
os genera s -Alcides �tchegoyeo, Am(,rim de Mello
geqeral do Exército dá ativa e da lei"

.

- declarou o ex-Inspetor G,eral do Ministério' da Guerra'
� �

---.�.� RIO, 19 (v. A.) � ECIOdiu,'da tarde de hojeJ ,ia que o

�._."'••<I'Ii«>.�",;jt""."""""-

.

1
..•••••••••

1
ontem a tarde uma crise no general Teixeira L'J"t encon-

I DIRETOR I O·
· ., seio do Exército, cuja exten- trava-se demígslonárfo rla

...: I mS11 antllo 011- são ainda é impossível me- pasta da Guerra. A' not-

S, Rubens ele I .rio d. S. Catarina Z dlr : em vit·tu_cie �� veem�n- te, quando ?ei�ava o C",. [,ete,
.1 Arruda Ramos • •• te proclamação feIta ame- dando aparencia alegre, ves-

! GERENTE
: I Ano XLII

·1
Os tem, 0. general Zenóbi�da mentiu s. excía, a noticía ao

... : .iosta foi afastado do cargo ser interpelado pelos [orna-

I Domingos F. i i N
ele inspetor geral do Mlnis- listas.

'

: de Aquino �
• '!.304 tério da Guerra, em ato assi- "Não é exato que o general

e oe _
nado pelo presidente da Re- Lott esteja demíssíonárto .-

..................... ,,_..
.,

iúbllca, logo a seguir ao des- disse simplesmente o clwf�

Edição de hoje - 8 páginas Florianópolis, Quinta-feira, 20 de Outubro de 1955 Ctt. 1.. pacho do sr. Café Filho com do governo". Do cateto, se-
') ministro Lott, gundo colhemos, o sr. Café

Em consequência, foi ror- Filho dioígíu-se à E,;C0ia

APELOU
.e a repercuesáo da ínícíatí- 'Superior de Guerra, onde í.e-

. '.

.a elo chefe do governo nos ria ido jantar COI1I os �.l,}unos

GEOHGETOWN, 19 CU. P. \ uelos políticos voltando os da Escola

O aero-moço braslleirc ,lle pregam as soluções ex- "ABSOLUTA TRAN(�UIJ.I-
Tarcibulo Berantíne, que a e .ralegaís a proclamar que DADE NO PAIS"

,. do corrente foi condenado um passo mais foi dado em RIO, 19 (V. A.) ,- Ouvirío

por ter Introduztdo como CO'1 oeneficío da sua causa, Ou- ontem a noite s09\'oJ '1 situa-

RIO, 19 (V. A.) - Falando sobre as conclusões a que trabalho realizado praticamente de qualquer maneira, com trabando 6 revólveres em �ros circulas, cintudo, rhs.em ção, em face da -ierníssâc

chegou a comissão militar de inquérito quanto à falsicla-
.

o aproveitamento do unico exemplar existente. Trinidad, a bordo de um 'jue o ato do sr. Café Pilho dos generais Zenóbio da

de da "Carta Brandi", disse ontem- aos jornalistas o 1:;e-1 O ENCONTRO MAURELL-LACERDA .iparelho das linhas aéreas :1'\0 terá os pfeito:; que es- Costa e Alcides F.tcheg:Jyen,
.nador Alberto Pasqualiní : "Nunca tive dúvida quanto a RIO, ÜJ (v. A.) - A guíza de esclarecimentos, como a internacionais brasileiras, :1- cão sendo alardeados, o presidente- da Repunlíca
falsidade da carta, Esse episódio deve agora, POlitiC:lll1en-1 :)0,;:oa Ct'U2- entregou ao general Em.ilio Mau�'ell a tão. di�- presentou apelação. Junto com ó �eneral :;:e- declarou que o ambiente no

te, ser esquecido, para não perturbar mais ainda o am- cu tida carta que o deputado Antomo Brandi da provmcia ° tribunal que o julgara nóbio da Costa foram aras- país é da mais abs01uta
biente nacional". de Corientes teria Llirigido ao sr. João Goulart sobre ne-: havia ordenado a apreensão .ados dos postos que ocupa- tranqutüdace, nada havendo

.

OPINAM OUTROS PARI.AMENTARES ];0:::10s escusos da compra de armas da Argentina, o [orna- das arma-s e o condenara a 3 vam o general Alcides Etche- a temer.

RIO, 19 ev. A.) - "Ultíma Hora" publicou ontem uma lista Cnrlo , Lacerda publica o seguinte no vespertino "Tri- meses ele trabalhos forçados goyen, das runcões :le Inspe- A REPERCUSSAO UO <a:s-

"eriquete" realizada entre os políticos sobre os resultados buna de Imprensa": JU 2,50 libras esterlinas de ;01' da Artilharia da Costa e TO DE ZENO'IHO

a que chegou a comissão de inquérito a propósito ela carta O uruguaio Cezar Víllegas, que o general Emílio Mau- multa. ela Artilharia Ama-Aérea: RIO,. 19 (V. A. \ - SO:1-

_falsa atríbuida ao deputado argentino Brandi e suposta-
.

rell Filho ouviu por sugestão de Danilo Fitipaldi, não era ,__ João Valdetaro Arncrlm de dando vártas oplníões sobre

mente endereçada ao sr. João Goulart. Dlsce o iicler cio- uruguaíc nem se chavama Villegas. Trata-se do argentino Melo, da sub-chefia executiva a ordem do dia do general

PTB, deputado Fernando Ferrari: Alberto Mastre Cordero, que está preso no_, quartel da po- R VI-Qa-O do Estado Maiur do Exército;
1
Zenóbio da Costa, o "Diarfo

"Só tenho que me congratular com as autoridades en- .ieIa do Exército. Cordero foi quem entregou' ao deputado _

'. e· � general Rômulo Colônia, da � da Noite" colheu várra. ím-

·c.'Cl:l'egaclas do inquérito pela maneira como se portaram, Carlos Lacerda a carta do- deputado peronísta Antonio WA!:)HINGTON, 19 lU. P.} sub-chefia de planejamento pressões. Assim, o ruarech.tl

esperando agora que o general Maurell Filho aponte à Brandi a joâo Gculart, que o general Maurell disse ser fal- -'A_ Cônte Suprem:', r.0S E,- do Estado Maio,' do Exército. Eurico Gaspar l)at:'], iimi

nação os culpados. Quando fomos ao ministro da Guerra, a, Foi Lacerda quem, num encontro reservado que tive- tados Unidos concedeu, a 14 Este foi nomeado sub-chefe teu-se a dizer: "Nàn .í'::tlo sou

pedir a abertura de íuquéríto.sestavamos convictos ela ino- rum no dia 28 de setembro, provou ao general Maurell que dirigentes comunistas mneri- lo Estado Maior. Foi exone- assuntos políticos", enqu:.mt.o
CJneja do pl'é:õidente do nosso partido". 2le havia sido vitill1!1 de uma mistificação. canos� a revisão do procesó:o �ado tambem o a)mirãnte o marechal Mascarenhas e1('

° almirante Amaral Peixoto, presidente do PSD, a�sjm "Foram estas as perguntas que o sr. fez a Villegas? em que tinha.m �:ido c{lnci�- 3enjamin Sodré, que era ti- I Morais dizia: _ "renho ()

se manifestou: "OLivi. a noticia pelo radio. Não constituiu )erguntou Lacerda estendendo ao general uma folha de, nados a 5 anos de prisão (! a uh!' da sub-dl'O'fia. do EE:ta- mesmo pensan.ento dJ gCt1e

para mim nenllUR-1-ár smpres3., pois me aeh<wa perfeit:1- oapel almaco. "Mas esta é a minha letra, são as perguntas, 110.000 clóh'tl'es de muita, cada jo Maior da Armada. ral Lotti". O �ene':al Aleiçles
rnente .tl'anqllilo, "plenain:onLé convicto de que o dr. João .:im - 'clis�e Maurell surpreendido. Exatamente - disse lum, por terem pregado a der- Quase todos os ofic�ais-[!;e- Etchegoyen declarou: "E' um

Qoulal't nada. tínha a ver com o documento. .Lacerda - e aqui está a carta que C�rdeiro me enViou ime· I rnbJ.da .elo govern(), .(.iOS :';:ta- 'lerais exonerad03, bem Cí./i.110 problema do gcrli.'!ra1. Zcnobio.

Aliás, logo Que s:mbe da manobra em que se pl'eU,r.- diatamente cl;:;pois de prestar depOlmento sobre o nome dos Umclos, pela lOrça.. Esta diversos coronéis, 1:1 estio Nada tenho a dc(!Llrar·'.

deu cmpanar o prectip,;io do dr. João Goulart, tive a oP'Jj' falso. O sr. pode ver, diante desse, fato, que Danilo Fiti- j decisão
é c.?nside�"1da lmpor- ;epdo nomeados para outros

tuniclad3 ele conversar prolongadamente com ele, quanc:0 palcli não é tão inocente quanto aparenta". .

tante. )ostos. N) Mini·:;I,�'.;') �i? NADA DECLAROU O '!hI-

obtive de sua p�� decbraçô9 kanquil�adoras.Sabia�. Guetrn, onde se achava 9ta NISTRO DA GUE&RA

flue mais cedo ou m:lis tarde h3.veria de elueidal' o e:LSO' A' b I-
j/> •

L:·
>

I 't· tarde, quando foi conhecida RIO, 19 (V. A.) - O �\.fi-
,"

° ex-·ministro ela Aeronáutica, bfigacleiro .'Eparilinon- Ssem 'e Ia eg IS a Iva t noticia da m�dic.a tomada nistro da Guerra, f.;erwr:'.J
elas elos Santo:, declarou: "Nós, que sabial:nm; 821' Uli1:l far,

,

..... pelo presidente çla Repúbli- Teixeira Lott,' ouvido J1?la
.sa a aç.usação,atribuida ao sL'JOão Goulart,-fic::,.-nosubso, I Se�são do' dia 18 ,ir,du,,:\'(' liesSoas de S�If'.$'J�;ltizacla tll.H! ;l�rn,panha ::. ca, o general Zenób�o da reportagem de "Ult,inn: H:;-

lutament, t,.fiquil",-ii QU, rr ap'u'oçõ<> d", f�tMJQi 'II, ),jdo,HprOv!da,a al'"J" ,".'rt�li'ê' t�ili�,,:.

P"'B'�""'''': .

.iPI·.il;,..I..:�a Des;:. ?Osta�li.mito�_-�� ..� dize�' aos l'?", declar.�u.té'r ti<;l{) conhe

treg\!le ao geneJ:�l M_au�ell filhO .. '.
., '" , _ .... , ..... ,1 sess,ão ,'ntel'�ol' e .fuI,o o cx- ,,:,m>t?n;;');, d11 �1cI\l�d" Fl:I:::� '.'�r. �,:: :hn .'

·1..1r(l(:s� . .Ant'l - ,J.l'lr..�::j.hstas:- ,Sa;{) da In�pe:-__ c�m.ento �;·�vlO.'rla ol:d�l�1 de

A, eleclaraçocs elO llustre milItar, que acabo ele OUVlI' pccl!enté tlv�ram imlv'Íj,"'úS' l":;J�tiç;i}.. -" . ,. cl� xar a tl'lbuna, o eler>,u�, tona Geral, mas. eont.mnQ· tha do -g-enc1:al Zenobio ' é!il.,
p=lo radio, tranqlli.liza�!l a na<;iío, restabe.lecenclo a Vel'�;H1f tl'ab 1:1-108, .. a ho�'a re?ir1:-.� ..

·

d:j:\lLa(I() Vohiei de. O[:n!l-' C?(lt-' _ JJ anca ':'.:�D'S fcz.'Crt"- general, do Exército 1a l>;tiva Costa a .seus CO!llandu(Hs,
e deSlTI�\8carandél mtell'úmente os falsarlOs. O povo 01':1- tal. s)b a presldênClf\ do 1':,. (lur cefendera, ante" cla tIras 8ew'ras t (", golplst,a'3 � ela le!".

.
nada tendo a declal'�l: se:l.ne

sileil.'o assis�iU .à audacia d03 que não respeita�1 a l�onra depnb1dn Dl'a'?e Alves: ,

I t1'lbnn;:, (: dtul�r. da SU:l

r:L-1
d:1 F.tet'l�::1 Vigíl�l:cia, qU0 Havia l'umo\'e:; até o fim a mesma.

alheIa, a dlgl1lc.lade .dos homens de bem. Esta Jango. d,e, T." "!,' �mfl do PrefeI:J I clPII'i! l' �('(:rretal'lo da ::S,'"eg II' u.lt Irn:lmente, .

'.1,en1 esp_',-

panl.bens. Daqm envlO-Ihe um abraço fraternal e amIgo. Osmat' Cunha I' I'flW::l }'Úb]ica, e demaIS de- Imllldo a ll:ell'.ll".1 e � confu ..

O senador Coimbr'a ,Bueno, da UDN de GOlaz teve as Como primeiro ocadOl' Í1\S- ldlt'tLÍ(,;; da' UDN e cOl:ga., �;-,(; para tu'arem as suas

;,;eg:lÍntes e�p�·essõ.es: "Como .brasileiro, recebi com satis- cl'ito na hol': do expedien'e ·I(')S, P;l'lcssem desm�nf1,.:( '::tIlLagens já .. 1 .-,hecidas, Excessos da frentefaçao a nobcla ha poucos lTImutos revelada pela TV de ocupou a tl'lbuna, o sur;:\�J;- : (l Cl"'\Uor deu conheclUl,'r.'0 -

que tal C:1l'ta não �nvolve �enhum patri�i�?e responsabi- te de depufa?o, Volne�. Co· I,' .\ss(.n:0:éia, também, (:'I'! ,\ ... \itimas d(;s ,foguet.es ri:!
J d ',- eh'Ldade em nossa Vida pubhca. Desde o lDICIO desse caso laço lle Ollvc1ra, para ',,"zer! os eopen,!'lOS supostam,�nte UDN i emocra lei em apecoe:tava convencido de que as nossas autoridades seriam ri- a ,defesa d') Secretári'J ele desp"did(,�. pelo Prefeito Os' (l dt'putadf:' 1_:�:r.5 Rég-is, dI) S ii

gorosas_. e nào mediriam esfOi'ço� no s�ntido da ini.nuciosa Seguran<:.;l' ""úbJiea, Dr. I'e, ,'mal' Cltld1a, por perseguição PSD, ocupou fl t:'ibuna, em

apuraçao da verd'lde. Sempre alImentel, tambem vlvas es- lágio pl'�'!!?<lt, e tEaJa�' ri;), ]Jolít j(,a, ",egundo foi den i.l11- Sí'gll i da, pina (. izer que { Segund0 110ticias que nos

peranças de qU2 nenhum brasileiro ele responsabilidade Po-' . cadeÍi:a que o orador ocupa 'c:i�ldr, Iif,lü suplente 8eh:\.'\- llíll II'al ,que lluando um chegam de Chapecó, .regis
lítica se acharia compr-ometido em quaisquer crimes pre- na Assembl�il!., En�re ou- tiá(1 1\ev�s, da UDN, sahm.' 'r:rnp()" poií.tico f;aí vitorio h'aram-se desagradáveis 0-

meditado.:; contra a nossa patria". tras coisas, di;st: que o fo-: (�OS seu,'; empregos POl'(,I,e so de uma ca�, l, nha, rej .1- cOl'rências na cidade de

Disse o senador Apoloniú Sales, do PSD de Pernambu- guetório e a::., '.'itin:as lIe�se �l('" Illê3;1":OS haviam súltri- hile-::<e, com ;,H,,�,i:ata:s, fc- Chapecó, por ocasião das co

co e líder do S2U partido no Monroe: "As declarações do n,p,,;mo fogue. orio. �l'a coiB[I i tad'l (xorJ eração, dos carg-:.s gucle�, bolo da \, tói:'ia, etc. 'memoraçües com foguetes,
general Maul'ell Filho revelaram o que já estava na cons- natural, e que o dr. Secre- qlle ()e:.tp�vam, conforme rlrl- \(h(l, p(ln�m, (I I . 1 utado 0,;- pelos partidários da Frente

ciencia do povo. Ninguem acreditava na veracidade - duma tál'io estava tomando cünhe- 81lmcnt"s exibidos, na hOI"", !lÍ }tt'bIB, 'iI f' ':..1 c:oisa não DelT\ocrática.
carta cuja redação traía como feita para complicar al-. cimento das ocorrências de. p:1ra surpresa geral. O dep. f'.,tá aconteCel\Cl;" e porissú Um cortejo formado por

gU2-m. Estou satisfeito, porque se tenha chegado tão de- p::tl'a depois tomar as provi- Á:\.�fredo Cherem, entre ou :H�t1ia j)l'ovi,([t'n::::'<' para qu" di'versos Jeeps oficiais, da

pressa à e.videncb pericial, que põe um ponto final numa rlências. Disse, também, que t":I� {'J:1siderações, defen,lE:1l o -guvel'no do sr, Bornhau- queles que fizeram a cam

trama que, felizmente, já. acabou". o sr. Prefeito Osmar Cunha ( ['refi ;tc Osmar Cunha das ;;ell, mandasse {:;rar com a panha política em favor do

° senador Kel'ginalcJo Cavalcanti, líder elo PSD assi- ::,10 pl'ecü;ava estar apreen .. aCIl[ia�,jes mesquinhas que 1l1""cagf'm,'qlif, .'-'cda .iogan· candidato da Frente, depois
nalou quando inLerpelutlo pelos jOl'nallstas: - "Nunca dei ,,;;vo com os foguetez ela p:,!.ão H.'1do feitas· pelos S'�U.; I d., foguete.;; em (hSaS pal'ti- ele lan<:ar grande número de

maior iml:ortaneia a essa carta, conforme tive ocasião de Frente Democrática, pOl':jI.lP ;1,1[\'(']"':']'508 políticos, e tis- cnIare:;, s�m 1 , j,] \1m l'e:;pei- foguetes nas residencias dos

declarar. desde que c:a surgiu. Nunca. tirei conclusões apres- _l festa estava sendo COlldu- l.e que .l,� fOl:Ç�S federais c:e-, to a liing'l1C'l11 \? a l1a�a. Deu lalianci�tas,.di:igiram-Se-p�saclas que outros deduziram ela mesma. E assim, com as I 7 iCta lia maior ordem pus8i- \''_''', [el' "ohclt1'ldas, com �l 1�'Jn hec Imento, I smbem, ,1; l'a as lmedlaçoes da Igreja
declara<;ões do ilustre general Maurell, o episodio está I \'l'I, e com o maior resp:;itJ maior urgencia, por reinar a 111m eSIa(jUí'llli',,'nto, no E'I local, tendo feito um gl'ànde
definitivamente encel'l'a�lo. J� era tempo".

.

. .

1100' :.\( H,l·sários. O O1',1(!or i'ltr[\n�j1�jlidade na Capit:�i.l; tr,. '.-' !,rnv,':ii,:r,:e. �e,�s')'
O senador Paulo Fernanaes, do Estado do RIO, aSSll11 :lJl .,lpa;teado conshtn�e. c]: Estar,/l. IPratl":1

(WS C'II,,'.lglOnaIlOs

se expres:oll: "São declarações já esperadas pela opinião
I

mente pr1c.s deputados 1\1i-1 .
On1{'m :lo Dia (lo Sl'. C<,yel nt.:irl', que na-

publica, que se mostrav� �ão sÓ esclarecida qual1.to às ori- h':mda Ramos e Olice C;11� I
Fl'oj,'tos ns. 90-55 -- L:'l- (ll.ll'I,' (!:t,tr:tC',,' cem p�'oc"

gens elo documento apocnfo como tambem conflante na' ria;; tid PTB, e Estivalet J'i- ,5:'1 '.' 1r-;S-.f!5 - Foram tüd03 ,1��nd" .cIe-manel.'[. abuslva :

atuação do ilustre militar que presidiu o inquérito, gene-
!
,"'fi, elo PSD, n;>l'tl\ ,li'(,;,;. de:�I'('::;w�itcsa,

mi Elnilio Maurell Filho". .\inda f) telegrama do Pú�- Sessão .do dia 17 nia d(l Y"oft-..sorr

'feito Osmar Cunha pedin(Jo Lida. e apr'ovada a ata .ln O deputado :�.. , U1"O Locks, lImo, Sr, nr,s próximas, para a venda
INABILIDADE DO FALSARIO f'til'ças Federais para a Ca- :�essi1o anterior e lido o ex- do PSD, oCU]JO'" se da tribu Gerente do Jornal "O Es- de peixe e outros gêneros,

RIO, 19 (V. A.) - ° perito do Departamento Federal piutl lIo Estado - Out.t·,.s pediente tiveram início (1S na, :lpó:;, p:lra tp, er conside- tí-1do" Por tal razão incluí no 01'-

de Segurança Publica, sr. Antonio Carlos Villanova, que assuntos [:I'abalhos, na hora reg·ime.\!· 1·D.r,-·-'3 (·m :0":10 de, "Dia do Nesta çamento para 1956, já envia-

procedeu ao exame da decantada carta do deputado a1'- O tlql'.1tado Alfredo CiW- ::11, sob a presidência do fI'0fe;'sl1r". Prezado Senhor. do- à Câmara Municipal para
gentino Antonio Brandi ao ex-ministro João Goulart e renl, .:'. PSD, ocupou a t:'i- Cieputado Braz Alves, Ol'drm do Dia Ps.rticipo a V, S, que to- apl'ovação, a importância de

concluiu pela sua falsidade, teve oportunidade de explicar htn::t, br, o em seguida, �>àI'a (�olpista da ('�tel'na- Vigilân- DJ �Clié--'lão l' votação d J mel eonhecimento do artigo Cl'$ 50.000,00 (cincoenta mil

ontem pela imprel13a como se desempenhou. � e[J,üel' as afirmações do SI'!- da Plano de OhnLs .. - Foi reti- subordinado ao título "Apê-
.

cruzeiros), que se destinará

Disse aquele técnico que 'recolhem cerca de vinte e cin- �yJi'Ilt<� Yolnei de Oliveit·:t, O t_l','p:;I. ,(le José de Mi, I'ndü da Ol'c1t'n1 de Dia, por lo �,(i Sr, Prehito Munici-
I
à cOI\.strução dO;P.'lercado em

co assinaturas do ex-deputado Antonio Brandi para seus r'l11 J'd'�renéia ao telegra�r:'l Olllli�l T':,r.-cs, do PTB, OCP- 1:'1' rei'ebidL) fíiH:nCJ<l, pai", publicado nesse con- apreço.
.

estudos de comparação. Frisou em seguida qu� facilmente, do Prefeito Osmar Cunh.l, e pr,l1 a tribuna, na hora do Dif!,·ussàc. ; otação dI) ceilu�do órgão da in:p�'ensa I Cl:eio, C9'll1 isto, tel: CO�I
à primeira vista, podia verificar-se a inabilidade do falsa- a� d!'�íl-',el',gonhâ(Hrs atl'u- rXr>�dientr., !,f!l'ã falar sôbre PI':).i('to '.J1I·� {!I'il li o muni· catannense, na echçao de cl'ehzado velha asplraçao

rio. Mesmo um .simples conferente de um modesto banco, dr;;. (�f' .Jementos dn ch�nH,- i
• caé,:; que \ em pl'ovocando cipk de Bmç:o do Norte -- hoje, dia 19 ele outubro, dos moradores daquela zo-

facilmente devolveria um cheque coril aquela assinatura ci" FJ'"nte Democrática qUf. '1(, r:r·��,;jJ. o _iol'ludista Cal'- AI�rÚvad(l. 1\0 que diz respeito ao re- na.

em face elas fortes divergencias existentes em seus traços r.üe· re"peitam até a prp!H';I!- lo.> de La"erót, figura d� Regoiijo do dep. Lauro fel'100 apêlo, quero, com a Sendo só o que se 'nt� ofe-

Por outro lado - acrescentou o perito Antonio Carlos dadp H1hcia tios seus adY('l'" :J1Ü:i da lJD1\': Saliento;1 c: I.oc •• !> ;::l'esente, informar-lhe que o rece para o momentó, 'aproo
Villanova - ninguem, nem mesmo o falsa rio é claro, tinha s"" ius. úl'clc!nr o� artIg';)'; publIca· Em {,xJllica�'Dl'r pessoais mea govêrno há muito cons- veito a oportunidade pal'a

conhecimento da existencia do "J" de Jesus existente no O d(·or.taclo Alfredo rhr- dos ]li!O "(�',H" cio da Mh- o d(:.]lut;> '0 L:l�il'O Locks, :10 tatou a necessidade urgente apresentar a V. S, os meu"

nome do deputado Brandi e daí o seu principal fracasso. I'em, d::; tribuna, deu C01�1!�- Ir.hà", nos di;,;; l4 e 15 (I, PSD, ocupou a tribuna, ))�l'a ue ser construído um mer- prot('stos de ele\�ada estima

° papel de impressàó utilizado pelos falsarios, que apre- ('imel� to [I, Assembléia de >:l ;-, rOlT"n �c mês" I \ e. denu'\- regozijar-se com íl As<;em- cada nas adjacências das e distinta consideração,
senta o timbre ela Câmara de Corrientes, é a ser ver, a, VrI'!iOS easos em que elentel)' cwm que o )orpahsta Cal'- bléia, em nome da sua ban- l'lU1S General Vieira da Ro- C01'dialm'lnte

11l1ica coisa verdadeira na historia e possivelmente, o autor I_c::; do fS'D e PTB, fora'u �,- lo;; de Lac,- .-dn é apoiaclr> cada, pela 'recriaç:ão cio mu- E:fj-, Cons. Silveira de Souza, Osmar Cunha

1 fal"ificação possuia npenas aquela folha. Assim foi o "1'é'tIJdos e desl'espeitadu, Ip'l!' llln:l n�ill;'l'ia CUDN) fa, nicípic de Braço do Nort2.. AVHiida Mauro Ramos e zo- Prefeito Municipal
-"".•.�

..

•

Também foram alastades dai
e Rômulo Colonia

SU1S Iaaçêes
«Ainda sou-

Parlamentares opinam sobre o desfecho do
«CASO BRANDI»

"bombardeio'" nas suas ime

diações, o que despertou o

pânico nas senhoras e cri

anças que assistiam a, uma
novena, chegando mesmo a

�el'e.'l1 quebrados vidl'oS do

temll]o religioso, Depois os

manifestantes se dirigi'ram
para. as imediações do c01é:,
gio das Irmãs e do Hospi.t�'1
Santo Antônio onde repetí.:
ram a façanha.
A população daquela pl'óS'�

pen cidade encontra-se pn�'
fundamente chocada com os

f.eonteciméntos, sôbre os

quais . é dispensado tecer
n,aiores considerações.

o SR. PREFEITO E UM APELO DE
"O ESTADO"

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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U ESTADO

A mobiliária Miguel
.

Daux
MINlSTEIUO DA AGRICULTUkA o E.STA-DOSERVIÇO FLORESTAL ./

_

DELEGACIA It'LORESTA(· I .....,._
REGIONAL ADIIINISTILACÁU

, , Itedaçio e Oflcioaa. à rua Copo• <\CoIU;O" COM O ES'IADO lJl!.
aelheiro &1afra. o. 160 1',,1. J02�

�4...."'f" CJATARINA -- C:... Postal' 11$.
Lli r"t<>T: RLJ BIii!'ol" �

fARMACIA DE PLANTA0
Tem a venda
Uma casa li Avenida Mauro Ramos
Uma casa 'a rua Visconde de OlH'O Preto
Uma casa a rua Deodoro c/13,50 de frente

de fundo.

,. V I S O XMOS

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

Schmidt.
2 domingo - Farmácia Nelson - Rua Felipe Sch-e 46,GO ,

.A 1)t'll'g.lcia Florestal Regional, midt.
no sentld .. .re coibir, ao máximo pos- �ereuttl DOMINGOS' O.

I . 3 segunda-feira (feriado) - Farmácia Moderna _I t A
.

I Santa Catarina -

1,IJUl:WUma casa e um o.e a vente a
,ivel, Aâ queunauas e derrubadas de mato, afim de ímpe- Rua João Pinto.Estreito
nedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que _1iI."p,e.He.nta .. � ..a: 8 sábado (tarde) _ Farmácia Santo Antônio _ RuaUmD casa a rua 14 de Julho
rcar-retam tais práticas. tozna público e chama a atenção ReprA."ntac"'" ... S. 1. f� Felipe Schmidt, 43.Uma casa de madeira em Barreiros
te todos os prcprtetárros de terras e lavradores em geral. Lt��'9 3",na(0,. '.�<lnt"" 40 .. iO 9 domingo _ Farmácia Santo Antônio _ Rua Fe-Duas casas no Morro do Geraldo-Estreito
(Iara a exigência do cumprimento do Código Ftoresra! [andar. lipe Schmidt, 43.

.

Duas "asas e eum terreno para loteamento no Morro
.'

E t d I
Te!.' 22·6924 -- Rio d. ; ..oairo.

1 ) F
,.

C t
.

R la

�

.Deer. 23.7'13 de 23-1-�.1)�'i) em todo o s a o.
�ua I� <1<> Novemt+« %28 fiO 15 sábado (t.are e _ 'armacla a arrnense _ l cdo Geraldo

QUEIMADAS I!. DERRUBAD.-1S DE I\1A1'O audar [81a 6111 _ Sio Paulo, Trajano.
.

Um lote na rua José Candido da Silva - Estreito
;�enhum proprietário de terras ou lavrador poder" I 16 domingo _ Farmácia Catai-inen se _ Rua 'I'rajano.Dois lotes a rua Moura - Estreito

proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar, �f'.RTNA'JUP.t� 22 sábado (tarde) _ Farmácia Noturna � Rua Tra-Dois Lotes no Bairro de Fátima - Estreito
com antecedência. hl ne eessarja Iicença da autoridade f!O-1

N. Ca,"Ii
,jano. .Quatro lotes no centro da cidade

restaI competente, conforme díspêe o Código i!'íorestal em An« '" ..... _... _ Cr$ 170,00 I 23 domingo _ Farmácia Noturna _ Rua Trajano.Quatro lotes em Londrina - Paraná .

seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando 0>1 infratores Isemestre .. .. . Cr$ 110.00 20 sábado (tarde) _ Farmácia Esperança _ RuaTem compradores para casas em Florianópolis des- .

it
.

..

d Nr ln.terlor
C lhei M fsUJei os a peuatíca es.

_ Ano Cr' ,0,00
. onse eIra ara.ce cem a quatrocentos rr il cruzeiros.

ttEFLORESTi\I\Ú;NTU' Seme8b� Cr$UO.OO I 30 domingo _ Farmácia Esperança _ Rua Conse-Negócio a dinheiro
E ." t'

-

I
..

d
..

fi st is em Anúneí J mediante -ontrato.
Ih' M f

.

, sta ....epar rçao, P'� a redl' e .vrverros ore..a, '
o. ori"in�i8, mesmo não PII_ et ro Iara.., , .

Informacões na IMOBILIARIA "MIGUEL DAUX"
cooperação, que mantem no E<:tado. dispõe de mudas e se- hlicados. não serão de olvidos. I O serviço noturno sera efetuado pelas FarmáciasRua Cel.·Pedro Demoro 1541 - 1° andar Estreito ou
mentes de espécies fl�rest�is e de ornamentação, para 101'- A cireção.não le.r.ell'onlalilisa Santo Antônio e Noturna situadas às ruas Felipe Schmidt,

..

I d té F 3"76 Ploriauópolis pe los ronceltol emlt!d<>, 1101 .�_
•

Edificio pase an ar erreo - rone � -, 11 I
necimento aos f,grieu:t.ores em geral, interessados no reflo-

'.;e-OA Q.. ínadoe.
. 43 e Trajano.Uma confortáve.l casa à Rua Presidente Coutinho.

restamento de suas terrãs, além de prestar toda o;-ien'-ação A pr.esente tabela não poderá ser altera da sem pré-Um terreno de 15x27 no Estreito, junto à Rua pri.n. técnica neeessárta. Lembra, ainda, a possibilidade da eb-: via autorização dêste Departamento.
I

rlNF:'RMAÇOE.S
I lpal, -"

tenção de empréstímos para rerlcrestamento no Banco 110 '-i

Departamento de Saúde Pública, em setembro de 1955.16 lotes no Bairro Butiá.
Brasil, com. juros de 7% e prazo de 15 anos. U'fElS Luiz Osvaldo D'Acâmpora _ Inspetor de Farmácia.Uma confortável Casa na, Avenida Uercílio L(I% Os tnteressados em assuntos florestais. rara a IIlJten-'

.

--()-ó..Dois apartamentos (parte financiada). cão de maioree sclarecímentos e r=quererem a�tHfi:r.açã.)',
O J:a;.tor ·�nco.ntrart, 'noas,a ee-y

t una, intcrmações qua nec .lta.de Iicençapara queimada e derrubadas de mato. devem diàriamente e de imadiato:

Idirigir�Se às Agênciafl Florestais MllltÍdpais ou direLlImer'· IJORNAIS Telelfuoü2•Z VENDE-SE AS SEGUIN'f..ES PROPIUEDA_DESO Estado .. A Casa n. 12 na Rua dos Ilhéus (an t.ig» Visconde-� ....._------------------ te a �sta R_epa.rtição, situada à. rua S.'lntDJ Dumont nO.

6jA.Ga.zeta ::::.:.: 2..666
,

I
.

li 679 Ouro Preto).n ill'$
"Sco

J
em

!?I!T:�:1;:,.rl;;;;-A�:.:o:'·i,·,�:�O.POIl... s c. �iir?�7�::;;::' :: ::::,
. 1,C�::a: n!:, �a. �u:a��v:�:t..�.S��::mb"......

- Oaridadru Uma casa de ,,'uqu. na rua Servidão Mor-ítz (Morro)l/. II (Provedor) .. 11.114
com o terreno 6 x 14, preço Cr$ 18.000,00f

. t
V (Portaria) Z.016

Uma casa de material com o terreno 10 x 30 no inicio'*. i-agem com seguraoça Nerêu Ramos 811"
OURAl1TE TODO DIA .

.

".
Militar .. 1.117 da estrada do Pantanal (lado da Trindade), preço Cr$ .

-

São Sebostião (Cala d. ./
I "'" "OS "APCJOS e rapidez M:t���:l.d; ';,;;;;'; 0;;: :::: 40.0�'��a'ar ,om o Sr. Do,."do Soare, ou o Sr. Silvio

%M.;l)ft,t�t; s:J�BfooR;,��i:s8J!!!�i��;:: i!��t��::;���;: ;�;;
Son,'n'

--�.-

/' '1' �� Policia (Gab. Dele&,ado)... l.ill4 Ra I-oS X''�
. '.

.

---!

Agência ao Rua Deodoro esquina:dalIC�������T:lDBII
• Rua· Tenbnte Silveira T;CÉ�.��........ 1.700

PRf' VE�TID'ULARES 'CrUZI!lrO do Sul 2.600.

--_ Panair 1.661'.-
.�

---- �_.�---...

Vari&, ..................• 1.12i
- L6ide AéraD 1.401

Real ..................•. 1.li8
candinaval ..600
HOTÉIS
Lux .....•......•.•..••.. 1.00ll

IMagestic 2.276
Metropol 1.147
L P t 8.321

I
C�Ciq�: a : .. ::::::::::::: 1.448
Central .. . . . . . . . . . . . . . .. n.694
Estrela . . . . .. 1.171

k�;�kEiTO . . . . . . . . . . . . . .. U..

Disque 16

!'lp.relharem moderna e completa pau 'l!uJll<ljver "'.lr"�.

r".dlnl'I<f"'"''

PARA AS FACULDADES DE DIREITO, FILOSOFIft, ,

MEDICINA, FARMACIA E ODONTOLOGIA.

Radlo_gr&na� e radjoHéopta ... ,

Pulmões e coracão (toraJt)

CURSO BOSCO
lhatrícula: Livraria Lider, até 31 de agôsto.
lnform��ções: Local acima ou pelos telefones 2316 e

3661.

Utero e anp.xos: Histl':ro-sa !pi"f")!rraf)9 "'lfl'l !n<mfllll.
cão das trompas para ,halrnl\8t!co dll e ... tt·�lLd<;o.d ...

Radiografias de ossos em geral.
Medidas e.la�as dos diametros da bacia pa.",,, orlf'!J1ta

ção do parto (Rádi�-pehimt'1.!'la I.
D1A.rlamente na Maternldll.dp Dr r'''_j·!Ot. �;()""'jl'l-

I
BANCO de-G�f.�ITO

POPULAK�I� AGRICOLA I I

�0f�,16
.. ,

f'LORlANOPOLIS - 5rÓ..(:'ãr6.rlno.

Rins e bexia:-a (Pi."Jol(l.Iafia I.

IlIício dU9 aulas: 1 oe !letembro. ------'�.----------------------------------------

------ .•_--,----------

\
DR. ROMEU BASTOSINDICADOR PROFISSIONAIt C.m "••}��L", ... 1

DR I TOBATO DR WALMORrZOUR FraLdllco de A••I. e a. "lInta
1 GARCIA Can do Rio de Jaoelr.P1LHO I CLINICA MÉDICA!I••• ,,�•• 40 ."ar"lho "�";f�lr1tt"rlo nllll4)••4I.. ;;.eb .rocu!4a•• .1'(.- CARDIOLOGIA•

TUBERCULOSIl! rl ....... 1 4 .. M-Jldldu tia Ullb",l'- Contultório: Rua Yitor ••1_DR- ANTOl\TJO DTB ,RADlO(;RAFIA II RADIOSCOPIA i .Idade 40 Dr••fI �eles, 22 Tel. 2676.MUSSI I DOS PUL1\f01lfl i F,...h�t..no .or cooc.no.� 1Ia- Horários: Se&,undal, Qu..rt...• G _ Clrar,.l. do Toras
.

teroldale-Elcala Sexta feiras:
�

- IIl!:D,C?� CA fi'ormaoio pela )"at·u!(hld., N.<:le- iS .....lee do Prof. OetAn.).... Das 16 às 18 hora•.I,JRU�G,A JLíNIQ, nnl II .. \�",dlchlll. 'l'hdnl4)!JIIJU .. : drl!lue. Lima) Resid1l-ncia: Rua Fdip. SC'à-G:ll.AL-PARTO..
1 r;.loclrurrzl'o do g""lPlSal IS.- Ex-Iateroo do Serviço dt. Clru1'- midt 23 _ 20 andar "pt 1 _.;",,,iço complClto D' .a;���- "ê'l ltan.. j'" ,.-Ia <i. HOllplt�i L Á. P. ii. 1'. C. Te!. '3.002 , .

...do 1.. D("J!NQAS -

Cura0 de eapedali&àcl. ..la oi'" Rio de Jaalll1'o
__

.

_k.�S. c0!L mod.J'�". DI'tod4)1 ••. S. N. 1'. E_'il:-tateu"" � Jh-astll.. Médi�o do R!!�pital de Caridade I DR. HENRIQUE PRISCO.' riiagúaaco. • t�a:ruan!:.

·jt
.."t • ..ce Cl .... rs-t. 414 Pr.f Ucr.. e da Matermdade Dr. Carlos

I PARA""'O
S(1LPOSCOPIA -- :::UI8�O -

•
t:! 'Jit. Corrêa u:)3ALJTfNGOGR.A:J.'IA - J![JI:"..l' (l. �lJf�arl"li '�'.. __ DO.lNÇAS D.I S]lNHO:aAf' _ M�r,JCOLISI{O BASAL F()rn:"��tI�·l!p" Selam ..U.

1 PARTOS - OP]lRACO.S Operaçõe& _ Doeoça. de 8.-lladlote·.;..11I 1JGl!' �.... ellr&&a-
At@nil.!lm bora m�rca4e. 'leool: RIl. João Pinto o. 16, nhoru _ Clínica de Adllltoa.I!:I�tl"'..j\.-OJilIr,ola�G - ilIlhMl �üra
Rei.: _ <ln. .�t.v.. JlIlllor.. daa 16,00 �I 18,00 h('''�I. Curso de IhpecialincioVioleta e lolu V..eràellt..

�o _ Fonfo: 2396 '�ela manha at.nde «hto- 9:ospital dOI Sarvidor.. .0CCilllUlt6::o: Rllll Trajano. D. 1.
. .._._ flament. no' BOlpital d. tado.IQ 1I1Hla..., - IdH,eia 401l0nt.plo.

DR. YLMAR .CO� Caridad., (Serviço do Pro.t. Iariano'H.lF"rlo:" D.. "iI /i.<I 111 'ItWTlI: --

Uesidência: Andrade)Oro "I1SBl. . CLÍ� rCA MÉDTCA
I. Rua: Geoeral BithncollM ·n. Consultai _ Pela Dlanlll .0Dili 15 te 18 Itm·•• _. 1')1'1\.

I CONSUL'l'AS daa 10 - 111 _0-
. 101. Telefona: 11.6111. Hospital da Caridada,S���f4bC1B' ,.b'ndte TrClD- rR�u. 'riradentl'1 J - Fone 1416

DR. NEWTON te An:a��:I���r�!IO lib�uaamN�::� DR. ANTONIO GOI\Ui-:R nt,)jIOW,il.J. 8'.

DR. JOSl: TAVAP..J:S D'AVILA Machado 17 :lIQuil," •• Tlr.- ALMEIDA
/

CIRURGIA G.II:R/oL dente�. 'Cel: 2766
ADVOGADO_DR _Jm.JO.DOIR

I
IRACEMA

Doeo"... de Seohora. _ P1'ecta.lc Re�nhldencla - na Pntldant. Ea.'ritório _ Ru!(�.,!]ri"lMOLlll'STL\.B NlIRVOSA9.1 ,". out! o 44. Av. Herci)j() Lo ... \lVIEIRA
U"ilN'r 'IS CLINIC' G' RAL lo&,ia.,- �letrlel4ad. IIUlca CLINICA 1'4Ietone'. &U6 .

•·f:DlCO
JS<

D SA .

-

N'! tI!.} ConsultórIO: Rua Vitor .al- de
�

a-'p·CIAWSTA ..;- OLHOS I '

ertv�ço 8C olla .. o..n- ·eles n. %8 - Telefona: 1107. O H OUVIDOS
lo; iii �- ,

ça en ali.
C I" D 11 .. L OS - lUlUOUVJDOS, .NARIZ D G.ARGAN!A Chefe do Ambulat ()', Biel;., .

onsu .:a.. a. .or...m .. GARGANTA Clínica GeralrItA 'I'ÁJiI!]lNTO ]I OP..1I:a..lO'"\. 3 ne Uental

I
diante: " DO DR NEY PERR0NE EspElcialista em moléstias de Senhoras e visa uriná-

hlfn-V.TlDelJlo-- NabdlUf1. - Paiquiatra do i.locpl':aJ - Resl�êncla. Fone, 1.411 DR. GUERREIRO DÂ rON8J:CA .

MUND
UJtra-8... Colônia Sant'Anll Rua. Blumenau n. 71.

Chefe dQ Serviço da OT01tI- rias.11·�.'.....".t. •• .Ia..... oe.
Convuboterap!. p,1II0 31.i:ro- GlPS���8A�DJ>L�ii!:L:J> �J: NO do Hospital de Floriao6polll Formado p .. l.a Faculdade N.� tura r:.dical das infecções 8iudss e croll.icaa, dt'

...er.�e) chúqUt, " cal'diuel. lnn:lio ,ra-, G D D NO ... I ?ossue a CLINICA OI APA:aB- lIaol de ií.edicina Uni' nlidad ..IhT.,lo·r.,Ua..."oJlla - a�c.l&a 'e pi •. :lt.aiariotexapi .... P�ico';4ITlI; !:l. '��r3E�M!TOEgG� ii ..l�ii· LHOS MAIS MODIIlRNOS PARA do Bras;) aparelho a-enito-urinário em Ilmbos os sexolI.Ocnlo� - .IlO<llen., ..a!li'.a. C;O�SULTAS: "'arca .. �u.I" ' .

,- TRATAMENT(\ daa DOUNO..lS RIO DB J ..�.I.dO D.:>enças do aparelho Diites"Livo e do 81steIrul a.rvo.C),
<I. (· ........'.olut....I... ltal� tal da. 16 tol! li l:;or2. ' •.J: I NICA GAlBAL

da ESPECIALIDAD. Aperfeiçf)alUente na "C... da•• .:aCU.) I mllnlll) , DR. JULIO PAUPI'l'Z Consulta. - pai. manlll.. Saude São .IIil'uII'· Horário 11072 ás 12 e 2� ás 6.901'''1'10 da. • to. ta _ral ai' Rua Anita GarihaJdI" lIJClUI,__ FILHO ,HOSPITAL. Prof. Jl·ernando. Paulino Consultório: R. Tiradentes, 12 _ 10 A.ndar _ FOlie'4•• UI lo. 18 iterai. de General Bittaneoo.n.
. • A TARDlI _ dai • a. I _ I Interno pOT I �"l01 do Sernço' 'J'>46

conluJtl>rio' .- RIU V,..� ••!- RESIDl!INCu.., .r.õI.:& .&o� If·.•a, Ex Interno da 20 'lIhrma�a no CONSULTOKIO de Cirurgia. u...-,.1•• II - "-on•. leU. 1311 Tel.2901 .. Serv'eo d. &,a.t:r:o-.nterolo&,la I' CONSULTORlO -::- :a.a '.1 I Prof. Peõlo d_ ��u.ra I Residencia: R. Lacerda Coudllno, lS .. (Cnácár.. -tt... .- )l,ue Mi4 Jorlr••, da Santa Casa do _RIO � J�o.iro ILHEOS na 1 J:ltaglo por : ano na ""(atu-
t:i E .. a ba _ F 8248

"on. ".1 DR. ARMANDO V� (Prof. W. B3r�rdlneIl!). I
RE�IDENCI.\ , ....Up. sell-I

nidade _ IIIacola"

I
O ._p 11) one: •..

SIS I
Curso

.

de n ..urololfla (Prof. Imidt na 113 Te]. 2161 Prof. Otávio Roorilluel Lha
__

t1'!-t.. SAMUEl. FONS.CA RIO DE AS AustregeBllo).

J
InteTI10 por ! _no do P nto ' �--""""""",-,-"--_-_"""",-""-"-.-._J";.-"-"",,,,,,,,__-"'''''''''''''_''J"'J''_ ••C1RI.lIllGUO-DJ:NTISTA Do. Serviço. de CIiDlca IAf.1I.t1l Ex interno do Ho�p!ta: matel'-

MONIZ Socorro In.l1·nl·Ca. - Ch'ar"ia - Pl'otea. d. A•• ldêocla MunJclp&1 a Jh.. - nidade V. Amaral. DR, ANTON�O
OPERA"CE8 \

II I S'l
.O:�t'l'ia· pltal de Ca1'hl,!ltla DO�NÇ�S lNT.I!ltNAII DE ARAGAO ;:;LINICA D.Ii"ADULT • Dr. Cesar Bata la (a t venaa.l08 X. a J_rra-V.r..l.. CLINICA JU:DICA DiiI ClLI..l.N- Coraçao .. .Iillt�mal'O, �u.ted1no, IR 'RGIA TR1IUJilA'l'OLOGIA DOEN()AS DB ':;.lNr:úR.\.S CirUlgi,ão Dentist;lCoolult6rio a a••t'beial a.a OAS • ADULT08 (�II'.do e VI" Jil�arlia. 1:1DI, ,,".a- CU,

Ortopldia CONSULTAS: lIio HOlpltal Ó. Clínica de Adultos e Crianças"ar.nalldn ••elll.&..I.
.

- Alercia -

lIil rloJ o ó.l\�r�. "Vlt:.r "1 I

1
";onsúltório: JoãQ Pinto, 11. Caridade diáriamente pela ma·

Raio X
1" ..1<;fo",.· Inl Con.ult6rio: Bua Nau.. a- OU lU o/ r... Dili 16 àl 17 diàriam.oto. nhã.Coo.ult.. : ••• 8,'" Ú 11." chado, 7 - Cona.ltaa .... 11 .. �I. II! à 18 h Menol &01 Sibadol RESIDJilNCIAI - X·" 1'" ..... ., Atende com Hora Marcada• <1 ... 14,00 li. 18 laor.. 18 hora. aa

. I. oral.
.

R' B
.

111 Shutel 129 - Telef. 3.2g8
F r S 1 'dt 39 A Salas 3 e 4

Krelu.iva....nt. eo.m _Iaora mar- R...dêncla: Kua lIarac.aí (;1011-
F Re�I����la: Rela BMaina �D. F::�: �a�;:,. .

Florianópolis. e Ipe c 1ml .
.

...... _._ .' là.rDl�, I - rooel 870 ano.. l

>N l.......vYSLA.,A
� �USSI

MARIO DE LARMO
CANTIÇAO
Mf:DICO

CLÍNICA DE CRIANÇAS
ADULTOS

DR. CLARNO G. DR. VIDAL DUTRA FILHO
GALLETTI

I-ADVOGADO -

Ru.. Vitor .eirel'l. flO.
I'ON.: 1."68 - Flo1'iao6poll� I Residência: Tenente

130 (F'-'ne ,IIJ.65)
DR. MARIO WJ:N- i -----

DHAUSEN . l·CLINICA MÉDICA D. ADULTOS
'E CRIANÇAS

Consultório - Rua Joio Pin.
to, 10 - Tel. M. 768.
Consultai: Da. , to. • !!IOT··.
Residência: Rua ••teY,OI li·

nior, U. Tel. 2.811.

_I

I MÉDICO DE CRIANÇAS
. Consultório: Felipe Schmidt,
38 (das 14 às 17 horas)

Silveira,

Doenças Internas

CORAÇAO - FIGADO -

UINS - INTESTINOS
'Tratam�nto morlerno da

SIFILIS
Consultório - Rua Victnr

MeireJ1es, 22.

BO:El.AHIO:
Das 13 às 16 boras.

DR. ANTONIO BATISTA
JUNIOR

Telefone: Consu1tório
8.415

CLlNlCA ESPECIALIZAlJ.. D.
. CIUANÇAfI
Con.ul·tu da. J.l t. 11 hor.,.
Rei.• C",n•. Padra .Ilru.linllo.

12.

no Rsidência: Rua Jo86 do]1.-
Vale Pereira 158 - Praia..1 da Saudade - Coqueiros.

ADVOGADOS
DR. JOSl!: MEDEIROS

VIEIRA
- ADVOGADO

�aixa Podal 160 - ltaja�
Santa Catarioo.

-I
I

DI. Lauro Daura

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

Lavando com Sabão

'iirgem ES1Jecialida�de
da Cla. "IIIIL INDDSII11L-Jololllle. (marca registrada)

economiza-se fempo...
e dinbeiro

f
·1
.1
I
i
)
�
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I

/

• NO INTUITO DE 'FAZER JÚZ Ã TRA,DICIONAL E l\lEREClDISSIMA FAMA ,,,

De Casa .Mais Barateil"a do ['stado
APRE SENTA

NAS SUAS NOVAS E LUXUOSAS INSTALAÇÕES

ALGUNS PREÇOS:

Cr$ 67,00
C1'$ 57,00
Cr$ 127,00
c-s 167,00
Cr$ 239,00
Cr$ :312,00
c-s 163,00
Cr$ 921,00
c-s 43,00
Cr$ 35,00
c-s 59,00

o-s 98,00

CAMA E ivlESA

Cretone Linhol, largo 2,20 mt ., , .

Tôalha de matéria plástica ,
' .

Colchas Columbiu - solto .

Colchas Columbia - casal , .

F'in isaima Colcha de Seda Sevilha ,

Colchas de seda Leila valendo Cr$ 420,00 a

Jogos de lençóes c/2 fronhas, c /upl icação fi

Edredons de seda, duplos c/babados a

Fronhas avulsas par _
.

Tôalhas de mesa, xadrês - 100xl00 .

Guarnicões de chã .

Tôalhfl� superiores p.fll'fI Cópa valendo

C1',$ 140.00 dz. por , ,

etc. etc.
O mais belo estoque de
LUSTRES

em linhas originais e modern issimos
MAILLOTS - SHORTS - ROUPA DE PRAIA

das famosas ma rcas

CATALIN'A - NEPTUNO - JENTZEN
exclusividade da "A MODELAR"

ARTIGOS DE HOMENS

Mais de :1.000 ternos desde o custo medes-
275,00tissimo de c-s

até os ternos de insuperável acabamento,
da Wohlens e DUCAL

em LINHO - CASIMIRA e TROPICAL

Camisas desde Cr$
Camisas xadrês bôas Cr$
Camisas pura seda lisas ,....... Cr$
Camisas pura seda xadrês '. Cr$
Camisas brancas de ótima tricoline Cr'
Ca lcas e Paletós sport altas novidades!

45,00
55,00
95,00
110,00,
112,00

TECIDOS PARA CORTINAS
Nylon para cortina - largo 1,55 a Cr$
Voit - lisos e estampo desde Cr$

67,00
23,00

COLCHõES DE l\WLA
DIVINO

(o melhor e o mais vendido no País)
Solteiro ,. Cr$ 1.715,00
Casal , Cr$ 2.650,00
Travesseiros de mó la a Cr$ 195,00
IHCTCLElTAS fabricadas pela MONARK .. Cr$ 3.830,00
UQUIDU'ICADORES WALITA Cr$ 1.535,00

ARTIGOS DE BANHO

ATENÇÃO
- No prédio n. 33 da RU:i Trajano continuará a sucursal de

Mobiliários Finos - Colchões Divino - Tnpetes e P:1S

andeiras - tecidos p!ll'a decorações - Pianos. Brasil
-a.; � � "-.._,,�-,, , -é'tc;- -etc.. , "','_

LlNGERIE
Soutiens bons ' , , a Cr$
Calças de meia , a Cr$
Idem , . . . . . . . . . . . . . . . .. a Cr$
Combinações de algodão c/renda fi Cr$
Combinações de seda : n Cr�
Ariaguas desde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$
Camísólns bordadas .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$
Camisólas finissimas de opala estampo Cr$
Quimonos acolchoados Cr$
Jogos Jersey, 2 peças , Cr$
Combinações de jersey Cr$

etc. etc.

ARTIGOS DE MENINAS E MENINOS
Camisinhas listadas a Cr.$
Camisinhas de [ersev, desde Cl\$
Jardlncira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. a Cr$
Vestidinhos a Cr�
Calças curtas de pura lã a Cr�
Finissima camísetinha física de menino

c/Iindo acabamento a C1'$
Terninho de brim a Cr$
Calças Koringa desde ........•.......... Cr$
Terninhos de tropical pura lã - calça

curta
'

a Cr$
Ternos de puro linho
Um maravilhoso sortimento de artigos sport
Shorts - Slaks - Anaguas
Vestidinhos finos

'etc. etc.

10,00
8,00

10,00
40,00
6�{,00
83,00
71,00
119,00
198,00
135,00
85,00

'I'ôalhas de rosto, fortes .

Tôalhas de rosto, felpudas , .

'I'ôalhn de banho, reclame .

Tôalha de banho Avenca .

T'ôalha de banho Americana .

'I'õalha de banho Régio .

Tôalha de rosto Régia ; .

Tôalha de banho Flórida .

'I'ôa lha de rosto Avenca .

Tôalha de rosto Americana '

" ..

Tônlha de rosto Flórida .. .' ".

Roupão de banho ..•..................

... -�

a c-s 11,00
a Cr$ 18,00
a Cr$ 5;1,00
a c-s 125,00
a Cr$ 110,00
a Cr$ 108,00
a Cr$ 51,'00
a Cr$ 185,00
a Cr$ 55,00
a Cr$ 32,00
a Cr$ 53,00
a C1'$ .393,00

..

TAPETES E PASSADEIRAS
TEOIDOS PARA DECOR,AÇÃO

12,00
32,00
47,00
55,00
79,00

Tapetes CRUZEIRO
50xl00
120xlSO
140x200
200x300

Cr$ 200,00
Cr$ 860,00
Cr$ 1.110,00
Cr� 2.175,00

18,00
118,00
75,00

Tapetes ORIENTAL
50xl00
130x200

c-s 210,00
Cr$ 1.100,00

322,00
200x300

Tapete! KIRMAN
70x140
140x200
200x300

Cr$ 2.530,00

Cr$ 745,00
Cr$ 2.130,00
Cr$ 4.560,00

SAO APENAS ALGUNS PREÇOS ENTRE OS MILHARES DE AnTIGos

QUE COMPõE O MARAVILHOSO ESTOQUE

Do\.

MODELAR'"

,

\

'(
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Domingo: GuaranÍ I�Paula�Ramos
o CAMPEONATO PROSSEGUIRA' NAS TARDE DE SABADO E DOMINGO, COM DUAS BOAS PARTIDAS: NA SABATINA
ATLÉTICO E TAMANDARE' ENCERRARAO O PRIMEIRO TURNO E NA DOMINGUEIRA GUARANI E PAULA RAMOS DA

RÃO 'INICIO AO RETURNO ..

�'O 'Estado Esportivo", .

.. ��.� � � ,
,

OLlMPIADAS DE MELBOURNE: 63
PA1SES INSCRITOSRenunciou a Presi.dencia dD Con-'

'/. .

selho Nac·lona I de Desportos SÃO FRANCTSCO, 18 (U. P.) - Lewis Luxton, pre-
-'

I�idente do Comitê de Organização das Olimpíadas de
RIO, 18 (V. A.) - Desapontado com uma decisão da '�arlos de Castro Borges (C�cá), do América para o. Flu,- 1956, em Belbourne, disse que 63 nações já aceitaram

4a Junta de Conciliacão, do Ministério do Trabalho que, nin ense, o sr. Fábio Carneiro de Mendonça renunciou a

,convites,para a competição, três deixaram de o fazer e
a pedido do América "F. Ci.mandou intimar a C. B. D. e a nes idência do Conselho Nacional de �esportos: �m car- '20 ainda não deram resposta. Disse Luxton que se fêz
F. M. F. ã suspenderem a transferência do prof ission al ;a envi�da à� últimas horas, d� manha,

..

ao ministro da I "notável progresso" nos preparati�os pana os jogos e
_ ...,. -..-...-.a.---- . ""'" Sducaçao e Cultura, o sr. FabIO Carneiro de �endonça jque tôdas as obras em curso estarão completas a tempo,

'ustif icou sua atitude alegando que tal resolucâo torna- As obras no campo de crícket de Melbourne, o principalCAMPEONATO CARIOCA DE FUTEBOL -ia inoperante o Conselho Nacional de Desportos,
\

estádio olimpico, cuja capacidade será aumentada de
90.000 para 110.000 espectadores, estarão ultimadas em

REGEITADA A RENúNCIA maio ou junho. A piscina olímpica estará pronta entre
Dirmte da gravidade da sit�ação, de .vez qu_e, reg:l- í fevereiro e maio. Acham-se em construção mais de seis

adas por lei especial as questoes esportivas nao estão I cantas casas na "Vila Olímpica".
.ujei tas às leis tl'abalhist:s,- o ministro da �dl�cação .en-I Tecendo comentário em tôrno dos planos, para os
endeu - e bem - de nao conceder a demissão pedida. ,jogOS, disse Luxton que está-se fazendo o possível para
� de fato, pouco depois das �7 horas o sr

.. �ábio C�r- I dar às olimpíadas "verdadeiro sigu if'icado". Haverá ape
'eira de Mendonça, conferenciava com o min istro Cân- nas uma "Vila Olímpica" e os competidores de ambos
Iido Mota Filho que, demov.en90 �quele c?la�ol'a�o�' do

lOS lados da cortina de ferro serão encorajados a se mis
:eu intento, assegurou a assistência do proprro Ministro

Iturarem livremente.
lo Trabalho na solução da questão. Avery Brundage, preaidente do Comitê Olímpico In-

Iternacional,
declarou que sempre que possível serão e li

\ CARTA DO SR. FABIO CARNEIRO DE MENDONÇA -ninadas as linhas nacionais e políticas que separam as
Era o seguinte o teor da carta dirigida pelo sr. Fábio ::lelegações. Tanto a China comunista como a jiaciona.lis

;arneiro de Mendonça ao ministro da Educação e Cul- "a foram convidarias a participar, enquanto a Alemanha
lira, renunciando à presidência do C. N. D. Oriental e a Ocidental foram persuadidas a comparecer

"Numa questão puramente afeita à Justiça Dcspor- .om uma RÓ delegação. Até mesmo as nações que não
iva, uma associaçâo da cidade, o América Futebol Clu- mantêm relações diplomáticas com a Auatrá lia serão
"e, vem de recorrer à Justiça do Trabalho, que lhe deu bcnvin das a.os jogos, disse Bruu dage.
anho d e causa. Tal resolução derroga têdas as leis dos- '

.ortivas tornando inoperante o Conselho Nacional de .>,O<..,._............�••G••_._•••_._-...••- ••••••••_-.-_._....-.,.._�.-_•.......-_.•••-...-• «»»

Jesportos. Nestas condições, rogo a v. exa, transmiti,r i
o exrno. sr. presidente na República o meu pedido de de- VASCO, LIDER D,A 'T,A,C,A "'EF'ICI..ENC-IA"-iissão de presidente e de conselheiro, de vez que não é .

.osslvel moralizar ou manter a moralidade sem ter em
,

nãos .poderes para tal. Agradeço a exmo. sr. presidente

I
RIO, 19 (V. A,) - Após os jogos da nona rodada, a

ia Republica, por seu intermédio, e igualmente a v. exa., -clccacão dos clubes na Taça Eficiência passou' a ser a
I, confiança que em mim depositaram e que espero não segu in te :
er desmerecido". " 10 lugar - Vasco da Gama, com 143 pontos
..--- _.._ _ -.r_ ..- - .I'V'- __••-.-..-.-...... 20 lugar - Flamengo com 122 pontos

3° lugar - Bangu e Fluminense, com 104 pontos
4° lugar - Botafogo, com 93 pontos
5° lugar - América, com 89 pontos
6° lugar - Bonsucesso, com 81 pontos'
7° lugar - Portuguêsa, com 57 pontos
8° lugar - Olaria e' São Cristóvão, com 42 pontos
9° lugar - Canto do Rio, com 38 pontos
10° lugar - Madureira A. C., com 22 pontos
Ressalte-se que restam ainda a inclusão 'dos pontos

dos jOg0S de juvenis América e Bangu x Fluminense, que
não foram -l:ealizados em virtude do mau tempo.

RIO, 19 (V. A.) - Com os resultados verificados na I
nona rodada do primeiro turno, a situação do Campeona
to Carioca de Futebol, nos Juvenis, 'aspirantes e pro
fissionais, ficou sendo a seguinte:

JUVENIS
10 lugar - Fluminense e Vasco - 3
20 lug'ar- Flamengo - 5
30 lugar -_ Botafogo - 7

,

4.0 lugar - ·')\mética. Bangu e Portuguêsa
50 lugar - Olaria e Madureira - 10
60 lugar '---, Bonaucesso - 11
70 lugar _:::_ São Cristóvão - 12

, GOLEÂPORES

VINICIUS E JUlINHO CONTINUAM
AB.AFANDO NA ITÁLIA.

-8

Gerrlvnl, .do Fluminense, com 9 tentos; seguido de
Amoroso, do 'Bota fogo, com 8; Odair e Alecir, do F'Iumi

,

TlC11Se; Jairo, da Poituguêsa e Nelsinho, do São Cristó
vão" com 6 tentos.

ASPIRANTES
ln lugar - Flamengo - 2
20 lugar - Botarogo - 3
30 lugar - Bangu e Vasco - 4
40 lugar - América e Fluminense - 8
5° lugar - Canto do Rio, e S. Cristóvão
60 lugar - BOl)SUCeSso e Pontuguêsa - 13,
70 lugár - Madureira - 16

GOLEADORES

12

Dída, do Flamengo, com 12 gols, seguido de Henri

que, do Flamengo, com 8; Romeiro, do América, com 7'

Mário, do Bctaf'ogo, com 6; Duca, do Flamengo, Pedro
Bala, do Vasco; Davi, do América; Neivaldo, do Botare
go e Luís Carlos, do Fluminense, com 5 gols.

PROFISSIONAIS J� TABELA, DO 2° TURNO DO CAMPEO�
NATO CITADINO DE PROfISS!ONAIS

O segundo turno do Campeonato Citadino de Pro
fissionais será iniciado no prOXlTIlO domingo, com a

pugna entre Paula Ramos e Guaraní e terminará no dia
26 de Janeiro com o jogo entre Atlético e 'I'aman daré.
devendo o terceiro tUl'110 ter início, "possivelmente uma

semana após.
Abaixo damos a tabela do 2° turno:
23/10 - Guarani x Paula Ramos
27/1-0 - Bocaiuva x Imbituba
30/10 - Paula Ramos x Atlético
3/11 - Figueirense x 'I'amandaré
6/11 - Bocaiuva x Avaí
10/11 Guaran

í

x Atlético
13/11 - Tamandaré x Imbiti.Jba
15/11 - Paula Ramos x Figueirense
20/11 - Atlético x Avaí
24/11 - Bocaiuva x· Tamandaré
27/11 - Guaraní x Figueirense
1/12 - Avaí x Tamandaré
4/12 - Imbituba x Paula Ramos
4/12 - Atlético x Figueirense
8/12 - Bocaiuva x Paula

R7a
os

11/12 - 1mbituba x Guaraní
11/12 - Figueirense x Avaí
15/12 - Paula Ramos x Tamandaré
18/12 - Cuaraní x Bocaiuva
22/12 - Atlético x Imbituba
5/1 Avaí x Pljula Ramos
8/1 Imbituba x Figueirense
8/1 Tái'nandaré x Guaraní

'

12/1 Avaí x Imbituba
15/1 Atlético x Bocaiuva
19/1 Avaí x Guaraní
22/1 Figueirense x Bocaiuva
26/1 Tamandaré x Atlético

vão

��(
--.
_'

"

"

tins
Distribuidor

c' RAMOS S/A

C01l1ercio TnnslJ(.,rt",j'
RUll João Fruto, I} }l'poH

CINE SAO JOSE
As 3 - 8hs.

"Na Téla Panorâmica"
Fernandel - Paolo S1'O

PA - Gino CERVI em:
O REGRESSO DE DOM

CA'MILLO
No Programa: ..

Atual., Atlantida. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 5 anos.

r_ •.•.,
As 5 - 8hs. ,

'�CINEMASCOPE"
Victor MATURE - Jean

SIMMONS - Edmund BUR
TON - Gene TIRNE;Y
Bela DARVI em:

O' EGIPCIO
Technicolor de Luxo

No Programa:
- Desenho Colorido,'
Preços: 18,00 - 10,00.
Censura até 18 anos.

As - 8hs.
Beverli MICHAEL

Richard EGAN em:

MULHER SEM BRIO
No Programa:
Noticias da Semana. Nac,
Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 18 anos.

As - 8hs.
Yvone SANSON - Rena

to RASCEL em:

O CAPOTE
.

No Programa:
Cine Not.iciario. Nac.
Preços:' 7,00 - 3,50.

, Censura até 14 anos.

As - Shs,
-Grenn FORD Rita

HAYWORTH em:

UMA VIUVA EM
'fRINIDAD

No Programa:
Esporter Na Tela. Na�.

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

As - 8hs.
Jefrey HUNTER - Debra

PAGET - Michael REN
NIE em:

A PRINCESA DO NILO
'I'cchn icolor

N o Programa:
Reporter Na Te�a. Nac;

Preços: 7,00 - 3,50.
Censura até 14 anos.

SERÁ DEVOLVIDO
AOS PARENTES O
CORPO DE EVA

PERON

BUENOS AIRES, 18 CU, P,i
- Em fontes aútorizadC1J; se

nivelou que o corpo de Eva

Peron será devolvido aos seus

parentes. Ignora-se (juem
receberá Os despoi os. Desde
a morte, o corpo se encontra
no edifício da Conf!;(ieraçãó
Geral do Trabalho, tendo si
do projetada a sua co.!oca.çâ'J
num gigantesco mawwleo. A
mãe e dua3 irmãs de Eva Pe
ron estão refugiadas lU em

baixada do Equador,

Preceito do. Dia
MÃOS � DOENÇAS DOS

OLHOS
A mucosa do globo, ocu

lar é muito propícia às in
fecções. Levar aos olhos as

, mãos, que ,3. todo momen_to
entram em contacto com

impurezas e micróbios, P dl1r
ensejo ilo aparecimento de

infecções.
Não enfregue os olhos,
e, quando fôr preciso
tocá-los,' faça-o com

, um .lenço .limpo, evitan�
110 o contado das.mãos.
- SNES.
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o ICSTAOO

Sociais
Realidade

," I

Unta
}'ERNANDES EARnOSA

Encoutrci-te num dia de amargura ....
No ínstant» triste em que se carregava,
Um grande e velho anligo ii sepultura,
En qu.uito o sino, pelo azul, chorava,

E foi na procissão de desventura,
Em quo, d iscretamen te, eu te buscava,
Que se acendeu, entre nós, a chama pura
Do amor, que o mesmo sino já saudava.

Não há fugir à dura realidade:
Um dia ficará um com saudade,
Partindo o outro, por fôrça do destino.

E o que ficar no pobre lar deserto,
Há de ver que o seu amo!' nasceu,
E morreu à plangência dêste sino!

a:JlIIiIii:-_
ANIVERSÁRIOS

por certo,

...

do, funcionário
Hoepecke SIA

FAZEM ANOS, HOJE: sra, Herminia B.
- sr. Arnoldo Souza, Ta- Preiss, esposa do sr. Paulo

belião e Oficial do Regis- Prcíss, destacado elemento
tro Civil na visinha cidade I

(10 PSD em Criciúma :

cÍe São José; - I - sra, Ilrna Leop�idinf
- monino João Carlos ele Souza, esposa do sr.

Lemos, filho do nosso con-J João Leopoldino de Souza
terrân eo ar. Gentil Lemos e

I
.- sra. Zil.í Brito Rosa

de sua exma. esposa d. Ma- esposa do sr. Demerval Ro
ria Lemos; sa e funcionária destacad:

- sr. Nilo F'rnncisco Sou- c.a Delegacia Fiscal do Te
"ouro Nacional neste Esta
dI)

Ftoríanôpolís, Quinta-feira, 20 de Outubro de 1955

1

:.

-·UII_:--::·'-=-:.::::--IIUK -, t

----:-� I

'1/ma� tle AlVARUS t/6 OL/V/IIM, I
como vocês possnm estar Iaqui calmamente, no café,
com discussões estéreíaç,
quando na hora de poder in
fluir nos destinos da Pátria,
se negam a fazê-lo. Que tIl-·

reíto , terão vocês ele criticar,
de reclamar, se não tiveram

coragem de trocar o �eu co

modismo pelo dever de '.'0-

tar?
- Mas enfrentar filas,

embaixo de chuva, perder
horas esperando, para quê?
- Se fôsse um cinema, se,

fôsse fila para um jôgo de'
futebol, se tivesse que espe-Í
rar uma namorada, mesmo

com solou com chuva, vocês
não o fariam? Por isso esta
mos cada vez pior. Nunca

MENTALIDADE DEMO-
CRÁTICA

chegara ao café Sacudira
a roupa molhada pela chuva.

Sentara á mesa pedindo algo
que esquentasse. Bebida al

coól�ca, não... Bervtrá-se
um cafezinho esfumaçante.
De onde viera, encharca

do, que fôra fazer de tanta
valia num feriadozinho caido

::lo céu, que o fizera enfren

car mal tempo, saindo de ca

ia, do confôrto do lar, atra
vessando a cidade?
- Sim. listo mesmo. Fôra

votar ...
- E valera a pena, per

juntara um rapaz que cal
mamente se sentara ao lado

da Carlos .endo seu Jornal. . . reagimos, não saímos das
- Sim valera. Estou com a pasmaceira em que nOS en

conscíênoía tranquila. Hoje contramos. Só sabem recla

posso dormir sossegado. - mar, só sabem criticar, .só

Cumpri' com meu dever sa- sabem menosprezar. Eu te

grado. Influi na escolha do nho pena de vocês que fi

nosso govêrno. Votei conscí- caram gozando o feriado e

entemente. Se não fôr eleito não cumpriram com o dever

') que escolhi e se não der cívico. Pena 'pelo remorso

Icerto, a culpa não me cabe- que os deverá roer a vida in

rá! Se o meu candidato não teira ...
fizer o que prometeu, se elei- Sim amigos, isto se pus-'
to, também não se me cul- sou num café do Rio de Ja

pará. Não será a minha in- neiro. Precisamos melhorar

diferença que deixará de dar ainda mais nossa mentalída

ao Brasil o govêrno que pre- ,de democrática que ja vai

cisamos. Só não compreendo bem melhor graças a Deus...

za

menina Júlia-Maria.
E'stl'emo'sa filhin hn do sr

I'heodoro Ducker;
- Fez anos o.ntern o S1

Américo Silva, da Policia Mi

- sr. Lino João Bastos,
.funcionário ela LV.T.P.

- sr. Capitão' João Can
cio. ele Souza Siqueira
- sr. Paulo Afonso Tu-

lOS

- sr. Clemenceau Macha- Iítar: .

Ltquigás-·-o libertador de
dona de casa

o arc�ic�, anti-economi

co e escravizador fogão a 1'8-

nhn, terminou sua era com o

aparelhamento do liquigás.
\pJ'oduto extraido do petro-
len bruto e que acaba de ser

lançado no Estado do Para

ná. Com o Ltquigás, nunca

rança para a saude e de eco

remia. Com um cilindro c!

O quilos de Líqulgás, que fa

-ilmente pode ser instalad
ibtem-se tanto, por exernplc
00 quilos de lenha seca, (

que constitui uma notável e

onomía.., poí.: o Líquigas {

.nuitas vezes mais barato d,mais haverá fuligem, nunca

mais haverá cinzas, rumaça, 'ue a lenhi, o carvão ou

e sujeira na sozinha, pai. ,!cLricidadc.

, 'basta instalar um cilindro dê

produto, para obter-se. um O produto tem ainda mul

fogão a gás de simples ma- .iplas aplicações: para aque

nej o: abre-se uma torneira, cedor, para ferro de passai

acende-se um fosforo e num :Jara iluminação, para esteri

Instante o fogão está pronto izador, para máquinas di

"para cozinhar. Esse maraví- .aré, etc. Por outro lado,
lhoso produto, adotado em - .nstalação do Liquigas nãr

todos os países do mundo e requer nada de especial, poí.
recentemente lançado em - o cilindro é levado á reslden

São Paulo, e outros Estados· eia e ligado 'ao fogão. De

elo pais, constitui. a ultima I pois, basta �cender o. bico e

palavra em matería do con- como por mllagre, esta pron

farto, ele higiene, de· segu- I ta :1 cozinha.

TRADiÇÃO
E QUALIDADE

SMe: Marcani,131·7.'·Tel. 34·4127 ·S,Paulo
Distribuidores em todo o Brasil

--�--------�--�--��-----��---

Faculdade de Filusofia
CURSO DO PADRE JOSÉ Efectivamente, o 8nr. Pa-

PESTI clre José Pesti, depois de ter

daelo uma idéa g'eral dos pro-

C f' f: anunciado blemas posto.; pelo existen-

o.n oll1�e 01
.

� • .

l' exporá os nontos
contmuara as suas llçoes so-

I
Cla l�n10, .

,

.li" •

b!'c '2xistêncialismo no lnsti- de vIsta d<jl eXIstenclahsmo

tuto Brasileiro ele FilOl3ofia o I cristão ele babriel Marcel,. ao
Snr. Padre José Pesti, actual- mesmo tempo q�e ma�c�ra a

.

•
• • 01'cão do eXl'_;tenclahsmo

mônte entre nos. A prOX1111a po_.·· . ..

1•
� . I d' no cl'ecorrer geral ela histOrIa

Iça0, que e a segunc a o -

.

.

curso, será feita na Casa ele ela filosofHl.
.

.

Santa' Catarina, na sexta- Um e outro a_:;sunto serVl

feira dia 21 pelas 2030 ho- I'ão ele introduçao ao e:,tud?,
, ,

seJ'a -.Iue se fará nUI?ft .tercen·a .lI-ras, 'ê'_'pcranc1o-se que _

ainda mais concorrida do "ão, da importancla do eX1S-

� , nj'all'sI110 l)M'a os e'.otudos
a�l(,l a _primeira, que já tao i.en",· ,

'�rail(1c íntcreS2e despertou. teológicos.

E' do Amazonas a planta
mais eficaz na cora das

BRONQUITES e

AFECÇÕES CATARRAIS
A Amazônia é uma das regioes
do Mundo de f1óra mais rica
em aplicações terapêuticas. For
nece à Medicina uma poderosa
planta - a Dipterix odorata -

componente básico do remédio

ODOnATON, arma de combate
às bronquites agudas, crônicas
e dos fumantes; gripes, asmas.
tosses rebeldes e afecções ca

tarrais. Tem ação curati va pro
funda, graças à energia T1H'di·

camcntosa adquirida _por um
-pl'ócesso cieiitificô eml)n:gaclo.

11:
.

bem significativo saber-se

que Odoráton é um dos produ
tos modernos mais recomenda

dos �pelos que comprovaram o

seu valor, inclusive membros da
ilustre classe médica, do que
damos abaixo um exemplo:

«Atesto que tenho empre
gado na minha clínica o prepa
rado Odoráton, em casos de

bronquites sub-agudas e princi
palmente crônicas com real

sucesso, tais são as suas pro
priedades f1uídificantes e bal
sâmicas. aliadas ao seu valor

tõnico, quiçá vitamínico.

DR. RICARDO A. WEBER»

Distribuidores neste Estado:

CARLOS HOEPCKE S. A.

FINALMENTE O UQUIGAS NOS LARES
DO PARANA'

Está lançado em todo o Es- dades de uma família de 4 ou

tado do Paraná o magico 5 pessoas durante 25 a 30 -

rroduto Liquigás. Que é o dias (cerca de 130 horas), 30

Liquigás? Um produto ex- banhos de 80 litros de agua

�raido do petroleo e engarra- a 38 graus, cerca de 300 ho

ado n-um cilindro de aço. - ras de iluminação com uma

�sse cilindro instalado na lampada de 200 velas 'e 100

osínha do lar liberta a dona horas de aquecimento conse

le casa do fogão a lenha, o cutivo, durante o inverno.

_ue quer dizer que acaba Não exigindo ínctalaçôes
om a fumaça, com o des- especiais, não exigindo tu-

:mforto, com a fuligem, com bulações complicadas, sendo

sujeira e com os gastos - de facil transporte e não

)xagerados. Basta abrir uma sendo toxico nem esplosivo,
Jequena torneira, riscar um o Liquigás constitui a mais

fósforo e eis que surge a cha- sensacional descoberta dos

ma maravilhosa, de alto po- ultimos tempos e sua aelo

jer ualorifico, que serve ção, em todo o muncto, ates

vara cosinhar, só com o bico tâm 'sua eficiencia.

ou em fogão com forno, pa
ra a ferro, para iluminação,
para o banheiro, para aque
cer e para dezenas ele outras
·finalidades.

Sendo o mais moderno p

perfeito eombustivel, tem -

ainda a: vantagem de ser o

mais economico, graça:3 ao

seu poder calorifico e ao re

duzido preço. Um cilindro de

Liquigás para uso domestico,
de 10 litros, cDl'responde a

cerca de 300 quilos de tenha
seca, 100 a 110 de carvào ele

lenha e 180 kw h de en�rgia
eletrica. Antend'e ás neCC'.:sJ-

Beleza e

proteção
para a

madeira ...

Verniz para interior

realça a beleza natural da madeira, dando
lhe uma longa proteção. Seca ràpidamente.

,.

VeJ:niz para exterior
embeleza e protege por longo tempo os obje- IvH i I i li J( ii H Itos de madeira expostos ao sol e à chuva. _., ••••••••• __

Do;s produtos de raro brilho de

VERNIZES HORST S.A.
t ô das boasEm do r a moas c a s a s

CIN 02·15 6

Bolsa Oficial de· Volcres
LEILAO N° 412, DE 20 DE OUTUBRO DE 1955

Entre.g:t Pronta
US$ . K:panha 2.000 3.000 '6.000 1.000 12.000

,

US$ Hungria 1'.000 1.000 3.000 5.000

US$ 'I'checoslcvaquia 1.000 2.000 5.000 1.000 9.000

USS Turquia 1.000 3.000 1.000 5.000

Coroa Dinamarquesa 7.000 28.000 7.000 42.000

Você sabia que •••
VENDE-SE
1 sala de jantar
1 carro p/crtança
1 �icicleta marca Maraton
Tratar à Rua Felipe Sch-

m.dt, 121.

Curso filo80fico
Em fins ele outubro cor

rente, o PROF. DR. HU
DERTO ROHDEN, sobeja
mente' conhecido através de
várias dezenas de livros fi
losófico-espirituais, dará
início a um curso filosófico

por correspondência, em 20

lições com 100 perguntas,
em 10 meses, sendo a men

salidade de Cr$ 110,00.
No fim do curso, os estu

dantes receberão um volume
impresso contendo a maté
i ia versada no mesmo, ulte
riormente desenvolvida e

aprofundada.
Mais informações e ins

crições junto ao INSTITU
TO BRASILEIRO DE EX
TENSÃO CULTURAL -

,IEEC, Cx. P. 5076, São Pau-
IJPUI· J898 ,lo (e NÃO ao Prof. Rohden),

---..__......,;,,;;0__ dando nome, sexo, idade,
PROCURA-SE I MOTOR ALBIN 10 H P profissão, estado civil, en-

Casal sem filhos, procura I Vende-se um novo ainda derêço, cidade, Estado.
quarto com refeições, em encaixotado. Entrega ime- ATENÇÃO - Não man-
casa de família, dando pre-

.

diata. de dinheiro. As lições ser-
ferência ao perímetro cen- Cartas Caixa Postal. lhe-ão enviadas mensahilen-
traI. Telefonar para 3365, 226 te, de duas em duas, pelo
üté ás 18 horas. Florianópolis Reembôlso Postal. - (Br.).

�A recsvieao
CAuSOU
Pl?lEúUIÍX'
ao f?Af)10
e AO ClNE'
MA, MO(] ce
ou. M/Jg.
t1I.40 CALI .

�Ou Pf?E
cJUt204(
GUII1 t:10�;'
.lOR" . .4, ",' [
KéVIST,tJ9.
U/l1 ,j/CVC
SISí6:(A�j
06 rI?4NS
.w/J,'9AÕ €A?
CÕRêJ. s:
IATéIRA
""éNTE
E.U reá-
NICO e cee.
Mil e CAP7.4R
09 C1<O<3R..JIY/l-lf/
NOS R6C6PTORé S
Que gi5�vEM .JÓMéNTE PA�A
!MA8éNS êM PRéTO é 8RANCO·

t

o .4CO Cf reluzo
():::)M 1 % ce
C4.e/JONO.
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Consertos de maquinas e FESTA DIFERENTE E OnlGINAL CONJlJ�TO

! relog ios. Ij'DE BOITE _ 3 CROONERS _ SERA ESCOLHIDA A

atende aos interessados diàriamente das 9 às 12 e das "MAIS
ELEGANTE FRANCESINHA DA NOITE.

14 às 18 horas Endereço: C a p o e i r a S I RESERVA DE MESAS, DIARIAMENTE NA SECRE-

ENDEREÇO: Rua Feliciano NU!H�3 Pi res, 13 - (frente a entrada estrada ,TARIA DO CLUBE DAS 8 ÀS 11 HORAS AO PREÇO

'l.'el. 3113. I do Abrão). :PE CR$ 100,00.

6
-e;= ,_,

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA _ SESI _ DE

PARTAMENTO 'NACIONAL'

, I

E a I'T A L.l
CONCORRÊNCIA PúBLICA COM' BASE EM PRECO '

UNITÁRIO PARA A VENDA DO ACÊRVO DO SER-:
VIÇO DE CASAS PRÉ-FABRICADAS (SECAP)

,

I _ Está aberta a concorrência pública para a ven

da da Fábrica de Casas Pré-Fabricadas de Nova Iguaçu
e núcleo residencial (ambos' em Nova Iguaçu _ Estado

do Rio de Janeirn).
'

II _ As propostas serão recebidas no período de 25

a 80 de outubro na séde da Confederação Nacional da

Indústria, na Av. Calógeras, 15 _ 9° andar, em nome da

Comissão de Liquidação do Serviço de Casas Pré-F'abrt-

cadas (SECAP). I

III _ Os concorrentes em suas propostas, que deve

rão ser entregues em três vias, assinadas pelo responsá
vel da firma, em envelope fechado, rubricado no fecho

pelo conéorrente ou representante devidamente creden

dado, no endereço acima, terão de declarar:

1) _ que se submetem inteiramente às seguintes
disposições estabelecidas por esta Comissão

de Liquidação do SECAP:

a) A Comissão de Liquidação do
SECAP prestará ao concorrente

todos os esclarecimentos neces

sários à confecção de- suas pro

postas;
b) _ A concorrência a que se refere

este Edital poderá ser adiada ou

anulada se assim achar conveni�n
te a' Comissão de Liquidação do
SECAP. '

2) _ Acêrvo a venda:

a) _ Fúbrtca. de Nova Iguaçu
Terreno, edificações
e "demais dependên-
cias

b) _ Móveis
19.297.080,00

e utensílios

e ferramentas .

e) _ Mo t o r e s dispo�í-
101.280,00

veis 30.000,00
d) _. Máquinas e equipa-

mentos 11..67&.660,00
e) _ Veículos 504.600,00
f) Grupo' residencial _

com galpão pré-fa
bricado, ocupando 9
lotes 13.740,000,00

IV _ Não serão tomadas em consideração as pro

postas que ofereçam preço inferior aos acima indicados.

V _ A Comissão de Liquidação fornecerá aos con

correntes interessados a relação completa das máquinas,
peças, utensílios, viaturas e imóveis do SECAP, encon

trando-se esta relacão nas sécles das Federacões das

Indústrias nos Esta�los.
•

VI _ As propostas serão abertas, püplicamcnte, na

séde da Confederação Nacional \ da Indústria, na Av.

Calógeras, 15'- 9° andar, .ern 3 de Novembro, na pre

sença dos interessados.•
Rio de Jan-eiro, 15 'de Outubro de 1955

Nery l'feves de bli'veil'a Marques
".'

SERVtÇ0'1S0CrAL DA 11NDúSTRIA _ SESI _ DE-
._,- PARTÀiVIEl':J'l'O NACIONAI.

E\'c) I·T A .L..
CONCORRÊNCIA PúBLICA COM BASE EM PRECO

UNITÁRIO PARA A VENDA DO ACÊRVO DO SER
VIÇO DE CASAS PRÉ-FABRICADAS (SECAP)
I _ Está aberta a concorrência pública para a ven

da de Quatro Sesmarias _ Santa Emília, Gambá, Len

çol Grande e Paraíso _ com 75 milhões de metros qua

drados, no município de Linhares (Espirito Santo).
II _ As propostas serão recebidas no período de 25

a 30 de outubro, na séde da Confederação Nacional dr.

Indústria, na Av. Calógeras, 15 _ 90 andar em 110m,

da Có�issão de Liquidação do Serviço de Cas�s Pré-Fa

bricadàs CSECAP) .

.

III _ Os concorrentes em suas propostas, que deve

rão ser entregues em três vias, assinadas pelo responsá
vel da firma, em envelope fechado, rubricado no fecho

pelo concorrente ou representante devida.mente creden

ciado, no endereço acima, terão de declarar:
1 .� que se submetem inteiramente às seguintes

disposições estabelecidas por esta Comissão de

Liquidação do SECAP:

a) _ A Comissão de Liquidação do
SECAP prestará ao concorrente
todos os esclarecimentos n.eces

sâríos à confecção de suas pro-

postas;
,

b) _ A concorrência a que, se refere

êste Edital poderá ser adiada ou

anulada se assim achar convenien

te a Comissâo de Liquidação do
.SECAP.

2) O preço da Sesmaria ·"Santa Emília", com 874

alqueires, não poderá ser inferior a Cr$ ....
10.488.000,00.
O preço das. Sesmarias "Gambá", Lençol
Grande" .'c' "Pacatso", respectivamente com

227 alqueires, não poderá ser inferior a Cr$ ...
620.000,00 cada uma.

IV -:- Não Serão tomadas, em. consideração as propos-
,

'

,{). ", '

tas que ofereçam pl:�:çb iy'��çt�"hr aos acima indicados.
V :__: A' Cdmissão 'de ':Ll<Ihidação fornecerá aos con-

, I ,- , ,( .... ' :I-
. 'correntes interéssatlos dados' e plantas, encontrando-se

�tes nas s�des das Federações das Indústrias, nos Es-

tados. -' '1 .

'

VI _ As propostas serão abertas, públ icamente, na
séde da Confederação Nacional da Indústria, na Av. Ca

lógeras, 15 _ 9'0 andar, em
I, f 'J

Rio de Janeiro, 5 de Outubro de 1955

Nery, Nevés de Oliveira Marques
..

,

.

�. .

DR.IAURO·-EAlOEIR'Â DE ANBRADA
1"-,','

•
.

� ClfWRGIAO-DENTISTA
COl'{SUL'1'ó111O __:_ Edificio Patemon _ 2° andar

sala 203' _ Rua Tenente Silveira, 15

Atende dlâriamente das 8 às 11 horas.

3� e 5&s das 14 às 18 horas. I

Em CaI)ot:'ll'as atende aos sábados á tarde

Plortanõpolls, Quinta-feira, 20 de Outubro de 1955 .0 ESTADÔ
::��=--

--�-:-�":"�_.'--'''''.��_'_--'':-'-�.!"''--''--'-.------.
--_..._---�,_----

HOJE NO
20 DE OUTUmm

A data de hoje recorda-nos que:
em 1633, os holandeses incendiaram a povoação
de Nossa Senhora da Conceição da Alagoa do

Sul (hoje cidade de Alagoas);
em 1823, o então Capitão-tenente Greenfell en

caminhou para bordo 256 soldados e paisanos dos

que figuraram no levante de 15 e 16 do mesmo

mês e ano, em Belém do Pará;
em 1836, foram aprlaionados nas proximidades
da Lagoa do Pôrto Real, pelo Capitão Joaquim
Francisco de Melo, os revolucionários Eduardo

Angel im, juntamente com seus irmãos e mais

outros chefes do movimento paraense;

em 1839, Giuseppe Garíbaldi, comandante da es

quadra farroupilha, saiu com 2 escunas e 1 pa

lhabote do porto de Laguna, rumando para as cos

tas de São Paulo afim de fazer prêsas;
em 1851, o Conselheiro Carneiro Leão foi no

meado Ministro Plenipotenciário e enviado es

traordiná rio, COI11 a missão especial' junto aos'
,

govêruos do Uruguai. Entre Rios e Corrientes.

Chegou a Montevideu em 31 desse mes e a 21

(lo mês seguinte assinou o tratado de aliança
para a expulsão do ditador argentino Rosas;
em 1859, em excu rsào ao norte, o Imperador D.

Pedro II e a Imperatriz, visitaram a béla ca

choeira de Paulo Afonso;
em 1864, em Santa Luzia ;foi assinado o acordo

Decreto entre o nosso Almirante e Marques de

'I'arnandaré com o General Venâncio Flôres, en

tão chefe da revolução orfen tal,
André Nilo Tadasco

IID TIk ®I-o--'��
�' I

,

a seu DISPOR

"O BARRIGA VERDE"
Diariamente

João Momm � Presidente

em 1G de outubro de 1.\.)55.

PARA O NORTE ÀS 8,35 HS.

PARA O SUL ÀS 10 HORAS
Fone - 23-77.

--------,-----

�•••••••.•••••••••••••••••C!6)�
•••ecê•••••íi•••�

i' Restaurante Napoli I
• RUA Marechal Deodoro li. I: Em Lages. no sul do Brutl. o m",lhn-'

.

i Desconto especial p�rn OI lIenh(lr�,Jf, \'")Jl.l ..ntN
..

��.�••••tiee�e••Q•••••e.=eo••••e•••�•••••••••

CONTABILISTAS
Dando início aos trabalhos da agência de colocacão

cio Sindicato dos Contapil istas, conforme letra b, do art.
2, 'dos Estatutos, informamos aos prof issiona is que te

Imos uma colocação em firma conceitu r.d.i desta Capital,

para exercer o cargo de contador. Os interessados devem

comparecer a êste Sindicato, à Rua 'I'rai.m o, 12 10 andar,
sala n? 8 telefone 3860, no expediente normal do

VOL U N -16R II1DO'MllR I NH!.1

rQ..EGIIA..N.... PRosEaR".

c a se o e r- to o

volu(.)loriado para
o 9liCl eJr o dQ T 1..\ I r E'.
RO'S
Os í()fe.f'�S5ado�

d\:'"em F'"ocuror Q

D ív I � ao do"Pe ssoal oo
,Coroando dó t/1 .Dis:
Ir:ró rt ovo t,

CONDIÇOE-S:
O) bro�jhw'O ..aro.

b ) bOa ·COr>durO.
C) moi"" de 17 orsos

Q m"no!> de ..?,Q.

d)sep oljobehad�_
e) ol.1ura ooo inJer:o,.
o :1m56.

.

.;: ) 5<2.,. sol retro caso

tenho F'Y.)(l.no,9 dQ.
25 anos.

I '

comércio.

!---
,

Dia 22-C.' 12 de Agosto-Dia 22
CURSO "SANeTOS SARAIVA" BENJ�O JOS� DOS

SANTOS «Uma Noile
,

em Paris)
(REGISTRADO)

DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA
PROF. LíGIA DOS SANCTOS SARAIVA

FLOR]ANOPOlIS

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



5-70-05
5-70-10
5-70-15

5-70-99
5-72-00
5-72-10
5-72-20
5-72-30

o ESTADO Floríanôpolís, Quinta-feira, 20 de Outubro de 1955
----- ._-- -�---,------------------------------

Expresso Flnrjauópnlis Llda._
.,

._-.._

;-88-20
:-33,·60

1 ranspcrtede t,ãfgãS 'em :ge r-a I-�ntre

FlORIANOPOllS, CURITIBA E SÃO PAULO,

,.

,.J:ndereço Telegrátlco
S&ntidra e Transpou.

'<, ...."..__

CARTEIRA DE COM.ÉRCIO EXTERIOR

;-37-00

COMUNICADO N.

- óleos miscíveis inseticidas. }
- Ovos selecionados para incubação, ae raças

industriais (Vide NOTA V).
- Batatas de tipos especificamente dêstinados

a plantio, aprovados pelo Ministério da Agri
cultura (Vide NOTKI).

- Fósforo vermelho, unicamente quando impor
.

tado por fabricantes de inseticidas organo

fosforados, em quantidades limitadas às reais
necessidades do programa de produção.

- Anidrido. arsenioso (arsênico branco).
- óxido cuproso, .

I
�

- Sulfato de cobre, com a pureza mínima de 98%.
- Fluoreto de sódio.
- Oxicloreto de cobre, com teor mínimo de 45%

de cobre metálico.
í-18-40 - Cianeto de sódio, com a concentração mínima

de 85%.
i-30-57 - Hexacloreto de benzeno (BHC) '. molhável, na

concentração mínima de 12% de ísômero gama.

59

ESPECTAIS DE DIVISAS PARA PRODUTOS
DESTINADOS À AGRICULTURA

i-73-50

;-11·35 I"ILIA�: CUBITIB.a

COM VIAGENS DlU'l'AS • PE&HAN'ENTES EM CARROS,PBOPIWlS

"ILIAL: 8.&0 PAULO

(4f�Dcla De. RIo de I_Deuo,.....Belo ,DOmoDt. ,eo.. tr't�.o m*tao aü
.1. r.u. eeDl a ,a..pdAa cd. ,Tl'aDaponr.o IOD.. Otrrau SIA.)

MATRIZ: Jl'LOBIANOPOLl8
Escrltó:1o: •

Rua Padre Roma 50 - Terreo
Deposito:

Rua Conselheiro Mafra, n. II'
Fones: 2534 - 2.53-5
Caixa 'Postal,. 436
End. TelegráfiCO:

,8andrade e Transpol1s
-,()-

Vlaconde do Rio Branco
(n2"JI)

;-12-42
;-13-69
5-14-45
,-�5-09
5-15-30

'reI.rone 1211

ATenlda do Estado ) 1'}6(I/7(
A CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR, devida

mente autoiízada pelo Conselho da Superintendência da

Moeda e do Crédito, em sessões de 4�5, 10-8 e 13-9-55, tor
na público que os certificados de promessa de venda de

câmbio adquiridos a partir de 24 de outubro corrente, in
-clusive, nos leilões especiais para a lavoura, somente de

verão amparar pedidos de licença de importação relati
vos aos seguintes produtos relacionados sob orientação
do Ministério da Agricultura, e para aplicação exclusiva
em atividades agrícolas ou pecuárias. Ficam, conseqüen
temente, revogadas as disposições anteriores sôbre a ma-

téria (Comunicados ns. 41 e 52). I

Primeira categoria - ADUBOS
2-09-09 - Adubos .animais naturais, não quimicamente

preparados, n.e.

2-31>-91 - Enxôf're em bruto, não refinado, unicamente

quando importado por fabricantes de super

fosfatos, em quantidade limitada às reais ne

cessidades do programa de produção.
2-39-00 -- Nitrato de sódio natural (salitre do -8hile).
2-39-10 - Fosfatos de cálcio naturais (fosfatos tricál-

cícos), não moídos.
2-39-20 - Fosfatos naturais, moidos,
5-70-0.0 - Nitrato de cálcio.

Nitrato duplo de cálcio e magnésio.
Sulfato de' amônia.

.

Telefone: 37-M-IH

8.io Paulo - Cap1tal - S· ,

Endereço Telegráflco'
Bandrade e Transpolla

�

pu-

QUINTA-I?EInA, 20 DE OUTUBRO ,Doenç.as de Senhoras

Se alguém está em Cristo, nova

c.riatura
é

..
(11 Cor.

I'
Partos - Operações - Vias

5:17). Ler Gálatas (j:14-12. Urinárias
A FÉ VERDADEIRA em Cristo Jesus opera mara- Curso de apcrfciçoamento

vilhosas mudanças no coração humano. Um dos exemplos. e longa'prática nos Hospitais
clássicos dêste fenômeno é Saulo de Tarso, o discípulo I de Buenos Aires

de Gamaliel, o grande mestre judeu. I CONSULTO'RIO: Rua Fe-

Não somente Saulo, mas tõdas as criaturas são por lipe Sehmidt, nr. 18 (sobra

natureza religiosas e precisam adorar e buscar a paz de do). - FONE 3512,

esp irito. E' de se esperar que, 11esta buscá, âs vêzes, os! HORA'RIO: das 15 ás 18

homens se confundam, no emaranhado de doutrinas e horas.

dogmas infrutíferos. Mas como podemos achar o camí- Residência: Avenida Rio

nho? Não é em vão que Cristo afirma: "Como creste, Branco, n. 42.

assim te seja feito". "Eu sou a ressurreição e a vida; Atende chamados

quem crê em mim, ainda que esteja morto viverá."
Encontramos a verdadeira paz quando ouvimos a

voz de Cristo e tornamo-nos obedientes a Êle, conforme
i
------------

sua palavra: i'Em verdade, em verdade vos digo que �

$ (S�Jf.I-I�nnuquêle que ouv,e a'minha palavra e crê naquele que me '

.

enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação,
mas passou da morte para a vida."

I

I
I

;-30:'62 - Diclorodifenil tricloroetanc (DDT), com

reza mínima de 75%.
.

í-30-79 - Canfeno clorado. com a pureza mm ima

40%. Hexncloretan a. Ortodiclorobenzeno,
radiclorobenzeno. Dibrometo de etileno.

í-30-97 - Brometo de metila.
;-32-99 - Metaldeído.

de
Pa-

Com ii B'iblía na .Mão

Sulf'on itra.to de amônia. ,-39-10 - Pentaclorofenol, técnico.
5-70-20 Cianamida de cálcio. ;-39-37 - Fenotiazina.
5-70-40 - Amonitratos, n.e. ,-39-99 - Paranitrofenil técnico, unicamente quando
5-70-50 - Nitrato de sódio, com teor de azôto igualou importado por fabricantes de inseticidas 01'-

inferior a 16%. ganof'osforados, em quantidades limitadas às
5-70-55 - Nitrato de amõn io, com teor de azôto igual ali reais necessidade de produção.

inferior a 33%. -42-10 - Concentrados de vitamina A -I- D2 ou A -1-D3
5-70-60 - Uréia, com teor de azõto igualou inferior a (Vide NOTAS IV e V).

46%. -'12-29 - Concentrados de vitaminas do complexo B,
Adubos minerais ou químicos, azotados, n.e. contendo, pelo menos, três 'dos seguintes ele-
Escória Thomas. mentos: B1, B2, n iacína, ácido pantotênico e

Fosfatos de cálcio calcinados. colina (Vide NOTAS IV e V).
Superf'osfatos de cálcio mineral ou de ossos. ;-,j2-99 - Suplementos de vitamina B12 (Vide NOTAS
Fosfatos de amônia, contendo acima de 8 mg IV e V).
de anidrido arsenioso por kg. í-44-99 - Suplementos de antibióticos, exceto penicilina,

5-7.2-99 - Adubos minerais oh. químicos, fosfatados, n.e. associados ou não à vitamina B12 (Vide NO-
5-U-10 - Cloreto de potássio. . '1'AS IV' e V).
&-74-30 - Sulfato de potássio. ;-67-99 �. Emulsionantes, umectantes e dispersantes,
5-7L1-40 - Sulfato de magnésio e potássíc.. para preparo e formulação com fins agrícolas.
5-74-99 - Adubos minerais ou químicos, potássicos, n.e., ;-92-40 - Inseticidas, fungicidas e semelhantes para la-

exclusive', sais potássicos naturais, carbonato voura e pecuária, não citados especificamen-
de potássjo e nitrato de potássió. te, exclusive clorato de sódio, cianetos de cál-

5-79�OO - Adubo -.iàpoúês (prornoloide). cio' e potássio, difenilamina, misturas de in-
"'I _J5-79-10' � Sulfofosfatos.

-

seticidas em pó, creosoto, tiofosfato de dietil-
''5-7.9-20 - 'Guanos artificiais. paran itrqfen i l, tiofosfato de dimetil puran i-
5-79-30 Salitre duplo de sódio e potássio', impuro. t.roferi il e metabórato de' sódio. , .

5-79-4él - Nitrofoska. ,�D9-D9 - Sais minerais para uso' lia alimentação an i- Cristo é o autor e consumador da nossa fé.

5-79-50 -'Adubos radioativos (resíduos de fabricação mal, contendo no mínimo os seguinteaelemen- .J. R. LOPEZ AMAYA (Venezuela) j
do rádio e do tório). tos: ferro, cobre, manganês e cobalto (Vide /

I '

.

5-79-60 - Fosfato de amônia e. potássio. NOTA IV). n

5-79-70,-' Nitrofosfato de potássio. Concentrados que contenham minerais, vita- , �. ��
,

5-79-89 - Adubos não classificados, n.e., exclusive sais minas e antibióticos, exceto penicilina, desti- STELlA NO'CETI BITTENCOURT Ipotássicos naturais, carbonato de potássio e nados ao enr iquecirnento 'das rações para ani- O Centro de Irradiação
, nitrato de, potássio. mais (Vide \NOTAS IV e V).

.

'. Mental "Amor e Luz" realiza
Pi-imeira categoria - INSETICIDAS E OUTROS j-74-20 - Pulverizadores e polvilhadeiras manuais ou Mt"ssa de 20 eniversá r"IO' sessões Esotéricas, todas as se-

PRODUTOS costa is, para uso agrícola (Vide Nota I). gundas feitas, às 20,30 à rua

1-90-01/09 - Gado para reprodução, exceto cavalar ou NOTA: Os pulverizadores e polvilhadeiras de laleclmento Conselheiro Mafra, 33 - 20
equíno (1-90-04). motorizados estão classificados no

.. andar.
NOTA I - Consideram-se reprodutores bovinos: item 6-74-20 dos leilões normais. Heitor Dittencourt e filhos, convidam aos parentes e \ ENTRADA FRANCA
a) de. "pedigree": 1-36-99 � Papel de sêda, até 20 g p/m2, próprio para�

... pessoas de suas relações, para assistirem a. míssa que,
b ) puros por cruzamento - somente animais de embalagem de frutas, nos formatos e com os mandam celebrar dia 22 (sábado) às 7,30 horas na Igreja do I

seleção comprovada, mediante marca em ta- dizeres exigidos pelo Ministério da Agricultura. Senhor Jesus elos Passos, por alma de sua espôsa e mãe
tuagem na orelha, pelas entidades de criado- NOTA I STELLA, Aos que comparecerem a este ato religioso, ante-
res do respectivo país exportador. Os pedidos de l icença de importação relativos aos cipam seus agradecimentos,

Consideram-se reprodutores ovinos: tens 2-28-55, 2-28-59, 2-28-65, 4-73-50 e 6-74-20 deverão

a) de "pedigree"; .er previamente visados pelo Ministério da Agricultura
b) puros por cruzamento - somente animais de iu seus órgãos autorizados nos Estados. Êsse visto deverá

seleção comprovada, mediante marca em ta- ler obtido antes da aquisição das divisas em Bôlsa, para
tuagem na orelha, pelas entidades de criado- .vitar caducidade dos documentos de promessa de venda'
res do -respectivo país exportador. .le câmbio. Outrossim, com relação aos quatro primeiros

NOTA II - Os pedidos de importação deverão ser tens acima mencionados, os documentos de autorizado
acompanhados dos seguintes documentos: rara importação só terão validade se acompanhados' de
1) Fatura "pro forma" discriminativa, fornecida errif icados fitossanitários do país de origem, visados

pela firma vendedora, com o respectivo visto leio cônsul do Brasil.
da associação de criadores reconhecida pelo NOTA Ii

_ govêrno do pais exportador e visto do consu- Os certificados de promessa de venda de câmbio 'ãel-
lado brasileiro. 'f[uiridos nos leilões normais não poderão amparar pedi-

.

2) Prova de que o importador é criador devida- dos de lic�nça de importação de produtos constantes da I Acham-se abertas as inscrições do Concurso de Robus
mente inscrito no Registro de Lavradores e prese11;te lIsta, prodlltos êstes que deverão ser aplicados, tez Infantil para o Filho do Comerciário, podendo ser Ins

Criador?s do Ministério ?a Agric_ultura,. :r:-io exclUSIvamente nas atividades agrícolas ou. pecuár.iaso' I critas cri�nças de 6 meses a 2 anos,.
de JaneIro, no caRO de a lmportaçao ser feita I NOTA III As inscl'icões serão aceitas das 9 às 12 horas no Jardim
por pes�ôa n�o regist�'ad� como imp�l'tador. I

.

Os ,c��'tificados d� promessa de venda de câmbio re-
i de Infância Murilo Braga - à rua Almirante Alvim, n., 20,

NOTA III - Deverao os al1lmalS ser perfeItamente latJvos � la. categona - ADUBOS" não l'loderão ampa- ,e das 14 às 18 horas na séde dó SESC, à Av, Hercílio Luz
identificados na fatura e na licença, com arar pe.chdos de liceúça de importação de materiais en-' n, 57. _

'

menção do nome, filiação, sexo, data do nas-' quadrados na "la. categoria INSETICIDAS E OU- I Os "{encedol'es receberão valiosos prêmios,
cimento, idaél'e, sangue, pêlo, sinais c�1racte- TROS PRODUTOS", e vice-versa. II

,

Roberto Lacerda - Diretor Geral
rísticos, valor fob em moeda estrangeira, etc., NOTA IV
Constará dá licença que ela .S? terá validade No licenciamento do_s produtos citados l!0s itens __"'_'

ql\�ndo aC01l_1panhada d� certIficado d: genea-;.5-42-10: 5-42-29, 5-42-99, 5-44-99 e 5-99-99, observar-se-á,'Iogla forneCido por entldade reconheCIda pelo o segmnte: tração do produto, aeondícionamento e quanti-
govêrno do país exportador e visado ,pelo con-Ia) - os pediâos de licença de importação deverão se.r '.' dade". -'

sulado brasileiro. acompanhados de faturas "pro forma"; tanto a fa-=-
.

NOTA V
Para a importação de ovinos puros por cruza- tura "pro forma" como o pedido de licença deverão; Em consequência das presentes disposições, ficam'
menta, tatuados, poderá ser dispensada, a juí- conter, além das especificações comuns, a indica- excluídos dos leilões normais a que se refere a Instrução i
zo da CACEX, a exigência de filiação e certi- ção P?rmenorizada do grau de concentração do 118, ,de '22-6-55, da SUMOC, os seguintes produtos:
ficado de genealogia, quando satisfeitas as produto, sua destinação a uso animal, seu acondi� la. categoria
demais disposições regulamentares. cionamento e menção do nome e endereço do fabri- 4-3:3-QO - Ovos para incubação.

N-OTA IV - No caso de importação de ovinos (1-90- cante estrangeiro;
,

,5-42-10 � Concentrados de vitaminas A-I-D2 ou A-I-'03.
05) originâl'ios dos países do Prata, deverão b) - no que concerne a pêso, as faturas "pro forma" e 5-/12';29 - Concentrados de vitaminas do complexo B,
os pedidos ser visados previamente pela ARCO as licenças de importação deverão declarar o sis- contendo pelo menos 3 dos seguintes elemen-
- Associação Rio-Graridense de Criadores de tema adotado, isto é, esclarecer se se tra�a de to-'. tos: B1, É2, niacina, ácido pantotênico e colina. 'DO'CE5Ovinos, que se manifestará, também, quanto.a �lelada curta (2:000 libras), métrica (1.000 kg) ou 5-42-99 - Suplementos de Vit�1l_1.�n�s B12.

'.. I
-'.

"

..
'

preços. ll1glesa (2.240 hbras), etc.; 5-tl4-99 - Suplementos de antlblOtlCos exceto penicilina, Aceitam-se encomendas ·je

2-28-55 - Plantas vivas, inclusive enxertos, exceto para e) nas licenças concedidas será aposta a seguinte ussociados ou não à \�<�amina B12. ,docinhol! em grande varie-

floricultura (Vide NOTA I). cláusula: 5-99-99 - APENAS: Concentrados que contenham mine- Jdade; Tortas e Bolo de Noi-

2-28-59 - Bulbos, tubér.culos, r:izomas, raí�es e estacas,
I

"Válida ap�nas qu�ndo os documentos de emba�-
!

�'ai�, vit�minas e antibi�ticos des�ina?os ao I:�a, Salgad�nhos, �ara Batiza-

l1,e., exceto pa-ra flOl'lcultura (Vide NOTA 1). que respectlvos estIverem acompanhados, de certl- ennqueclmento das raçoes para al1lmms. dos - AmversarlOS e Casa-

2-28-65 - Sementes para pluntio, exceto para floricul- '. ficados do fabricante, com assinaturas reconheci- Rio" ele Janeiro, 13 de oütubro de 1955. mentos.

tura (Vide NOTAI). ", I das e com especificações q'ue cOlTespondam aos a) Ignácio Tosta Filho - Diretor. Rua CeI. Melo e Alvln 17.

2....:n.99 �. Bentonita .. e AttaclaY (Attapúlg:ita). desta licença, inclusive quanto ao grau de c-oncen- a) Adelino Debenedito - Gerente, Te!. 3.416

5-35-59 - Ésteres dos ácidos di, tri e metilclorofenoxia
cético e clorofenoxipropiônico.

- Sais dos ácidos di,' tri e metilclorofenoxiácé
ti co, dicloropropiônico e tr iclcroacético, e

pentaclorofenato de sódio técnico.
Difenilamina.

í-36-99

ORAÇÃO 'I·Querido Deus, agradecemos-te a oportunidade de
meditar na tua .palavra. Que o Esptríto de Cristo penetre Ios nossos corações e consciência e produza em nós a

conversão aos caminhos de Cristo. Em nome do Redentor
(' Mestre. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

Social do Ço.mércio
SESC.

Dep. 8-80109al em SaDta Catarina

Serviço

CONCURSO DE ROBUSTEZ INFANTIL PARA FILHOS
DE COMERCIÁRIOS

Dr.Vonstantioo
Dlmatos

Ml'i:DlCO CIRUR6IAO

leiTE
Agência
,', de

Pu blicidad,e

Perdeu-se
Pede-se à pessôa que en

controu, -na noite de 30 do

mês p.p., durante o comício
da Aliança Social-Trabalhis

'ta, na Praça Pereira e Oli

veira, uma capa de sombri

nha, de seda verde, forrada
de vermelho, a fineza dc en

tregar nesta redação, que se ..

rá gratificada.
-----_ .•..--._

Vinuens, D IR ÉTA S
flORIANÓPOLIS, - Rto 'ÁS 3as
fPOllS • ...:..S. PAULO-RIO .!' 4�"
FPOLlS.!. CURITIBtí-RIO AOS SABS,

SERVIÇOS A�REQ� ,

CRUZEI.R'
.

DO SUL

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Janlar_ de Çonfralernizacão ..
.

. I Prefeito Osmar Cunha
AleD�O�S das)iCases «1 Modelar» ás autoridades' SiV�;�ig��l��Sm:�sn��;r;:�

e à Imoreosa Escrita e Falada I ração catat-inense -é, in-

.

Conforme noti�iámos, �ea- (a Capital até o presente com o' amigo
•

sr. .Iaeque s I
contestavelmente o dr,

lízou se 3a feira precis t 1
OS111ar Cunha, ilustre

.

-

f,

,
•

"
a-, momen o. D,ec arou o estar - Schweidson com SU,1 tão url-

,nen�e as 20 horas, um gr.an- çado comerciante que sempre lhante iniciativa e pelo uue I,
Prefeito Municipal 'de

d� Jantar �e contraterntza- lutou muito para chegar até tem feito pela n03S,1 terra', I
nossa Capital.

<1aJ, nos salões do Clube Do- a posicão que 110j'e está e cue Muít I
.

Moço ainda, ja goza
_ ,

"

• �, U I UI as pa mas ()C!Wl'eram d
ZC' de Agosto e oferecld,o pe- nisto tudo teve sempre, a e".. após as orações.

e merecido conceito 110'

lo sr., J,a<:ques Schweídson, pecial e esplêndida colabora- O jantar nnamcnte pu;-I cen ár io nacional petas

do
propríetárío das CASAS "li, çâo de seus auxlllnrrs. Re- parado, agradou a tcdos, 1'111

elevadas funções que

MODELAR", ás autoridade", portou-se ás suas at ivídades quando foram servírlos vi-
têm desempenhado, como

a imprensa escrita e ralada e antigas, quando tinha corno nhos, cervejas,
d. de Presidende da As-

t'
guaranás socrcao BI'a 'I

.

d
aos seus an igos e novos au- auxiliares aqueles ,lmir!)S di

•
c SI erra e

IX xiliares t t
etc, 'Mun icipios, cabendo-lhe

F I'
. , . presen es, T e, Coronel h'lál'io A reunião decorreu dentro

i osofos e filómitas prosseguem, através da historia Estiveram presentes ao Fernandes G d M
representar 'o Brasil em

do mundo, E' sempre a dualidade da vida- vivente: O fi-
ue es. ajor da mais esplêndida cordiah-

I' f d' tâ
,

1
ágape, o dr. Osmar Cunha, Honorio de castro, radíalís- dade.i termínando ",_ 'e3b., ás Vá�ios conclaves reali-

oso o percorre as IS ancias c Q. pensamento, essa 'outra
'" ,. ,. -"'" , zart f' d

função que faz do ser-vivente um indivíduo-pensante; o
dinâmico Prefeito desta Ca- ta Acy abral Telvc e o co- 23 horas, f

c os .ora e nossas

.
pita I, o sr, Tte. Coronel Ma- merciante sr. Augusto Jac- O JS'

Tonteiras.

filomita segue o homem-em-si, como vida-vivente, suprín-
' sr. acques chweidson P f'eit d

d
_ .

d íd t
rio Fernandes Gueder, Ma- ques. fOI' após o término elo í.mtar it I' li di

�e ei o e nossa Ca-
_

o, para a permanencla
_ a VI a, odas 8.!S necessidades-

- . , ._. PI a, vem rea izando com o
. ,

.

t. d
jor Honorio de Castro, Au- Falou também o sr. Fer-Tmuít

,�
t d

" marrusmo proprro de sua

nus icas 'uma região do pensamento 'que paira entre a
mUI o cumprunen a :l. vontade o que prometera ao se tornar candidato. Dizer

d
gusto Jacques e Acy Cabral nando Bastos, ane se con d Ih

"

reali ada-da-vida-em-si e o pensamento-racíocínado. OS
L1 '-,

-
. os me oramentos introduz ido tã

,

Teive, antigos auxiliares datIS em sua ges ao é des-

filómitas modernos, entretanto', buscam isolar essa zona.
gra u ou com os presentes necessâ

.

d h
_ casa "A MODELl\.l'1.", que ali' I

' ,

G R C
. ano porque o con ecimento público. .

d h
.

- pe o aUSpICIO.30 aconter.imen- d ° t
escon ecída, quase próximo da metafísica, pelo dirigismo foram especialmente convi- to; o jornalista. Ac.v Cabral.. • • O . tr: em, por uma involuntária omissão, deixamos de

da idéia, ou ídéíología ou a lógica-da-idéia-valente. A dís-
regrs rar o tranSCUI'SO de seu aniv "

t I'
.

_ dados. Além dessas pessoas, Tei ve, em nome dos servido- Pr� Iess 0.10.r f
c ersarro na a ICIO, o

torção psícológica facilita-lhes a atitude mental, porque a notámos ainda, os jornalistas d f' 'J que, azemos hoje, prazerosamente, levando-lhe o nosso

idéia pode .ser obstada, conquanto o pensamento-racioci-
res a irma e no da Rádio cordial ab a t d

'

Fernando Bastos, Antonio Guarujá e por fim usou da Correu ante-ontem a rifa .

' re ço, com vo os e muitas felicidades, exten-

�ado-�m�si�mes�o'dn,�o o, pos�a. A restriç�o -d.O pe,i1�amen- Sbissa, represeentando este palavra o nosso Prefeito de uma linda ce:ta d� 'natal, I

SIVOS aos da exrt1a. família.
.

J,.�e( uzm o-o a I ela, e,. pOIS, a operaçao rtlomitica de. diário além de todos os au- M
..

I d O em benefício do Grêmio Re' MARA I
'----. ----.--.-.---

um a�e humana do ,sel:-vlVente. Uma idéia, por isso

mes-,I xiliares da fi�'l11'.t. ql�n���1:',se�1PI��il;�'i ����a� creativo ,e Cultural do pro= . V lHOSA CASA COMERCIAL
�o, '20 po_d� chegar a orbita do pensamento-raciocinado, Ralou o sr. Jacques Bchweí- fessor, sendo sorteado o nO,

-

fora da loglca-testemunho; ou melhor, o pensamento é a. dson histo' d . '1

com a máxima atenção, ex-
.

Às 11 horas ele ontem foi inaugurada a NOVA "J\tf('l

t I
_

d 'd'" I ' nan o smt \'wa pendendo conceitos p!:erjo· 325, pertencente a sra. dona DELAR" um tab � ,'t
. c • l .-

e� rapo açao a I ela para fora dos limites rígidos das ló- comercial, dêsde 0'3' primei- sos sôbre a vida que atl'aves-. Olga ele Morais Lima G91''' 'pleta pel:feiçã
es e �c�m.en ,oI tqll1he apresenta nma (:0111-

glCas. Os grande.s pensadores e matemático3 escapam aros dl'as que q
,

h ,7.,' b l' tt' f
. "

d
o nos mllumos c e a es

� " t
a UI c e",Ocl nps- samos e se cono·:'''tlllan�h e 10 I, unClOnarm o , ... I Podem d'

.. ,

.

"sses hmltes, ex rapolando o pensamento, e quedam in-
.

'" .,.

'LA,P,I.
os Ize1'. mesmo que a casa "A MODELAR"

compl'endidos, Haja vIsto. Einstein, que permanece incom-
'

'� excedeu a todas as nossas espectativas, já pelo seu luxo

preendido por 99% dos indivíduos-viv_entes do planeta, a- NA CAMARA MUNICIPAL M·
-

,e
grande montagem, já pelos artigos que ali se acham ex·

pesar das conquistas e verdades-necCssária'S que formulou.

.

I lssoes posto,s, já pela _organização dos mostruários, das vitrin;s,
Pode existir uma arte 'de pensar, ao modo dos publicis-

Sessio do dia 17-10-55 Os Re ,erend0s Padres i
da OIl1ar�len taçao, das luzes e sobretudo pela lhaneza' ele

tãs filo'óficos da Edade :rvre'cll'a mas na-o e' po SI'V I Presidência: Vereador Armando Valério ele A�".i,o, I,PRD) suas dehgentes emI)I'eO'uc!as qlle pl'OC' t'õ
"

,e.

_"
. .

, s e uma
' - Francisc::tnos Frei J'a':casio e !

O'uês c
o' :" . l:I am a I. alI o �r lO-

art3 do pensamento. A arte de pensar subordina-se à di- Secretarias: Haroldo Viíela (l[DN) e Walter Oliveira F'
'

S l�' ,t' d'" 'j 10
" onvencendo-o pOI' todas as maneiras, com palavras

retl'iz d::t idéia simplesmente,' a arte do pensamento na-o .::;':UZ (PSP)
leI a ,s'o (,s ao ,_I:lg,;,.O, que exprimem a realidade do " t

,-

f' '. ,

.... uma campanha m'.sslOn801'ia ,
_ . . �u.e aplesen am, sem 19U-

pode existir,. porque não tem limites definidos, e para toda Por Nazareno Coelho
no interior da Ilha de B:u:�- ,laçoes de retorlcas, sem art�flclOS." Os artigos süo' o

arte há mais cêdo ou mai>3 tarde, um limite que obriga a
Em sessão extriwrdináriá, voltou a se, reuni!' l}a noite ta Catarina. As pregar:'}es i i- I

que demonstram sel� ... E pau'ando acima ele todos cstc:s

regl'edír-sôbre-sí-mesmo, ainda com uma ilusão de atitude :le ,ante .. ont.em, a Câmara Municipal de lnorianópolis, a '
."

. L' Imomentos de atençao aos freguezes, - centelias e C('l1-

de adiantamento infinito. 'im de tratar ele assuntos de uroo'ência paI'a o nl11J11·�I'I)io.
velam mlclO e1;1 ,agoa e, tenas diàriamente - ali está a f' ,

'

't" 'õ

"

. _ _ Barra da Lagoa, e se cxten- '
.'

.

"
. .lgUI a SImpa lca, atr eten-

De fato, tudo quanto exige o concurso simples da Livre a palavra na hora do expedi,ente, solicitou-a o c1erão por todo o nort� e sul
te e amiga do sr, Jacques Schweldson, que tem um suny

idéia, possúe a regressão-sôbre-si-mesmo, como causa fi- vereador Júlio Paulino da Silva, da bancada petebista que da ilha, estando o término I
so e uma palavra· �uav: para todos em geraI".·

nal. A idéia, de modo geral, é um atributo do indivíduo- teceu considerações em torno do pleito recem dislHltado. d' d
-.tI' Presente gt'Hn oe n umel'o cip i e"son" convid�Hlfls o

,
a Jorna a 1)l'�Vb o para • c- , ,

_ , . , . ,< , ,

vivente-humans, e, ,em baixa escala, nos animaes que se
'·\To ambito ,estadual, referiu-se as pessoas de Jorge Lacer- zembro, jreplesentante do sr, Governador <to E"UH10, dr, Aro!no

podem submeter aos reflexm-condicionaqm, Mas o pensa-
da _e Hel'iberto Hulse, candidatos vitor'iosos da Frer.te De.. I Carvalho, �ecretál'io da Viação, cortou· a fita simbó1 ica,

mento, não, porque exige de sí a evoluçao- de sí-mesl11os, I mocrática aos cargos de Governador e Vice-GovernHdor do «(C 4 d da�l�� ,\01' l:laUgUr�_�a a suntu�sa ca�a comercial.,. An�

E os�:progl'es�os das ciências experimentaes devem-se ao I
Estado de Santa Catarina.' Apelou para que os eleito� pro- OU.O e Ite::> ,Jl:lem Lt1üU c "I, J;;!;':Jllt'" Sc�welclson ::Jgradecendo a

pensament_? e nã� à idéia. Pro�a exata disto, para melhor cn�',em elevar ainda n:ais, administrativamente a terra ca- Uag Iha- presença, de �ão numerosas fi�uras de nossa socieéilde,

com?reensao, esta na, p.arte mais elementar d'uma ciência-I :allnense, Na o�o,rtumdaae, o vereador petebista felicitou a ["'.I a eS ,0 elI. Aloldo Carvalho, disse algumas palavras J

particular: A matematrca. Essa parte elementar é a arit-· i'rente DemocratlCa, composta dos partidos: UDN PSP Reunir-se-ão, ho,ie ús 20 ato lI1augural, para a �eguir i;nCL"y'erem todos os [;1'esell·

mética, que. (é, já uma idéia,), pél'"sue limite e não pode! �RP, PL, PTB e PD� pela vitoria e requereu fôsse t2leg]'a� horas, numa das S:llaS' do tes, as diversas seçQes da linda e maravilhosa cas? c:e

adiantar-se daí, senão regredir ao ponto de partida. Já a
tado ao Dr, Jorge Lacerda e Sr. Heriberto Hulse. Clube DOZ·8 de .\go,;;to, os modas e outros artigos variados, , .

matemática, quando assume o pensamento, compôe-se de
' a�sociados do ,Clube ele Caça, ,. _"Os atos ��r�� irradiad,��, pel� "Rádio DÜ\l'io da Ma-

taI 'maqeira que afunda dentro do infinito e do 'imaginário,
' A POLITICA NO AMBITO FEDERAL Tiro e Pe:ca 'CtJuto ':1e Ma- nha e p..ela RadIO GuaruJa, SImultâneamente, {'om,)

como certeza e comprovação da experiência. Eis a con- Ainda na tribuna, o vereador JíÍlio Paulino da Silva galhães" para, em Assem- também alí estava presente a imprensa desta Capital.

c:uista mais notá"el do inclivíduo-pemante:. A matemática criticou sev2ramente aqueles que pregam o golpe e ejlle pro-
bléia Geral Extraol'dinán�, Foram oferecidas duas corbelha·s de lindas flores:

el,!vada aos imaginária3, E a matemática dos imaginários curám a todo custo impedir a posse dos candidatos eleitos. deliberarem sôbl',� a se!�lIin- um� dos funcionários da firma, outra (le um . viaj"nte

é pura filosofia positivo-experimental, como o comprovam pela aliança PSD-PTB, Juscelino Kubistchek e .Joã,) Gou- te ordem do dia: ,'amigo, que não conseguimos tomar nota elo nome,

as c'Qnquistas da fisio-ql.ímica atua'. NãJolaceito',l idéia geral i:l!'t. Louvou a cultura política dos demais candidritos, Ade- 1°) -, Próxima. tempora-... .No primeiro andar, o 81', Elpidio Machado:esforca·
tabú a repelir de frente o pemamento-racionado, Tant� mar d� Barros, P;ínio Salgado e General Juarez Távora, os

da de pesca, I
Q1SSlmo e amável Gerente de Germano Stein & Cia. ofe-

_ e não pensamento, pois _', de que os filómitas hajam qU,,��S c],eclaral'am de, acôrdo com ,a �osse dos eleitr,3 'no I
2°) - Assuntos !!,I�':ais, receu, :oq,l�eté�s d: RON .MERINO, bem como l)l'OS;ec�(��

perdido terreno no mundo moderno, Pelo contrário. Den- pl,�lvO de 3 ele outublo. Com referencia ao General Juare::-: i iem pl',ft:RdIJ, !SenHo llue Ilu.ma p: :':1,(1p. mesa, os cO�jLletels

tI'O de nós, .ccmlO simplel3 indivíduos-pensantes há o mito, () Tavo�'a, leu? Ol'ad?1'. trechos de entrevistas concedidas pejo I Coucurso de' e salga��nhos, fOI:am serVidos a numerosa assistêne ia,

tatú, a repelir de frente o pensamento-raciocinado. Tanto !lustle candidato a Imprensa carioca e no qual se CInDe-
. ,Ron Mellno, a bebida que estava faltando em nossa terra.

assim é, que mesmo aos filósofos atingem ÜÜ3 monstros nhal'á pela posse dos vitoriosos, Comunicou à casa, l?,' d�cí- Robus fes I Alí também USO�1 da palavra ainda uma vez o nosso

ancestrais. Na verdade, os pitagoricos, por exemplo', mOso- são tomada pela seção paulista do PDC que se. ,solidariza () ",r. ,T a �;<lues S.ehwei(lson, o RI'. 1,1, J'ó!ito Pereira, e o sub,

f 1 1
�

d
Acham-se aberta), das ge t d f L

os (e esco a prorun amenb2 matemática;-- não passaram
com a posse dos candidatos vitoriosos a Presidência e Vice..

' ren e a Irma, sr. auro Meeleiros Araújo, em 1.1fJD1C

sem um mitJ: A tetráctis-:::ftgrada, simples composicão de Presidência da RepÚblica.
às 12 horas, no Jardim de de seus companheiros de trabalho.

,

• Infância MUlilo Bra?:.s, do V" I t
.

numeros com característica de deos-coleti-vo. I Pondo fim ao seu discui'so, requereu o vereador Júlio
ISlve men e emocionado, novamente o sr. Jacques

t P 1· d
Serviço Social (lO c.:O:11:)!'cio a I h

An es de desenvolvermos o pensamento-racionado, so- au mo a Silva um telegrama ao Presidente do Senado,
. egl'a(>l'eU fi om';nar'·n1 dI' H II' colaboradores, a [IUem
(SESC), as ins�riçr)�s 11,11':1 o d d

mos, primáriamente, filómitas, que é o quanto nos concede Presidente da Câmara Federal, Ministros da Guerra e Ma-
eve gran e parte do que ali apresentava ...

,

h
concurso de füimst':!z infantil E'

_.

a idéia, O restante, como evolução do mundo-humano, é rm a, Ministros da Justiç:1 e Supr,emo Tribunal Federal dos
stlverüm presentes: lf ';a r �r. Gustavo Neves Fi-

_

d t'd d
' filhos de C()mi,rr:,t!':J,�, Ih d d ° C

excepçao e pensamentm-l'aciocinados subordinados à ex-
no sen 1 o e ser respeitada a c1ecfsão da maioria do e'lei.

o, rep, o r. smar unha, o CeI. Duarte Pedra .Pires,

periência dos acontecimentos, Trocamos o deos do ráio 'tarado brasileiro. c�jo limite de )d:tcl� pode va- Comte, da Fôrça Pública; o Capitão Ayrton Capella re-

J. 't 'd " h I'
.

'I 1
,.' I

nar de ô me3l's �,. � an(IS, presentaI t d C d d 5° I D'
' .

Upl elO" e emcos por ca cu os e meteorologra-flsica,mas i " -, r.,' ,

1 e ° oman o o ..; o aJudante de ordens

Q pr' f lt l' 't t d' I
FALA O LID

Tamb,.. ,'Il na i':ej� .io SI!·SC "I' Wallace C 11 D b d F'
�u Imos a a a (esse mi o por ou 1'0 'Isfarçado em '3U- ER DO PSD 'i, .

'

i '

.

, , ". c ape a, esem arga ores elTelra Bastos,

perstição particular ou filomítia-pessoal. Homens 'e mitos O vereador Antonio Apostolo, líder elo PSD, l'embrou ae a5 Adven.�,l l�e',CJL� Luz, :1" Pedrosa, Silveira de Souza, Comte, Guilhon, Cap. do� Por-

c)l . d d PTB
'

7, aS A .1., .8 11-.1raS, srt., tos' CeI Joã Ma" h' d L L' h
'

suprem-se sempre. lega
velea 01' o que, ate o momento o Tribunal E- .t i .... "" .. , "

"o 1m o, r. aura 111 ares, CeI. GUldo

1 't I'
-

acel as .. ,Sv.IÇf .f>". Bott 'Ch'l Ed M'
.

e_ ora �mda nao homolqg'ara os candidatos eleitos, poris. I .

,SI, ar es gar, ontz, EIras Mansllr Elias, Da-

,so votam:. contra o requerido. Citou o caso do vice-gover- N
mIo .Lemkhul, �ewton SIlva, Eduardo Rosa, dr, Mário

'Inad�r .que ainda poderá sofrer alterações, visto encontrar "Policia I LalJrwdo, dr, Ca�al'a, Newton Macuco, Reinaldo Alves,�
em JUIZO, 17 urnas impugnadas. Quando a vitória do Dr. Do livro· de ocorrencias da Oswa�do Mello, dlretor do Departamento de Turismo da

,Jorge Lacerda, disse o vereador pes3edista, não tenho dú- Delegacia Regional desta Ca- Pre�eltura; dr, Manoel Pedro da Silveira, Engenheü'os

I vid�s: Seria deseJ.egante telegrafar sómente ao governador, pital, extraímos o seguinte: ,J�se Moel!mann e Wolg�an Ráu;. construtores do edifício,

i
SolICitou ao autor elo requerimento que aguarelasse mais ROUBO: ATÉ O MEDIDOR,

dr. Volnel CoBaço, NeIrto Pereira, Thomaz Chaves Ca-

i alguns dias. FRANCAMENTE ,bral, Osmar Regueira, Gerente da Farmácia Catarinense;

I No que concerne ao envio de telegramas as altas au- Milton Fet( comercIa rIO,
sr. Elo� Stamm, dr. Paulo BIasi, Oscar Cardoso, dr, New-

I
toridades federais, processaram vários apartes dos srs. ve,- de côr branca, natural deste

ton Avlla, dr, .SaJ�taella, dr, Mário Ferreira', Naevio Amin,

Ireadores: JU�y UU.3séia, Gerc�no Silva e Antonio Apostolo, Estado, casado, com 33 anos A�'mando Sabll1�, rep. � Banco d� Brasil; dr. Otto E�tres,
'n1ENTIFICAÇÁO DAS PROVAS DO CONCURSO PARA Em segUIda, ocupou a tnbuna o vereador Nereu do de idade, residente à rua

dr. Aldo Luz, dr. Roldao Consom, dr, Armando ASSIS, dr.

ESCRITURÁRIO : Vale Pereira para tecer considerações em torno da vitória CeI. Lopes Vieira, n, 6. com .. �ebastião Neves, sr, Vice-Consul da Inglaterra, MI'. Pen-

O DELEGADO DO INSTITUTO DE APOSENTADORIA de Jorge Lacerda e para aprovar o envio de telegrama as pareceu na Delegaci.R quei- rose, da. Magd�lena Moura Ferro, da, Otília Blum e fi

E PENSÕES DOS COMERCIÁRIOS, NO ESTADO DE SAN-'
autoridades feder.ai.s e ainda re�uereu um telegrama ao xando .. .se de que na noite l�e lha: r��. da SOCIedade de Assistêl1�ia aos Lázaros; Nestor

TA CATARINA, convida a todos os candidatos q11e partici- �xmo, �r, Secretano da Educaçao pela passagem do' Dia 14 para 15 do corrente, Iara- C�rnelIo, Os_waldo Machado, e mUltas outras pessoas que

param do concurso em epigrafe, realizado nesta Capital, I CiO Professor. j pio ou larapios, entral'<1 em
nao cons�g�Imos �notar. .

em agôsto do, ano em curso, para, munidos do respec'tivo I . sua residência, l'?centernente
,

As vltrmes tIveram a dIreção artistica da sra. da.

cartão de identidade, comparecerem, ás 16 horas, do dia 241 '

CO'DIGO MUNICIPAL I
construida na Tua Pre3idcnte

Vela �o:enda Hagrradt e do sr. Eduardo Rosa.

do corrente, na sede desta Delegacia, sita à rua Felipe! O Pre'.mlente da Casa, vereador Armando Valéria de' Coutinho, esquina dr. rua
FOI I ealmente uma festa encantadora e de esplendi-

Schmidt n. 37, a fim de assistirem à sua identificação. Assis, tornou conhecida dos srs. vereador,es, a comissão
I CeI. Lopes Vieira, roUb�Ua!11

do deslumbramento, que nos deixou a mais grata e .viva

Florianópolis, 17 de outubro de 1955. que designara para estudar, si possível no prazo de cinco o medidor de luz, marca G,E imp�'essão.

. Haroldo da Silva dias, o novo Código Municipal, de autoria do Prof, Delo- n, 1950, 1554, Alí não Rabiamos !YIr,is (l '1\)': ádmii'ar, s ia dqueza

Substo. Auto. Dele-gado renzi Neto, que se colocou a disposição. da referida Comis- PRESOS
dos mostruários artistjcamente dispostos ou o luxo do

, �----:�_-------_-_----
.são para os neeoessários esclarecimentos. Procedente da cidade de ambiente, feericamente iluminado e caprichosamente en-

A comissão ficou assim constituida: Gercino Silva ....
Videira, devidamente e5coi- galanado ...

(UDN) Osni Lisbôa (PTB), Genésio Leocádio . da Cunha! tados pelos .soldado3 João Agradecéndo ao sr, Jacques Shweidson as g'entilezas
(PSP) Antonio Pascoal Apostolo (PSD) e Nereu do Vale

I Montana da Conc2ição, e Ar-
recebidas e com um grande abraço amigo de tallÍos anos

T. f "d h
.

"

,

h'
Pereira (PDC). O vereador Gercino Silva soliCitou dispen- cendino José Vic':!l1t.n., foram

de amizade fraternal, nos despedimos plenamente con-

rans en a a omenagem para oJe ,�a da COl11i�são, Tam�em os v�readol'es Liberato Carioni apresentadOS nesta Delegaci8
tentp:; pelo r;, li e "in,os e al)r(�ci;trf10S, . ,

.

A homenagem que a Fa- va homenagem um lll'eito ue'
e Hfll'oldo Vlle�a, p02slveis substitutos, não formarão na e a seguir encaminhado á -.............- .......- •••••........,.._._.-...........---............--.-----...,._..-..-..-.,.....--...-...- •• '"

culd�dé"de Farmácia e Odon- reconhecime_nto a :loi5 Hus- !mesma. � preSidente ?O legiSla�i�o �unicipal apelou ao lí- penite�?iária" os ��nt.enc�.�,a-
.

ISRAEL PEDÉ ARMAS AO OCID. EN-r"E"
tologia de"'�Santa

'

Catarina tres conterraneos que tanto'
der udemsta, no sentido de sel mdlcado um membro da dos Jooe AmaJonas COri'('!.n.,

dev�ria levar a efeito ôntem, fizeram para que a nossa Ca- �DN �ara. completar a lacuna deixada pelo vereador Ger- Reinaldo Mordorste e Wal-

foi� 'por circunstâncias iUlpe- pita I pudesse conta,' cbmo .

cmo Silva, devino Boeno.

!'iosas, transf�rjda para hoje, conta, com o modelar Eita-I Em seguida foi anunciada a -ordem elo di!1 para a pró-
----.--""----.:...

Assim hoje, às 20 hora�, belecimento de Ensino su-I Y�SSàO e encerrada a prim2il'a se:são extr:1ordinária, O TEMPO
serão inauguradOS naquela perior.
'-Faculdade' os retratos dos O ato terá lugar á I'UQ Es
'Professôre3 fundadores,' já teves Junior, 93, e3Lando

falecidos, Major Gercin� convidadas as, altas autol'i,·
Gerson ,Gomês e CirurgIão dades civis e milita�'es, pro

Denti�ta Qrlando Filomeno, f�ssores, alunos e eXm:i3, ra-".C.constituindo essa- signaficati� , míiias.

Florianopolis, Quinta�feira, 20 de Outubro de 1955
-------------------------------------------
/

Filosofia ou Filomitia 1
Nono de uma série de 10 artigos, sôbre as origens

pensamento humano organizado em escolas filosóficas
A, Seixas Netto

INST1TUlO DE' APOSENTADORIA E
P1ENSOES DOS COMERCIARiaS

DELEGACIA EM SANTA CATARINA

A V I S O

FACULDADE DE FARMACIA

Loteria do Estado duas semanas depois que o

Egito aceitou oferecimento·
de �rmamento de ;:Jurte ela

TChecoslovaquia e dos países
dá >,�ortina -dê ferú:i,

JE�US,ALE�, �9 m, p,'

-:-'1
ocidente for�ecer armamento

O, prImeiro mml�trQ e DU· ao governo de Israe!, "por
mstro das Relaçoes Exterio- que é uma nação amante da.
res, sr. Moshe Sharett, diri- paz e que delas precisa para
giu um veemente apelo ao sua segurança", A de,�la:'J.
Ocidente, para que proporcio,

;
ção de Israel é formt�:adn

ne armas a Israel, diante do

que denominou "poli tica de
guerra do Egito". O 51'.

Temperaturas - Extremas Sharett, num discurso sobre

OQ. I d: ontel�: Máxima 2t8. MÍ- política exterior no parla-
, I nllna 11,2. J mento, d' 'cla1'Ou ser L1e',lel' do·

Tempo - Bom.

Temperatura - Estável.
Ventos - Nordeste ii. Su

este moderados,HOJE:

2-5 ..

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


