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Aniquila a maíéría na forma ordinária
BERKELEY, Califórnia, 21 As pesquisas que conduzi

(U. P,) - O diretor do la- ram a essa descoberta 'foram
boratórío atômico da Uníver- realizadas pela turma de ci

sidade da Calif0).'nig, anun- entistas do Laboratórlo Atô
ciou a descoberta do primei- mico da Universidade da CiJ.-

1'0 "antíproton" ou "próton lifórnia, entre os quaís 'ngU
negativo", que certos cientis- ram diversos Prêmios Nobel.

tas consideram capaz de ani- Esses cíentistas trabalham

:.; quilar a matéria na sua for- sob a direção do dr. Eruest
. ma ordinária. ' Lawrence. A descobet t.; foi
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sam interpor perante a .J11s- descoberta, (l�,�lar:and(j que

Ail'rmat.'va.riUdoiIJG·en.eral Maurel-J.. Ac carta Br:aadí ..
tíça Eleitoral, com objerívo se tratava de descoberta

�

SATISFAÇÃO
.. ..

de anular os efeitos da rrau- muito importante que pode- BUENOS AIRI�S, 21 (U. P.)·

it.lli • .

de no último pleito - de- ria "slgnífíear o começo de - "O governo a-gentíno de-

Lacerda será euvíde DO .•taquéríte, As C'oDcla,'so
....

el.'
clarou, falando à Imprensa J nova era na pesquisa nucle- seja exprimir a sua satisfa-

_

' deputado João Agripino, se- ar". A referida comissão des- ção pelas providencias do

� I d
cretáríc gerai da l;niâ,) Dp.- creveu o proton negativo co- governo paraguaio. relativas

serão úivu ga ·as. � mocratíca Nacionat. mo "um rantasrna nuclear à internação �lo ex-presidcn-
Aduziu a seguir. ''ije as-

que frequenta o mundo dos te Peron", dectarou Mário'
RIO, 21 (V, A.) - Na manhã de ontem a reportagem Respostn - "As conclusões f.oram apenas quanto à sim flzess», !·.de.sistindu rios físicos ntomístas dc',de unta Amadeo, ministro elas Rela-

cio vespertino "O Globo" avistou-se com o general Maurell falsidade da carta. Ql1anto aos mandantes, se as houver, recursos) estaria abundo- geração". �ões Exteriores.
,Filho, para perguutar-Ihe, que provas colheu no decorrer serão apontados no momento oportuno." .

,..

nando os prlncípíos de mora-
� .

I
-, ,

"

de suas investigações para assegurar a ínexístencía de. Pergunta � "Porque Maurell que tanto presá a repu- lidade "! de Iisura flue s em-

contrabando de armas na ponte de Uruguaíana-Ltbres. I tacão de João Goulart, a ponto de precipitar a dívulgaçáo pre defendeu !'1O pleito pas-
"As provas são muitas - disse - mas não POliS!) cli- . de suas conclusões, não preza as reputações- eto Coronel sado e no" ante.Icre.i'

VUlgá.-I�s pO,r ..enquanto, sem prejuizo elo anda:-nentó _nor-I Adil de Oliveira e ele Carlos Lacerda, acusados pela im-
mal' CIO mql�ento", E quel:endo encerrar a entrevista: "00m- i prensa de serem os mandantes de uma falsificação".. -- ---�

preendo '0 interesse ela Imprensa e a pressa com que es-
f Resposta � "Prezo a reputação de todos e, acíma de EISENHOWER

pera tomar conhecimento do resultado do· inquérito, mas tudo,' prezo a verda-de. Não fiz até agora nenhumn incri- GARANTE
meu trabalho-exige mais tempo do que a ansiedade de to-I minação nem a Lacerda nem a Adil, estranhando que êle,
elo o país imagina". Lacerda, por si mesmo se incrimine e considere 'Adil in-

Tendo o tepoiter insistido assinalou o general Mau- criminado".

rell: "Tudo que. tenho a dizer é que no período referido Pergunta __:_ "Quando vai publicar Os documentos?".
pela carta e nos termos em que ela afirma que o contra- Resposta - "Quando estiver em condição de faze-lo.
bando de armas deveria passar, (1\1€1'0 dizer, pela ponte in- Nesta ocasião, a verdade pela qual todos nós ansiamos se

ternacional que liga Uruguaíana a Paso de los Libres e rá revelada à Nacão".

tendo o s1'. Irls VaUs �01l10 mtermedtárío, para provar que Pergunta - "Por que Maurell ao precipitar a divulga
o contrabando de armas nessas condições não foi feito te- ção das suas conclusões' não apontou mandante" nem elisse
nho muitas provas. Não' posso dizer quais-são neste mo- se eles ex1s.tem ou não.?".
menta mas ninguem tenha dúvidas de que vou exibi-las à �_,.._,._,.._,._ "'"- .; "'"- _._ ....

opinião Ilública dentro ele pouco".
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SATÉLITES

PENA BOTO
Pedido o seu afastamento

as eleições em Sanla
o ministrQ ela' Guerra, general Teixeira Lott receb.eu \

C' I
...

em seu gabinete, pára 10ng'!1 .conferência, o general Maurell t

a arinaFilho, que presid.e a comiss-ão militar �e inquérito para t�.·. -.,: LONDRES, 21 (D. P.)

�.", Um técnico de navegação do
upurar o caso tia carta Bl'g.ndi".

A saída do gabinete, o general lV):a'urell foi abordado
. � Tl'ibuna I Regional Eleitoral de Santà Catarina Almirante Britânico decla-

pela reportagem aCl'editaclà junto ao Palácio da Guerra. deCIdIU ontem contar os votos ele uma das 17 urnas im- rou que os satélites artificiais

Depois de frisar q_ue as sÍl1dicâneias ainela pr03seguem pa-
. pugnadas. a serem lançados durante '0

ra a apuração total da verdade e apontar os responsáveis I A urna aberta é a da 4a. Secção, município de BOM Ano Geofísico Irrternaciomü

pela falsificação u'- açüo da justIça, o general M;cureJI con- j RETIRO, com um total de 223 eleitores:. de 1957-58, são "projetos bem

clui: "'. i.:. ,Os resultados foram os segumtes elefinidos" que certamente

"E' {passiveI flUe- rta proxima semana todo o caso
.

já Juscelino . . . . . . . . . . . . . . 79 3erão. lev-ados a efeito. fiam

" esteja totalmenté' e3clarecido, inclusive com a identifica- Ademar '. . . . . . 75 êxito.

ção (los riland:uües (la falsificação, se é que existem"': Juarez
',' 57

.�

PÍinio .3

�ISI'rA DO MINISTRO DA GUERRA·

NA ILHA DE CHIPRE
Vedados comícios no próximo dia 28
NICOSIA, Chipre, 21 (U. Também foi proibida" a

P.) ;_ Foi anunciado, que transmissão . das cerimônias

WASHINGTON, 21 (U. P.t manífestações e toda a espe- públicas, por meio ele alto
- Durante a conferencia de cie de reuniões públicas, ex- falantes.
Genebra, em Julho passado, ceto os serviços relivlosoa, se- Antes, o governo colonial
o presidente Eisenhower in- rão proibidas no dia 28 do íngles tinha permitido o des
formou a Russia de que "os corrente. O dia é ele aníver- file dos estudantes,' no dia

Estados Unidos jamais parti- só.rió da entrada da Grécia do aniversáfTõ' que a popula
cíparínrn de uma guerra

�
de na segunda guerra mundial. ção de origem grega conside-'

agressão contra qualquer na-, ra como .data nacional. As
çâo". O Departamento de medidas restritas faz.em par-
Estado publicou, agora a de- PERIGO MÍNIMO te do programa brrtâníco de

claração de Eisenhower, ao PARIS, 21 (U. P,) - "lls aniquilar ao- agitação em fa-
divulgar Os documentos so- explosõe3 atômicas até hoje vaI' da união com a Grécia.
bre a conferência.' realizadas criaram apenas O tril5ímal de Nicá-_;ia. êoncle-

um perigo m11111n;) para a nau hoje,dois jovens a 5 an,os

média da população do glo- de prisão por posse ilegal de

bo no que se refer€!iIfl.s ::;uas annas. Ambos se declararam

�onsequencias, quei' glenét.i- culpados, depois que o pl'O

cas, quer cancerígenas", de- motor d,esistiu ela acusaçíin
clara o ministro di. Saúde de que pretendiam assassi-

da França. nm: um turco,
.....................A..a .

•

lal1g:0 '''

..::..:''.•....• ' ..,."_ If/"'-'

lVI{1torr''''' .......•........
Danton .

Gallotti .

RIO; 21 (V. A.),
_

"En; ainda Q sr. Flores' c11\ C.unhH.:
qun:ato o' .gDi4Il;lrnO' .tnnn.tiver

.

<1E'�preciSú 'tJ.ite se l'Emnãm
1 ._ ..

no posto que ocupa o -allni- todos OS- esforços para impe-NÃO- SERÃO rante Pena Boto a nação não dir o que chamam de golpe.
.

DIDATOS poderá ficar tranquila" Este não será Bada mais llJ."

BUENOS AI�ES, 21 (U. P . .) declarou à "Ultima Hora" o da menos que a pedra de to·

"Nenhum m.;H1.bro elo que para a guerra civil, uma
atual governo provisol'!o ela general Flore3 da Cunha, qu'� rev.olução sangrenta, que a

Argentina se candidatará às estava mais otimista quanto balará êste país: Conto no

próxiqtas eleiçõe_s pt'esiJen- à marcha dos acontecimen- patriotismo das forças arma

ciais argentinas", di"se o: tos mas continua a conside· das e estou' oerto de que elas'

presidE.mte provisÓI'; o da He-: rar uma leviandaE1e a perma'-
I
não permitirão que o 'sangue

.

pública, general Eduardu nência daquele almirante no I dos brasileiros �eja derrama-
Lonárdi. .

i comando da esquadl'a. Disse i do por uma causa inglória".

'WÕ'8nj ãfoT

� .

SI:;RA' -OUVIDO O' SR. LACERDA.
.

FaJanclo ao "Düírio�cln Noite", o gerieral Miurelf . Fi

lho fez os seguintes esclarecimentos: - "Não será com

sofismas e jogo ele apalavras que se irá provar aquilo que

depenele exclusivamente da especialização e da técnica.

Quando fôr oportuno ouvirei o deputado Carlos La"

cerda cujo ..depoim.ento considero indispensavel para es

.clarecimento de toda a verdade - declarou a· proposito
Arno lVIeyer 146das interpelações que lhe v.em sendo feitas pelo diretor da , .

"Tribuna .da Imprensa" quanto ao inquérito que revelou a Roberto Wig-gers .. . . . . . 76

falsidade do "documento Brandi". I ° Tribunal Eleitoral elecidj�l, também, mandar con-

E acreseentou o general MaureU: _ "Não é 'v,erdade yU' 55 votos impugnados, elo município de São Joaquim,

que a carta tenha sido forjada em 1953. Posso pJ:.Ovar que
acusando os seguintes resulta'dos:

I Para Governador
apesar de datada daquele ano, a carta foi manipulada a

/�allotti
menos de quatr!meses. Se reconl:i.,eço que Cordero me en-lU.

. . . . . . . . . . . . . . 48
Lacerda 7

ganou, apresentando··se como Vll1egas tenho certeza de I .

,

.

que v-em enganandO o sr. Cal'los Lacerda até hoje ,e talvez Mil�nda .. . . . . . . . . . . . . 48

continue a enganá-lo. '. I. Hel'lber�o .... . . . . . . . . . . 7

O motivo prinCipal da instauração do inquerito foi I'
ASSIm,

.

o� totaIs gel'a.is de São Joaquim passaram a

apurar se a carta era verdadeira. Foi, apurada "ua incon- �er os segumtes: Desl'tober4o n'a Suel't.-a 10.- doado ao
testável falsidade. Mas as investigaçõ.es continuam a ser JOl'ge ,Lacerda . , . . . . . . . 3.790 "I .... "

feitas como decorrencia da primeira conclusão: )'Vou apu-
Francisco Gallotti 3.185 Uuseu Im'per.-al d'e Pe4ro'pO'1'·8

raI' r�sponsabilidades pela falsificação e a procedencia das. Heriberto Hülse . . . . . . . 3.783 lTA·.· .

I .

Miranda Ramos 3.186 RIO, 21 (V.A.) Está no Ri'o leiro Dom ,Carlos Tasso de conseguir a sua vinda para o
acüsaçõe3 contidas na carta falsificada". .'. . . . . .

.

Com esses resultados, os totais do pleito, agoI'a"pas- ete Janeiro, o anel de cal:l..a- Saxe Coburgo e Bragança. nosso país. A idéia teve boa
?-

o;aram a ser os seguiI'ltes: menta do imperador Dom acolhida por parte das auto-
AS CONCLUSõES SERÃO DIVULGADAS

Para G_overnador
.

Pedro I corri a imperatriz - HOMENAGEM 'DO REI GUS- ridades suecas. O ditetor do
OPORTUNAMENTE

Jorge Lacerda 172.338 Daria Amelia, sua segunda TAVO AO BRASIL Museu sr. Torsten Lenk

I Francisco Gallotti 169.061 espOsa",
.

Dom Carlos de Saxe Co- prestou grande ajuda na
Em novas declarações feitas à imprensa, o general I

Dife"enc,a a favor de Jorg-e Lacerda - 3.277 votos. Esse anel, de_grande signi- bUl'g'o e Bl:agança, uma vez transfer.encia do objeto.
Muurell Filho afirmou: - "Não me oponho a que o de- �

.
-

Para Vice·Governador ficação historica para o Bra- descoberta a historica JOla, Sua Majestade o Rei Gus-
putado Carlos Lacerda examine- os' documentos em meu

poder, pelos quais ficou comprovadl;L a falsidade da Car- Heriberto Hülse _.,
. . . . . .. 169.773 • sil, foi descoberto, há dois procurou a sua prima, a I tav9 :VI baixou decretos es-

,�ta. Mas até agora nenhum pedido recebi, nesse sentido. José Miranda Ramos 169.705 anos, no Museu Nortska: - princesa Sibylla, da Casa peciais: a fim de h�menagear
d. 1" '1 t. l' O locumentos lhe serão fl'anquea� I Diferença a favor de Heriberto Hülse - 68 voto�. Mus.::et, pelo- principe brasi-! Real da Suec.ja, a fim de o Br�sl�. Agora, fmalment�,

���h��=������'O�E�S-P�yR-E-S�T-I�Gwl"'"-O�O�F�M-I-L-I�WR�E�L��������:cerda tão leigõ no assunto téCr:I�O �uanto eu, não poder�a
'

li N JI: N
.

liS�seu lmpe,na e e ropo-

ajuizar sozinho do valor da eVIdenCIa e detalhes da falsl-. ..,

ficação, apesar de ser a 'me-3ma tão grosseira. O general Suced'eDl-se as r··eunl· 0-esMaur,ell respondeu tambem a v:árias perguntas que através

ela -"Tribuna da Imprensa" lhe tem sido dirigidas pelo jor
nalista .e Ideputado Carlos Lacerela. Damoo a :,:eguir as

Lacerda

72
32

142
75

.142
75

-Miranda .

Heriberto '.' .......•

Para �refeito

O BRASil NA ONU
Escolhido pela Assembléia Geral

.

NAÇÕES UNIDAS, Nova Ior-, co�ta Rica e Honduras, 2 ca

que, 21 (U. P,) - A Assem- da um e Israel, Luxemburgo,
bléia Geral e3colheu, o Bra-' Síria, Tailândia � Rússia,
si! para representante no França; apenas um. O,Brasil
Conselho econôITlico e social sucedúá a Venezuela na ca

para 'os 3 anos que começa- de ira latino-americana no

rão em 1956. Os delegados da 00nse1ho: Os delegados lati

Assembléia deram ao Brasil no-americanos, depois de
45 votos, mais do que a maio- confabularem, anunciara;n a

ria necessária ele 2/3; que é elecio;ão de votar em favor do
de 4Q votos. A Gréeia COll'se- Brasil, em vez de �sta Ri
g'uiu

c, 33, õ !t <anis tão: 21 ca.

LONDRES, 21 (U.· P,) - O jornal conservador "Daily
Telegraph" comentou. que a família rcal es,t:i sofrendo
"uma perda de dignida'de" por não escla-recei' ó misterio
rIo rOJ}1al1eo en'{;rê a pl'.inr:esa IVl�1l'�nr8t e o caplC\-o i\;1.cc

A imperatriz' Dona Amelia
dei,-,ou varias objetos como'

jOias, retratos, baixelas, etc.,
LONDRES, 21 (U. P,) - A princesa Margaret e o ca- Townsend. O<surpreÉmdente editorial do "Daily Telegraph", a sua irmã, a rainha J'osefim,

pitão Peter Townsend se reuniram novamente a noite pas.-I que apoia o príntei.ro ministro Eden e que 'possui excelentes da Suecia e Noruega. ' ES5es
sada em companhia de seus familiares, no momento em meios d� informação nas mais altas esferas, p.ode ser in� objetos brasiieiros são hoje
que se manifestam mais temores de que o noivado poderá. terpretado como significando que a família real é a unica raridades que ornam os Mu
redundar em desprestigio da familia real ingleSa. A prince- responsavel pela falta ele uma declaração publica que ter- seus daqueles paises escan
s.a e o capitão se dirigiram em s�arado, para a resiclenci-a minará com as especulações em torno do r:omance da prin- dinavos e muitos trazem fl.S
londrina do major John Wills', cuja esposa é prIma e amiga cesa. armas Í1.:nperiais do Brasil.
intima da princesa. Na semana passada, ambos estiveram Ante-ontem - à noite, a .rainha Elizabeth II, o duque INTERMEDIJ\.RIOS DA
na quinta dos Wills, no parque de Windsor. de Edimburgo, a 'rainha-mãe e a princesa M-argaret fqram DOAÇÃO O SENADOR CH'A�

O "Daily Teíegráph", que é conservado!.! e escrupuloso convidados para um jantar no Palaeio Lambeth, residen., TEAUBRIAND E O PRINCI- ,

em seus comentarias, e o_"The Spectator", semanario fun- I cia do arcebispo de Canterbury, o chefe espiritual da Igre- PE DOM CARLOS
dada há 127 anos, tambem muito conservador, expressa- ja anglicana. Tambem estiverani pr.esentes 50 bispos e l'ij- A entr.ega do -ànel de D.
ram 03 ànseios de que o ambiente, cI:iado em torno das re- presentantes do alto clero anglicano. A Igreja na Ingla-� Pedro I sera �ealizada em ato
lações da princesa com o capitão poderá vir em despresti- terra se ,opõe a casamentos .com pessoas divorciadas, em solene no Itamarati com a

gio da família real. O primeiro é decidido partidario do que o outro conjuge ainda esteja vivo. -I prese�ca do ministro 'da sue
governo do sr. Eden. Advertiu que' "a família' real poderá O c.apitão de grupo da RAF e heroi da ultih1a guerra. I cia e d� aut rid'ades brasilei-
ser atingida em sua dignidade, se não esclarecer o assunto Peter Townsend,.que conta quase 41 anos, é divorciado e raso

o
...

de. uma vez por todas. E' preciSO declarar se a princesa vai i pai de elois filhos.'A pl'incesa Margaret chegou ao Palacit' O·'
.'.

D ",' 1 •
_ ..' pl'lnClpe om '..;ar os üe

ou nao casar". Ela: como se sabe, tem 25 anos d� ldade, en- .episcopal, que acaba de ser reconstruido, depOis de inuito S
<

C'b" d
.

.

t h
.

I R F
.

t" 41 d 'f" d
.

.
'. axe o urgo e o sena ar

quan o o erOl (a A es a com anos. aIl! 'lca o em consequencla ele um bombardeio !1azut& em Assis Chateaubriand �erão os
1941, acompanhada ela rainha-mãe que a ampal'<' "o sel1 .

t d··· d
�

d.' -, . ".;
'" ..

, ln erme !anos eSlgna os
desejO de �a.saI com 'o f,l.vlador. � DaIly lYlIrror" diz apeng,� pelas autoridades suecas..
que a. fanulJa real passou 15 mmutos· em conversa com (l O historiador professor
arcebISpo e es?osa nurr�a sala particular, antes do'�:-tntaJ', Marques dos Sa�tos. reeebe-
e outros 15

.. n'l.I!1utOS fOI de pale3tra ,privada entre. IJ'_' his- rá·,�_.joia em nome elo MUSPll
pn:] b o anJltnao, após o agnpe. I iITIpA�!,al ele Petrüpolis.

eID Londres
principais: .

_"

Pergunta - "A família Fitipaldi. tem relações de ami-

zade com o general Maurell?".
Resposta - "Considero ofensiva esta pergunta e es

pero que seja explicada. cOlÍvenlentemente".

A OPINIÃO DOS JORNAIS CONSERVADORES

_

.. � .�

, '

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



2 Flol';anopolis, Babado, 22. de Outubro de 1955 o ESTADO

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

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

mobiliária' Miguel '.Daux
Tem a venda
Uma casa a 'Avenida Mauro Ramos

Uma casa a rua Visconde de Ouro Preto

Uma casa a rua Deodoro c/13,50 de frente e 46,60
de fundo,

MINIST1!:RIO DA' AGJUCULTUkA
SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA Jt'LORESTAJ.

, REGlOl'V\L
"<\CORDO" COM O ESTADO I))!;

S4...�TA CATARINA

�VISO
A ,Delegacia Florestal Regional,

nu sentíd» de coibir, ao máximo pos

sínl, as queima'das e d�rrubadas de mato, afim de ímpe
pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que

acarretam tais práticas. torna públíca e chama a atenção
de todos os proprietários de terras e lavradores em geral,
para' a exigência do cumprimento do Código' Florf'.stal

(Deer. 23.'1-93 de 23-1-1934) em todo o Estátlo.
QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO

Nenhum proprietário de terras ou lavrador pode..,i
proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,
com antecedência, 1\ neeessãría licença da autoridade flo

restal competen te, eonterme dispõe o' Código Florestal cm

seus artigos 22 fi 23, respectivamente, estando os infratores

sujeitos a penafídadea,
REFLORESTAMENTO

FARMÀCIA DE PLANTA0'ESTADOo
A

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

Schmidt.
2 domingo -- Farmácia Nelson -- Rua Felipe Sch-

......
ADIIINISTJlAÇÁU

Jledaçio, e Otieloa., à rua Con
lIelheiro Mafra, n, 160 Tel. 1022
- Cx, Poatal' 118.
Diretor: RUB.Nl J.. _AIlOS.

./ mídt.:
Gerentl: .DOMINGOS 'I. PI

AQUINO 3 segunda-feira (fel'iad,or -- Farmácia Moderna -

Rua João Pinto.
.

Kepreaeotadtea: 8 sábado (tarde) - Farmácia Santo .Antôn io -- Rua
Representações A. 8. Lnr.. Felipe Schmidt, 43.

.

Ltda,
Rua .3enaGor D.nt.. , 49 - iO 9 domingo - Farmácia Santo Antônio -- Rua F'e-

andar. 'lipe Schmidt, 43.'
.

Tel.: 22-6924 - Rio di Ianllro.
'Rua 15 de Novembro 228 1i0 15 sábado (tarde) - Farmácia Catarinense -- Rua

andar ula 6lJ - 8io Paulo. 'I'rajano.
16 domingo -- Farmácia Catariuense - Rua Trajano.
22 sábado (tarde) -- Farmácia Noturna -- Rua Tra-

jano. "

Ánf> .,,, ,

'

.. Cr' 170,00 23 domingo -- Farmácia Noturna -- Rua-Trajano.
Semeatrs , .. Cr$ 110,00 29 sábado (tarde) -- Farmácia Esperança' -- Rua

N(' Interior
c ,

Ano . Cr$ 0,00

I
Conselheiro Mafra. . .

SemG�tTe : .' Cr,nO,OO 30 domingo - Far�ácia Espéranç'a - Rua Co�se-
Anúncí J mediante -ontrâto. .

.

.

Os orijCinÚs, me�mõ Dio pu- lheiro Mafra.
bltcados, não se'tão de' olvídos. 'I '_

O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias
A direção não ae responaal maa S t A

A'

N .' '. . .

peles conceitos emitid41 nOI a;,-,
an O ntônio e oturna situadas as ruas F'elipe Schmidt,

tiro I IIl1inado!:.
-

43 e Trajano.
.

,

I
A presente <tabela não poderá ser alterada sem pré

via autorização dêste Departamento.
lNFORMAÇOES Departamento de Saúde Pública, em setembro de 1955.

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

Uma casa e um lote a Aveni1a Santa Catarina -

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

Duas casas no Morro do Geraldo-Estreito

Duas casas e eum terreno para loteamento nó Morro

do Geraldo'
.

Um lote na rua José Can.dido da Silva -' Estreito
Dois lotes a rua Moura ,- Estreito
Dois Lotes no Bairro de Fátima �-- Estreito

Quatro lotes no centro da cidade
.

Quatro lotes em Londrina - Paraná

Tem compradores para casas em Florianópolis des-

ce cem a quatrocentos mil cruzeiros.

Negócio a dinheiro.

Informações na IMOBILIARIA "MIGUEL DAUX"

Rua CeI. Pedro Demoro 1541 - lU andar Estreito ou

Edifício Ipase andar térreo -- Fone 3376 - Florianópolis
Uma confortável casa à RI,Ia Presidente Coutinho.

!SS.TNATURAS
Na Capital

Esta �eI}a.rtíção, pela rêúe de viveiros florestais, em

cnoperaçáo, que mantem no Estado, dispõe de mudas e se

mentes de espécies fkrestais e de ornamentação, para for
necimento aos 2,grieultores em geral, interessados no rerln

restamento de suas terras, além de prestar toda orien<.àção
técnica necessária..Lembra, ainda, a possibilidade da ob

tenção de empréstímos para reflorestamento no Banco do

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

Os interessados em assuntos florestais, para a obten

i çâo
de ma lores scíareeímentes e requererem antortzaçâa

de Iieençapara .queimada e derrubadas de mato, devem

I dirigir-se às Agêl.lc�a!l �loresta�s MunicIpais ou díretamen-

PÃI---t-t-,�----J-'t
...

"'...---o-�---o-----�-I!:'
aF�;�aa:,�;:lçao. srtuada a. rua ·S:mtoa Dumont nO. 6

"S., III · !:�!;:� :;::��;;;;A�:::�.:·�a�I!::�nó..... , •. o.

)�/ -,R �T�;4!'Viagem .com ,segurança
, ('" �',

"_"v'

_

nos \lAP�JOS e -·raplde:z

M D'�"/./R�'"t so NOS CONFORTAVEIS MICRÓ-ONIBUS DO

% �

�'l'

,",

�,- �

�_ � �

�I.
RA·PIOO {<SUL-BRASILEIRO»

" �
......,j

Florianópolis - Itaja! - Joínvflle -- Curitiba
�

Um terreno de 15x27 no Estreito, junto à Rua prín-
r-ípal.

16 lotes no Bairro Butiâ.
Uma confortável Casa na Avenida Hercílio Luz.

Dois apartamentos (parte financiada). o ieltor encontrará, ou,a co

luna, Inforrneeões qUI nec liia,
diàriamente e de imediato:
JORNAIS Telefona VENDE-SE AS SEGUINTES PROPRIEDADES
O Estado. _.............. 1.02! A Casa n. 12 na nua dos Ilhéus '(an tiga Visconde.
A Gazeta .............•.. 2.666
Diário da 'I'arde ' '" 8.579 Ouro Preto).
A Verdade ".... 2,010 A Casa n. 13 na Rua Silveira de Souza
Imprensa Jficial .. ,..... 2.688
HOSPITAIS As Casas nOs, 1 e 3 na Rua Séte de Setembro

Cartdadnr Uma casa de' estuque na rua Servidão Moritz, (Morro)
(Provedor) 8.11"

t 6 14
.

C � 18"000
(Portaria) 2.016 com o erreno x ; preço r", " ,00 . .

Nerêu Ramoa .•....•. •..•• i.811 Uma casa de material com o terreno 10 x 30 no 'Inicio
Militar " 1.117 da estrada do Pantanal (lado da Trindade), preço C1'4l .

São Sebostião (Cala de
'I'

Saúde) J.li1 40.000,00
.

Maternidade Doutor co- A tratar com o Sr. Doralécio Soares ou o Sr. Sílvio
los Corrêa .. 1.111 SonsmíCHAMADOS UR-
GENTES

Corpo de Bcmbeíroa ••.• I.IU
Serviço LUI (Rlclama-
ções) " • • • . • • . . . • • • • • • • 2,"0"

Policia (Sala Comissário 2.018
Policia (Gab. Delerado).. '.i�4
GOMP..\NHIAS D.
TRANSPORTJlS
A1!JRJilO

TAC - 1.700

____-------..--------.-------...:.
Cruzeiro do Sul

'

2.1i00

__________

- Panalr ......•.... : .....• 1.551
-;-----�----- Varii 1.121i

Lóide Aérlo·'............ 1."01
Real ••.• ,.,............. 1.li8
candínavas . •• '......... 1.600
HOTtIS

.

'Lux
..

Magestic .•.....•........

MetropoI ..........•...••
i La Porta .

Cacique ,
.....•....•.•..

Central .

Estrela ; ....•....•.....•
Ideal .......•...•.•.•••••
ESTREI'rO

Oisqu•. " ...•.....••.•••

llparelha,em moderna e completa para 'i1l&\IIuer exaDill

fad]olórle•.
Radiog:tan.� e radJoscoplall.
Pulmões e 'córaçáo (torax).
Estomaro - intestin.os e figad,D (colectstovaft�).
Rins e bexiga (PieloguMia) •

Utero e anexos: Histero-salpinrogratiz com' Insufla
ção das trompas para" diagn&.'Itlco da e.sterU;dade.

Radiog"fias de ossos em geral.
.

Medidas e.1'a�as dos diametros da bacia par$ orienta

ção do parto (Rádio-peblmetria).
D1àrlamente _na. Maternidade Dr. ,CarIo:! Corrêa,

.' ','. '\

-.

Raios X------�-----------------_ .._-----,

ti

Agência: Kua Deodoro esquina:da
Rua Tenente Silveira::=-<"--'

pifE' ..VESTIBULBRES
1.021
2.276
1.147
8.321
.......
�.694
1.171 -

...,.

P4RA AS FACULDADE8 DE DIREITO, FILOSOFIa,
MEDIÇINA, FARMACIA E ODONTOLOGIA.

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

3661.
Início das aulas: 1 <1e setembro. l

INDICADOR PROFISSIONALl
t ""_-

DR. .ROMEU BASTOS
PIR,ES
MÉDICO

�om prática. no HOlplt�.l SI".
fi raL<clsco de Aula e lia '''''nta

Call':! do Rio 'de JAoelre I
CLINICA MÉDICA
CARDIOLOGIA IContultório: Rua Vitor ••i.

reles, 22 TeL 2676.

Horári?s: Seiunda., Qu..rt•• I
Sexta feIras: '.

Das 16 às 18 horat.
.Residência: Rua Fdipoi Bca

mldt, 23 - 2° ands.r, �pt. 1 _

Tel. 3.002,

Dr. Lauro Daura'

MARIO DE LARMO
,CANTIÇÃO.
M1!:DICO

CLfNICA DE CRIANÇAS
ADULTOS

'

DR.. CLARNO G. DR. VIDAL DUTRA FILHO

I MÉDICO DE CR{ANÇAS .'

Consultório: Felipe Schmidt,
38 (das 14 às 17 horas) .

Residência: Tenente Silveira,
130 (F!;Ine :.1165)

.

GALLETTI

I-ADVOGADO -

RUI< Vitor .elrlllu. r,o.
iONI: 1.(68. - FlorÍllUópoU�

DR. MARIO WEN
DHAUSEN

CLíNICA MI!:DICA nÍl ADULTOS
E CRIANÇAS

.

Consultório - Rua joio Pin,
to, 10 - '1'el. M. 7611.
Consultas: DIli 4. li • I!()!-_.
Residência: Rua alt.".. 16·

nior, 46. Tel. 2.81%.

•

DR. ANTONIO nIB
MUSSI

- IiI1:J')ICOS -

CIRURGiA JUNICJ.
G13RAL-PARTOS ,

3uviço comploto I I.p.cl�!i
udo da. DC,.NQAS D. S"�BO

RAS, con.. moderno. mét.3dol· ti.·
diagnól'bico. I tratamento.
SULPOSCOPIA - HIST.J!.O -

BALPINGOGRAPIA - lIll':.'J.· O-
LIS.O DASAI,

'

, . Kadlotc·.phl )lGI!' ClldI!lI eutarr.
!letrocoa ..ulaçlo - 11&1001 ;;11.,.

�oleta e Infra Ver"l1eD...
Co;:tmultó.:o: Rua Trajano. n. 1,

l° andar - Bdif;cio do .oZlie»!o.
Hor!irio: Da. II b 11 lloru -

Dr. "OSSI..
Dai IIi à. 18

.USBI
Residhclilll AnJlldll Trom

l'0wskT, ,8(.

DR. ANTONIO BATISTA
JUNIOR

DRA. W'LADYSLATA I DR. I. LOBATO DR.- WALMOR ZOMER
W. MUSSI .1. :rILHO· I ,GARCIA

.

,D.oe_cu 40 aparellllo rel)llraltSrlo

I
DI)llo.aie '�ebl ".c'II.a.e 1'(a·

, . 'fUBIlRCULOS.
.

clo..1 .... &fedlchul <t. UlI\t""r-
.RADIOGRAFIA • ,RADIOSCOPIA ald.de 'ti.. Brull

DOS PULM01lS'

I
EI.h�terno por conc.uo 4IIll .a-

Cirurgia do Torax , ternldace-Eacllla
Form.do pela F'acuIdad. NadO-,

(SenlçQ do Prof. OctAn;) ...
nal de Medldna, TIII!ç}o�lIbi I. drl&'nel Lima)
l't.lodru!':rJ'o'· do HOIIIJUal li_ •

Ex-I.terno tio Serviço dr, C1rnr-
rêll JlaD.,lS i J!'llI 4", Be.pU::i L A. P. E. "T. C.

Cnr:sc de ellpeelaU ••u;lo l!IeliJ: 010 RIo de JaDelro
S, N. 1'. E3:-IJltarlh' � Ix-aecl!', Médico do Ho�pital de Caridade' DR:HENRInU"" P-RIsr" .

tente cle Cfrarsia oi., Pr.' u�� e da MaterDldade Dr. Carlos' �... v"J

Guimar'�, (.21(3'. '. I'
- ,Corrêa ., PARAISO

COllf.: Felipe aekmi�\Í, '0 -_ \ DOJiNQAS DI SINHOJtA!' - M��ICO
_

Fon. II,,,J] I PARTOS - OPJlRAQOllS Operaçõell. - Doença. de Se-
Ate.nd...m hora mal'caõ.. I'

Coru: Rua João Pinto n. 1ft, nhoru;_ CUnlea de Adrdtoll.
. Res.: - ana ...tlna Jqnlor, da. 16,00 b.. 18,00 h,,"u. Curso de Ea1l8cialhação •

RO -- Fone: l!i91i
. I �ela manhi atlndl dià- Hospital dOI Strvldorl. tio

no � Rsidência: Rua José do
-------------- riamente no Ho.pital di tado.

..-
Vale Pereira 158 - Praia

DR. YLMAR CORRIA

I
..�ari�adl. (Serviço do Pro!. Iariano ti

CLiKICA MtDJCA
Reslilencla: Andrade)

II da Saudade - Coqúeiros.
!lora. - Dra. CÓNSULTAS dai 10 _ U 1100'

Rua: General Bitt"n�ouri n. Consultlll - Pela mana' ao

ral.
10i. Telefone: 2.6111. Hospital de CIS,idadl

Rua Tiradent<o :; - �onl 34-15 DR NEWT-'-O·N----
À tarde dai 11110 hl .m dl�lI'

•

te no c�naultório á J1Ui1 Nunl. !)R. ANTONIO GOMES DU

DR. JOS:t TAVAP..J:S D'AVILA Macha�o 17 :J.qUÍ(ltl - •• Tlra- ALM.lIDA

DR J-w"r1: TO DOru IRAC""'u'" CIRURGIA GJI!Uili . dente�. 'fel: 27611
• U�.uII JàLUI>"D" S L

I Re81dencla - na ,Praàltllnt.
VIEIRA MOLB'STLAS .NJlRVOSAS :t oenç.. ue enDoras - Proetl- I Couti h 4..

M1ilN'I'AIS _ ()LINICA G' .RAL iolda - Eletricidade )lUlca
no.

.&DIcn I Do Serviço NAcional d. !.}oen- Consultório: Rua Vitor ••1_ ,CLINICA.
•SPECIALlSTA .I OLHOS,

Çll. Mentai.
-eJe3 n. 28 - TIl.fonl: 1107. OLHOS

I

O
di

OUVIDOS, NARIZ. GARGAN,!A I Chefe do Ámblllai o:, Hit'i�- .

Cousul�... : Da. 11 laora. Im 'i G�:g>.8fTA HJ..I!

rRATAIOTO • OP.llAQt'•.3 ne Mental I
dIante.' Clinica Geral

lllfra-Vtr1llelllo - Nebidl••�� -, Psiquiatra do ITo[lpltliI -

Residência. Fone, 1.4111 DR GUER.!lEIRDOO DA· ...O DR. NEY PERRONE }o�speciall'sta em molé-stl'IlS de Senhoras e vI'a" urI'ná',
Ultra·8o:"l'l Colônia SlInt'Ána' Rua: ,Blumenau n. J71.

. .• NS.CA. -..
_

(Trâta•••te tia all...ik ce. Convulloterapla palo 3' tr
. DOENÇAS DO APARBLHO DI- Nf}hdefe do �ervlço di OTOal- MUND rias.

oJlleraclo) cho
'

d'
'

I ".0 o-
r GESTIVO - ULCI!lRAS DO .S- D

o HosI'Jtal de FlorianópoU. Formado p"l!a Facllldad. Nae!

Anl'lo-retlnolleo)lla - ii.celta tia . Que.fI �ar l&l� • In�'Ch.n '�.- I TO'MAGO l!l DUODJlNO AL.. I,ossue .

a CLINICA OI AFA•• - naol d. �edícina Unjo uI'idllde
Cura0' r1dical das infecções agudas e cron1call, der

OcutOI - M04.rllo r '''•••lll. Plêo��l:U�����P�. P',lC<l .•���,: GIA-DERMATOLI)GIA ii CU: LHOS MAIS, lIi10DIIIRNOS PARA.
.

do Braail' aparelho �enito-urinário em Ilmbos os sexolI •

... (',ta-&J.ota ..i.lrel� (talce t d 16 à 'u �ea •
� '!, I NICA G�liL '-, ITRATAMENr" daa DO�NQJ.S RIO D. J.�.I.&O

.e J:ata.e)
ai a. I o r.... . •. .J

,
da ESPECIALIDADB Aperfeiçoamente na "Cala di

DJenças do aparelho Dillesdvo e do Sl::ltema JlllrVOlle>.

Hotario daa • à. la ".ru •
Im.nbi) .�.

. DR. JULIO PAl]llI1'Z I Consultai - pib mlllllll ao Sande São Ii&,uII" Horário! 107í ãs 12 e 2lh ás fi.'

da. 1ft 1, 18 aora.. deR�n!:��a BY:t�::l:!; uqu,.__ .FILHO HOSPITAL..' ,

Prol. Fernando Paulino '

. '. .

. o "

Con.ultório: - Kaa Vitor ••1- RESIDBNCIA.I !tua Eo.: lf;n, Ex Interno da 20- enfnmarl. A TARDiI - dai li aa I -I rnterno por II �'lOs do Samço I •

ConsultOflo. R. Tlladentes, 12, -- 1 . AJl.dar - F o••.

rll.. 1:11 - FODe 11171. 13� Te1.2901 e Servico de &,a.tro:,ntnololl'ia ,no CONSULT01UO
. de. Cirurgia 13246

-

•

Re•. - Rua 1314 Jorrl " -

_ ._ da Santa Casa do Rio,d, Jan.iro . CONSHI:,TORIO - :ll1a 101 I �rof. Pe�l:"o d� J!bUn Residencia: R. Lacerda Caudilho, 13. _ (Chácara
I'one 1"11. .

DR. ARMANDO VALa- (Prof. W. Barardil)elli). IILHE�S n ! . EataglO .por , ano-na "I.tlr-· '.

DR.' SAMU.'DL FONS.CA •.
'. , � Curso de n.:urololl:ia

(prOf'l.REU�DENCI.\
,'Flli1l1 Bea-I

oldade - llaeolll" I
40 Espanha) - Fone. 8248.

.. RIO DE ASSIS I
Austregesilo). mldt n 1I3 Tel. 2165 Prof. Ottvio Rociriiuel Lima I

CIRU.gGIAO.DIlNTI8TA 001 Serviçal 4e CUme. Iat4&tll Ex interno do Iro.pita! matar- .' Interno por ! �no do P nt" .
I'WV'.........,._....,.,.-..-•.......,.,...................................._-......................_�........

Clinica. - Cirurria· - Prota.1 da Alllllltêncla Municipal I Iii",,- nidade V. Amaral. DR. ANTON�O MONIZ
' Socorro I

Dentária . I pltal de Carldatll DOENÇAS' IN'l'S.NA'. DE ARAGAO OPERAÇCES I
TI C I

Rliiol X I lafre-Ver-...I" . CLINICA JU:DICA D. C1UJ..N- Coração. Eatõmaco, . IntaltiDo CLINICA Dlil ADULT ' r. esar Bata ha da Silveira

C0D8ult6rlo I .•••itlDel&l- ... ,. QAS • ADULTOS fliSdo 8 viu biliar... l:ina, (tn� CIRURGIA TRJIIUlilA'J.OLOGIA DOBNÇAS DB ':;lilNr:úI('\S Cirurgião 'Dentista

rarnando I.dI.te I.'
- J.llrarta - riOI o útero. /"

1
Ortopldia CONSULTAS: l'fo HOlpital de

Telefonl: IlIi CODlllnltórlo: Kua NaD" l�[a-, Consultório! Vltl.r ..Ir.lll Conlultório: Joi� Pinto, 111. Caridade diáriamente pela ma, C!inica de Adultos e Crianças

Cou.ulta.. : du 'I,'" 'a 11," ehado. 'I - Cone.liall ... 11 u ,n. DlIs 16 àa 17 diàrlam.nto, nhã. . . Raio X·

• das 14,00 AI 18 aor.. .
,18 hora. 'IDas 16 àa 18 àoru.

.

Me'los ltoa Sábado. RESIDENCiA:' - a· a Daarh At d H M d
Exclulivamlntl com aou mar- I rt...;dência: .!toa ••"chal úld- Reaidência: J1u BM.I..... 10. Res: Bocaiuva IIi. .

Shutel 129 _ Tele!. 3,288
en e com ora arca a,

..... . '
lbum•• I - J'on;,: 17111

.

'IFonl: E"U.
'

Fone.: - 1.'114.
.

Florianópolis. Felipe' Schmidt 39 A Salas 3 e 4

.

.

.
I co-

------------- <

'Doenças Internas

CORAÇAO - FIGADO -

�INS - INTESTINOS
'.rratam�nto moderno da

Sn�ILIS
Consultório - Rua Victor

MeireJles, 22.
HORA1{IO:

Das 13 "s 16 horas.

�elefone: Consultório
8.415

- ADVOGAD01-
�Ilixa Pu.ta) 160 -. l..j.�
Santa CAtarina. .

CLINICÁ J;SPECIALI�ADA D.
CRIANÇAS

Conlultu da. II 'S 11 borAl.
Rea. I' eliDI, Padre Ill'u.linlto.

12.

ADVOGADOS
DR Jos� MEDEIROS

VIEIRA

I ADVOGADO
Escritório • 'Rllalc::encla:
Av, Hereilio Lua, 11
Telelonl: U�6 .

--------------------�--------------------- ----------------_.-------

I
i

Lavàndo·'com Sabão
.
'.

'Yirg-em ESpecialidcide
'da' Gla. WIIZIL INDD,SIIIIL�JoID,nle. (marca' registrada) I�

'e�oDo�iza.8f:'_!��·�o��_��iDb�,!�� . �.

:

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Sociais
SONHO

DILAMAR MACHADO

Sentir-te min ha, prêsa. entre�meus braços,
Passando as 111 in ha s mãos em teus cabelos;

Busca]' a luz dos olhos teus e ao vê-los

Descobrir o destino de meus passos.

Deixar bem vivos, em teus ombros belos,
Os vestígios do:" íntimos abraços,
E na 'volúpia ardente de teus traços
O festival dos mágicos anelos.

Sentir-te minha, e nosso amor cantando,

E ante meus olhos noivos ver passando

De nosso amor sublimes festivais;

Adormecer beijando tua bôca,
Ouvindo tua voz trêmula e rouca

.Dizer : "Sou tua e não te deixo mais!"
•

ULTIMA MODA/

�; ,

T
Manto em lá mescla com gola esporte, transpassad-i,

e altó botões. Uma ;lapela de caea lado, fingindo bolso e

cinto somente na parte de traz. Criação de Chabach's,

Nova 'York. Apla,

ANIVERSÁRIOS,

FAZEM ANOS, HOJE:

fdamos a receita para as q.ue
desejam aprender. É muito

Lúci! :

-

.

Professor Américo INGREDIENTES:

Vespucci Prates, dedicado
- 2 kilos de pêssegos mais

<Inspetor Escolar e consa- ou menos verdes

grado como um dos mais 1 kilo e 800 gr. de

açu-1destacados elementos do caro

Magistério Catarinense : Meio copo pequeno de

\
- sr. Oasparino Dutra, água

111to funcionário do Tesouro'

do Estado, em gozo de me-
I
MANEIRA DE FAZER:

recida aposentadoria, e fi- 1. Corte os pêssegos em

.,
gura muito estimada em I pedacinhos, mas que. este

nossa capital jarn descascados previamen-

-- sra. Maria da Costa te. Misture-lhes então o

loira, esposa do sr. Rodol-' açucar e a água, levando ao

fo Vieira; funcionário públi- fôgo ésta preparação até

co federal aposentado adquirir ponto (teste o pon-

- sr. Rairlino Antunes to como se. faz comumente).

Stefanes, residente em Cam- O melhor ainda, seria fazer

pos Novos, onde goza de o dôce em dais dias, isto é,

merecido conceito; retirar-lo do fôgo num da-

Tenente Reynaldo Muller do momento e terminá-lo

Leal, da Reserva do Exérci- 110 dia seguinte. A mesma

to Nacional e nosso prezado coisa se faz, com os pês-

-collterrrâneo; :'legas descascados inteiros.

- sr. Paulo Felipe, alto 2. Guarde à dôce numa

funcionário do LA.P.I. compoteira ou vasilha de

- sta. Nilza Camisão, fi- vidro e tenha o cuidado de

�ha do sr. Nelson Camisão, serví-lo sempre com uma

alto f.pncionário aposentado colher bem limpa, evitando

do Ministério da Fazenda, assim que se .azede rapida-

residente em Santos mente .... (A,PLA).
- menina Marcia, fi!hi- I

nha estremosa do sr. Acary
M:'.,rgarida, consagrado pin- D'OCES· .,

,

tal' conterrâneo."
-0-.

Aceitam-se encolnendas de

E.'·
" • docinhos em grande varie-

Iperlmente bO]8 dade; Tortas e Bolo de .t:r0i-
DOCE DE Pl<:SSEGO va, Salgadinhos para Batlza-

Êste é um dôce· muito

cO-I
dos - Anivel'sários e Casa-

ml�1l1 em nosso país, mas mentos.
.

eXJste
_

ainda muita gente., Rua CeI. MelQ e Alvm 17.

=��Q.:l�'J.lie� nl10 sa,be fazê-lo. Hoje I TeI. 3.416

A data de hoje recorda-nos que:

em l.689, nasceu D. João, ReI de Portugal e 40

Principe do Brasil. Rei de Portugal com o nome

de D. João V (9 de Dezembro de 1706 a 31 de

Julho de 1750) foi durante o seu reinado que se

estenderam a colonização pelo interior de Mato

Grosso e foi ocupada militarmente Santa Cata

rina e Rio Grande do Sul e asstnado o célebre

Tratado de Madrid, anulado no reinado se-

guinte;
em l.822, na Ilha de Maré e o porto de São Braz,
na Bahia, foram atacados pel as canhoneiras

portuguesas, sendo repelidas pelo Capitão An

tonio Dias de Oliveira e Andrade e Capitão Pe

dro Ribeiro;
em l.8/15, Limpo de Abreu, Visconde de Abaeté,
então Ministro dos Negócios Estrungeh-os, diri

giu ao Ministro britanico no Rio de Janeiro uma

nota protestando contra a Lei de 3 de Agosto de

1845' (bill Aberdeen ), em a qual os navios e su

ditos brasileiros ficaram sujeitos aos tvíbu.ia.ís

ingleses quando suspeitos ele tra fegarem com

africanos;
em 1858, faleceu' o Marechal do Exército Anto

nio Elisiário de Miranda e Br-ito, da Arma de

Engenharia, que fez as. _cajnpl'J,.lfh�,,_ de 1827
_

�j

1828 mi Rio Grand.e"':do·Sul contl'a_9S argentinos,
as de 1836 e 1839 na Guerra Civil daquela Pro

vincia,_ doe 1837 a 1839, foi o Comandanta em

Chefe das Tropas Imperiais eft, operações de

guerra e Presidente da mesma Provincía ; C
�

1"1 f'era l.908, no Rio de -Janeiro, faleceu o reatrolo- urao .I' 080 IC9
go ARTUR NABANTINO BELO DE AZEVE1'O,
nascido em São Luiz do Maran hãn em '7 de Julho

de 1855. Foi Jornalista notável e Literato de

renome,' contista, dramaturgo, critico teatral,
satírico. Foi o introdutor, entre nós, do novo

genero de teatro, a revista, alcançando 'grande

exito;
em 1.954, assumiu UI administração do ,wrto do

Rio de Janeiro o nosso contení-ânso Senador

Francisco Benjamin Gallotti que rerurnciou a

sua Cadeira no Monroe. Naquelas eleva das.fun

ções o nosso conterrâneo se distinguiu pela sua

capacídads de trabalho e honradez, grangeando
muitas simpatias e prestando à Nacão uma so

-ma bem consfderavs! de relevantes "·serviços.
André Nilo 'I'adasco

Participação
, Otilio Ramos Lisbôa e Maria Noronha Lísbôa parttcí- OPERA'RIO À VOSSA DISPO ..\,ICA-O

pam aos parentes e pessoas de suas relaçôes o.contrato de

casamento de sua filha,Lauricília com o snr. Nllton Plrath.
.,

Arnoldo Pirath e Basilíc?aThV�res Pirath participam I .
CONSERTA-SE FOGõES ECONõMICOS: SERVIÇ�

aos parentes e pessoas de suas relações o co?�r.ato .de Acasa- RAPIDO, E GARANTIDO. ATENDE-SE CHAMADO A

mento de seu filho Nilton com a srta. Launcllla LIsboa. DOMICILIO.

-

Você sabia que •••

..-........

U MA SANGUESSuGA 4PLlC'/JD.4 .4 UAliA Pê"�So.q
Qué TêNHA t:UMAOD UM C'1-/.4RU-rc> FOI- ré

MOR,.,E FOu{'OG INS'741V7éf1 DéPOI.Cl rw:
-

LHIf Su6pI? o SANeUE A C4.t:1S,4 DA /1110p

r e E' A III/rOTINA fI A PIRID/Jt/A rONrtgA9
ND SI'INfiUé 00 pUMANlE •

X NO/7rt D4 ÀFR/(!,Q
48 ESTRELAS DO MA!;>

�i'> erOMIDAS C:�uA(;

4Pt.A 1728

HOJE NO PASSADO
22 DE OUTUBRO

Nilton e Lauricília
confirmam

Fpólis, 15-10-55.

tIma 0rMtiiã.- tle -AlVARUS,. OLIV14

CARO NACIONALISMO! Icantareira,
em Niterói.

Os bondes, os grandes Não se concede aumento

amigos da massa, estão sen- de preço aos bondes Ada
do afastado do tráfego. Em Light porque a empresa

pouco menos de um mês, quer engrossar seus polpu

uma dezena de linha foi pa- dos lucros... Mas o po�
ralizada, que não pode pagar Cr$ 1, O

De quem a culpa? por passagem de bonde, sem

Tôda essa demagogia con- êste vaículo em circulação

tra a Light, encontra campo tem de procurar ônibus ou

prolífero à germinação do lotação. Quanto passa a

mal-estar à fobia contra a pagar? De 3 a 6 cruzei-

companhia canadense, aros .. ':

quem tanto o Rio deve do Dirão, entretanto, mas

seu progresso e do seu de- são emprêsas brasileiras ? ...

senvolvimento. A estas 0 povo pode pagar

Entretanto analisemos o dõbro, o.. triplo, ó quin tu-

friamente a questão e embo- pIo... Teoria erradíssima.

L'U nos possam acoimar de O bonde é veículo construi

defensores dos interêsses do totalmente no Brasil,

�stranhos ao Brasil, a ver- gasta energia elétrica na

elade é simplesmente essa: cional. E os ônibus e lota

- A culpa cabe exclusiva- cões? São inteiramente im

mente ao nosso enraizado e portados, gastam peças- im

idiota nácionalismo... portadas, consomem gasoli-

As emprêsas de bonde na e óleo importados ...

que estão "em mãos do go- Quantos veículos, - dos

vêrno têm podido aumen- pequenos
- precisam-se pa

tal' preços, acompanhando o ra tnansportar-o mesm� nú

ritmo crescente do custo de mero que um bonde? Cmco,

vida. São inumeras as que 'seis oito, dez... Como fi

cabem neste caso, mas ci- [cará o trânsito? Vêem como

temos apenas uma que nos o nosso ,.nac!onalismo nos

está mais próxima: - A custa caro? ,

�Parlicipat;ãQ
HERMENEGILDO FRAN-7

CISCO DE AMORIM

JOSÉ DA SILVA

e

MERCEDES BARCELOS DA

SILVA

têm o prazer de participar

a V. S .e Exma. fam,1i.J, o

contrato de casamento de

seu filho Clemente com a

Srta. Anatalía Hul::!:l Amo

rim.

e

HULDA DE AMORIM

têm o prazer de participar

a V. S. e Exma. familia f)

contrato de casamento de

ma filha Anatalia com o

Sr. Clemente Pedro da Sil-

va.

Clemente e Anatalía

.- -" � "_--.;Confi-l'-mam

Florianópolis, Santa Catarina" 19 de Outuro de 1955.

Vende·se
Em fins de- outubro cor- Na rua Tiradente a casa

rente, o PROF. DR. HU- na 20

!3ERTO ROHDEN, sobeja- Em Coqueiros

-nente conhecido através de Um otimo lote de terreno

várias dezenas de livros fi- inclusive planta do predío a

losófico-espirituais, dará ser construído, rua �u.:;1. do

início a um curso filosófico Loide, fundos para ,1. praia

)01' correspondência, em 20 das Saudades.

í içôes C0m 100 perguntas, Capoeiras

em 10 meses, sendo a men- Um otímo lote de terreno

sal idade de Cr$ 110,00. no loteamento Portela.

No fim do curso., os estu- Tratar êom Eduardo San-

dantes receberão um volume tos

impresso contendo a, maté- Rua Visconde Ouro Preta,

lia versada no mesmo, ulte-181riorrnente desenvolvida e _

aprofundada.
Mais informações e ins

crições junto ao INSTITU

TO BRASILEIRO DE EX

TENSÃO CULTURAL -

IEEC, Cx. P. 5076, São

pap-,lo (e NÃO ao Prof. Rohden),
dando nome, sexo, idade,
profissão, estado civil, en-Iderêço, cidade, Estado.

ATENÇÃO - Não man- I

de dinheiro. As lições ser- I.
lhe-ão enviadas

mensalmen-Ite, de duas em duas, pelo
Reêmbôlso Postal. - (Br.).

a CITE
Agência

de

Pu blic·idade·

Operári(}: - VALDEMAR POSSAS - Rua "3 de Maio"

(Beco), no ESTREITO.

,
.

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA-

rSOCIEDAD� INTE

RAMERICANA DE

IMPRENSA
WASHINGTON, _j CU. P.)

- O více-prestdente Richard

M. Nixon pronunciará um

discurso ante a Sociedade In

teramericana de Imprensa

CSIDI), em Nova Orleans, em

novembro vindouro, quando

essa sociedade se reunirá pa

ra apreciar, entre outros as

suntos, um relatórto sôbre a

liberdade de imprensa no

Hemisfério, que será apre

sentado pelo presidente ela

SID1, o jornalista brasileiro

Paulo Bittencourt.·
_.
"--

-

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

MAIS TRÊS SACER

DOTES CATOLICOS

LIBERTADOS
HONG KONG, �

.

CU. P') -

Três sacerdotes católicos bel

católicos libertados pelo re

,,;as chegaram a esta - ci_dade ,

depois ele vários anos dê re-
'

clusâo em cárceres da: China

bolchevista. Soma-se, assim,

J. seis, o número ele prelados
gíme militar de Pequim nos

últimos dois dias.

Preceito do Dia
NEM OITO, NEM

OITENTA

Os sapatos de salto alto

deformam os pés e prejudi
cam a saúde. No entanto. a

passagem para salto baixo,
com o fim de corrigir êsses

inconvenientes, deve ser

feita aos poucos, para que o

or'gan ismo, e principalmente

os pés, não se ressintam

com a mudança.
"

'Procure
.

acostumar-se

80S sapatos de salto

baixo, mas faça-o' gra
dativamente, diminuin

do aos 1}OUCOS o ta

manho dos saltos.

SNES.

MOTOR ALBIN 10' H, P -

Vende-se um nóvo ainda

encaixotado. Entrega íme
diata..
Cartas - Caixa Postal,

226
Florianópolis

CLUBE 6 DE JANElRO
Convite

Diretoria do Clube 6 de

Janeiro e Gremio Cruzeiro

do Sul, convidam aos seús
associados para a soil:ée que

se realizará rio dia 22 do

corrente.

Exige-se apresentação de

zonvtte ingresso, carteira

ru talão do mês.

A,Diretoria

Na Policia
Mais insultos

Flávio Vieira, residente li

ma Conselheiro Souza Fran

ça. queixou-se contra Dilma

Santana, sua visinha, por vi

vel' esta senhora constante·

O1f'!}te i!1sultando-o com pa

lavras de baixo calão ...

Di 'ma, Dilma, modere sua

.linguagem!.
-

NOTA: - Como se pódo
\'er, os insultos, os espanca

f1.lenios, estiveram na moda

esta semana, senna que 0'3

)101'ros foram o cenário da

m::liorÍa dos casos... E 0'3

palaVleados então chove-

,ram, coisas de fazer coral"
,

;lté um frade de)Jedra ... SI

;
a moda peg� só me.smo vol

; ".un do ao regime da. vara, co

I n'o nos primeiros anos destp.

I s&('ulo, quando havia uma

,:111'1 a pronta "a estalar quer

'{ln eBcolas (em nosso tem

po tnmbém não escapamO�i

do marmelo), como também

nas Delegacias dantanho, (I

que não deixava de �r um

esplendido corretivo contn

ii vagabundagem.

'"

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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o .ESTADO
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O "BUGRE" E O TRICOLOR DA PRAIA DE FORA SERÃO OS PROTAGONISTAS DO PRElIO DE ABERTURA DO RETUR-
NO;A REÁlIZAR-SE AMANHÃ, Á TARDE, NO CAMPO DA RUA BOCAIUVA.
�;""�"

,
'"

I

\..

"O Estado Esportivo"
..,.... íiIIl•••••••••••••.......� - &••••••••II••••••••••-_f

E o CAMPEONATO BRASilEIRO,
SENHORES?

O mês de outubro já vai descambando para o seu

fim, dando lugar a novembro. Ora, novembro, em se tra

tando de remo é o mesmo- que dizer campeonato. Aqui,
para nós em Santa Catarina, campeonato quer dizer, sa·

batina para o Campeonato Brasileiro. Este, por sua 'vez,
já vem vindo por aí, pois para o dia 18 de dezembro, não
faltam mais nem dois meses. Ora, dois meses para a pre

paração dos conjuntos para um campeonato braslleiro,
nos parece ser confiar demais no valôr individual e téc

nico dos nossos valorosos rapazes, que, se bem orienta

'dos, estariam com tudo para arrebatar de u!l1a VI!Z por

tôdas o tão ambicionado título, para Santa Catarina, de

Campeã Brasileira de Remo. Na marcha como estamos
indo, parece que nos teremos que contentar novamente

com um modesto vice-campeonato, se não acontecer o

pior, isto p�rque pelos resultados das regatas de Pôrto

Alegre e .do Rio, vê-se que seus conjuntos estão em plena
forma, com seus indices técnicos bem satisfatórios. E

nós, como estamos? Não sabemos ainda nem quais os

çonjuntos que nos farão representar. A única coisa que
se pode mais ou menos precisar, é a presença na raia do

nosso poderoso e irivencivel "quatro com" constituído

por Cordeiro, Chicão, Edson' e Sady, e 'ainda do esquife
com o nosso valoroso 'Manoel Sifveira. Mas quem se tem
dado ao interesse de chegar até ao Miramar para "coru

jar" alguns dos treinos que se' tem realizado, nota, um

Cordeiro remando double-esquife a xemplo do que acou

tece com Silveira. Nota ainda,um Sady, remando na .sota

voga de um "quatro sem", 'enquanto que o Edson e Ch i-:

cão, mais compenetrados, treinam Q dois com patrão,
que segundo o que se fala, representará Santa Catarina.
Excluindo essê caso, perguntamos aos responsáveis pela
delegação deSanta Catarina: - O qus esperam que seus

remadores produzam de positivo em
\
um espa ço, pouco

maior de um mes? SiIY\, um mes apenas ou, na melhor das

hipóteses, 25 treinos, já qUe teremos de esperar para
vermos os conjuntos definitivos treinando, para depois
do Campeonato Catarinense. Parece-nos uma incoerên

cia arriscar o nosso prestigio remístico lá na Capital F'e-
, I .',

deral, simplesmente por causa dos compromissos de nos-
--

sos clubes, em um simples campeonato Catarinerrse, COIn

peticão essa, que, se antecipada teria trazido grandes he

nefi�iõs para o remo de Santa Catarina. O que iremos'
apreciar no dia 6 de novembro, dia do campeonato Cata

rinense, será, à excessão de um dos dois páreos, guarn i
ções vencendo sôl;Jl'e outras com, diferenças alarmantes

que levariam o leigo a acreditar no notável n ivel técni
co dos nossos remadores. Vemos os reais valor es do n os

so glorioso, esporte, espalhados pelos sete páreos afora, a

correrem sem conéorrentes, com excesão do páreo ele

double, que certamente' nos oferecerá um espetáculo a

parte. Será, sem dúvida, o páreo, sensação da regata do
dia 6. Nos demais, veremos verdadeiros "rombos", c'lnlO

se costuma dizer na linguagem remistica. Vencer wm

grandes vantagens,. não expressa, via de }'egra, a 'u:ta
classe do vencedor, mas geralmente o baixo nivel do ven

cido. Em ontros tempos, já foi coisa àssá" dificil, l<cr

campeão de remo em Santa Catarina, se bem que não

possuimos o tão alto padrão de remo que ora retemos.

Havia, no entan,to, mais entusiasmo. Perguntamos ago

ra, voltaI,ldo ao assunto do Campeonato Brasileiro, �om

que conjunto e que 'harmonia voltará o Cordeiro a remar

eom seus demais cor!�panheiros de braçadeit'gs SÜnnl(IS,
quando agora treina braçadeira dupla? Conseguüi'L o

I'Sady, no espaço de um mes readaptar-se ao yelho e0TI

junto que tantas glórias lhe tem dado? Com\) ·ge sentirá
o Edson ao passar de uma! voga para o centro de um bar
co? Onde serão aproveitados o Gleno e o Osman, qúe jun
tamente ,com o Edson e Chicão "descerão a raia" '10 dia
6 segundo o que ,se tem comentado? Limitamo�nos a h-
lar somente neste caso, VMlto nem sabermos :linda quem

repres-entará Santa Catarina nos demais páreos. Nào
acreditamos porém, que sejam' os vencedores sistemáti
cos dos páreos do nosso compeonato cas'eiro. Teremos

que formar uma s.eleção para vencermos o oito. Selecão,
quer dizer, misturar os elementos dos diversos cluhes.
Embora o estilo de remada dos clübes da Capital s"jam
mais, ou menos identicos, seria !-)m absurdo lluerer }Jre

parar um barco de oito para competir, em um campeo
nato brasileiro, no curto espaço de um mes, já que --por
barco de oito' se subentente conjunto, harmonIa e' (.om�
preensão _

entre todos seus componentes o q ue geralmen
te leva anos para se conseguir. Se, o glorioso oito do C. R.
Aldo Luz tem conseguido vitórias de última hora 'lá :1:0-
ra, não devem os dirigentes da FASC fazer o mesmo, se

é que pretendem formar uma seleção; pois o oito em

!lpre,ço, é de um só clube, seus elementos se fundem em

um só estilo de remada, tem prática das gl'alld,es ;'01'

ridas, confiam e compreendem-se mutuamentt', <) que é Ium detalh� muito importante em· um éonjunto de b1l fln"
,vergadura. Reconhecemos porém, de que 5:\ ffllamos :nd-,
to tarde. Os nossos 'dirigentes das coisas do remo, já. ele
veriam ter previstq tudo isso com mais anteeédencia,
pois agora, já que estamos sôbre a hora, resta tl}Jenas
confiar mais uma vez na classe, na fibra e no sangue dos
'nossos heróis. E para' esses l'apazes só tenho uma coisa a

dizer: se forem os campeões coletivos do eãmpe(lI1:üo
bmsi1éiro d:e remo, n'ão' repartam a vitór_ia com ninguém; ,

será ,1ll1icainente v'ossa e conseguida atl'avé�, da grande
fibra e peito deBartiga Verde que sois.

Mírariwr's Boy

JOQUEI CLUBE DE SANTA CATARINA
PROGUAMA PARA DOMINGO, DIA 23

1°. Páreo - 14,20 - 500 metros
1 - 1 Gaúcho - Capitão, 37
2 � 2 Lajeana - Miróca, 47 '

3 - 3 'Diamante -.Nóe Santos, 43
4 -- 4 Valete de Ouro, Milton Souza, 43

2°. Páreo - 15,1() - 600 metros
1 ...:.... 1 Cigano - Miróca, 47
2 � 2 Destroier - Milton Souza, 45
3 - 3 Asa Negra - Capitão, 35
4 - 4 Dama de Ouro - Noé Santos, 42

3°. Páreo - 16,10 - 1.000 metros
1 1 Sereno - Ceci, 35
2 -"-'-' 2 Paraná - Capitão, 35
3 3 Bola_de puro - Noé Santos, 45

4 Mínuano -:_ XXX - 48
4

'

5 Mustafá - Milton Souza, 43

4°. Páreo - 17,00 - 700 metros
1 l' Loluana - Noé Santos; 43
2 - 2 Princêsa - Ceci, 35
3 -,., 3 Bravão - Capitão, 35
4 � 4 Belsoní - Milton Souza, 45

-CAMPEONATO VARZEANO
Pelo campeonato varzea- te, Carretão, Newton 'e Edi

,10 defrontaram-se sábado nho; Flexa, Maurílio e Car
último as equipes, do Flo-j linhos : Elbê, Nazareno, Sau
cianópol ís versus Linense e ; lo, Vlvlter e Dilson. Austría,
Austria versus Avante. Na I Nórton, Zezinbo e Levi ; 01'
primeira' partida o Linense Ian do, Sepitiba e Af'onsinho ;
derrotou o sel� antagonista Julio, Nei, Ganette, Pedri
pelo escore d,é três tentos nho e Side. A arbitragem
.ontra dois, marcaram para esteve a cargo do senhor
)S vencedores Dérinho 2 e Mau+lno Silva que tevê um

Méca enquanto que para os
I
bom desempenho. O cam ..

vencidos marcaram Olavo e, peonato �'á prossegui
Nelson.

. "mento -hoje com duas par-
Na partida' principal da tidas na urimeira defrón

rodada Avante e Austria tar-se-ão
.

Florianópolis x

empataram pelo escore de .Ftumínense e -n a segunda o

três tentos, para o Avante Línens., defenderá sua po
marcaram Maurilío dois e sicão de lider enfrentando o

Dilson para o Austria Alei- foi·te esquadrão do -Austria.
des, Pt&Ri:!Tho e Ganêtte.

,

As duas equipes estive- (Colaboração de Otto Va-
Tam assim formados: Aven- Iérto),

Hoje, à tarde, os conjuntos do Atlético e Tamandaré Atual. Atlantida. Nac.

.1
darão complemento ao primeiro turno do Campeonato Ci- Preços: 9,00 - 4,50.
tadino 'de Futebol Profissional.

• Censura até 14 anos.

I Jogo anunciado sem grande alarde, mesmo assim -,

'

��:ae��s�grad�r '" ardorosidade

�
entusiasmo �dOS

.li- I t'·,ISO Tamandare no turno que hoje encerra, l1ao COl1-'
--, -- .. , --

seguiu um pontinho siquer, embora .em alguns jogos Li: As - Shs.
vesse convencido pela combatividade dos seus valores. 1°) Notícias Da Semana.
Esta tarde, tudo dispenderão 03 alvl-ruhros que querem Nac.
ver a vitória a todo custo.

_

. 2°) O ULI'IMU PIHA'fA
Ú Atlético não convenceu nos seus últimos encon- - Com: .Puul H en rei d

tros, vindo a tombar frente ao Imbituba e Bocaiuva, pHS- ,.<:c::.hnicolol'
-sando do 1° posto para o 4° lugar. Contra o "lanterna", :::0 J FLEXA LT lElRA

hoje, os trícolores do Estreito esperam reabilitar-se am- Corr.: Rex AI!f 1

plamente, 40 O HUM '�M mAçO
QUADROS PROVAVEIS

ATLÉTICO - Soncini; Teodoro e Cazuza; Osni,
Nerêu e Sebastião; Vitor, . Giovani, Cavallazzi, Lauro e

Díluey.
'

TAMANDARÉ,\- Argentino ; Claúdio e Jaime; Ve'I
melho, .Ziíton e Adão; Lebeta, Oládio, Itamar, Joquinha
e Geraldo.

A pugna preliminar, entre as equipes suplentes dos
mesmos; pelo certame de aspirantes, terá começo as 13,00 .As 5 - Bhs.

horas. Rod CAMERON - Joanné

DRU _:_ Jhon IRELAND em:
D.O o 4Ne"'CI.\ e.o$.l!uu o�·

:- 'ARE'tAS DO INFERNO-
Col101' by Pathe Color

Sul em Foco, Nac.'

Censura até 14 anos.

Encerramento
do I· turno

CINE SAO JOSE
As 3 - 7,30 - 9,:�Ohs.
Fernando LA1VIA8 ._-- Jai.e

POWELL - W8YJ.j,)'! CO
REY eem:

RICA, MOÇA E llO.[\jI'fA
'I'echnicoíor

Esporter Na Tela. Na�.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 5 anos.

'�'I t z

,ADVERSÁRIOS. DARÉ E ATlE'TICO

As 4,30 - Shs.
"A Produção Inesquecível"
Catherine M(;LEOD

William CARTER - {-LhLip
DORN em:

-

'

SEMPRE TE AMgI
Um poema de HmM e de

renúncia com mU,'l1CfL d iv i-
na ...

Cine Not lciar io. Nac. '

Preços: 10,00 - ii,ilO,
Censura até 5 aíios,

As - 8hs.
Fernandel - Paolo S'1'O

PA � Gino CERVI em:
O REGRESSÕ DE DOM

CAMILLO

llíp BJp:i.
Preços: 7,00 '7"" 3,50.
Censura até 14 anos.

As - 8,30hs.
R'od CAMERON - Joanrte

I DRU -;- Jhon IRELAND em:
,

AREIAS DO INFERNO
Collor by Pathe Co10.r

No Programa:
Sul em Foco, Nac.

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

•
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o ESTADO

/

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA _ SESI _ DE-
PARTAMENTO NACIONAL :Dia 22-C. 12 de aoosto-Dia 2"2

«Uma Noile em' Pôri�)
'FESTA DIFERENTE E ORIGINAL CONJUNTO

DE BOITE _ 3 CROONERS_FSERÁ ESCOLHIDA A
. MAIS ELEGANTE FR.A:NCES-INHA DA NOITK
, "

RESERVA DE MESAS, DIARIAMENTE; NA SECRE-
TARIA DO CLUBE DAS 8 ÀS 11 HORAS AO PREÇO
DE CR$ 100,00.

2° andar

E O I T'A 1....

DR. LAURO CALDEIRA DE ANDRADA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA COM BASE EM PREÇO,
UNITÁRIO PARA A VENDA DO ACÊRVO DO SER

VIÇO DE CASAS PRÊ-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 Janeiro).

.II _ As propostas serão recebidas no .período de 25

a 30 de outubro na séde "da Confederação Nacional da
Indústria, na Av. Calógeras, 15 - 90 andar, em nome da
Comissão de Liquidação do Serviço de Casas Pré-Fabri
cadas (SECAP).

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 devidamente creden

ciado, 110 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 Liquidàção do
SECÁP prestará' ao concorrente
todos osv esclarecimentos neces-
sárias à, confecção de suas pro-

b) _ �os����rrência a que se refere CO�m a B·,b·I-la na- MNaoêste Edital poderá ser adiada. ou I.anulada se aSSIm acha�r c.onv:l11en- , ..._,.z..�c.:;;:..�__ --'ii!: � ,,-.--,teC31:.l,
te a Comissão de Liquidação- do � -�� !

SECAP.
. «Nó teDdCulo)�

2) - Acêrvo a venda:
'

SÁBADO, 22 DE OUTUBRO '

'a) _ Fábrica de,�0:va :guaçu ,Aquêle que vencer será feito pilar riO' tempo de meu

Terreno, ediflcações Deus. (Apoc, 3:12). Ler Heb. 10:19-25.
e demais dependên-

'

I, J CERTO general promoveu um soldado' ao pôsto de
cias . . . . . . . . . . . . .. 19.297.080,00, tenente, no çampo de batalha. Ao Dizê-lo, disse-lhe o ge-

,b) _ Móveis e utensílios Ineral; "Eu, por minha própria responsabilidade confiro-
<. e' ferramentas . .; . . . . 101.280,00 .he o pôsto de tenente e sórnento eu o posso retirar do sr.'

c) -:' 1\1 o t o r e s
. disponí- Não foi- assim que o Senhor me falou. De fato, Êle

veis .....• < • • • • • • • • 30.000,00 ne disse: "Eu lhe confiro o título de cristão, mas iS só
d) _ Máquinas e equipa- � sr. por sua própria vontade que pode perdê-lo.'

mentos 11,.678.660,00 Durante' três anos eu me esforcei realmente para
e) - Veículos 504.600,00 ser um bom cristão, porém muita>; vêzes eu me encontra-
f_) Grupo residencial -. ia' manchado pelo pecado." Era desobediente a Cristo

com galpão pré-fa- )orque consentia que o mál que me cercava tomasse con-

brícado, ocupando 9 ta de mim. .. .

- lotes 13.740,000,00 Eritão descobri que precisava conhecer a Cristo peso
IV _ Não serão tornadas em consideração as pro- lOalmente"e"não contentar-me com "ouvir dizer" sómente.

postas que ofereçam preço inferior aos acima indicados. Contudo, eu julgava que seria necessár-io sair dêste mun-'
V _ A Comissão de Liquidação fornecerá aos con- do para ver a Cristo e ter uma experiéncia pessoal dêle,

correntes interessados 8crelação completa das máquinas, Nlas Deus abriu o caminho, deu-me entendimento e eu

peças, utensülos, viaturas e imóveis do SECAP,
..

encon- cheguei a um conhecimento Qe Cristo que me deu es ta
trando-se esta relação nas sédes das Federações das oilidade. Por Êle eu tive vitória sôbre o mal e encontrei

. Indústrias nos Estados. .quela paz que ninguém pode descrever.
VI - As propostas serão abertas, püplicamente, na

séde da Confederação Nacional da Indústria, na Av.

Calóg'eras... 15 _' 9° andar, em 3 de Novembro, na pre

sença dos interessados.
Rio de Janeiro, 5 de Outubro de 1955

,

Nery Neves de Oliveira Marques

c a'se O erto O
.ro Iuolo('iado para
-o CjlJCldroctcTAlf[l=
RO�
05 iafere 550do�

dt'IIerY) procurar Cl

D iV,I:, 00 I dO Pe 55061 00

Coroando do b� .Dis •

t,./fõ Novai.

a ) br�5jlelro ,

...QfO.
b) boa ·COndura. 'CIRURGIÃO-DENTISTA

CONSULTõRIO _ Edificio Paternon
sala 203 _ Rua 'I'enente Silveira; 15

Atende diáriamente das 8 às lI, horas.
3as e 5as das 14 às 18 horas:
ilm-Capoeiras atende aos sábados "'á tarde

C) moi"" de, 11 ClnO!:>

li! m-eno!> de ,3<;>.
d J Se" o Ifo.b eTi:r.ado.
€) altura nao jpje.ri;'r
.' o jm56.
J ) 5e,. �o I nat,." Caso

teol?o mQ.t)()� da
2:' ano!.. _iIíIIIIM!iAi"

.u:,JI�·Dn4_.. :l"J•.I.·I1I'J•• <I'� ......
UUQlA.,,,, PROSEIlRAI,

Expresso Florianópolis. Lt�,._�

(A,enel. n. &10 •• l.aelro e ... Belo Horl.onte com trire,o Dl6t1l0 .Ü
,

... r••le .0•• ,E.pra"••• Tran.portr. IDn.. Geralll 8/A.)

T rans.porte de cargas em geral entre

FlORIANOPOllS� CURITIBA E SAO PAULO
VO. VIAGENS Dla.TAS, E PESMA �EN'1'ES EM CABBOS PKOPBIOII.

,

. MATRIZ: I'LOBIANOPOLl8.
l .

mu ... : CUlU'rIBA
.,(O''t I!

.ILLlL: 8.&0,PAULO

Escrttóllo: �"""', �,tJ!l •
I

Rua Padre Roma 50 - Terreo Viaconde do Rio Branco AvenIda do ..tado 1888/7G

Deposito: (113,II>

Rua Conselheiro Mafra n. 1st 1t,
rones: 2534 - 2.535 'rOloIon. 121.

Caixa Postjll, 435
Ilnd. Telegráfico:

Sandrade e. Transpol1s
-o-

Telefone: .'i-IO-IH·

Endereço Telegr4tlc:>
Santldra e Transpolla

-ta-

Sio Paulo - capital - SI-.

Endereço Telegráfico:
Sandrade e Tl'anspol18

--o-

SiERVIÇO SOCIAL DA INDúSTRIA _ SESI
PARTAMENTO NAQIONAL' ,

DE-

Dr�CoDstantlDo
Dlmatos

MEDICO CIRUReIAO
Doenças de Senhoras

Pa,rtos - Operações _; Vias
Urinárias

Curso de aperfeiçoamento
e Ionga prática nos Hospital,

,de BUellOS Aires
CONSULTO'RIO: Rua Fe·

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

STELLA NOCETLBITTENCOURT
r-�-'

Missa ,de 2° aniversário
�

de falecimento
Heitor 'Bíttencourt e filhos, convidam aos parentes e

.pessoas de suas relações, para assistirem a rrü3sa. que

mandam celebrar dia 22 (sábadO) às 7,30 horas na Igreja do

Senhol; Jesus dos Passos, por alma de sua esp'osa e mãE'

STELLA. Aos que éompareeerem a este ato religioso, ante-

cipam seus agradecimentos. ,

'�..... r ..............._"......�.w...w_...- ...........• .......w
'.......

,Silldic:t�· d�s· ê;mdntores de Veíc:ulos Rodoviários de

Florianópolis.

ORAÇÃO
Nosso 'santíssimo Pai, graças t� damos por Jesus

'::risto, teu Filho que veio ao mundo para remir-nos. Co
no te somos ag-radecidos porque ainda neste mundo po
Iemos conhecer a Cristo! Ajuda-nos a ter fé no seu po-
.Ier, de.-T.em.h:,l1.oS ..._.EI\L nQPlLdêle:-!oga_mm; . .:\.!!'�m.

PENSAMENTO PARA O lHA
.

E C I T,p.. L.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA COM BASE EM P�EÇO
UNITÁRIO PARA A VENDA DO ACÊRVO DO SERVIÇO

- , ,

DE CASAS PÍUf-FABRICÀDAS
-

-;.' .-' ";-'-

I _ Está aberta a concorrência pública para a ven

ia da Serrar'ia Linhares (Espírito Santo).
II _ As propostas serão recebidas no período de

�o a 30 de outubro, na séde da Confederação Nacional jía
mdústria, na Av. Calógeras 15 _ 9° andar, em nome lia"
":;omissão de Liquidação do Serviço d� Casas Prê-Fabri
.adas (SECAP).

III _ Os concorrentes em suas propostas, que d�ve
,'ão ser entregues em três via:s, assinadas pelo responsá
vel da firma, em envelope fechado, rubricado no fecho
leIo concorrente ou representante devidamente creden ..

"tado, no endereço acima, terão de d'eclarar:
1) _ que se submetem inteiramente

•

às seguintes
disposições estabelecidas paI.' '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 propos-
tas; \,/ \ b) _ A Concon;ência a ,que se refere ês
te Edital poderá ser adiada ou an u ..

lada se assim achar ' con�leniente a

Comissão de Liquidação do SECAP.
2) _ Acêrvo a yenda.

a) _ 75.000m2 no terreno
pgstinho com 3.190m2
de área coberta 'utili-

Pela fê Cristo se torna a nossa paz,
?ERSIO DANIEL MARTINEZ (República Dominicana)

............................................
, .

I

.,. Restaurante Hapoli" I
:) RUA �echa1 Deodoro H.

IEm Lages, no sul do Brun, o melhor I

': De.conto especial PMa OI lenhorel 'fiajantea. I• •, .
� .

horas .

Reshlência: Avenida Rio

Branco, n. 42.
Atende chamad,os

Perd'eu-se,
Pede-se à p�ssôa 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 de en

tregar nesta redação, que se ..

rá gratificada.

VEND-E-SE,

......
NOTIFICAÇÃO .

'Notifico aos associados, que foi fixado a data de,15 de

Novembro p.v. para realização da eleição da nov� Di�eto-
ria., '.

'tO prazo para o re�istr.9 de chapas, co:neçara na. da �
,., da primeira publicação dêsta "notificaçao", e termmara

(5) cinco dias após. ,--

Nota: - Para maiores informações aos' 81's. SO,cios em

pleno gozo de seus direitos sociaes, procurem
,

a nossa /séde a Praça 15 de Novembro, 26 -

Sobrado, N/ Capital, tôdos os dias 'uteis, das
8 as 9 horas da manhã.

Uma 'linda casa de madeira, toda pintada a oleo,
�nvjdraçada, venezianas, com 7,40 de frente '9,00 de {un
los, varandão, 3 quartos,' sala, varanda, ,despença, agua,
,UE, chuveiro eletrico,' fogão econômico, tanque, quíntal
:oin arvore frutíferas, muro na fl'e,nte, etc. por 120.000,00,
:itá a Rua Campos Novos 63, nésta Capital. Motivo:
/iagem.

Tratar no mesmo endereço.
--------------�--------------------�----------------------------�--

•

Flôrianópolis, '19 de Outubro de 1955 zada pela serraria e
,

.dependência· . . . . . . .. 4.'728.000,00
b) - Veiculas. . . . . . . . . . .. 1.248.000,00
,c) _:._ Máquinas e equipa-

mento 8.326.000,00
IV _ Não serão tomâdas em consideração as propos

LaS que ofereçam preço inferiOl� aos ac·ima citados.
V _ A Comissão de Liquidação fornecerá aos concor

l"e'l1tes interessados a relação completa' das máquinas,
[.:�ças, utensilios, viaturas e imóveis dó SE'CAP, ,encon
trando-se esta relação nas s�des·. das_ Federações das
fnldústrias nos Estados.

'

VI _ As propostas sei:ão abêrtas n'a séde da Con
federação Nacional da Indústria, na Av. Calógeras, 15,-
9° andar, em 5 de novembro de 1955.

Rio de 'JaneÍl:o,
Nery Neves de Oliveira Marques

Alexantll'inho Barreto Silva - Presidente

�Caminhonele. Tipa Furgão:.

, '�"""""�;a.',.ii'••
Acha-se a venda, no Cômando do 5° Distrito Naval,

mua camionete tipo Furgão, Marca Chevrolet, modêlo 19S0,
necessitando reparos, que poderá ser vista diariamente das

09,00 às 12;00 horas e das 14,00 às 17,00 horas.

Os interessad.os deverão apresentar propostas em en

velopes fec�ado, até às 12,00 horas do dia 29 do conente

mês.

, r

CONTABILISTAS
Dando início aos trabalhos da agência de colocação

do Sindicato dos Contabilistas, conform� l�tra. b, do art.

2, dos Estatutos, informamos áos, �rofIsslOnals que. te
mos umá colocação em firma concelt�ada desta CapItal,
para exercer o cargo de contador. Os mteressados devem

� .

d' t 'RlJa TraJ'ano 12 1° andar
comparecer a este 8111 ,!Ca o, a �

'.
' ,

,

.'
sala nO 8' _ telefone 3860, no expedl(�nte normal do

--------�'�------------------ -,�------

J3ENIGNO JOS� -DOS
SANTOS

.

Consertos de maquinas e

relogios.
Endereço': C a p o e i r a s

(frente a e'ntrada estrada
do Abrão).

.

PROCURA-SE
Casal sem filhos, procura

quarto' com refeições, em

casa de família, dando pre
ferência ao perímetro. cen

tral. Telefonar para 3365,
• até ás 18 horas.

a seu DIS,P()R
comércio.

"O BARRIGA VERDE"
Diariameo'le

Pires, 13 -.

. .. __ .. , J

João Momm _ Presidente
em 15 de outubr'o de .1.955.

-----------��-----

---C-A!fP IN T,E I,R'Q
Está à di3posição de seus freguezes e a�ügos, ate.nden

do á clomícilio a Repártições, EJ:{ecuta servIço como. con-
•

.,
.

f hadura lustrar
sert'os, GQlocação de vidros, aberturas, ec s,

etc ...
Atende pelo telefone, n. 3478. -

Rua Conselheiro Mafra n. 33 _

CURSO "SANCTOS SARAIVA"/
(REGISTRADO)

IJACTILOGRAJi'IA E TAQUIGRAFIA
- PROF. LíGIA DOS SANCTOS SARAIYA

atende ,aos-interessados .diàriamentetdas 9 às �2
14 às 18 horas \

&,NDEREÇO: Rua Feliciano Nunes
't'el. 3113.

. PARA O NORTE AS 8,35 HS.
PARA O SUL ÀS 10 HORAS

Fone � 23·77.
e' das

, .",

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



,DEPARTAMENTO DE 'SAÚDE PU'BUCA s�:�o�m�-I�::rD�:!!:a!)�!i!� _! ;�:::::n����f�f,r::::;::�:::\i (PSD).

Dm pedido dlllolormaçOes - Criticas a um suPleotel c'":���!�"" Ha"ldo Vilela (ÚDN) e walter Olívelra

_ SESSÃO DO' DIA 19 - Criticas do, Suplente \V�l- no, no sentido de que fizesse I Ata: -- Aprovada /

(

ney ele Oliveira J' cumprir as leis votadas por
Por Nazareno Coelho

Lida e aprovada a ata da O suplente de deputado - aquela Casa,' auxiliando es- FEUCITAÇÕES AO PREFEITO OSMAR CUNHA

sessão anterior e lido o expe- .Wolney Colaço de Olivel:·a,. tabelecímentos escolares. de i Abrindo a sessão do Legislativo da cidade, o líder rio

díente tiveram inícío os "tra- ocupou a tribuna logo em se'" I nosso Estado e, principal-' PSD, vereador Antonio Apóstolo
. comunicou. à Casa, Q

balhos, na hora regimental, guida para tecer considera- mente, o Ginásio E,ugênio transcurso do aniversário natalício de S, Excia. o Sr..::',r.

30b a presidência do' deputa- ções em torno do caso Pesca- Muller, da cidade de ItliLjaí. Osmar Cunha, DD. Prefeito Municipal e Presidente d? As-

lo Braz Alvez.
,

ria Brava, e criticou ele ma- Após, ocupou a tribuna o sociação Brasileira de Municípios ..

A Eterna Vigilancia em Ação neíra acintosa e indecorosa. Deputado Rubens Nazareno Às homenagens prestadas ao chere.do Executivo Mu-

O deputado Olice catcàs. a familia de Pedro Francisco. Neves, do, Partido Democrata nícípal, associaram-se ainda os vereadores: Nereu do Vale

10 PTB, ocupou a trlbuna, na o Juiz Eleitb1'al, de Laguna, o Cristão que prestou esclare- Pereira (PDC), Walter 0liveira Cruz (/PSP), Júlio Paulinc
hora do expediente, corno Corregedor Eleitoral. bem _ - cimentos sôbre a decisão de da Silva (PTB) e Gercino Silva (UDN). Foi constado cm

primeiro orador inscrito, pn- assim a Justiça Eleitoral de seu partido explllsando, de Ata vóto congratulatório bem como aprovado envio de te

.a ler telegrama rerobído de Santa Catarina. suas fileiras o Monsenhor legrama felicitanclo-o na data do seu natalício. O autor
.----'

Laguna, dando oonhectmento O discurso do supler.te IIarry Bauer. desta seção, embora tardiamente, cumprhnenta 3. Excia. o

F Id d C t·
.

dos desmandos da Eterna vi- wolney Colaço de Oliveira, Por último, falou o deputa- Prefeito Osmar Cunha.
-

acu a e a arlnense gílancia, naquele muntcipío, filho do sr. João de Oliveira, elo Estivalet Pires que acusc u BOLETIM AGRO PECUARIO

rujo telegrama vai transcrito residente em �Lagl1na, não o recebimento de um tele- Por proposição do vereador Nereu Pereira (PbC), foi

sm seguida, teve nenhuma repercussão grama do município de Imbi- -áprovado envio de telegrama ao Dr, Victor Peluso DD

d'e Flalosofl"a Cópia de Teleg'rama 'nos meios politicos da Capi- tuba, protestando contra ar- Secretário' da Agricultura do' Estado, agradece�{i() �
Exmo. Deputado Olice tal, dado o pessímo conceito bitrariedaeles polícíais, as oferta do Boletim .Agro Pecuário.

.

Caldas pt que desfruta o reterldo su- quais, segundo foi revelado A ESTRADA ASFALTADA

CURSO DO PROFESSOR SERAFIM DA SILVA NETO Florianóp'olis plente ,de deputado, pelos em aparte pelo deputado Com a palavra, o vereador Liberato Carioni lUDNl

Realizou-se na quarta-feira, dia 19 de outubro, na Ca- 83 de Laguna SC 1122 seus -antecedentes tá conhe- RUY Hulge, estão sendo apu- encaminhou e mereceu aprovàçào do plenário,' pedido de

sa Santa Catarina, a última lição do curso de,Dialectolo- 244-17-14 cidos da opinião pública. radas convenientem.ente. p.a-I
ínforrriações de�alh�das sôbre a construção da estrada as-

gía Brasileira do Professor Serafim da Silva Neto, catedrá- Levo conhecimento vossen- Ordem do Dia ra tanto, seguiu para o sul faltada da Base Aerea.

tico de Filologia Românica na Pontifícia Universidade Ca- cia que Pedro Orige foi preso Foram discutidos e apro- do Estado o Delegado .da 01'- CUMPRIMENTO DE LEI

tólica que nos visitou a convite da Faculdade de Filosofia, pelo Sub-Deleg'ado orlando vados vário,') pro.ietns de leis dem Polit.ica e Spcial a fim O vereador Júlio Paulino da Silva (PTB) reauereu à

Encerrando o seu curso, que obteve um êxito notável, Joaquim Pereira e trancafia- constatar a procedência ou Cãmara, seja cumprido pelo chéfe elo ExecutiVO: o artígo
com uma ínscrtção de alunos muito acima da centena, o do num porão escuro e ímun- N::t sessão, da tarde de an- não dessas irregularidades. 20, item 11 da Lei Orgânica do Município no que concerne

Professor Serafim da Silva Neto recapitulou princípios ge- :lo no dia 15 vindo ser solto a te-ontem do Legístatívo Es- aos açougues e banca ele pescado. Aprovado..

raís de metódica dialectológica e apresentou valiosas su- noite pt o referido Sub-Dele- tadual como primeiro 01'0.- Na ordem do dia, foi apre- INCLUSàO DE VEREADORES

gestões de trabalhos que, embora de certo modo dependen- gado Ide Policia grita Aberta- dor na hora do expedíente, o ciado um requerimento do O líder pessedísta, vereador Antonio Apóstolo solicitou

tes para a sua conclusão de uma segunda parte do curso, mente que recebeu instruções deputado José 'Ballia Bitten- deputado Valerio Gomes que
à Presidência, inclusão na Comissão de Estudos rio (jó-digo

a qual será oportunamente iniciada, poderão ser desde já João Oliveira para prender' court fêz um apêlo ao sr. Go- Siolicitou licença elo seu car-
i Municipal dos president,es das comissões ele Viação e Obras

iniéiados por grupos de campo. '!:spancar todos os cabos eleí- vernador do Estado, por in- go, para tratamento de saú- Públicas, Saúde e Finanças.

Em seguida, e para mostrar de que modo se integrará .oraís do p.s.n. e111 represa- termédio elo líder do Govêr- de. .... PRAZO MAIOR PARA ESTUDOS

no ambiente cultural criado na Facufdade Catarinense de ia a derróta que sofreram Da tribuna o líder udenista, vereador Gerclno Silva

Fllosojia pela orientação de seu diretor, Professor Henrique las urnas naquele. populoso fazendo uma explanação sôbre o novo Código em transit;
da, SilVa Fontes, o ilustre professor-visitante leu o prefá- )istrito pt cidadãos Santeli- pelá' .Câmara, solicitou prazo de, no mínimo 24 horas, pa-

ció�;rruei_acaba?a de escrever para a publicação que vai 'fa- o Manoel Souza vg Gabriel RAVENA CASSINO HOTEL S. A. ra cada vereador apreciar separadamente a/importante

ref:'Q ',ebltw d� Bstudus Filológicos da Faculdad,e das li- 3ergio Nunes vg Vitorino materia. F�z questão de frizar que, em absoluto UDN pre-

çõés 'que proferiu entre nós. roaquím Silveira vg Pedro tende obstruir o projeto. Existe isto sim, interêsse da sua

Após algumas palavras de agradecimentos do Iliretol \ntonio Borges e Muitos Ou- ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DA bancada em estudár pormenorizadamente o alüclido Códi-

da Faculdade, Os alunos do curso de Dialectologia, que bre, ,ros estão tambem ameaça- RAVENA CASSINO HOTEL S. ·A. go.

vemente, em sessão solene especial, receberão Se1l3 diplo- los prisão pt pescaria brava CONCORDA O LIDER PESSEDISTA

mas, entregaram ao Professor Serafim da Silva Neto um8 Tive clima insegurança pro- .(Ein organização) O vereador Antonio Apóstol�, lider do PSD, após ouvir

lembrança para marcar todo o seu 'aprêço pel'a cultura e c novido pelo proprio G'Over-
• ...

atentamente as justificativas do vereador Gercino Silva,

valor intelectual e a 'capacidade de' simpatia do reputadc 'lador Estado que timbra em la. CONVOCAÇÃO líder da UDN, disse da satisfação qlle posstlia naquele mo-

Mestre, que agradeceu, extremamente emocionado, a ho- 'lesobedecer determinações mento em apoiar a su}estão de ser concedido o prazo de 24

menagem de seus alunos. �gregio Tribunal Eleitoral - ,Os incorporadores da RAVENA CASSl�O HOTEL horas, para que as bancadas com assên'to na Câmàra pos-

Celebrando, logo depois a 'sua primelra sessão pública, lue já solicitou g,fastamen- S, A., em orgai1ização, pelo presente edital convocam os s�m-se inteirar perfeitamente do projeto em paut�. Disse

expressamente conviÜcada para tal fim, o Centro de Estu' o aqueie Sub-Delegado em S1'S. subscritores para. a assembléia geral ,lo constituição ainda o líder I?essedista: "Mesmo apesar de 'contarmos com

dos Filológi,cos, por intermédio de seu Presidente, SenhOl :ace preseguições comprova- da mesma organização a realizar-se em S de Novembro a maioria, não qU,erem0'3 nos val'er dela para ulJl'ovar a to-
�

\

Desembargador Henrique da Silv� Fontes, anunciou qUE las pelo exmo. corregedor próximo, às 14 hor�s, 'nos salões 'do CLUBE };LO�DIN, que de caixa, tão importante projeto".

o Professor Serafim da Silva Neto, fôr� nomeado seu só- �leitoral vg conforme consta sito à Praça Floriano Peixoto s/n., na cidade de ;..aguna, ORDEM DO DIA

cio, inaugurando muito honrosamente para o Centro a lis- ;)iario Oficial dia 23 pt sinto' Estado de Santa Catarina, com a seguinte ordem do dia: Constaram os séguintes projetos:

ta de e3peci�listas que com êle serão convidad,oS' á colabo- 'Uzer governador desconko- N° 21 - autor o vereador Vale Pereira (PDC) que ele-

r,.ar.' "

. 'ado pela ancia do mando 1 Constituição da sDciedade clara de utilidade pública a União Beneficente e Recreati·-

Foram as 'seguintes as palavras do Sr. Profe,ssor Fon- /�m sendo um cego conduzi- 2 Exarue das contas nQ pefíoco de or?:anização va Operária. Aprovado em la. discussão. ,

tes:
.

I :lo pelo facinora João Olivei- 3 Eleição dos órgãos diretivos. Projeto de autoria do Prefeito Osmar Cunha que con-

"O Centro de Estudos Filológicos da Faculdade Cata-' :a motivando uma serie de ,Laguna, 12 de OUtubTO de 1955, cede área a instalação de um pôsto de gasolina no Caes

rinense de Filosofia sente-se muito feliz por Çlbl'ir. com c )erseguições contra humildes ·Os incorporadores: Freel,erico Rola', Aprovado em 3a. disçus3ão.

nome do Sr. Profes30r Dr. Serafim da. Silva Neto a lista dos avradores que não de ;f::al- 'Dr. Paulo Carneiro Finalmente foi aprovado, tambem em 3a, discussão, o

sócio!s convidados. :iaí'am bandeira _ Governa- Idalino Nedeff projeto ,de autoria do vereador Antonío Apóstolo que can-

A' pré'ee,pência que lhe conferimos justifica-Be não só nental pt queremos vossen- Waldemar de Oliveira Belagual"d,i cede auxílio de. 12.500,00 à Fazenda Estela Maris.

,peLo seu'me�'ecimento científico, mas principalmente peh ela se digne. determinar Francisco Fernandes Pinho Nada mais havendo, foi a sessào enceáad�.
colaboração que prestimosamente nos trouxe, min�tran- �nérgkas providenciasafi�.�
do-nos os cursos de -Filologia Portuguêsa e Dialecbologia seja' restab�l e c i d o ordem

I

E'
·

t
N,'

Bras�lre���e_nos a sua sabedoria e a sua expenencia- sem �1:i��;:�Oq::c�:t�rn��:�n:� grave a SI Uaçao
--

desde'nhar o convite da ]lossa Faculdade modesta e recém, astamento Sub-Delegado - .

nascida, convite subsequente a cursos que regeu no'� gran- )rlando Joaquim Pereira vg i;\jJ �. '.. .

des e adiantados centros universitários de Pôrto Alegre f :ujas p'el'seguições e coa'�õ{�s, "t'r.i =--�:r:.. Reco.nhece o GeoEr"DI Etchegoyen. leu6bio
da Bahia.

'oram comprovadas pt l'PS-::1fliI
"

E realizou-se o que esperávamos: os nOsS0'3 estudiosos leitosas saudações Pedro Lu-
\

��..4t\�_�- COm,!iO Ninisfro;da Guer�,,-.r·�)- \� )\
souberam avaliar as li,Ções do preclaro catedrático' de Fi- :a Fernandes vg Paulo JOqC RIO, 21 (V. A.) - O gene- goyen sobre os fatos que de- tro Teixeira Lott; ,expondo- PrImeira' - "Considera re-

lologia Românica da ,Pontifícia Universidade Católica do 3'ouza vg Vitorino Silveira vg 1'al Zenobio da Costa esteve terminaram a sua exonera- lhe com toda· a cla.reza, os 1
. t t t )edro Antonio Borg'es e M�- .

t
.

t
a mente grave a atual situa-

Ria de Janelro e ac'orreram numerosos ,e a en os, e orna-

lOe,1 Joseh Souza pt.
. em vlsi a ao minIS 1'0 'Tei- ção da InspetQria de Artilha- meus pontos de vista sobre a ção? Segunda - "Crê

ram":se alunos -aproveitados e entusiastas.
'

xeira Lott, já refeito conso- ria "da Costa de Anti-aérea. situacão' politica do país
�a

O deputado OII'ce C ld
-

no pos�ibilidade de agitações
Podemos, pois, proclamar inauguradoS pelo Professor a aS ante observou, das emoções Disse simplesmente, de inicio, momento. •

:iepol's de tece
. que· conduzam as forcas "r-

Dr. Serafim da Silva Neto o,s estudos' dialectológicos de r vanas con- da vespera, Em palestra com t· h f d'
-

""

iderações em torno desse
o an 19O c e e e Pollcia do Nao ,proferi qualquer in- madas a ·um pronun�ial11en-

Santa Catarina, estudos que êle continuará a orientar, os jornalistas acentuou: "Re· Distrito Federal: ' conveniência como se andou to?
,

t
'

, .
- "'t t rergonhoso assunto', encami-

pOl'que, apos es a prImeIra preparaçao, COllS1S en e no es- cor'nendo aos amigos e ca- "Não devo, ainda, falar à ,sussurrando por al' A
1hou o seguinte pedlclri '

'. penas Eis as respostas do .general
tudo das coisas e dos seus nomes, outros cursos nos prome-

U8 maradas que prestigiem o imprensa, vIsto'como a.inda lhe falei oom franquéza Et h
.

t t.,
-

t. l' nformacões:
,e c egloy,en, indo diretamen-

te, em que, com SlS ema lzaçao grama lCa e com proces!So� - general Teix.eira Lott". desconheco os motivos da lealdade, revelando que
S h P 'd' t

-
o te a uma das perguntas e

modernos, 'se pesquisarão in loco os fatos fonéticos, morfo-: en 01' reSl en e Indagado sôbre o ato do minha exorieracão. O que' pensava".
,

_ tangenciando maliciosamen-
lógicos e sintáticos dos falares catll,rinenses. Pedido de Imformações rílinistw da- Guerra, exone- Pos""o dizer é que eu andava O' epo t f

. f

_

",'r : '€lI' ez a segull', ""e a 'segunda: "A situação do
Aí está o bem que nos fêz o'Mestre, a quem, em nome Na forma do dísposto no nindo-o, observou: "Foi um necessitado meQmo de ferias duas perg'untas ao geneI'al

-

'A\
.., pals é realmente gTave.

do .Centro de Estudos FilológiC'os da Faculdade LJatarinen- 1rt. 100, II,.letra (b), do Re- ato justo e de todo proceden- após quatro anos de exaustl' - Alcide� Etch,pg'oyen:� _. Quanto às agitações e s�as
se de FilosOfia, vai. saudar o Secretário Geral do mesmo 'gimento Interno, REQUEIRO te". vas tarefas à testa da arti- repercussões, limito-me a

Centro, Sr. Prof. Dr. George Ag�)3tinhto Baptista da Silva. a V. Eàccia. se, digne ,encami- A SITUAÇÃO'E' GRAVE lharia da costa e anti-aér,ea". -repetir, os cástelhanos: "Yo
""§endo-lhe co�cedida a palavra, o Professor George A- 'I' nhar ao Exmo. Snr. Gover- SEGUNDO ETCHEGOYEN Como o reporteI' insistisse, NO "DUQUE DE

d d t
no creo em brujas, pel'O que

gostinho, da Silva pôs em relêvo o valm cultural do am-' na 01' o Es ado, o seguinte Ontem pela manhã, o ves" o general Etchegoyen aJ'un- CAXIAS'" 1 h'
,

as ay,_ las hay ... "

biente de pesquisa e de serviço que se 'criou na FaculdadE ledido de inf?rmação� per tino "O Globo" procurou I tou: "Estive, efetivam'ente,
de Filosofia e mostrou como fôra tão proveitClso para. todo�, 1°) - 'QuaIS as razoes que ouvir o general Alcide3 Etche- por duas vezês, com o minis- L!SBOA; 20 C�, �,) � O

SAL'VO.- CONDUTO
o ,ensino, pela 'palavra 'e pelo exemplo, de um mestre ell, evaram o Exmo. Snr. GOVt':-1 -

.

I navlO-escola bras,Jlelro Du-

que se reunem tão raras qualidades de capacidade de tra- _ ,ador do Estado, a não aten·- �w.-",,-,:,...-.w.."''''Y'''''---�''''-''''''''''-.·.-.·�.-.''''''.''''.....-.;o.;:

I
qlH� de Caxias" cheg�u ao BU);'NOS 'AIRES, 20 CU.

balho: de 1Qriginalidade na pesquisa, de erudição e comu- ler a RESOLUCÃO nfjll'i1 I
' TeJO, çom procedencla de P,j - Fontes ligadas à

nicativa fraternidade 'e de sentido 'do dever. Para finali�ar, �o Egrégio Trib�nat R'e�l�� O COtt',CERTO DE DE'A OReIOI,,",
Las .J>�l�as, sob o comándo chanceln.na info_rI':'aram Wle

fez votos por que tal semente frutificasse e todos Os dl- �al, Eleitor�l ,do Esta�.? de I� �.� L.
. dO,C:lplta? �e, mar e ,�ll:rra será C0M"dICb salvo-conde-

plomados do curso de Dialectologia estivessem dispostos a ::>anta Catarma, publicada no M 'f"'"
-

S
,_ L\.l1S Telxella Martll1l. A te, à El�e e três Irmãs de Evr.

pôr os seus conhecimentos e o seu trabalho a serviço dos Diario da Justiça n. 92, d,:) agm Ita Inferprefacão - ucesso permanência d.o "Duque de Peron, q�.e se refugiaram iLI.

progressos da ciência em Santa Catarina e n,o Brasil. ;3-9-55, a qual solicita e Sl!-I'
--.,

, Caxias" será prolongada até embabarla do E(!Lador. N)

Falando de novo, com D'eral aplauGo da assistência, o ,-ére o seguinte' ., .

o dia 25, dnta em que o na� que �e rcfete à t ituacão -:lo
'?

' .' Dia 19, as 20 hora3, no CIU-I,E.steve, brinr'l<'ndo-nos C0111 . . ,

S'l
.,

t
'

) S l' ·t ,,'
,

" .,,""
, V10 prosseO'Ulra a s la

..

- Ad'"I d
'

Professor Serafim lia 1 va Ne o agradecell a homenagem
�

a - o lCl ar ao .,el1110. be Doze de Agosto, a magm- inesquccÍveis instantes de r
• '�,:'"

l, VIa sr,. rmaJ, o 1v en ez San

prestada e r,eafirmou a impressão magnífica que leva de J'overnador do Estajo a de-"fica pianista DÉA ORCIOLI divina mú irl � t, Igem,
de mstruçao, que o 1e- Martin, 1!'(-minisÜ'ú da Ed 1-

.

t 1 d'
.

' -

d b d 1
-

. s ... que vom .'1,11- "ara notadamente a P t
-

I R
llJossqs meios m e ectuais, assegul'an o que Jamais ,qeixará tl.llssao_ o su - e egado de deu sua tão e,�\'Jerada audicão to espírito sabe ipj'r'I'pr.otar'

'

th C' h
OI' s- caça0, (' 00 sr. C'berto Pet,

D 1" d d' ·t
' . - -

- 'c· �" mol.! open ag H t' tt
'

de prestar !;t mais entusiáistica ajuda a todos os empreen- . o lCla, o lstn o d� Pesca" à platéia flol'ianopolltana O recital rIo D'9. O
.

l'
' < ue, am- ma (J, ex-direto; dos Ins-

d. t d
/,
l'd d t'

-

.,' Bd'
.

d'
' ,� e rclO 1 burgo Havre e Nova IOI'q e t't t P

.

lmen Os e sua ,especla 1 a. e que en ,re nos venham a da rava, o mumc�plJ ,e sempre dispGsta a pre:,tigiar teve o patroe�nio da Secreta-
'

.

' u. � u os ,tl1RIS.

surgir. La�una, se.nh�r Orlando) Joa�: ê�tes sublimes momentos 3.1'- ria de Educdção e Saúde, da RA" INHA DO.5 ESTUDANTES-.-----,

A sessão foi em seguida encerrada, tenelo S. Exa. em- :JUlm PereIra,. .\

_

'j
tIsticos. prefeitun. �,1nnicipal, da Se�'

barcado na quinta,.feira para o Rio de Janeiro. b) - sug,enr a nomc':lçao. 'cretarh �la. Segurar.ca Pú-

"Cl"UBE DO PENHASCO�,'
�e ,um de�gado d,e P?licia �- . Déa Orci0'i, que at.uou nos blica, do �lube D07,e ele Ag8S-

" �etlVo paI a o muplClplO . ue maiores centros, artisticos àa to e éle varbs péssoas da 80-
waguna. Europa e da Amél'i�a do Sul, ciedade \}i:tÓit,
2) - Se não há fjo,�sibih- é,' �egu'hdo '1.'crit.ica,espe':iali- O pr'ograma' foi magistral-

dades de s�rem adotadas zada, "artista de grande mu- mente executado, calando
providênc�as Governamen- sicalidade e e,xpre,;s'io" e fundq no espírito de quantos

. tais que v�nham tr2m.1Uli\:?lF I
"como concerti�t� c0:i1stituc tiveram a gl'Hh1 satisfaç.fí.o de

a pop�la?ao de Pesca!�la Bra- ,raridade nos tempos atull.is". ouvir a brilhante e cansa

va, Dlstr�to de �agUlla: ' I Não foi ,esta a primeira ve� grada pianist:l patriCia a
Sala das Sessocs 19 de Ou- I

que a ::oll:.;agrac1a phni�ta'·se

I
quem respeit;-camente' f'e'I'-

I- b d 1955 I· ,
," " .•

"u 1'0 e ,apresentou ao 'pulJHco "de citamos por mais este su"e -

Deputado Olice Caldas Florianópolis, pois em 1943 SOo

lC S

.

.' Exames de ,habilitação
No De,partamento de saú- ea.s", de acôrdo com a'i ins-

,-ele Pública, acham-se aber- truçõss baixadas pela porta
tas, até o dia 15 de novem- ria número 15, de, 12 ele mar

bro do corrente ano, as ins
crições aos exames de h!lJ:li
litação de "Prática de Enfer
magem" e "Parteíras Práti-

ço de 1946, do SI;. diretor ge
ral' do Departameht0 Nado ..

nal da Saúele.

•

-------------------------------------------._------
Ploeianêpohs, Sabado, 22 de Outubro de 1955

/

Secretál'io

C,onfor�e já al.límciamo�', Ira _dO concurso aqui rcalizh-
sera reahzado hOJ e e ama- do para êsse fim.

'

nhã na cidade de -Joinville I) A coroação da rainha elos. r

cO�CurSio para a escolha d'l. estudantes secundáriQs ca

ramh,a .

dos ,estudantes s(:- tarinenses terá lugr,r :10.') sa
cundanos de Santa CatJ,l'.�· Iões da Sociedade "Hal'n1.õnia
n�, dele participando Cl1!l- Lira", hoje, à:s 22 horas: A
dldatas de FlorianópolL" gradecemos o gentil convite

B�umenau, Brus�u�� La._; e",. que nos foi end�re,Çado Pé';!
RIO do Sul e JOlr.v,Jle. ' União Joinvillepse de Estu-

,A r�pres�ntante de Flo�:ia- daútes, sendo que lOs�fare
nOPQI�s sera a senhoritn. Lia nÍos representar por 11m

.

de
Ter,ezmha ,C!].];)ella, v�llcedo- nossos comp9.nheiro,;,

CONVOCAÇÃO
De ordem elo Sr. Pl'esid�nte, convoco Os senhores acio

nistas do Club do Penhasco, para a reunião a ser reali'<:-ada
, no dia 25 do corrente, ás 20 horas, na séde da T.A.C. -

TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSES S.A., à. rua Fe

lipe Scl1midt, 14 - 1° andar, para tratar de assuntos gf::ral
e outros casos a serem apresentados pela Diretorip,.

I

DR; ItENATO IGl:1'I'IERREZ

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


