,---�._
.._-- Florianópolis,. Quinta-feil'a, 6 de Outubro de 1955
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DE PITIGRILLI
/

C�tigÍione dizia que é mal- tratamento é muito caro,
.ducado' aquêle que in como- superior às suas possibili
n os sentidos; compreen- dades financeiras, porque o
o que tocar tambor com narido é um ,modesto emp re
·s, nós dos dedos no vidro rado, Mas - te dirá sem in
da Janela pode ser um de- rístir - minha amiga é uma
i vutivo, um .desaf'ôgo, uma nulher encantadora ...
Jescarga para nossos ner- Daquelas' que, segundo
lOS e até um excitante psi- ,)ele Carnegie, possuem um
quico: certos financistas s istema seguro para anui
norte-americanos desabafam lar o marido com as f órmu
:azendo ponta num lápis ou .as clássicas: "Ser desagra
ozarido lenha enquanto es- lável, com sua secretária,
lidam um negócio, esperam zspecialrnente se é, jovem e
.ma comunicação da bolsa linda: telefonar para o nia-'
iu se debatem na angústia 'ido várias vezes por dia fa
le uma decisão; outros não lando das complicações do
sabem discutir sem cami- nésticas, perguntando-lhe
ihar, de um lado para o quem está em seu escritório
iutro, diante' daquêle po- � ditando-lhe uma lista' de
bre desgraçado, imóvel, sei- coisas para comprar no- ar
.a do, que .deve segui-lo em nazém; dizer-lhe que nin
lua evoluções: mas o ho- .guêm a aprecia em seu jus
nem de negócios não é um :0 valor; divertir o público
nodêlo de elegância e o de- ras recepções oferecidas por
nônio da especulação el i-T .la mesma, contando-lhes a,

nina nele o que é estilo, iedotas cômicas nas suas
rudor e contensão, Serve os tas, revelando que ronca

isplendidamente para con- 'que não sabe escolher os

irmar como a falta de con- .ijamas.
rõle é suficiente para fa- Daquelas que falam do
.er surgir o animal de sob [ue não sabem, que dizem
) verniz superficial do "gen- 'rohagen s sôbre bobagens,
.leman", que fazem profecias contra-
A outra vulgar-idade, a ditórías porque tem idéias

nora I, a interior, se denun- ronfnsas, e um belo dia, pro
cia por meio de palavras. É oositalmente ou não, DO

t vulgaridade do sentimen- oonto psicológico mais deli
;0, bastante mais grave do 'ado e menos adivinhado,
jue a primeira, porque é 'ixclamará:
ncorr ig ivel. Nasce-se inte- "Eu te havia dito".
ectual e moralmente vulgar

Buenos Aires - (APLA)
_ Existem duas classes de
vu 19aridade: a exterior e a

interior. A primeira se cor

rige, ou, se não corrige, se

esconde por meio da educa

ção.
Perguntaram a uma meni

na inglesa como se chama
va. E ela respondeu: "Meu

..iII0me é "Mary lião faça is

�." a menina-mártir havia
assimilado tão intimamente
as proibições com que seus

pais freiavam seus gestos
que as in:dentificava com o

seu nome. A educação é um

freio aos impulsos, é uma

disciplina para constituir

aquela elegância que é lima
fôrça mais poderosa do que
° dinheiro e que um título
universitário, a arte de
construir, artificialmente,
aquela aristocracia que se

'forma através de dezenas
e dezenas de gerações, com

�� condição de que alguma
bisavó indisciplinada não
se tenha permitido alguma
distracão democrática, com
o c:tbe-leiro com seu confes
sor �u com a ordenança do
general. Os ingleses dizem
quê são necessárias oito ge
racões para aprender-se a

US;l' o fráque; os chineses'
sustentam que são indispen
sáveis dez gerações para
tornar um homem educado,
e o príncipe dos gastrôno
mos contemporâneos, Cur

nosky,' sentenciou que se

necess'ita de mil anos para
aprender a sentar-se numa

mesa. Esperemos que a fa
mosa eloquência d9S núme
ros seja aqui ,um puro "jeu
d'esprit", porque do contrá
rio deveríamos renunciar a

tôda tentativa de melhora-

.omo se nasce ruivo, quer
lizer que se nasce com um

lestino de vulgaridade men

:rl, como se nasce com um

lest ino biológico e uma pre

lisposição. O meninozinho
[ue em um ônibus se levan
a graciosamente para ce

ler o lugar a, uma senhora
lo povo, ou 'o jovenzinho
arregudo de sabedoria des-

'mente e pormouos a comer ortiva, de goma e de vul
pão

-

e 'Salame com as mãos aridade, que se lança in
em um banco de parque pú- empestivamente para ocu-
�liço, e minhas recomenda-

�r o assento livre, são dois
tltes não teriam razão de ser rod utos diferentes de dois
nem para quem' as lê nem liferentes ambientes. "Pa
para quem as eS,creve. 'uei minha passagem como

O que'é a vulgari,dade ex-
\s outros", dirá ou pensará

terior? É soprar sôbre a co- )sta exuberante fera do
lher de sopa, falar masti- �urral e (}a má educação.
gando goma de mascar; ;ua mentalidade formou-se
c heirar a tampa depois de

m casa, e desejo descrever
abrir uma garrafa; fazer

eu pai e sua mãe, e trans
estalar os ossos estirando e

revel' suas conversas:

comprimindo os dedos; hu- "Êste remédio. o farma-, Trezentos pintinhos de
mede,cer o índice com a lín- êutico faz bem. 1ça ficaram retidos duran-
gua para virar uma página; Apressa-te, que o trem e alguns dias no Rio de Ja-
011 belJ'scar' as folhas entre 'eh'o, como "refugiados",:lão nos espera.
o índice e o dedo médio, "Os garçons já recebem, �m 'consequência da recen-

dohrar para trás, colocando
seu salário. ;e revoluçl0 que ós impediu

capa contra capa, as duas "As emprega,das ganham ie entrar na Argentina.
pá�inas de um livro (que mais do que nós. Os pintos, que esta�am
implacável -revelador d� "Os pobr€'s que baba- 3endo enviados dos' Estados
personalidade é o modo de lhem. \ Unidos para Buenos Aires
tratar os livros); pôr inso- "Os mendig'os têm o col- num Clipper cargueiro da
lentes sinais de interroga- "hão cheio de notas de mil. Pan American World Air-
cão ou de admiracão nas ways, fOI'am desembarcado"- 'O'lrI1W '111 sazIp 0'ls1., '

, .argens, ou enchê-las de lbrigado! Que descoberta! no Aeroporto do Galeão,
bem'.", "exato 1.", co,mo se' ° I' uma vez que o Aél'oporto dpSe toe os racJOnassem como
autoi' não esperasse outra 'u." Ezeiza, na capital argentina,
coisa que nossa assinatura fôra fechado à navegação
para cruzar o umbral ,da São aquêles que, ante o aérea internacional.
imortalidade. Vulgaridade triunfo da pianista prodígio Um alojamento de emer

física é tornarmo-nos ho- de onze anos, qlJerem de- gência para os pintainhos
-

mem-ol'questra usando os, monstrar com o lápios na foi arranjado no Galeão, em
� labios .para assoviar, as' mão que tem quatorze e I cooperação cõm o "ABC do
unhas para tamborilar, as creem .que �emolirão,.0 r Avicultor", firma carioca
pontas dos pés para marcar �rande mdustnal ou pohti- especializada em aves.

o compasso. BrumD';el dizia ;0 do dia dizendo que o p'ri- Os' pintainhos foram re

que o "dandy" pedeito, ao neil'o havia sido lavador de embarcados pará Buenos
ah'avessar um salão em qUE' H'atos e que o segundo es- <\ires :ogo após o términ(\
se tocava música, devia ca- ;regava esca,das. Que os dis- la revolta'.
minhar de tal modo que ;ursos eram escrit�s por

seus passos não andassem o,utro. Que à sorte o ajuda
nunca ao compasso da peç.a l'a. Que qualquer incapaz
que estava executando; ca- em sua condições haveria

minhar ,ao' som da música feito o mesmo' qué êle" ou

parecia ao árbitro L:a moda melhor do que êle.

e da elegância COiS.1 de sol- A mãe daquê.le desaver

dados ou de corista's. "0 va- gonhado rapaz pode até s€r

101' de um homem se julga o que'em geral se- chama
uma senhora. Daquelas sepelo lugar que ocupa em

sua vida o silêncio". nhoras que, se te equivocas
Vulgaridade exterior é de copo e babas no dela, di-

,

Ih
.

7.:em "o sen·hor quer lei' osentrar em casa a ela com

ó cigarro -aceso, acendê-lo meus pensamentos" e se

sem ser espontâneamente pões três torrões de açucar
autoriz�,do pelo dono d� ca- na xícara dizer:

. "O senhor. tome açucarsa, apresentar-se 'de Impro-
viso em casa alheia sem ha- com café".

t O Daquelas que hoje te" a-
ver telefonado an es.

"gentleman" perfeito apaga presentam a uma amiga e a

o cigarro antes de ,entrar manhã te !dirão pelo telefone

nu elevador e sabe que a que a pobrezinha está em

casa não é uma oficina ou tratamento com o dentista,
que J'á colocou todos os den�

um inercado.
I. tes de baixo, e que agora vaiA maior parte d:i.5 COIsas

.

nrm pra colocar os de cima. Suplicar- Ique nO$ proporcJO ,. (-, _ . .

,',

cansaço te-a que nao o digas a n111- ,

;:el'éS proporcIOnam I '

demais: Baldassarre guém. Acrescentara que o

PINTOS REFUGIAM-SE
NO RIO DEVIDO REVO..

LUÇÃO ARGENTINA

'União C".arineose de '

"

I Êstudaojes SecuDdori�o8----�----����--�----�

....n I CONCURSO "RÁINHA DOS ESTUDANTES SECUN-

....! DÁRIl)S DE FLORIANóPOLIS

q V V
R n- Apuração

'1 .Rea.llzou-se sábado último na sede da União Catarí-
(/ .:" p nense de Estudantes a ,2� Apura_ção. do ,COl�curso Rainha

; dos Estudantes Secundários de Flortanôpolís, que obteve
,

i o seguinte resulta?o: .

10 ,- Srta. Lia Ca pe [a com 1.632 votos
20 - Srta. Iná Machado com 949 votos
30 ,-, Srta. Mariza Ligocky com ..... 300 votos
Com esta 2a apuração a classificação ficou a seguin-

,Você sabia que ...

Ite: 10 - Srta. Lia Capela com . . . . . . .. 1.653 votos
2ó - Srta. Iná Machado com , 954 votos
30 - Srta. Mariza Ligocky com 446 votos
A 3a e última apuração será realizada no dia 8 de

outubro próximo, sendo a vencedora coroada Rainha no

dia 15 de outubro (in uma soiré no Lira -Teni s 'Clube.
A Rain-ha eleita representará os estudantes de Flo

rianópolis no Concurso Rainha dos Estudantes Secundá
rios de Santa Catarina a ser realizado em Joinville nos
dias '22 e 23 do mês próximo.

Galvanica CatarineDse Lida.
Aceitamos serviços de cromagem e niquelagem

de Parachoques e damais peças e acessórios de auto
moveis e dema is, objetos concernete ao Ramo,

R,lO DO SUL - PRÓXIMO, A FÁFRICA DE
CAIXA S. A.

-----_·_-----------1--
-

;OMISSÁO EXECUTIVA DA RÊDE NACIONAL DE
ARMAZENS E SILOS

(CERNAS)

Dec. D. 37.514 de 22· 6.55.

LONDRES CE. N. S.) - O

Caixa Postal 200 Te!. 262.
� _.:....,�-_: ..

-,- _._,-

TÉCNICO DA UNES
CO 'PARA O BRASILQUARTOS

Alugam-se quartos e va

ga s ·eom ótima -refeição. Pre
':0 a partir de Cr$ 1.100,00.
Rua Alvaro de Carvalho; 2.
'Aceita-se também, mar,

São convidadas tôdas as .firmas interessadas na,
nontagem ou nos fornecimentos especializado.s para .A1'�
nazens e Silos, a promoverem, com urgência, sua Inseri
-ão no "Registro de Fornecedores" desta Comissão, se

Jiada á RHa Sete de Setembro, 48 - sobreloja - no Rio
.íe Janeiro. Solicita-se a apresentação de documentos sô
bre sua idoneidade técnica e financeira, relação dos
empreendimentos similares onde houverem atuado e

dois jogos .completos de catálogos e informes técnicos
-ôbre seu material.

A SER ESTABELEGIDO
NO RIO

m itas.
senhor Andrew Pearse, Pro-

BENIGNO JOS� DOS fessor de Estudos Locais do
, SANTOS

I Departamento
Extra-Mural

Consertos de maquinas e das Jndias Ocidentais, aca-
relogios.

.'
bn de ser nomeado para o

Endereço: C a p o e I r a s Brasil, como técnico do Pro
(frente. a entrada estrada f grama de Assistência Técni"
do Abrão); I ca da Uuesco. O programa
MOTOR AI.BIN 10 H P em causa roi elaborado pela
Vende-se um novo ainda citada Organização afim de

mcaixotado, Entrega ime- �jUesdta:��I���ê:;� c��at��lei��liata.
Cartas - Caixa Postal, pesquisas: no Rio de Janei-

�26 1'0, para estudar as variações
Florianópolis culturais no Brasil e prepa-
_________ ' !';Ctr um atlas .cultural do

TERRENO NO ESTREITOl Vende-se um terreno plano" próprio para construção,
nedin do 16x4L! metros e localizado à rua-Cel. Pedro De
,101'0, esquina da rua Antonieta de Barros, em frente ao
Cine Glória.

,

Informações com o seu proprtetário, Ol ivio . Alves
Corres, à rua CeI. Pedro Demoro, 1522 - Estreito.

o "

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

EI do Amazonas a plrmb
mais eficaz) na cura d;1S

1-, _ h

,,- BRONQUITES e

'AFECÇÕES (ATARRA�S

-VENDE.SE/'
.

1 sala de [antar'
1- carro p/criança
1 bicicleta marca Maraton
Tratar à Rua Felipe, Sch-

n:dt. ltll.

país. O senhor Pearse se en

carregará princjpalmente da
parte sociológica e da edu
cação,
-----'-�-----.

Vende-se-
GELADEIRA

Vende-se uma, marca Pe
try, com pouco uso preç.o
.de ocasião. Trátar à rua

Osvaldo Cruz nO. 562.
..

A Amazônia é uma das regiõ<�s
do Mundo de fIóra mais rica
em aplicações terapêuticas. For
'nece à Medicina Ulna podt')'osn
planta - a Dipteri:lJ: odOl'átll -

componente básico do rcmi'tH,) •

ODORATON. arma de comb"ti')
às bronquites agudas, Cl'ÔniCIlR
e dos fumantes; grii)eS, asma,;;,
tosses rebeldes e afecções ca

tarrais. Tem ação-curativa pro
funda, graças à' energia nwdí,
camentosa adquirida por um

processo cientifico cr'nprcgaJl1.
:s: bem significativo sabeí'-st'
,que Odoráton é um dos produ ..

tos modernos mãis recomenda
dos pelos que comprovaram o

seu valor, inclusiVe membl'ol1 Li"
ilustre classe médica, do 'lue
damos abaixo um cxemplo:

«Atesto que _tenho clripre
gado na minha clínica o pl',ep�l'
rado Odorátoll, em casos ,di!

bronquites sub-agudas e pl'inej ..

"'paImente crônicas com )'"al

sucesso, tais são as suas pl'O
priedades fluidificantes e tal·
sâmicas, aliadas ao seu vaISr
tÔnico, quiçá vitamíllico.

DR. RICARDO A. WEBER.».

EMPREGO
Necessitamos de um au

'<iliar de escritório e um

;'endedor fJracista.
'EsQ.�:ever para Caixa Poso
',aI nl' 12, nesta Capital.
"'- ------------

Villoens DI RÉT AS
flORIANÓPOLIS - RIO ÁS 3ó"
fFOLlS.-S. PAULO -RIO ..

4",
I'POllS.!.. CURITIB�-RIO AOS SAB5,

SERViÇOS AÉREOS
CRUZEIRO DO SUL

DIVóRCIO E NOVO CASA
MENTO

Processo legal, rápido e

ôigiloso, no exterior. Con
:ulte sem compromisso, o

,�scritório Juridico e Admi
LÍstrativo. Caixo Postal -
1231. Rio de Janeiro.

InstHuto de Prevldênclav a' lssls
Ilêocla dos �ervldores do Estado

I EDITAL
CONCURSOS PARA' AUXILIAR DE ESCRITURÁRIO,
ESCRITURÁRIO, GUARDA-LIVROS, OFICIAL ADMI-

,

NISTRATJVO E CONT:4\.DOR
Faço público, para conhecimento _ dos iríteressados

que estarão abertas, no perríodo de 15 de setembr<'l a 15
.::le outubro do corrente 'anQ as inscrições para os'Concur
,;08 de Auxiliar de Escriturário, Escriturário, Guarda Li
'Iros, Oficial Administrativo e Contador, nesta Capital, à
Praça Pereira e Oliveira.

2. Para inscrever-se, deverá o candidato: a) �om
provar' a qualidade de brasileiro; b) comprovar a idade
maior de 18 e menor de 40 anos; c) comprovarr a quita
ção com o serviço militar para o candidato dó sexo 'mas
culino; d) apresentar duas fotografias 3x4; e) pagar a

taxa de Cr$ 100,00 para cada um dos três primeiros e

Cr$ 150,00 para cada um dos demais referidos; f) preen
cher uma ficha apropriada, fornecida no local da inscri-'
ção; g) juntar, no ato da inscrição, atestado de bons an

tecedentes, apresentar carteira profissional expedida pe
lo Conselho Regional de Contabilidade, devidamente uti
:izada, para as carreiras de Guaráa-Livros e Con(ador.

, 3. As vagas nesta Agência e os vencimentos iniciais
das carreiras serão os seguintes,:
Vagas Carreiras Vencimentos

11 Auxiliar de Escriturário . . . . .. Cr$ 3.160,00
5 Escriturário . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.520,00
3 Oficial AdminÍstl'ativo .. , . . . . . 4.580,00
2 Guarda-Livros . "

' 3.520,00
1 .Contador _. . . 4.580,00

4. O concurso é ,de caráter regional e os candidatos
concorrerão somente às vagas (-Iue ocorrerem nos órgãos
locais em l;eferência.

Pleiteando nomeação em outro órgão, se deferido o

pedido, oCtlparão o último lugar na classificação.
5. Nesta Agência serão dadas aos interessadas tô

das as informações necessárias"
Agência do JPASE, em Florianópolis.

Sylvio da Rocha Lima

Del��aclo
��_' .'-:"_-'

'õ"

Distribuidore.s neste Estado:

CARLOS HOEPCKE S. A.
.' �.

ALGUNS CENTA-:
VOS POR UM REM
BRANDT VALIOSO
SAN DIEGO, Califórnia, 4

,
(U. P.) - Foi revelado hOj0
que um quadro de Rembrandt

,

avaliado em 2.500 dólare,>,
foi adquirido por apen!1s al
guns centavos.' A compra foi
efetuada por John Gallucci.
de 70 anos de idade, cole

I cionadbr ele antiguiclaue. A

autenticidade Llo (;juac1ro foi

FAURE E ADE-'
NAUER JUNTOS
HOJE

BONN, 4 (U. P') - O sr,

Edgar Faure, presidente do
Conselho francês, e o chaL
�eler Adenauer, se encon

sl'am hoje em Luxemb;!Xgg,
para discutirem os proble
mas que interessam os doi;

'xtíses, anuncia hoje o Mi
nistél'io das Relações Exte"

confirmada por ErJ)ria F'ein- riOl·es.
blatt, curador ele artes e cle- O sr. Antoine Pinay, mi
senhos do Mu,eu de Los An- nistro das Relações Exterio
g1eles. Feinblati disse que ú res, e o professor Waltel'
trabalho tem o título "Sc- Hallsteln, secretário de E3ta

,

: pultnmento". O entreteni· cio das Relações Exteriores da
mento de GaIluci é procurar Alemanha Ocidental, parti
objetos de valor 110S antiquá- ciparão igualmente desse
rios. ancontro.

,
,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Plorlanôpolts, Quinta-feira, f, de Outubro de 19;)5

Representações'
Firma estabelecida em São Paulo, dispondo de caA União Catarínense de Estudantes desejando -aten-

pibal oferece-se para representar nessa cidade
_ firmasc ler, a contento, os interêsses dos Universitários barriga- deste Estado. Alem disso estudamos propostas para ne-'erdes e o estudantado em geral, entendeu estabelecer, m

goc iações diretas. Cartas para Representações Conna séde, à rua Álvaro de Carvalho, 38A, o seguinte expe-
.f.\TeBSO Ltda. Rua Fernandes Vieira, 47 - São Paulo
Capital.

6-

Com (I Biblia: na ; Mão

QUINTA-I"EIRA, 6 DE OUTUBRO
Eu sou o bom pastor ; o bom pastor dá a vida pelas

suas ovelhas; (João 10:11). Ler João -10:11-18.
O PASTOR é gentjl para com as ovelhas. Ele as

conduz a verdes pastagens e a águas traqüilas, As ove

lhas sentem-se bem com êle: confiãm em sua presença
protetora.

Em Portugal tive o privilégio de observar cenas

em que lobos famintos, em bandos, atacavam os reba

nhos. '0 pastor, no ent:mto, enfrentava-os com igual ou
sadia, arriscando sua vida em defesa das ovelhas.

As parjibolas de Jesus sempre tiram lições do� fa
tos da vida real. Éle se intitulou O Bon: Past�r. �lTISCOU
sua vida para salvar-nos dos dentes afiados do lobo cha

mado pecado. Éle de boa vontade deu a sua vida para

.salvar nossas almas pecaminosas, indignas mes�o até de
saci-írícios menores.

Apreciamos êste sacrifício tão caro? Um pai ou uma

mãe poderiam fazer+êste sacrff'tcío por um filho ou uma

filha. Oi-isto sacrificou-se por todos, sem distinção, der

ramandq seu precioso sangue por todos igualmente.

ORAÇÃO

PENSAMENTO PARA O DIA

----------------------------� .

Expresso. ·Floriànõpolis' Ltda�
.

1 ransporte de cargas em gera-I entre. � ,

FlORIANOPOllS, CURITIBA E SÃO PAULO,

I .

�Oll VIAGENS DIRtTAS 1: PERMA l�EN'I'F.S EM CARROS PRopalOS

MATRIZ: FLORIANOPOLIS rILIA�: CURITIBa �. 1'ILIAL: sso PAULO

II Escritó.r1o:
Rua Padre Roma 50 - Tern'(l Visconde de Rio Branca Avemda do Estado HSGG/'18 .

Deposito: (�2! !�)
Rua Conselhe1ro Mafra n. 13�

Fones: 2534 - 2.535
Caixa postal, 433
End. Telegráfico:

Sandrade e Ttanspôlis
--o-:-

Telefone: 37-30-Vl
'l'elerone, lllíi

Endereço Telegrt\�ln
Santldra e 'trarurpol1..'1

�-

Si; r) P�" T0 - f''l níta l -- i"".

Endúêl(o Tt'legrátko'
Sandrude e Transpolts

_ô--

-....
f ,,-cêncla n.,. R!o de JII.Oel70 t em B�to Bnr1'l;·;.1l1H) eom tl'árt.\go m6tu6 �t.'.

Sb ra.alo eGJn I!\ I:nrprê!.;� d. Tn.U!:poi:'tc� lI!!!naa Ge!'�1ti S/A..}

Em tempos muito remotos
) pão 'era usado nos banque
�es com a finalidade de re
rresentar o corpo do donoda
.asa, Eis por que, quando se

evantava um brinde, todos
iunham na taça um pedaci-
110 de pão, como homena-

�em no anfitrião.
_:_ Os códlgns legais tive
\111 Ol'ig:2111 quando Hammu

abí, rei da Babilônia, cole
íoncu 20b de suas leis e as

�ldou gravar cm uma pla-:
�a ele pedra ele oito pés de

dimensão, o que se deu 2_00ú
anos an tes ele Cristo. A pala
vra código vem do latim: -

"Oodex"..
-- O go�fe é um jogo es

orl.Ivo cuja origem não se

ibe bem Qual é. O nome, po
ém, vem do holandês
'kolt", que quer

_

dizer ca

hamôrra, cacête, pau.
-O Mar Mediterrâneo re

iebeu seu nome do latim -

'Medíterraneus", que slgnífi
;a estar no meio de terras 0U

�ercado por elas.
"'-- Do sistema anglo-saxão
le govêrno representatívo," o

'Witenagemot" (assembléia
le sábios), foi qúe derrvarnru
is ltSsembléias legislativas, ii
êJin�minação "Pàrtamento''.
no 'entanto vem do francês

'FACES CóR DE ROSA
A pele do rosto das mu

Iheres é a maior vítima das

imposições da moda; - al
tara-se, � em

.

geral, com' cre
pés, pós de arroz, pomadas,
rouge, contendo, não raro,

substâncias nocivas, que lhe
matam a vitalidade, acaban
do por' enrugá-la precoce
mente. A água e sabão, ali
merita ção sadia, vida ao\ ar
livree ginástica conferem à
pele aquela côr rosada que
nenhuma droga jàmais po-
aerá' dar. '

Aos cosméticos, poma
das e pós, prefira 08

tônicos que a Natureza
lhe oferece gratuita
mente.' _:. SNES.

A C I TI
Agência

de

Pu,blicidade,.
.............. '

.,............
............- "parler" - falar.

,

QUE'M ACHO'U?
Perdeu-se domingo dia 2-5 uma pulseira de bolas de

ouro nas imediações' da Praça 15 até Presidente Cou-
tinho. .

.

Solicita-se a pessôa que. a encontrou a fineza de
.ntrega-Ia a rua General Bittencourt, '76, ou nésta Reda
.ão .Gratifica-se.

UNIÃO CATARINENSE DE ESTUDANTES
A V I S O

ilente:

1) - De 2a. a 6a. feira - Ivo Côrte-
_

das 17 às 18hs.
2) - 2a., 4a. e 6a. feira - Paulo Pacheco - das 9 às

11 horas.
3) - De 2a. a sábado - Haroldo Bez Batti - das 13

às 14 horas.

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

HOJ E NO PASSADO
li DE OUTUBRO

A data de hoje recorda-nos que:
1633, junto aos Guara rapes, um. destacamento no
Iandês foi derrotado pelos Capitães Domingos
Correia e Antônio Cardoso; .

\

em 1737,-<) Coronel João Lobo de Lacerda partiu
ele' Recife a fim de desalojar os franceses da
Ilha de

-

Eernanjlo de Noronha" conseguindo sua

missão;
em 1831, o Corpo

-

de Artilharia de Marinha"
<lilCiartellldo na Ilha dàs Cobras, revoltou-se, sen

.do sufocado o movimento no dia seguinte;
- em 1837, Pedro de Araújo' Lima, mais tarde Mar

quês de Olinda, quando Regente do Império, di
rig�iu uma proclamação aos farrapos, chamando-
os 'a" concórdia;

,

�- em 184.5, com' d�stino ao Rio Grande do Sul, em

barcaram no Rio de Janeiro a bordo da Esquadra
sob o comando de Greenfell, o Imperador Pedro
II e a Imperatriz;

.

en� 1849, Pedro de Araújo Lima, ainda.Visconde
de Olinda, deixou o Ministério, por estar em de
sacordo com os seus colegas e com o proprio Irn
perador, julgando desnecessária a intervenção
armada do Brasil no Rio da Prata;
em 1879, com toda solenidade realiza-se no Rio
ete Janeiro o funeral dO- Tenente-general Manuel
Luiz Osório, marquês de Herval, falecido! a 4;
em 1916, faleceu o Engenheiro e. Jornalista Ma
noel. Ferreira Garcia Redondo, um dos ·fundade
res dã Academia de Letras Brasileiras, nascido
em 7 de Janeiro de 1854.

.

André Nilo Tadasco,

U EIS1 AnO
�--------

Clube 15 de Outubro
- C" O N V I T E

A Diretoria do Clube 15 de Outubro tem a grata sa

tisfação de convidar as gentis senhoritas, frequentadoras
do 'mesmo, para fazer o seu "Debut" em a noite de 15 de
outubro próximo .vindouro, quando será realizado o tra
dicional Baile de Gala, comemorativo do 34° aniversário
de fundação.

.

As interessadas poderão inscrever-se até o 'dia 10 de
outubro na Secretaria do 'Clube, no horário das 19 as 2]
horas.

.

ANTENOR BORGES - Diretor Social

CLUBE DOZE ED, AGOSTO �

CENTRO"-EXOURSIONISTA '�A�K_�_l'9 AAUL!�JO:'
-WEDJQÍQt'4�..lO- !

FUNDADO EM .16-9-54

-JOVEM CAT��lNEN$e:: !
AGORA, QUE SURGIU A TUA SOGiEDAOE\ TERÁS
M�IORES OPORTUNIDADES DE CONHECER A

TERRA CATARINENSE. NÃO PERCA TEM�O. EN

VIA'" NOS HOJE MESMO, lEU Nôt\llt: E úolOERf r-

co A

)...

j'

CAIXA' POS-TAL' 489- Fi...CRiAN0P;JUS-S.C ..
f

� �����������*e�.:�,,���

.

Terreno na Praia,_ -

Vende-se terreno na praia da Saudade, bem junto
ao, mar. Ver e tratar no local:no. 335 Coqueiros. Informa
ções nesta Redação ou pelo telefone 3Q.39 com Carlos.

/

CINEMA
PARIS - Entre os filmes

selecionados (de curta me

tragem) para serem apre
sentados na Semana do Fil
me Francês em Moscou de

117 a 20 de outubro próximo,
figuram duas películas da
Direção Geral do Turismo.

São elas: l'AR IS', em

"eastmancolor" - cinemas
cope de Henri Calef; e "E'
um verdadeiro Paraiso", em
gevacolor de Madama Ter
rus, versando sôbre os cas

telos do Loire. (SIr).
I EDIMBURGO - A gran
de atriz francesa Edwige
Feuillere acaba de obter
nesta capital o maior suces
so pessoal do Festival' de

I Arte Dramática.
.

O C
.

. dI' - , . Diante de um públicoentro e rradiação . cheio de entusiasmo Edwi-
Me�taJ "A�o.r e Luz" realiza i ge Feuillel'e represe�tou "A
sessoes Es?ten�as, todas �s se- iDAMk DAS CAMELIAS".gundas feiras, as 20,30 a rua A crítica escocesa a proclaConselheiro Mafra, 33 - 2°

. ma, aliás, desde muito, aandar.
" I "maior comediante france-

ENT.RADA FRANCA .

sa". (SIr).

1

...

Repres:entação
Aeeitamos para o Estado de S. Paulo. ORGAVEN'::

DAS PAULISTA, dirigida PQr HALEMBECK, ex-dire
tor de grande companhia desta praça. Rua Senador
Queiroz, 96 - 3°_ - 306 - São Paulo.

\
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o ESTADO Florfanõpo, .
.. "" ... "' ...__--".__......._ -- ......�-_._-'---_.._-- ---- _._��

�

,Instituto de Pre�ldêDci8 a Assls-;
tênela dos Servidores do, Estado!_

EDITAL

'

I
CONCURSOS PA:(tA AUXILIAR DE ESCRITURARIO,'
E:SCRI'fURÁRIp, GUARDA-LIVROS, OFICIAL ADMI-,',

NIST-RATIVO E CONTADOR
,

Faço púhlico, para conhecimento dos interessados

Ique estarão' abertas, no perríodo de 15 de setembro a 15

de outubro do corrente ano as inscrições para os Concur

sos de �n,xiliar d� �scri�urário, Escriturário, Guarda Li: Ivros, Oflcml Admínlatratívo e Contador, nesta Oapítal.cà
PI'aca Pereira e Oliveira.

,

'2, Pará inscrever-se, deverá o candidato: a) com

provar. a qualidade de brasileiro; b)
-

comprovar a idade
maior de 18 e menor de 40 anos; c) comprovarr a quita
cão com o serviço militar para o candidato do sexo mas

�ulino; d) apresentar duas .fotografias 3x4; e) pagar 'a
taxa de Cr$ 100,00 para cada um dos três primeiros e

Cr$ 150,00 para cada um dos d!m'tais réferidos'; f) preen
cher uma ficha apropriada, fornecida no local da inscri

ção'; g) juntar, no ato -da inscrição, atestado de 'bons an- ,

tecedel1tes, apresentar carteira proêissíonal expedida pe-,
lo Conselho Regional de Contabilidade, devidamente uti

lizada, para as carre-iras de Guarda-Livros e Contador.
3, As vagas nesta Agência e Os vencimentos iniciais

das 'carreiras serão os'seguintes:
Vagas Carreiras Vencimentos

11 Auxiliar de Escriturário Cr$ 3.160,00
5 Escriturário . . . . . . . . . . . . . . . . • . 3.520,00
3 Oficial Administrativo . . . . . . . . 4.580,00
2 Guarda-Livros . . . . . . . . . . . . . . . . 3.520,00
1 Contador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.58.0,00

4. O concurso é de caráter reg ional e os candidatos
concorrurfio somente à� vagas que ocorrerem nos órgão�
-Iocais em referên:cia.

Pleiteando nomeação em outro órgão, se deferido o

pedido, 'ocuparão o último lugar. na classificação.
5. Nesta Agência serão dadas aos interessados tô

das as informações necessárias.
Agência do IPASE, em Florianópolis.

Svlvío da Rocha Lima
Delegado

./

Garvanica CalarineDse LIda.,
Aceitamos, serviços de

:

cromagem 'e niquelagem
de Pnrachoques e damais peças e acessórios de auto
moveis e demais objetos concernete ao Ramo.

RIO DO SUL '-,- PRóXIMO A .FÁFRICA· DE
CAIXA S. A.

Caixa Postal 200 - Te!. 262.

I Dr. 'Vonstantioo r

Dimatos:
CURSO "SANeTOS SARAIVA"

(REGISTRADO)
, MJ!:DICO CIRURGIAO 'DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA
,Doenças de �enboras .-1 PROF. LíGIA DOS SANCTOS SARAIYA

,partos - O�er��oes _, VIas

Intende
aos

in.teressados
diàriamente das 9 às 12

Urmarlas 14, às 18 horas
Curso de aperfeiçoamento ENDEREÇO' Ru; Feliciano Nunes Pires 13

6' longa prática nos Hospitais' '\'e1. 3113.
. ,

de Buenos Aires

CONSULTO'RIO: Rua Fe-

União Catarlnense de
Estudantes Secundario!

CONCURSO "RAINHA DOS ESTUDANTES SECUN
DÁRI0S DE FLORIANóPOLIS

na Apuração ,

Itealizou-se sábado último na sede da União Catari
nense de Estudantes a 2a Apuração do Concurso Rainha

dos E,s1lJdantes $ec'tmilitrios de- Florianópolis, que obteve
o seg:uinte r�su'ltado: '- .:

- •

. �

1° - Srta. Lia Capela com 1.632 votos

20 - Srta. Iná Machado com 949 votos

30' - Srta. Mariza Lígockv com ..... 300 votos �,,\dOr& doa lUdi.. R.C.A.
Com esta 2a apuração a classificação ficou a seguín- Vitor ValV1llu. DIIc...

te: _ 'I' ,

1° - Srta. Lia Capela com 1.9655<)4°',vV· °ottOoSs ',iiVe'n-de-, '_,se'20 - Srta. Iná Machado com

30 - Srta. Mar íza Lígockv com ..... 446 votos ;
,

'

A 3a' e última apuração será realizada no dia 8 de Um Prefect ano 1950 a

outubro próximo, sendo a vencedora coroada Rainha no ; 1951, em ótimo estado de
dia 15 de outubro íln· uma soiré no Lira Tenis Clube.

I
conservação.

A Rainha eleita representará os estudantes de Flo- Vêr e tratar com o sr. ondas Ele, alcance mundial, Jogo .de c�pàs sqoresalentes,
rianópolis no Concurso Rainha dos Estudantes Secundá- 'Antonio José Campos a rua pneus sem câmaras" tudo como nRvo . .(\ qualquer prova:
rios de Santa Catarina a ser realizado em Joinville nos 24 de Maio, 9:JQ. I Troca-se por carro menor çu .veride-se. Rua Bulçâo
dias 22 e-23 do mês próximo. L -Estreito. IViana "5".

.

lípe Schmidt, nr, 18 (sobra-
do). - FONE 3512.

{' 'l0'
'

j�,�RA'RIO: ?aS15ás 18, otes '�' ", .endn,0Ul:I\... ",-.,. -'" r,,,.c- ,,'_,�c , •. " '�" , �\:./�J�:'_ >
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ASA MU§CJlLANIA &ttl- últimos lotes na Praia dâ, S:uudide", em Coqueiros ao

lado do Grupo EScolar "Presidente Roosevelt", com 15
metros de fTente, área de 400W,2.:'S:ê1�vido de água enca

nada e luz. Informações no Iocal çpm o�sl'. Gilberto Ghe111'.

Troca-se 'ou »YlBde�se '

LINCON de luxo, motor n��o, rád�9' de s�is faixas de

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

EC0NG>MIA absoluta"
Gra.nde CONFORTO

'CONFO'RTCfabs.àluto"
'

.
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Grande ECONQM1A
,-
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AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAL

Capacidade:
100 a 1.000 litro$

AQUEC_EDOR

ELÉTRICO

��4,
,IMERSÃO fJ CHUVEIR°__.."....lIOllil�........__

io-.'

'I?�1."- Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de

cobre.

• Aquecimento ultra rápido.

• Játo abundante na tampe·

raturi�: �eJejada.

o MISTURADOR, [)ÁKO. de re\,,'
!

lagem instontóneo. permite Q

maior .icolo d. gradlolQ(;ÕlS '"
fEMPERATURA. /'

/

FLORIAN' PàllS
,-

- -

���'�--�------__-d
,/

e das

Aterição
A TAC - Transportes Aéreos Catarinense S. A., tem

a grata satisfação de comunicar ao púhlieo em geral, que
para melhor atender seus clfentes e amigos, instalou em

m� loja de passagens, à rua Felipe Schmídt n. 24, mais
uu telefone de n, 2.111, que também, com o de 'n. 3.700,
.tenderá .a qualquer chamada, 110 período das 08,ÓO às
:2,00, horas, dlàriamente.. aos que lhe honram com sua

rreferêncià,

'-'6

'CASA-VÉNDE�SE:"-"
,

-
-,

VEND�-SE RESI!)ÊNCIA :EM PON3'O'. C�-NTRAL
1A CIDADE. ,I. : .'

LOCAL - AVENIDA RIÓ BRANCO, '185
TRATAR COM O SNR. AtVARO'VEJGÀ
TELEFONES 2933 e 3501

Restaurante ·NapoH
atIA :a.breehal n.oooio II.

.

.'
Em LB:ges, no !u1 .do llrull, o metnor I
Desco[!w .-.apecl:1;l p.tl:. oe Ie'nhOl'iM r.I1.J:ii.-lltu

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

VENDE-SE
Um automovel Nasch _:_ 1949 -- em perfeito estado.

Motivo. deixar a profissão - Placa 23-0037.
, Vêr e tratar no Ponto da Praça 15, com Marreco

\ALUGA�SE
",ARA FAl\HUA GRANDE OU CHURRASCARIA

Casa espaçosa. Local pitoresco. Bem' ao lado do
Palácio -da Agronômica. Informações na "A Modelar".
___ o _ -------- -----

CONTADOR
Admite-se um contador para chefia de escritório.

Car tas com informações e pretensões para R. Tenente
Silveira 15 sala 202.

'

---- � -,-,�---' .._-'....

DR. LAURO CALDEIRA DE ANDRADA
CIRURGHO-DENTISTA

CONSULTÓfUO - F�difiCio Pl1tel'nOn
�ala 203 - RlHl 'renent.e Silveira; 15

Atende diál'iamente das 8 às II horas.
3as e 5as das ]1 às lR horas.
Em Capoeil'us alende aos sábados á ta1'lie

2° andar

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



(). sr, Nerêu Ramo� responde ao Presidenje
SU9remó Concilio da Igreja Presbife'rian8arfIW

o SR. NEREU RAMOS: - (Lê o seguinte discurso) nhor (lOS Senhores, Juiz Supremo dos Individuas e das Na

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Reverendo' ções.
Sr. José Borges dos Santos Júnior, Presidente do ,Su-I Nós, como legítimos representantes do povo brasileiro,

premo Concílio da Igreja, Presbiteriana do Brasil, dívul- aqui vimos, entregar-vos os destinos de nossa Pátria .que

gou pelo "Diário de Notícías", de domingo último, longa' Vos foi consagrada pelo Episcopado Nacional, em presença
carta endereçada ao Presidente do Senado, a qual começa do Chefe do Govêrno, no alto do Corcovado. Neste momen

com esta frase que é premissa de tôda a argumentação e
.

to culminante de nossa história atendendo ao .apêlo de

por isso, a ela limito a minha análise:
. ! milhares de vozes, no mais vasto plebiscito de religião e de

"Tenho a honra de me dirigir a- V. Exa., a fim de' patriotismo, vimos ratificar esta consagração nacional ao
.' I

apresentar, respeitosamente, o díssentimento de milhares i Vosso Divino Coração. ,\.-

de cidadãos brasileiros dos- quais muitos, talvez tenham
I A Vá" consagramos todos os Estados e Territórios do (Continuação da la. pág.)

votado 'em V. Exa. dissenti�e�to do ato p�lo qual V. Exa.
I �ras�l, con� su�s grandezas l�a�Ul'aiS, suas, en:p�'êsas � .rea- elemen tos do Partido Tra

no XXXVI Congresso Eucarístlco Intérnacíonal, consagrou i ltzações, suas rrquezas materíaís, seu patrimônio espírrtual balhista Nacional e da Uni
o Brasil ao Sagrado Coração de Jesus, em nome do Parla- e moral. ão Democrática Nacional, a
mento",'

.

' I Reina, em nossos lares, santificando tôdas as famílias, carretando a suspensão das

Incidiu o ilustre representante da Igreja Presbiteriana' desde 313 mais abastadas até as 'mais pobres. I eleições no referido municí-

numa petição de princípio, dando por provado o que ini-I Reina em tôdas as atividades" dos homens. Sêde 'a luz pio, on-de as forças milita

cialmente, como base do seu raciocinio, devera provar, iS·ldos
homens de estudo, a defesa' da Pátria, 'pelas Fôrças Ar- res, à disposição da Justiça

to é, que o ato fôra praticado em nome do Parlamento. madas, a sapíencía dos Legisladores, a Justiça. dos Magis- Eleitoral, restabeleceram a

O que se me atribuí não o perceberam os meus pares trados, a orientação do Govêrno. ' ordem.

nem desta nem da outra Casa' do Congresso, pois dêles I Agradecemos Vossas dadívosas bençãos a nossa Pá- ABSTENÇÃO DE 15% NO

nenhuma advertência me chegou. Apenas o 'eminente' tria, e, reconhecendo nossos erros e ingratidões, pedimos RIO

pastor presbiteriano divisou no ato do Presidente do sena-I Vosso perdão e misericórdia.
.

,RIO, 5 (V. A.) - Segun

�o / violaç�o ou exorb�tância de mandato. Para 'ch�gar a POl: Maria Sa�tíssim.a, a Virgem Apare�ida Rainha c

I
do informações �olhidas no

essa des�lada _conclusao, c?meço� �or encorrer permita-se- �a.droell'a do BraSIl suphcamos Vossas bençaos para a fe- Tribunal Regional Eleitoral
me a arírmação, num 'VIClO de lógíca. IIlCldade de nOS30 povo, agora 'e sempre. Amem". a média das abstenções '< no

S. Exa. não provou houvesse eu agido em nome do I Poderia terminar aqui, já que me ocupo do caso em Distrito Federal não deve

Parlamento. E nem poderia fazê-lo, porque os fatos de atenção ao ilustre Pastor presbiteriano e pelo dever de de- ter ido além de 15 por cen-

.Iogo o desautorizariam. I fesa da correção do procedimento do Presidente do Sena- to.

A Consagração- não fôra e nem devera ser em nome do 'do, que sempre respeitou a consciência alheia para ter a Adiantou um alto funcio-

Parlamento porque lhe alteraria a alta si:gníficação. I sua integralmente respeitada. -iár io daquela alta Côrte de

Fôra feita sim em' nome da consciência e dos senti- Não quero entretanto, deixar esta tribuna sem ler pa- Justiça Eleitoral que na se-

mentas cristãos do povo brasileiro e dela nobre 'e espon-
,I
ra que fique nos Anais a excelente e vigorosa Nota do "O ção n. 140, que funcionou

tãneamente participaram parlamentares, ministros de Es- Estado de São Paulo", o grande órgão da imprensa paulís- em Copacabana, votaram to-
_ tado, magistrados, vereadores, autoridades civis, militares

I
ta, o 'qual sem possíbilldade de contestação, é uma das dos os eleitores inscritos,

e eclesíástícas e incalculável massa popular na mai-s, des- mais altas, prestigiosas e autorizadas vozes do Brasil con- n um total de quatrocentos.
lumbrante e expressiva apoteose que os céus sul-ameri-' temporâneo. Em outras seções a fre
canos já presenciaram. I E' esta a Nota que, sob o titulo República e religião, quência fôra, igualmente,

Antes da Consagração, proferi as palavras que aqui publicou êle, a 26 de julho e. que é bem resposta antecipa- quase integral.
reproduzo, para de manifesto .pôr a sem razão do dís- da e írretorquível à missiva do eminente Presidente do Su- O TRE DISPõE DE POUCA

•••••••_•.- ---..-..-.,....-.-.-� _._ _ -- ...

sentimento do ilustrado representante da Igreja Prebiste- premo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil: GENTE REPRESENTACÃO'
ríana:

l I "Haverá provàvelmentê, quem estranhe o procedímen- RIO, 5 (V. A.) ---:- Funcio-
"

"A consciência e os sentimentos cristãos do povo bra- 'to do Presidente do Senadn, Sr. Nerêu Ramos, 'e, outros re- naram na organização das Como foi red' 'd
síleíro, por suas expressões . mais

_

Iídímas ,e afirmativas, presentantes do povo brasileiro, entregando os destinos da eleições do Distrito Federal, Ig, a
vêm desde muito revelando o nobre desejo, o elevado pro- nossa Pátria ao Coração de Jesus, em seguimento ao que apenas 400 funcionários do RIO, 5 (V. A.) - A re- nal do PSD já representou

pósíto e a indisfarçável aspiração de entregar os destinos ocorreu quando foi consagrado pelo primeiro episcopado Tribunal Regional Eleitoral, presentação do PSD ao Tri- verbalmente, vindo agora o

da Pátria ao Sagrado Coração de Jesus, no qual, segundo' nacional, em presença do Chefe do Govêrno, no alto do sendo, dentro estes apenas
bunal Superior Eleitoral es- Partido Social Democrático

o Apostola, estão escondidos todos os tesouros da sabedo- 'Corcovado o monumento a Cristo Redentor, Postos de jce- 186 efetivos. tá assim redigida: "O Par- ratificar por esta' comunica
ria e. da ciência.

.

'll��S no Congresso Eucar�stico, Deputados e Senadores ra- Os 214 restantes recebe- tido Social Democrático, por ção a anteriormente feita".
Foi assim ao inaugurar-se triunfantemente o Monu- i tírícaram essa consagraçao nacional ao Coração de Jesus". ram treinamento intensivo, seu delegado infrasàinado, Identifica a representação

menta do Corcovado onde Cristo, que
"é sintese de tôda a! "A _Vós consagramos, declararam êsses representantes durante três ,meses, sendo vem comunicar a v. excia. também dirigiu o delegado

religião" abre para o mundo os braços generosos, no per-: da Nação, todos os Estados e territórios do Brasil com suas �ssim mesmo empregados para fins de direito e pro- Jardel Cruz ao presidente
manente apelo à fraternidade entre os homens e à con-

.

grandezas naturais, suas ernprêsas e realizações, suas ri-I nas eleicões que já se sa- videncias c,abiveis que' à do Tri'bunal Superior Eleito.
córdia entre as Naçõ�. ,

. quezas materiais, seu patrimônio espiritual e moral". biam certas desde há cinco emissora Rádio Globo, desta raI.

Assim foi no Cong'l'es'30 Eucarístico de Belém, no qual A estra'llh�za desaparecerá quando se atentar para a

I anos. E! esperança geral que ;apital, PRE-3, e' sua esta· __ _ ....

o Episcopado BrasHeiro, em movimento de ram altitude c natureza dp ato praticado, Não se trata de uma lei do Con- dentro de cinco anos a Jus- ,�ão de ondas curtas, com re·

significaçãü, recolheu mais uma v�zlq, aq,ei(!s g.eneralizados ; gre�so, mas, simplesmente, de uma oração formulada p�r tiça Eleitoral já possuia' 01'-_ -;epção em .t�d� o paí�, ape- O T.E�,POde um povo q�e �a.sceu. �ob o' Sl'gno da Cruz_ e dela vem

I
vanos parlamentares, solene�ente, p!Jrante o P?VO 'l:eu.m- gal)..Ízação permanente capaz

,ar da prOlb�çao contida n� l�

11l.ltrindo a essenCla espll'ltual de sua fOl'lnaçao e a sub'S- do na e�planada o�de se real�z�u o Congress? EucanstlCo, de, sem impl'ovis-ações e cur-
art. 129, parag�'afo 3° da leI PI�evisão do Tempo, até as

tância moral de seu aperfeiçoamento. Expressa0 dos sentimentos rellglnsos elos brasJ1eiros que a sos intensivos, cumprir o 1.164, de 24 de Julho de 1950. 14 horas do dia 6,

E aqui, agora neste, cenário maravilhoso se al- proferiram, essa oração não constitui um vinculo oficial seu dever permanente. etc., etc., irradiou' matéria Tempo: Bom.
teiam e elevam vozes mais vigorosas e imperativas, que elo Bra3il ao Coração de Jesus decretado pelo Congresso 'lue, pelo sentido e dada a TemperatUl�a: Estável.
se cliriam vindas <;lo próprio Céu, pois de.bençãos e de gra- Nacional e sancionado pelo Presidente da República. Faculdado. Ca' ta- intenção com que é feita, Ventos: Do quadrante
ças tantas e tão evidente3, marcou êle estes dias memorá-) -Aliás entre as atribuições do Congresso Nacional não 'nclusive citando nominal· Norte frescos.

veis de apoteose e de louvor a Cristo Jesus, o qual, na Hós, se encontra a de fazer consrugrações de caráter religioso. � ri-DenSO' do nente c,andidatos, constitui Temperaturas extremas

tia consagrada, bi'anca e imaculada, renova perenement'e o Teria sido, talvez por parte dos que intervieram na sole- 1ropaganda política. ° pre-! de hoje: .

o transeedente mistério com que penetrou no .sacrifício e nidade, um excesso de zêlo, explicável, aliás, pela impres- a_ j Fllosof.-. sidente do diretório 11acio-1 Maxima: 21,2 Minima 14,1
na morte, para, ressurreto, e glorioso, nos dar a vida no são, profunqa que, em toda a população do Rio de Janeiro �.- �
seu corpo e no seu 'sangue.' causou o espetáculo extraordinário de fé religiosa que foi

CURSOS DO PROFESSOR
Saindo de seu santuário venerado e aqui chegando pm' o Congresso Eucarístico, A manifestação, uma vez que não

SERAI�IM DA SILVA NETO
·entre as emocôes mais fortes e as lágrimas mais expressi- pode ser/considerada ato ofici�l do·Congre:3so N'ae'ional mas

vas de alegria' e de amor de tõda a população que 'se adea- ato individual dos .congressistas que a tornaram púbJ;lc?-,il1ada
Sava e' comprimia para saudá-la, a Imagem Sagrada da tem de excepcional" uma vez que a Constituição do Bra

nossa augusta Rainha e Padroeira como que v'eio falar :),0 sil, elaborada e promulgada pela maior parte desses cida

proprio coração do Brasil a voz inconfundível dos anelos dão" foi decretada e promulgada sob a proteção de Deus.

coletivos dando-lhe mais altura, mals grandeza e ma:8 O exercício elo culto religioso, a que se entragaram os par

conteúdo. lamentares brasileiros é ato assegurado pela Constituiç?io.
Ainda ai, Ela, Rainha e Padroeirâ: nossa 'zelou com en-

!
Colocada a questão neS5es têrmos, só temos que ver,

tranhado carinho dos destinos de nossa Patria, apontan- nesse epiSÓdio, o desejo ardente de santificar" com a pr,e tarinense de Filosofia' vem

do-lhe, através de Jesus Eu.carístico, o caminho se:guro da sença do Cristo, aos lare3 brasileiros, tôdas as famílias des-
Centr'o de'J'ealizar no seu

vitória do bem .sobre o mal, da justiça sobre as desigualda- de as mais abastadas até as mais pobres, desejo louvável
Estudos Filológicós confe- Pede-nos a Diretoria do veira, .n. 69, se realizará se�-

des econômicas e sociais da liberdade, que é ideal cristão em face da desagregação familiar Jl, que estamos aS'3istin-
I:.ências sôbre Filologia Por- Instituto Histórico e Geográ- são de assembléia geral para

s(>bre a opressão materialista e pagã. do, após a co�vulsão espiritual de ideologias extremistas, fico de Santa Catarina tal'· elel'oa-o ·da DI'retorl'a e dastuguêsa e um curso de Dia- ..

Entreguemos, pois, numa reafirmação de 'confiança e fundadas no ateísmo. Nada mais patriótico do que implo- nemos público que, no pro' - Coml'sso"es Perma-nentes, �'el'-lectologia Brasileira. =

de fé, ao Sagrado Coração de Jesu3, ratificando soleneme�\- 1'(1,1' ao Cristo que reine em todas as atividades dos homens oa"o que del'xoll de ser' fel'ta. O ilustre Mestre iniciará' .

te,a vitoriosa consagração do excelso Episcopado Nacional,
.

e que seja a luz dos que estudam a defesa da pátria p�la� ximo sábado, dia 8 de outu- nas sesso"es de 29 de setenl-as suas lições na próxima
os superiores destinos do Bru;il. ; fôrças armadas, a sapiência dos legisladores, a justiça dos bro, às 15 horas, na séele hro e 1.0 de OUtUbl'O por' fal-sexta-feira, dia 7, em horá- ", •

E' a conclamacão que nos vem irrecusáv'e1 e clara de magistrados, a orientação do Govêrno. .,

'd
"

t social, à Rua Tenente Si!..:: ta de número.
..

, , . . .. I -

t
'

f ·'d t t
. 1'10 que sera deVI amen e a- ,

todos os quadrantes do terl'ltono naclOnal, para que eter-, Nao enamos so 11 o an o, como temos sofndo, nem D •

A'
._

na e' indissoluvelmente unidos à Cristo Senhor e Salva- 'democracia brasileira estaria ameaçada nos seus funda-· n�lTIclado. s mscrJçoe� es-

.

'

t t d h'
.

't h' lt' d - tao abertas na Secretaria da
dor nosso, possamos falar ao mundo ne3ta hora con ur· men os se, e a mUI o, .

ouvessemos vo a o os coraçoes'
F' ld d 'R E t

I
-

I' d d
. C'' t l' d

.

t f
,.

t d
'acu a e, a ua s eves

pada aflita e cQnfusa de sua evo uçao a mguagem a e- pala o 11S o e sup lca o a sua mel' erencla em o os os
J'

"

9 '2 h
. . -. t d

"
, .

t' 1 'bl' O·
. unlOI 17, das 8 as 1 0-

mocraCIa cl'lsta da igualdade en 1'e Ü'3 povos e o. amor nossos negoclOs, asslp.l par ICU ares como pu ICOS. que
'

,

d t
.. 't f' lt d'" .

t d t' , ras e das 14 as 16 horas
entre os homens, supremo man, amen o dlvmo. : n03 em a a o e, preclsamen e, a presença o sen lluen-. "

Assim em meio às tormentas que desabarem sôbre a to religioso em nossos corações para oriental' os nossos (Telef?ne 2.683), ai s� pIes-

.
� �t b t . - d t·

tando Igualmente quaisquer
terra poderemos dlz'er sempre como aquele excel-3o sucessor «os e com a e1 os no"sos esa mos. .

,
"

de São Pedrá: I Aquilo que os parlamentares disseram na oracão fo1'-
mfOlmaçoes complementa-

"O Coracão Santíssimo de Je�us é sinal divino de vitó- 'mulada perante o CongTesso Eucarístico, é o que �stã Ué)
res.

ria. Nêle col�camos tôdas as nOS3as esperanças, Dêle é q'le sentimento geral do qual foram intérpretes legítimos".
No final do curso de Dia-

d lectologia Brasileira serão
devemos esperar a �alvação"., ,D�pois disso, ou por def.initivamente encerrado o as-

Onde, nessas palavras que por humana.3 não podiam ';unto, com votos por que os céus nos inspirem a todns, ca-
conferidos diplomas a todos

ter a magnificência do ato de fé que se ia celebrar como tólicos e presbiterianos, a fim de que cada vez nos pene-
os alunos inscritos que tive

coroamento do Congresso, o mais leve indício de que me tremas maI3 dos ensinamentos e dos exemplos do Evange ..

rem frequentado dois terços

valera do cargo para falar em nome do Parlamento? lho. (Muito bem; muito bem. Palmas).
das aulas.

,

Não falei não' podia e não devia fazê-lo, primeiro por

que não tinha delegação para tànto, segundo porque o ato

tinha maior si:gnificação e�magnitude. Não era a manifes,

tacão isolada de um dos poderes políticos representativos
da"-soberania nacional. Era a maioria indisputável da pró
pria Nação que através das vozes que ali se alteiavam lím

pidas e corajosas expressõe3 inequívocas de tôdas as cate

gorias sociais, se entl'eg'ava ao Sagrado Coração de Jesus,
numa esplêndida profissão 'de fé que se 'sublimava, porqul=

súplice de aperfeiçoamento moral e' religioso.
Os .têrmos da Consagração, também não autorizavam

a interpretação do digno representante da Igrej"a Presbi

teriana e, por isso, quero deixá-los nos Anais desta augus

ta Casa.

Ei-Ios ditos de j.oelhos por quantos na imensa praça
do Congresso, ali se encontravam para: aquela cerimônia

memoráv'el.
"Coração Eucarístico de Jesus, Coração de Homem

peus, Coração de Cristo Rei Salvador da Humanidade, Se-

à Laguna
Vitória da Aliança. Eleito Prefeifo
o dr. Walmor Oliveira.'

,

;ial Trabalhista, pelos totais
LAGUNA, 6 - (E) - 'I'er- já remetidos.' Engenheiro No pleito municipal, dr. Wal-

minada apuração neste 111U- G llottí com 4 099 t. a . vo os su- mor Oliveira elegeu-se Pre-
nícípío, verificou-se a espe- plant L d 800ou aeer a por vo- feito por 3.791 votos contra
fada vitória da Aliança So- ;08, pois este obteve 3.299, 3.616, obtidos dr. Angelo Novi.

OltÊrTo-·u··íif.-"···_
-� · ..:"·u
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TODO O PAIS

Florianópolis, Quil1t�-feil'a, 6 de Outubro .de 1955/

ELEITORES 'FALTOSOS
.. Sansões a que estão sujeitos'

Várias san�ões serão im- viço militar ou 'do impôsto
postas aos eleitores q u.e dei-I de renda. 4) não poderão ob
xaram de votar no pleito de ter empréstimos nas Caixas
3 de .outu?ro de acôrdo com Economicas Federais ou Es-
1 Le: Eleitoral. Entre essas taduais, Institutos e Caixas
sançoes, destacam-se as se- de Previdência Social.
ru intes : 1) Não poderão ins- A Lei Eleitoral, porém, 'es
crever-se em concursos ou tabelece o prazo de 30 dias,
provas para cargo ou fun- a contar da data da eleição,
ção pública. 2) Os funcioná- para que os faltosos apre-'
rios públicos não receberão sentem os motivos de sua

'

vencimentos ou remuneracão ausencía, o que deverão f'a
correspondente ao segundo zer perante o juiz eleitoral,
mês subsequente ao da elei- que poderá ainda aplicar,
ção. 3) Não poderão pratí- além dos impedimentos ací
cal' qualquer ato para o qual ma, multa variável de 100 a
se exija quitação com o ser- 1.000 cruzeiros.

Chega hoje à nossa Capi
tal o Professor Dr. Serafim
da Silva Neto, Catedrático
de Filologia Românica da
Pontifícia Universidade Ca
tólica do Rio de' Janeiro, que
a convite da Faculdade Ca-

Loteria do Estado
HOJE:
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Contaram-me que o senhor e monsenhor Secretá

rio, desiludido das lutas profanas da política re'301vê-
,

ra. abandoná-las para yoltar aos seus apostpllcos 'mes-
.

tere3 de ir e ensinar a' todos os povos.
O senhor e monsenhor, todavia, já estava mais

politizado do que' a instrução pública elo Estado. Daí,.
acontecer que ao ministrar uma aula d� catecismo ::t

lima classe propedêntica, de adultos que poderiam ser

eleitores, o senhor e monsenhor, ainda um tanto dis

tante, foi citando os Mandamentos:
- Adernar a Deus sôbre totlas as coisas,
-' Não luarez seu Santo nome em vãô.
- Não K\}bistcheck a mulher do próximo.

PLINIO
SURPREENDEUMARECHAL ALEXANDER PAPAGOS

Faleceu o "premier" da Grécia.
ÀTENAS, 5 (U, P.) - o Exteriores, sr: Stephan Ste

m�rec.hal A�e�ander pap'aog?s, I i�manoPo�los. para 'substi,

prImeiro mmlstro da ,Grecl'J" tUI-lo' prOVISOl'lamente, como

faleceu a noite passada aos chefe do gabinete .. Não. foi
71 anos de idade, O ilustre indicada, de imediato a cau

nilitar, heroi da luta elos SD, do seu passamento.
'

exercícios gregos con trü ás· ·ATAQU.I,': CARDIA�O
forças de Mussolini na S�- : ATENAS, ii (u. PJ - In�
gunda guerra mundial, en .. "iOrlnOll-Se oficialmente que
fermou há tempos, mas '�ua Papàgos faleceu de um atn,
morte foi inesperada. Ainda" que c:1J'diaco. Transforma
ontem Papagos havia nomea-. ra-se o eminente militat num
do o ministro das Relações

I
·simbolo dá Grecia modema,

RIO, 5 (V. A.) - E' dev.e
rus surpreendente a votação
que o Sl'. Plínio Salgado es

tá obtendo neste Estado.
Não lidera a votação em ne-'
nhum dos municipios cujos
resultados vão sendo conhe-

Se l1()n é vero, "e bene plagiato!

cidos, poréll}. ao contrário
00 que se esperaVa, está dei

.

xani'ró o último lugar para
Juscelino. Por outro lado,
de acôrdo com ;s primeiros
resultados, observa-se que
Milton Campps vence' o plei
to em São Paulo, mantendo
se firme na dianteira.' GlJJLHERM,� TAL

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


