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carta falsa
OUVIDO ONTEM o CORONEL ADI1. - NESTA SEMANA

A CONCLUSÃO DO INQUE'RITO
o general Emílio Maurell Filho, .

que há dias se achava

acamado com gripe, retomou, na manhã ele ontem, no

Quartel elo 1.0 Bntnlhiio de PolicLl"lo Exército, o curso do

inquérito policial-militar sôbre a carta falsa atribuída ao

ex-deputado argentino Antonio Brandi e endereçada ao

sr. João Goulart. No decorrei' da presente semana, espera
o secretário da Guerra levar a bom têrmo as suas in ves

tíguções, concluindo o mais breve possível a tarefa que
lhe foi atrlbulda, Sabemos, ãpesar da negativa cio general
Maurell em fazer qualquer decl.iraçâo à imprensa nessa
fase do inquérito, que foi ouvido ontem o coronel Adi! Oli

veira, da F. A. B., cujas declarações são tidas como de

grande importância. •

Ji:diÇão ele hoje' - 6 páginas Florianópolis, Quarta-feira, 26 ele Outubro de 1955 Ctt.1H

Os mlnetres contiam na obra de Juscelino
. lb-em prol do Brasil

.

Nas man�fest�ções p:,esta-l t�nos em q�e v. exa. na che- podem):.; esperai de um no, ccmo pt llClp:1.i illstlíi!l;entc cía, nunca :;e apresont.i; 1

�"'S sábado a noite ao SI. Jus- tia do governo com a expe- mem de ,,0 'aç'ii.cl forte virou \'e açoil.) colotíva pois as compleL�,u sem o ccncu: so ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

'·�lino Kubitschelc falou, em riência que. lhe advém do eh. que v . exa trouxe des.ie n grandes oh 'L <. num i nns CIp· cos ma <; simples e stngcos

�ome da cidade, o prefeito exercício <:los cargos de pre- início Pi],." :: viela p .bl 'c:i. i bora IH ';�'""<:.' ela ínt: ,:g' n - «entímentos '.

C Is
.

Melo Azevedo. O pro- feito da Capital de Minas e ----- .. - .- - --_ .. '

e � t d c�fu � goftm�Md ��d �ft-��.�nuncmmen o . o, . . o. o, I.. ..

;f�:�:��r�;�le.o�������1;�f:.:: :;tq�F::'��;�::2:����; II �[Ir![!� � Im!'m l
foi eleito com o apoio da tal mmeira, problemas que�' :-
UDN ,e do PDC que estiveram não se isolam, segundo a ve- .. �
com o general Távora na úl- lha 'concepção, mas que se � /,
'Lima campanha. interligam na equação do � r �
_ V. EX,lo recebe h_oje em problen�a maior ?O

bem-eS-l
O sr, Jairo Callado, pretendendo restabelecer � verdade no que tange aos �

Belo Horizonte - diz, �elso tal' social e POlitICO, da� co-
serviços por mim prestados à Gazeta, 'in illo tempore, veio ontem com sete itens �

saudando Juscelino, - ,nao a munídades. Se assim e ·em esclarecedores. �
consagração que fOl felta ao relação ao mumcipio, com Conta de sete, diz o povo, é-conta de mentiroso! �
cal1ell'dato em outras oportu.- maiores razões alimentam OS • V

.

I
� ejamos, um a um, os artigos do esquecido e desmemoriado co-proprietá-

nic1ades, De,3ta vez OS belorí- mineiros segura confiança
� rio da Gazeta.

Z'onil'no,� acolhem. o .futuro ele que seu trabalho na Pre- '} N'" f I' 'te' di
-

h" "

.. 1 o prrmeiro, 111 arma que apenas me irm 1 a re 19l1' uma secçao umo-

IJl'esl'clente da RepublIca, a- sidência eLo República será

I
.

ti I reu N dris ica naque a o la. o segundo, declara que sen o eu tão só colaborador,
q'ue.:'le que as urnas apontam de alto proveito para a na-

I
-

f Icomo ta nao era pago, na orma da praxe florianópo itana.

para exercer a alta respon- cão. O sr. Jairo Callado tem a desmenti-lo o seu próprio jornal. De 19t1l a 1946 '

.... j j ndatário da - "Nas manifestações que !l
sabilidac e c e ma / - prestei trabalhos diários àquela redação. Durante longo tempo mantive secções ;-

.
-, O povo lhe tributa, conden- .. •

N�"çao. "I permanentes nas suas colunas, tanto aspoitivaa como políticas. A par delas fiz •

As manltestações dêste sam-se os grandes ideais das.. o comentarista político, através de notas, que eram constantes e de editoriais, � ••••••.•••••ê�•••O••••••••••••••••••••O••Ii••(
momento colocam-se, por- massas, que na sua genero- � também seguidos. � !_�}llí�,

t
.

de planos par stdade só aspira a dias me- '. .. O MAJOR SEIXAStan o, acima
-

". O meu nome figutou no cabeçalho do jornal, como redator. Aí está a pro- � .

dá
.

perando ao fron lhores para os seus filhos. A •

ti anos, su ..,
-

.: va de que não fui um simples colaborador. Na edição da Gazeta, de 5 de ag'ôsto !o
t

' d grupall'smo� e das !!Tande vitória que todos pro .. .. NA-O CHEGOU A DISPARARelras as ::; �

". de 1945, era noticiado o meu ingresso para o corpo efetivo de redlitor�s do jOl'- ..
.

faccões, Cessada a disputa e- curamos alcançar resume-s� ,

�r(,

t � na!.

leit�rãl, o que é distinguido na exclusão dos violen 03
i E quando me afastei, voltava a Gazeta a declarar: O l'evólver não tinha cápsula deflagrada -

pela voto torna-se o legítimo contrastes traduzidos nas lu-
" "Deixa o seu 'pôsto na redação da Gazeta. " Esta retirada, \ A arma já cm podcr das autoridades

l'epresentante de todo o povo tas do povo pel� satisfação
I
� entretanto, no seu formalismo não significa llfastamento definiti- � Os inquéritos policiais instaurados no Exército e na

à frente dos de,stinos da Re-, de suas necessldades nor- I � vo, porque continuaremos a ter o querido companheiro e brilhante � Polícia Civil para apurar a agressão softida pelo major Ni-

pública. O povo está aplau- mais. Esta vitória, deverá s�r :: cronista político na trincheira dos ideais comuns; e apenas a ne- :: coJ.au José Seixas por elementos do Clube da Lanterna, na

dindo em verdade, não mais alca�çada atraves
_

do en�'I- � cessidade ele atender a ()utras OCU)laçÕeS o exime das obrig'ações � noite de 20 elo corrente, em frente ao Municip!1l, prosse-

aquele que se empenhou em quecll11ento da Naçao, .as�ml :: rotineiras do jornalismo. � guem ativamente.

memorável luta, mas aquele como ,esperam os braslle�r()s :'" E finalizava agradecendo pelo brilho que Rubens Uamos deu ao jornal e. Ontem, o major Seixas foi ouvido pela Polícia Civil, no
que passará a gel' o delegado "'o esforço pat,,)ótico de v � pelo empréstimo de sua desprendida colaboração. �

I'
Quartel Gene.ral da 'Zona Militar Leste, tendo prestado'd�-

das esperanças de' todos os exa. � Aí ficam, citadas da mesma Gazeta, as provas de que fui seu redator, fui � morado depoll11ento. Por sua vez,. o tenente-coronel Anto-

brasileiros, aquele que vai as- Os belori/ont,lrh1s � volto ': cronista político, exerci naquele matutino o.brigações rotineiras de jórnalismo, ;O nio Ta,vares, ,encarregado do inquérito militar, tambem ou-

d a fa e de 1. reafirma'''- manifestam '. � d h
' .. . -

sumir o' po er num s • emprestei-lhe desprendida colaboração e dei brilho (sic) ao jornal. 1.1 viu o major Seixas, marcan o para oJe novas mqUlnçoes

sérias preocupações da vida Igual confianp no gOVl'rDO � Várias olüi'as locais, em várias opOl'tunidades, exaltavam-me com os mais � de elementos da Polícia Civil que o teriam igualmente a-
�

11acl'011"I, E nc�tas .,circuns- �Ie 1/, exy.9., J)lli3 111� l1ingll!lll1 U� I d' t' 't
.,

d I

�
.. gr'eell'llo e do CI\lbe cl" Lallterna·.

'" � • ca orasos a Je lVOS e rel 'eravam os meus servlços, a margem' e qua quer am-
"" •

....-Lâncias em que todos a'spi- ':11ais do G.U) (') chef� (Ia �a-.: bição. Já foi encontrado o revólver do Exército que se enCOll-

l'u'l'nos a l'c'Lmos �egul'os na �ão eleito (' 'nl1.ec·, os r;lil,ble� I' I'
�

'T d
'.

'

t
'

t :t;.,. 1 I d
"

f
.

• tr'ava el"l pOC!Cl' do n'aJ'ol' Sel'xas e elo clua·l t"ntOtl· ele l'fI-
, 1]j o JSso,:�ell retan 0, ' OI püst().( ít ª Q no dIa em que UI, com o meu par- ,.

�

ti d p' Glas €la cici.:;cls que durante .. 'k" .. tO
-

obra recupera ora o aIS
.'

" tido, derrotado. Essa derrota en's'ejou,'11� ;d:1ta mà,'ll11o.' em !ilne' se .positivou, o '. zel' uso, no momento da agressão para se defender elo

poderrlos captar' o sentido :ar.go penoclp e':: eve em ';\1{I.': .i., ..

t' 1 G t t· J' C 11 :,,"
' ..... g·l·tIPO_num. e1'OSO que o proctll'a,va atl'ng'j't, A al'111a ,,"'m apl'e-pnmelro pon a-pe e a azc a, no ar 19O que o SI'.. a11'O )a afiO 'ontem cbni'eBS:il �

,.

,

f d de tas' 110me mãos laborinsa,;";. •
.' - .'

ImalS pro unos- � n?io haver esquecido. I' cO nno-tinha .capimhi. der agrada.'
.

na�'1.s. Elas são, sobretudo, NÃO H.\. \'E":H{,1d:.\o10 -: Nos Esclarecimentos foi escrito isto:,- ::' Como foi noti�iado, �s agreSSot'es �ll&garam, entre 011"

um testemunho da confiança Analis01'. o prefeito, em Sl'- >. "40 - Por condescendência da direção de "A GAZETA", foi :: tras acusações, que o oficial elo Exército atirara contra os

com que os seus concidadãos euida, as difklddad?s por >. providellciada na Delegacia do Ministério do Trabalho ii expedição �. manifestantes, dando origem assim à exacerbação de âni-

aguardam o novo período r,e--
que passa a PreJeitura 1iuní >. da carteira ))L'ofissional do sr. Rubens de Arruda Ramos, no cargo � mos e à t.entativa de linchamento.

pnblicano. ;:ipal para cúnc�.uil" � de l'cdrd.ol' dês!c jornal, que em vcrcl�i(le não exercia".. �
- "Fa!ard:) fi. v, exa. cm � Estarrece ver o SI'. Jl'lÍro Callado vir a público confessar um crime: o de �

O PRIMEIRO PItEFEITO nome el'J po'.'o da Capital mi.. � fals:!, declaração. É da lei, felizmente, que ninguem pode alegar, a própria tor- �
ELEITO PRESIDENTE neira, des",,) ::tcentuar que a � Ileza. ::

Inenção ('la.;; difieu!clades r11'e-'.: Tendo absoluta certeza que fi nota de ontem não foi redig'ida pelo sr. Jairo ::
Di;S�, depois, celso:. sentes, no ir'1bi.t:ü p�rtit:ulal' i>. Callado, aconselho-o a tomar ma i" cuidado em assumir responsabilidades de cle- "

A m�m cabe nestjL hOla de da Cidade e no amblto gerr.l ! � clarações falsas, que constituiem delito punível. Tanto mais que" no caso, a �
víbraçoes da alma de nossa

'I da Nacão -:stá l!)ng� üe sig- I � Carteira Profissional confere uma série de direitos e regalias aos jornalistas >.
gente, um dever indecliná':.el. nif!car' pe�<:lmi�m.) mesmo I� - direitos e regalias que seriam roubo se obtidos' púl' meio doloso. "

Cumpro-o com satisf-açao, I porque Gt q';al(�uer ll')!llL',' I Esteja o sr. Jairo Callado tranquilo, que não cometeu crime nenhum. �
pois, saudar v. exa. ::11 nom� públiCO �1:i') é (laelo ',� r1;rei, o .• Quando a minha carteira foi expedida, em janeiro ele 1945, eu era efetivamente I

cio pov.o de Be.lo Honzonte,.e de des('l'í'l' do exitr d.., Ira, I � redator da Gazeta e meu nome figurava no cabeçalho cIo jornal. ::
traduzlr sentimentos da Cl- balho CO.:l' Li 'J. Muito ao ,.1,;)'

!
Fica, assim, patente a mentira do item 4° dos Escalrecimentos. '.

dade, na linguagem afetiva, trário, 0,1 ml':'lei: 03 c;o lnrt:- I -0- ::
que brota do. se� íntimo �a- cular, pO: o �[;nhr.cerC11. ele O irmão' do co-proprietário. da Gazeta, não podendo provár uma. calúnia �

"rra o seu pnmen'o prefeito )erto e ,le I )nga ,::,u, l'..;tiic que escreveu quanto à aquisição de chumbo em 1950 - aquisição que provare- .;
que so,�e ao mais alto pôsto certos d3 que a sua ial'ga e',- > mos onde foi feita, através., ele documentos perfeitos - meteu a sua mão de:'

CONDENADO A UM ANOda Naçao.
. iJeriêneia e a �ua cle!iwnstr,õ.,�· gato no caso, e veio alegar q'ue aquele matutino favoreceu O ESTADO com um

"

A metropole que se espraIa ds capa�·l.ll 1(' c'_ndu7,irô,) :.. � empréstimo 'de chumbo, igualmente feito pela Imprensa Oficial. ::
neste planalto e que .CO�l?S País a ur,l(j, fnse ele re;li>a � Essa colaboração entre jornais, aqui na Capital, tem sido recíproca. O � A do de falsa nacionall'dade
seus 58 anos ele eXlstenCla �.1es ob,iê:';j" 13, de IU:!1 {,m�, � Diário da Tarde, no mais aceso da sua campanha contra os governos passados, � cusa. '

..

concretiza um sonho ousadQ c de cornpt,�"nsão, esta ele � foi sempre solicitamente atendido pela Imprensa Oficial, sob a direção do sau- :: I RIO, 25 (V. A.) - Pelo juiz Valpore Caiado c1"� Castro,

de pioneiros modernos, tem cendo u'� clim:\ s"luLu j;ara.� doso Batista Pereira.
. � foi condenado ontem a um ano de prisão o jornalista Sa··

o nome oe Juscelino Kubits- 2, família r)rasileira, -\\uiw � Do chumbo que aquela repartição, no mês passado, nos cedeu por emprés� :: [muel Wainer, fundador de "Ultima Hora", acusado de ter

ohek inscrito entre os de seus ( timo, tem ela o seguinte recibo: � i feito falsa declaração de nacionalidade por ocasiãJ do seu

construtores, ou sejam aque- O TE�PO O; "Recebi da Imprensa Oficial do Estado, a quantia de 50 qui- � I registro
civil.

les que à margem dos fatores � los de material linotipo (chumbo) por empréstimo, que será de- � Tambem foi condenado por igual motivo o '.e� inn8,o

naturaL, de dese�v.?IVill1ent?, Previsão do tempo até às � volvido tão logo seja recebido o material encomendado pelo J01'- � ; José, sendo absolvido outro irmão de nome Marco:!. Est,�

lhe deram condlçoes pr�pI- 14 horas do dia 26.
� nal O Estado. (As.) Domin'gos Fernanqes de Aquino, Gerente do 1, i foi considerado pelo juiz como isento de culpa, dado a pou-

cias à sua rápida expansao. Tempo - Bom, passando 1. O ESTADO". :: I
ca idade com que chegou ao Brasil, quando sua. família

A CONQUISTA DO BEM- a instável, sujeito à chuvas. � Qua�to a permutas de préstimos com outros colegas, daqui, se O Estado :: 1 aqui chegou, vinda da Rumania.

ESTAR SOCIAL Temperatura - Estável.
� tem sido favorecido algumas vezes,.também tem sido favorecedor outras tantas. :.! Samuel Wainer, acompanhado do seu advogarlo Heri-

Depois de outras conside- Ventos - Variáveis fres-
� Se vale citar, lá vai esta carta, cuja autenticidade fica ao exame de quem :: berto Miranda Jordão, apresentou-se àquele juiz, para ser

rações sôbre Juscelino' pre- COSo

1'1
quiser: � recolhido à prisão. O patrono de Samuel Wainer, erimi[la-

feito e governador, acentua o Temperaturas - Extre-.. Ilustre antigo e confrade Domingos de Aquino. '.: lista Evandro Lins e Silva, segundo apurou a reportagem,
sr, Celso Aze'vedo: mas de ontem: Máxima 21,6. � Será enormissimo favor emprestar-me um fardo de papel até � hoje mesmo vai dirigir ao Tribunal de Recurso, um pedido

- "Confiam OS belol'Ízon- Mínima 15,2. I �
.

chegar a nossa encomenda. O Schnor não tem, em depó§ito, nem � ,de "habeas-corpus", baseando-se na prescrição da u.;ão
r( uma fôlha.

.,

D" penal, a fim de que Samuel Wainer seja posto em liber-

, _ - - - - --�
-

-:
- -•••••••••-•••-.. .: Confio no bom amigo. � 'dade e anulada a decisão do juiz da primeira instancia

S E P Ü L T A D O
L.

1.�� ,Jaliro
Callado. lAtendida prontamente, ha val'lOS meses, a devo ução total ainda não fai ..

No Ch'lle, Carlos Da'vl'la ' liquidada. Mas:.> Gazeta não deixou de sair por falta de papeL :. PLANO DE DESARMAMENTO� E mais: ag'ora mesmo, quando estou redigindo estas linhas, um empregado � I
"

SANTIAGO, 25 (U. P.) - Com todas as hOlll:G �nilita- � da Gazeta acaba de sair daqui levando emprestado um clichê, de uma página, :. i DENVER, 25 (U. P,) - emhaixac10r Henry Cabot

res, foi sepultado ao meio-dia de ontem Carlos tJavlla. Es- � de anúncio da Petrobrás, que aquele jornalnatill'aTmente publicará hoje ou POj' -: Antec:jJon-se ao presidente Lodge, chefe da representa-

pinoza secretario geral da Organização dos Estado3� A,ne-:: estes dias. � : l'�is(:nhower que a Assem· ção node-americana na

ricano� WEA) e ex-presidente do Chile, cuja "obra. há de "

Não há, creio, prova mais evidente de que o coleguismo alegado pelo di- >
I

bléia (;eral das Nações Uni- ONU, durante uma pale�tra
perdurar como um farol perpetuo", segunda num dbCUJ'SO � retor da Gazeta tem tido, da nossa parte, a maior retribuição. O que lhe não � das' poderia levar a efeito de "in!" (' .::inca minutos, que

cleclarou o embaiX1ador do uruguai, Hugo de Pena.
. � assenta bem é aleg'ar o que faz e escondei' o que recebe. � uma operação de enverga- cc:nu;OiJ no terraço do hos-

O diplomata,' que falou em nome do corpo :i1plomatI- � Quanto �.ingraticlão de negar hoje o que ontem não se cansl}va de procla- :. dura, H:lativamente ao pIa- pital c terminou no aparta.

co, declarou que a morte doe CarloS Davila causou enornie � mar, no tocante aos meus sei'viços ii Gazeta, não culpo o sr. Jairo Callado. O � no ele intercâmbio de planos menta de Eisenhower. Logde

pesar no continente, que "se viu privado de um prec1[1ro:: responsável é quem não lhe respeita o passado e o faz autor até de declaração � militares com a Rússia, com di�se a(IS iornalistas que en-

colaborador". � criminosa. :. permissDo das inspeções aé- contrara o presidente ."inte-

O ministro do Interior, Osvaldo Koch, em nome d ') g�- � RUBENS DE ARRUDA RAMOS :: l'eas mutuas às instalações lectualmt>11te ativo, com o

vemo, declarou que Davila "se incorporou a consteluGao � � miiitares. Esta Íl}formação ml'�mo bom humor de sem-

dos pró-homens da �erica".
�,������� foi dada ao presidente pelo pre'�

o "INQUÉRITO BRANDI"
Será concluido ainda nesta semana

RIO, 25 (v. A.) -:__ Praticamente refeito da gripe que
o levara sexta-ren-a ao leito, o general Muurell Filho foi
mais uma vez, abordado pela rePortagem d"'O Globo", que
-ueríu saber qunndo ele daria prosseguimento ao ínquéri
to sobre a carta falsa atribuída ao deputado argentino An

tonio Brandi. O general Maurell respondeu que estava de

saída para continuar os intel'l'ogatorios, apenas interrom

pidos por dois dias. Como o jornalista pergunt 88.-::3 quem
iria ser interrogado hoje e si era exato o depoente desta

tarde, obteve esta contestação:
"Não posso revelar. O coronel Adil Oliveira é uma das

pessoas que ouvirei, não há dúvida, mas não sei si ainda

hoje. Pelo visto, o sr. está mais bem informado do que eu".

E volt:Lnclü a oxpücar que não pode fazer muls :! acla

rações à Imprensa, o general Maurell Filho de spedlu-se,
não sem repetir que dará o resultado defintivo do ínque
rito até o fim desta semana.

o INQUE'RITO NA POLICIA

O delegado Olavo Rangel que auviü o major Nicolau

Seixas, :ta regressar à polícia, negou-se a prestar qualquer
declarações sôbre o depoimento do militar. Tinha ordens

superiores para manter o mais absoluto sigilo sôm-e o fa

to, disse. Deixou transparecer, contudo, que deverá ouvir

diversos policiais, dentre os quais os inspetores Jair e Vas

canceles e seus -auxiliares que foram .destacados para o

policiamenlo do "Clube da Lanterna", na solenidade da

ABI. Também deverá ser ouvido o capitão Expedito, da Po

licia .Militar, que no momento da agressão passava pelo
local e prestou auxílio à vítima.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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ESTADO FARMÃCIA DE PLANTA0
Tem a venda
'Uma casa a Avenida Mauro Ramos
Uma casa a rua Visconde de OUl'O Preto

Uma casa a rua Deodoro c/13,50 de frente
de fundo.

Uma

MINISTItRIO DA. AGRICULTYk"'. OSERVIÇO FLORESTAL
DELEGACIA }'LORESTAl. ....... (�".:lI{,

REGIONAL :ADIIINISTRACÃO Mês de Outubro
"�M' 'Red.çlo,' Ofld••• , à rue Coa-

) F
,.

N I R Felipe644.CORDO" COM O ESTADO lU.. 'Belbeiro Mafr., D. 1iiO Tel. 1022 1 sábado (tarde - armacia e son - cua

S �N'.rA úATARINA -. CIo Postal' 11.. Schmidt.
� V I S O Diretor: RU1HINl lo. _AKOS .

2 domingo _ Farmácia Nelson - Rua Felipe Sch-
li! �-y A Dele,acill Florestal Regional, midt.
� Do sentlde ãe coibir, ao máximo pos- Gerente r DAOQMU'�oGOS r. D.

3 segúnda-feira (feriado) - Farmácia Moderna _I t A I·da Santa Catarina -

li'casa e um o e a ven
sivel, a" queimadas e derrubadas de mato, afim de ímpe- Rua João Pinto.
pedir os desastrosos efeitos ecenõrateos e ecológicos que Kepresenta.tte.: 8 sábado (tarde) - Farmácia Santo' Antônio - Rua
acarretam tais práticas, torna púhlieo e chama a atenção Representaeões A. S. L"rA. Felipe Schmidt, 43.
de todos os proprietários de terras e Iavradores em geral, Lt��a .3ena�� úillntu, 40 _ '0 9 domingo - Farmácia Santo Antônio - Rua Fe-
para a exigência do 'cumprimento do Código Flort',st,al andar. Iipe Schmidt, 43.
(Deer. 23.793 de 23-1-19�4) em todo o Estado. ���: 2�6õ9:: No����:/��:Ir:� 15 sábado (tarde) - Farmácia Catarinense - Rua

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MA'l'O andar tala lill - SAo P.ulo. Trajano..
oNenhum proprietário de terras ou lavrador poder.l 16 domingo _ Farmácia Cataririense - Rua Trajano.

Proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar, \SSTNA'TURAS 22 sábado (tarde) _ Farmácia Noturna - Rua 'I'ra-N. CapItalcom antecedência, " neeessarta licença da autoridade no-

I
jano. .

:-
restaI competente, conforme díspõe o Código Florestal cm Ano "Cr' 170,00 23 domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.
seus artigos 22 ft 23, respectivamente. estando os infratores Semestrs .........•. Cr$ 110,00 29 sábado (tarde) _ Farmácia Esperança - Ruades- Nr Interiorsujeitos a penalidades. Ano . Cr' 0,00

\ Conselheiro Mafra.
REl<'LORES'r4. .MENTO Semestre Cr'UO,OO 30 domingo - Farmácia Esperança - Rua Conse-

Esta �cpa.rtição, pela rê.ie de viveiros rtorestats, em Anúnr:i J. �ediante -ontrâto.
lheiro Mafra.Os orl�Jn'l18, meRmo não pu-

. , .. , .cooperação, que mantem no Estado, dispõe de mudas e se- blicadoa, não serão de olvídos, O serviço noturno sora efetuado pelas Farmácias
mentes de espécies flcrestais e de ornamentação, para lor- A direção. não le. r.eeponaal iII.. Santo Antônio e Noturna situadas às ruas Felipe Schrriidt,
necimento aos 2,gricuitores em geral, interessados no reflo- r::�: ���ie:�!��� Imltld<ll DOI a:--

43 e Trajano.
restamento de suas terras, além de prestar toda orien\.àção A presente tabela não poderá ser alterada sem pré-técnica. necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob·.

IVia autorização dêste Departamento.tenção de emprésülmos. para reflorestamento no Banco do INFORMAÇOES Departamento de Saúde Pública, em setembro de 1955.
Brasil, cem [uros de 7% e prazo de 15 anos. UTElS, Luiz Osvaldo D'Acâmpora _ Inspetor de Farmácia.

Os interessados em assuntos florestais, para a nbten- -o--

ção de maíores scíarecímeruos e requererem aatorízaçã» 'I'
O íe�tofr enco_ntrarA, nn.í)c·ca.i��·una, ln ormaçoee qUI ...de licençapara queimada e derrubadas de mato, devem diàriamente I di Imediato:

I dirigir-se às Agência� Florestais Municipais ou díretamen- JORNAIS TII.fua. VENDE-SE AS SEGUINTES PROPRIEDADES
. - .

d' S O t Q 6 O Estado................ 1.02% A Casa n. 12 na Rua dos Ilhéus (antiga Visconde'-� te a esta RepartIçao, situa a·� rua antes umon n. A Gazeta 1.6116

p�1.1
. �>

oJ 1 em FlonanóPl\üs. Diário da T8.J'de 3.679 O uro Preto).�,.,

C Telefône' 2471l - - Caixa Postal,395'1A VerdlldIJ·f···: .J.••• , .•••• �'608180 A Casa n. 13 na Rua Silveira de Souza

,$
. .

HlnOPS�penITs8AIS ICla .<. ..... ...

A C o 1 3 R S t d S tembroEndereço telegráfico: Agrisllva -, Flortanépchs, S. C.
_

s asas n s, e, na ua e e e e
-- Carídadn: Uma-casa de estuque na rua Servidão Moritz, (Morro)

� �/ .,II ':""��';�";)' VI'agem #tom seguraaça 1E���:��:��::::::::::::: H:� com ��:r�:��:e xm;��l�:�çCoo�r! t��:����o�o x 30 no inicio" DlJIIA!fTE TODO DIA " II Militar 1.117 da estrada do Pantanal (lado da Trindade), preço Cr$ .

.

São Sebostião (Cala d./
I '" ", nos \lAPCJOS e rapidez M:t�����ad�"JJ��t��"C��: 1.1U 40.0�'��atar com O Sr. Doralêcío Soares ou o Sr. Silvio

�M·,'D;i-'II.�'-fi ,.'&;�t,
. 80

NiÂPIÕO°R:íoi�BiIASliEiiO: DO I;�{����;�::��;: ��:�
80n,;oi_

,

'''-'
-

Florianópolis - Itajaf - Joínvílle � Quritiba Policia (Sala ComiSSÁrio s.oas

Ra' I-OS X
; ;. "l' � I Polícia (Gab. Dele�ado).. IUI"":"-'.', =; COMr.\NHIAS DJI'

.

Age"ncía :
Kua Deodoro esquina:da TRANSPOR'1':IS

• Rua Tenente Silveira AÉREO��"S-�"�,' /.
ITAO , 1.700

'.PRE'
'

VE�TIBULBRES
Cruzeiro do Sul ..•.... 2.1100

.'

_
._.

Panaír 1.61i1
Varii 1.12'
Lóide Aéreo 1.401

'ARA AS FACULDADE8 DE DIREITO, FILOSOFIa; R::!di�'�;�� "

::::::::::::: :l��..

• HOTÉISMEDICINA, FARMACIA E ODONTOLOGIA.

IBANCOdor.D.[I\ITO POPUlARllLUX
.........•........... 1.021

tF' '" '" 1\1: I.) Magestic 2.276

CURSO"-BOSCO' ·-:AGRI"r.OlA' I
Metropol 1.1'7

'.

$t...
.

� ., La Porta 8.321
d

'

t Cacique .' . . . . . . . . . . . . . . I.'"Matrícula: Livraria Líder, até 31 e agos o. Tk.o. �tt.a)f1""l'O, 16
'

uu.r. I Central.......... �.694Informações: Local acima ou pelos telefones 2316 e
r-LonIA�O'P'OL'S 5

.

r: ..
'. Estrela 1.171

3661. r I' 11 t
- fô..\àló.rlnó,

..

.

kd;;kii'Í'o.... ...,.
Inicio das aulas: 1 de setemb'ro.

Disque , ,
II

��------------�---------------------------------

A mobiliária Miguel DauI

Estreito
Uma casa 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 no Morro

. do Geraldo
.

.

Um lote na rua José Candido da Silva - Eatreíto
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 Flonanopohs
ce cem a quatrocentos mil cruzeiros.

Negócio a dinheiro.
Informações na IMOBILIARIA "MIGUEL DAUX"
Rua CeI. Pedro Demoro 1541 - 1Q andar Estreito ou

Edificio Ipase andar térreo - Fone 3376' - Florianópolis
Uma confortável casa à Rua Presidente Coutinho.
Um terreno de 15x27 no Estreito, junto à Rua prtn-

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

llparelha,em moderna e completJ' para llua.'t1ler eu...
ud!oló«!e•.

RadJogranaa e radJoscopla"
Pulmões e coração (torax).
Estomago - Intestinos e figad.D (coleclstof1:afla).
Rins e bexiga (Pieloguaria).
Utero e anexos: Biste:ro-salpin,ografla com Insufla

ção das trompas para diagnÓo.'itico da esterl�dat;le.
Radiografias de ossos em reral.

.

'Medidas e:ia�as dos diametros da bacia para ortenta-
.

ção do parto (Rádio-pelYimetrla). '

Dlàrlamente na Maternldade Dr. 'Carl05 Corrêa.
,

, 'I·

O'",m PROFI-S'S-10--N'AL\
DR. ROMEU BASTOS

I
MARIO DE LARMOINDICA UI"

I _ _ _
• �!��� CANTIÇÃO, �
'! Com prátIca no Boaplt .. l Sir. M É D I C ODR. I. LOBATO DR.-WALMOR ZOOR FraLdllco de Aull e.a ":auta CLíNICA DE CRIANCAS

I Can do Rio de Janelre I If FILHO· GARCIA CLINICA MI1:DICA ADULTOSDoeai:a. do aparelho rellllrll&&rlo
"
0I1110.atl. Del....cul.... R.· CARDIOLOGIA Doenças Internas

•
I TUBIIlRCULOS. eloul-li. UNleI.. ia Ualy"r· Contultório: Rua Vitor ••1.DR. ANTONIO DIB· f RADIOGRAFIA II RADIOSCOPIA I Ildade 110 Bra.lI reles, 22 Tel. 26711. CORAÇAO _ FIGADO _

MUSSI I DOS PULMO:lS
I
EJ:-h!terno "or concar.o iI& II.· Horários: Segundai. Qll"ttSl • HINS _ INTESTINOS. Cirurgia do Torax· ternldaC:e-E.eoI. Sexta feiras:- 1l'IJ_DIC.,OS -

Formado pela fi'aculdade Nado- i (Senlce do Prof. Octá'flo'" Das 16 às 18 barAl. Trat"m�nto moderno daCIRURGIA JLlNICol ! nal de Medicina, Tlllololrl.ta'. 1 drlcuea Lima) Resid�ncia: Rua Fdlp. - Sc.ll- SIFILIS .G:;RAL-PARTOS
'I Tlsloclrurlll'o do Hom"Ual No-I Ex-Interno 110 -ServIço d" Clrar- midt, 23 -- 2° andar, ",pt. 1 - Consultório _ Rua VictorServiço comPçlflAtoS' D·.··s"���h

-

I rêll! .!laIL:lI5 ! "iii
i. Ho.plt�ldL JA.. Pelo Jí.. 1'. C. Tel. 3,002.�..do daa DúJlN "'-,

-

Cura0 de' e. celalb.. ie ".1. 110 Rio e an ro MeireJ1es, 22.RAS, eo� mod.rllol métod<>8 48 S. N. 'l'. Ex-lllfeno �Cax_UtJI.. Médico do Ho�pital de Caridade DR.-H-E-N-R-IQ-U-.--P-R-I-S-C-'-G- HOItAHIO:�ia&,nó.tlicol • tratamlnto. tente II.. Clrarrta te Pr.' Dili e da Matermdade Dr. Carlos
PARAISOSULPOSCOPIA - HISTJiJ:O -

•• .' I Corrêa Das 13 às 16 horas.SALPlNGOGRAPIA - :rnr.:'A- \).
. Gn.�.r.... (llICl:.

__ DO.lNÇAS DJI SIINHO:aA.e - MÉ!iICO Telefone: ConsultórioLIS.O BASAL Conlt. Fil pe Sellmldt. II.
JI PARTOS - OP:aRAOOIIS Operaçõer. _ Doençu de SI-.. RatUote!'aIlIll '''li' oJU!ae cuia.... FQn. l�hl1
" Conl: Rua João Pinto n. 16, nhoru _ Clínica de Adlllto.. 3.415Eletrocoarulaçio - Jt.JOIl �Jltn Aten.dl em laora mare.....

I
daa 16,00 àl 18,00 ho".... Cura0 de Elpecialinção no R'

.

dA. RI' dVioleta ti Infr. Ver-delJt..
80R�·Fo�e.1t�:9.lbtlV" Junior,

Pela manhA at.nll. dil- 'Jospital dOI Servidor.. do. I SI encla: ua os O
Oqõlllultóllo: Rua Trajano. n. 1, •

, __._._ riament. DO Hospital di tado.
a-

Vale Pereira 158 _ Praial° andar - Bdifleio do .ont.pio.
DR YLMAR CORIUVt.

I
Caridad.. (Serviço do Prof. lh.rluo •• da Saudaue _ Coqueiros.Horli.rio: Da. II La 11 !loral) -

.

Residência: Andrade)Dr "USSI CLtl.'ICA MÉDJCA .

Rua Geuu I Bithncoori n. Consultai _ Pela manlal 110
. .

8" D III CONSULTAS da. 10 _.- 1,1$ 1A
:.. .Da. li li 1 .ora. - r. o· 101. Telefonl: 2.6111. Hospital de Cuidada,.USSI ral.

__ _ .___ A tarde daa 11110 hl em dlln-R8Iid'ncia. A...ida Trom- Rua Tiradent" J - :rOD' U111' DR•. NEWTON te no conaultório A ROl Nun..powck)', 8'.
DO JOS'" TAVAE ....ct D'AVILA Machado 17 :lIQulllll •• Tlr.-_.

I
��. 'k o.IiILI

CIl': URGT � G"''D!' T dente�. ·rel: 2766
DR JúLIO 00111 IRACEMl�' ,�....... ...'" l..U

I Resldencla - n. Prtll"ut.
MOLlI'STIAS N1JRVOSAS li Doeuça. d.. _Senhora. - Proc�.. Coutinho ".VIEIRA lo�la - Eletrlcldado HUlea CLINICAMilN1'�IS .

- CLINI�A G'i),RAL Consultól'ÍO: Rua 'VItor ••1- de
• ':DICO Dr Ser,,��o Nadou .. _ de O<!lD- 'eles .n. !8 � 'I·lle!on.� 1107. OLHOS _ ..... "IZ.SPIIICIALISTA li. OLHOS, çal Mental' C I�' OUVIDOS na..OUVIDOS, NARIZ. GARGANTA Ch f d i. b 1 i .� Bl i-o .

,0nMU .âO: Du li _oraM.m • GARGANTÀrRATA.BNTO II OP••AOM:S ne rJe�tar m u a () r

., dJliRnte:, .

F ,. DO DR NE PERRONEI t ·v r.,Uto - Neb�n..tl. - p'
.

t d II ltal -
eswêncla; �D', I...I DR. GUERREIRO DA IfONS:lCA . Ya ri •

• 61�ula ra, o oep Rua: Blumenau n. 71. . MUNO'Ultra·So� ColÔnia Sant Ana
_ DOENÇAS DO APARIILHO DI- Chefe do �ervlço di OTOJI.I- nas.(Trata.,.t. II••Ia.alta �·I Convullotu�pia p�lo lI,l.no., GESTIVO _ ULCERAS DO IIS_I�O do HosJ:ltal de FlorlanópoUI Formado p'lla Faculdad. Nae�' Cura 'r::u:Íical das infec\:ôes aa-udas e cronicas, do••eraçlo) J choquo " cardla&ol. Inl1!.UD ,ra-

TOMAGO li DUOD.IINO AUI1- "ossue a CLINICA OI A.PARJI- uaol di �edicina Uni' .nidade
Ih

. .

á
.

b
Anrlo-retlaolCo.l. - 1!��lta •• pia. liaiariotlrapia. P;!ico"4IIral1:l· GIÁ miRMATOLI)GIA :. CLI LHOS MAIS lJODIilRNOS PARA do Bras;]

.

apare o ielllto-Ul'ln rIo em II,m Oi! os sexos.OculOll - MMera. f ,••••,., CONSULTAS: ....
lrea- � �ujY'.,

-

NICA G.dliL
-

TRATAMENT" d.. DOL'IINOAS I RIO DB JAN.lI.RO buenças' do aparelho Diiestivo e do listema ••rvoIO.,<I. Ot__ ltIaolariarol.l (tale. ta. cal U la 15 aor&. '1Ú:' j
O PAUPIl

da ESPECIALIDADI Aperfeiçoamente na "Cal. 4.
Horário I 101;' ás 12 e 21L ás 6.

.

a. "ta••) (manhA) I DR. JULI 'Z Consultas - p.la manU.. Saude São .iru.l" 7lo 7ZHorir1o da. • la 11 uras " RUII Anita Garibaldl, ••fAUi,__ FILHO HOSPITAL. Prof. Fernando PauJino Consultório: R. Tiradentes, 12 _ la, A.I1dar _ FOlie;dae 16 li 18 Iloral. de General Bitteneolln.
.., Á TARDII -- dai , •• • Interno por I ''''10S do S.niço' 3246 .

Conlultórlo: - Ra. VI"r ••1- RilSIDBNCIAI J!ua Bo�. lf.Yai Ex I�terno da ",O" .nf.rma�. no CONSULTOlllO de Cirurgia I
-

.

'relu II - 1'0•••11'71. 139 Te1.2901 e Serv1CO di raltr:o-edntlJ'olo�la I CONSULTORIO _ :a.. .0. I Prof. Peàlo d� 1!!�uJ'a Residencia: R. Lacerda Coutillho, 18. � (ChácaraRei..- :lna Slo lor,••1 da Santa Casa do :RIO. ' lall. lO IILHEOS nO Z E.tagio por � ano na ".ater· 4 E a h) F e' 3248I'on. 1'11. DR. ARMANDO VAIJJ.. (Prof. W. B:lrardlnell�). RE�IDENCL\ ,_ I'.Up. BC!I-I
nidade _ J:Scola" O Sp n a - on. .

IS
Curso de n�ur(llorla (Prof. 'dt ° ns Te] 2166 • Prof. Otávio Roariguel Li:nli .

.

DR. SAMUJ:L FON8:BCA RIO DE ASS I

Austr��esilo)..
,

mi n.
Interno por Z �no do P nto �.-'.""""""'_•••""".""'�""".-"""""""'.I"wlVVV"oIY'J".W"""'"CIRUItGIAO·DJ:NTISTA Doa Servlçol de CUnle. Iafa..tll Ex Interno do HOlpita. mater-

TO MONIZ Socorro
Clinica - Cinrria - PrOtel' da A.. latêllcla Municipal I B<MI- nidada V. Amaral. DR. ANTON_

OPERAÇCESpib} de Carlda41., DO�NÇAS lNTJ:JlNA8
. DE ARAGAO. CLINICA DB ADULT ".Deni��!:. X • lafr••Ver",ll. CLiNICA M'lJDICA DII C:aI.Ui- Coraçao .. 1l8t��aro. !Dtel'!JIO, CIRURGIA TRlCUJlA'J:OLOGI.l DOENÇAS D. J.N:LÚR.\SConldltórlo •.•••i."ela. :a.a OolS II olDULTOS f�gado I VIU biliar.... 1:1na, "....-. Orto ,di. CONSULTAS: �o HOlpital d.

Y
- Alu,ia - noa o útlro.

t.
p

Pi >_ 11 C ·'d d 'd'á' t pela ma-
"trDando .aelld. •• N l!il C ltórl 'Vik ...ir I. "'onsultórlO: 10Ao n ... , . ali a e· I flamen eT.l.fon.: 1III Conmnltórlo: Ru. an.. a- onlu 0/ I •• DilI 111 às 17 diàriamute. nhã. '

CODIUlt.. : 4.. 8,08 ,. 11," chado, 7 - Coulaltall .al 11 la, �z�. 16 li 18 horal. :Mellos 1.01 SAbado. RESID:iNCIA: _ R' I' Dnutldai 14 00 AI 18 .IIor.. 18 hor..
. '.11 (t 1 I R 'dê .. RA B(\cala.... ílG Res: Bocaiuva lU. Shutel 129 - Telei. 8.288

I
•

Exclulivlmllnt. eom It.ora m.r- ll.. 'dAncla: Rua .a:c ai 111

·IF e�1 u��la.. a .

Fon.: _ 1.714. Florianóp01is. _

..... . Da8rm., li - "ODe: 17 on...

I
----------------------------------------

ORA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

DR. CLARNO G.
GALLETTI

- ADVOGADO
Ru.. Vitor ](eirllJel, 110.

I'ON.: 1.'68 - Florianóllolla

. DR. VIDAL DUTRA FILHO

.

DR. MARIO WEN·
DHAUSEN

MÉDICO DE CRIANÇAS
Consultório: Felipe Schmidt,

38 (das 14 às 17 horas)
Residência: Tenente Silveira,

130 (F",ne ,ll165)

DR. ANTONIO GOMJ:S DE
ALMI:IDA
ADVOG.\.DO

escritório " R"li.:anchl!
Av. RerciJio Lua, 11
'reJeIou: 11411 •

ADVOGADOS
DR. JOS� MEDEIROS

VIEIRA

CLtJo.;IC." MÉDICA 011 ADUVl'OS
Iil CRIANÇAS

Oonsultório - RUA Joio Pin
to, 10 - Tel. M. 769.
Consultas: Daa " la G I!c'!'- <.

Residência, Rua lIat.YiI. li
nior, '5. Tel. ll.SU.

DR. ANTONIO BATISTA
JUNIOR \

CLlNICA IlSPECIALl�ADA o.
CRIAl�CAII!

Conlnlta. d.. 9 A. 11 b'JuI.
Rec. I CUlll. :Padr•• lcoaUnlao.

I::!.

- ADVOGADO -

�aill:a Polital 150 - rtaja!
Santa Clltariaa.

Dr. Lauro Daura
Clinica Geral

Especialista em moléstias de Senhoras e vias uriná-

Dr. Cesar Batalha da Silveira
.

Cirurgião Dentista
CHnica da. Adultos e Crianças
Raio X

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

1

I

I
I..
I

I
I
I
l

---------�::::===-------_._----------:--

Lavan'do com Sabão

V'irgem Especialidade
da Gla. IITZIL INDUSIIIIL-,Jololllle. (1I!lrca -registrada)

e«:oDomiza-se tempo�e dinheiro

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



,
Flortanépnlls, Qu:.uta-feira, 26 de Outubro de 1955

"O Estado Esportivo"
� a � � ..

As - 8hs.
10) Atual. Atl:ólntida. Nac.
2°i) ,RANDOLRIRÓS DA .

VINGANCA _ Com: Tim .

Uma lInda ca�a de madeira, toda pintada a oleo,
CaRal sem filhos, procura' Holt.

� envlClraçada: venezIanas, c?m 7,40 de frente 9,00 dê flln-

Consertos de maquinas e quarto cóm refeições, em I no) RICA MOÇA E
dos, varan.dao, 3 q_uartos, sala, varanda, despença, agua,

relogios. 'casa de família dando pre- NluTA' -

C' 'F
BO- ,luz, chuveiro eletnco, fogão econômico, tanqj.le, quintal

, , - om' ernando com f t'fEndereço: C a p o e i r a s ferência ao perímetro cen- 'L t h: I
I arvore ru I eras, muro na frente, etc. por 120.000,00,

I amas - ec l1lCO 01' 'Isita a Rua C N 63' t C 't I l\.r t'

(fren, te ,

a entrada estrada traI. Telefonar para 3365 I' P' . 7 .

ampos ovps ,nes a apl a. mOvIVO:

b
-

) 'I ".
'I eços . ,00 - 3,50. , viagem.do Ara0,

. .

ate as 18 hOIRS. Censura até 14' 1_
.

- '., , anos.., Tratar no mesmo endereço.

•

lssoçl.aoão dos ServIdores Publlcos
de ·Santa Catorlna

os VIII JOGOS UNIVERSITARIOS ,

30.

Uma síntese do seu transcurso
VOLEI:
Farmácia e Odontologia. 2 x Direit'o 1 (sets de 15 x

10, 7x15 e 15x9).
Direito 2 x Ciêncins Econômicas ° (15 x 3 e 15 x 9)
Não se realizou o encontro finàl entre os sextetos da

Farmácia e Ciências Econômicas, por terem os econo

mos tas entregue os pontos da partida.
A classificação final:
Campeã: Farmácia e Odontologia, ° ponto perdido.
Vice-campeã: Direito, 1 ponto perdido.
ao lugar: Ciências Econômicas, 2 pontos perdidos.
Basquetebol:
Farmácia e Odontologia 40 x Ciências' Econômicas

28 DE OUTUBRO
PROGRAMA

7,30 horas - Torneio de Futebol no Campo do Àbri
go de Menores, entre diversas Repartições;

10,00 horas - Sessão cinematográfica para os fi
lhos dos funcionários públicos, no Cine RITZ.

20,00 horas - BINGO-DANSANTE, com eleição e

coroação da Rainha dos Servidores Públicos de 1955, nos
salões da Sociedade, dos Atiradores, à Avenida Mauro
Ramos.

Nota: Reserva de Mesas e Cartões para o Bingo, na
Sede da Associação, dos Servidores Públicos,
à Rua Trajano, 37. Telefone, 2298.

A DIRETORIA
Direito 48 x Ciências Econômicas 23.
Farmácia e Odontologia 36 x Direito 29.

Classificação final:
Campeã: Farmácia e Odontologia, ° ponto perdido.

CAMPEONATO BRASILEIRO DE VELA Vice-campeã: Direito, 1 ponto perdido.
O VII Campeonato Brasileiro de Vela, será reahza- 30 lugar: Ciências Econômicas, 2 pontos perdidos.

do em águas de nossa baía, em 29 de outubro próximo O· cestinha mór do certame foi José Carlos (da Fa ..

vindouro e obedecerá ao seguinte regulamento, recebido culdade de Direito), com 31 pontos, seguido do seu com-

da Confederação Brasileira de Vela e Motor: panheiro de equipe Acary Pacheco, com 29 e de Fernm-

VII Campeonato Brasileiro de Equipes. .

do (Ciências) s- com 28.

VII Disputa do Bronze Amizade, entre as Federa- Tenis

ções de Vela e Motor de Santa Catarina e a Federação Disputas individuais:

de Vela e Motor do Rio Grande do Sul.
.

. Direito.r I vitória.

I Disputa da Prova "Jureremirim", entre às Federa- Farmácia e qdontologia, 1 vitória. r

ções Metropolitana de Vela e a Federação de Vela e Mo- Duplas:
tal' de Santa Catarina, cujo trofeu foi ofertado pelo des- Direito, 1 vitória.

portista dr. Virgilio Gualberto,
-

Campeã: Faculdade de Direito.

I Disputa da Prova "Pimentel Duarte Il", entre às Vice-campeã: Farmácia e Odontologia.
Federações Metropolitana de Vela, Federacâo Paulista I Ciências Econômicas não se fez representar.
de Vela e Motor ê Federação de Vela e Motor ele :::anta Remo:

Catarina, cujo troféu foi oferecido pelo Exmo Snr. Go- I Em virtude do forte vento sul que soprou ontem, pe-
vernador do Estado de Santa Catarina. lia manhã, à hora em que deveria ser realizada a regata,

VII Campeonato Brasileiro individual, de barcos da
I
a prova foi transferida.'

,

classe "Sharpie 12 m2".
I Xadrez:

Estão inscritos para êste monumental Campeonato, I Direito e Farmácia e Odontologia empataram l)()l'

às seguintes Federações: 14
x 4.

Federação Metropol itan.a de Vela Atletismo:

Federação Paulista de Vela e Motor
. A primeira parte da competição terá lugar no es-

federação de Vela e Motor do Rio Grande do Sul I' tádio
do 14 B. C., sábado, à tarde.

Federação de Vela e Motor de Santa Catarina
Feder.ação Aquática Mineira ,

-----------

Federação Paranaense de Vela e Motor
Como -chefes das delegações visitantes, virão os se

guintes desportistas:
Federação Metropolitana_ de Vela � 81'. Wanderley

Cruz
Federacão Paulista de Vela e Motor - Dr. Mauricio

de Freitas Hess
.

.

Federação d.e 'Vela e Motor do Rio Grande 'do Sul -

Dr. Hugo Berta
Federação Aquática Mineira - Dr. Edmundo de

Puala Pinto
Federação Paransense de Vela e Motor - Sr. José'

Rego Cavalcante
A Comissão de Regatas será composta pelos seguin

tes desportista-s:
Federação Paulista de Vela e Motor - Sr. Leopoldo

PaJlazzio

; Federação de Vela e Motor do Rio Grande do Sul -

;Dl"i Claudio Aydos
-

Federação de Vela e Motor de Santa Catarina -- Dr.
Arnoldo Suarez Cuneo

-Federação Aquática Mineira - Rudolf Salomon
Federação Paulista de Vela e Motor - Sr. Carlos

Luz
"

Federação Metropolitana de Vela, ainda não -omu

nicou seu representante junto a Comissão de Regatas.
REPRESENTAÇÃO CATARINENSE

" Será a seguinte a representação Catar inense no

Campeonàto :
.

�_ . _

RAFAEL LINHJ:\RES:
RAFAEL LINHARES F'ILHO, O POPULAR -nr

LITOTI"
WALMOR SOARES
PEDRO SOARES
LUIZ FARIAS
JORGE BARBATO
LAURO BATISTOTTI
LUIZ ESPIN'DOLA

ESPORTE UNIVERSITÁRIO

O futuro Campeonato Brasileiro terá por sede a hela
.apital do Rio Grande do Sul, PôrtoAleg re, em 1 956.

Em contacto com dirigentes da Federação Catari
i ense de Desportos Un iversltârios," foí a reportagem ci
.ntificada de que os preparativos da repr�sentilçã�) cata

r

-inense ao magno certame serão mais intensos q ue n un

.a. Aliás, outra não pode ser a orientação dos neves Í'1'i-
'igentes da FCDU.

.

REMO
A 16 de Outubro será relizado, nesta cidade. o Cam

)eonato Brasileiro de 'Remo está próximo de sua realí
:;anta Catarina em tôda sua história esportiva. É de as-'
.inalar-se a grande importância da disputa, pois o Cam
reonato Brasilei 1'0 de Remo está próximo de ss u realí
.ação. O certame catarinense servirá para mostrar os

-lementos mais capazes de que dispomos para a organi
sação de nossas guarnições. Segundo notícias que nos

.hegam do, interior do Estado, intensos vêem sendo os

,reparativos dos clubes interioranos que virão [t capital
lo Estado.

,

............................................

HUDSON SIX 51
Vende-se uma em perfeito estado de conservação
Com Pneus de Faixa Branca, Radio 'e Pintura orí

rlnal.
.

Tratar no escritorio comercial de Osny Gama & Cia.
Rua Jeronimo Coelho 14.
FLORIANóPOLIS.

Boa ResidenciaPossivelmente em outra edição, daremos o nome de

um, velejador Catarinense, que com o concurso do mesmo,
subiremos .de cotação para o titulo maximo.

.

Digna de elogios é a comissão encarregada da sele
ção de nosso representante, composta pelos con hecidos
desportistas: Dr. Arnoldo Suárez Cuneo, Alvaro Acioli
Vasconcelos e Humberto D'Alascio, pela maneira ímpar
cial e acertada na escolha de nossa representação.

Aluga-se aprazível resiuencia de verão da Vva.
Euripedes Ferro, em Itaguaçú (Coqueiros), para o pe
'iodo de verão ou permanente.

Informação com o sr. Raulino Horn Ferro
Rua Conselheiro Mafra, 56

I

JÓQUEI .CLUBE SANTA CATARINA

Resultado das corridas de domingo
l0. Páreo � 500 metros

10. GAUCHO - Capitão, Seemann, 37 ks.
20. DIAMANTE - Noé Santos, 43 ks.

30. VALETE DE OURO - Milton Souza, 43 ks.
.40. LAJEANA FAMOSA - Osní, 47 ks.
O vencedor 'r:eteou 15,00 e a dupla 13, rateou 17,30

20. Páreo - 6,00 Metros
10. DESTROIER - Milton Souza, 45 ks.
20. ASA NEGRA - Capitão Seemann, 35 kg.
30� CIGANO - Osní, 47 ks.
40. DAMA DE OURO - Noé Santos, 42 ks.
O vencedor rateou 10,00 e a dupla 23, rateou 12,;jO

30. Páreo - 1.000 metros
10. PARANÁ _ Milton Souza, 42 ks.
20. BOLA DE OURO - Noé Santos, 52 ks.
30. MUSTÀFÁ- Osní, 50 ks.
40. SERENO -- Capitão Seemann, 42 k8.
50. 1\UNUANO _ Walvonvitz, 55 ks.
O vencedoi' reteOll 55,00 � a dupla 23, rateou' 112,50

'4P• Páreo - 700 metros
10. P.RINCll:SA _ Noé Santos, 42 ks.
20. BRAVAO - Capitão Seemann, 42 ks.
30. BELSONí _ Milton Souza, 50 ks.
40. LQLUANA - Osní, 48 ks.
·0 vencedor rateou 15,00' e a dupla 23, l'ateou 17,50

BENIGNO JOSÉ DOS
SANTOS

PROCURA-SJ;�

Com êst. vAlol!' ti. S .

Abl"i..,;. limA C!<lnta. 9ue

':'��i:i-iíi••!!':"
lhe ..enderá. juro com·

'II pensMlol" e

leve ....;. p6"";'SU6 residin-

,
ciAum lindo e útil presente:

um BELlSSIMO eOFREde J4CO aROMADO.

NCOAGRiCbLA
1l....o.r. 16

FLORIANÓPOl.IS �r� iA CATARINA .......

._-_._-_ ...._---_.-------'----

•

Cinemas
R I T Z

o Centro de Irradiação
Me1)_ta1."Amor e Luz" realiza

i sessões Esotéricas, todas 3S se

�,; gundas feiras, às 20,30 à rua

� Conselheiro Mafra, 33 - 2°
r' andar.

ENTRADA FRANCA

t
.'
!

DIVÓRCIO E. NOVO CASA
MENTO

""'Processo legal, rápido e

sigiloso, no exterior. Con
sulte sem compromisso, o

Escritório Jurídico e Admi
nistrativo. Caixa Postal
[23L Rio de Janeiro.

r! I

P

. Perdeu-se
Uma Caderneta dá Caixa

Econômica de número 7\1(;7

quem achou fineza entrega-'
Ia em Modas Clíper.

As - 5hs.
'I'amara LEES - Gino LEURINI em

O PRlNCIPE DA FLORESTA NEGRA
No Programa:
Cine Noticiaria. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos. Cadern"efa

Perdeu-se a Caderneta nO

06470 da. Caixa Economíca
Federal.

VENDE-SE

As - 8hs.
"Espetáculo de Téla e Palco"

Téla - Gino LEURINI - 'I'amara LRES
O PIUNCIPE DA FLORESTA NEGRA
Palco: - GRANDIOSO ESPETÁCULO

ARTISTAS INTERNACIONAIS
SANTIERMY e MISS DAISSY

Preços: 20,00 - 10,00.
Censura até 14 anos.

Na em:

No '1 sala de jantar
1 carro p/críança
1 bicicleta marca Maraton
Tratar à Rua Felipe Sch-

.

mídt, 131.
....-.............. ....• ............w_-.·.-_·..·.,.-.-.._- - - • .... '

-_.....�.-..-....

DOS
Prof.

CINE SAO JOSE
As 3 � 811s•.

Robert WAGNER - Ma
rilyn MONRO·E- - Zachary
SCOTT em:

JOGUEI MINHA HULH;ER
No Programa:
Esporter Na Tela. Nac.
Preços: 10,00 _,__ 5,00.
Censura até 5 anos.

As - 8hs.
Richard CARLSON

William LUNDICAM
Martha RYER em:

A CAMINHO DAS
ESTRELAS

Technícolor
No Programa'
Noticias Da Semana. Nac,

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

CENTRO EXCURSIONISTA "ARNOi.DO RAULlNO"

-WEDICIONÁBIO-
FUNDADO EM 16-9-54

Dentário

JOVEM CATARINE�.ISE I
.....��'===�-��.�,�-" .' ._-. ".", ,

AGORA, QUE SURGIU A TUA SOCIEGAOE \

MAIORES OPORTUNIDÁDES DE CONKt:CEn

TERÁS
A

As - 8hs.
Antonio CARLOS

Serg io de OLIVEIRA em:

O PRIMO DO
CANGACEIRO

No Programa:
Noticiaria Universal. Jor..

',-

TERRA CATARINENSE. NÃO -PERCA TEMPO, EN

vA- NOS HOJE MESMO, TEU riOM!:': ;: ENOERE

co A CAIXA POSTAL 489- fL0'RIANÓPOf:,IS-S.C.

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

CURSO "SANCTOS SARAIVA"
(REGISTRADO)

DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA
PROF. LíGIA DOS SANCTOS SARAI.,.A
aos interessados diàriamenta das 9 às 12 e das

14 às 18 horas
.

Rua Feliciano Nunes Pires. 13 -

atendeAs -:- 8hs.
"Sessão Popular"

Boh ROPE - Bing ENDEREÇO:
GROSBI - Dorithy LA_IreI.

3113.

MOUR em:
,�------------------

DE TA:e;�i�O?o� SARONG

Vende�se--Gabinete
I

--
.

Insta.lado num dos bairros desta Capital, vende-se
com boa clientela, um Gabinete Dentário composto de um
motor de coluna "Atlante", uma cadeira "Delta" um ar-
mário e demais materiais clinicas.

'

Tratar com Artur Antonio Meriegntto, na "Dental
Santa Apolonia" à Rua Tiradentes, 20 em Floríanàpolis.

Preço - Cr.$ 15.000,00

VENDE-SE

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO Florianópolis, Quarta-feira, 26 de Outubro de 1955
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Dia .5 de Novembro
"CHAPÉUS EM'TELEVISAO';7 UM nÉSFILE AINDA INÉDITO EM NOSSA CIDADE, EM BENEFÍCIO DA "IGREJA DE SÃO

DEU", DESIfILARÃO COM OS MODELOS'"CONFECCIQNADOS PELA SENHORA DOROTÉA CARVALHO COUTO, SENHORITAS
"GRANDgMONDE", ,

MESAS NA PORTARIA DO "LUX HOTEL", AO PREÇO DE CR$ 300,00
-----------------------------------.-------------------------------------------------.--------�---------------------------------------------��--�----

ti!!!! O (O••
-

., S �!!?o����!2u. N��!��t��. Você sabia que
� _ � � EM PLENA RUA! r- �� �----___1

, , ' No dia movirnentadiaaimo que marcou a inaug-ura-

Senhora, O meu amor I
ANIVERSARIOS ção festiva das novas instalações de "A Modelar", trans-

FAZEM ANOS, HOJE: ,formada, agora, no estabelecimento orgulho dos Catari ..

na-O tem des.l-DO
__:_ sra, Júlia Medeiros, es- nenses, verificou-se aqui um fato verdadeiramente in éd i·

4. posa do sr. João Medeiros to. Um grande artista cantou, gratuitamente, em plena
industrial residente em Blu- rua, diante de uma massa enorme de espectadores.

AUGUSTO FREDERICO SCHMIDT nenáu; Conforme foi anunciado, fazia parte do programa
- sta, Nice dos Passos daquela inauguração a apresentação pública do rene

Cardoso, aplicada aluna do mado artista Gilberto Milfont, da Rádio Nacional do Rio
Ginásio, "Coração de, Jesus" de Janeiro e Record de São Paulo, pela emissora local
e filha diléta do sr. João Ca- Rádio Diário da Manhá. Constituia um brinde de "A 1\10-

,Jistl'ano Cardoso e sua delar" aos seus milhares de fregueses e fans.
exma. esposa d, Donatilia Deveria cantar do alto do belo "vitre'aux", do pri-
dos Passos Cardoso; meiro andar, do estabelecimento. Em face, porém, de
- sr. João Tancoso uma anormalidade com os altos falantes e não cuuren-

- sr. Hercilio Vaz Vie- do desapontar a multidão de milhares de ouvintes, :tglo-
'sas, Fiscal da F:azenda mera.dos na Rua Trajano e adjacências o citado artista
- sta, Lourdes Haenslke, num gestó esportivo e gentil pulou para a marquise que

filha do sr. Gustavo Haens- encima o andar térreo e dali, em pleno ar livre. cantou

.ke, da Reserva do Exercito, vários números do seu belo repertório.
e sua exma. esposa d. Isole- Êsse gesto do grande artista foi entusiást icnruente
te Goúvêa Haenslke ; aplaudido como aplausos de simpatia e reconhecimento
- sra, Rosalina Kope, não faltaram à direção de "A Modelar" por ter propor

esposa do sr. Silvestre

KO-I'
cionado tão interessante quão inédito espetácu l�.

pe, residente em Itaiópo- -

liS_ sr. Dário Jeremlas 'Ou- .

' H O J E, N O P A S S A O O '

ríques, comerciante nesta I ::6 ;11.': OUTUB-PI,: I _

x- _

"raçl:\; I A DATA DE aO.TE RECORDA-,:'l'OS QUE:
"

C'
�

B-bl- MN-. sr. Elesbã? Leandro ---:: !.629, .

as tropa� d� Capitão Pedr(�Teixeira ch:- o·m. 'a I Ia na ao
l.l SIlva, comerciante ; I rn.ram a aldeia de Mariocai, mais tarde Vila de uLlI'upa; li,
_ sr. Hercilio da Luz Co- ,- 1.637, a Capitania de Cametâ foi doada a r'el ici- .... '. I'laço, grande esportista bra- mo Coelho _de Carvalho, por ca.rta-e-rég ia de Felip,3 III; «l�O "eOdCU O)

silei�o, resi�ente no Rio de j.
- 1.79'1,. nasceu .em Sa�to Amaro (Dahia), Miguel QUARTA-FEIRA, 26 DE OUTUBRO

'

Janeiro, e filho do saudoso "Calmou du Pin e 'Almeida, mais tarde Senador e -Marques Estou persuadido qUe nem a morte, nem a vida, nem
Dr. Jóe Colaço; de Abrantes, falecido em 5 de Outubro de 181)5: os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as

_ jovem Renato-Luiz, fi· - 1.821, em virtude da convenção do Beberibe, de coisas presentes, nem as fU turas .. '. nos podem separar
lho do sr. Norberto Silva 5 de Outubro desse mesmo ano, fdi eleita a Junta Provi- do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor,
_ sr, Antônio Corrêa soda 'do Governo de Pernanbuco, cabendo a Presidência (Rom. 8:38,39). Ler Heb. 10:35-39.

Lenz a Gervásio Pires Ferreira, embarcando nessj, dia, para
TENDO sido capturado em Hanover, Alemanha, em

VISITANTES Lisbôa, o General Luiz do Rêgo Barreto, que éra o Go- 1914, o Bispo Hans Lilje foi encarcerado em Berlim. Tô-

TEN. ADELIO DUTRA I vernador;
,

das as noites, durante aquêles últimos dias de lutas tre

Encontra-se nesta Capi- - 1.827;- travou-se um combate 'eentre o grigue mendas, os ra ides aéreos cruzavam o centro da cidade.

tal, em visita à sua exma , "Ururáo", sob o comando do Piloto Manuel João, e o Quando soavam as sirenas de alarma, seus guardas "e

família, o nosso prezado corsár-io argentino "Presidente", sob o comando de Tho- escondiam debaixo dos abrigos de segurança. Naquele
conterrâneo sr. Adélio Du- maz Allen. O combate teve lugar, na altura do Cabo de momento de eternidade, o Bispo Lilje se encaminhavu

tra, 10 Tenente da Marinha Santa -Maria e durou- 1 hora e 40 minutos, sendo o nosso calmamente para a janela escura de sua cela. PUX[lVa as

de Guerra e filho do nosso navio tomado de abordagêm ;
cortinas do "blackout" para olhar as estrêlas. Êsta gusto

distinto amigo '81'. 'Gaspa- ',- em 1.868, ô'então I Tenente-coronél Deodoro da era um símbolo. '
,

'

-ino Dutra, alto funcioná- Fonsec� com üma�ala �b_tA0 Batalhão' de Voluntários da Jesus encontrou estr1\I'as na hora mais tenebrosa de

rio elo Tesouro do Estado, e Pátria, e o então f"e'nente-cororiél Tiburcio de Souza com tôda a experiência humana, quando pendente entre a

de sua exma. esposa. urna ala do 160 fie Línha.. derrotaram os paraguaios, em-
terra e o céu. Estava pendurado na cruz. Suas ú.tirnas

Ao 'prezado conterrâneo boscados na Vuelta de Angusturra, no pestilento e dra- palav_:as foram de perfeita calma e f.�. "Pai, na" 'tuas
O ESTADO apresenta votos rrátíco Chaco; mãos entrego o meu espírito." Deus-Pai era ainda o Pai

de boas vindas e formula :._ em 1.876, em São Paulo, faleceu o Conselheiro de Jesus moribundo. O caráter de 'Deus não mudou, Seu

fpliz estada em nossa capí- José Bonifácio de Andrada e Silva, que foi Senador do amor, seu poder, sua proximidade - cada um dêstes

tal. Império, grande orador e poéta, tendo nascido em Bor- caracteristicos - fatos gloriosos eram como estr-êlas

CAP. ALTAMIRO FRAGA deux em 8 de Novembro-de 1827. Filho de Martin Fran- na escuridão da noite.
'

Procedente de Curitiba, cisco e néto de José Bonifácio Caldeira de Andrada e O R A ç Ã O

onde reside, encontra-se' em Silva - o Patriarca da Independencia do Brasil -- nas-
Nosso Pai, dá-nos a certeza de ti; quando a noite (:8-

nossa cidade, visitando pes- crdo em Santos a 13 de Junho de 1763 e falecido em São cura nos envolver. Atnda que vacilemos ajuda-nos a ser

sôas de sua família, o nos- Domingos, Niterói, em 6 de Abrfl de 1839;/ fiéis. Que tua presença, teu amor e teu poder, sejam co

so distinto conterrâneo sr. - em 1.917, no Governo de Wenceslau Braz, () Bi'U- m.o estrêlas cintilando sôbre nossos caminhos tortuosos,

Altamiro Fraga, Capitão sil aceitou o estado de guerra imposto pela Alemanha. Nós confiamos em ti. Nós de amamos. Amém.

ntendente da Reserva Re- Motivo, além de outros incidentes, foi o afundameuto de PENSAMENTO PARA O DIA

Este costume de duas peças desenhado por SACONY nunerada do Exército. 5 navios mercantes, havendo seguido para Dakar uma
Nos lugares escuros da vida Deus não nos deixou

pode ser usado de varias maneiras. Use com blusa por
O ESTADO formula os missão médica militar, que prestou assinalados serviços sem .suas estrêlas, Tudo que temos que fazer é olhar pa-

baixo. Com um cinto prendendo o casaco de mangr.s,
melhores votos de feliz es- ;\ causa aliada. ra. cIma.

compridas. Enfeitado de lã mais clara no colo. FOI'man- lada em ndssa Capital. André Nilo Tfl!lasco

do um U Bolsos, embutidos e galinha de ponta. Botões de
enfeite (Apla).

__

Senhora" o meu amor não tem destino!
Em mim tão só lavrou e fez tormenta,
Em mim tão só ardeu, magoou, fez ruina,
Em mim tão só .tristezas provocou.

Senhora, o meu amor é pobre e ardente.
E' um amor Rem história, solitário,
Amor que um peito só conhece e sente,
E que (1:>.8 próprias chagas se alimenta.

Senhora, o meu amor é tríste e inutil,
Não tem razão, é injusto e miserando,
Vive de enganos, de ilusões, do nada.

No entanto, é grande o meu amor, Senhora,
E' maior do que o amor que eu tenho ao mundo
Bem maior elo que o amor que eu tenho fi. vida.

ULTIMA MODA·

,

Preceito do Dia
I

O ECO-TECO CHO·

COU-SE COM UM'

EDIFICIO DE

PARTAMENTOS

HERANÇA FATAL
A sífilis passa do orga

nismo materno ao filho, du
rante a gravidez. O que va

le dizer: sil1ais de sífilis em

'.

'crian<;a recém-nascida reve-
,

Iam l111� J, mãe também tem HOLLYWOOD, 22 (U.
síIilis. :nesmo quando esta P.) - Um avião de esporte
não � t:: n h a' apresentado pilot<ldo por seu propr'io do
quai,ôq�ler manifestações da ao chocou-se contra um edi
doença. fício de apartamentos e pro-

S� seu filhin.hlJ nasceu duziu um incendio que cau·

com sinais de �ífilis, :sou imenso pânico no centro
procure sem demora o da ciçlade. Várias pessoas,
médieo }Jara se tratar. enh:e elas uma criança,
-- SNES. perderam a vida.

" LUX-HOTEL" Dia 5 de Novembro.-_ --

.TUDAS TA·
DE NOSSO

•••

'.

Experimente Doje
,CARAMELOS DE CHOCO

LATE
As casa que sempre têm

um suprimento de gulosei
mas, são sempre as mais

I queridas pela criançada. E
além disso, é sempre bom
ter alguma' coisa pará ofe-

II1'ecer aos amigos ou visitas,

Experimente fazer, êstes -ca
ramelos de chócolate que são

,deli'ciosos!
, INGREDIENTES:

,

zem parte da encomenda à BalcODI·S"a'Holanda. Juntar-se-ão a ou-:' I ..

tras sete, de construção ho-, Precisa-se ele uma com

l,andesa. Todas são de aço prática.
"SiEimens - Martin", têm Tratar em Modas Clípel'.
o comprimeento de cinquen- NADA RESOLVEUta e seis metros, calado má-
ximo de três metros e se- LONDRES, 22 (U.P.) -

tenta centimetros e podem Informou-se esta noite que
deslocar mil toneladas. Es- a princesa Margaret ainda
tão aparelhadas para rece- continuava indecjsa qüan
!:ler cinco canhões, quatro to ao seu noivado com o ca

:norteiros, duas calhas de pitão Peter Townsend: Am
lombas de profunidade e to- bos v-oltal'an1 a encontrar-se

ja a aparelhagem que a na residencia de Michael

5'uerra moderna exige para I Brand e senhora, que lhes
êste tipo de navio. ofereceu uma recepção.

RITA F. SNOWDEN (Nova Zélâl1dia)
----------------------------�---------------

DUAS NOVAS COR· NÃO HOUVE INCI-
VETAS PARA A DENTE ENTRE LOTT

MAltINHA E ETCHEGOYEN
'

RIO, 22 (V. A.) - Depois
de trinta e sete dias de via
gem, chegaram a Guanaba
ea as corvetas "Meari" 'e
"Solimões", respectivamente
comandadas pelos capitães
Osvaldo Pinto Carvalho e

José Júlio de Souza Gal-

VIVER.! MORRER!
DEPENDE DO SANGUE, O SANGUE É A VIDA

As parturientes após ,a �estaçõo, devem usar

SANGUENOL
RIO, 22 (V. A.) - O ga

binete do ministro' da Guer
ra informa serem inveridi
cas as notícias sôbre o in
cidente que,teria havido en

tre o ministro Tex.eira Lott
e o general Alcides Etche-

contém excelentes. elementos tônicos:
Fósforo, Cálcio,. Arseniato, e Vanadato

de sódio

OS PÁLIDOS, DEPAUPERADOS.
E. S G,O T A O O S. MÃES QUE
CRIAM, MAGROS, CRIANCAS

RAQUíTICAS, receberão a t�ni-
vão.
Vieram de Roterdam e fa-

goyen.

1 kilo de açucar bem fino
2 coll1eres de sôpa de gli

cose

1 xícara de chá de água
8 barrin,has dé chocolate

dissolvidas depois num pou-
co de água quente�

,

..

100 gr. de manteiga
40'0 gr. ,de creme de leite
MANEIRA DE FAZER:
1. ,Ponha para ferver o

açucar, a glicose e a xícara.
de água até que 'comece a es

pessar. Junte então as bar
rinhas de chocolate dissol
vidas, a manteiga e o creme

de leite. Deixe ferver bem,
mexendo sempre até atin
gir ao ponto de bala que de
sejar. (Faça a prova do ,pon-
to) "

2. Uma vez que esteja ben

espesso, derrame sôbre uma

pedra mármore previamente
unta.da de manteiga e antes

que se esfrie, corte com uma

faca, no desenho de sua pre
ferência. Guarde depois nu-

I
ma lata bem fechada, mas
só quando estiverem bem se

quinhos. (APLA).

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

CON�BIUSTAS
�al�do 1l1.IClO aós trabalhos da agência de colocação

do Smdlcato dos Contábilistas, confQrme letra b, do art.
.�, dos Estatutos, informamos ao's pl:ofissionais que te.
mos uma colocação em firma conceituada deRta Capita�
para exercer o cargo de contador:, Os interessados devem
20mparecer a êste S.indicato, à Rua Trajano, 12 10 andar
,ala n'Ü 8 telefone 386Ô', n? expediente, normal d�
comércio.

,João Momm - P'residente'
em 15 ,de outubro de 1.955. ",

AVJ::NTU:R,AS .00 ZE-M'UTRETA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Expresso Florianópolis LIda.
lransporte de cargas em geral entre

FlORIANOPOllS1 CURITIBA E SÃO PAULO,

Dr.Constantino
Dimatos

MÉDICO CIRURGIÃO

Doenças de Senhoras -

Partos - Operações - Vias
Urinárias

Curso de aperfeiçeamerrtn
e longa prática nos Hospitais

de Buenos Aires

CONSULTO'RIO: Rua Fe

lipe Schmidt, nr. 18 (sobra
do). - FONE :t5l2.
HORA'RIO: das 15 ás 18

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

Contador (A)
Precisa-se de um (a) su

jeito a horário Comercial,
tratar à Rua Deodoro 7.

COM. VIAGENS DIBI:1'AS E PEBMANENTES EM CUBOS PKOP&IOS

DOCES
Aceitam-se encomendas de

docinhos em grande varie

.íade: Tortas e Bolo de Noi
va, Salgadinhos para Batiza
dos - Aniversários e Casa
mentos.
Rua CeI. Melo e Alvín 17 .

Tel. 3.416

MATUI�: P'LORIANOPOLIS
Escritó:lo:

Rua Padre Roma 50 - Terreo

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n. 134

Fones: 2534 - 2.536

Caixa PostAl, 435

End. Telegráf1co:
sandrade e 'I'ranspolís

-o-

I'ILIA�: CURITIBA rlLlAL: 8.10 PAULO
.

! horas.
AveDlda do ..tado 1_/78Viaconde do ruo Branco

(1f12,JI>
Residência: Avenida Rio

Branco, n. 42.
Atende chamadosTelefone: 17-IO-t1

1'eler0n� 1D.
São Paulo - Cap1tal - S�.
:lndereço Telegráfico:
Bandrade -e Tl'an8polt.

--o-

Endereço Telegr.á-tic:>
Bantldra e Transpol1.1

�

(A,�nc1a nt. BJo -4_ Janeiro __m Belo Boríson'. COIII tr".,. lIIit.8 aü
81- f'klilo e... a .lbaprêaa d. Tran.pertif� lDou O.aIaI 8lA.)

.,-, rO of COOPERÁRIO A VOSSA DISPOSICAO
CONSERTA-SE FOGõES ECONÕl\UCOS. SERVIÇO

RAPIDO E GARANTIDO. ATENDE-SE CHAMADO À
. DOMICILIO.

Operárío: - VALDEMAR POSSAS - Rua "3 de Maio"

(Beco), no ESTREITO.

Eslud'8nte
Universitário

Procura quarto indepen
dente com refeições. Preferi
vel mobiliado.
Tratar à Rua Cons. Mafra,

)9 Quarto n. 12.

Em fins de outubro cor

rente, o PROF. DR. HU
BERTO ROHDEN, sobeja
mente conhecido através de
várias dezenas de livros fi-

e A R P I N T E I R O losófico-espirituais, dará
.

.

início a um curso filosóficr

Está à disposição de seus rreguezes e amigos, atendeu- �Ol: correspondência, em 20

.do á domícílío, a .Repartições, Êxecuta serviço como:

con",
lições com 100 perguntas,

ser tos coloca cão de vidros, aberturas, fechaduras, lustrar em 10 meses, sendo a men-

etc., .

",

'la'lidad� de Cr$ 110,00.
Atende pelo telefone, n:3478. _ No fim do C�ll'so, os estu-

Rua Conselheiro Mafra n. 33 _ l�u1tes receberão um volume
.

':.presso contendo a maté-

1:J t
� - .a versada no mesmo, ulte-

..[ ar :,clpaçao iormente desenvolvida e

iprof'undada.
x x x x x x x x x Mais informações e ins-
K ARTHUR

.

THEODORO � HERCtLIO COSTA x .rições junto ao INSTITU-
x DA LUZ � - e - x TO BRASILEIRO DE EX-
x - e - � SENHORA x TENSÃO CULTURAL _

x SENHORA � x mEC, Cx. P. 5076, São Pat;-::
K � • •

-
X 'o (e NÃO ao Prof, Rohden),

x Participam aos paren- � Participam aos parentes x d-ando nome, sexo, idade,
x tes e pessoas de. s�as re- �c pessoas de suas relações, x rroflssão, estado civil, en

x lações, o contrato de casa- \0 contrato de casamento x lerêço, cidade, Estado.
x mento de seu filho LAÉ- �'de sua filha L1!lDA MA- x ATENÇÃO _ Não man

x LIO, com a senhorita Lêda 'RIA, com o senhor Laélio x ,Ie dinheiro. As lições ser-
x Maria da Costa. Luz. x he-ão enviadas mensalmen-
x �

. e, de duas em duas, pelo
�eembôlso Postal. - (Br.}.

MOTOU ALllIN 10 H P
Vende-se um novo ainda

encaixotado. Entrega ime
diata.
Cartas - Caixa Postal,

226
Florianópolis

CIRURGIÃO-DENTISTA
CONSULTóRIO - Edificio Paternon - 20 andar

sala 203 - Rua Tenente Silveira, 15
•

Atende diáríamente das 8 às 11 horas.
3as e 5as das 14 às 18 horas.

'

li'.m Capoeiras atende aos sábados á tarde

x o o o o o o o x

x o .LAÉLIO .e UmA o x

o
.. _-- confirmam o xx

,.� o o o o o o o x

x :0: Florianópolis, 15 de outubro de 1955 :0: x

x x x x x x x x x Na rua Tiradente fi casa

a seu DISPOR

"O BARRIGA VERDE" ·

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

Fone - 23-77.

..
-

COQUEIROS'
um otimo lote de terreno

nclus lve planta elo prerlto a

ver construido, rua Juca do DR LAURO CALDEIRA DE ANDRA'DALoíde, fundos para a p�·�i.�a . :. .

las Saudades.
'

ICapoeiras
Um otím i lote de terreno,

:10 loteamento Portela.
Tratar com Eduardo San

.os
Rua Visconde Ouro Preto,

PERDEU-SE
Cautela n? 9G83 emitida

pela Caixa Economica.

Caminhonete Tipo Furgão
Acha-se a venda, no Comando do 5° Distrito Naval,

uma camionete tipo Furgão, Marca Chevrolet, modêlo 1950,
necessitando reparos, que poderá ser vista diariamente das

)9,00 às 12,00 horas e das 14,00 às 17,00 horas.

Os interessados deverão apresentar propostas en, en

. elopes fechado, até às 12,00 horas do dia 29 elo corrente
mês.

-�.s;a.�:--.
�:'YfIII' -

- -=.,.---=- � II �-:
"'" de �'" um

-_ --

,,__ tCUI h...t cU 00-'n, It:•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• do bU�O -1.. ••, c:et" I
\im, \ooge de ()ftCic �, . � �;C' '. ;

� Em Lages, no lul do Brun, o melhor I :
: Desconto eapec1al para OI lenboru 'flajanHa. : I
t ! I

S �_A.: H O � SOE. �
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Distribuidor

Parliclpação
JOSÉ DA SILVA

e

MERCEDES BARCELOS DA

SILVA

têm' o prazer de partrcípai
a V. S .e Exma. rami'Li c

contrato de casamento de

seu filho Clemente com a

Srta. Anatalía Hnl:l:t Amo

rim.

HERMENEGILDO FRAN

CISCO DE AMORIM

e

I1ULDA DE AMORIM

têm o prazer de participar
a V. S. e Exma. familia I)

contrato de casamento de

sua filha Anatalia com o

Sr. Clemente Pedro da Sil
va.

Comercio - Transporte.
Run João Pruto, 9 Fpolli

c, RAMOS SIA •

Clemente e Anatalia
Confirmam

.,. Partícroacaor-
Otília Ramos Lisbôa e Maria Noronha Lisbôa partici

pam aos parentes e pessoas de suas relações o. contra.to de
casamento de sua filha Lauricília com o snr. Nílton Pírath.

-0-
Àrnoldo Pirath e Bllsilícia Tavares Pirath participam

aos parentes e pessoas de suas relações o co_n!r:ato .de .casa
mento de seu filho Nilton com a srta. Laurícílta Lisboa.

Nilton e Lauricília
confirmam

Fpólis, 15-10-55.
----

Vende�se·-Gabinele Dentário
Instalado num dos bairros desta Capital, vende-se

com boa clientela, um Gabinete Dentário composto de um

motor de coluna "Atlante", uma cadeira "Delta", um ar

mário e demais materiais clinicos.

Tratar com Artur Antonio Menegotto, na "Dental

Santa Apolónia" à Rua Tiradentes, 20 em Florianópolis.
Preço - Cr.$ 15.000,00

VENDE-SE
Uma linda' c'asa de madeira, toda pintada a oleo,

envidraçada, venezianas, com 7,40 de frente 9,00 dê fun

dos, varandão, 3 quartos, sala, varanda, despença, agua,

luz, chuveiro eletrico, fogão econômico, tanque, quintal
com arvore frutíferas, muro na frente, etc. por 120.000,00,
sita a Rua Campos' Novos 63, n ésta Capital. Motivo:

viagem.
Tratar no mesmo endereço.

CURSO "SANeTOS SARAIVA"
(REGISTRADO)

DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA
PROF. LíGIA DOS SANCTOS SARAIYA

atende aos Interessados diàriamente das 9 às 12 e das

14 às 18 horas
"

ENDEREÇO: Rua Feliciano Nunes Pires. 18 -
"I;e 3113.'

•

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A Festa das Rainhas
CARTA DE PRIN

CIPIOS
RIO, 24 (v. A.) Encoe-

tram-se reunidos nest. ca-

Em JOI-Dv.-Ie o magnil.·co certame. flel-4a pita I altos dirigentes cios ór-
• • gâos ela Indústria. tmt�ndo

a S4.a.' f,e'I.-a uede.-ro�. l'ul4ura e Beleza de as�u�1tos l'cbcjn.nadlJ�; c?!n
I � � '" I • I a pl'OXlITIa segllnn;\ reumao

Na tarde de sábado, dia 22, lá fomos nós para Join- Domingo pela manhã houve um coquetel no "Boa Vis- plenária da índústrta, a rea-

ville, para a "cidade das bicicletas" e elas ruas ínt.ermí- ta 'remis Clube", quando foram entregues brindes as raí- Iízar-se de 7 a J de nOVCll1-

náveis. nhas de todas as cidades e a senhorinha Célia Medeiros, bro vindouro em Pôrto Ale-
A cidade apresentava um movimento intenso, pois fi varias ofertas do comércio local. .. Esta reunião tambem gre. Entre as quesrocs ventí

noite se realizavam doís bailes, um no CLUBE DE JOIN- esteve mui brilhante e agradou sobremaneira aos presen- ladas 'estão a aprovação do
VILLE e o outro no HARMONIA LYRA, um clube de aspé- teso regimento de trabalhos da-

cto harmonioso, ampla séde e apresentação rica e de bom Assim a FESTA DAS RAINHAS alcançou pleno êxito quele conclave, no qU:J.1 será

gôsto. e tudo decorreu com entusíagmo. discutido e aprovado c ante-

Seu conjunto comporta além _do grande �al�o de dan- Ficámos sensibilizados pelas gentílezaj, recebidas pelo projeto da "carta de �)l_'il1c.\-
sas, com parco para representações, galerias outras ct.e1Am- representante deste diário, o que daqui agradecemos e nos pios da Indústrta" Na l-r�
denotas como uma boite, bar, restaurante, salas de estar, congratulamos com a Oomíssâo Organizadora p210 êxito sente reunião representa o

toíletes, etc. do magnifico certamen.. . Rio prande do Sul ,() indus-

Uma séde social realmente bonita e dentro de todos oS TÉO sn,v.\ trial Carlos Tanhauser.

requísítos modernos, onde se realizou a tio ansiosamente
esperada FESTA DAS RAINHAS ...

Fez música durante a resta, a orquestra local, ;'CO
LUMBIA", que foi um fator mui Importante para msjor
brilhantismo da noitada ...

�ianóPolis, Quarta-feira, 26 de Outubro de 1955

Major Rui
MAIS UMA VEZ CONDECORADO

Acaba de ser agraciado pelo Ministério de Justiça
e Negócios Interiores, com a medalha MARECHAL SOU
ZA AGUIAR, o nosso antigo colaborador e oficial da Po
lícia Militar do Estado, Major Rui Stockler de Souza.

Tendo, o Major Rui, através as colunas .dêste jornal,
desenvolvido em várias épocas, idéias e teorias em pró]
do desenvolvimento dos BOMBEIROS da Milícia Barriga

...........

1··0
..
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.....

NJ'..IV·
....

E
.......

R
.....

S�·R';O"lwO.,.....D.ç...�C.._.._-...'-"'-'"""'-··
....._,.I.·_.. Verde, regosljado está êste jornal, em ver o seu colabo-

. A A ARTA' DAS NA CARCAÇA UM rador receber especial distinção que lhe é enviada pelos='

NACO-ES UNIDAS
BOMBEIROS do Distrito Federal, pois a medalha em

BRILHANTE :fóco, pertence àquela Corpo-
, RIO, 24 (V. A.) -- Manoel ração que, naturalmente, ao

A's 22 horas tiveram início as dansas, com muita aní- NOVA IORQUE 25 (V
.

I ôb ti li
•

,
, • i naciona so re u 1 izaçao pa- Tomaz Ramos, português, agraciar elementos estra-

macâo .e entusiasmo... A.) - O presidente da As-Icifica da energia atomica e encarregado da desmonta- nhos, deve ter feito em re-
A orquestra "COLUMBIA" é realmente uma orquestra sembléia ge -al da N

-

"t t disern ui r.; G s 1 açoes a um crescen e en en 1- gem da carcaça ia "Constel- conhecimento a competên-
para dansas, com seu repertório exclusivamente de sarn- Unidas, José Maza, do Chi- menta do dever de comuni- latíon" da Panal".'. ('UP., há A •

I - cia, aos esforços e a capaci-
bas dos bons 'e de músicas ao gosto dos que dansam, Notá- le, o secretário geral, Dag dade neste mundo". Disse três anos, Sê dessroccu nas d
mos que' os rapazes e as moças, em Jnínville, dansam um Hamrnarskjold t lt itt'

dade posta ao serviço a
-

c e ou ros a os que: p�r mUI o ernpo, sera
I proximidades

de Congon!1;l,S, causa comum, ou seja: - o
tanto diferente dos daqui, com todos os bamboleios e mo- funcionários da organização conhecida Nova Iorque co- encontrou dentre os re.stos reconhecimento dos servi
vimentos de corpo e não ímpertigadoe e eretos, tezos, ape- internacional, participaram, mo a sede elas Nações Uni- do aparelho stnístrudo um

I
- .

. - ços, o desenvolvimento da
nas caminhando pe os salões, o que detestamos. juntamente com o prefeito das.. I brilhante amarelo, defeituo- eficiência e o merecido "me-

As horas corriam sempre com especial animação e de Nova Iorque; Robert vVa- O prefeito ponderou que a so, de 5,43 qutlates avaliado lhor bem estar" dos abnega-
com o grande salão repleto de pares. Mai., tarde houve gner, das coniêrnorações do fundação das Nações Uni- pelos peritos da Caixa Eco- dos SOLDADOS DO FOGO.
numa das depenelencias do Clube, a prova de testes, com ,100 aniversário da assinatu- das foi o "começo da unida- nômica em C2�1 r nl cruzei
as senhorinhas CÉLIA MEDEIROS, LEONI VIEIEA, MAR- ra da Carta organica da de mundial" e encareceu a ros. Trata-se de uma pedra
LIS WALD1CK, ZILAH TAVARES 'I'IETZMANN, S!.LLY ONU. Em cerimonia realiza- necessidade de exercer as', talvez ortgínárln ela Arr.ca e

I"RITZ e LlA rrEREZINHA CAPELA, respectivamente d� �a Prefeitura, à qual as- Nações Unidas "sua influ- a primeira do seu gonero a

Rainhas dos Estudantes de Joinville, Lajes, Blumenau, sistíraml 250 pessoas, entre ericia vital para a salvação vir para o Brasil.
Brusque, Rio do Sul e Florianópolis... as quais a sra. Franklin Ro- da civilização". Wagner ma-

A prímeíra a ser feita todas as perguntas progl'ama·- osevelt, viúva do extinto pre- n if'estou qUe as realizações COMPAREÇAM AO
das, foi a nossa representante senhorinha LL\ 'J.'EREZI- sídents, que preside a Co- �a� Nações Unidas nos 10' HOSPITAL MILITAR
NHA CAPELLA ... E assim se sucederam toêl.as as ou- missão de Hospitalidade de últimos anos e o temor da
tras ... A seguir houve a apresentação á sOcledade ali pre- Nova' Iorque para as Nações guerra atômica criaram a

sente, sendo tambem a primeira a entrar nos repletos sa- Unidas e outras personali- "intensa esperança de que a

Iões do "HARMONIA-LYRA", a senhorinha LIt\ CAPE:!.LA, dades, os oradores ressalta- O!H! possa achar algumas
não sendo aplaudida como merecia, como também as ou- rarn a significação e os pro- das necessárias soluções pa
tras candidatas e sómente a representante local é que foi gressos da organização. ra a sobrevivencia do mun

vivamente e delirantemente aplaudida.' Também aparecia en tre os do", Uma das árvores da
Após a apresentação, falou �o microfone o Presidente convidados o dr. Manuel praça recebeu o nome de

da Comissão Julgadora, dr. Helio Milton Pereira, que deu Prado, ex-presidente do Pe- "árvore das Nações Uni-
o resultado ela seleção ficando em prímeíro lugar a senho- [·U. da�) '

.
. �-.,.._, Sounis Ao nosso companheiro Major Rui o O ESTADO envia

rinha CÉLIA MEDEIROS, filha do Dr. Paulo Medeiros e Hammarskjold declarou
.

b d M d· F'lh' Dt:. Lafay'ette Vinnl1a. cumprimentos pela distinção de que foi alvo.
net.-L do Desem arga 01' e eIras 1 O.

<I.ue, desde 1945, q.uando. se' O PLEITO Dr. Ervino Eugênio K01l1- -----
A seleção aliás foi feita em derredor de 'lma grande fundaram as Naçoes Umdas I U A I Smesa, com a comissão de um lado e do outro lado, a an- "milito aprendemos sôbre as

I
NACIONAL pat:-cker. 1'....

.•••••••••••••••'1•••••
didata. Foi uma verdadeira sabatina para a,:; Jovens l'ai.- dificuldades de construir RIO, 25 (V. A.) - Pelo NOVA IORQUE, :'4 lU. P.) nhamente cert03, progJ1Qsti ..

nhas, com perguntas sobre literatura, al'tê, eleganci'ia, co- uma ordem mundial pacifi- boletim oficial do TSE, 011- x x - "Ataque frontal ao - Um veterano do joma]is- cou hoje que o generalissimo
nhecimentos ger-ais de ciencias e outros pontos. Tudo isto ca". Acrescentou que "entre '. tem dado à publicidade, são x Poder Judiciário. Pela Francisco Francl) não c'eixa-
foi levado em conta com o garbo, o aprumo, a pôse, a fi-· amigos, podemos partilhar' O� seguintes os resultados primeira vez, na hist6na po- mo espanhol, de rr.emóri'l rá o poder antes ;I':)S pl'óxi
nura no trato e as belezas fisionomicas das candidatas, das esperanças e, este ano, dns eleições de três de outu- lítica dêsté país a nação tel;- prodigiosa e aup,;lldo.3 f'stra- mos 13 anos.

Um verdadeiro teste de inteligência e ]J'.·epa o que asso- o do 100 aniversário das Na- bro, até agora apurados na- temunha campanti�l. tão in- •••••••••••e•••••••••_••••••••••a.·•••ae••••

berbou as jov,ens soberanas.,. Disse-nm (\ Presidente dr, Ç6(,3 Unidas, temos o direito l!llele colelldo tribunal: Jus- famante quanto e�ta. �) Ju'-
.

Helio Milton Pereira que a .s;eleção nã0 era de elegancia. d,e nos mostrar mais espe- celino, 2.692.575; Juarez, diciário, último refúgio da

tão somente, prevalecendo os conhecimentos das candida- l'ançados do que nos atreve- 2.406.025; Ademar, lei, derradeiro abrig(l dójs di-

tas. mos durante vários anos". 2.138.414; Jango, 3.241.986; reitos do cidadão e Ll:lS fr�!J1-

_ Diss_e-nos �inda o dr. Helio .�ilton ue sabia que. a se-I? secretário geral se referiu. :\1ilton, 3.112.107; Danton, quias democráticas, conver-

leçao nao haVIa agradado partlcularmente as candIdatas
,.
a l'ec:ente conferencia in ter-' 1.]] 3.675. teu-se em aI vo dos ataqt,es

que obtiveram colocação abaixo das tres prims.il'<l.s col(Jca,- . do golpismo preCi�')J11ente
(\as, mas �ue a cO:l1lssao'era co�posta .de. val'ia'3 pesscas e AMPARO DA ONU porque à hora em rJu(> f;}e

como preSIdente tmha que segUlr a malOl'la. ruir desabará o rp�im,�. Mas,
Como já dissemos linhas,atraz, as palmas deveriam ter T'"

.

,

bd
.

I 'd
ainda hesse )Jassc, manife,,-

sido fervorosas para todas, mórmente em se tratando. de erao OS palses SU esenvo VI OS ta-se aquela duplicif',ade en-

convicla.das de outras cidade:>, que para ali se ll1ovimenta- �cr'lLle, 25 ('0. P.) _ A cria. da mais". '8milio Nunez Por- tre carismática e cÍ?.1h'� do�

rum com ,suas famílias: .. Houve extranheza t.ambem, de e:iir, da corporação financei- tua.ndo, chefe da delegação golpistas. À hora mC:,;11la em

ser a' candidata desta Capital a primeira a entrar no tes- ra internacional foi um êxi- cubana. falou durante os de- que empreem:em a tlemo1i

te, enfrentando "a- banca examinadora", que de certo mo- te notá':e' _ declarou o de- batps sdbre o tema: "Desen- ção do Judiciário, anIlH�i,,111

do prejudicou-a pois que as outras ouvindo-a e vendo de ]('gauo (:l1bano na Comissão volvimento economico dos uma batalha judiciária, não

que se procedia a sabatina, tiveram mais chance em suas E';onómic[: da Assembléia pai"es r;ub-desenvolvidos". O para corrigir defeit,),!; do

respostas ... Mas logo a primeira ... Foi dura a prova, en- geral. I.'i�:s advertiu confiar 'JI'ad(IJ' diRse que a criação pleito, mas p:3.l'a alt')ra:. na

frentando uma comissão de pessoas desconhecidas. ('m que "a posição de Cuba ela COi'j)ol''lção é "um êxito medida de sua.:; conv�niên-

Tivemos de palestrar com a senhorinha ZILAH TAVA- no mercaco açucareiro nor- que !>Jr s; <�ó justificaria sua cias, o resultado d:!s u�n[L".

RES TIETZ_MANN que nos declarou ter respondido tudo '.c-a;nencano não piore ain- cxistent:Ía (das Nações Uni- Monta-se a al.t�rn3tiva: ou

perfeitamente, dissertando com segurança sôbre a arte LIas: (' 11 fé e a esperança
vencem a bata!t,·, Judic(ária,

classica do ballet e outros pontos, nada lhe valendo seu (;IJI!1 (,ue o� povos do mundo (lU desmantelaH� a Ju:;tir,a
conhecimento de ingles e frances, linguas de que é profes- voltmn' ;;eus olhos para as Antes, era a rnc:ml:.i llnha do

sora tendo cursado um grande colégio no Rio, ,mde viveu TENTATIVA DE Naç;l.es Unidas". Resumiu a

I "�.10,gan": ou "e�eja11l flS ,:lc:i- I
muito tempo. No entanto sua' classificação foi nos i.cltimos

, FUGA situacho eeonomica interr.a- çue�. A mesm't lmha proflln-
lugares. Realmente ela é uma moça instruida e o nosso ('Í01WÍ. ressaltando que pa-' �amer:te imol'r.l dos (,ue se

b�te-PfLPo pe:de�-�e nos meandros da li�er�tul'a e cOJ1he- j RIO, 25 (V. A.) __ Infor- rece haver tendencia para IlGs.urglam contm a fra,ld,� e

cimentos val'lad1sS1l110S ... Julgou-se preJucllcada, mas li nwrY! de São Paulo que de- r;iol'ar H situação dos países hOJe pr'O'ganl o esbulh,) e a

comissão é qu� deve t.er a palavr�. . .

_. I PO!S dé dominarem os carce- sub-dt'sel:volvidos enquanto ll','u:pa<;'�l), ,�omo ,,'3 a llsur-

Como flol'lanopohtanos, quel'1amos naturalmente Que reli'os e os vigilantes, mais nos l11fJis favorecidos o pro- lJ::,·rao nu'" fo;;se llll:::t Ll,::lrl

a nossa linda 'e insinuante RAINHA, senhorinha LIA TE-I de cem ]Jresos da cadeia de ü,'l'essc t;e dá a passos largos. da fraudulenta dO poder '.

REZINHA CAPELLA, tirasse, sinão o primeiro lugar, pois Santos tentaram fugir, ante- Annlisou a situação de Cuba! .

regundo o dr .Helio Miltono, a senhorinha CÉLIA ME- onlf,m. �el:do obstados devi- 'em I,alticular, com especial I
·*·w·.·.••._ : � �

DEIROS foi. realmente a que merecia, pois respondeu. t.udo do a pronia intervenção da 'interesse pela situaçã\ açu-' UM EMPRESTI�O
. com ma,estl'la e segurança, mas ao menos outrrt classlflca- guarda militar do presidia. careira. . I RIO, 25 (V. A.) - FOI, en-
ção, já que ela bem merecia pf'Jos reais at_ributos de lJele-

-/
camm)wdo ao Tribunal de

za, finura de trato, el�ganci� bondade e con�e(:imentos, soe'lo O·u soe I A- Contas para r�gi�tro, o con-

melhores, segundo oUVImos de pessoas que asslshram a;,
. tl'íLt(] de emprestImo no va-

p.rov�s, do que as outras que ficaram-lhe acima na classi- gapital 'acima ele Cr$ 300,00, para negócios de mi- 101' ein(;o :nilhões de dóla·

flcaçao. nérios exportáveis para nacões estrangeiras. Tratar com res concelhdo pelo Expol't
Bem tarde, quando a festa estava no auge, tev� lu- Comandante Luiz Gomes, p�ssoa autorizada pelo Decreto aHd. JmpOlt Bank ao govêr-

gar a coroação da rainha dos Estudantes de Santa Caiari- Federal 37.350, de 17 de maio de 1955 no
.

no de Estado de Minas Ge-

na, senhorinha Célia Medeiros, no trono armado no pal.co
.

Lux-Hotel _ Quarto, '420 rais. clim �aI'antia do T,e-
do Clube, feericamente iluminado ... Ela estava cercada Atende até sábado à tarde. SOUl'O N;:lclonal, destinado a

das outras soberanas o que foi o momento culminant"! (la realização do programa de
linda festa... P·ROCLAMARA' A REPU'BlICA' de5enyoJvimento agrícola.

Foram batidos muitíssimos "flasch", num bombardeio
dos ,.fotografos... N V' t N d S I

- Di'E assim terminou a bonita festa, graças aos eSforços O le am O li, venceu' 1em MELHORA
dos Estudantes de Joinville e dos representantes d?, U.C.E., SAIGON, 25 (U.- PJ _ O 10 ministro Ngo Dinh Diem, ADENAUER
das outras cidades...

que foi vencedor num plebiscito, ante-nntem reali:�aúo r.e- BONN, 25 (U. P.) - O
Foi muito merecido o brilho cintilante da reunião, p0is lo qual o ex-imperad-or Bao Dai é destituido como chefe eslado de saúde do chance

Os rapazes realmente trabalharam para i·sto e tiveram a sa- de Estado, vai proclamar a republica no Viet Nam do Su; ler Kcnl'ad Adenauer, reco-

t1sfação de ver coroados seus esforços. e apresentar-se como o seu primeiro presid·ente, >:egundo lhido ao il'ito desde 18 dias, J

se anunciou aqui. Diem cavou o tumulo do ex-in1pel'ador, I
é "sat.isfatório", segundo se

f A d M·
1tl'avés do referendum popular, derrotando Bao Dai por anUilCÍoli, hoje, oficialmente.

ura eel-menlo e Issa naioria esmagadora, Os resultados de' 4 das maiore,> Cidll.-I "Nilo se apresentaram com·
.

_

cleé\ dão para o primeiro ministro anti-comunistas 751 mil rli��ar:ões"·) disse um porta-
A família de Antenal' Boaventura da Silva, agradece a votos contra 10.705 em favor do "play-boY" de 42 anos qne voz ofieis.] em entrevista à

todos que a confortatam em tão doloroso tranze e convidam reside atualmente na Riviera francesa. Nos meios aut(ll'i· imprensa, Ao que· parece, Ipara a Missa de 7° dia, que mandam celébrar no próximo zados se diz que Diem vai proclamar na quarto:!, feira, dia esta foi uma referência à fe

dia 27 do corrente '(quinta-feira), às 7 hôras, na Igreja feriado, e depois com os membros do gabinete, diPlo.matas bl'e_alta que teve o

chance-'ISanto Ai1tônio. e pessoas gradas preSidirá a proclamação oficial da Hf'pú- ler, durante o fim da sema-

A todos que COJllparecerem a êste ato de fé cristã, an- bÚca, tendo ele co:rno chefe. Em Saigon, Diem Obteve- .. l' na pasilada. A febre causou

424.126 votos e Bao Dai R-penas 2.036. . _! apr3ensões. I

O Major Rui, que desde
há muito, vem desenvolven
do, não só através da im

prensa, como também, pelo
intercâmbio entre os mili
cianos de vários Estados,
urna campanha de reconhe
cimento e caracterização do
que seja, em verdade, os verdadeiros serviços de' polícia
e a verdadeira função do policial, tem feito jús, pelo de
sinteresse própr!o, e convicção em pról da causa que de
fende, de algumas provas de reconhecimento. Daí o ser

êle, dentro da Corporação, um dentre os raros portadores
de condecorações federais, pois já possue as medalhas
;\'IARECHAL TAUMATURGO DE AZEVEDO e PRIMEI
RO CONGR�SSO BRASILEIRO DE MEDICINA MILI
TAR.

Deverão comparecer no

órgão Alístador anexo ao

Hospital dê Guarnição de

Florianópolis, de 25 de Ou

tubro a 10 de Novembro, a

fim de tratarem de as.nintos
de seus interesses, os cida-

dãos: �

Dr. Emílio Leão dr. Mattos

13 ANO S
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A cena passou-se no Estreito, numa das noites de

foglletór1o e cachaça, para comemOr[ll� ali [l, vitúria.
(20 urnas, 20 derrotas).

Ao atiçar das bombas, sob berreiro infernal, os

pacíficos festeiros viram um trabalhador que recolhia
à casa, depois do dia ganho:

- E' chofer do Hoepcke! E' chofer do Hoepcke!
E, ato contínuo, rodearam-no ,e espancaram-no a

pauladas, na maIs estúpida e covarde das atitudes.
Para a imprensa que o Palácio amilha, atos como �

êsse não representam nada.
•

Reinou absoluta ordem no Estado. Todos' estavam
garantidos!

Lá mesmo no Estreito, o lar da sra. Orlandina
Bucheler foi crivado de bombas e morteiros. O indi
viduo que comandou essa façanha hel'oica sabia que
na residência alvejada §e achava uma pessôa enfer

ma, além de fisicamente incapaz e que, em virtude
dos estampidos, teve a sua saúde ainda mais abalada
por umâ crise nervosa.

Isso, entretanto, não vem ao caso, pois houve
perfeita ordem em todo o tenitório barriga-verde,
As inocentes e angélicas manifestações dos udenista,s,
dizen� lá as autoridades � a impr,ensa agronomicas,
processaram-se com exemplar respeito a03 adversá
rios!

Na Ponta das Canas o pessedista Manoel Sebas
tião recebeu umas facadas. Simples, divertimento dos
udenistas! Desordem? Não! Nunca!

Ainda no Estreito, o chefe pessedista, em compa
'nhia de amigos que acorreram no momento, tev.e' que
proteger o portão do seu lar contra a invasão dos
aleg'res foliões da Udenilda.

Isso não foi provocação nem ameaça! Claro que
foi antecipação carnavalêsca! Inoc'entíssima!

Com todo o respeito e humildade, em nome dos
pessedistas vítimas, pedimos desculpas ao Governador,
ao Secretário de Segurança e'à fonriidável imprensa
cristã e democrática!!!

_teclpam agradecimentos.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


