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'AJE HOJE NÃO DEU ENTRADA N,A, ASSEMBLÉIA A MENSAGEM DO' GOVERNADOR PROPONDO O AUMENTO DO FUNCIONALISMO.
JA' E TEMPO DE O GOVERNADOR PROVAR AOS SERVIDORES -QUE ESSE AUMENTO NÃO FOI ANUNCIADO APENAS

PARA EFEITOS ELEITOREIROS.

recebeu um ponta-pé «Uma indignidade»)
«Americanisfa barato; vendido» paraJ���:: " .. ".,., , ".

'<,
10.439

ruo, 6 (V. A,) Os e contornou a bancada

diri-I
Iecera, o deputado Cesar - "Americarrista barato; tos, restabeleceu-se. a sere-

Milton , ,.... 7.741

deputados Carlos Lacerda e g indo-se para aporta de saí, Prieto, trabalhista, gaúcho, vendido" - exclamava, com n idade, tendo' o deputado
••-_........�.....����!�M-�:_:.:..:...:...:;.:...:.�..:..��_:..�;.:..:.��:.w.-���-.....-.-.�......

Fernando Ferrari trocaram da.
" caminhou para o deputado indignação, o ex-diretor do trabalhista, instado por vá-

A' Isocos e ponta-pés nos mo- "Isto não é novidade para Lacerda em atitude agressi- Impôsto de Relida, rios de, seus colegas, C011- C FE RES STIU
mantos finais da sessão de mim - voltou o líder pele- va, sendo também contido. Afinal, após alguns 'minu- cluido sua oração,

,��:���,��:i��=��O-e-�v""e-r�a�e-sWI""a-r��c-o�n-c-l-u-1�d-aWd�e�n-t�r-�o-d-�e-15Yo!,����!��!���-�'° líder do PT.B saltou da "UMA INDIGNIDADE", o parecer do Oonsultor Geral assessores.

���::u:��;::t���:��::i:�; :�:�.���?::����;��:����� mas a apuracio do pleito de 3 dB Iutubro 1 .la.R:!�::t��::�::��":::" :1����IS��:::�E'�:i-
fl':tÇÜO de segundo, trocaram à tribuna e respondeu: RIO, 6 (V. A.) - Em 1950, 'tante o seu €;lAtorado ser dão Cavalcanti, que emitiu

,socos e empurr-ões até que a "V. Exa. cita seus colegas o sr. Getulio Vargas foi pro .. instituição da cé-lula unica, I superior a dois mllhõe.s. Em RIO,6 (V, A.) - A curta parecer sugerindo fosse o as-

intervenção dos parlamenta- e não lhes permite rcspon- clamado pela Justiça Elei�;).. adotada pela pd't_neira vez Minas Gerais I) prazo não duração do despacho do mi- sunto transferido á alçada

res e jornalistas puseram der. Isto é uma indignidade", ral quando ainda não havin no pleito deste ::lB,p. A.;;:ml1, eleve ser muito maior, (;D,- nistro José Maria Whítaker do Congresso, louvado em

fim à contenda, Foram estas palavras do concluida a apuração, total em qio Paulo, segundo se .quanto que no Distrito i"e- com o presidente da Repú-"uma sede de considerações

O INCIQENTE representante carioca que do pleito, E' que quinze zc- espera, a apuraçáo total ter- clp.ral em menos de rlez dias blica foi o indicio de que 11 sobre a repercussão da me-

'O deputado Fernando precipitaram os aconteci- nas eleítoraís, todas eh� do minará em dez dias, ne obs- teremos o resultado finai, crise governamental se pre- dida na nossa política exter-

.

Ferrari, último orador da mentos. ,0 líder petebista, I Maranhão, atrasaram r;vl' __ . cipitara. Normalmente de- na' e na .propría conjuntura

sessão, .reapondia às acusa-' moço e ,fogoso, saltou da tri- demais o �e:viço, t::�J"apJ.�.,YW" iP-' '7=
:

7
-

:zt ..
': _morado pela propría relevan- nacional. Quando o ministro

ções f'e itas pelo deputado I buna
sobre o deputado ude .. sando o pla�o de_ ti c', dias

.

cia dos assuntos afetos a da Fazenda indagou do sr,

Carlos Lacerda ao sr., João. nista. Trocaram socos e em- dado pela lei entao vir,m:,c' "QU-EM DE OI'R filO
pasta da Fazenda, o despa- Café Filho que ll- sua decisão,

Goulrirt. Entretanto, dado o I purrões ainda junto ao re- para a apresentação elas rcs-x cho de ontem não durou o presidente deu-lhe para

adiantado da hora, resolveu II cinto das taquigrnfaa '
que pectívas apurações pal'CLÜ3, juinze mínutos. E a rísiono- lêr a opíníãó do consultor.

não mais conceder os apar- ,gritavam em pânico. Em da- oomo" aquele candidate.' -

O Brasil o acolheu e lhe deu uma Pátria. Para.
.nía carregada do titular das Nessa ocasião, o sr, Whitaker

tes, que insistentemente lhe Ido momento, o denutado Fer- porem, já contasse com, rínanças, ao sair do encon- ponderou que ficaria em po-
,

.1 " qUC1l1 nada tinha 'e foi

deixa�num
trapíche, ga- ,

.sol icitavarn (.Ji'l de�u.,ta.loR II J"'al"i_,te,ntQu,_at,iAHg:h,'",s"etl. C.O,.11,. margem le votos sobre 03
I t",};" iI'

�
....

!.
.1 1

- -
-

� DA' ( trQ com o sr. Café filho, veio s.ição delipada e preferia de-
.

•

_

<." � _, -
__ �,::':.' lL ,,1'':'__ � �'-'l1. �a-,se\"a �_l }�.m lU,IIl! " ,.1 F c'. f' F·II

'Carlos Lacei-dá e Mât'ioMnr- tcn dor com urn ponta-pê, conipctI�\m'�s'ctu'"e 'Ü l'I!i+i::M\"�",, 'h,j'Vl�PÜ'![;j er ')§Il:l tl�m;( 1'6 1 tl.t.ina'�
.

·.lJelü� :tmfir:111";:tr quê: a r'lffpnllil" qt�til'-se.: ° sr, Ca e, :: 10

tl·11S. I ruas, deputados e .J!.uncicn á- elos do Ma, l'anll!iô
.

não J)()<.Í2-" l' '1'
' , .

l' �
- ,l 0artibün h.;"tU: forh, àpr6v�tda"': l"l'.l.â:ó.,...::ffl3 ��io-l: �forÇ.o ;pa.ra

C< '_' L .>1'<1,sI, l,e o se. 1 povo, pelas s as ets, AsSilu )l1d' -
,

"Amanhã ell (I ar'e' I· todo!', 1"';05 o apartaram, para uma riam modificar no sentído (�e�' .� d IJ
t,

't t '"
' Aliás, as pessoas que pri-' contornar a a,rise e aceitou 1,

.", - " I pruce' eu. es]'eiU,Jel 'ou nússa erra. :5ub:�i;tiycwl.1 o

t V E· rla:� s�l·d·'�." late·'rais. deslocar sua p03Í\�ill em re"," 1] t' .'am da intimidade do sr. Ca- demissão.
os apar ,es que v. ; f{ClaS" , ," " ....., o va 01' l.lt nossa ge-n 'e, qiH'rencw adquirir-lhe a cons-

quiserem" - l'eSpOlldia o Ií-: TENTATIVA DE AGRES- iação aos demais, ') Tl'JmnJ.l
..

ciên.:ia e o' civismo com o dinheil.o azinharl'ado,
é Filho sab�am que o chefe Posteriormente, quando II

,,(leI' petebl·sta, SA-O "a-o tC'.'e dll'vida 0'111 l))"(;�:;a-,_ 'o Gov'el'no na-o estava pro ministro J'i anunciara, 'no
,

' '.., ObL;Lio até nas trampoIinag'ens do câmbio-neg'l'o.
'T -

"Então, até amanhã. Pas- 'çom a sessão suspensa e má-lo eleito, D"v,ia �;el' correio, pal'a ser agtac1cciílo. Confundiu
lenso a fazer a reforma pelo seu gabinete, estar demissio-

t 1
' ,. .

1 f '11 1 l.'endo el'� vi;;t ....., ',n (:V""l'" nen�s "'lt"s de OlIVI·!· a Opl' nario, a Secretaria da Pre-
se bem!" - re l'UCOU o sr, o p enarlO nllH fi, el'VI 111nC o ,U _ .. ,' ',"l,L L- ter c1hli�[·líO ,(-fIm lel: valo)', Nã,o rceonhc,'ó'u o seu

'u, '" " -

I' t b lb' ,1· t b ,'r.'ci,a obtida nos 1-,Jl"ibl3 :l11· "I'a-o do �ell suc- nNor' O·'gen" sidencia da República dis-
L::lc ercl::1, tomanco sua pns:=t !líl, a Ul'nJa q\Je se es a e- - - IU,g':1l". Que ü'jsle't,a '\1('-1" <1:1(1111 para ali, à lll'OLlll':l

' , ,'" • ,l!;;.,. ,,-

te!'iore' a lei atua' )""1 1'7', 1 J c tev C tribuia uma nota oficiar Pll-
_

", ,[ 'C"l .. ,I,',. de Vil loS, para compr:\l', Que melancólico' vê-lo 'a. 11,,1' ·2, que es e no a-
•

•• 4:> """' "' a "', fl:,........................ de trinta para quinu: cJiG�� ete ás vesperas das eleições, blicada em outro local, qu�
"''''.. ''' "'" ." passar, ig'nol'antaço e postulo, ao lado até de, ilus- .

O prazo pa"a ., rp'Ul·,-,n;',p "c' ',ratou do assllnto, o nleS',ll" absolutamente não reflete o
" "''' '.':" 'J L

-

Ü'es damas, l.a tarefa criminosa 'ele ostenbn seu
. oJ

I NFRACA"".O A' LEI ELEITORAL' tal do pleito, o que ?:guru �e podet' eC()i!lômico em cima de poures e nec�s3Hados
lContecendo com o sr. Adhe·, que se passou no encontro.

,
tornou pO,ss-ivel em virtude dil, l>a.trícios llôssos, que, e,s1ito hoje como êle estava

nar de Banas que ali foi a
I A :rs:OTA, OFICIAL DO

RIO, 6 (V. A,) - ° dele- Tribuna.l Superior Eleitoral simplificac"ão das '31('i'�,oes do chamado, ante-ontem, Dai .�. CATETE

I
qllaml'o llqui e:hegou!

, g:adQ Orlando Rangel, dire- ,no j)l'Olwio dia do pleito. O ultimo dia três, realln1,cL1�, pl) " �xpectativa pelo encontra E' a seguinte a nota oficial
Sil'va-nos a liçilo, para que nfw l'lcl'mitanios d' t ·b·d I ctt

.

,

• tal' da Divisão de Ordem Po- ,relatório daquela autoridade para presidente e vic,�-p:'e- �ntre os srs. Whitaker e Ca- IS 1'1 UI a pe o a e e, apo:>
.

I
m:lis isso. Fique-nos o episódio, l)i;}"a querermos

lítica e 'Sàcial, concluiu hoje '.sidente, a não ser e!ú nove fé Filho. quando surgiria a o despacho com o ministrJ
mais bem :Ífiueles que fazendo sua :1 nossa Pátria, Maria,

seu relatório sobre as dili- i abrange seis fol_?as datilo- Estados e alguns municípios, tem sabido senti-la com emoção: e l'i':;l)eitá-ia com solução definitiva, já que o da Fazenda, sr. José

-

gências que realizou para a- ,gráfadas, mas nao �ntl'a no onde tambem se votou p<>nt fel'vol'. ArCI'adeca111os ante-projeto da reforma es- Whitaker:
1 � -

a esse;;;, pOl'ijUC eles llio di- UE d h h· l'
Purar a infração ã lei eleito- mérito da questão. Trata-se, governac,lor, prefeito e verCf,- tava, em poder do presidente, m espac o oJe rea 1-

- zem apenas isto:
ral, 'comet�cla pela Rádio portanto, de trabalho expo3i, dor. _: Venha tudo a mim! :lesde a ultima reunião mi- zado com' o senhor ministro

Globo, segundO denuncia a- tivo para julgamento da jus Também muito concorreu �1isteríal ; o sr. Café 'Filho da Fazenda, o senhor presi-

presentada e recebida pelo tiça eleitoral. para ,essa simp'.ificaçã;) a ceve tempo suficiente para' dente
da República aceitou

,-� .,,_ � .MI_.� Jb.Dlw..iMra JM fii/I
..�_".".IilI. flI.iJJj..._ Jljfilll _.•••�.r;;; -_ _�IiJ< -.•••••_•.- 'a,. iA· ,....,.... _._,._.""._••._.,.D••_,._,._·.· _

• .,. .J-.W -.�-. "
fif, _

• .-••,.._ _ ..-.-..
as suges'tões feitas por s.

Após longos anos de vida de burocrata surpreendo- I "

trttbalno, por clois dias, do snr, Barnabé acometido de có- excia., no sentido da reforma
� me, às vêze3, a peTguntar-me si aceitei �)U errei na quasi I VIDA DE BUROCRATA'

licas de ftgado, comprovada pelo atestado médico calha- cambial, a fim de submete-

ír:_voluntária escolha d'::sse c�minho, forçado por contin- t lada: ��l para aut�riz�r a compra �e .u�11a c�ixa de fósf�- l� imediatamente a aprecia-
genCIaS neutrallsadoras ele mmha vontade, I LOS mülspensavel a vela que SubstltUlra a lampada quel- çao do Congresso Nacional,

E me smpreencle ainda mais a má disP03ição instintí- 'I
mada, Porque não se póde comprar outra lâmpada devido em face das ponderacões

va· de encontrár re�posta mecl�tada e segura à imp�rtuna I à inc�ist�ncia. d,e sa!do na vérba própria, dependente de constantes do parecer d� sr.

pergunta, Tomo atItude fatahsta, penso que podena ser I '
autorIzaçao mmEtenal que, por sua vez, aguarda despacho Consultor Geral ela Repúb!i-

piór o:u melhor, c conduzo o pensamento para outr03 ru,

I
.,-.._;�--- - ,_�c_,..

ITÀGIBA CAMPOS
do ��celentíssimo Senhor Presidente da República em Ex- ca".

11';.os. poslçao de Motivos submetida à sua elevada consideracãc,

Vivi apenas, s-em' os percalços da vida anterior, sem:
t El

Em ambiente de trabalho sem os requisít03 mínimos
.

dE: - --

novas crises financeira3 .. E conclúo residir l1êsse aspecto f' .

o' os de a�ministraç�o. priv�da e púf�li�ataPlb·esentdam-se confôrto e higiene, como parece ser o padrão adotado nas
,. .

.
_

. " lmensuravelS. Um obJetivo SImples e lClen e asea o na .',.
'

umca vantagem palpn,/el da carr,elra dp serVIço publlco, . ' ..

" , ." pequenas CIdades do mtenor, pelo nosso venerando e es ..

l '

,
- ,,_capacIdade mdlvIdual e na confJanca no senso de respon-, '

.

'

Porque sob outroslUi:1ngulos", Bem..... nao vamos adJetivar,
b·l'd d 't· , "

-

'.,

d I'
tmudo correIO e telegrafo.

, , .
' ,

"
. 'sa I I a e a mgmdo altos fms com o mmllllO e comp 1- ., , '.

os taIs angulm, e,Slm examma-los atraves os olhos super- I - O' t
' '.,

d' d f'
MUltas vezes em regIme de fllhotIsmo onde a incapa ..

,
.., ' cacoes. u 1'0 confuso complexo apOla o na escon '!an-, : "

'

.. mlOpes de um burocrata que Jamais procurou smecura," I L'·' d t' '.
t

-

I t
Cidade funclOnal, o desmteresse, o des'leixo a irresponsabi-'

, " "ça gera, eIs ecre os normas ms ruçoes regu amen os, - .

'

nem JamalS pensou em tornar-se membro da famosa
'd d

'
.

t.
'

t' . 't
' Ildade estao na ordem mversa da forca: e tamanho do pis-

, 't d
-

t·
01' ens e serVIço ro mas por anas orcamen os empe -

- .

.

Ordem da S. A. F., de mUI os a ep 03 aqUl e, em todo o'
h b b' b

'

t
-

'

d '1' d' tolao que coloca e ampara o filhote. No regime de promo-
, ,',. ,

'

I n os ver as su -ver as con as mo e os e impressos - , ,

Brasll. (Sendo possJve,} .ba)a algum ,leItor que por motIvos: 'I' d' d' ,', '1 'd
" coes as cegas quanto ao real merecImento que em tais

, , , ... '
' comp lca os em lversas vias co 01'1 as como o arCO-Ins .'

,

' ,
..

úbVlOS 'âesconheca a Slgla, e pretendendo falar claro, tra- I d 'd .
"

-

d
. .

1·'"
momento Implantam alto3 e esdruxulos critérios nem sem-

, , um mun o e cOisas para execuçao e COIsas sllnp lCISSl- .' .. . _

'
_

cluzo: Sombra e Agua Fresca). De quem procurou na1 bu- , D'f· lt'
' t'f'· 't" I· pre JustIflcavels frente a sa moral. Promocões em massa

,
. .., 'mas, I leU am-n as para JUS I lcar a eXls enCla c e Imeil- . . .

.

-

rocraCla apenas a .:;egurança fmancelra mc!Jspensavel ao 1'0 0 I. d f
. "

' .

,por merecimento ou antIgUldade, isto é, dos que merec!:'-
"'

'
.

d I I t 'd
,,0., Cjuac lOS e UnClOnal'lOS, --

desenvolver de Ul'Pª,'Vl a, c a-qua ou ros aepen em, comI'
, ram e nao mereceram nunca. Das punições difíceis, com-

um mínimo dé �l'ecfncia e produtividade, Base e esteio da Execução dificll exige numerosas equipes para a con- plicarias e demoradas, só passiveis através de processos

clec�nci�,; produtividade, e est�b�,li"d�de, ,de toc�o o ,bi,gani�-I f�r�ncia dos trabalh�3, E elê,sse labirinto, clêsses �jr:-ulos in- caríssimos' e complexos, após longo� l�eJ.atorios, de parece·

mo socIal. Lembrcm do "fasclO , sll11bolo eXIJre3S1 vo tao fmltamente progresslvos saem, como produtos hlbndos, ho- res de doutos procuradore3, de aSSIstentes, chef,':..o, direto-
.... mnl aplicado ao desastrado parti(lo ele Mussolini, a fim mens incapazes de idéias proprias, mecani\3adas, estupidi- res longinquos, presidentes desconhecidos, apressados em

de entendereri1 o conceito, i fi�ados, de�cnibai�çar-se do �:rocessó e desinteressados da sórte do

Busquei trabalho, segurança e, pos3ivelll1ente, progl'es- I' Tl�do é engenhosam:l1,te. compliCaclo�?sde a cl'eaç;j,Q �l1c1ivi,duo, �l.ais preocupados C�lJ� cons�'•. l'tes entrevistas a

O T,EUPOSO, Pensei em dedicar-me e, pelo esfôrço, pelo entusiasmo ,de setores de trabalho, diVIdIdos e sub-dIVIdIdos em depar, JornaIS, ew palestras com pohücos mfluentes, em reu- �
e rigor no cumprimento dos deveres, atingir 'à, poslçoes! t9.mel1to,s, ,divis?eS, se,ç?es, _

sub-seções, turmas, gabinéte�, niõe3, s?c,iais. e:11_ m!gDcios pessoais agóra facilitados pel� r p.revis,ão do tempo até às

reservadas aos homens com tais disposições e qualidade�, I Sub-ga�metes; a clas31flc�ç�0 do pessoal (l�lC l'crebe n?I1HlS tl"unsJto1'1a poslçao, 14 horas do dia 7.

sem favores ou 'preferência;, Tel'Ía .re:tli.zadO quanto espe- 'I de efetiVOS, extra-numeranos, c?�lil'ataclos, mensfdlst.f1.�:, l'ercebo agora que ,Rpesar de h,aver apenas bosqueja-I TElmpo - .Bom, com nabu-

rava? Teria, através dos anos, recebido em pazamento, va- ,diarista?, horistas, interinos, reqmsItaclos, empl'egattos 111'- CIO, em largos traços, o retrato maCIlento e generalisado ele losidade.
'

lar equivalente, e manticla, em altos niveis, a confiança da- 'dustriais, interinos, servidores; aos e:.:pedie,lte;:; sern fim, : s01'viço público, 2em descer a detalhes, e sem compará-!o i Temperatura - :j!]m eleva-

justiça dos julgamentos e no funciõnamento da maquina dêste para aquele, para dizer, "de acôrdo" e chutar para I ao de emprêsaS pr�vadas, escrevi o suficiente para esta ção. _'
'.

burocratica?
'

'

diante "ã consideração superior", "em fnce dos p:l.l'ecel'es", c:rônica. Prosseguirei em outra oportunidade, para com- i 'Ventos _ Norte a Leste,

Infelizmente, com muito pesar, a resposta é NliO. Um "em vista elas informações de fls," ete "confOl"ll1iclade com pletar a tarefa que me propuz, ele justificar :18 origens do moderados.
NÃO cómpassado, e fórte, convictamente fórte e sonoro, o inciso tal, do artigo tal, parágrafo único da Lei Lal, CuJ11- NÃO sonório, filho de convicção gerada em anos de óbsei'·. Temperaturas - Extremn':;

--000-- binado com a outra Lei tal, alterada pela mnis' novel, etc,

I
ção e p:,mas propl'ias. de ontem: Má�ima 23,2. MÍ-

EnOll1'1.e a, tl':msiç3.o, pOl'que a diferença entre os mé- � tar_:, Tudo isto; muitas vêzes, 11:1i'a jU3til'ic9.r a r,dt;1 ::lO 'Rio, setembro de 1955. nima 15,4._

Juarez
Adernar
Plinio

8.738
6.165
3.604
494Lacerda

Para Governador:
Gallotti . . . . . , , , , , . , .... , , . ,�'dição de hoje - ti páginas
Lacerda

Para Vice:
Miranda

• Herfberto

10.799
8.461

10.877
8.651

Para Presidente:
Juscelino

I.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



7 de Outubro de 1955 o ESTADO

A Imobiliária Miguel Danx o ESTADO
Mês de Outubro

(tarde) - Farmácia.Nelson - Rua Felipe

MINISTtRIO DA AGRICULTUhA

SERVIÇO FLORESTAL
DELEGACIA )t'LORESTAl, ....,._

REGIONAL ADIIINISTKAÇÀO
h.' Red.çio. Oflclna., à rua Coo-""CORDO" COM O ESTADO v&>

'ulhelro Mdr., n, 1611 T�I. "022 1 sábado
S&NTA UATARINA - Cx. Postal' 119. Schmidt.

A V I S O Diretor: RUB.liINJ 1-. _AlIOS
2 domingo _ Farmácia Nelson _ Rua Felipe Sch-

:& Delegacia Florestal Regional, midt..
Gerente: DOMINGOS r. OI .,

M dno scntidc. <te coibir, ao máximo pos-
".QUllW

. 3 segunda-feira (feriado) _ Farmácia o ema _ _

!sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de Impe- Rua João Pinto;
pedir os desastrosos efeitos econômicos .e ecológicos que )tepreilenlalltea: 8 sábado (tarde) _ Farmácia Santo Antônio _ Rua
acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção Represent.çõCII A.. 8. L�r4. Felipe Schmidt, 43.de todos os proprietários de terras e lavradores em geral, :I.t��a 3en.cor )jantai, 40 ._ iO .. 9 domingo _ Farmácia Santo Antônio _ Rua Fe-
para a exigência do cumprimento do Código Florestal andar.

.

Jipe Schmidt, 43.
,(Decr, 23.7$13 de 23-1-19�4) em todo o Estado; Tel.: 22-6924 -"'- Rio de ln.lro.

Lõ sábado (tarde) _ Farmácia Catarinense _ RuaRua i6 de Novembro 228 lio u

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO andar .ala 511 - aio P.ulG. Trajano. .

.

Nenhum proprietário de terras ou lavrador poder'; 16 domingo _ Farmácia Catarinense _ 'Rua Trajano.
proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar, "SSTNAHJRAS

22 sábado (tarde) _ Farmácia Noturna _ Rua Tra-Na Capitalcom antecedência .. ti nesessãría licença da autortdade flo- [ano .

restal competente, confurme dispõe, o Código Florestal em Ano • Cr' 1�0,OO I" 23 domingo '- Farmáci� Noturna·- Rua Trajano.
seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infr'ateres Semestre , _. Cr:) "0,00 29 sábado (tarde) _ Farmácia Esperança _ RuarI/( interior .

.sujeitos a penali�r.des.
Ano- . . . . . . . .. . •.•••.Cr' 0,00 i Conselheiro.Mafra.REFL,()RESTAl\�NTO SemestJ'e .. , ...•.•.... Cr'UO.OO I 30 domingo - Farmácia Esperança - Rua Conse-

Esta Nepa:.rtição, pela rêlle de viveiros.' flor.est.ais, eru. Anünct , mediante -ontráto. : Ih '. Mafra'Os ori"in1is, mesmo nio pu- eu o .''.
,

• ..ceoperaçâo, que mantem no Estad», dispõe de mudas e se- hlicadoa, não serão de olvidos, I O serviço noturno sera efetuado pelas Farmácias
mentes de espécies flcrestais e de ornamentação, para 10r- A direção não le.r.elponlalili&a Santo Antônio e Noturna situadas às ruaa.Felipe Schmidt,/

"I pelos concertoa emItI doO. no••:'-
.necimento aos f,gricultores em geral, interessados no rer 0-

tiKO' auinado!:.
.

43 e Trajano.
,restamento de.suas terras, além de prestar toda orien(;àção

I
A presente tabela não poderá ser alterada sem pré-técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob- vlavautorizacão dêste Departamento.tenção de empréstfmos para reflorestamento no Banco do INFORMAÇOES

. Departamento de Saúde Pública, em setembro de �9�5.Brasil, com [urus de 7% e prazo de 15 anos. . UTEIS t Luiz Osvaldo D'Acâmpora _ Inspetor de Farmácia,Os interessados em assuntos florestais, para a obten- -0---

ção de maiores sclarecímentos e requererem

autorizaçã<>'1
O Je.:tor anco_ntrArá, nlU'. ee-

,'. luna, Informaçoe. qu. nec .Ita.de Iicençapara queimada e derrubadas de mato, devem diàriamente fi d. imediato:

(dirigir-se �8 Agências Florestais Municipais ou diretamen- JORNA.IS 'l'.l.fvoe, VENDE-SE AS SEGUINTES PROPRIEDADES
------------------- R t-

-

lt d
'

.

S t O t o 6 O Estado .........•...•. 1.02Z A Casa ri. 12 na Rua dos Ilhéus (antiga Visconde_ __,.",.

.I 0.11
te a esta .ep�� içao, SI ua a a. rua an 0<1 umon n.

I A. G�zeJa Too d
.... oo·oo· .. �·:�Z Ouro Preto).

. ,

p�I �,'

e
�m �1���no��i�71) - _.- Caixa Postal, 395. �Itr�:da�e "".':: �

..

:::: ;;:010 A Casa n. 13 na Rua Silveira de Souza,

,$
e e on� .

IHlnoPS).penI.,.�eAIJSfiCi&J ........ 11.688
A C- o 1 3 R S t d Stern'broEndereço telegráfico: Agrisilvac _.' Ftortanúpehs, S. C.

_

. s asas n s, e na ua e e e e•

-_ Caridad,,, Uma casa de estuque na rua Servidão Moritz, (Morro)l/' ,
AI -

. '�'1"*"'� .

V
�;��;:�i:r? .,'::::: '.:::: ::: ::��: -eom ��:r�:�; :e xm����:�ç:o�r! t��'����õ�o x 30 no inicio

� ," DUIlAIfTE TODO DIA
.

iagem com segurança ��fi�:/��I:�.:::::::::':: ;:�:� da estrada do Pantanal (lado da Trindade), preço Cr$...
/ " no� I/IITlFJOS rapI'dez. . SMãa�taeÚr�n�el.bd)oaa.d����lJ·o..u�tCo:�r··�c·.·�r�- '.151 40.000,00

," .J .. ftl<L e � A tratar com o Sr. Doralêcio Soares ou o Sr. ' Sílvio

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

- '", Florianópolis - Itaja· - JoinvHle - Curitiba I Policia (Sala ComISSÁriO 2.038

a' lOS
) "l'?,

....J .
I Policia r Oab. Delea-ado) .. - 11.5".--

.

�

jCOMPANHIAS OJil

Age
....

Ilcía : B,us Deodoro esquina da TRANSPORT.lS
• Rua Tenente - 89veira tTAACÉR.��••.•... : .••. ••••. ..700

I Cruseí eo do Sul .•...... ,2.1100
Panatr ......•• '. • . • • . . . . • 1.55'
VariK ......••.••..•.•••• 1.111'
Lõide Aéreo. 1 .•01
Real, .... , ..•••........ :. 1.'58

• candinavas ....••.•.•••• 1.500
HOTÉIS

ILUX •••••••••••••••••••••

Magestic ........•.......

Metropol ••. , .....•••..••

La Porta ..... : .......•.
Cacique _ ..........••...

Central ....••...•.•...•..

ERtrela .. , ..•...........

[deal ... , ..
-
••••.••••.••••

ESTRE[TO
Disqu. . .. , .. ; .•..••..•••. ../ N'
í .

,.

FARMÀCIA DE PLANTA0
Tem a venda
Uma casa a Avenida Mauro Ramos

Uma casa a rua Visconde de OUl'O Preto

Uma casa a rua Deodoro cj13,50 de frente e 46,60
de fundo,

Uma casa e um lote a Aven idã Santa Catarina -

Estreito
Uma casa a rua 14 de Julho
Uma casa de madeira em Barreiros

.

Duas casas no Morro do Geraldo-Estreito
1 t to no MOl'I'ODuas casas e eum terreno para o eamen

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 cidàde
Quatro lotes em -Loridr ina - Paraná. . .

Tem compradores para casas em Flonanopohs des

ue cem a quatrocentos mil cruzeiros.

Negócio a dinheiro.
IARIA "MIGUEL DAUX"Informações na· IMOBIL

Rua CeI. Pedro Demoro 1541 - 10 andar Estreito ou

Edificio Ipase andar térreo - Fone &376 - Florianópolis
Uma confortável casa. à Rua, Presidente Coutinho.
Um terreno de 15x27 no Estreito, junto à Rua prin-

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

x
PRE' -VESlIBULARES llparelharem moderna e completa para IiIlu,"\,uer exa...

radloJÓpc•.

1;01l1
1l.276
1.1.7
8.821
1.4'
'�.694
1.171
I.IIí

'I .

Radiograftaa e radiosCOpia!!!.
Pulmões e coração (torax) .

Estomago - Intestinos e .figad,a (coleclstorrafla).
Rins e bexiga (Pteloguarta).
Utero e anexos: Hist6ro-salpln�ografhl com Insufla- .

ção das trompas para djagn�tiéo da esterffidade.
Radiografias de ossos em �eraL
Medidas exa;as dos diametrot da baciA para orienta,.

ção do parto (Rádlo-pel'rlmdria).-
Dlàrlamente na Maternlàade Dr. Carlo!! Cort�iII..

PARA AS FACULDADES DE DIREITO, FILOSOFIa,
MEDICINA, FARMACIA E ODONTOLOGIA.'

18ANCOdeCRf�ITO POPULARI'·CURSO BOSCO '

eAGRiCOLA·' .• I
l\latrícula: Livraria Lider, até 31 de agôsto.

RMo; (J�, 16 ' '. I

Informações: Local aciina ou pelos telefones 2316 e
_ f"LOrllANOPOlIS _ Sió..eÓIArlnô.3661. 1 ' /

Início das aulas: 1 <le setembro. I' � �
_

����'��.-r'-h-"l,.,-'· ---r--�I--N-OICADO·R �ROFíS§IONAL:I' DR\O�;��:P.STOS
,

.

MÉDICO •

Com prática no DOlplta.1 SI .. I
DR. I. Lo.BATO DR. WALMOR ZOMER Francll!co de A8al. e na 0'lntll

Cas"l do Rio de Janelr.FILHO 'GARCIA CLINICA MÉDICADoellç.._'''o ap.rellio rell.lralÓrlo ; 01.10.... Deia ..areal.... Na- CARDIOLOGiA•
: TUBBRCULOS. 1·�lo... J .� Medldaa 'a UlI1.",,· -

Contultório: Rua Vitor ••1_DR. ANTONIO DIB
. RADIOGRAFIA :I RADIOSCOPIA! Ilda<J.... Dr••n I

reles, 22 Tel. �676.
MUSSl .,'- DOS PULMOilS I

E1("llIterno lIor cone.r.o ü 111.-, Horários: Sellunda., Qu..rt•• e. Clrutltla do Torax ternldace-E.cola Sexta feiras:- JlU:DIC.,OS -

'l<'ormado pela F'aculdadO! Nado- ((S.r'fiç. elo Prof. Oetiv1,) ....

1
Das 16 às 18 hora.. l'rat ...m�nto moderno daCIRURGIA JLiNICJ. ! lIal de Medicina, 1'11119101'1." I I IIr1l'ne. Llm.) .

Residência: Rua Fdip. Sda- SIlclLIS
.

GlIRAL-PART08
'1"- Tlaloclrortrlllo do· Ho."ltal N.... i Ex-l.l!terno do Serviço df, Clrar; midt, 23 - 20 .ndfor, "pt. 1- -

Consultórió _ Rua Victor.iervlço complillW • ·'lpeCI._1
, rh )l.II..lIII . j 1'1.... Ho.plt�1 L A. P. _li.. 1'. C.I· Tel. 8.002 ,_....do daa DG.NOAS D. S.�HO-
'Curllo ele e.1Jedlll�..�.A$ 31.1" '..

110 )tIo d� Ja.elro. .'

'

. Meirel1es, 22.k.AS, c0!I' mod.rno. m6todol 'it. S. N. T. Et-I:&ter.a � lh:-ame ... MedICO do Ho�pJtal de CarIdade DR. HENRIQUE PRISCO HOItAHIO:dlarn6.tlcol , tratam.nto.

I tente ;le Cinrcl. •• PI'e! Viii. e da Matermda'!_e Dr. Carlos.,
PARAISO8ULPOSCQPIA - HIST.�O, --= Gulmarlea (:RIO!.'! Correa I' Das 13 às 16 horas.SALPINGOGRAFIA - .M_A O

CO.la: Felip. 8cltmtdt. I' --, DO.8NQAS D:I S:lNHO.Ar -

_

M��ICO
.
Telefone: ConsultórioLlSIO BASAL

'Fon& 1801 i PARTOS - OP.RAÇO.S Operaçoi!& _ Doençaa de 8,.-•. R.i1oteral.lIA pGr o.... e�r:u- Atenda em IlOfl! '!Dare"'.. I Cona: RUI Joio Pinto n. III,! nhoraa _ Clínlc. de Adtll.toa. 3.415I:letrocoa.ul.çlo -� lIaloa ,.1 tu
ReM,: __: Rnll .I.t.ve• .l1Jnlo1'. da. 16,00 li 18,00 h(,"�I'I, Cu;so de E8p�ciali'\acio no

. Rsidência: Rua Jo86 doVioleta e Infra Ver .ieUl..
- �o - Fone' !IS, Pela manhã .tend. dll- '{osplt.l 40� Snvldor.. do •• -

Per'el'ra 158 _ Praia
Coanlt6llo:' Rua Tr.jano. n . .1, .________ riamenta no Bo.pital d.,tado. I Valel° .ndax: - Mdi:flclo do Io'Dkpio.

DR. YLMAR CORRAA Caridad.. I (Serviço do Prof. lI.ri.no 411. da Saudade _ Coqueiros.Horiírto: DaI.II l. llI-!aor.1'I -

Residência: Andrade)

I
Dr. "USSI. �or". CLiJ:\ICA IIUDJC.A Rua: Gelleral Bitt4nconl"1 n. Consultas'_ -Pel. manlal 1&0 DR. ANTONIO GOMES nED8I 15 la 1.8. - Dra_ ,CONSULTAS. d81 I? _.-, U !ao-

191. Tele'fono: Z.611l. HospHel de Cuid.de,'
�

IUSSI Ia..
,. _

_. .. A tarde da. 1ri10 h. &m dian- AL1�UilIDARelidlnct., 1...,.11111& Trom- Rua 'lJradentrr. .I - I'onll U415

1 DR NEWTON te no cOllsultório 'RUi NUD.' ADVOGADOpowlky. 84.
DR JOS'" TAVAP..J:B O'AVILA Machado 17 :J�qUir·r. 4. TII'.- Escritório. R.,iGanel",• A

dentes. 'fel. 2766 Av. Rercilio LUll, 11nR J"I"rt 10 DOm IRACEMA CIRURGU. GJ!Rt..L
! Residencia - l"1Ia Pr.eI4.nt. Telefone: 11411.J.I, U.L.I

'. Doençae de Senhora. - Proc&o- Coutinl}o 44.
_

.

_VlElRA �;:.J�IA� J.rJib�S�S .lat 10lria - �letrklel.d� MU!e.

I CLINICA DR. NEY PERfiONE.�DICO , D,· Serviço Nadonal d• .oo�n- Consult2rJo: Ru•. Vlto.r ••1-
de .. MUNDIISPI:CIALISTA I.' OLHOS, I

'as )lentai.. "ele a n. t8 •

- Telefon.. aS07., OLHOS - °PVIDOB - N ....IZ
-

1
OUVIDOS, NARIZ II GARGAN!,A. !

ç
Chefe do Amhulat u �'Bit!;- .

Consul.'Ml. Da. 15 ,,"ora••m I GARGANT"" I For;nado p,,'�. Faculd.�. N_.e�· Clínica Geral
.

rRATA••NTO I .OP·l·.A_�"··3 I ne Mental �" I dl�ets�'(]ência' Fone '.211. DO 1ao. de �e�lcIBa .�U1 eUlded,
Especialista-em moléstias de Senhoras e vias urIná.IlIfr.-VullleUao.- N.blril.a...... ·- I Plliquiatr. do üocpiul -

R' BI' '71 DR. GUER!tEIRO I,)A FONSECA I RIO DO. Jr���.I'>O .
'Ultra-Bo-. ., Colôni. Sent'Ana. ua. umenau n. .

Chefe do Serviço d. OTOllI- '.
......, ... nas.(Tr.ta•••t. ti. 1I1••alle e.•• , Convul.oteral'l. p.lo 31ouo-, Gf,,���8AS D3L�i�!:L�OO �J- NO do H08J:ital de Floit.n6poUa".: AneTf€S�'ol:te::e::� "�,�'. de

Cura r:ldical das infecções agudas e crolllc&s,_ do
' oper.�o)

-. 'choqu€> 'I cardillzol. Ina\:.lill ,ra-
'" -

-

: '?ossue a CLINICA o. A.PAIt:l-1 au (! o I.U.
.'

.

.. • .

b
'.A••lo-reU.oacopi. - _!C.lta 'e pia . .'lrfaíarioterapi:a. P.ico�cra;!::l.' TOMAGO B DUODIINO, �Il=. LHOS MAIS MODlilRNOS PARA,' Prof. Fernando Pauhno,

. aparelho g:Dlto-urlDarlO eI? 'l� os 08 sexos.Oellloa _. IIMer•• r ' .....u CO�SULTAS: MUç.' .'" �t'.Í'" I
GIA-DERMATOJ,I)GIA • CLI

jl'RATAMEN:i'(\
daa DOIlNNO.AS I !n._terno

Jlor I
. �"los. do S.n1çe Doenças do aparelho D1ges�lvo e do 11stemA ••rvO.(I;,<I. Ct__ llI.olarl....l' (Wc. ta. dai 1Ií l8 li .ora. '"'.::", I

NICA C.JlRAL
da ESPECIALIDAD. "e Clrurg"18. • .

á 2 21L á 6
•• "ta••) (manhl)

.

DR. JULIO PAUPn-z . Consulta. _ pll.. m.,nU.o �TO!. Pe�lo d� I!�u.�. HOrarlO! �01í s. 1 � 72 S •

.,.

BorArio da. • àI 11 ...ras ".j Rua Anita Garib.'di. uqa.__ , FILHO ! HOSPITAL. i
g.t'lll!"lO ,Pc'r . .no na ....ter- ConsultorlO: R. Tiradentes, 12 _ 10 . .t4:nda. _ FOD••da. li l. 18 !ao!"... de General J3itt.ncollfÍ.

.

.

a I À TARDE _ du•• aa 1"\ _ I nlllatl.e - ��cola. '3246 '.Con.ult6rio: - Ra VI"r ••1- RE:,?IOENCILI .&<1& Ilo: Uva,! Ex Interno da 20 .nfermar1&
no CONSULTORio ' Prof. OtávIO ROGrJguel Llm. _

.
r.I.1-11 - J'on. M'1I. 139 Te1.290l ,e ServIço d. eaatr:o-enterololl'l., CONS!TLTORIO ..,.. .... C9.' Interno por ! �no do P nto

I Residencla: R. Lacerda Coutinho, 18 __ (ChácaraR••• - "u. Slo lor•••• -

-._..,.
---'-- I da Santa Casa. do RIO �" Jeo.lro IILHEOS ° Z

! Socorro
E h) _ F . 8248'on.lftl

'.

DR ARMANDO VAI.Jft... I(Prof. W, B::;rarllmelh). . RESro-;NCI.\ . FeUa BC.h-11
". O�ERAÇC.l!lS

,
,40 span a one. .

- •
.

. . , Curso de neuTololrl& (Prof. I· o '
II CLINICA DIil ADULT IDR. 8AMU.L FON8J1CA RIO DE ASSIS .' Austregesi!o). 1I11dt n 113 Tel. 2166

DOENÇAS D1I ':;.NrúR_\S
�._-••"""""'-"""""."-_"""""""'_-".oI",".•""/'..,"...DTI8TA Do. Serviço. de CUIlle. W.II.Ul Ex interno do Ho.plta! m.ter- CONSULTAS: .1'-.0 Bo.pltal d. .

.

.Cli�:!UaG���1a ;._ Pro.... <ta A..i.tênclll Mnniclp.l • )i<MI- nidade V. Amaral. DR. ANTON�O MONIZ Caridade diáriamente pela ma-
Dr. Cesar Batalha.da Silveirapltal de C.riel.eI. I DOENÇAS INTJ:IlNAI DE ARAGAO nhã.D.n:ar� J: • Wr.·V.r....... CLiNICA .ilDICA n. C.RUN-. Coração. i:.tôma ..o, 'ate.�Do,

CIRURGIA TRIJIU!lA'l'OLOGl.A ' 5&.s 6&.s Sab. das 9 às 11 horas. Cirurgião Dentista
Con.ult6rio • -".1.'.01a1 a.. OAB • ADULTOS

'1!�ll'adO
e vi.. bUi.r.... 1:1ne. "",.-

Ortop.dl. I 2& aa 4& das 14 às 16 horas.
Clínica de Adultos e Criançasr.'l'nando .acUie I. - .AI.rela - rJOB c ntero.

Vltlsr ..1:1'81.. Consultório: Joio Pin�, 11. no Consultório à Rua Joio Pinto
Raio X rT.l.fon.: Ilil Con.nlt6rio: .0 N.n.. 11.- ConlUltórto'

DRS 16 à. 17 diáriam.nto. nr. 16 (lo andar).·Con.uit•• : 41•••,08 " 11,.' ehado," - Con.aUa. I•• 11 u ZZ"
hora.. �fenos KGB SAbado. RI<.:SIDENCIA: _ R'. Doerh Atende cóm Hora Marcada• da. 14,00 i. 18, laora. 18 hor.. "!OU l� b .18
n". BMal•.,. 10. Res: Bocaiuv. 115. Shutel 129 _: Telef. 3.288

Felipe Schmidt 39 A Salas 3 e 4Xxcl)Jlivam.nt."eom· laora JIIar- ...tidInCI.:,.ua .1;�CIl.1 Gal-IF !:SI����II: Fone: _ Si.7U.
" Florianópolis:..... L i)..rm., I - onel o:.

f

DRA. 'lVLABYSLA"A
W. IlUSSl

MARIO DE.LARMO

CAN1'IÇÃO
I\l�D[CO

CLtNICA DE CR.IANÇAS
ADULTOS

Di Lauro Daura

DR. CLARNO G. DR. VIDAL DUTRA FILHO
MÉDICO DE CRIANÇAS·

Consultõl"io: Felipe Schmidt,
38 (das 14 às 17 horas) .

Residência': Tenente Silve-ira,
130 (F"'ne ,\1165)

GALLETl'I

I -ADVOGADO-
Rua Vitor BeireI.. , 60.

jOrl/.I: 1 .•68 - Florl.nópoli�

DR. MARIO· WEN
.

DHAUSENDoenças Internas

CORAÇAO - FIGADO -

'tUNS - INTESTINOS

CLINICA MttDICA D. ADULTOS
Iil CRIANÇAS

Consultório - Ru. Joio PlD·
to, 10 - Tel. !I. 769.
Consultas:, D.. 4 li I !aOT·· •.
Residência, Rua I.t•.,.. lt·

nior, n. Tel. 1I.8IZ .

.

.'0 MELHOR JURO;.
..

�" ',.;
. ..

.

,

§'%.'
i

'\

DR. ANTONIO BATISTA
JUNIOR

CLINICA J:SPECIALIUDA DJt
. CRIANCA!

Conault.. d..,. á. 11 horal.
.Ru.• Cun•. Padre II.u.IID)aO.

l2.

i ... ';" .

.

.,.

DEPOSITeS POPULARES

BANCO" AGRíCOLA
-' '.

.

','. �.:

'ç,,,u� ZJRAJAI(.,: ufS:,
.

.

'. -fLORIAN6po"IS�
.

.'

��, ' , ",

ADVOGADOS
DR. JOst MEDEIROS

VIEIRA
- ADVOGADO -

�aixa Pod.1 liO - haj.!
Santa Catarina.

1
I

---�-----_.:,.._-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO
.

Plorfanôpolís, Sexta-feira, 7 de Outubro de 1955
,-------------_-_______,'--._- -------- -----..--

)

Sociais
MÃE

LEONCIO CORREIA

"Mãe! minha mãe! na augusta claridade
Dos teus olhos tranquilos e radiosos
Ri-se Deus, e, se Deus não rir, quem há de

Rir, ó Santa, por olhos tão piedosos?
.

.

Como as estrêlas pela imensidade
Desenrolam-se nêles dons formosos
Dessa alma, e' os vejo, Mãe, - com que saudade,
Com que sabor de beijos lacrimosos!

Tu, que a vida me dando, Mãe, me deste
Parte da tua, e o teu amor, que enlaça
Meu sêr, como uma faixa azul celeste,

,

Sei que darias, com um sorriso doce,
�

Para salvar teu filho da desgraça
A própria vida, se preciso fosse".

ANIVERSÁRIOS aniversário natalicio;
- jovem Valter de Oli

veira Cruz, residente no Es
treito
- jovem Alaor Marcos de

Souza;
- Eunice Callado Caldei-

FAZEM ANOS, HOJE:

- sr. Newton Almeida,
destacado funcionário do
Bãnco do Brasil.

- sra. d.' Alba Grizard

Pessi esposa do sr. Haroldo

Pessi, funcionário da Dire

toria de Estradas de Roda-

m;

r: jovem Arlene Felipe
Vaz, filha do sr. José da
Costa Vaz, funcionário pú
blico estadual;
- menina Cleusa Elí Bar

bosa, filha do sr. Manoel
Alfredo Barbosa,
- menina Déa Cunha, fi

lha' do sr. Guilherme Cunha
e sua exma. esposa d. Maria

menina Maria-Zélia, Carolina Glavam Cunha;
encanto do lar do sr. Plínio - Fez anos ontem, a srta,

Franzoui Júnior e sua exma, INadir Goulart, filha do sr,

esposa, d. Maria José

GUi-IVirgulino
R. Goulart e de

)
marães Franzoni, vê trans- sua exma. esposa sra, d. Ce-

correr, nesta data o seu 90 cil ia J. Goulart, .

gem;
- sr. Alfredo Campos,

ex-deputado estadual resi
dente em Blumenau, onde

goza de prest.igio pelas suas

elevadas, qualidades mo-

rais ;

Parliclpaçã·o ..
,

. CANUTO SIMAS E
SENHORA

VVA, ADÉLIA BAUER ..

AMORIM
Participa aos parentes e

pessôas- . amigas, o contrato

de casamento de seu filho
OSNILDO, com a srta. 1trif'

Participam aos parentes e

... pessôas de suas re-Iações, o

r eDntrato dê casamento de

>\ur! filha ÉRIS, com o sr.

Osnildo Amorim. Simas.
OSNILDO e ÉRIS

confirmam

Bstreito, 1-10-55 Fpolis., 1-10-55.

Participação
'-'-

VIUVA RUBIA AMAN-

il'E., tem o prazer de parti
cipar aos seus' parentes e

amigos, o .contrato de caSã

mento de sua filha Marb\.
Matilde com o sr. Céli�
Momm.

CONRADO A. MONN E

SRA., tem o pl�azer de par·

ticipar aos se,us parentes e

ãmigos, o contrato de cU'sa,

menta de seu filho Célio
com a srta. Maria Matilde.

Fpolis 1/10/55
Fpolis 1/10/55

_ Célio e Maria Matilde
Noivos

Participàção
DILSON ABELARDO DA SILVA'

:e:

NELI DA SILVA

participam' aos llarentes e. amigos o nascimento de

seu filho "corrido na Maternidade "Dr. Carlos Corrêa"

que na Pia batismal recebeu o nome de ALCIDES BARRE

']'0 DA SILVA.

.Aterlção
,

'A TAC - Ttansportes Aéreos Catarinense S. A., tem'
a grata satisfacão de comunicar ao público em geral, que
para melhor at-ender seus clientes e amigos, instalo.u em

sua loja de passagens, à rua Felil>e Schmidt n. 24, mais
um telefone de n. 2.111, que também, com o de n. 3.700,
atenderá a qualquer chamada, no período das 08,00 às

22,00 horas, di�riamente, aos que lhe honram com sua

preferência.

CASA-VENDE-SE .

VEND�-ElE RESID�NCIA E� PONTO C:;:;:NTRAL

DA CIDADE.
LÓCAL - AVENIDA RIQ. BRANCO 185

TRATAR COM O SNR. AtVARO VEIGA

TELEFONES 2933 e 3501

-_.--

Representação '

Aeeitamos para o Estado de S. Paulo. ORGAV�N
DAS PAULISTA, dirigida por HALEMBECK, ex-dne

tal' de grande . companhia desta praça. Rua Senador

Queiroz, "96 - 3D -- 306 ---: São Paulo.

TERNOS DE LINHO A MELHOR ARMA CONTRA O

I .

CALOR
.

t �/;;:----:
A índusn-ia nacional de confecções logrou obter

I �I'
• ).estcs ultimas anos,' um desenvolvimento digno de admi- <:»

,'ac:ão. Pequena e ruJimentar como era no seu inicio, po- =:»
.ie-se af írmnr que ela hoje representa um dos' grandes' .....

I \' "', .

.,Iicerces do parque industrial brasileiro. ',) por SINHÁ ,SARNEIRO, _ ..

'-.

• 'CONSULtORA O� HIGI�N� INFANTI� QA l-Q.HIj'ON .......
A esse admirável progresso e que tanto nos honra, ., " .'" ... ,�......._, ....

muito se deve á' brilhante contribuição de diversas fa
n-icas do l{aís, entre as quais cumpre destacar as Fabri- "COISAS DE RECEM-NAS· pode sobreviver e enfrentar

cas Wholens e Ducal. Esmerando-se sempre em produzir CIDOS ... " os problemas complicados

.im produto de alta classe e perfeito acabamento ao par Apesar de ser o objeto de da vida? Não se preocupe.

.l.e uma seleção rigorósa nos tecidos, puderam conquís- todo o carinho e ternura, Ele é, na verdade, um orga

:.1' a preferencia geral em todos os recantos do Brasil. um rncérn-nascldo é, muitas n ismo bastante completo e

Ha, ainda, fi salientar como uma das caracteristicas vezes, capaz de causar mui- ,resistente. �le sabe mamar,

lominantes das roupas destas renomadas marcas, a sua ta consternação a uma jo- i dormir e se manifestar com

.erfeita modelagem, mercê dos preciósos ensinamentos vem mãezinha. Suas exi-
I
uma vozinha que sôa pela

.dquiridos pelos seus tecnicos nos estagios ,efectuados gências e eomportamento
'

casa tôda. Portanto, não se

.os Estados Unidos. são contraditórios. Causam t
-preocupe. Simplesmente,

Correspondendo á preferencia que lhes têm sido dís- confusão e preocupação. Se- aceite-o como é.

.ensada, vêm agora as Fabricas Wholens e Ducal de rá que êle realmente' está NADA DE EXCESSOS

lançar as novidades para o próximo verão..Este lança-· bem? Por que se assusta Ninguém pode passai, sem

[lento se constitue de ternos de linho, incontestavelmen- tanto? Por que sua

resPira-,
' água que é um elemento in-

te a.,melho�· arma contra o calor, cuja magnifica qualida- ção é ofegante, e irregular? EM MEMÓRIA
dispensável ao organismo ..

de e perfeição confirmam o alto conceito que desfrutam A jovem mãe está cheia de I
No entanto, o abuso de Ií-

.entro da industria nacional. dúvidas e precisa ser recon-I 1 �uj�o� às refeições é pre-

Vale, realmente a pena conhecer na' "Ã. Modelar", Iortada. WASHI.N,GTON,.4 (U. P.) judicial porque, entre ou-

.üstrtbuidora.Cexclusíva entre nós destas consagradas O bebê se assusta fàCil-l-:- � CO�lte, ESP�(,lal �a �r-I tros inc_onvenientes, djficu�
.narcas de roupa, as novidades recem-lançadas e que se..: mente com qualquer b.aru- g�I)lZaçaO �os Estados

�ll,e-I
ta a açao dos sucos qu..e (h-

.:ão, sem duvida alguma, o maior sucesso de vendas deste lho porque seu sistema ner- nc�nos esta empreendendo gerem os alimentos.

vos'o ainda não aprendeu a. est�do� de um ,P�()j:to, para

I
Facilite o trabalho do

., t1'0IaI' Seu corpinho a ereçao da estatua " merno- estômago, evitando o
se con ,. .

d C d 11'
.

reage com um estremeci- na

:.. 01' e Hull, antigo excesso de líquidos às

menta súbito, os olhinhos secre ano de Estado. refeições. - SNES.

se al'regalam por uns ins- , ')
tantes, Poderá até chorar

e molhar as fraldas. Aínda

não existem meias medidas;

PARIS - A Academia de de altos fornos primitivos todo o seu serzinho_reage ao

.nscrições' e Belas Letras ou- Esses "mineiros" dos pri- susto;

Jiu interessante comunica- meiros dias do mundo te- Um bebê é tão bobinho

;ão do seu membrosr. Scha- rram explorado filões cupr i- que até respirar precisa a

-ffer sôbre as pesquizas ar- cos superficiais. O combus- prender. Leva algum tempo

lueológicas efetuadas por tível desses pioneiros deve- até que os nervos que con- I

\1. J. Perrot na antiga Ber- ria ser a terebentína, que trolam esta importante fun

sabê, no sul da palestina. explica a disposição de seu ção estabeleçam o ritmo re-

Um. centro de metalurg is- centro. Ao l!1ctü desse centro gular da respiração, que o

as .pré-histórico foi desco- industrial, descobriram-se 'acompanhará pelo resto da
__

.erto, apresentando casas também restos de uma ins- vida. Portanto, não se preo

.ubterrâneas, talve-z algu- talação agrícola. cupe -' os nervos já estão

l'HIS galerias de exploração Todas essas descobertas 'funéionando o suficiente pa

'bmbém numerosos obje- palestinas deverão ser, se- ra manter os pulmõezinhos
os que servem ao preparo' gundo o cientista Perrot, zheios de ar.

lo cobre. Especialmente, f'o- do terceiro milenário da Porque que o bebê deve

-am encontrados embriões lOssa éjJpca. (SII). :wluçar depois ,de mamar?

3implesme\1te porque é um

pequeno guloso e, não cons�-I2:uindo mamar com a rapl

lez que deseja, engole uma

Joa porção de ar junto com

) leite. Se não se livrar des- IMP�IMEM·SE DO:::? DIIl

�a bólha de....ar, poderá sen- NO MUI)/DO INTE/k!O) uMf.
, Mê:D//l DE

;ir dor. Basta segurar o ne- f\J 223 '1'(4- 000 E XEMPUJ12ES
,ê com a cabecinha al)oiada o, ])f: J012N/J/S,

10 seu' ombro,� ��ten-d�-lh� I .:::
'.evementê" nas costas, ate'

que'o sol�lço venha.

ApareI�te estrabismo é

;1m fonte de gr�nde preo�u- iJação para a Jovem mae.
1---........---

�ntretanto, o que acontece I
la grande maiOl'ia dos "ea- I
::lOS, é que eis músculos ocu-

.

d
-

t- f' I
lares am a nao es ao. su l-Icientemente desenvolvld.

os e

Ios olhos parecem' estar ves

gos. Podem estar ,(ira,dos I '

para dentro ou para fora.

QU;111do o pequeno príncipe
herdeiro chegar à madura

ldade de três meses, você

:lotará com satisfação que

�sta tendência terá desapa- i

'ecido. Seus olhinhos pode- I

cão ain(l!1 ficar um pouco

vesgos se olhar um objeto
nníito proxlmo, mas. isto

também se, e.orrigirá com o

te_mpo. .

Por que insiste em conti-

nuar a chorar? Voce fez o

que pôde: deixou-o soluçar,
trocolÍ-lhe as fraldas e con

tinua a chorar como se o

coração lhe fosse partir.
LIMA, 4 (U. P.) - Os in- I NOVA IORQUE, 4 (U. r) Pois, talvez seja exatamente

dias "Piros", de ,PU lddl). e· - SH'fB) - Segundo infor- isto o que está acontecendo.
os "Amahucas" ,; "Yamina- ma o New Iorque Herald Tri- Talvez êle esteja se sentin

zuas", de outro, têln tlavado �une", citando dados elo ser- do solitário -e abandonfldo,
"

violentas batalhas campfJ.is viço agrícola do Depart:l.lnen.;:- probrezinho, e que outra

�a província de MaGn, De- to de Agricultura, a produ- maneira tem para lhe con

�>artamento de Madre àe ção .mundial de cacau para tal' essa profunda mágoa?
Dios. 1955-56 é estimada f!1lJ .. -. •. Pegue-o ao colo por alguns

796.000 toneladas bl'utR:>, -,' minutos e demonstre-lhe um

11,3% acima da de- 195'1 e pouco mais de afeição. Isto,
12,8%k da do periodo do pré· muitas. vêzes, resolve o. ca

guerra. Os preços te1"1 baixa- J �o.

do, e são m,uito inferiol'e� ac,> Seu filhotinho é tão mi
do alto nível de 1954. Oonti- núsculo e indefeso que vo

nuam, todavia, encorajado- cê fica até com mêdo. Como
res. é que um serzinho assi'!11

.

''':'\C'

GRATO O BRASIL
I

AOS LATINO-AME
RICANOS

PARIS, 4 (U. P.) � O en

carregado
_

de negócios do

Brasil na França, sr. Ilmar

Penna Marinho, visitou pes
soalmente os chefes das mts

sões diplomáticas latino-a
merícanas da França, para
agradecer-lhes a símpatla
que lhe demonstraram, as:
sim como a sra. Caio de Mello

Franco, por ocasião do fale
cimento do embaixador Caio
de Mello Franco.

.'

.erão,

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r

ACADEMIA DE INSCRICÕES
J

rBELAS LETRAS

----,-------------------------------�------------

MUSEU NAVAL DE LORIETN
PARIS .._ Decreto gover- _!.l;_rquitetos da Cómpunhh

.lamentaI acaba de dar vida elas In(Has em 1744. Há,
lficial �Q_ novo Museu Na.

I
mais, 110 Museu, verdadeira

ai de Lori'etn. ,�coleºão de anj;igutdades e
.

lobjetos raros �e tqãa a r�-
A mais bela peça 'desse gUio, inclusivé tr"g secuIa
[useu é a célebJ:.e ;'!'orré da 'res "rrioinhõs (le ventQ", ri-'
lei\coberb. que, há mais de 'quissimas porcelanas da
:ois séculos, domina a barra' companhia das Iudias, que
:e Lorient e que os bombar-

t
se tomaram de valor inesti·

!eios da última gllerr:, pou-Imável visto como com n

lnram. As primeiras pedr[\s guerra em 19!13 quase que
lesse mon umental resto ar-I práticamente . dei\:1parcC'e·
quiteto foram postns pelos I c[lm de toda a' parte. (SI!).

Você' sabia- que ...

FREDERIC MISTRAL
PAW� - Os 236 partici- ram como teatro a Igreja. em

pantes franceses e estran- 'que Mistral foi batisado e o

geiros ._ do Primeil'O Con- t
pequeno cemliério onde 'se

gresso lutel'llacÍonal de' eleva o mausoléc do poeta.
I

Língua e L<iteratura do Sul' Grande desfile flodorico se

da França foram a Maillan-I .

ne, afim de ali aSSIStirem as efetuou, termina.ndo com

cenmonlas ,comemorativas uma festa campestre n,o

do 1250 aniversário do nas· "Mas du Jug'e", onde nasceu.

3imento de Frederic Mistral. o taumaturgo da poesia pro
Essas manifestações tive- ·,'ença l. (SII).

..... DE !lCÓI2DO COM

... uM ESTuDO DE
-o 2000 ProFISSÕES .

r- tJ V/Dt:J DE UM
J

����I1i��� JUIZ ESPOI2TlvO
COTé'!<E.MENC>5 PEI2IGQ
Do t;>UE .ANTéRIOQMEN7t= ""'t!s'
Q DE' uM i'l127/STtJ DE 'C/NE'Vlt! 'MUI TO
MIl/S,. Os INST'<wrCR�5 DE éSQul
SOFf2EM MENOS PC/DENTES Q</é os TlUJr/JDOl2.ES
DE� CAV/lLOS, E,v'72E PS OCuOL:JCOb'5 IVlIJI.5 DE:R'C-o.:ms
�/(;URQ,VI t/ DE tJl'Vt/,\11 r::)[:I012, f\10TOC/CuSlQ E.

cJOG/lDO'!2 DE /:)01..0,

VIOLENTAS
/ I PRODUÇÃO MUN-

\

BATALHAS, DIAL DE CACÁU

H2.0-APLA

.. ;:.- 'j

MACIÇA A VOTA

çÃO NO DISTRITO
.

O Presidente. do Tribunal
Riegional Eleitoral do Distri

to' Federal, desembargador
Eurico' Paixão, declarou ao

DC calcular em 30% a abs

tenção do eleitorado cariocn.
AVENTURAS DO ZE-MUTRE'TA

nas eleições ontem realiza-

\

HOJ E NO PASSADO
7 DE OUTljJBRO

A data de hoje record�-nos que:
em 1645, foi assinado o cnamado manifesto do
direito com qlie os moradores de Pernambu�o se

levantaram contra a dominação dos holandeses;
nesta mesma data Fernandes Vieira foi aclama
do Governador;
em 1650, os holandeses, intentaram um átaque a

estância de Aguiar, se,ndo repelidos pelo Capi
tão' Manuel de Aguiar que se aohava na defesa
com um destacamento de tropas da Bahia;
em 1794, faleceu em Lisbôa, João Pereira Cal
dás, que foi governadoa' de algumas Capitanias
no Brasil;
em 1803, na pov'oação de Pôrto do Salgado' CRio'
São Francisco), .nasceu José .Antônio Marinho,
falecendo �m 13 de Ml}rço de 1853. Foi um dos
participantes da Revolução Mineira de 1842,
cuja história escreveu;
em 1831, o General José Maria Pinto Peixoto re

uniu 'no Arsenal da Marinha as forças do Go
vêrno para combater as forças do Corpo, de Ar-

.

tilharia de Marinha que se revoltara no dia 6
do- mesmo mês, sufocando o movimento;
em 1840, os farrollpilh�s foram repelidos no Rio'
Canôas, nestê Estado, Ipelo Capitão Taborda.

I André Nilo .T&dasco

Representações
.

Firma estabelecida em São Paulo, disptl�do de ca

pital oferece-se para representar nessa' cidade firmas

deste Estado. Alem disso estudamos propostas para ne:

gociações diretas. Cartas para Representações Con---"

gresso Ltda. Rua Fernandes Vieira, 47 - São Paulo -i.

Capital.
.

�
-l,!f

das, acresoentando que,' li,
seu ver, esta média deverá
ser verificada no cômputo de

âmbito nacional.
O sr. Elvo Santoro, Secre

tário Geral do TREDF, no

entanto', d2clarou-n03 que o

�omparecimerÍto ern mass:,

io eleitoFa:do do Distrito Fe

,deral às urnas, fez com <lHf
'ixasse seus cálculo.> de abs-

�enção entre 10 e 15%, ape·
, nas.

.

_.""

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



, Ftoríanópolís, Sexta-feira, 7 de Outubro .de 1955
--,------------ -----'----

....

"O
Je ��� � ..

" ,.
• o,' •• r .;r... � __ . ,_'

.

Im' 'b,)etu'b/al .1 ,Ava)'·,
o ESBOÇO D� TABELA DO CAMPEONA-

.

TO BRASILEIRO DE BASQUETEBOl
RIO, 6 (V. A.) - A Con- Distrito Federal.

'Atle' tll,CO X ,B,oc'81'UV'8 �����:���o !,���;!:�1�� d:n�e��� :B;D��n!s-; !�r����i��OFe�
o esbôço da tabela do Cam-. i deral x C e Rio Grande do
peonato Brasileiro, que será' Sul x São Paulo.
,'ealizado em Recife. DIA 5 - Silo Paulo x C;

entre am-
Nos dias 28, 29 e 30 do A x Pernambuco : Distrito

corrente teremos a parte Federal x B e Rio Grande do
preliminar, que reunira o Sul x Minas.
Amazonas, Pará, Maranhão, DIA 6 - A x B; Rio
Paraíba" Sergipe, Alagoas, Grande do Sul x C,' Distrito No,Programa:
Bahia e Espírito Santo. O Federal x Pernambuco e Vindima. Desenho Colorido.
dia 31 estará: l'€'S"ervado ao Minas x São Paulo.
lance livre e o desfile dos DIA 7 - C x A; Rio
concorrentes, Grande do Sul x B; São
A tabela da parte final é Paulo x Pernambuco e Mi-

') seguinte: nas x Distrito Federal.
DIA 10 - São Paulo x DIA 8 - B x C; Rio

B; Minas x C; Distrito Fe- Grande do Sul xA: Minas x

deral x
-

A e Rio Granáe do Pernambuco e Distrito Fe-
jul x Pernaumbucó. deral x São Paulo.
DIA.3 - Pernambuco x As iniciais A B e C in di-

C; Minas x B; São Paulo x cam os classificados na par-.
A e Rio Cran de do Sul x te preliminar.

____ , __._". � • ._-'-- _, • • _�_ r� _

Amanhã
�oni��o :

•

•

Marcado na' tabela para _

a tarde de domingo, em I Eis dois jogos que irão
Henrique Lage, o jogo en-' prender. as atenções da
tre Imbituba e Avaí, em 'fa- :"hinchada" durante' no

ce da .decisão do Conselho' venta minutos.
Arbitral .

da F. C. F., será ,I O Imbituba espera obter
efetuado.nesta Capital, ama-, o tihil� �esmo fóra dos seus

nhã, no período da tarde. domínios e domingo espera
Domingo jogará'ô Bocaíu- [rehabüttar-se do seu insu-

va e Atlético. 1-

lidade existente
cesso frente ao Figueirense, bos,
quando foi vencido por São dois -cotejos .que .pro-
2x1. metem agradar. Portanto,
o prélio entre Bocaiuva

e Atlético, ou. melhor Õ
I
não deixem de comparecer

Clássico do Estreito", está amanhã e domingo ao está
sensacionalizando os meios 'dio da Praia de Fóra para
futebolísticos, dada a riva- :'vibrarein com os lan�es dos

. / I jogos.
! -

;.:. j

ADEMIR DISPOSJO A JOGAR
�ELO MILt\NOUngente Tareta

'R !IJh....
-

"az questão de fintar o ad-
e;_:;{t; io ou de zombar dele,
orq u=, infelizmente, o f'u
ebol brasileiro abriga o ví
io do exibicionismo, que
.m tos males já nos tem "tra
ido, Mesmo quando ainda
:'l u ecess idade de fixar no

plaeard" alguma coisa que
liv.e em pouco a situação
ia r quipe, o vício do "bai
e." a brincadeira, a zomba

ia, r-nf'im, tudo quanto pos
o';, d�l r so público uma idéia,
.�1:1l1f<� vêzes ilusória.jde
super-ioridade é feito.

/ José Brígído
Parece que o Fluminense'

F. C., tomando mais uma

vez a iniciativa de realizar
obra sadia, vai criar um

trabalho novo, destinado ii
instrução técnica- dos. joga
dores novos e à revisão téc
nica de tod.os quantos têm
a responsabilidade ele defen
<fel' oficialmente suas côres

esportivas. Corrigir e ali
minar defeitos que até mes-'
mo jogadores veteranos a

presentam, quer na sua ação
individual, quer na 8tH!

compreensão do jôgo de f u
tebol como ação coletiva, (>
providência muito feliz. IHI
necessidade de ensinar os

jogadores a cabecear, a pas
sar' a bola .ao companheiro
no momento oportuno, não
efetuando dribles senão

quando absolutamente ne

cessamo, preferindo, por'
outro lado, passes de primei,
ra, Q';C servem parajrauhnr .

tempo e surpreender o ado
versário.

RIO, 6 (V. A.) - Na tar- í mil cruzeiros depositados
de' de ontem, o emissário no Rio, 500 mil cruzeiros
'italiano Del Vecchio voltou I para receber em Milão e

a se avistar. com o atacante lordenado de 30 mil cruzei

Ademir, estudando a POSo, ros, por' um contrato de um

tível transferência do joga- : ano. O emissário telegrafou
lor pernambucano para o aos dir igentes do Milano
\llilano. O jogador fêz a se- : informando as condições so

uinte proposta para ingres- licitadas por Ademir e

.ar no futebol italiano: 800 aguarda uma resposta.

simas exceções. . Pi'ocuremos em nosso fu
:ebol os cabeceadores. Mlk

"APRONTAM" ATLÉTICO E BOCAlUVA
Realizam os conjuntos do

I
campo da rua que

empl,'estaBocaiuva e Atlético os seus o nome ao primeiro.
.

O ensaio do auri-celeste
"aprontas" para a sensacio- será à tarde e o do tricolor
'ui] pugna de domingo no à noite.

GOLEADO O VASCO
PELO SANTOS: 4 X 1

.

AVISO I DOCES.

DR. MOENICH' .

.

Aceitam-se encomendas. de
cirurg. dento I docinhos em grande varie-

.Uipl,oma valida na Faculdade dade; Tortas e Bolo de Noi

Nacionnl de Odentología da va, Salgadinhos para Batiza

JII_._��. .-.......-.-..._............_. ..-.._..*.........-..,..IiIl.W--._."-'-_..�--_,._.._._.IMQ_.....»:• ..-._..-.. Uníverstdade do Brasil, Rio dos - Aniversários e Casa-
-

\
',- ; de. Janeiro' -.

..:., mentos.
icl1C,: ro possu.ia mais

lib�r-l' Perd')eu se
; REASSUMIU sus CLí,NI- Rua CeI. M�ll) e Alvin 17.,

jade. de movimentos. Hoje, -
-

CA-ESPECI�LIZADA., I
TeI. 3.416 .

'ão, rorque a Lei XIV é ri-
- .

,

/'
Rua �creu Ram�s).. 38 -

,
.

-;'CI'osa ,� exige que o

gOleirO,].
Pede-:;'Se à p�s�ôa que �11\ fone,,2834 F'lori�oóp�Jiis. . QUARTOS;i:" mova os pés senão de- .coptrou, na 'po1t\Ae _

30 do - --- I
",QÍt' de executado o chut�. mês 1).jJ., durante o comício MOTOR ALBIN 10 H P Alugam-se quartos e va-

�. ii' .x. �"t,,'l dac Aliança Social Tl'ubalhis- ,Ven/de-se um novo, ainda gas com ótima refeição. Pr�- .

E'
, . d: I' I "ta, na Praça Pereira c Oli-. encaixotado. E!ltrel_5a ime- ço a partir- de Cr$ 1.100,00.
ImpreSCll1 _:ved qL�e I,,�- I' veira, uma capa de so,mbri-j.diata.' Rua Alvaro de Carvalho; 2.

;t a preocupaçao e eSCOl-. C
,.

�

; 'I ,..
.

d f't '. i nha, de !i,eda verde, fOl'l'ad;l, artas - Calxa Postal. Aceita-se também mar·

:lal (e v ICIOS e_ e elOS \)S i de,'vel'melho, a fine'za (le en- _226 .11litas.
:ogadores, para lhes dac

t t
-,

I FI
. ,

I'
,

,
..

f'"
.

S
,.

. 'reg'ar nes'a redaçao, que se� onanopo IS t -

na" r. � .lclencIa .. � e ISSO? !
rácgratificada.

-
__ DIVóRCIO E NOVO CASA-

i1:e cogIta d", fazer o Flu- ,II �. PROCURA·SE MENTO
,ninense, com a contraMtçaO Casal sem filhos, procura ,processo leg);,ll, rápido e

lé um técnie0,hún'gal'o, lou-
.

PERDEU SE quarto com. refeições,' em sigiloso, no exte\'io.r. Con-

::' ,'el ese torna a' .experiêll- '1.,
-

casa de família, daI:!_do pre- suIte sem' compromisso, o

la. t Perdeu-se à Caderneta ferência ao per:.ímetro cen- Escritóri() Jurídico e Admi-
\D�. "Diál'io de NO,ticias", r nO. 03857. da Caix� Econônú- traI. Telefonar para 3365, nistratlvo. Caixa Postal

"II) Rio)
.

ca Federal. até ás 18 horas. 4231. Rio de JaneÍl'o.

•x- 'h- *

O. ta ticismo mórbido que
ornou conta do nosso. f'ute
.ol depois do .endeusamen to

.

os métodos trazidos por
"ruschner, acarretou um

em número de tendências

erniciosas, que vão exigir
ruita luta e muita pertiná
ia, quando se cogitar seria
lente de expungir o. jogo
rasileiro dos defeitos: .que

') esfraquecem na atua lida
Js. No futBbol, nâ-o se deve'
el'der tempo, qU<'lndo se tem
1e cons(rui'r a vitória. Mas
o <lue se faz.'H,á jogádores
ue se apos'sam livremente
[a bola e' espé'i'üm que um

dversário se aproxime pa-
1 tomá-la, Então, tentam o

rible, pai"a fazer bonito, -re
trd8.ndo o avanço e' permi-_
indo <lue os -nntagoilistas
e coloqtlem' c.onve·niente
lente; Outros", recE;bel11 a

'u';:J 'e em vez de avança;'
:y,(-'diatamente ou de a ell

,'egar ao companheIro, se

lio está em condições de a

OnFiel'Var consigo, param,
áo uma volta, fazendo um

il'culo complc,i-oJ pe-i'd�ndo
,)thpo, favorecendo a ação
llntrál'ia e prejudica'nelo
eu quadro com êsse proce
Umento inútil e evitável.
{ão vamos citar nomes,

'orqve teriamc.s de encher
jnhas e linhas dêste artigo.
Ião é, pJ;'eciso.·bzê�lo. O lei-
01" s2be qlle não estamos

f�ntasiando.

Santos e Vasco, lideres def'ront.aram-se ante-ôritem
'os ,certames paulista e H(; I'ilcaemhú Venceriam o".

:;íLr!c::;::t, respectivamente" locais por 4x1.

Há muito tempo que vi
mos preconizando a criação
de "escolas de futebol", não
para fazer catedráticos da
bola, mas. para que melhor
pOSSHm ser aproveitadas e

desenvolvidas as qualidades
naturais' dos nossos jogado
res.- Muitos são os jogado
res, mesmo os rotulados de
"cracks", que apresentam
defeitos gritantes em cam

po, mas ninguém, nem seu

treinador, se arma de cora

gem para corrigir os maus'

hábitos, s-empre prejudici
ais ao rendimento da equi
pe. A frequência dos passes
para trás, os deslocamentos
em sentido horizontal à li
nha de fundo ou para a re

taguarda, quando as cir
cunstâncias estejam justa
mente a indicar que os jo
gadores se desloquem. para a

frente, são erros e vícios
que marcam a ação dos mais
d�stacados jogadores. do'
nosso futebol, com rarís,-

-;:. -x- 'i:'

. A má colocação dos go�' 'amo-nos, porém, de uma

leÍl'os, os saltos que muitos anterna, previamente, por
dêles executam com. a.traso tU� será dificil encontrá-los.
ou 'demnsiado cedo, '��s�p�n- ') último qUE; tivemos, digno
sáveis po.r muiÚls 'gol�';qi.ie lêsse UOrn�' fd!;�Heléno de

seriam ev-Ítados com"", lllha- ?i'eitas;':Há cal%ceadores e

colo,'acão melhor e um sen�' '1á 'indivídqos qi.le dão cà

tido �ais preciso do mo- ·G.éçad�s.- Aquêles _rareiam;
menta em que devem lançar- 3Rtes, pululam. Desde Hér

se à bola, revelam insufi-I êules que não possuimos
ciência de preparação téc- (nenhum executando de es

nica. -Vemos zagueiros, um canteio que saiba conq\tis
tanto confiantes nos, pró- tal' os chamados. gols dire

prios recursos ou já enVJ!.i- io,s. Inabilidade, Os "bate
decidas pelas exageradas ""abres" de· penas máxim�s,
referências a seu respeito, por exemplo, contam-se aos

realizarem dribles e passes dedos. Ninguém possuia a

próximo da meta, criando, arte que distinguia a ação
não' raro, situações difíceis de muitos jogadol'es de ou

para o goleiro' ou para si tros tempos: RigoroSamel1Íe
própl'ios� A função dos za- falando, os "cl'a(lks" produ
gueiros ou de quem esteja zidos pelo profissionalismo
defendendo a zaga é "eles- s�o muito poucos. O sím

pejar" a b.ola, mandando-a bolo do grande' executante
para longe- d� meta o 'mais de tOl:OS máxi,mos'a'inda con

depressa 'possíveL Is·to é tinua a $Ú-, no mo, Fernan-
, curial;" signi.:i'icat o "b-à-ba" C,O Ojeda, que se rêz cain
do fntebo!. Mas não é o que peAê) cal'ioca' pelo América,
se costuma ver em ·nossos cm 1913 e.1916. Antigamen
campos. O zagueiro qU'er' te: ern mais difíéil executar
mostnty que tem recursos e llT, a pena máxima, porque o

CINE SAO JOSE
As 3 - 8 horas.

Bob HOPE :- Jane RUS
SELL - Roy ROGERS. em:

- O FILHO DO
TREME TREME
Technicolor

No Programa:
Atual. Atlantida. Nac.

Preços : 10,00 - 5,00.
Censura até'5 auos .

As 5 - 8 horas.
, "CINEMASCOPE"

Doris DAY Robert
CUMMINGS - Phil SIL-
VERS em:

COM O CÉU NOCORAÇÃO
Warner Colar de Luxo

Pre,\ºs: 18,00 - 10,00.
Censura até 5 .anos,

As - 8 horas.
- Lorreta YOUNG em:

CORAÇÃO DE MÃE
No Programa:
Cine Noticiaria. Nac.

Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 14 anos.

I,I,'IS
-

As - 8 horas.
Gertrud FRIDH, - Bengt

EKLUND em:

CORTIÇO DA VIDA
No Programa ;
Noticias Da Semana. Nac.
Preços: 7,00 - 3,ãO.
Censura c. té 18 anos.

As - 8 horas.

John WAYNE - Jean
BLONDELL em:

DAMA POR UMA NOITE
No· Programa :

Esporter Nà Tela. Nac,

Preços: 9,00 4,50.
Censura, até li! anos.

As - 8 horas.
10) Reporter Na Tela Nac.

20) AVALANCHE DE

ODIOS _ Com: Rod Came':'
1'011

30} GINETE AUDACIO
SO - Com: Tim Tolt.

40). O HOMEM DE AÇO
7/8 Eps. -

Censura até 14 anoS.-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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lostituto de Pre�ldeDcia a, A.ssls-·Com ii Biblia na Mão
tência dos Servidores �o Estado .
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SEXTA-FEIRA, 7 DE OUTUBRO

Não atente cada um para o que é seu, mas também a

tente cada umpnra o que é dos outros. (Filip. 2 :4). Ler Fi-

FEBn� A. GARAN (FILIPINA)
---------------

UNL40 CATARINENSE DE ESTU.DANTES T�oca-se OU vende-se

".,_���------_._---,

Clube� 15. de Outubro Diario da
j

Meiropole

\
r, EDITAL

�'CONCURSOS PARA AUXILIAR DE" ESCRITURARIO,
ESCRITUl�Amo, GUARDA-LIVROS, OFICIAL ADMI

NISTRATIVO E CONTADOR
Faço público, para conhecimento dos interessados

que estarão abertas, no perr íodo de 15 de setembro a 15
de outubro do corrente ano as inscrições para ·os Concur-
ses ele Auxiliar ele Escriturário, Escriturário, Guarda Li- Iip. 2:4'-11. _

vros, Oficial Administrativo e Contador, nesta Capital, à MEU MARIDO -esteve doente por um longo tempo no

Praça Pereira e Oliveira. '" .

. período do II Guerra Mundial. Cada um de nós se esforça-
2. Para inscrever-se, deverá o candidato: a)' com- va por mostrar alegria a despeito das provações porque es

provar a qualidade de brasileiro; b) comprovar a idade tavamos passando. Cristo abrandava nossos corações, Mas

maior de 18 e menor de}O anos; c) comprovarr a quita- havia momentos em que meu marido hão podia disfarçar a

ção com o serviço militar par-a o candidato do sexo mas- do e eu não podia conter as lágrimas.
culino; d) apresentar eluas fotografias 3x4; e) pagar a, Um dia êle me disse: "Chegará o dia em que teremos

taxa de Cr$ 100,00 para cada úm dos três primeiros e de nos separar. Algum dia tu não .me verás mais, Ma3 Cris ..

Cr$ 150,00 para cada um dos demais referidos; f) preen- \:0 suprirá a minha falta no lar, Comunica-lhe qualquer
cber uma ficha apropriada, fornecidá no local da .ínscri- tristeza ou alegria que tiveres, Descansa nêle quando tua

ção ; g) juntar, no ato da -inscrição, atestado de bons an- carga parecer pesada demais. Êle não te desapontará, Êle

tecedentes, apresentar carteira profissional expedida pe- não te desapontará, Êle sabe o que 'quer dizer sofrimento e

lo Conselho Regional de Contabilidade, devidamente uti- morte."

.izada, para as carreiras de Guarda-Livros e Contador. Cristo bate à, tôdas as portas. Êle deseja entrar para

3. As vagas nesta Agência e os vencimentos iniciais alegrar-se com a nossa felicidade e confortar-nos nas nos-

das carreiras serão os seguintes: sas tribulações. Êle suavísará a vida de tôdas as pessoas, E'

Vagas Carreiras Vencimentos vergonho .. o rejeítá-Io, o Salvador que sofreu por amor e a-
I

"11 Auxiliar de Escriturário Cr$ 3.160,00 gora busca fazer nossa vida na terra de alguma valia e a I
5 Escriturário .... , . . . . . . . . . . . . . 3,520,00 vida eterna uma bendita realidade. "-.......__ I'3 Oficial Administrativo . . . . . . . . 4.580,00
2 Guarda-Livros .. .' . . . . . . . . . . . . . 3.520,00 I

O R A ç li O I C O N v.. I T E OS DIABOS 1)0 TRAN-

1 Con tador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.580,00
'

I .

f
A_Diretoria .do Clube 15. de Outu�ro t�m a grata sa- SITO

4. O concurso é de caráter regional e os candidatos Oh Deus, 110SS0S corações estão abertos para receber I tis açao de convidar as gentis senhcrítas, fI.:.e_quentadoras (Alvarus de Oliveira)

concorrerão somente às vagas que ocorrerem nos órgãos Cristo como nosso Salvador. Aquece nossos eoracões por I do mesmo, �a.ra fa�er.o seu "Delmt" em a noite de 15 de A nossa ojerisa pelos 10-
.

-
'

.

,

.

. loutubro prOXImo vindouro quando se" I' d t
locais em referência. seu amor e cncede-nos mentes alertas para I) seu grande ..:

' Ia rea iza o o ra- tacões tem ainda mais ra-

Pleiteando nomeação em outro órgão, se deferido o :;acrifício. Fazenos habitação tua, nós. te rogamos, em no- ! d]lcl?nal B�I1e de Gala, comemorativo do 340 aniversário zão de ser. Já não apenas

1'1
..

'lt' I I 'f'
.. 1 Dl t A

-

I(efundaçao..
.

AI
•

pec l( o, ocuparao o u Imo ugar na c assi icaçao. me (O ue, cu oro mem. .

.

porque sejam e es os maio-

5. Nesta Agência serão dadas aos interessados tô-' As Interessadas poderão inscrever-se até o dia 10 de res atravancadores do trá-

das as informacões necessárias. PENSAMENTO PARA O DIA
outubro na Secretaria dõ Clube, 110 horário das 19 às 21. fego dentro do Rio de Ja-

Agência do' IPASE; e-m Florianópolis.
horas. '

neiro, já não apenas porque

Sylvio da Rocha Lima Deposito minha fé no Cristo vivo que deu sua vida por
ANTENOH BOHGES - Diretor Social sejam êles os que concor-

Delegado por mim. rem com "O maior índice de
desastres dentro da Capital
do país e que mais vidas

AGOSTO ceifam pelo egoísmo dos

I seus proprietários de ga-
nhar mais, ou pelo "tara
dismo" dós seus motoristas

que serpenteiam pelo trân
sito.
Existe outro ponto ainda

mais grave, 'segundo o que

divulgou o "Diário da Noi

e" em reportagem momen

osa: - A ma ioria dos lota

.ões da "ex-cidade maravi-

hosa", ê individual. Dos
t.700 veículos dêste gêner-o
[ue tumultuam o trânsito,
)00 (ou sejam, mn ís de 50%
-ião pertencem a companhias
ou organlzaçõcs. Não têm

3eguro
.

contra acidentes.
Aquêles 'que viajam' atra
'lés destas anomalias do trá

fego, :,;p ncidentnrlos;« nada
receberão e se houver morte
as famílias das vitimas não

«n-ão coinpens.rdas pela per
da. Para êles a vida do pas

sageiro nada representa. O

Departamento
-

de Conces
sões, obr-iga-os ao seguro e

êles, após fazerem a prova
com a apólice, não pagam
mais. E 11ãó há fiscalização .

Como temos afiançado,
,�stes veículos são antipa
Lriotas e antieconômicos,
pois gastam' peças, óleo e

�'flsolina, pouco menos que
um ônibus Jl... carregam uma

quarta parte dos passagei
.

[·os. 1.700 lotações car-

regam 34.000 peRsoas. Para

trafegar com êste número
de passageiros precisal'''-se
iam apenas 400 ônibus, me

nos que uma quarta parte.
Quanto aliviaria o trânsito
do. Rio, a quanto baíxaria o

índice ,áe acidentes se tirás
semos êstes 1.700 "diabos"
do trânsito e se colocás
semos os 400 ônibus? E

quanto baixaria o consumo

de gas-olina, d'e óleo e de p�
ças, tudo istó importado?
Não se justifica na cápi

tal de um pais, numa cidade
de cêl'ca de 3 milhões de ha
bitantes, que o trânsito seja.
entregue a cada indivíduo

que tenha dinheiro para
éomprar um veículo! É a

balbúrdia!- Mas, neste país
tão mal administrado, tudo
é possível, ..

CLUB� DOZ� D�
A União Catarinense de Estudantes desejando aten

der, a contento, os ínterêsses dos Unlversitários barriga
verdes e ° estudantado em geral, entendeu estabelecer, m

sua sécle, à rua Alvaro de Carvalho, 38A, o seguinte expe
diente:

1)
2)

Festas de terceiros
A Diretoria decidiu, em. reunião de 23-9-55, não mais

LINCON de luxo, motor novo, rádio de seis faixas de ceder os salões para festividades dansantes de terceiros
ondas de alcance mundiàl, .Jogo de capas sobresalentes, salvo as de formaturas ou as de angariação ele fundos ex-
pneus sem câmaras, ·tudo 'como novo, A qualquer prova. clusívamente para instituições de' benerícíencía. Outrossim,

Troca-se por carro menor ou vende-se, Rua Bulcão o mesmo acontecendo para bingos ou outras modalidades
.víana "5".

.,

I
de festas. Os salões do Dôzs, todavia, serão sempre cedidos

-- De �a, a 6a.' feira - Ivo Côrte- drrs 17 às 18h;; \ para fins culturais,
- 2a., 4a, e Ba. feira - Paulo Pacheco - das 9 às -

11 horas. _-'éi']"" A Diretoria
.

� __.�1.---.......- -:=:;......... ,

110 • __,--:
... _ "'" de� nlJfI'

-__ -

;,#' P... -:� CU dar' r#ft "

Vende�se terreno na praia da Saudade, bem junto \wR.:",�� de onde
'--

-

�l 1$'"::'
10 mar. Ver e tratar no local na. 335 Coqueiros. Informa-

IP' �
_,..,..'

�c\ CO'" - ., ••

ções nesta Redação ou pelo telefópe 3039 com Cados. .Ij}:·'" fI#'IOS
{h ser' \id C .. c�...'

Dr.- "008Iaotl·00 I
MUSEU GETúLIO

�> : � ..,.llJ��OD��K�MSOtiVende-se' u1'l1 terreno plano, próprio para constrüção, DI" 'VARGAS�"dindo 16x44 metros e localizado à rua Cel..Yedro De- m�tos sr" • H'O RSE, ... '

moro, esquina da rua Antonieta de Barros, em frente ao

lU'
, DOADA A RESIDENCIA DO �il�.: li "

Cine Glória. MÉDICO CIRURGIAO ANTIGO PRESIDENTE EM I IP
i'V"�-:-= "'"- ".,

'De 2.5 a 22 H.R

lnformações com o seu proprietário Olivio �veg Doenças de Senhoras - S. BORJA. AO MOVIMENTO �

Torres, à rua CeI. Pedro Demoro, 1522 - Estreito.
'

Partos - Operações - Vias! FEMININO TRABALHISTA

-�. Distribuidor
____________________.______ Urinárias PORTO ALEGRE, 4 (V, A.)

L,O·tes a' Venda .cllrso 'd� aperfeiçoamento -f'tcomMo anulnvCiamos, o pre- �,'l';'. , e onga pratica nos Hospitais el ° anue al'gas, em no- V.J
,

de Buenos Aires me da família Vargas, doou

CONSULTO'RIO: Rua Fe-I ao MovimentQ Feminino Tra- �
lipe Schmidt, nr. 18 (sobra- balhista a Casa que foi o do

, ia). - FONE 3512. ,micilio 'do sr. Óetúlio
.
Val�

, HORA'RIO: das 15 ás 18 gas em São Borja, ã fim_ de

horas. ali ser instalado e mantido

A V I S O

3) - De za. a sábado -c-r- Haroldo Bez Bat.ti - das 1�1

às 14 horas. Restaurante Napoli
RUA Ka.reChal Deodoro H.

-

-----�------- - -� -------------

CURSO "SANeTOS SARA\IVA"
� , -, "

. lr.m La.(!fol!c !lO eu! do Bra.eU. I) me1horJ .

-

-

DelOO:tri-o :�â�1':; p.r-l'lII 0.,uiniiorü' ,,1i,1&ll�."'·',� ,(REGISTRADO) ..

"h
DACTILOGRA-FIA E TAQUIGRAFIA

PROF. LíGIA DOS SANCTOS SARAll"A
atende aos interessados diàrtamente das 9 às 12 e das

14 às 18 horas

ENDEREÇO: _Rha Feliciano Nunes Pires. ta -

'tel. 3113, QUEM ACHOU?
Perdeu-se dornin go dia 25 uma pulseira de bolas de

.uro n.is imediações da Praça 15 até Presidente Cou-
.inho.

.r------.---------------------------

Gal'vanica Catarinense lida.
Solicita-se a pessôa que a encontrou a fineza de

-ul.rega-Ia a rua General Bi ttcncourt, 76, ou nésta Reda
.ão .Gra tifica-se.

Te·rreno na P'raiaAceitamos serviços. de cromagem _
e niquelagem

de Parachoques e damais peças e acessórios de auto
mrwds e dc�ais objetos concel'l1ete ap Ramo.

RIO DO SUL - PRóXIMO A FÁFRICA DE
CAIXA S. A.

-

Caixa Postal 200 -- Te!.. 262.,

TERRENO ESiREITONO

,últimos lotes n:1 Praia da Saudade, em CC!qll,eiros ao

lado elo Grupo Escolar "Presidente Roosevelt", com" 15

metros de frente, área de 400m2. Servido de água enca
�ada e luz. Informacões no local com o sr. Gilberto Glú�ur:

�
. .:

-
-

--- ------------__-

C RAMOS S/A

Comercio -:- Transporte.
Rua João Piuto, I) FpoUi

-5 Eum museu que lhe cultue a

�--����----�--���--------�.--------��----'�--�----�- �emoria, Agora, estamos in-

Exprtsso Florianópolis LIda. E;?:f::�:,.:�E!:���;�
presentantes daquele 1yIovi-
mento, em comissão pl'8sidi-

A
.

I
-, U G A.. S Eda pela sra. Ney ta Martins L;.

Ramos, irão a São Borja pa- I:"'ARA FA l\:[tLIA GRANDE ,OU CI)URRASCAIUA
'ra, tomar p03se do imovel e Casa espaçosa. Local pitoresco. Bem ao lad,o do
iniciar os trabalhos do I11n- Palácio da Agronômica. Informa'ções na '''A Modelar".
,seu.

1 ransporfe de cargas em "geral entre

FlORIANOPOllS, CURITIBA E SAO PAULO
- -�---------

COM VIAGE:NS Dllu;I'Al'I ,; I'ERMANENTES EM'CARtlOS P&OP&108

VENDE-SE
1 sala de-jantar
1 carro p/criança
1 bicicleta marca Maraton.
-Tratai: à Rua Felipe Sch-
midt, 1::!1.

-

EMPHEGU
Necessitamos de um HU-

I
xilial' de escritório e um

vendedor tJracista.
I Esorever para Caixa Po�·
tal 11(' 1�, nesta Capital.

FlUA'.: CCRITlBa "ILIAL: IiiAO PAULOt\1ATltrZ:' FLORIANOPOLlS
Esc,rltÓ:to:

111f'. Padre Roma 50 - 'ferreo
,

Deposito:
Rua Conselheiro M!ltra' n. 1:!1i

Fones: 2534 - 2.53�
Caixa Postill, ,43li
End, TelegráfIco:.

Sandrade e Transpol�
--o--

VIsconde de. Rlo Branco

(»12,)1)
Avenida ,do ""ado lG88{7t

,Telefone: -17-S0':il
'relefone 1211

I!:nder�ço TeJegr'átléJ
8antldra e Tr.anspoUa

�

São Paulo -'- capital - Sf-.

Jbldfreço Telegráfico'
Bandrade e Tl'anspollA

-o-

(Acene" n. &10 de Janel!'o I em Belo BOrl�DI,. co.. trArero má-t••,.U

I" P••). cem. EDlprba d. Tran.portr IIlnu Gerais' S/A.)

/'

Um automovel Nasçh -1949 -- em perfeito estado.

Motivo. deixar a pi'ofissão - Placa 23-0037.

Vêr e tratar no Ponto da Praça 15, com,Marreco

CONTADOR
Admite-se -um contador para chefia de escritório.

Cartas cõm infos_mações e pretenspes para R. Tenente

Silveira 11'i sala 202.
'

. .-:'

DR. [AURO CALDEIRA DE ANDRADA
ÇIRURGIÃO-DENTISTA

CONSULTóRIO - Edificio Paternon - 2° andar

,aln 203 - Rua Tenente' Silveira, 15
Atende diáriameute das 8 às 11 horas.
3as e 5as das 14-às 18 horas.
Em Capoeiras atende aos sábados á tarde

V"ende-se
Um Prefect ano 1950 a

l!:151, em �timo estado de
conservlJ,ção.
Vêr e tratar com o sr.

Antonio José Campos a rua

24 de lVIaio, 930.
Estreito.

Vende�se
GELADEIRA

Vende-se uma, marca Pe-

I h-y,
com pouco uso preço

.

de ocasião. Tratar à rua

Os\'aldo Cruz na. 562.
,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o Presldente dcl República encaminha à Câmara federal
,8 tabela das -Fórças Armadas"

,� ,

RIO, 6 (V, A,) -� o presí- estão sujeitos 03 militares � 'mirante e major-brigadeíro,

I �1il e novecentos; primeiro

1
cadete do exército, aspirante

_iente Café Filho, em face das que não lhes, permitem re- vinte e um mil cruzeiros; ge- sargento, cinco mil e sete-. da marinha, cadete da aero

razoes apresentadas em ex- correr a outras fontes de neral de brigada, contra-al-. centos; segundo sargento, náutica e alunos do CPOR
posição de motívos 'pelo Ml-: renda, mirante e brigadeiro, _dezoi-I cinco mil e cem; terceiro aéreo, oitocentos e dez cru=

,

iiistro dã· Guerra, general Está assim redigido ,o pro- to mil; coronel e capitão de sargento quatro mil e oito- zeiros; soldado e martnheíro
Teixeira Lott, 'encaminhou jeto de lei �IJ.viado ao legís- mar e guerra dezesseis mil centos; taíteíro-mor, quatro de segunda classe, com me

'lQ Congresso Nacional men- lativo, na parte das tabelas e duzentos'; tenente coronel e mil e quinhentos; taifeiro de nos de um ano de servico se

.agem acompanhada de pro- propostas: capitão de fragata, quatorze primeira classe, três mil e tecentos e vinte; alun�' da
.eto ele l'hi alterando os ní- - "Artigo, primeiro: os mil e setecentos; Major' e novecentos; taifeiro de se- escola preparatórta ve do co.

leis de vencimentos dos mi- padrões de vencimentos dos Capitão de corveta, treze gunda classe" três mil e tre- Iégto naval e soldado 'recr�l
iítares. militares terão os seguintes mil e quinhentos; capitão e zentos; cabo, dois mil e qua- ta ou mobílízável não enga
A' nova tabela de venci- valores: - Marechal, Almi .. capitão-tenente doze mi!; "trocentos; cadete e aspirante jàdo, trezentos cruzeiros: à

mentes resulta ele estudos rante e Marechal do Ar, vín- primeiro-tenente, dez mil e do último ano, mil e selscen- prendiz de marinheiro du
eitos em conjunto pelos mi- te e sete mil cruzeiros; Ge- duzentos; segundo . tenente, tos; , soldado e marínheíro, zéntos e setenta cruzeiros" .

nístéríos da Guerra, Marinha aeral de .axércíto, almirante oito mil e setecentos; aspí- de primeira classe,
T
soldado Os vencimentos estabeleci-

3 Aeronáutica em que foram de esquadra e tenente briga- rante a oficial e guarda ma- naval .concursado um mil' t dos nesta lei dívidem-se em

levadas em conta as condi- deíro, vinte e quatro mil, rinha,. sete mil e du�ntos; guinhentos; soldadO}e marr- sôldo e gratíríçação, na con-.

Góes de tempo integral a que General de divisão, vice-al- sub-tenente e sub-oficial, seis nheíro de segunda classe, sol- formidade das letras "a" e
v _· • ·;I-.",. ",...,. .-..- � ·h..lJ.tII�••••.-.-....................•._. �.... d da o naval sem concurso lO· "b", parágrafo único do ar-

Deixou o Ministério da Fazenda ::l,::,O,�:=�::,� ���a�� �:c::�:;!, � ,:�:��:g�;�
Jo's·e' .. Ma''rI-a Whl·laker

clarim, de segunda classe, um mília será pago aos militares

O sr., mil e cem; aluno de escola

[nas
mesmas condições e no

Anuncia-se também a

de-I tões feitas por sua
�

excía 110 sil, sr. Vídígal o diretor ria
ou curso de formação de sar- mesmo valor em que � devido

_ gentos, novecentos cruzeiros. aos servidores cívís. .

-míssão dos mínístros da Vía- sentido ra reforma cambial Sumoc, sr. Prurievite de Mo- '

ção .e ela Educação, e elos di- a fim de submete .. la ímedín- rais, solidários com a política
retores do Tesouro e da SU- tamente à apreciaçáo do economica Jo sr. José Maria
MOC - Causa' da críse: a Congresso Nacíonal em Llce', wítaker.

.
reforma cambial elas ponderações constant�s

do '. parecer do sr. consultor
RIO, 6 (V. A.) - O

gabi'l
geral da- Republicá".

nete do ministro da Fazenda Segundo colhemos i'Xll" íon
acaba de anunciar que o SI.' tes' autoriz.,\clas, o mi !1L1.ro
José Maria Whitaker renun.. Whitaker discordou ela idéia
ciou hoje, tendo em vista, ,. de que o-plano da reforma
decisão do presidente , Café cambial fosse submetido à
Filho de adiar' a tão discu- apreciação 'do Congresso t..·U·
tida reforma cambial. cional, em conseque):;cia do
Fontes ligadas ao min;Slr0 que çlirig�u -;m,' ütamente feu

;ldiantam que o pre3idente,. pedido de cl,�ll!i�:,ftQ :\0 pre-·
c1uninte a conferêncü, ,ll1Ltl1, sic1ente ela R,,}:.'úbJ:ca, OS!',
tida hOje com o titular da Café Filho, ào qu;:; S2 aii!'
F'azenda, declarou-lhe' que ma, estarta incEna 'lc :t <teeI

pessoalmente, estava de a- tal' o pedldJ formulado jjeh
côrdo com a projetada h'e. titular da pasta, :]\10, assim.
formcl, mas (;:1l' no momeR· seria substihudo l1'.1 ,<eu pos':
to, a comide.l:,cv:t ínOpOl'tLlr,3, teit.·
devido à' situaqão. politica 'Tem-.se com,.) cel�to que
sendo de parecer CJue o as- tan1bem "solic.itar50 demjs.'lào
sunto deveria ser discutido o diretor elo Bl:l,l1::o do 111'a-

;3<Huprornissos, servindo ao pelo Congresso.
.....

QaÍs na medida em que con- DEMISSIONARIO O' DIRE.. ..ê.•eól••••••à••••••_•••••••••••elt ..

����il�!a�:�x���I���.a :;a��: T�io�� �'�����O'. O clire·· O ple-Ilo de' 3 de 'Oulubro'lhou bcn; e_:n ""ã.o .Paulo.. ,.

I tor-geral do Tesouro, sr

.

.-

.

A U?N .nao qUima o geIle� Francisco Sá Filho, solidário' .

,

.

1':1 Tavo�a 110 poder, co�u com o titular da pasta tb,
nao des_!;.Jou ° sr. EtelvlllG Fazenda, tambem el\'�:",J1>! "/'Lins. Só a ela interessava o

Inhou ao presidente CD.fé l?i-
.

':g'OllJ;':. E, po� is�?, cai� em

Ilho Q seu. pedido de (iemis
co.m!)léoO

. d�scre(ht�, l�c�-I' são .. Acredita-se que 'dmntt
belldo ::ua p� de ealn�lo. Ul�l- da situação política do ,r,.o"
mo ,pIClt,O .. �.a que s",ua fra- . menta e dos ·motivo.s Que Je
ca tias elelçoes de 195·1, quase Varam o sr. José Maria Wl1i
que vai desaparecer depo.is taker a solicitar demissão' (')
do pl'élio de 1955. Pelo menos presidente da República 'a ..

eleitoralmente. D:ixou d� .Se!' I tenderá aos desejos do; titu
um g·rande. llartido polItico. j lar da pasta da FaZenda, :>U

� nada maIS natural que as- 'bstituindo-o no' cargll.
snn acontecesse. Abando��n-:.., TA�BEM O MINISTRO' D '\
do a bandeira . (lemocl'atICa .VIAÇÃO'
.que desfraldou ew 1945 e 50 RIO 6 (V A \ (,."'. ,. ,/ - ,'lnltIlS-
enveredou pelo. camulho tor-, tl'O da Vl'acaco sr 'Ma""" d�.

•• • (,"' , . l \_·lJ ..l t .. S
tuoso do (ht::itorlahsmo, con ..

Ferraz ao que s an '1',
.

• • A
I , e une a em

dU�ll1do-s�, �pols; �gOSl�� d1C 'I' fontes oficiais, tambe()l �o-
1954, co!"- mCl'lve mfIde H,ar c licitou de'missão d ' '._
. . . . _ .

o seLl cal.

as. ll1StItUlÇO�S -e ao s_eu pro� go,. seguindo o ge3to do I�.i
pno programa. O povo a cas- nistro da' Fazend R n • l>

. a.. e�O'.l.,1:"-
tIgou exemplarmente nas ur-

se a ·pl·OPO·SI·tO
-

t.
'

.

' , que .anto .0

má cambial, c:ue ·c'_;l1·;r,i,'UlU

objeto de estudo na ultima _ _� ..- _. --.-.. - �-..-_ .

reunião do Ministério, foi BRANDI E' FORTE'S
'

hoje novamente apredada
durante o despacho do pre· 0- 'd' I G' -, M' IIsidente da República com o UVI OS �e O enera aure·
ministro da F:tzenc1a,' Ao RIO, 6 (V. �.)� - O geni-�- 60rrientes os srs. Antonio
terminar J ,�é;sf)aC;D,�, [:e- ral Maürell Filho, segund.) Brandi e Clementina Fortes,
cretária da pn::;idônci:l· ela I div.ulgou ,agor� "Ultima Ho, que negam 'categoricament�
República dist!'ibuiLI à im- ra", bar intermedio da Ra- participação no .a'ssunto � /:Ia
prensa a 5�guint,� nOta.

: di? .Conti�ental, dirigiu [la I _
. I

,
"Em de2pacho hOJ.� le,�- I mll113tro oa Guerra novo cu- carta permanecendo assim

lizado çom o sr. ministro ria' bograma,
.

agOl:a de Cprrien- I duvida sobre a autenticida ..

I

Fazenda, :::J sr. pl'esi.denLf, â-a" tés, concebido nos seguinte, I de da dita carta (assin�'do) '11República aceitou 'iS s,l�e3' terrl1os: Acabo_ de· ouvir em Emílio Maurell Filho".
.

.
- . ..'

.

Florianópolis, Sexta-feira,' 7 ele Outubro de 1955

'GRANDE ABSTENCÃO NA BAHIA
, .

"

_ ..

RIO, 6 (V. A.) - Telegr9..-1 não constttuínôo, assim, sur
ma de Salvador registra ':. a presa. o. governador Antonio
segÚinte rnronnacão: na' Ba-

hia verificou-se grande abs- Balbino, a ultima hora, ín.
tenção, calculada em 50 por teressou-se maís pela candi·

cento na capital e' 60 por .íatura mineira e o ex-gover
cento no interior: As vanta- nador Regis Pacheco tam

geris do sr. Juscelino, apoia- bem, em revide aos ataques
do pela" duas alas elo PSD, .oue vinI1a recebendo dos'

PTB e PR eram previstas, I udenistas.
••s••o••••••••••••••••••••••••••••••.•••••·.·,

CRISE POLITICA
Ameacada:a Grécia com e

,

morte de Papagos
ATENAS, 6 (U. P.) - A 'nomeou o mlntstro do Exte

Gréc,ia está ameaçada de rlor Steph:m Stephanapou

grave crise polít� ,.Com a los, para 1.0 ministro provi
morte do primeiro ministro sorío, em virtude do seu imo

Alexandre Papagos, o heroí pedimento, ma-s àutomatica

nacional. O mal. Papagos, mente fica sem' deito agora

que contava 71 anos de ida- FL nomeação.
de e foi o vencedor das tro- O corpo está exposto na

pas fascistas na última guer- Catedral de Atenas. As bari
ra mund-ial, morreu após he- deíras estão hasteadas a

morràgía pulmonar. Desde melo-pau em todos os edlf'i

janeiro último, o marechal .cios' públicos, Foi decretado
estava récolhido à sua resi- 'luto oficial em todo o país é

dencia, 'sofre:iiéto de dístur- suspensas todas as reuniões,
bi03 'gastHcos, ,- consequencia cerimonias oficiais e compe

de seu internamento num tições esportivas,
campo de prisioneiros dos .-----------

nazistas.
e partidb conservador, do

qual é 'membro, pretendA
realizar uma reumao na

sexta-feIra, após os seus fu- -,O' gC11eral Juarez Távora

nerais, para escolher o suces - esti fazlll1do, a estas horas, a

sor, Auenas ontem, Papagos �o.ntabilidatlc das trai.ções da
,

,
'

__'...;, --- UDN. Em vários Estados abs ..

'«(
•.\i vem
. ,·a U.D.N.»)

�ata- teve-se' de
.

vótar, ou CCl'l"Otl

tiÍejras. cin toncü do SI:. Ade
mar ,de Dal'l·os. Já.o sr. Jânio

Quàd'roS',' de-mmcHtde pelo
jrg-ãQ tidenista carioca como

leslea.I, soube honrar os seus

\

',acuidade
rlDeaS8 ·de
Filosofia

CURSOS DO PROFESSOR
SERAFIM DA SILVA

NETO
Conforme tínhamos anun�

ciado, chegou ontem à nos

sa Capital o Professor Se
rafim da Silva Neto, cate·
drático de Filologia Româ·
nica da Pontifícia Universi·
dade Católica do Rio de Ja
neiro.

O curso de 'Dialectologia
Brasileira do. ilustre Mestre
será dado às segundas, quar
tas e sextas-feiras, pelas 20

horas, na Faculdade de :Oi
rei to; realizando-se a aula

inaugural hoJe, dia 7.
O curso dB Filologia Por

tuguêsa, que compreendéá
uma série de lições sôbre o

latim vulgar, será às terças,
quintas e sábados, igual
mcnté às 20 horas, na Fa
culdade de Direito; a pri
meira aula realizar-se-á no

próximo sábado, dia 8.

As inscrições 'continuam
abertas na Secretaria da Fa:
culdade Catav'inense de. Fi�
losofia, 'ª' Rua Esteves Jú

nior, 179, (telefone 2.683),
das 9 às 12 horas � das 14
às 16' horas.

sr: José Maria Whit::tK(�r co-.

mo o sr. Marcondes F'llho
'Ferraz são paulistas e foram
ambos indicados -pelo 'gov,or
nadar Jãnio Quadros par'\

integrar o ministério do pre�
sidente Café Filho. Mas, nfl,Q

luesmas circunstâncias, se

encontra tambem o ,titülar
da Educação, sr. Mota Pi·

·lho.

DISCORDOU O MINIS'rItO
DO' PRESIDENTE

RIO, 6 (V. A,I - A refer-

'Loteria do�Estado
RBIULT1DOS DE ONTEM

nas.
-

Ag'o.ra, na forma do estilo,
vai fazer as suas clássicas

evohrçóes do girasol. Procu

rará obter postos no futuro

Govêrno, onde os seus repre

sentantes da.rão colaboração
em "éaráter pessoal". Tal eo-

, mo se verificou nas gestões
VALENCIA, 6 (U. P.) - O do� preside:r�tes Eúrico Dutra,

toureiro norte-ame r ic a n o G-etúlio Vargas e Café Filho.

Portel' Tuck .sofreu >graves A turma da ."eterna vigilân
ferimentos ao "lidar"'.' com cià" tem meSmO vocação pa

um-tourg na.pr�ça:'de touros I ra chapa-brali�a e gosta da.

desta cidade ··e seus médicos I caUda atmosfera governa-

crêem que o destro ianque mental. '

teI,á que 9,ba'ndonar- à a:rte de' I (Do "Diário Carioca", de

. tourear.
-

ontem).
_•..-;,.��• .hI"

.

L,

Ferido

7.381 - Cr$
_, 10:269 :;:; . Cr$

9.643 - Cr$
/- 9.092 - Cr$

1.490 - Cr$

300.000,00 - Caçador
40.000,00 - Tubarão

20.000,00 � Joinvill�
15<000,00 -- Florianópolis
5.000,00 - Florianópolis

RIO, 6 (V. A.) - Enquanto trinta, e tres milhões de cru-

SOLID{\RIOS OS lm�;IS-
as éleições presídencíaís ab- zeiros. Embora se .admita . o

TRO'S t'ilFí.U';'f.'\S
sorveram uma verba de pou- saldo de quatro milhões das

RIO, 6 (V. A.) ,_ .. De,,:le:>.> co_mais de doze e, meio mi- despesas eleitorais propria

ultimas horas da tarde cor-
j lhoes. de_ cruzeiros, dos q�in- i

mente .ditas, acredita-se que

cem nlmores de que o mi .. ! z� mIlho�s que lhe .haV1am I
essa sobra seja despendida

'1istl'o da Fazenda, sr. Je,_"é
SIdo destll1a��s, o pleIto des- ,c?m ,a froças federais requi

Maria Wital{er, wlicitou a<;") te� an�, �'eahzado, ,segunda- ,-Sltadas para garantir o plei

missão. Ac'resce�lta-se �lue SC'
feIra ultIma, devera_ custar I t9 -em vários municípiOS:

tal se veriflcar deixf,rão
tambem o governo cs r::inis"

IItr03 da Viação, ,1', M:u'ce',l1" /

des Ferraz e CanJldo,
..

")Vlota

Filho, da 'Ednea<:,i�J, as;;iD í
como o sr:- Vidio'ã1' pre,3lden-

I
_�_ � �

C'>,
..

te do Bànco do Brasil. To-

dos esses titulares, como Ee

sabe, são paulistas e Vieral11.
prestar colaboração ao. go
verno do presidente éfli!.e l�i

lho indicados pelo g:Q'Verna-
dor Jân!o QUfdl'Cl,s. .

i

NOTICIABIO DO BST,IDO
(Resultados Finais)

ARAQUARI
GaIloW , , , , , , ... , .. 1.561. . Lacerda

BLUMENAU
89fi

','" , .. , ,.

�

3.733 Lacerda

CAMBORIú
7.521GaHctti

GaHôtti ,I••• '" ••••• 1.394 Lacerda

CAÇ.'\.DOR
1.336

Gállotti 2,g{Jg Lacerda
CRICIUMA

2.71).1

5.547 Lacerda
CHA?ECÓ

.

3.577Gallotti

GalÍotti ,2.964 Laccr(la
IBJRAMA

2.225

Gallutti 1.756 Lacerda
IMARUI

Gallotti , ... , . , , ., 1.995 Lacerda
, -LAGUNA

GallQtU 4.099 Lacerda
ORLEÃES

Gallotti 2.972 Lacerda
PALMITOS

Gallotti · . , , , .. , . . 840 Lacerda
PO'RTO' UNIÃO

· .. , ... , ., 2.617 Lacerda
PRESIDENTE GETÚLIO

,Gallotti

Gallotti 1.245 Lacerda
. SEARA

..... , , , , .. 1.709 Lacerda
SÃO' FRANCISCO'

· , 2.602 Lacerda
SÃO' CARLOS

Gallotti

Gallotti
, )

Gallotti 649 Lacerda
VIDEIRA
1.437 LacerdaGaUotti

/

TRINTA E TRÊS MILHÕES,

ATENAS, 6 O GaL Papagos,
Grecia, faleceu há Úes dias,

E' intriga da oposição atribuir-se o colapso qlJ2
sofreu ao resultado da apuração das urnas de Ul'u.,-'
sanga"l1esse Estado.

da

SÃO JOSE' 4 -_O prés�ente-d:1 U. D. N, ne:;te
município elesmentiu tintim por tintim �houvesse
em qualquer tenipo, feito restrições ao ex-prefeito Sil
vestre, que tnliu seus amigos e seu partido de g'i'r-ça!

LAJES, 5 - O povo ele Anita Garibaldi está dis-

posto a não devolver ao 3€nhor 'e monsenhor Secretá-'
rio, o Raio X que, naquela localidade, foi entregue a

um fiel depositário como refem do resultado das urnãs.
O sr. Jorge 'Lacerda pensaVã ciu� o aparelho era para
tirar Chapas õ '_' eleitorais.

.URUSSAtJGA, Q -- Com o resultaclo do pleito aqui
o sr. eleputadcr.Caru2o reso] veu ir cantar definitiva
mente na ,Palhoça.

FLORIANÓPOLIS, 6 - O' E,stado anuncia que. os
Jeleitores' faltosos' serão sujeitos a Sal1sões. Ouvido a
•

rÇJ's.peito, o diretor desse jornal declarou 9ue prefere
ser sujeito a Dalilas.

.

"

TRINDADE, 6 - O sr, Governador elo Estado de-

terminou abertura rigoroso inquérito afim apurar 011-

,de o sr. Sebastião Neves, diretor da Penitenciária e

Presidente da U. D. N: da Capitál, adquiriu tanto pre3-

tígio político.

TIJUCAS, 1° (Retardado) Falando no interior
. deste município, o sen):lOr 'e monsenhOl'�Secretário, dc-·
clarou que as professoras tinham o dever de votar n0

Govêrno porque não podialÍ1 .viTar o coxo em que co

mem. O senhor e monsenhor Secretário da Cultura

e Educação devia saber: 1° ..:._: que quem come em cóxo

é porco; 2° -:::;:: que as profess,oras são cidadãs livres,'
pagas pelo Tesouro, com dinheiro do povo e não dos

partidos. Para apreend,er essas coisas, o senhor e mon

senhor 'púiéisa ... viajar .. ,

•
' I
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