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Ano XLII i Sem outras indagações quanto ao resultado do pleito
último, aínda não concluido e menos analisado, caberá aos

N. t2. 31 O
.

I futuros dirigentes do Estado pesar e medir as forças poli-

I tícas que aquí exercitam a Democracia.

weeec................... O sr. Irineu Bornhausen, na sua falta de preparo para

Florianópolis, Quinta-feira, 27 d-e-O-u-t-u-b-r-o-d-e-I-9-5-5------"-I---...;..::.::.;::.::..:..::::.:===C::rt:::=1ii 'as responsabílídades do poder, acreditou, em 1950, que lhe
, seria empresa facílima destruir a oposição, representada

àquela época pelo Partido Social Democrático. Se S. Exa.

, 'Ma II S" I"e�a I -que . o �..o.l·p e- . �e 24' de A�osto"
��:�et::i�r:,��;li����e�s�v::l;:�:e f����:����,so:!��S r�c���t��

_

centro o que nela não podia negar: a presença de uma.

enorme parcela da comunhão barriga-verde.
Desastrado e desprovido ele senso politico, e Gover

nador udenísta só pensou em liquidar a oposição. Tratou-

loque'ri'lo elliJt �'/d -t· t d
"

CI b d L t
a corno se fora minoria sem qualidade e sem quantidade.
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: .. .t_ Surgiu da� � elerrot� ofi�ial d e1.9�4..E já :1gor� �e .sabe
RIO, 26 (V. A.) O che disso, pOIS consideram tal c10- DIsse ele que a açao do Menezes Cortes tem o direito pedir que volte ao poder a i que a maiorra das sítuaçôes mumcrpais, nos dOIS últímns

fe de po�ícia, c�l'o�el ?,eral; �un:er:to sl�bv�r,,,vo �, c;);no I Clube da Lanterna é l:nais le- ele mandar abril' .inquél'ito. mesma canalha que há um
I p�eitos, foram e.le�tos pela O?OSição ..

De fato, foran: can

do Menezes COi tes baIXOU U, tal, nao poderia ser inserido gal do que o golpe de 24 de Tem amparo legal a sua me- ano atrás foi dêle apelada didatos da oposlçao os prefeitos eleitos de Araquací, Cam

seguinte po�'t�ri� eletermi- �mata.. agôsto, que até agora não foi elida. O Clube da Lanterna, num golpe de Estado que boríú, Campo Alegre, Campos Novos, Can�inhas, Chapecó,

nanelo provle1enclas para 11,- O presidente da Cê.mara motivo para a abertura de porém nada teme. Continua- deu como resultado o gover- Concórdia, Crrcíúma, Ibirama, Imarui, Indaial; Itajai, Ja-

·p�ar as atividades do Clu- elo Distrito Federal, vereá- inquérito. E acrescentou: rá na medida de suas forças, no atual, do qual faz parte raguá do Sul, Laguna, Lajes, Orleãs, Palhoça, Porto-Belo,

be da Lanterna: "O chefe dor Salomão Filho, v.u [JS- "O chefe depolicia coronel a procurar um meio de' im-lo chefe de Policia. Porto-União, Tijucas, Tubarão,. Urussanga, Sombrio,·Tur-

ele 'polícia elo Departamento sim vitoriosa SU:l. tese, pois vo, Xaxim, Xanxerê, Seára, Herval, Presidente Getúlio,

Fed�� ele Segurança Pú- ha�a hle elesde o �icio �e
�����.�� I�pmang� �apanduv� RiifNe�inh� Jaguaruna, Tan-

blica, usando das suis atri- °lnPaonstl'foesàtoinserçãO cm �lta da SERV IçO M ILIy,AR gará e Florianópolis.

buições legaís c tendo cm elo clube da Lan- Esses nomes e esses números \ndicam que a oposição

vista que o manítesto da co- terna. deve ser consíderada no Estado, pelo que representa.

missão executiva nacional e
.... IJS I "-I I· B "I· t t· ·1 d Repetir com ela o que o sr. Irineu Bornhausen fez não

elo Conselho Central elo Clu- FALA O PR�SWr.�,1 ,'«; DO () C 'areu meu os. ra81 elros na os e na ural za os. SÓ será servir apenas à minoria, como excluir da comum-

be clft .Lanterria assinadn a Cf,UBE SOO l-tos 'ap t
-

'I t 19 dade a verdadeu'a maioria.

12 elO' corrente mês de outu- RIO, 26 (V. A.) - A 'pro- e ai ��S�D ac@o 80 comp e arem 8110S. No Legislutívo, igualmente, as. fO'rçàs oposicionistas

bro pelo seu presidente Fide- posito ela portaria baixada RIO, (ARGUS) - A fim idade, estão obrtgados.ao ser- ou filhos de brasüetr.is nas- mantema maioria de representantes do Povo.

fT' lis Santos Amaral Neto, à pelo chefe de polícia, man- Ie esclarecer aos jovens' CI I viço militar. Incluem-se' nes- cidos no exterior (j ue (,pt:. - Assim sendo, só os raivosos irresllOnsáveis negarão

margem de i4w�st.ües doutri- dando abrir inquérito sôbre .espeito ele seus deveres pa- ta obrigação os brasileiros rem pela nacíonaüdado bra- respeito, consideração e acatamento à parcela maior na

nárias, cuja livre manítesta- o manifesto do "Clube da ra com o serviço militar, a por apcâo e os naturalizados. síleíra, de 18 a ·:5 anos de representação política .e administrativa de Santa Catarina.

eâo é assegurada no artigo Lanterna", que nas expres- Diretoria de Recrutamento O art. 181 ela Constituição idade, inclusive, estão obri-
141 da Constituição, part.gra-,

sões ela própria, portaria - do Ministério ela Guerra está Federa], que trate do assun- gados à prestação elo serviço ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

fo quinto e que, por .sí mes- contém implicitamente um divulgando as díspostções le- to, determina que as mulhe- militar. Os que tiv,�ron até
mO' não importariam em prá- apêlo à resistência ao cum- gais que regulam o assunto. res ficam isentas do serviço 60 anos prestarão êsse servi- REGRESSA O GENERAL CANR.OBERT
tica punivel (artigo II pará- primento de ato.ou decisão Das informações ora objeto militar, mas estão sujeitas ço ·em missões não comba-

grafo seg,mdo inciso letra da justiça eleitoral que, por de divulgação, elestacam-se I aos encargos que a [(;i est."J.·- tentes, de acôi.'do com as WASHINGTON, 26 (U, PJ l\'IF;NSAGEM DO CUmE

"a") da lei 1802, ne 5 ele .ia- ventura, não venha a aten- as seguintes, rehitiva.s ao i belecer. A obrigação militar suas habilitaçõ2s técnicas - O gen. Canrobert Pereira MILITAR A CANROBEttT

neil'o ele 1953, que define OS der as teses defendielas no Serviço da Defesa Nacional: do.s eclesiásticos, seguEd,) o e capacidade fisica. As 111U- da Costa, chefe d·) �sta,jo RIO, 26 év. A.) - Os cir

crimes contra o Estado, a mesmo manife�to - o. pre- Todos os bl'a.sileu\)s natos, a ).11eSmo dispositivo constitu- lheres poderão volunt'.l.da- Maior Geral das �orl)ás ar- cuIas militares prepararam a

ordem, a política social e elá sielente daquela organização, �ompietar 19 anos de idaele, cional, será cumprida nos mente habilitar-f-.e ele acordo madas do Brasil, .par�iu des- mensagem a ser encaminha

outras providencias, t'ontém Fidelis Amaral Netq, falou à '). contar de 1.0 de janeiro. servicos das forcas armadas com o regufampnto e�pecii\is ta capital às 9 da manhã da ao geneJ.!al Canl'obert Pe.,.

implicitamente um apélo à impTensa. do ano em que ating'irem ou n� sua assist�ncia espirl- em cursos de enfermagem e de ontem via aérea; com des- reira da Costa, ao regres3ar

resistência a ato ou decisào I
.

I tual. O mesmo art!o'o esta- outros compativeis com suas tino à sua terra. O gen. Can- dos Estados Unidos. EstiL

d J t· E'l·t· 1
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a us Iça � e1 Ola que Pol"- -. .. ,-
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- .- bel'ece que nenhum brapllel- c1pt1dões. l'obert 'V'eio para cá em agos- mensagem, que e:-; a am:-;:-;,

ventura não venlla a aten-

I
o poderá, -a D:- l'tir da idade' to último, parn tratamento rêcebenelo aS3inatmas no

�:s�so t��=�if:Setf:.n�!�:l::ni�� ·Ta-I'bem-·esclareceo do':: 31��'�i�l� p���t:/J�::tr�:��O ÍU�� DR, RUBENS. DE ��te�����alf:a������i�l� El� ���b�r:���r�:er: :eg��;:�
que para a apuração do fa,-
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. ". ç��. publica
..

?U ú,c�rúq.·�.t';::- ARRUD_A RA.MOS uma intervenç\í.o e, desde gen. Canrobert: não que-

te, .seja instaur::..do lnquérj,- ..
-_

_. _.
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__,_". _� ,I_� "
p.rego en� !x:-t1c�clf' .1ULlllfHl' Para LaJe!:; segmu õutem I.:mtão: apresentou me1.l1(,ras. réndo' �le fornu1. fl.1o:;unrt ln }-.

\

� policial na Delegacia- ele Havendo a' 6az,eta, dto onteni, retificando ar- t . ca, sociedade (h1". ;t'i:i);'Wltlltt 't.,� Jtfl�1t :d't,f".JhffiCIJ <1"0 Dra�:,.) generaLbras,ileiro vhja í.>�t1 lest�-lo à
_ op,el2:ada d,; e.�ta-

segurança PolítÍi�i:1 da_ f'ivi- tig-o anterior, assegurado não ser exato' que, nos .lista ou empl'e�a enncessÍ'Ó- �il,'6 dr. Itufbelí.s de Arruda' aviãO' -especial das forças :U'.f ·fante _, VIa-gel}l, c;;l.JYta,'aci2.3

são ele Policia Política e 80- primeiros dias de outubro de 1950 tivesse publica- lária de serviço p{lbli.c'1, "em Ramos, advog-ado daquele' madas dos Estaelos lJnt:los seus, que' muitõ o eSGirnam e

cial". (lo. al'tig'o furibundo contra o jornalista que este. t prova de te,:-s� alistado, estabelecimeilto de crédito e
I Ac·ompanham-no a f.·J.mJlul. e ,admiram, valem-se clp,;'ce

subscreve, esclareçO' que êsse desmentidO' é menti- er reservist::.. tJ.U gO:l:lr Isen- diretor dê.sote diário. I seu medico pe":soal, o major meio para apre�entar ao che-

NÃO CONSTAR\ NOS rO'so. ;ão O serviço rnilitat Ci)l11- Luis Guimarães. fe e amigo carinhosos vo-

ANAIS DA C.\,\'IAK1 A Gazeta, realmente, lJUblicou artigo agre- lreende tres periodo<i: alista- iJos de boas vinelas de"cjail-

CARIO(�A (lindo, aos lU'imeiros (lias da derrota pessedista, o nento, convocação e j)Ó�- HOMENAGEADO do-lhe de todo o COt'lic;?to o

RIO, 26, (V. A) - A co.. jornalista que a .servira llor mais de um lustro, :onvocação. O alistamer!to RIO, 26 ('l..A.1 - - Fun.. 120 MILHÕES mais pronto e completo res-

mlssao eliretor" da C\mara sem O' mínimo pagamento.
cionários elo Harnarati ;JfE'S- RIO, 26 (V. A.) - O prfl- tabelecimento.

elo Distrito F8dern.l resolveu Esse artig'O' está l)ublicado na edição de 6 (le 'omeça aos 16. a-nos d� id.u-
I
tal'nm uma home!1ugem ao sidente ela República san- Esteja certo. v. exeiiJ,. da

não aceitar o maniJe3tO do outubro ele 1950 daquele Jornal, nO 3.815, sob o. tí- te e temlin:1 a,) inid:::.r-.'ü a chanceler Ralll Fernandes, cionOu a lei do Congresso sinceridaele desta singela cle-

Cl'ube ela Lant�rna; (Jlé' seria . tu10 "EM 'l'ORNO DE UMA NOTA" e assinado pe- onvocação, 1St,' ,�, a,)8 19 a- pelo transcurso ell) seu Rni- Nacional que autoriza o po- l11'onstração de apreço.a que

transcrito a peelido do ve- lo sr, Martinho CaHado Júnior, Diretor de Reda- lOS. A convoCQ(,':lO termir.:a. versário natalic:io . .F.:m nome der executj.vo a abdl' o cre- faz jus ele direito o éminen-

r.eador udeni.sta Wilson Lei- çli.o do jornal. 10 máximo mu ano depois. O dos funcionários, o cmbai - dito ele cento e viate milhões te chefe, cuja firmeza ele

te Passos. O docu:nc:nto.. (e- ] f )eríodo cie pt,s .. canv0ca·cão xador Camilo 01i\'dr::t ;;,'-,uc1u'li de cI'uzeil'os para ::ltf�nder ao caráter- e atituele e cUJo o ES-
Aí ficam os daí os para re l'escal'em a memó- -

pois ele agitaelos debates, foi ria hoje tãO' c3ijuecil1a 'do diretol' e CO'-prOlJrietá- �omeça ao terminar a cfln- o aniversariante 0xj)l'imindo pagamento de elespesas i�o:n pírito de nunca de;llIentid:�.

finalmente lido na tl'ib,ma rio da Gazeta. locação e vai ate f,Ot; 'J5 [).n0S a alegria dos servidorc"l eia a conclusão das obl'as de lealdaele à sua classe ,;f!rão

na sessão de sexta· rei.r?:1 ál- RUBENS DE ARRUDA RAMOS 1e idad.e, incl.u ii .e. j<�111 tem- Casa ele Rio BrH n:�J p �la ni).- instalação da ll';jna 1:ermo- s'empre elos mais encorajad:)·

tima. Vários vereadores 111'0- po de g·�terl'a, �oJ lS ,,:, �.,ra- ta e apresentanclo-Hl'3 ,):< lU'- elétrica de Candi,)l;a, no Hio (res estimulos a todos o,; que

testaram na oca�i.ãl) e antcs_ .;;ileiros natos, natuCalizal1us lhores votos ell:) reliciel[ld!�s. Grande do S�l;. vestem dignamente ii f'Hela

•
IA...N.-•••............,.�......................�..._-...�..-_,...........

•....,......,._._.�·,.ra.-*"'........• •......,._-__..-.-.,...__�J'.·,.W"---l-.·_"_'_� ".........J-....._..?-.."._.._.........�_.M....................�.J-....�..,........-..."'••-_....._.....__........-._._-••_......�".•. �......�. neste país.
Após permanência ele oito dIaS na nova terra, reahsa-

R d
-

d· Ilh
com passagem por Jaraguá, surpreendenelo-nos, mostrou

dos os. contatos inieiais com a sua gent,e e o novo traba- ecor açoes a a o I'esultado benéfico ela pequ2,na propriedade e da coloni- I Esperamos que retorne v.

exCla. no menor pJ'azo, a.J

lho, r,etornei a São Paulo 11U1.n, imponent.e, só
..·.,idu e .t.l'a.l1.- sação alemã. Nunc.a V_imos estrada (;om. tantas 1.labit�.cõe.s"'"

' convivia diurno de sellS ea-

ql1l10 Junker da KOl/dor, a flln ele provleltn(.lar a mdlb- e nem tantas habltaçoes com a graça e os. enfeites I,ecu-
II maraelas e amigos, para,

pensavel vinela da família. Veio, composta de minha mu-
-_..

liares ás residências alemãs. Casa de beira-de-'estrada, nos quem a fortaleza de fmimo a

lher e dois cãesitos que não tivemos coragem de abando- ITAGIBA CA'C\l:f'OS
lagares nossos conhecidos, são choças de. barro e sapé, su- retidão de atitude e o robns-

nar em Cu,2a estl'anl:a, tão ligaelos 'estavam ao p�sso afé- ,�ei-o aelormecido, tornando-me dono elo nosso destino. jas e miseraveis, sem confôrto ou higiene, sem 'plantas 01: to espírito militar de qUí:'

to, á nossa sentimentalissima estima de bon.!, latw0s..�m eontente por conduzir e nã ser c nduzicl à velha m cl� I arranjos inelicadores ele bom gôsto e carinho. E nesse as- tantos são testemunho" na

elem_orada viagem em automóvel, �Ul'ante dOlS lo�goS C!l�s paulista do "non ducal''' d�co". 00 cansac� ObrepUjOllO o
I lJ2CtO nossa última visão ele São Paulo, na estraela sul, fô- prilhfj,nte carreira de v. ex-

_, e sob temp.eratura de qu�sl 40 g.raos. Nunca vlaJ<1n� ra:tIS
.enso elo dever, do que o' Lúcio tem alta �oç�o. I ra �e�olad?ra ..Miséria e abanelono, vida primitiva. de ani�. cia. representarão sempre

el.e.200 quilome,tr03. e, por ISSO, a J01'naela de ljlH1.�\mil cas- Prosseguimos na l11:lnhã de domingo de Páscoa. Bela mais llTaClOnalS. ..' , . ," "

uma presença confortador3- e

tJgou bast.ante:, cleJXanc:?-n?� e�au.�tos. Aos qua.1O Eêres, e quente manhã, mesmo em Curitiba, cidade que mais t::u.',
. _ Blum,enau, co�n l?n�� lUa a belra-l lO, mtenso l.?mer- re'Vigorante. Que Deus guar-

todo,s mannhenos ele pllmella vlag_m., ,"
de vim a conhecer sob o apelido ele "Cidade Sorriso". Hu- Cl? e f1oI�sc.ente mdustua, com as c�sas de telha elo;, in- de v. excia.

_

Anoitecemos em Curitiba, em pleno s�naclO no �1elUla. mo ao sul, a caminho ela nova residência. Após 2 horas e clmados, lIilltando as .que_ ficaram. alem-�e�o, para dar

Nao tenelo feito l'c::;Cl'va de hotel - 110S 0011.> te1111)08 em
DOllCO Lúcio anunciou' aos seus moraelores a llusao de que por la amela se encon-

que o Braz, model'ní.'·simo, cobrava cliária de vin�e ntil réis,'
_ Vamos entrar ·�m terra catarinense. travam, em humaníssimo sentimento. Mas, sentia-se, pai-

incluinelo refeições - muito nos 'custou con:,c:O;LUt'm_os ap�- E logo depois:
rava 'no ar algo de anormal, de angústi� e mêdo. A EuI'o-

sentas e jantares. A ansiedade se agravava pel� mtensl-
_ Já estamos em Santa Catarina,

pa e�tav�. em guerra.. Itnjaí, Tijucas. Vista pela primeira
dade do apetite e eI� cansaço: ,A.boletamo-nos, alma:, 1111111 Entravamos em terras catarinenses, não no Espoir de vez, a. noIte, a longa rua desta cidade, tinha-se impressão
hotel perto ela estaçao ferrovlana, em quarto \�om Janelas Gonneville mas em um Ford 37 valente e rijo.

ele gTanele centro.

para a rua e exatamente à frente de ponto �inal de b�n- Minha'mulher, abatida por intensa dôr ele cabeca de-
- Esta cidade á- grande, afirmei. o desembargador Hélio Fer-

eles, onde êk:s, para o retôrno, .pr��icavam :nten,:o !'tudo sabituada ele qualquer viagem em automóvel além. cia� r:t-
- .Parece, mas n,ão é. A?enas esta_ rua compridi1 e na- reira Vasconcelos, relator '.lo

de ferragens e ele vozes, com o mtUlto de apoquentar os
pidas corridas dentro das cielade3, realisava o velho sonbo ela maIS. Chamam-n a de CIdade Ilusao, disse-me o cata- processo em q\1J) a secçáo ja

que dormiam nas ,Visinhanças.
_ ..,

de conhecer a terra de que tantas vêzes ouvira falar- nos
rinense- cicerone_ UDN daquele Estado p1eitea-

Esquecemos o nome elo hotel mas nao a nOlte mfe�" meios germano-blumenauenses de Rio Claro. Penando, to- Florianópolis surgio afinal. Entramos nela Pp.la Rua va a anulação do pleitn, sob

na.1. Devo e3clal'ccer que a cael� virada el.e b�nde, com os
I davia, pela coincidência infeliz da oportunidade surgiclr. �o Conselheiro Mafra, das mais antigas. À noite, e no, tem- o fundamento de que' o mes

l�dos consequentes, corresponellam os dOlS caes com so- momento em que, naquela cidaele, cada .vez mais distante, pos do racionamen'to de luz. Atravessada a ponte nÜLge:-�- mo tinha sido contêJ.mi).1;:'c1o

noras latidos dentro elo quarto.
.

se encontrava gravemente enfêl'mo o seu pai. tosa, após dia inteiro de fórtes alegrias visuais, ante pai- com o voto c-omunistl'" (:on-

Até ali, fi�al da primeira. etapa, tudo correra �em: �e�l Roelando sempre, ,enquanto OS cães ganianl cleviclo ao sagens novas, óra violentas, entrar na ·velha rua l'epre - cluiu s�u parecer, acolll1do

qualquer engmço ou anormallelade. Houve u,m det<dhe. �:o- calôr e à prisão prolongaela, vimos desdobrar as inesql1ecl. sentou grande chóque emocional, depressivo. Outros, em pelo Tribunal B-egion:11, com

_ go após Capã.:> Bonito o volante do �utomovel me ��ral\". ! veis paisagens, dominaelas pela imponênCia da Serra do identica3 situações, teriam o mesmo sentimento. ÊITO psi- a seguinte observação: "As

�avi� anos não dirigia, apesar de diplomado com �ls�m- I
Mar postada ao fundo como gigante adormecidú. cologico ingressar a visita pelo lado mais feio. Por que não eleições se ganham llas muas

çao nos idos de 1928 nos austéros 'tempos do dr. duâge , pela F.elipe Schmidt, de mais agradavel perspectiva? e não nos tribunais",

Ramos, dono absolut� elo trãnsito paulistano e pavor ·dos Joinville, onde almoçamos, agradou-ROs. Rua,; largas No afobamento da chegada, em co�pleta exaustão,
motorista:s. Pedi ao nosso para substituí-lo por atgum tem- e residências confortáveis bem localisadas em centros de desconhecendo os hoteis além do La Porta que me impres-
po. Desconhecendo a estrada e as manhas do veiculo pedi- grandes terrenos. Estranhamos a ausência ele calçamento, sionára pelas pequenas janelas e modéstia dê seu carelá

lhe ficass.e atento e me orientasse tanto quanto -possh:el. po.rque eu: noss�s Estado � primeira providê?�ia do] Pre· pio, rumanos para o Hotel Magestic, do Miguel Feliz. Q1Je

Seguia elevagar cauteloso inábil, em- curvas capric!laa::u; feito conSIste em calçar a CIdade com paraleJ.eplpedos. Me: nos valesse ô nome do proprietário. Jantar nãp havi:t mais,
"!la e:>treita e si�1Uosa estrdda, povoaela de fantasmagorico.3 ele-se sua capacidade admini3trativa- e a importancl� ele passada a hora regulamentar. Lanche não serviam pC'lo

caminhões. Após algum tempo, como nenhuma reromen- loc�l ?elo nill�e�o ele quadras de ruas calçadas. Fil:ma::; es- mesmo motivo. Contentamo-nos com um café servirlo em

dação me fôsse feita estive a pique de me c'OnsiderM o peclahzadas, a epoca, contratavarp e executavam calça- garrafa térrúica e pão com manteira. Não estavam,)�.; em

mesmo pintacuda do; outros tempos. Olhei ao espêlho pa- mentos de milhares de contos de réis para pagamento em condições de reclamar. Aceitamos a of·erta do destino e

1'a dizer algo ao Lucio e vi, penalisaelo, que ele dormia 1'1'0- pr�stações mensais d� C�?CO contos. "Um pouco à vista c nos recolhemos. Dando por findo o agitado dia de l'm ji

fundamente. Havia seis dia.:; que viajava quasi sem clescan- o resto a.perder .d.e .vlsta .

_

distante domingo de Páscoa.

so'. pe Florianópolis ao Rio, ida e volta, sem esc�lfts. l)ei- O trecho Jomvllle-Blumenau, pela estrada ele entao, RIO, 2-9-55.

�G.o.oa••ae••�•••••••
-

.

: DIRETOR :/
• •
• Rubens de •

i Arruda Ramos i
: GERENTE II' Domingos F. •

: de Aquino !· -

i.....••..···········,

• •

em maIOria

EXEMPLO!

RIO, 26 (V. A.) - Telo/,ra
ma de Cuiabá informa Que

EVACUARAM
HELSINKI, 26 (U. r.) -- O

primeiro - trem com sul'dad'ls
russos pl:!-rtiu á noite ele on

tem rumo ao leste, éLtravés
do .sul da Finlandia, aballclo-
nando a base naval d0 Po1.'lr

kala, que será devolvida a

este país.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



2 Florianópolis, Quinta-feira, 27 de Outubro de 1D55 o ESTADO

Tem a venda
Uma casa a Avenida Mauro Ramos
Uma casa a rua Visconde de OU1'0 Preto
Uma casa a rua Deodoro c/13,50 de frente e 46,60

de fundo.
Uma casa e um lote a Avenida Santa Catarina -

MINIST2RIO DA AGltICULTUkA
SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA )<'LORESTAJ.
" ( . ..... i &

REGIONAL
-�

:6.DJlINISTIl.&C.iU Mês de Outubro.

Iled.çio .'Oficia••, l rua COIl'
) F

,.

N I Rua Felipe"'<\CORDO" COM O ESTADO D-r;
.elheiro Mafr., n, 1611 Tel. 1022 1 sábado (tarde - 1 armacia e son -

S.&NTA CATARINA - Cx, POllul' 11.. Schmidt.
� V I _S O

.

Diretor: RUBlíINl 1.. _AMOS
2 domingo _ Farmácia Nelson _ Rua Felipe Sch-

A Delegaclll Florestal �Reglonal, midt.
no sentlde, ele eoíbír, ao máximo pos- Gerente: DOMINGOS' 1'. DI

3 segunda-feira (feriado) _ Farmácia Moderna _

AQUINOsível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de Impe- Rua João Pinto.
pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos- que RepreaentaJJtea: 8 sábado (tarde) _ Farmácia Santo Antônio _ Rua
acarretam tais práticas. torna público e chama a atenção Representaçõ.. A. 8. Lnra. Felipe Schmidt, 43.d� todos os proprietários de terras e lavradores em geral, Lt��a 3ena<!�r Dilntal, 40 _ iO 9 domingo _ Farmácia Santo Antônio _ Rua Fe-
para a exigência do cumprimento do Código Flores1;al andar. Jipe Schmidt, 43.

Tel.: 22-6924 -- Rio d. Jan.lro.
) F

"

C tarí e Rua(Deer, 23.793 de 23-1-!9�4) em todo o Estado.
Rua 16 de Novembro %28 iO 15 sábado (tarde - armacia a armens _

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MA'l'O andar rala UI - 810 Paulo, Trajano.
.Nenhum proprietário de terras ou lavrador . poder.i 16 domingo _ Farmácia Catarínense _ Rua Trajano.

Proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar, iSS'NA'TURAS
22 sábado (tarde) _ Farmácia Noturna _ Rua 'I'ra-Na C&,ltlilcom antecedência. l\ necessãría licença da autoridade f10- jano.

__ .restaI competente, conforme díspêe o Código Florestal em AD<> .....•...•..••• Cr' 170,00' 23 domingo _ Farmácia Noturna _ Rua Trajano.
seus artigos 22 e 23, respeetívamente, estando os infratores Semeatre Cr$ 110,00 29 sábado (tarde) _ Farmácia Esperança _ RuaNr· Interior

.sujeitos a penaííêades. Ano . Cr' 0,00 Conselheiro Mafra.
. __REFLORESTs\.MENTO Semestre., .•......... Cr$UO,OO I 30 domingo - Farmácia Esperança - Rua Conss-�, t'

-

1"'" d
..

os florestais em Anúnci J mediante -ontrâto.
l lheir M f'Esta iiepar içao, pe a reue e vrveir .,

Os ori�in�i8, mesmo não pu-' eu o a l.a. ,
.

' .'cooperação, que' mantem no Estado, dispõe de mudas e se- bllcadca, não serão de olvídos. I O serviço noturno, sera efetuado pelas Farmácías
mentes de espécies Ilerestafs e de ornamentação, para for- A direção. não se. r.esponlal iliaa . Santo Antônio e Noturna situadas às ruas Felipe Schmidt,pelos conceito I emltrd<uI DOI .-;'_

.necimento aos f,gricultores em geral, interessados no reflo-
tilro, Il.. ínados. 43 e Trajano.

,
_

,restamento de suas terras, além de prestar toda orien(;ãçáo A presente tabela não podera ser alterada sem pre-técnica necessária. Lembra, ainda, a_ possibiHdade da ob-

IVia au.torização dêste Departamento. .

.

tenção de empréstimos para r�florest'amento no Banco do INFORMAÇOES Departamento de Saúde Pública, em setembro' de �9�f?Brasil, CQm juros de 7% e prazo de 15 anos. UTElS. Luiz Osvaldo D'Acâmpora _ Inspetor de Farmácia.
Os interessados em assuntos florestais, para a obten- --0-. . �

- '. .

tort
-

I
O le'·tor encontrar' nl1". eo-çao de maiores sclareeímentos e requererem au orreaçae

luna, lnformaçõel qU� nsc ,Ita,de lícençapara queimada e derrubadas de mato,' devem diàriamente e de imediato:
ADESI dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou diretamen- JORNAIS T.lelfooa2� VENDE-SE AS SEGUINTES PROPRIED

. �. .

S D o 6
O Estado................ . lO A Casa n. 12 na Rua dos Ilhéus '(antiga Visconde-�._------------------- te a esta Reparhçao, Situada a. �ua antoa : umont n. A Gazeta .....••••••••••• 2.666

ft�I' - ,$Ifl'!l'S'�o "I'" r=::::�f::"fI'-;-A�:.:�a�'!::�D·.P"', s. c. �J.c:iaO�r�1'd{8:Tdt:i:��i::::�:::: i:��� our!:�;:��'n�;, �ae �unaa ��vae�:t:�es��::mbro......' .... .. .

.. Um. <as. de estuque na rua Servidão Morit', (Morro)

,,�/. A' OUIlAIYTHoo:,�' Viagem (om segurança �i\rE�;:::::::::::::: Hii ::����::i: ;::�:!:f�l�::: t;;�;::��:p��,:oc�i�::"
São Sebostião (Cua de,/

I "" . nos \lAPl"JOSe rapidez M!':.��:l.d;· '';;�t;;'
.

0;.;:
'.111 40.0�'��at., com ° Sr. Doralêcío Soa", ou ° Sr. Silvio

%M".,;t .••.�,.� i,'i;�to
80

NiiplôóO�:sm�8ijsliEIRo: DO �P;O�I;i;C!l�a}��(�s�a�l�aU:c�lo�m'��I:sl��r�l; ;.;;;
Sonaíní

-

- Florianópolis - Itaja! - Joinville � Curitiba -. v lO

R·
.

X
". . -1-

__I Policia (Gab. Dele&,ado).. l.ig4

a lOS
-

<=" COMr.\NHIAS DII
o

Age"ncia :
Kua Deodoro esquina:da TRANSPORT.I1S .

• Rua Tenente Silveira
.

AlilRliJO�
ITAC •••••.••••..•••••••• 1.700

PRE' VE�JIBUlaREs
Cruzeiro do Sul .•....• 2.1100
Panalr ..•.••••.••••....• 1.5111

.

-. �___ .

Vari&, ,....... 1.12i
,_.

. Lõíde Aéreo • .. .. .. • 1.•0%
Re.l , ..•.• , •••.. ,....... 1.1118
candinavaa .••.••.•••••• 1.600
HOTilIS

(Lux
..••.•.•••••••••••••• 1.021

Magestic ,...... 2.276
Metropol ••••• ,.......... 1.147
La Porta ...•...•....••• 8.321
Cacique . •. . . • • • . •• •• • • • 1.44'
Central ••.••••..•.'. • • • •• 1:.694
Estrela ••..••...•••••••• 1.171
Ideal',................ •••. 1.li'
EST,REITO
Diaqu•. , ....••..•.••••••

A lobiliária Miguel DauI o ESTADO FARMACIA DE PLANTA0

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 - Estreito
Dois lotes a rua Moura - Estreito
Dois Lotes no Bairro de Fátima - Estreito
Quatro lotes no centrei da cidade
Quatro lotes em Londrina - Paraná
Tem compradores para casas em Florianópolis des

de 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 prin-

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

I
BANCOdeGRf�ITO POPULAR

ICURSO BOSCO . zAGRicotA I �I
l\latrícula: Livraria Lider, até 31 de agôsto,

fko; d�.w; 16
..

,I

366/nformações: Local acima ou pelos telefones 2316 e

f'LOmANOP9L}�:7 510.. ('õió.rln$_
Inicio das aulas: 1 de

__s_et_e�m_b:.-ro_. ,-- ·_ _ �_e_._��;;.., \.:.._,,_\_,_}_,, _

I,

áparelha,em moderna e completa para lljlllP.\IIuer exaDl.
radJolóde••

Radlo«l,'árta& e radlosCOplatl..
.

PulmõeS e coração (torax).
Estomago - intestinos e figad-B (colecisto,-rafla).
Rins e bexiga (Pieloguafia).

. Utero e anexos: Bistero-salpin(ografla com Insufla
ção das trompas par; diagnó.,,<itico dà esterffidade.

Radiografias de ossos em :-era!.·
Medidas exatas dos diametros da bacia para orienta-

ção do parto (Rádio-pebimetrta). . I ...

D1àrlamente na Materrudade Dr. Ca.rlo:! Corre&.

PARA AS FACULDADE8 DE DIREITO, FILOSOFIà,
MEDICINA, FARMÁCIA E ODONTOLOGIA.

H

INDICADOR PROFISSIONAL DR. CLARNO G.DR. ROMEU BASTOS

I'
MARIO DE LARMO

PIRES
IÇ-O

Com 'práticaJ4É��C�OIPIt .. ) 8&6 C��!IC!DR. I. LOBATO DR. WALMOR ZOMER FraLdlco de �Iia e Ra °uta I' CLfNICA.DE CRIANÇAS1
. Can do RIO de Jaoelr.fiLHO GARCIA. CLINICA MÉDICA ADULTOSllo...taB iiI! .p&rt>Iho rea.lratórlo DI.lo.... p.la r.cu!•••• lIr.· CARDIOLOGIA•

TUBIIlRCULOS. cio..... 1fe4ld.. •• Ual""",· Contultório: Rua Vitor ••1-'PR. ANT0N10 DIB RADIOGRAFIA :II RADIOSCOPIA .Idade ." Br••1I
.

�

reles, 22 Tel. 2676.
MUSSI DOS PULMOBS Ex·l ..terno 1II0r concuao iii! II.. Horários: Selrundal, Qu..rt.1 •Clrorgla do TOUI ternldaC:e-E.cal. Sexta feiras:- IIU:DICOS -

Formado pela F'aculdad. Nacla- (SerYl�. do Prol. OctÁYlc � Das 16 às 18 hora.. Tratam"lnto moderno da ,CIRURGIA JLtNICA
na) de Medicina, Tlalolo,llta e dricoea Lima) Residência: Rua Fdip. Scll- SIFILISG.lRAL-PARTOS
Tillocirorglio do Hoa,ltal M... Ex-I.terno do Serviço df- Clrar. midt, 23 _ 20 .ndar, "pi. 1 -

Vi
Suviço completo • .Ipl!lcia!i-

rê. .aa.JIl «Ia .... HO.JlI�1 L Â. P... 1'. C. Tel. 8.002. Consultório _ Rua ctor...do d.1 DGINOAS DB SlI:sIrO·
Cora0 de elpedaUsa�. ...Ia! "

110 Rio d� J.nelro
. MeireJ1es, 22.RAS, co... modernofi m6todnll i&

S. N. T. Ex-latei'Bo -:o Ix ..uoh.,. MediCO do HO�Pltal de Caridade DR. HENRIQU.Il.PRISCO HORAHIO:diagnól1licol • trat.m.nto.
tente de Clnrs-lll II. Prof. Ul'� e da Matermda'!_e Dr. Carlol

PARAISO'SULPOSCOPIA - HIST.:aO -

Gulmuie& (1l1C)�. I Correa I
ft

DR ANTONIO BATISTA
SALPINGOGRAJ'IA - JUl'!'A' v-

Conr: Felipe 8el11midt. U - DOINÇAS DI S.NHO:aA� ..,... H��ICO Telefone: Consultório . P
.LIS.O BASAL

Fon. l!iil) PARTOS - OP�RAÇO.8 Operaçõell _ Doeoçaa de S.- JUNIOR.. R.dJoteu!)11I .&J!' ••elal arta...
Atende em lao::-a mares... Conl: Rua Joio PInto n. III, nhoru - Clínica de Alhdtol. 3.415

CLINICA IlSPECIALIUDA D.
Itletrocoaculaçlo - lllalOll ;;nua

Rei.: - Roa B.t.ve. Junior, dae 16,00 la 18,00 h""�I. Curso de Especialiuçáo no i Rsidência: Rua Jos6 do CRIANÇAft
. Vlolcota e Infr. Vu"UeIA!..

80 - Fone: !l9I
-

Pela manhA .taad. dll- qospit.. l do. Suvido:rn io 11-·
ConluItaa dai II ãl 11 bor.n.

Ca;:lIlolt6rlo: Roa Tr.j.no, n. 1.
riament. DO Ho.pltal de tado. Vale Pereira 158 - Praia

Rei.• C"nl. :Padre IlHcueUnlao.
10 andar - .dif�clo do .oniaplo.

DR. l:"LMAR CORRAA Caridade. (ServIço do Prof. Jbriaoo de da Saudaue -:- Coqueiros. 12.
Hor"-rio: D•• g li. li 1I0rAll -

Residência: Andrade)Dr. "USSI, CLl}; [CA MÉ.DJCA }lua: Gelleral Blthocourt n Consultai _ Pela m.nlll·Dal li li 18 llor.. - Dra. CONSULTAS dtll 10 - 111 Iao· 101, Telefon.: 2.6ga.
.

Hospital 'de Caridade,
ao

.USBI ral.
À tardá da. 1610 hl ein dian-Realdlocial A'Y.snd4& Troll!' Rua Tiradel1t(1 � - Fone li'}/;

.

DR. NEWTON te no cO�lultórjo ,.lu Nonei DR. ANTONIO GOMES DEpownky, 8'.
DR. JOS:t TAVA.e� D'AVILA Machado' 17 :;:lqoil\Jl •• T!ra- ALMEIDA

JúLIO DOm IRACEMA. CIRURGIA GJl.RU Idei���d����'a 2�6na Pmi4leoie Elc.1'It6ri!D:0:e���nclalDR.
MOLlI'STIAS NBRVOSAB 1!l Doeoç•• de Senhor.. - Proct.. Cootinho 4.. Av. Hercilio Los, IIIVIEIRA
MIlNTAIS - CLINICA Gl,R"...L 10l:la - Eleblcldad. 1I"'lca CLINICA Telefona: 1146 .•1:DICO_ . .

. Consultório: Roa Viwr ••1- deJlSP:lCIALISTA •• OLHOS,
Dr Serv�ço NllcloDSil d. DOlln· -eles n. !8 - Telefon.; 1107. OLHOS _ OUVIDOS H....I!OUVIDOS, NADIZ • GARGANTA tal Mentall.

•

i. Consul�:&I: Dili 11 laoral cm • GAR�ANTA Clinica Geral
.. Chefe do .�mbp.ld o,, ·r

:;.,
diante.rRA'l'AI.NTO li OP_'UÇOr:S ne Mental .

R .,. ..

F 1411 - DO DR. NEY PERRONE Especialista em moléstÍas'de Senhoras e vlaa uriná-
ln.fra-VulIleUto - H.baIn..�. -- p.

.

t d J.i. lt 1 -
eSlÜenCla; one, .

DR, GUERlitEIRO DA I'ONSJ:C'"
MUND

�19ula ra. o QOp.!õI Rua: Blumenau n. 71. '.
ias

Ultr.-Bo:'IR Coloma SlInt'Ana
. DOENÇAS DO APARJI!!LHO DI- Chefe dQ ��rvlço d•. OTO.I- •(Tr.ta•••'. •• 11••a1... 08.

Convulloterll:pill p.lo :sletro-. GES1'IVO _ ULCERAS DO _S- �O do HosJ;ltal de Flonanópolil Formado Pllla Faculdad. N.e;' Cura x:ldical das infecções ag'udas e cronicas, do
o.er.çia) choque " cardl&:r:ol. Inl1:.1111 .ra-I T()'MAGO III DUOD"NO AL.-- .. OBBue a CLINICA OI APA1tI- naoI d. J;.edicins Uni' eraidadl

. ,

b
Anclo-reUlloaeo.la - .M.lta •• pia. Maiariot.rapiA. P.licotcra;.!::1., GIA DERMATOL0GU ii cii LHOS !\IAIS MODIIlRNOS PARA, do Brasil parelho llenito-urmario em Jlm 08 os sexos.OculOll - 1I0000er..o r '..,.�••k I CONSULTAS: ""afça' e �ul ... -

r
T -

NICA GJI.AL
-

TRATAMENT" dAI DO:&NNO"'S RIO D. JAN.III&O Duenças do aparelho Dizestivo e do ilistem& :aervoa4.'.
•• Ote-IU.alari.r.l, (hlc:e tas das 16 ... 15 :Itera. 'lo.:,);' , da ESPECIALIDADlI Aperfeiçoamente na "C..a d.

Horário I 1011.. ás 12 e 21;" ás 5 .

•• J:ataf.) (manU) i . DR . .ftJLI0 PAUPll'Z Consultai - lIel. m.n".o Saude São .ieoel" 7:1. 7':'HorAr1o d•• • la .U ...ru ., Ro. Anita Garib.ldi,. lI'iqtH__ - FILHO
.

HOSPITAL.
. I Prof. Fernando Paulioo Consultóriü: R. Tiraden te3, 12 _ 10. Andar _ F'ollo �

ela. 111 1. 18 llor.a. de General Bitt.ncourl.
.

• A TARDIl _ dali ••a I _ IInterno por I �'l0. do S.rnço 246
Conlult6r10: - .aa ViMr

.iI·�-1 Ri:SID1INCIAI .lu DOldr.1f", Ex lIlterno d. 20 enferm.�II. no CON'SULT01tIO de Cirurgia
_

r.l•• II - ron. 11I'l1. 1311 Te1.2901 .
e Servl�o d. Irast�o-enteroloila I CONSULTORIO _ ••• 101 f Prof. Pedl'o dv Ionn Residencia: R. Lacerda ,Coudnho, 18 .• (ChácaraR... - .u. Slo .lor,. I'-.' _. da Santa Cnsa do �JO de Jan.iro

IILHEOS nO % Estagio por : ano na "Iater- d. E a h ) _ Fone: 8248.foo. 1411 DR ARMANDO VAL1I- (PlOf. W. B"rardlnell�). RE8IDENCL\ ,_ Fellp. sell-I
aidade _ :rIscols" i

O sp_n a.

I
.

RIO DE ASQIS f
Curso

.

de n.:nrolo&,la (Prof. \midt nO 113 Tel. 2166 Prof. Otávio Roârigu8a Liml ,DR SAMU:IL FONSEA ;:::; Austregesllo).

J
Interno por Z "no do P nto

I
1'V"W"w!'V'...".,..,...............y..........._-_...._.J"..-_-.,J"_............. �__.J"....·CIRUII.GUO-DENTIST.& DOI Serviço. lIe CUnlCIi lafallm I ..

Ex interno do Ho).pita� mater-

O "'0 MONIZ Socorro'
CI'

.

Ci Cia - Prote.. da Aullltêocla Municipal "

B<!tI'I-1
nadade V. Amaral. DR. ANT N..

OPERAÇCIllS Dr. Cesar Batalha da Silveira
mica - rar

I pital de Cuida.. DOENÇAS INTJ:JtNAI!I DE ARAGAO CLIN1CA 1). ADULT .,.DentAri.
V iii CLll�TCA J!EDlCA D. C&U.N· Coração. illt6maro, '.ote.tino, , OLOGU DOENÇAS D.II JlINr:úR.\S Cirurgião Dentista

aalol X • laJ'ra· .rn.. I -

"'AS. ADULTOS fl&,ado e vias biliar4i•. I:tJll, o!lo'Ya- CIRURGIA TRJilUJlAl
CO'.'SULTAS: :ho Hospital 6. 1

Conlultórlo • ••a....eJal ••a

I
'"
- J.lerrl. - I rioa c útero. ;Ortopedia., Clínica de Adu tos e Crianças'.rnando ••cka4. I.

� 1t6r1' Rua NIlIl.. lIila- Conloltório' 'Vite, "I.r.l.a ConsultÓriO: J�ãQ. Pinto, 11. Caridade diAriamente pela' IDa-
Raio X't'elafon.: IIII "ODII'U o.

lia' ". ls !I DI\5 11> à3 17 dlàrlaminto. nhã.

II M
Conlult.l: d.1 II," 'a 1l,lIlc:a:o • ., - Conlll j iI8 A

� D�I 111 àl 18 1I0r.. Me'l08 &OS S6.badoa RESID1iINCiA: - R' a D ...rt. Atende com ora arcada• du U,OO 'I 111 llor� 1
...o.�d·�ncia' Rua lhr.ellal (;,aj- Relidência: RGa'BMal.'Ya iII. Res: Bocaiu7va lU. Shutel 1219

- Tere!. 8.288
i. Felipe Schmidt 39 A Salas 3 e 4Illxclullvamenta eom .ora mar- ..

<",
"

1"111 Fr.n.' t.US f'ooa: _ I. 14. Florianópo is...... ,lberulIíl, - olle: • v..

I

_---�-::-:::=-=:__----......._------_.........l...._ .._----.-----------------�--

Lavando como Sabão
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. economiza-se fempo.:.ae dinheiro
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- ADVOGADO
P,Jltal no - iblja�

Catarina.

DR. VIDAL DUTRA FILHO
MÉDICO DE CRIANÇAS

Consultório: Felipe Schmidt,
38 (das 14 às 17 horas)
Resid'ência: Tenente Silveira,

130 (F"'ne ':U65)

Doenças Internas

CORAÇAO - FIGADO -

!UNS - INTESTINOS

GALLETTI

I-ADVOGADO -

Rúa Vitor .eiul.. , 110.
jONJI: 1 .•68 - FlorlanÓllollõl

DR. MARIO WEN
DHAÚSEN

CLíNICA MJ!:DICA D_ ADULTOS
11 CRIANÇAS

Consultório - Rua Joio PiD'
to, 10 - Tel. M. 769.
Consultas: Dal • li • 1101'-',
Residência·, Rua .lte'VI' 16·

nior, 4i. Tel. i.8l!.
-

ADVOGADOS
DR. JOst MEDEIROS

VIEIRA

Das 13 às 16 horas.

Dr. Lauro Daura
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ACONTECIMENTOS SOCIAIS i
.............��.� •••••••••••••R••••••W

CASAMENTO ANIVERSARIOS
No próximo sábado realizar-se-á, na Capela do Gi-

" Catarinense o casamento da srta. Layla Freyslebemnasio
.'

1
'

O dr Claúclio Valente Perreira. A socie: ade mnvrmen-com .
'

, '

Para êste acontecimento social. Aos noivos e dignas fa-
se

1
.

1ílias os cumprimentos da co una SOCla .m
X X X

"UMA NOITE EM PARIS";
Cumprimento a turma dos "Acanhados" pela boni!-a

fe3ta que realizaram no Clube XII de Agôsto sábado. N.ao
conheço Paris, mas dizem os que conh:e�em, qu� na noite

de sábado o Clube XII éra um bar parisiense. Lmda deco-
,

, çâo festa animada, enfim turma dos "Acanhados", con-ra ,
,

.

tínuem fazendo suas festas que sera sempre um su.cesso.
X X X

CIDADE mi: TUBARliO;
Está de casamento marcado para o dia (9) próximo o

Sr. Paulo da Silva Medeiros, com,a srta. S�lla Maria Al

thoff. Sem dúvida marcará época êste acontecimento s�
cial. Será oferecido na luxuosa residência dos pais do no�
vo, uma recpçâo aos convidados. A coluna social cumpri

menta aos nubentes e dignas famílias.
X X X

RESPOSTA A UM TELEFONEMA;
Não acha a sra. ou srta., que não interessa a quem quer

que seja, a coluna das Dez Mais Elegantes? a �ão ser as

mesmas ou quem as escolha?Não posso lhe adiantar se

tem, OU não debutantes só pocso lhe afirmar que sou bas-
tante exigente na escolha.

• .

Aconselho a sra. ali srta. um pouco mais ele elegãncía,
pois só assim poderá ter vêz. Como já rl�sse sra, ou srta,.
sou bastante exigente, pois tenho em minha coluna, as

.

Dez Mais Elegilntes da Cidade. Disse-me a sra, oU srta, que
é bastante bon!ta, este titulo para uma mulher, estou de

acõrdo, porém para quem sabe dele usar.
X X X

B A R;
Sabinos Bar, fechará suas portas por alguns dias afim

de fazer a sua confortavel e luxuosa reforma, já prometi
da. Di�o ,conhecido 'pianista fe propríetámo- S1;. Luiz Fernando
que a inauguração será algo diferente. Uma noite de gala,
com grandes cartazes elo rádio e televisão carioca.

X X X

REUNIõES ELEGANTES:
A coluna Social cumprimenta a diretoria do Centro

Academico xi de Fevereiro, pelas elegâncias e animadas
reuníões, que estão sendo comentadas não só no meio es

tudantil como nos demais. E' no luxuoso ,salão de festa

do "Lux Hotel" que se realiza as quartas-feira.s estas ele

gantes reuniões.

FAZEM ANOS, HOJE:

- sr. Severino José Vi-'
eira, tesoureiro da' Estiva
Maritima
- sra. Erna Schumann

Pereira, esposa do sr. Ari
Santos Pereira;

sra. Carmen Navarro
Stoz, esposa do sr. Adolfo
Stoz, residente em Blume
nau;

Jackie Robinson, az negro do beisebol norte-americano, recebeu mais troféus
honras e premias do que qualquer outro jogador dn história de beisebol dos Es
tados Unidos?

Cientistas das Nações Unidas aumentaram a precipitação pluvial de uma
semi-arida região do Punjab, Paquistão Ocidental, em mais de cinquenta por
cento? Para tanto lança ram sal fino ao ar; o vapor dágua acumulando nas par
ticulas de sal e, levadas pelo vento, cairam sôbre largas regiões.

Os particulares norte-americanos possuem 75 porcento das ações emitirlns
pelas companhias dos EE. UU. As principais bolsas de valores norte-americanas
vendem ações a prestações de forma a encorajar os pequenos investidores.

I

/

Jocelina Lentzsra.

Teive; ,-

- sra. Ondina Lehmkull,
esposa do sr. Oswaldo
Lehmkull, comerciário; 10 A ] 2.000 PESSOAS VISITARAM

sra. Waltl'udes Al- 'Ives;
- sta. Zilda Maria Reis, Ifuncionária do Banco INCO ;
- jovem Gil Guedes da

Fonseca;
- sta. Nilsa Santana, re

siden te em Laguna;
- sta, Maria de Lourdes

Oli veirn, filha do sr. João
Tomaz de Oliveira, indús
trial;
- SI'. Hélio Caldeira.;
- sr. Eduardo ele Olivei-

"A MADELAR" NO, SONETO
DIA DE SUA INAUGURAÇÃO

Dolores Mascarenhas Cantera de Campo

Foi numa noite de insônia ... · noite quente,
Tôda perfumada de jasmim,
Que eu senti, murmurando ternamente,
Qualquer coisa batel' dentro de mim.

Constituiu um acontecimento inédito na vida da Ci- I
dade a inauguração das novas instalações de A Modelar.
A casa mais popular de Santa Catarina, seria apresenta
da naquêle dia _ (19), na sua nova fase de elegância e

apuradíssimo bom gosto, sem que tivesse modificado o

seu sistema tradicional e característico que é o de ven
der barato e o de manter um estoque variadíssimo; esto
que que vai, desde o artigo mais simples e modesto, até o

de..ma is requintado luxo.
As pessoas ele maior relevo na viela politica e socis lra Bastos; ali estiveram parrr prestfgiar o acontecimento e festejar- sta. Jucélia Zanín i, fi-

Ih
..

A mais êsse destacado marco de progresso e modernizaçãoa do dist iuto casal An�o- de Florianópolis: Não faltaram, igualmente, as pessoasnio Zaníni-Hélia Pachecoc 'de condições mais modestas e que sempre encontraramZanini;
_ sr. Milton Wàlkirio Li-

na A Modelar a casa amiga e prestativa onde os preços
sempre tem sido mais acessível às suas posses.berato ;

. . . Pelo .cáucu lo procedido, circularam pelas diversas
.': JO�em Lu�z H�nrique secções e andares do estabelecimento, só no dia is, dasDlJl�s, fl.lh.o do .l?rnahsta sr. 14 as 22 horas, cerca de 12.000 pessoas. Isso bem mostraJ?se. Din iz, �)jretor da

A-la imensa popularidade de A Modelar como atesta o ele
gencJa. do. In:btuto do Mate vado espirita de justrça de nossa gente que sabe apoiarem Jolnville ;

. .
.e prestigiar as grandes iniciativas, impulsionadoras que-

�r. Lauro B,attJstott.i; I são do progresso da Capital.-

Jovem. Jose Ze.fe�·mo .111�!!H'�Iii���;�'!!If�j!jr�,�·_,:.114:._�_��
_

Povoas, filho do distinto I':
'

casal, Agenor PovoasJr-Ro-
bélia :r.�v;i�l�ey Damiani; �ULTIMA MODA
- menino' José Rui Ca-I "_'''' __ ", _,,' ,_

hra l Soares, filho do sr, dr. >= ,::.=:'::�:.:::_�,:::_':':':"--'.'
-,

":" "":.:, ,-:, :
' ,

,-':
-

Rui Ramos Soares, e de sua

I
,'," ,_

exma. esposa sra. d. Dey
Cabral Soares.

, -:-:.:.'-:-:-:.:.:-:-:-:,:-:.;,:-:

-0-

Experimente Boje

/

E fiquei a pensar ... - serão ciumes ? !
Serão gôtas de luz?! Serão quimeras?!
Serão astros, alegres vagalumes?!
Terei mt a Im:1 n flôr das primaveras?!

E as esti-elns morreram num sorriso,
O céu se iluminou, rasgou-se o dia,
Veio o sol! - Veio fi vida e ... oh! Primor!

Meu coração abriu-se de improviso,
E eu vi que a tua lembrança é que batia,
Na doce exaltação do meu amor; ..

ç� ,oe SINHÁ CARNEIRO
.�,- .

CONSULTORA DE HIGIENE INFANTIL DA JOHNSON & JOHttsONX X X

SA'BADO DIA (5)
No Lux Hotel uma festa em benéficio. "Chapeús "OS HABITOS DO BEB�"

Todos temos hábitos
bons ou maus. Como os ad

qu irrmos é, muitas vezes,
LIma história longa e com

'plicada. A mera repetição
de um ato é apenas um fa
COI' 'na formação de um há
oito, Tôdas sabemos que
bebês e criancinhas adquí
rem hábitos com rapidêz es-

tite por substâncias duras e

mas crianças até comem fia
pos de lã e de outros teci
dos e fios de cabelo arran-·

cados de suas próprias ca

becinhas. Muitas dessas cri
ancas apresentam distúr
bios nutricionais ou men

tais. A melhor cura é vigiar
a criança continuamente' e
oferecer-lhe alimentos du-

Em

�relevisão."
Um desfile de lindos e modernos chapéus para a pró-

xima estação.
X X X

A Sociedade florianopolitana festejará. sJbado com

um suntuoso baile ele gala, o aniversárío do "Lira Tenis

Clube".
X X X

Os afamados tecidos L. Caldas S. A. prometem em bre

ve exibir seus lindos tecidos em um suntuoso desfile de

modas.

MARMELADA QUENTE
(Para cobrir pudins).

)antosa e, quase sempre, ros para mastigar, como

hábitos não são os �il 'são, cenoura, casca de
:]ue aprovamos. Porque, pão. Deixe que morda à von

ipesar de nossos esforços. ta de. Isto, naturalmente, de

\ teirnan êles em seguir essas pois de uma consulta médi-

lpráticas
indesejáveis? ca, para verificar suas ne

cessidades dietéticas e psi-
Tomemos, por exemplo, cológ·icas.

chupar o dedo. Não é, como Ranger os dentes é um
muitas mães supõem, um dos hábitos mais desagra
sinal de fome. O bebê chu- dáveis que um bebê podt,
pa o dedinho porque gosta; ter. A ca,lõa é desconhecida
lhe dá prazer; é acalmante, e qualquer tratamento in
A mar.eira mais fácil de satisfatório. Felizmente, o

quebrar o hábito é usar a .'ostume ej._-'sallfll'eCe sozinho,
ChUpE'la. Entretanto, isto depois de algum tempo.
não é remédio; é apenas ,um Falta de a;,.'tit!' pode ser
derivativo, substituindo o causada por v:ír;m; motivos.
gordul'ho polegar por um_ Insistir demais ou forçar a
oJ::>jéto de borracha. - A úni- criança a comer têm papel
('<I. maneira ele evitar que o importante: Depois do pri
bebê chupe o dedo é vjgia� meiro ano de vid&, o melhor
lo (om ate�ção quando

co-,
tratamento,- dizem os pedia-1. Junta-se o pedaço de meça a ficar cansado e r.ras, é colocar el�'a varieda-marmelada à água e depois quando dormir. Dê-lhe, en- ,le de alimentos bem pre-deixe ir esquentando até tão, um ursinho peludo, uma !J:l!'ados diante eb c�'iança echegar à ponto de fervura boneca macia ou um peque- tleixH que ela façn a esco-(fôgo baixo). Adicione en- no travesseiro de plumas lha. É espantoso como o,._...M.............................-J"."'J".·...•....

•........•........••..•••..··w••�.
tão o Kirsch ou o vinho do pal'a abraçar. Isto também instinto exige e:,;..tr.amentePôr to e em seguida a man- lhe dará uma sensação de as substâncias 'que estão
teiga. Esta adição deve ser acouchêgo e confôrto. Uma faltando ao pequeno orga-feita com a panela fóra do su18tância amarga, passada nismo. E, se não houver al-
fôgo. no dedinho, também pode- ';uma sérb causa física, a2. Leve de novo ao fôgo rá l'c':lúlver o caso,se fôr natureza acabará vencendoSenhora
por algum tempo. Passe em. usad,,\ logo que o_ hábito co- até o mais obstinado dos be-t Participam aos parentes e

A IIPartiCipam aos paren es e ,
_ seguida na peneira. O mô- "

met;ul. me 101' cura pre- bês, depois de alguns diaspessoas ele suas relações o pe,3soas de suas relaçoesda lho ainda quente deVe ser I Vestido simf)les, mns muito elegante. Anne Fagarty venti':a é ealçar luvas de lã de pa"lsar fome.contrato de casal11en�') de contrato de casamento e
servido sôbre pudins assim criou-o em xadrez com saia cintura mangas 3/4 com.

PU-Iáspers. , Crianças que seguram osua filha DEZALD,\ com o seu filho lIER�LDO com 3

/como ta�bém sôbre �eledos. 'nhos e gola esporte. A blusa é toda abotoada na frente Muitas criànças desenvol- fôlego geralment� começam"!'Sl'. Heraldo Dias. srta. Dezaldo Sllva.
(APLA):" com cinto largo. (ApIa) vem um desagradável ape- êste hábito por temperamen-

HERALDO e DEZALDA '

.

r :
_ -

�-i"Ji""'!':i';::-<""�'
--�.- "

to irritadiço, medo ou dor, e
,

_

se tornam, no que é cientifi-
camente conhecido, como

neuróticos das vias respira
tórias. A criança começa a

choí':lr, solta o primeil'o gri
to, expedindo o ar dos pul
mões, 1r,aS a inspiração do
ar não se segue. O rostinho
se torna corado, depois azu

lado· e finalmente ilegue-se
dgi.iez muscular e incons
ciência. Por mais alarman
tes que êstes ataques pare
çam, do raramente perigo
sos e desaparecem depois de
um ou clois anos.

Um pudim é sempre mais
X X X gostoso quando vem acom-

A cidade anda cheia de a,paix.onados· ,Miss Char�e I panhando de um môlho
uma bonita moça ele (17 anos) de idade esta com uma

se-lqUalqUer que também seja
rie de apaixonados, cuidado com esta moça. gostoso. :Cste por exemplo

_ X X X
I você poderá fazer sem re-

A Sociedade Estatistica de Florianópolis" está orga- ceio!
nízanrlo uma eseursão ele cáractel' cultural na Capital
Gaúcha. INGREDIENTE:

XXX

No "Sabinos Bar" domingo notava-se a elegância e

simplicidade da srta. Silvia Cunha.

A elegânCia da noite de domingo no Cine "São José",
foi a sra. Ivone D'Avila,. Sra. D'Avila usou lindo casaco

!+focta Parisiense.

1 pedaço de marmelada
damasco, conforme a quan
tidade de "môlho" que se

deseja
1 xícara de água
Um pouco de Kirsch ou

vinho do Pôrto
1 colhér de sôpa de man-

SOCIO OU SOÇIA.
Capital acima de Cr$ 300,00, para negoclOs de ml

nérios exportáveis para nações estrangeiras. Tratar com

Comandante Luiz Gomes, pessoa autorizada pelo Decreto
Federal 37.350, de 17 de maio de 1955, no

Lux-Hotel - Quarto, 420
Atende até sábado à tarde.

teiga

MANEIRA DE FAZER:

Participação
AURINO M. DA SILVA' VIUVA ETELVINA DA

e SILVEIRA DIAS -

confirmam

Saco dos Limões, 22/10/55. aVENTURAS OJ ZE-MUTRETA
"
�LIRA TENIS CLUBE

Dia 29 _ Sábado - Grandioso Baile em com�mo- i
-

290 aniversário de fundaçao e
raçaoao·

d I
D', tOI'l'a Eleição a

posse da nova ue .

_ I
Rainha do Lira Inauguraçao da ala

IJlova do Clube.
Traje a rigor.

Dl'Q 30 S
.,

dos Comerciários-"" - Domingo - , Olree IDRS 18 às 24 horas.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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O CAlVrPEONATO�AMADORISTA DE FUTEBOL

o JôGO EM QUE TUDO ACONTECEU
Várias vêzes temos POl: fôrça das circunstâncias,

encoberto falhas de nossos árbitros nestas pelejas; po
rem se assim deixamos de proceder foi por considerá
las apenas sofrivel sem que pudesse manchar a página
do album do campeonato em referência que agóra chega
exatamente ao meio. Todavia, hoje não podemos calar
ante a atuação do Sr. Estefano Orí na partida que fina
lizou o turno e que reuniu os conjuntos do Postal Tele
gráfico e do Iris. O que jamais poderiamos esperar que
houvesse numa partida de futebol aconteceu, e nós, ire
mos narrar a verdade núa e crua para que nossos arbi
tros compreendam a sua responsabilidade quando no co

mando de uma partida de futebol. Apontamos exclusi
vamente o árbitro como culpado das inacreditaveis cenas

que aconteceram no "stadium" da F. C. F. porque ele
próprio foi quem teve, tôda culpa, pois deixando o [ôgo
transcorrer com certa brutalidade, propiciou aos que le
vavam desvantagens nos lances, insistentes reclamações,
sem que com isso tomasse uma atitude. Com o jôgo a ca-

da minuto esquentando S. S. não teve mais forças para

.�Iel"ta. e. empossa'da 'a' Inova. Bireíoria
.

repelir estes senões que desta forma foram, aumentado.
_

,Vimos elementos xingarem abertamente com palavras Recebemos a seguinte. 1',0 Accioli Vasconcelos 4'0obcenas aos assistentes,' quando vaiado por cometerem
omunicação: Secretário -:- .Luiz Fariaalguma "gafe". Notamos um elemento personificando um
Temos imensa satisfação Tesoureiro Alcenosxerife, gritando e ameaçando os colegas alem do juiz.

.m comunicar a V. S., que Melquíades" de SouzaOuvimos, alguns jogadores ofenderem-se mútuamen-
le conformidade com os es- Conselho Fisc�l:te. Assistimos, o árbitro ser constantemente ameaçado. atutos e:�; vigor .rea.lizou-se Sr. Jorge BarbatoVimos, jogadores que com gestos ridículos, demons-
t S do corrente a posse da Dr� 1\i'noldp, 8:uar,ez Cunf:oh'arem tôda a sua má educação esportiv�. Presenciamos
\Ova diretoria eleita em

I
Sr. V:h'iato"::L�a11

.

um pleyer esbofetear o i'osto de' um seu ,adversário. Num
'eunião allterior q�e regerá Aprovejtamos, :' o.' ense,ipgesto condenavel vimos um outro

�

player instigar o Juiz
IS destinos desta ei1tidâde para apl�eselltar a Vv. S.

para que este expulssasse unI contrário o que quasi se
'.0 per iodo 1955/56. nOS$OS protestos de alta esverificou não fosse a natural confusão forina·da em vol-
Está assim constituida a tima e elevada consideraçaota do árbitro apos este ter apontado o caminho do chu-

'ova Diretoria da Federa- Atenciosamente, ••••••••••••••••••••••e•••••••• lJlfla,•••o......
I

veiro para o jovem atacante do Iris. Assistimos, jogado- ão ceie Véla e Motor de San-

I'
_ �res concluirem lances, após, o apito' do refereé. Obser-

'1 Catarina,: ...
Dr. Romeu Sebastião Neves

Pt..
_

.

As 8hs.vamos, elementos fazerem-se de perfeitos palhaços, ten-
Presidente - Dr. Romeu Pr'esidente a·r IClpaç.ao I Espetác�llo de rr:éla .e r:a.ll'�.o_

do por palco 'o gramado, sob as vistas complacentes do "ebastião Neves Luiz Faria ......

, Na Tela _ Antol1lo CA�i,senhor Estefano, sem que sofressem uma punição. Pre-
Vice-Presidente - Alva-

'

Secretário :{ x x x x x x x x LOS Sergio de OLIVEIRAsenciamos, g'ols consignados em impedimentos. Enfim,
" ARTHUR THEODORO' HERCiLIO COSTA x em:

foi um espetáculo negro que viveu a história do futebol
·..-M..._· ....._..._,._._.·.·_ _�.- �- ..- ..-_. x DA LUZ � � e _ x II O PRIMO DOAmador .. Não podemos compreender porque razão S. S.

x _ e ..;_ � SENHORA x CANGACEIROprocedeu desta fórma, deixando-nos crer sómente numa

AS,SaCIA.CA'""o ATLÉTICA x SENHORA � x: No Palco _ Grandio"ohipótese: medo dos jogadores, pois não contava com

ne_}
"

s: < x Espetaculo dos' Al'ti,stas .Jn-nhuma proteção. Contudo, nem a isto podemos atribuir

"8.ARRIGA VERDE" x: Participam aos llaren-:. / Participam aos pal'e�tes x ternacionais
.

Prol. _ SAN ..

sua desqualificavel atuação pois caso tivesse apitado
x tes e pessoas de' suas re- <e pessoas de suas relaçoes, x ,TIERNY e MISS DAISSYdesde o inicio com energia, teria levado a cabo sua mis-
x lações, o contrato de casa- �o contrato. de casamento x' Preço Unico: 10,00.

são sem que nada de anormal. acontecesse. Mas, infeliz-
COMUNICAÇÃO x mento de seu filho LAÉ- �de sua filha LtJ:DA MA- x Censur:l. até 1-4 :lnos.

mente assim não procedel1 aquele que deveria ser a
A D', t " d" "ASSOCIACÃO ATLÉTICA BAR, x LIO, com a senhorita Lêda },.RIA; com o senhor Laélio x

. .

di' f t'l II e olla .... •maior autOrIdade em campo, delxan o-se evar 111 an 1-
1IGA VERDE" tem a satisfação de comunicar aos seus x Maria da Costa. ':Luz.

xxx I M-O-T'-OR ALBIN 10 H 'p

ment: pelas conve:dsas de algb'�ns. PtlaYe�'s qDue �cabdaram issociados que, no dia 28 do corrente �ês (60.feira), x ::,de por por terra to a a sua oa 111 ençao. omma o pe- ,

a dl'oso "show dansante" abrilhantado x o o o o o o o
. . "

t 'Jl'omovera um gr n -, ,

V d ainda
los .Joga?or�s, contll1uou ,:le a. apItar nelvosame� .e e em

,01' MIRANDINHA E SEU CONJUNTO DE RITMOS e x o LAÉLIO e L1l:DA o x en e-se um novoconsequencla, errando a todo �nstante. H?uve seIs tentos,
)uh-as atràções, � durante o qual, serão apresentadas as x o confirmam o x encàixotado. Entreg.a ime-tendo o senhor Estefano confIrmado dOIS para o Postal

d'd t t't I d RAINHA DA A A BARRIG t\voo o o o' o o x diata.
. ..

.

�an 1 a as ao I u o e .

.. . '"

.

C C' P t I
que foram conSIgnados em Impelhmento e um para o

\7ERDE . b'" 1956-191":7 x :0: ,Florianópolis,'15 de outubro de 1955 :0: x artas _ alxa os a,
" .,..,.

f' t,' paI a o lenlO. v •

296
I�'IS, assl�alando penahda�le maXlma Ja que o 111 la 01

As mêsas deverão ser reservadas, com antecedênciH x x x x x x ,x x x �v111ha cometendo falta mUlto antes ,do elemento do clube
Será exigida a apresentacão da CARTEIRA SOCIAL.

PE-R-D.E'U-SE
Florianó'polis.beneficiado entrar na area. Por outro lado anulou um . • .

BALCONISTA _golaço de Lili. Como vimos, por incrivel que pareça o re-
................""..-...._ • __ ............_"""".................._._._••"".._...................._........_...............sultado seria de doill a um para o Iris e não 3x2 para o

Postal conforme terminou. 'Que isto sirva de lição aos

que formam noMo departamento de árbitros. Quando na

direção de uma partida como esta expulsem dÕ'is, três ou

mais elementos mais nunca deixando-se dominar pelos
jogadores. Alertamos tambem os players para que no fu- O Prefeito Osmar Cunha, entrevistado pela repol'ta
turo respeitem o árbitro, mesmo que este cometa erros, i5em, faz alguns dias, manifestou-se inteiramente frn'o
pois caso tornar a se repitir o que presenciamos na ma- rável à construção de uma piscina nesta capit<tl, prome
nhã de domingo,. citaremos os nomes dos culpados para tendo ;3Ua inteira solidariedade à nobre caus� do eSl)Orte
qlle alguma medida seja tomada pois é preciso que sai- :::atarinense.
bam se comportar ,dentro de uma praça esportiva quer

.

A valiosa adesão do governador da cidade à cam
na vitória quer na derrota, como verdadei,ras pessoas panha que é de todos os desportistas barriga-verdes que
civilizadas. Outros detalhes: 1° tempo: Postal, 1 x O. apreciam o salutar esporte, aspirando seu inerementü J ,Final: Postal 3 x Iris. 2. Tentos de Pereréca, Lauro e entre nós, c?�s�itue um �x�r.ao�'dinário e gigantesco paf\-

,
;

D�mar para o clube do r�io e Vadinho e Lili para os ru- so para a VltOTIa dessa 111lClatwa. :bros negros da Avenida Trompowski. Quadros: Postal: Não é de hoje, que êste jornal algumas vezes en· IAnú, Pedro e Marinho; Ezio i{nabem e Ivani; Perel'éca, frentando até a oposição de colegas da cronica esp!Jl'ti ..
Domar, Bica, Lauro e Genesinhq. Iris: Tercio, Vadinho e va da cidade, batalha entusiásticamente, sem esmol'róci
Magalhães; Katicips, Sapinho r! Lili; Maurity, Renê, Ca- mentos, convicto de que sómente a piscina ensejará um

limério, Orival e Andorinha.
.,

ambiente favorável ao desenvolvimento da natação entre
,Arbitro: Não encontramos palavra para exprimir a ·nós.

atuação do Sr. Estefano Ori.
-

I Vindo ao encontro dos anseios de um sem nún'Gro
A SELEÇAO DA RODADA de adeptos da natação, o Prefeit� Osmar Cunha, .ao J�a-Anú(P), Garrafi�ha (A) e Magalhães (I); Sapinho'lnifestar seu apôio ,�O empreendllnento, ,traduzIu flCl-

((1), OimL CF) e Lili (I), Edson (A), Lauro (P), "Orival1mente o espírito da lei que regula o auxílio dos pOI�cres
(I) e Ivani CP). públicos ao esporte, indispensável prática ao apetfeiçoa-

O CRACR DA RODADA mento físico e moral de uma raça;
Apareceu nesta rodada, com gran'de destaque, na Aquí estaremos, caros amigos, nesta trincl'pira que

peleja Austria x 'Flamengo o centro médio Osni. P,or este conta com mais de 10 anos de lutas esportivas, cO.:.abo-
motivo o escolhemos para ocupar esta secção. rando incessantemente pela concretização da aspil'Uçã'J,

·lmaury Borges máxima ,dos' adeptos da na'ta:ção: a' piscina.

•

CAMPEONATO NACIONAL DE VELA
Encerrando. o turno do mencionado "certame" ti

vemos na manhã de domingo no estadio da rua Bocaiu
va doi's prélios que reuniu as equipes do Flamengo e

Áustria e Postal Telegráfico x Iris.
.

A REÀÇAO DO MENGO NO FINAL, VALORIZOU A
VITóRIA DO AUSTRIA

Na' preliminar, Flamengo e Austria deixaram muito
a desejar uma vez que ambos os conjuntos se apresenta
ram desfalcados; o clube da "Elite" com alguns de seus

bons elementos e o Mengo sem o concurso de dois players
pois atuou com nove homens apenas. Com iS�10 decresceu
em muito o poderio das duas esquadras que se apresen
taram bisonhamente. O primeiro tempo pertenceu aos

auri-negros que sofrendo logo de saida um gool foi à
frente conseguindo o placard de 3x1. Contudo ,na etapa
final os rubros negros encetaram uma reação que quasi
conseguiram seus intentos ou seja igualar o marcador o

qual seria um resultado justo. Todav�a, .lo�raram. sómen
te os pupilos de Argemiro Coelho, diminuir a .dlferenç�
mêrcê de uma penalidade muito bem cobrada por Osn i.
Outros detalhes: l0 tempo: Austria 3x1. Final: Austría
3 x Flamengo 2. Marcaram pela ordem: Ernan i, Edson,
Rui, Altair e Osni. Quadros: Austria: Everaldo, Gar
rafinha e Rui; Sadi, Nelson e Fabio; Siriri, Edson, .A.l
ta ir, 'I'exeira e Caréca. Flamengo: Elmo, Pintado e Didi ;
Sabará, Osni e Mario; Ari, Emaní e Calego. Nelson S�n
tos foi o arbitro,

�
tendo dirigido a pugna com relativo

acêrto.

WALIVIOR SOARES ACIDENTADO - HEITOn STEIN
: HQSPITALIZAQO _

A semana que flndou foi aziaga para a representa
ção catarinense de vela ao Vl I? Campeonato Nacional de
Vela.

,

Walmor Soares que tão bem vinha distinguindo-se
nos treinos da/Fed�ração de Veia e Motor de Santa Ca
tarina, conduzind� o fabuloso Pioneiro, ora secun�ado
oelo dr. Heitor Stein, ora por Joel Gomes, como proeiros,
foi vítiva de violento acidente automobilístico que, con

o uan to não lhe acarretasse fratura qualquer,' deixou-o
bastante machucado, sujeito a repouso.

Walmor não participou dos treinos finais neste úl
timo f im-de-semana, mas a sua atuação havia sido tãc
marcante qile o credenciou perfeitamente para integral'
t equipe catarinense, caso se restabeleça m tempo, �o
mo convém, além de ser um dos três escolhidos que dIS
putarão, corno "catarinas", nas, provas individuais, o tí
tulo de Ca-mpeão Brasileiro de Vela e, consequentemente,
representante do Brasil nas próximas regatas interna
ciona.is da Austrália.

-

Moderados ventos nê-lo tragam de volta... mesmo

que, para isso, ele tenha de observar rigorosa dieta de

nastrunço, hortela e arnica aos litros!
Não satisfeita com o privar, a equipe catarinense de

leia, do concurso do, habil e valoroso tomoneiro Walmor
30ares, quís a fatalidade at.ingir ,ainda a seu proeiro,
h'. Hietor Steín, que se viu, repentinamente acometido de
peiiCIicite ,e obrígàdo a submeter-se à melindrosa inter
'encão cirúrgf ca sendo, todavia, lisongeiro seu restabe-....'

..-

ecimento:
,

Heitor Stein e Walmor Soares formavam uma 'daa
luas guarnições do Iate Clube que se haviam elassif i
. ado para integrar a nossa representação ao próximo Na,
ional.'de Veja.

I Até parece qus tudo isto vem sendo resultado de um,
.ruto 'máu olhado}.".. .-

Popa Raza

,FEDERACÃO DE VELA E MOTOR.

,.

DE SANTA CATARINA

Natacão

Reuniu-se 2a feira última às 20 horas, o Conselho
Superior da Federação Aquática de Santa Catarina, a
fim de receber as inscrições dos clubes participantes e o

sorteio do balisamento do próximo Campeonato Estaduat
de Remo, a ter lugar no dia 6 de novembro na raia olím
pica da Baía Sul da nossa ilha.

.

Inscreveram-se os três clubes locais, Riachuelo, Mar
tineli e Aldo Luz; América, de Blumenau; Atlântico e

Cachoeira, de Joinvile. Deixaram de se inscrever sómen
te o Ipiranga, de Blumenau e Cruzeiro do Sul, de São
Francisco do Sul.

Dos clubes inscritos apenas Mart.in el i, Aldo Luz e

América participarão em todos os páreos, o Riachuelo
.

não solicitou inscrição nos páreos de "Q_uatro Sem""
"Dois Sem" por não possuir os respectivos barcos e fia

"dóuble" 'por se achar danificado. Tanto o Cachoeira GO-

liiiiil_jjiiiiiiii"���'...mo' o Atlântico participarão somente no 1° páreo, isto :"!�, �._ ),i! �é, em "out-riggers a 4 remos com timoneiro". _!�à � � ;ia ra.Todos os sete páreos são na distância de 2.000 me-

tros e o programa com a ordem de balisamento é o se- As -:- 8,30ns.
guinte:

.

Amedeo_NAiZARI � Sil-.

1 ° páreo - "out-riggers 4 remos co� patrão": Ba- varia PANPANNINI
lisa 1 - Cachoeira; 2 - Martineli ; 3 - Aldo Luz; 4 --, Paolo STOPA em:

Riachuelo; 5 - Atlântico; 6 - América. CIDADE Df} PERDIÇAO
2° páreo - "out-rtggers a 2 remos sem timoneiro": No Programa:

.

Balisa 1 - América; 3 - Martinelí e 5 Aldo Luz. Cine Noticiario. Nac.
3° páreo - skíff - Balisa 1 - América; 2 - Aldo Preços: 9,00 - 4,50.

Lu' 3 - Riachuelo; 4 � Martínalí. Censura até 18 anos.,

40 páreo - "out-riggers a 2 remos com patrão":
Balisa 1 América; .2,- Riachuelo; 3 - Ma rt in el i e 4
Aldo Lu�.·

5° páreo - "out-i-iggsrs 'a 4 remos sem patrão":
B�lisa 1 - Amértca : 3 - Aldo Luz e 5 Ma rtinel i.

6° páreo - "double" -:;- Balísa 1 - Martineli; 3 -

Aldo Luz e 5,,1\mérica, \

7° páreo - "out-riggers a oito remos": Balisn 1 -

América; 2 - Martlneli ; 3 _:_ Riachuelo e 4 Ardo Luz.

Remo

o aSTADO

.�..

CINE SAO JOSE

," ..·.,�l

JssoViá�ão dos Servidores Publicos'
,

de Santa Catarina
.

,

28 DE OUTUBRO

PROGRAMA

"Na Téla Panorâmica"
As 3 - 8hs.

Amedeo NAZZARI - Si!
varia PANPANNINI
Paolo STOPA em:

CIDADE DA PERDIÇÃO
No Programa:
Cine Noticiario. Nac.

/ Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 18 anos.

(:••.•,
As 5 - Shs,

A Verdadeira História de
Roubo Ide um+quadro dE
LEONARDO .DA VINCI
Dennis O' KEEFE

Colben GRAY .T ohn
LAURIE em:

FHAUDE
No Programa'

Atual. Atlantida. Nac.
Preços: 10;00 - 5.00.
Censura até 10 anos,

I tl·,itvm
As - 8hs .

Tamara
. LEES -:- Gino

LAURINE em:

O PRINCIPE DA
FLORESTA NEGRA

1'< o Programa':'
Noticias Dar Semana. Nac,
Preços: 7,00 I,_:" 3,50.
Censura até '14 anos ..

7,30 horas - TOrI10io
_

de Futebol no Campo do Abri
de Menores, entre diversas Repartições;
10,00 horas - Sessão cinematográfica para os fi

.hos dos funcionários públicos, 'no Cine RITZ.
20,00 horas - BINGO-DANSANTE, com eleição e

.oroacão da Rainha dos Servidores Públicos de 1955, nos
salões da Sociedade dos Atiradores, à Avenida Mauro
�amos.

Nota: Reserva de .Mesas e Cartões para o Bingo, na

Sede da Associação, dos Servidores Públicos,
à Rua Trajano, 37. Telefone, 2298.

A DIRETORIA

Precisa-se de uma com

prática.
Tratar em Modas Clíper.

Un:a �adernet� da Cai�a PERDEU-SEEconomlca de numero 7967 _' .

quem achou fineza entrega-I Cautel.a. nO 9683 emitida
lia 'em Modas Clíper. pela .Calxa Economica.

Expresso Florianópolis LIda.
1 ransporte de cargas em geral entre

-

FLORIANÓPOLIS, CURITIBA' E SÃO PAULO

As - 8hs.
)

.

"A Produção Inesquecivel"
Fhilip DORN - Cathe

rine MCNEOD - Wí llium
CARTER em:

SEMPRE, TE AMEi
Technicolor

No' Programa:
Esporte na Tela. Nac.
Preços: 9,00 - L1,50.
Censura aLé 14 anos.

"RIA"': CURITIBA

COM VIAGENS DI�wt'rAS E PEKMA NENTES EM CARROS PROPRIO!

I'ILIAL: SAO PAULOMATRIZ:.· P'LORIANOPOLIS
E.'3critó:1o:

'. Rua Padre Roma 50 :.. Ter:t:eu
Deposito!

Rua Conselheiro �atra. n. ln
Fones': 2534 _;, 2.535-
Ca1xa Postai;. 433
End. 'reJegrátlco:

Salidra�je 'e Transpolls
----o-

V1Bconde do Rlo Branco
�

(112/11)

'releron. lDI:
'

Avenida do Jlllltado UUISi7tt

Telefone: 37-30..;11

São Paulo - capital - Sf.

Endereço TelegráfIco'
Bandrade e Tl'arupol1s

�

(Meneia Df, &10 de JaneU'o e em Belo Borh:u'I1'lll! com trt�e,o mfiltao att
. _

.

,•• ,P��' :,e.lI. a .•glln���" d.• ,.'rr:an.vor� ".tnu Gera-11t SIA.)
,... ...- ...._._._._--�----.------_-.- .. _ .._-.----.._----._..--�---------_.-

Endereço TelegTé,tlc:,.
Santidra e Tl'anspol1a

-::9-
-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Florianópolis, Quinta-feira, 27 de Outubro de 1955

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

JUDAS TA
DE NOS S o

--

"CHAPÉUS EM TELEVISÃO" - UM DESFILE AINDA INÉDITO EM NOSSA CIDADE, EM BENEFÍCIO DA "IGREJA DE SAo
DEU", DESFILARÃO COM OS MODELOS CONFECCIONADOS PELA SENHORA DOROTÉA CARVALHO COUTO, SENHORITAS
"GRAND�MONDE'"

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

o maior desintegrador de
atomo� da industricl

'

Um acelerador de partícu- quase á velocidade da luz,

las (três milhões de volts) - � Ultilizar-se-á 'essa radiação
a mais possante fonte de ra-

I para bombardear um produ
diação da indústria - foi to, causando mudanças ern

adquirida para o laborató-I suas caractertstícas fisicas,
rio de pesquisas da Shell De- Tornará mais dura a matéria

veldpment Campany, li ,S,A;.I plástica, fazendo aumentar

em Emeryville" Calíforrua.
-I sua resistência aos solventes

Essa unidade, uma acelera- I e tornando possível manter

dor Van de Graaff --- por i a mesma forma em face de

vêzes chamado de "Deslnte- altas tempera turas,
gradar de Atomos", porque Com poderoso feixe de -'

foi originamente usado pura eléctron, os cientístas e,!JE'''

pesquisas nucleares - - será ram conhecer mais proprie-
o primeiro de tal potência na dades nas trocas que ocorem I
indústria petrolifern e o se- na matéria exposta i. radia

gundo a. ser pôsto em ope- ção de alta energia. Tais l.l1-

ração pela Shell. formações poderiam pronto-
Os cientistas o empregarão ver a criação de produtos in

em estudos dos -=felto� de ra- telramente noves.

diação nos cõrnbustíveie, lu
brificantes, matérias plástt
cas e outros produtos deri

vados do petróleo. O conjun
to produzlrá um campo de

radiação de 'extrema íntensi

da.de, várias centenns ele vê
zes maior que a mais pode
rosa fonte ele cobalto radioa

tivo, atualmente ernpre gado
na índústrtg,

.'

O acelerador produzirá ra

diação sob a forma de um

feise de elétrons ele alta in-

O acelerador Van Umaff
oferecerá duas vantagens ::1.

dicínnaís sôbre rentes radio
ativas para _ISO industrial:

primeiro, quando desligado,
não apresentará p�l'i�:o) de

radiação, enquanto uma fon
te de cobalto é sempre peri
gosa; segundo, Q. acelerador
será fácilmente adaptável a

técnicas de produção conti
nua, tais corno Os sistemas de
tratamento de esteira �. ans-

tensidade, o qual se moverá portadora.

..

sário se a morte

nõo í ó

s s e um

acontecimento

Inevitável, com da-

ta Imprevisival.

•
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OS BONDES FECHADO� E I ta. Isto impedirá a rapidez
UMA VELHA SUGESTAO da volta dos carros. Deve-

Estamos lendo nos jornais ria ser gradativamente.
que os bondes vão retornar, Os bondes fechados são

que o veículo amigo da mas- uma necessidade, pela se

sa, volverá em sua pleni- gurança dos passageiros,
.� tu de, não só evitando-se o pela facilidade e maior con

desemprêgo com sua parali- Iôrto dos que trabalham ne

zação como graves prejui- leso Desta maneira se evita

zos para a população. É ria o estr-ibo cheio de pin->
medida antieconômica for- gentes sujeitos a acidentes

çar o povo a pagar duas, desagradáveis, o que os ex

três e até cinco vêzes mais, põe ao sol e à chuva.

procurando ônibus e lota- E desejaríamos lembrar

ção, é medida antipatrióti- sugestão que vimos repi
ca provocar maior número sando sempre que há opor

destes .carros na cidade tra- tun idade, que com os carros

vancando ainda mais o fechados será muito mais

trânsito, fazendo gastar fácil. Nas avenidas que

mais dólares - desviando- possuem abrigos para defe

se divisas para importação, sa do passageiro, como a

peças, óleo e gasolina que Rodrigues Alves, o "Boule

lubrificam, conservam e mo- varde" etc, quando o bonde

vimentam êstes veículos. pára. E o passageiro que

O bonde' é quase 100% salta ou toma o bonde está

nacional, econômico dupla- arriscado sempre a ser

mente, para. o público que o atropelado. Se se usasse o Procura quarto indepen-
usa e para o govêrno que canteiro do centro evitar-se- lente com refeições. Preferi- EDITAL DE PR.ACA, COM O PRAZO D;E TRINTA DIAS
quase nada importa para ia o perigo e o tráfego não

I
,el mobiliado. � .

• O Doutor Clovis Ayres Gama, Juíiz de Direito da
sua construção, manutenção precisaria sofrer in terrup- Tratar à Rua Cong. Mafra, Comarca de T'ijuca s, do Estado de Santa Catarina, na

Te movimentação. ção. Com os veiculos fecha- )9 Quarto n. 12.

p' fei J" d
rorma da lei, etc .. ,

Concordará a re eitura

I
os e so 8uspen er o pe,ql:e-

.

i FAZ SABER aos que o presente ed itàl virem ou dele
do Rio com o aumento, mas corrente de um lado abrin-

DIVORCIO E NOVO CASA· I conhecimento tiverem, expedido nos autos de arrola
fará exigências, inclusive de do outro. Operação fácil

MENTO mento elos bens do espólio de Ondin a Venier de Freitas,
obrigando a bondes fecha-! para o próprio motoi-neiro e

dos. Não cremos que essa' ;[mUlto benefício para o Processo legal, rápido e que se processa perante êste Juizo, que atendendo ao que

sigiloso, no exterior, Con- lhe foi requerido e tendo em vista ao mais que dos autos

exigência possa ser imedia- IJúblico e para o trânsito!
su lte sem compromisso, o consta, por despacho proferido' aos 21 de outubro de

Escritório Juridíco e Admi- 1955, autorizou a venda em hasta pública, do imóvel

nistrativo. Caixa. Postal _ abaixo descrito, com sua respectiva avaliação, pertencen
,1231. Rio de Janeiro. 'te ao "de cujus" supra mencionado, qUe será levado a

---------

I
público pregão de venda e arrematação, a quem mais der

Centader (A) le maior l�nço oferece.r" �cima da respectiva avali�ção,
E D I T A L Ipelo porteiro dos auditórios, ou quem suas vezes fizer,

De ordem do sen�or Pl'esiden�e,. convoco a todoJ
. .?s 1 Precisa-se de um (a) su- no dia 6 de dezembro p. vindouro, ás 10 horas, no local

associados desta socIedade, Bene:lcwnte, par,a. a re�mao jeito a horário Comercial, I e)11 que se realizam as vendas em hasta pública determ
í

de assembléia geral que sera realizada no prOX1l110 dia 31
tratar à Rua Deodoro 7" nadas por êste Juizo, á porta do edifício da Prefeitura

de o.utubro, na séde social do Clube 15 de Novembro a Municipal. Descrição e avaliação do imóvel que será lo,

praça 15 de, Novembl'o n? 21, com primeira chamada ás
I"ade j vado á praça: - "Um teri'eno rural, situado() no lugal'

20 ho'ras e segunda ás 20,30 hora·s, afim de ser aprovado os" rDe.a "India", distrito d.e Canelinha, dêste Município, com se,

estatutos desta sociedade bem como a eleição do. conselho Perdeu-se a Caderneta .no I
te metros e dezessete centímetros de frente, que fazem

deliberativo. 06470 da. Caixa EconomlCa
lao Sul, na estrada; fundos que se acharem, ao Norte, no ttende

Arnaldo Alfredo Fuhrmann SECRETA'RIO Federal. IRibeirão do Moura; área de 3.750 metros quadrados; ex-

'tremando a Leste' em terras de Hercílio e a Oeste em di- ENDEREÇO:
tas de Carolina, no valor de Cr$ 1.000,00 (um mil cru-

t:'el. '8113.
-----------------------------

zeiros)_" E, para que ehegue ao conheeimento de todos

V d G b· 1- De
' li

'" ninguem _possa alega�' i��ol'ância, man�ou ex�edir o eo e-se-- a IDe e olarlopresente edJt::ll que sera aflxado na. sede deste JUIZO, no

Ilugar elo costume, e, por cópi�, �ubl!cado UMA Vf.:Z no Insta.lado num dos b�irros desta Capital, vende-se
Jornal "O ESTADO" de Flonanopohs_ Dado e passado com boa clIentela, um Gabmete Dentário composto de um

nesta cidade de Tijucas, aos vinte e dois dia.s do mês de motor de coluna "Atlante", uma cadeira "Delta','; üm ar-

outubro elo ano de mil novecentos e cinquenta e cinco. m�rio e demais materiais cJ_inicos.
'

Eu, (a) Gel'cy dos Anjos, Escrivão, o dRtilogl�afei, con- Tratar com Artur Antonio Menegotto, na "Den'tal

I
ferí e subscreví.' (a) Clovis Ayres Gama - Juiz de Di- Santa Apolonia" à Rua Tiradentes, 20 em Florianopolis.
reito. É :lo cópia fiel do original afixado na sede clêste Preç'O - Cr,$ 15.000,00
Juizo, no lugar do costume, sobre o qual me reporto e

-

'dou ���ta Supl'a . O Escrivão: Gercy dos Anjos. DR. LAURO CALDEIRA DE ANDRADA

Parquetina
não esconde o seu

pêso. A senhora

sai ganhando quando'
compra

S. B. DOS ARTISTAS DE RADIO'
TEATRO E MUSICA

E [) I TA L.
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE TI.TUCAS

CIRURGIÃO-DENTISTA
CONSULTóRIO - Edificio Paternon - 20 andar

sala 203 - Rua Tenente Silveira, 15
Atende diáriamente das 8 às 11 horas.
3ag e 5ag das 14 às 18 horas.
ilm Capoeiras atende aos sábl'!dos á tarde

PRECISA-SE
PARTE DE CASA MOBILADA COM 3 QUARTOS,

',' SALA- E BANHEIRO. RESPOSTA URGENTE PARA
REDACÃO AO NO 160.

�
--0:', ",,�,

,

•

HOJ E NO PASSADO
27 DE OUTUBRO

A data de hoje recorda-nos que:
em 1467, em Rotterdam, nasceu Erasmo de Rot

tardam, um dos reformadores religiosos. Seu
nome verdadeiro era Desidério' Geraldo, mas

pelo costume dos academicos trocou Geraldo

(amado, em holandez) para Erasmo (amado, em

grego). Faleceu em Bnsiléa, o� 12 de Julho de

1536;
em 1633, junto à bahia Formosa, deu-se um

combate entre 2 navios portugueses e 3 holan
deses, aqueles sob os comandos de Francisco
de Vasconcelos da Cunha e Fernando da

- Silva
e Miranda, que vinham de Portugal e consegui
ram derrotar o inimigo;
em 16'10, uma esquadra holandesa, composta de
7 navios, comandados pelo Coronel Ken apresen
tou-se diante do porto de Vitória (Espírito San
to), tomando-o, mas foi repelido no dia imedia
to, com grande perdas, quando do ataque à
Vila;
em 1645, O Estado <10 Brasil foi elevado a Prin
cipado, por decreto elo Rei. D. João IV e assim
conservando-se até 9 de Janeiro de 1817, tendo
seu herdeiro presun tivo o titulo de Principe elo
Brasil. De 16 de Dezembro de 1815 até 7 de Se
tembro de 1822 o Brasil foi Reino, unido ao de
Portugal e Algarves (fica retifica ela a mesma

efemeride assinalada a 25 deste mês e ano) ;
em 1753, a Câmara do Desterro apresentou ao

Capitão-general Gomes Freire de Andrada tres
nomes dos quais' seria escolhido o Capitão-mór
da Vila: Capitão Manoel Pereira Franco, Alfe
res José Ruiz da Silva e Capitão Jacinto Jaques
Nicós;

,

em 1816, travou-se o renhido comba te de Ca
rumbé (ou dos Serras de Santana) saindo vi
torioso o Brigadeiro Joaquim ele Oliveira Alva
res derrotando o General José Artigas; então
chef'e.da Confederação do Urugauí, formada pe
las provincias Oriental, Entre Rios e Corríentes.
Neste combate destacou-se glor iosnmen ts o cé
lebre Regimento de Linha da llha de Santa Ca
tarina, os intrépidos "Barrigas-verdes"; ,

1822, chegou à Feira de Capuana, nomeado'
comandente em chefe do Exército Brasileiro na

Bahia, o General Pedro Labatut ;
em 1831, receberam gráu os primeirus, bachareis
da Faculdade de Dlreito de São Paulo'
em lR32, na Bahia, deu-se o levante d� 100 Ba
talhão de Caçadores, sendo dissolvido por ato
da Regência de 26 de Novembro do mesmo ano'

em 183'J, os insurgentes do Pará atacaram os na�
vios do Capitão de Fragata Inglis, que subia o

It ío Acurá, mas foram repelidos:
em 18·14, a Imperatriz D. Tereza Cristina dig
nou-se aceitar o titulo de Protetora do Hospitaf
das Caldas do Cubatão, auxiliando os trabalhos
com '100,�OOO;
em 1845, quando da visita que fizeram a esta en

tão Província, o Imperador e sua consorte fize
rnm um passeio mar itimo e motorno de nossa

formosa Ilha;
em 1871, assumiu o cargo de Encarregado do
Quartel-general da Marinha o catarinente Che
fe de Esquadra Barão de Iguatemi;
em 1885, foi atacado e ferido por dois indivi
duos o Dr. Fiuza, Juiz de Direito de Jajes :
em 1902, faleceu nesta capital o prosador, poéta,
latinista e matemático Eduardo Nunes Pires
membro de familia proeminente, inspetor apo
sentado do Tesouro deste Estado;

André Nilo Tadasco
�--------- --_ .._-�

CURSO "SANeTOS SARAIVA"
(REGISTRADO)

DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA
PRO:F. LíGIA DOS SANCTOS SARAIYA
aos interessados diàriamente das 9 às 12 e das

14 às 18 hO.ras
Rua Feliciano Nunes Pires, 13 -

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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QUINTA·FEIRA, 27 DE OUTUBRO
Ninguém jamais viu a Deus; o unígênito filho que

sstá no seio do Pai êste o revelou. (João 1:18). Ler I
I'ess, 1: 1-10.

ANTES da II Guerra Mundial, um estudante chinês,
lo colégio Anglo-chinês de Foochow foi com um pro
'essor assistir a uma reunião da Federação Mundial de
d:studantes realizada em Manilha. Quando o vapor se

.proximava da doca, o estudante apontou para certo ho
nem que se encontrava entre os que, da parte da A. C. M.
)s esperavam no pôrto e disse ao professor: "Aquêle ho
nem deve ser cristão."

"Como você sabe? perguntou o professor.
MAU AUGúRIO "Eu acho que sua face amável é semelhante a de

Comumente, a perda de :::risto", respondeu o estudante.

pêso, acentuada e rápida, Deus é invisível, pois é Espír ito. Mas Jesus disse a.

sem causa conhecida, é si- ieus discípulos: "Se me tivésse conhecido, teríeis conhe

nal de doença grave. É o
.ido a meu Pai. Aquêle que vê a mim vê o Pai." Os cris

que sucede, por exemplo, .ãos que têm a esperiência e conhecem o Espírito de ver

com a tuberculose o diabe- Jade revelam a Cristo, o irmão, assim como Cristo revela

tes, o câncer e o hiperti- Deus, o P�i. _ _

'

. ...,.

,reoidismo, doenças cujas I Os �n�taos sao �rbstas espir ituais. Nos pintamos as

prebabil idades de cura são características de Cristo para outros. Estamos nos esfor

tanto maiores quanto mais çando para sermos artistas reais?

cedo Se começa o tratamen
to.

_ .... -.

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

ECONOMIA absoluta
Grande. ,CONFORTO,

.

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

'

-

·-�I;�. :t:��
.

/ '\;. .'" ';""i;.I,!j!";r.y<
AQUECEDOR EUTRICO CENTRAL

"

Capacidade:
100 a 1.000 litros

AQUECEDOR

ELÉTRICO

��4
_IMERSÃO e CHUVEIRO

__·=----......
Capacidade 30 LITRO?

• Construido inteiramente de
cobre.

• AQu�cimento ultra rápido.

• Játo abundante na tempe·
ratura de�jada.

FobticO'dol "OI tipoe
horiZQl\toJ e nrtlcol.

..

• Construção_ sólida, sendo a caixa interna de COBRE ..

revl!stida de material altamente ISOI..ANTE (lã de vidro).
o MIS'T'LJRAOOR OÁKO, de ,e;io.·

logem inltontoneo, permite o

moia, el�olo de grodlloções de

TEh\P[RATURA. ....- /__ .

EO : Boa Residencia Preceito do DiaTAL.I
JUIZO DE lJIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU Aluga-se aprazível resruencra de verão da Vva.

Euripedes Ferro, em Itaguaçú (Coqueiros), para o pe
riodo de verão ou permanente.

Informação com o s'r. Raulino Horn Ferrn
Rua Conselheiro Mafra, 56

EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO
-

(30) DIAS
DE TRINTA

O DOUTOR JAYMOl1' GUIMARÃES COLLAÇO,'
JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU, DO
ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FORMA DA

LEI, ETC.
FAZ saber' aos que o presente edital virem ou dele

conhecimento tiverem que, por parte de ARTUR JOSÉ
FERREIRA, por intermédio de seu advogado o Dr. Ri- Vende-se unia em perfeito estado de conservação
naldo Lacerda, lhe foi dirigida a petição do teôr seguiu- Com Pneus de Faixa Branca, Radio e Pintura ori-
te: - Exmo. SI;. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Bi- tinal.
guaçu. Artur José Ferreira, casado, carroceiro, brasilei- Tratar no escritorio comercial' de Osny Gama & Cia.

1'0, domiciliado no legar Praia do Tamanco, nesta Cida, Rua Jeron imo Coelho 14.

de, vem por seu advogado infra assinado, promover â�". FLORIANóPOLIS.
presente ação de usucapião, expondo e requerendo �. qtr�<�-

'

<-

segue: I - Que possue, no dito logar Praia do Tamallco;'
nesta Cidade, um terreno, medindo, parte 44m. de 'frente

porAõüm. de fundos; parte 25m. de frente. ppr 460-!TI. de
fundos; e outra parte medindo 40m. de frel1te, 483m. na
extrema Sul e '493m. na extrema Norte, rriedindo todo o Dando início aos trabalhos da agência de colocação
terreno, nos fundos, a largura de 109m. terÍdó:a área to- do' Sindicato dos Contabilistas, conforme letra b, do art.

tal de, mais ou menos, 50.820 m2, com as seguintes con- 2',. dos Estatutos; informamos. aos profissionais que te

frontações: os 44m. de fren te, em terras de Vicent� Cur- mos uma colocação emsfirma conceituada desta Capital
cio; os 25m. de frente em terras de Gumercindo Manoel pa.ra exercer o cargo de contador. Os interessados devem

Ferreira; e os 40m. de frente em terras de herdeiros de comparecer a êste Sindicato, à Rua Trajano, 12 10 andar,
Manoel Apolinário Perreira : fundos em terras do au- sala n? 8 - telefone 3860, no expediente normal do

tal'; ao Norte com José Vergilio Martins; ao Sul com ·comércio. (:

João Arceno, tendo o autor a posse mansa, pacifica, sem

interrupção e nem oposição, por sí e seus antecessores,
ha ,-nais de 30 anos, sobre dito terreno, usando-o sempre
com o ânimo de dono. II - Que, na fórma prescrita pelo
art. 454 do C. P. C. e não possuindo titulo sobre o men-

cionado terreno, quer adquirir o dominio do mesmo, na

conformidade dos arts. 550 e 552 do C. C .. Apresentando
a V. Exa., abaixo, os nomes das testemunhn s que deve ..

rão ser ouvidas para prova do alegado e que comparece
.rã» em Juizo som a necessária intimação, requer se pro
ceda de acôrdo com o art. 155 e seus paragrafes, bem
como o art. 456, ambos do C. P. -C;",após feita e julgada
a justificação "ab-in itío", para qUé:;�Ô ,a.utor .

adquira o

titulo necessário a transcrição no R�gjstro -de Imóveis

competente. Dando-se a presente, para �el�it9 de alçada,
o valor de Cr$. 2.100,00 e protestando-se ;;'''.por todos os

meios de prova em direito permitidos. P. deferimento.
Biguaçu, 18 de outubro de 1955. (Ass.) Rinaldo Lacerda.
Selada legalmente. 'I'estemunhas : Olivio Fortunato
Rosa, José Vergilio Martins. e Candido João Arceno.
DESPACHO": A. Designe o Sr. Escrivão dia e hora para
a realização da audiencia -de Justificação prévia da pos
se. Ciente o Dr. Promotor Público e as partes. Biguaçu,
18-X-1955. (Ass.) Jaymor Guimarães Collaço - Juiz de
Direito. Procedida a justificação 'foi esta julgada por
sentença do teôr seguinte: - Vistos, etc. Homologo, por
sentença, a justificação em que é autor Artur José Fer
reira, para qua surta Seus juridicos e legais efeitos. Ci-
te-se pessoalmente, por mandado o 'Dr. Promotor Públi-
co e os confinantes do imóvel em questão. Por precató
ria, dirigida

j
ao Juizo da 4a. Vara da Comarca de Flo

rianópolis, 'cite-se o. "Domínio da União", e por edital,
com o prazo de trinta dias, a ser publicado uma vez no

Diario Oficial e três vezes no jornal "O Estado" os in
'teressados incertos, para todos, querendo, contestarem o

pedido no prazo legal. Bíguaçu, 21 de outubro de 1955.
(Ass.) Jayrnor Guimarães Collaço - Juiz de Direito. E
para que chegue ao conhecimento de quem interessar
possa, mandou expedir _Q presente edital de citação com

o prazo de trinta (30) dias, que será publicado e afixado I
na fórma da lei. Dado e passado nesta Cidade de Bigua
çu, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de
mil novecentos e cinquenta e Cinco. Eu, (Ass.) Ôrlando
Romão de Faria Escrivão, a fiz datilografar e subscrevi,

Bíguaçu, 24 de outubro de 1955.
(Ass.) Javmor Guimarães Collaço,

Juiz de Direito.
Confére com o origina.l -afi:xado no loga.r de Gostume.
O Escrivão, Ol'lando Romão de Faria.

HUDSON SIX 51

Procure manter-se a

par das variações de
seu pêso, consultando a

balança ao menos uma

vez por mês. - SNES.·

PRODUÇÃO

CONTABILIS'fAS

.João Momm - Presidente
em 15· de outubro de 1.955.

a c I TI
Agência

de

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

'-

E� do Amazonas a planta
mais eficaz na cora das

RIO, 25 (V. A.) - A pro
dução nacional, de aço e

ferro fundidos, relativa ao

primeiro semestre do cor-

I
rente ano alcançou 38.133

! toneladas no valor de .....

Ii c-s 195.358.000,00. Em igual
.

per'íodo de 1954 informa o

\ Serviço de Estatística da

li P-rodução'
do Ministério da

Agricultura - o volume to
tal elevou-se a 67.077 tone
.; adas, C0111 o valor corres-

pondente de .

Cr$ 280.219.000,00.
Confrontados os algar is

mos em apreço, verifica-se
um decréscimo de 28.944 to
neladas e Cr$ 84.891.000,00
no cita.do período do ano em

curso.

BRONQUITES e'

AFEC�ÕES CATARRAIS·
A Amazônia é uma das regiões
do Mundo de flóra mais rica
em aplicações terapêuticas. For
nece à Medicina uma poderosa
planta - a Dipterix odorâta-e-«
componente básico do remédio
ODORATON, arma de 'combate

_ às bronquites agudas, crônicas
.

e dos fumantes; gripes, asmas,
.

tosses rebeldes e afecções ca

tarrats. Tem ação curativa pro
.' fundá; graças à energia medi-

_. _ � camentosa a�'1uil'ida por um

processo científico empregado.
.E bem significativo saber-se
que 'Odoráton é um dos produ
tos: modernos mais recomenda
dos pelos que comprovaram o

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

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

bronquites sub-agudas e princi
palmente crônicas com. 'real
sucesso, tais são as suas pro
priedades fluídificantes e bal
sâmicas, ·aliadas ao seu valor
tônico, quiçá vítamíníco.

DR. ruCARDO A. WEBER»

.VENDE-SE
Mia de jantar

'1 carro -p/criança

I.
1

.?iCicleta marca Maraton
Tratar à Rua Felipe Sch�

midt, UI1.

Distribuidores neste Estado:

CARLOS HOEPC-K.E S. A •.

o ESTADO

'Você sO'bia 'que
C;

.'1

MA COLEÇÃO CURIOSA É A DO SR. BENTLsr:
DOS EE.UV. ])URANrE MUlTOSAN05,ÊLr:

FOrOóR/lFOU E CLIlSSIFICOU CRISTAIS DE NE'VE.J,f
tlf.M 5.000 TIPOS OE CRISTAIS {)/FERENTE5

�

i I

Com ii Biblía na Mão,

ORAÇÃO
-:

.1

.Nossn Pai Celestial, agradecemos-te a .dádíva de
Jesus Cristo, que morreu na cruz por nossos pecados.
Ajuda-nos a revelar o amor de Cristo entre os homens,
em casa, na escola, na igreja e na sociedade. Em nome

dêle te pedimos. Amém.
-

PENSAMENTO PARA O DIA

Esforça.-me-ei hoje, pelo meu viver,
Cristo aos outros, como Éle é;

para revelar

WEN T. LIN (Borneo)

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

.Ei\jTRO EXCURSIONISTA '�nNOL.[}O . RAULlNO"
-��.tQ

FUNDADO EM 16-9-54

.iCOAA. QUE SURGIU A TUA SOCIEDAOt:\ TERÁ�
1.lAIORES OPORTUNIDADES DE CONHECER A

rêRRA CATARINENSE. NÃO PERCA TEMPO. EN

V(A- NOS HOJE MESMO, TEU N0i>!.E E ENOÊRE-

CAIXA POSTAL 480- FLOnL�rJÓPOUS-S.C .

b_"M�i'l'tr"'W ar mJ
.

ÇO A

PRÔCURA-SEBENIGNO JOSiÉ DOS
I

SANTOS

I.

Casal sem filhos, procura.
Consertos de maquinas e ,quarto com refeições, em

relog ios, I casa de' família, dando pré-
Endereço: C a p o e i r as; ferência ao perímetro cen

(frente a entrada estrada tral. Telefonar para 3365,
do Abrão). (a té ás 18 horas ..

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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lransporte �e cargas em geral entre.
. .

flORIANOPOllS, CURIIIBA 'E SAO. PAULO.

I'ILIA"': CUKI'l'lB.s

VOII VIAGENS DIR1I:'1'AS .: PREMA NENTES EM CABROS paOPBIOS

nLlAL: sao PAULO,MATlUZ: FLOltIANôPOLIS
Escr1tó:1o:

Rua Padre Roma. 50 - Terreo

Deposito:
,

Rua Conselbe1ro Mafra. n. 131i

Fones: 2534 - 2.53�

Ca.ixa Postal, 435

End. Telegráfico:
Bandrade e Transpol�

-O-

Vlaconde do RIo Branco

(Ü2,1i)

Endereço TelegrMlco
Santldra e Transpolla

�

Avenlda do Bltado 111"/7(1,
i

Telefone: 17-30-111

São Paulo - Capital - SI-.

Endereço Telegráfico:
Bandrade e Tl'anspoUa

-o-

(&Zênclã oe. Rio de Janeuo e em Belo Don.on,. com tráre..o Dlat... aW

III. ralll. eem • E_pr_ •• Tnn.portr. JOnu O.rala SIA.)

.

OPERÁRIO A VOSSA DISPOSICÃO
,

CONSERTA-SE FOGõES ECONõMICOS. SERVIÇO
RÁPIDO E GARANTIDO.

_

ATENDE-SE CHAMADO A

DOMICILIO.
Operário: - VALDEM1\R POSSAS - Rua "3 de Maio"

(Beco), no ESTREITO.
'

Partíctpaçao

Curso filosofico

x o o

x :0: Florianópolis,
x x x x

confirmam o x

o o o o o x Vende-se15 -de outubro de 1955 :0.:
.

x

x _x x x x Na rua Tiradente a casa

nO 20

Pertícipccõc
JOSÉ DA SILVA

e

MERCEDES BARCELOS DA

SILVA
têm o prazer de partíclpa:

a V. S .e Exma. farn;'Ll o

contrato de casamento de

seu filho Clemente com a

Srta. Anatalia Hul:l:1. Amo

rim.

HERMENEGILDO FRAN

CISCO DE AMORIM

e

HULDA DE AMORIM

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

contrato de casamento de

sua filha Anatalia com o

81'. Clemente Pedro da Sil

va.

Clemente e Anatalia
Confirmam

Partícroacao
, Otilio Ramos Lisbôa e Maria Noronha Llsbôa partící-
pam aos parentes e pessoas 0� �uas relações o .contra�o de

casamento de sua filha Laurrcilía com o snr. Nllton Pírath.
-0-

Arnoldo Pirath e Basilícia Tavares Pirath participam
aos parentes e pessoas de suas relações o co_n�l'.ato .ele ,casa
mento ele seu filho Nilton com a srta, Lauricilla Lisboa.

Nilton e t.auricíua
confirmam

Fpólis, 15-10-55.

CURSO "SANeTOS SARAIVA"
(REGISTRADO)

DACTILOGR:AFIA E TAQUIGRAFIA
PROF. LíGIA DOS SANCTOS SARAIl'A

atende aos interessados diàrtamente das '9 às 12 e das

14 às 18 horas
'. ENDEREÇO: Rua Feliciano Nunes Pires, 13

'tel. SU3.

Ve�ndt���m-d��!!!�!!' C!�l�!!!,i! I
com boaSclientela 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 Florianõpolts.

Preço - Cr.$ 15.000,00

VENDE-SE·
Üma Iin da casa de madeira, toda pintada a oleo,

envid raçadn vonezianns, com 7,40 de frente 9,00 de fun-
� • .d d aguados, vnrandão, 3 quartos, sala, varan a, espença" '

luz, chuveiro eleti-ico, fogão econômico, tanque, qum tal

com arvore f'rutiferns, muro na frente, etc. por 120.00�,00,
sita a Rua Campos Novos 63, nésta Capital. Motivo:

viagem.
Tratar no mesmo endereço.

COQUEIROS
Um otimo lote de terreno

inclusive planta do precuo a

sei' construído, rua Juca do;
Loíde, fundos para a P;'''�!1'
das Saudades.

Capoeiras
Um otím i lote de terreno

no loteamento Portela.
Tratar com Eduardo San

tos
Rua Visconde Ouro Preto,

Dr.CoRstanUoo
Dimatos

MJl:DICO CIRURGIAO

Doenças de Senhoras -

Partos - Operações - Vias
.

Urinárias

Curso de aperfeiçoamento
e longa prática nos Hospítaís

de Buenos Aires
CONSULTO'RIO: Rua Fe

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

T

horas.
'Residência: Avenida Rio

Branco, n. 42.
Atende chamados'

DO'CES
Aceitam-se encomendas de

docínhos em grande varie

dade; Tortas e Bolo de Noi

va, Salgadinhos para Batiza
dos - Aniversários e Casa

mentos.
Rua CeI. Mela e Alvin 17.

Tel. 3.416

I03TIk ®-�
.

,

Estudante
Universitário

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

99 Quarto n. 12.

I
,

( .

a seu 'DISPOR

"O BARRIGA VERDE"
Diariamente PARA o NORTE ÀS 8,35 HS,

PARA O SUL ÀS\10 HORAS
Fone - 23-77.

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

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

jeito a horário Comercial,
tratar à Rua Deodoro 7.

MOTOR ALBIN 10 H P
Vende-se um novo ainda

encaixotado. Entrega ime
diata .

Cartas - Caixa Postal,
226
F'lorlan ópolis

PERDEU-SE
Cautela n? 9683 emifida

pela Caixa Economica.

DR. LAURO CALDEIRA DE ANDRADA

Caminhonete Tipo Furgã'o
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

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

Os interessados deverão apresentar propostas en, . en

velopes fechado, até às 12,00 horas do dia 29 do corrente

mês.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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1- Restaurante
-

Napoli -,
I RUA K&rechal Deodoro H.

.

i
�

. .:Jlm Lagea, no sul do Bru1l, o m•.lbor I e
• Descontó es�1li.l'pl1."" � ..nneres �.jlUlte., •
· '
· :
......c A..aa.e �

CIRURGIÃO-DENTISTA
CONSULTÓRIO - Edifício Paternon - 20 andar

sala 203 - Rua Tenente Silveira, 15
Atende d iáriamente das 8 às 11 horas.
3Rg é 5Rs das 14 às 18 horas. .

li'�Canne i ra s atende aos sábados á tarde

Distribuidor

C, RAMOS S/A

í

Comercio - Transportet
RUll Joio Pínto, '!J FpoUi

-

-----

,..

!1xpresso. Florianópolis Lida.
I

Em fins de outubro cor

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

C A R P I N T E I R O· .lo.s�fico-espirituais,. �a�'á
1l11CIO a um curso filosóficr

Está à disposição de seus freguezes e amigos, atenden- por correspondência, em 20

do á elomícilio, a Repartições, Executa serviço como: con"llições
com 100 perguntas,

sertos, colocação de vidros, aberturas, fechaduras, lustrar em. 10 meses, sendo a men-

etc.. .

'

sahdad� de Cr$ 110,00.
Atende pelo telefone, n. 3478. _ No fim do curso, os estu-

Rua Conselheiro Mafra n. 33 _ dantes receberão um volume
;�:.presso contendo a maté-
. ia' versada no mesmo, ulte
dormente desenvolvida' e

aprofundada.
x x x x x x x x x Mais informações e_ ins-
x ARTHUR

.

THEODORO�'
HERCíLlO COSTA x crições 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 Pau-
x � - x lo (e NÃO ao Prof. Rohden),
x Participam aos .paren- < Participam aos parentes x dando nome, sexo, idade,
x tes e pessoas de suas re- �e pessoas de suas relações, x profissão, estado civil, en

x lações, o contrato de casa- '.0 contrato de casamento x derêço, cidade, Estado.
x mento de seu filho LAÉ- �Ide sua filha UmA MA- x ATENÇÃO - Não man

x LIO, com 'a senhorita Lêda 'RIA, com o senho-r Laélio x de dinheiro. As lições ser-

x Maria da Costa. . Luz. x lhe-ão enviadas mensalmen-
.

x

' ,

� x te, de duas em duas, pelo
x o o o o o O' o x Reembôlso Postal. - (Br.).
x o LAÉLIO e L:t<:DA o x

x o

J
I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Floriané�olis, Quinta-feira, 27 de Outubro de 1955

,�",�;�""

-NA CAMARA MUNICIPAL
FELIZ ATITUDE DO VEREADOR CARIONI -

TELEGRAMA AO 1\lISTRO TEIXEIRA LOTT

S'essão do dia 24-10-955

Presídêneía r Vereador Armando Valéria de Assis (PSD)

Secretarias: Haroldo Vilela (UDN) e Walter Oliveira

Cruz (PSP)
ATA: Aprovada.

Por Nazareno Coelho
Expediente: Não houve.

O ANIVERSARIO DA ONU

Com a palavra o vereador Gené..sio Leocádio da Cunhr

(PSP) leu discurso referente ao 10.0 aniversário da Orga
nização das Nações Unidas e pelo mesmo motivo requerei

felicitando-a pela magna data
..

TELEGRAMA AO MINISTRO LOTT

Por requerimento do vereador Antonio Apóstolo, lide:

do PSD foi aprovado telegrama ao Ministro da Guerra

General' Teixeira Lott, ,pelo discursó que pronunciou nr

Escola de Aperfeiçoamento do Exército, por ocasião- ds

entrega de diplomas aos oficiais.

DIA DO AVIADOR

Ainda por proposição da líder pessedísta, foi aprovadc
telegrama ao Major Cmt. do Dest. de Base Aérea de

Florianópolis, no transcurso do dia do aviador.

FELICI:TAÇÕES AO AÉRO CLUBE

O vereador Nereu -do Vale Pereira (PDC) aproveitou a

oportunidade para sugerir ao vereador Antonio ApóstaTa,
para que estendesse as felicitações ao AÉRO CLUBE de

Florianópolis, pelo dia do aviador.

Associaram -se as homenagens, OS vereadores: Júlio
PaulirlO da Silva (PTB), Walter Oliyeira Cruz (PSP) e ain

da o vereador Gercino SHva, em nome da UDN.

BONITA ATITUDE DO VEREADOR CARIONI

Na discussão dos referidos telegramas, (:) vereador Li

berato Carioni (UDN) absteve-se de votar, por não have

tomado conhecimento do discur.so pronu!lciado pelo Gene

l'al ·Teixeira Lott. Contudo, o líder pessedista, vereador An·
tania Apóstola citou trechos elo mesmo, com o que con·

cardou o vereador Liberato Carioni, assim se expressando
"Devem' ser empossados os que forem eleitos mesmo qUf

seja à força". O plenário diante da afirmação do vereadol

udenista, prorrompeu-se en1 �plausos.

ORDEM DO DIA:

2a. discussão do projeto que aumenta em 20%, a taxa

dos jógos e diversões, Aprovado.
Tambem em 2a. di.scussão foi aprovado o prgjeto d(

autoria do vereador _
Gercino Silva (UDN) que cria a taxr

de turis�o e hospedagem. Aprovado, após debates dos ve

readores: Gercino, Silva, Júlio Paulino da Silva, Haroldc

Vilela, João Navegante Pires, Nereu do Vale Pereira, Gené
sio Leocádio da Cunha, Antonio Apóstolo e Frederico Véras

EXPLICAÇÃO PESSOAL - Nã'o houve oradores e fi

sessão foi encerrada.
UEUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL

Após a sessão da Câmara, os srs. vereadorr.s compo

nentes da comissão encarregada de estudar o novo C_9digc
Municipai, esteve reunida na Secretaria da Casa. E' presi
dente da corriissão, o vereador Antonio Pascoal Apóstolo
líder do PSD e tem como relator, o vereador Nereu do ValE

Pereira (PDC) e ainda os seguintes: 03ni Raul Lisboa

(PTB) Genésio Leocáclio da Cunha (PSP) Gercino Silva

(UDN) Na'vegante Pires (PSD) e Haroldo Vilela UDN).

INSTITUTO BRASILEIRO DE FILOSOFIA
CURSO DO PROF. PDE.

I
vembro, realiz'tr-;;;e .. a, nl

JOSE' PESTI mesmo local e ho�'n; a SeS

Depois de, com o mesmo são destinada esper:ht1ment,
êxito das lições anteriores, I a esclarecimentos e tlebutes

ter falado na última sexta-

feira do existencialismo cris-'
tão de Gabriel Marcel, reali
zará o Padre José Pesti, na

sexta-feira, dia- 28, pélas
20,30 horas, na Casa de San

ta Catarina, a lição final do
seu curso, promovido pelo
Instituto Brasileiro de Filo
sofia.
A referida lição, que é,

de certo, senão a mais im

portante, pelo menos
-

utlJ-a
das mais importantes de to
do o curso, terá como temâ,
a influência do existencialis
mo na t_eol·ogia contempo-

"DIA DAS 'NAÇÕES"-

UNIDAS"
POHTO ALE.GRE, 25 (V.

A. ') -- Com a comemoração
elo "Dia das Nações Uni
das", que se celebra, seri
inal.l.r{lll'ada na Escola Nacio
lIal de Engenharia uma ex,

poslcan fotográfica dócu,
men1aJ (�O mundo. A interes,
smlte mostra é patrocinada
pelo (Ilretól'Ío académico da,
qi1ela €S':I,]a superior, pela
�jor:ieda de Brasiteil'a dé Cul·
';lIl'a lnglEsa e pela Associa
ção Cultl1ral Franco Bl'asi
Jr.ira.

rânea.
No dia 4, já do mês de No-

Na Assembléia

"CHAPEUS EM TELEVISAO"

CABORTEIROS

hora do expediente, para a

presentar um VOÚJ de regv'l·
jo pela passagem elo 10° aní

versário das Nações Unidas.

VOTO DE PESAR

O deputado Jorge Barroso

Filho, encaminhou requeri
mento à Mesa ::olie:tundo
constasse em ata, de um voto

de pesar pelo fal?cimen!0,
da progenitora do deputado
Orlando Bertnlí.

VOTO DE J'E�AR
Os deputados Lauro Locks,

'o PSD, e SebasUáo Neves,
la UDN, encaminr.aram re
luerimento à Mesa solicitan
ia constass'e em ata de um

ato de pesar pejo; faleci

lento, em Biguq,çú, do sr.

oão Amorim.

AUMENTO '\.O
FUNCIONALISMO

O deputado Jo,:ge Barroso
i'ilh1o, do PSD, OCUP,)\l a tri

lUna, logo em :3e2,'uida, p3ra
:riticar com ves:nêncià o �r.

30ní.hausen, por não ter en

:aminhado até �sta data a

Viensagem do AumEnto de
vencimentos ao F'uncion::tlis
mo.

ORDEM DO D.L'\.

Discussão e vohl.:iw dos

projetos nrs. 68/55 - i.22/15
135/55 - e 154/55 - Aprova··
los.

Discussão e vota<:3o do

lrojeto n. 142/55 - ({lul'e
lendo Anistia Fiscal - Foi

'e tirado da Ordem -:.ln Dia,
)or falta de quorum
nental para votação.

o TEMPO
Tempo - Instável, sujei

-o à chuvas.

Temperatura. - Em ligei
'0 declinio.
Ventos - Rondarão para

os do quadrante Sul, fres-

I EMBORA NÃQ QUERENDO, LACERDA
DEVERIA TER DEPOSTO· ONTEM, ADll

DARA' UMA ·ENTREVISTA

regi-

RIO, 26 (V. A.) - O Deputado Carlos Lacerda, que

deixou de atender a dois convttes para depor no inqueri
to sobre a carta falsa ele Brandi, deverá comparecer, hoje,
ás 14,30 horas, no 1.0 Batalhão de Polícia do Exército, con
vidado pelo general Maurell Filho. O .dírator da "Tribuna

da Imprensa" justificou a sua ausencia, nas eluas primei
ras vezes, por intermédio elo advogado Baldessartní, sob a

alegação de motivo de força maior.

O laudo pericial, que forneceu elementos para que fos

se apontada como falsa a carta atribuída a Antonio Bran

di, bem como as ampliações de fotos das rírmas foram

postos á disposição do sr. Carlos Lacerda, que solinttou do

advogado Baldessarini o exame dos mesmos. Segundo se

informa, eIo. fontes ligadas ao presidente ela Comissão de

Inquerito, o representante do eliretor da "Tr�una da Im

prensa", teria concordado em que estava evidente a talsí

ficacão sem contudo autorizar a divulgação dessa cons-
. ,

,

tatação.
O coronel Adi! de Oliveira, cujo depoimento foi t.)ma�

do ante-ontem, sobre a carta, havia programado para on

tem uma entrevista á imprensa. A' noite, entretanto, pelo
telefone respondeu á reportagem de O JORNAL:

- Nada tenho, hoje, a declarar inprensa, porque va-.
rios fatos, que deveriam ocorrer durante � dia, não se rea·-·

lizaram. Possivelmente, amanhã poderei dizer algo.
:w-.....-.....y............

A··
......

·V
........- ...

Í····S·�·Õ
...�...··.....···.-

A DIREÇÃO

A Usina de Beneficiamento de Leite comunica aos

senhores consumidores de leite, inscritos para receberem

seus cartões de consumo no dia 30 da.outubro e nos dias
5 12 15 é 17 de novembro que se dirijam à Usina, no ho

rã.ri� elas 14 às 16 horas, nos dias 27, 28, 29 e 31 do cor

rente e a partir elo dia 1° deI novembro, JOta horário das

7,30 às 9 horas, para receberem' os seus cartões ele con

sumo.

Outrnssím, comunica aos interessados que, 'a partir
do dia IOde novembro, somente, atenderá inscrições para

obtenção de cartões de consumo de leite no horário elas
7,30 às 9 horas.

na Assembléia Legh;lativ3.;
Candido Norberto, p,�lo Par
;ido Sociansta BraslleE'o;
:'\rmando Tempi'l'h.ni Pereira,
pelo Partido TrabalhLsta; A
bilio Lopes, estudante: Da
uilo Groff, pres;.dl'ntp. da

}<'EURGS; Airto�1 Val'g';ls e

Lauro �agemann, presidente
da UEE, que enCel'l'(I11 (; c'),

mício.

"D����� �����,� �,�,��E!!��o f�' ..
respondente) - Indíacrttivel gado ombros povo em delh ío,
manifestação promoveu a :;e�do ovaclonado CI)i1: J�lS- SESSAO DO OlA 24

I tal,
sob a presidência do I de-

Aliança Social Trabalhista cellno, Jango, Gallottl, 1�1- putado Braz Alves.
sábado, 'em regosílo vitória randa e Nereu. pov�� agl�- 'Ltda e aprovada a ata da

.

DIA fiAS NAÇÕES
Vidal, Juscelino, Jango. Povo merado praça puouca "1,- sessão anterior e lld0 (J ex- UNIDAS
em inenarravel vibração brou entus.iasmo �o:n c1hcur-

pedíente tiveram imcio os O deputádo Paulo Prels, do
trouxe praça e ruas carro sos profendos RadIO

, Clu�e J trabalhos, na hora regímen .. PSD, ocupou a tríbuna.. na

alegórico retratos c<1:1didatos anele falaram Syrth 1'; Icolely,
vitoriosos e saudoso Presí- presidente Camara Vereado- .

dente Vargas. Apesar subor- res Tere.sinha Pinheiro, no

no eleitores povo revidou me' Comité Feminino, Pedro

com altivez procedimento Mello, líder petebísta, Evilá
nossos adversários compra- sío Caon, desembargador
ram v-otos insultando nossos Carrilho e Thiago víeira Cas ..

homens públicos. Vidal após tro, líder pessedlsta.

Finalmente dia '5 de no- - senhoritas Eliana Cabral

vembro,
.

no "Lux Hotel", e Inésia Machado.

grandioso desfile "Chapéus As joias e peles a serem

em Televisão", espetáculo apresentadas no desfile, LEI ORÇAMENTARIA
inédito em nossa capital. constituir-se?ão numa cola- MUNICIPAL

Modêlos confeccionados
I
boração de "A MODELAR". O deputado Sebastião Ne-

)ela senhora Dorotéa de I A festa, provávelmente, ves, da UDN, ocupou a td

Carvalho Couto.

I
contará com a presença de buna após, para tecer consí-

Desfilarão as senhoritas Lygia "Cron�sta social
A

do derações em tôrno 'la :pi 01'
- Eliane Araújo - Leda Correio do Povo de Porto eamentártn ela Prefeitura de

)chmidt - Iná Machado - Alegre, que virá a nossa cí- Flnrianópolís. Disse entre (lll

Ruth Amélia Lobo - Rose dade por uma delicadeza da eras coisas, que a TECNICA

'Mar ie Rupp e Olga Maria Real Transportes Aéreos". ATUAL, aoanselhav.t a ela
Luz. Reserve desde já.a sua boraçáo da Lei Orçamentária

mesa para a festa "CHA- em indices baixos, para que
A elegante festa que será PÉUS EM TELEVISÃO", a- os Governos pudessem jogar

ifetuada em benefício da brjlhantada por Mirandinha com o excesso de arrecada
Igreja de' S. Judas Tadeu, e seu conjunto de ritmos. cão sem maiores aborreci-
terá como "PATRONES- Informações na portaria .nentos,

SES", as senhoras Orlando do "LUX HOTEL". Mesas a O deputado Estívatet Pi

Goelclner - Juan Carlos Cr$ 300,00. Dia 5 de novem- :es, do PSD, em aparte, 8':)

Ganzo - Newton d'Avila - bro, no Lux Hotel, não deixe licitou do orador que apon
Oswaldo Machado - Vilmar

I
de assistir "CHAPÉUM EM tasse onde estaria a TECNI

Dias - Fúlvio Luiz Vieira TELEVISÃO". I CA de tal sistema de elabo-

i._iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii·iiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiii;;.-ação, apon ta J o pe to Li c'Vi ta:::""W
o sebasuac Neves, para a

lei Orçainentária etc.

Diante do aparte oportuno
o deputado Estiv:tlr.t Pires,
l orador não podendo res

.ionder, não teve outro ca

ninha senão o de abandonar
1 tribuna, scb os risos das

)róprias bancadas que cão

DEFENDENDO A LEGALI.DADEapôio ao Govêrno do 8r.

Bornhausen. E' que todo o

mundo sabe que -J Ri'. Bor- Em prac,a púhlica. pólíticos e esíudan-
nhausen tem por habito ela-

borar a Lei Orcamentát ia do tes repudlando a inírenquilidade!:stado, em mrüces baixos. .. . ... -

rara jogar C0:11 o excesso fie
I

PORTO ALEGR�, 26 (V. TELEGRAMA AO DEP.

.rrecadaçâo SI'!n1 tomar co- A.) - Em perfeita ordem, CARLOS LACEíU):\
ihectmento dos re : .auio., ge- realizou-se ontem, a norte,
·ais. no "Largo dos Medetro.s', o

Vimos' nesta última cam- comício promovido pel03 es

lanha eleitoral, .1 'l'ECNICA tudantes rio-granc1enses em

lo deputado SebasWí.:> Né- defesa da legalidade. Con

tes, p03ta em pratie':l, isto é, sideravel massa pcpular a

) excesso de 'Onreell,dal;ão d()

I
correu àquele local Para OLl

orrente ano, foi quasi todo vir Os oradores, que se suce

sasto na campanha ALTA deram na tribuna cJefenelen
)OS ETERNOS VIGILAN-1do o princípio do re:::peito a

'ES, em benefído dit can-I Constituição,; com (J acata

lidatura do sr. Lac,�rda, em mepto ao 'vel'edictum uas ur

:etrimento ao pobre fUDCio- nas.

lalismo que está agu::udan
lo até hoje o ])1'o1'alao') e Foram os seguinte, os (ira

munciado aumento de vcn- dJres: Adonis Escobar, i)re
:imentos e vantagens. �idente do Cons'elho da ',_',EE,

Aliás, em tôrn,) dêsse 1)1'1)- Mario de Lima Beck, rep:'e
mIado aumento, que foi a� sentante do Partido "_,iber

lUnciado pelo jornal "A Ga- tador; Lamaison Porto, ào

�eta", desta CapíU!.I, que o Partido Social Progressista;
l·. Bornhausen, t.eria enca- Air Antonelo, presidente da

'linhado à Assembiéia Le- UGES; Gregorio Bhr.. )'egaray,

;islativa, a Mensagem soli- ,'epresentante da UDN, r.uJo
itando tal aum?llto, pode- i1ão pôde ser concluido, em

fl'OS informar que sãc gra - virtude de uma refereneia cio
. iosas tais notícias. Não há orador à pessoa d(J �;r. Carla.>

Lté esta data rwnhuma :"acerda; Arno Arnt, presi
iIENSAGEM solié:it.ando ,m·· jente do Diretório Reg:(,nai
aento para o fuuciol1o.lismo. do PRP; Helio C··trlomagno,

2m nome da bancada :0 PSD

A ímprensa o.ficiosa, através da fôlh-a que -hi

pócritamente se declara sem ligações partidárias,
deu agora para atacar desabricla e desatadamente

o Prefeito da Capital.
Pelo que faz e pelo que ainda não Poudt> fa

zer, o sr. Osmar Cunha vem sendo. agredido, em

termos tais, que o caso foge ao padrão normal e

comum, mesmo que viole�to de críticas ao admi

nistrador e homem público.
Dessa crítica o Prefeito da Capital, de fOl'ma

cão democrática, não se exime e nem se queixa.
Â oposíção bem intencionada é parte do gnvêr
no segundo Os mais triviais principins do regime
vigente. Mas o. que atiram contra o Prefeito ou são.

insultos, injúrias, calúnias, ou sandices de arl'i

piar.
A mesma imprensa que g'lorifica o sr. 801'

nhausen como estadista milagreiro, que restaurou

as finanças, dobrando e redobrando a arrecada

ção, mete os dentes. no. Prefeito porque também
aumentou a reccita!

Já aí, ncsse pe,so. e medida, os bajuladorcs bara

tos mostram, nessa gritante incoerência, o' tillO de

imprensa que fazem.

O jornal dos governadores vai ao supinamen
te ridiculo de :ltacar o Prefeito. por causa do as

faltamento de estradas! E escreve que isso é con

denável, porque asfalto é para que o automóvel do

ricQ rode macio!

A imbecilidad,e aí chega ao limite do nativ'Í;;
mo. Em matéria 'de estradas, condenar as as.fal

tad� será, por certo, defender as carreteras bor
nhauseanas, cheias de buracos e atoleiros. Essa:>
sim! São o dínamo da produção. Por elas, gl'aças

ao insigne estadista que só viaja de avião, os au

to.móveis dos ricos não deslizam macJos, mas so

frem o.S efeitos liquidificantes das mais sadias tre

pidações. Os caminhões de carg'a não precisam dc·

asfalto.! Precisam, sim, de buracos e atoleiro;" para

que o.s motoristas não· durmam na direção!
O mais interessante de tudo isso. é que o jornal
que condena o asfaltamento da� estrada,';!, defen
de com unhas e coices a construção do Palácio
Agronômico!

Aquela o.bra de o,stentação e de luxo, erguida
numa época de crise e de ang'ustias llara o povo
- essa merece todos os lo.uvores! El!trãdas com

asfalto p-ªra que? Palácio.s e mais llalácios é que é
certo.

Pobres jornalistas! C()mo lhes há-de doer na

co.nsciência terem que escrever o que escrevem. E

também o. que não podem escrever.

Se o Prefeito Osmar Cunha, cuja capacidade
de trabalho está pondo em pânico a incompetên-
cia do Govêl"no estadual, contasse, com _!)S auxílios

'

que o seu anteceSSo.r contou, nossa Capital e,o;t:1-
ria Co.mllletamente transformada.

O deputado Wand.erley Júnio.r, co.mo é sabido,
num lance magistral na Câmara dos DellUtados,
obteve um crédito. de 5 milhões llara a recupera

ção eco.nômica da Ilha. Essa vultosa importância,
na apmini:stração passada, foi recebida e co.nsu
mida em' segredo de justiça. Nem entrada deu nos

cofres e na escrita da Prefeitura. Depois de esgo
tada foi que alguns poucos souberam que fôra

aplicada na construção de. estradas e· que· eSSas.
.

estradas, na sua quase totalidade, haviam sido
levadas pelas chuvas!!!

Se assim foi, guc mo.n.struosa prova de incom
petência do ex-Pre,feito: jogar 5 milhões nas aguas
barrentas das chuvas...

.

Nas mão.s do atual administrador florianopo
litano OS dinheiros públicos :se transformam em

realizações que todo o mundo po.de vcr e os dilú

vios não levam para () mar.-

Quando aludimOS a esses e.p·isódios do pior
Prefeito do sul do mundo, o sr. Paulo Fontes, a

imprensa agronômica não nos responde com ar

gumentos e dados, mas passa a insultar-nos e alle
drejal'-nüs no melhor calão. de sargeta. Com cssc

expediente é quc foge ao dever de esclarecer o po-
vo. Com essas manhas e caborteirices é que des-

Lot-r.·a do Esta'do pista, l1am atacar o atual Prefeito, na impossibi-
1IIíJ lidade de defender o ex.

Este, aliás, não tem defesa. Por duas vez_es o {'o�.HOJE: Povo., através das urnas, IJaSsou-lhe o merecido Temperaturas _ Extre-

CR$' -250.·000'QOi__ca.s.tl.·gllo•.-------- •••
nJas de onteM: Máxima 22,6.

- Mín.lma 17,4.

AO sr. Carlos Lacerda i!ji

dirigido ontem o seguin t.e ,te
legrama:
"Os jornalistas pl'of:'i:�;,i'J

lais que este subSCreY0J11 [t

lresentam o seu mais f:'on

tal prot'esto à atitude que
vem assumindo 'v, s_, na con

dição de deputado � jOl'fl_ali3-
ta criando um clim� dt) in-

ranquilidade no país e fa
;endo pregação criIninüs:t e

.subversiva ao regi!11e dcmo
cratico que permitiu sua '�J.ei

ção. As -garantias e a leg'ali
dãde asseguradas pela C')l1,<:;

tttuiçãO' exigem e fi'erecem,

prinCipalmente cios profis
sionais do jornalisme> me:'l.1lO

ad'eptos de qualquer l�::ll:tldo,
um respeito que não ,'orJel'á
nunca ser ditado pela situa

ção pessoal do ind:vlc.iuu.

Soluções pela violenci:l.
.

só

poderão levar a Naçi:i.o à cie-·

sordem internas, propiciando
luta 'entre irmãos, crin�e cuja
responsabilidade desde :,á fi
ca à conta de ações do pa
drão que tão irresp:)J1.'iavel
mente vem desenvolvend0 v.

s., qu'el� como deput>ld')'. q1l0r
como jornalista. (as.) Ha
milton Chaves; João C_ Maia
Neto; Paulo de GO�l'/eia AI�.
berto André; Josué lhtim<l

rães; Raphael V. AZJ.l11buj 1.'

J. Erasmo Nascent"s: La1ll'0
Rodrigues; Lucia Mkhesl,
Ninive Figueró; Lu.\z Palha
res de Mello; Sergic l\loura:
e muitos outros jornalidtas

Poucos qias depois do pleito, a sra. Diretora do
Departament6 de Educação resolveu exonerar a Pro
fessora' Maria Barreiros das funções que exercia na'
Regional HaJ'oldo Callado.

O motivo estava na caJ'a! A exonerada fizera dis
cursos de pl'Op?-ganda das candidaturas aliancistas.

Como não compete àquela diretora demitir pro
fe,ssoras, a exonerada foi ao. senhor e monsenhor Se
cretário da Edlicação expôr o caso.

O senhor e monsenhor depois_de ouvÍ-la, forçosa
mente teve que lhe dar razão.

O odioso do ato da sra. Diretora residia ainda na

mesquinharia feita com a filha de um ex-Diretor do
Ensino, do Prof. Barreiros Filho, a quem a causa da
Instrução deve Os maiores <Je:cviços.

Mas, como dizia o senhor e monsenhor, depois de
examinar. o caso, determinou à Professora Maria Bar
reiros que voltasse a dar suas anlas na Regional do
Estreito.

x

Quando a Professora agraeleceu, despeeliu-se e

desceu as escadas da Secretaria, o senhor e monse
nhor ligou o telefone e mandou que lhe trouxessem o
ato de demissão, que queria assinar.

E assinou! Eu 'vi!

x x
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