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O.".i••nti,oDiá
rio d. S. Catarina

Florianópolis, Sexta-feira, 28 de Outubro de 1955 crt,l"

RIO, 27 (V. AJ - Procedente de Diamantina, sua ter

ra natal, onde recebeu entusíastíca manírestaçao chegou
hoje às 10 horas e 15 minutos a esta capital o' sr .•Tllscelino
Kubitschek. O candidato .da coligação PSD-PTH, que se

achava acompanhado do seu secretário partículur, sr. J oào

Luiz Soares, rumou do Aeroporto para o Pâluelo elo Catete,
onde foi logo introduzido no gabinete do presidente Café
Filho, como se ali já estivesse sendo esperado. Depois

.

de
- conferenciar por algum tempo com o chefe do govêrno, o

sr. Juscelino, ao retirar-se foi insistentemente interrogado
pelos jornalistas acreditados na secretaria elo Palácio do

oatebe, mas limitou assim a sua resposta: "\Tini far:el' uma
visita de cortesia ao presidente da Repúbüca. Sabendo-se
porém, que desde o celebre apêlo de união naeíonal prr.te
ridas pelo sr. Café Filho em nome das forças armadas, por
intermédio da "Voz do-Brnsil", suas relações ,ÜLO são boas
com o sr. Juscelino, a reportagem não se resignou com

aquela explicação lacõnica e desfechou novo bombardeio
de perguntas ao ex-governador de Minas Gerais. 'l'alvez
para se safar, o candidato da coligação PSD-PTB, i.l111 tan

to apurado, despediu-se dos jornalistas
.... com esta premes

sa: "Fornecerei mais tarde uma nota sõbre a minha vJsita
ao presidente, para ficar mais clamo No momento, nào
posso falar, porque estou muito rouco ... ". Quando o seu

automovel ia rodar, o sr. Juscelino Kubitschek avistou I!I

ex-deputado paraibano Alcides 'Carneiro e, num gesto de

cortesia, fez parar o veículo, para cumprimentar aquele
amigo. Depois, o sr. Alcides Carneiro contou aos jornalis
tas que perguntou ao sr. Juscelino Kubitschek ;e o belo
terno que trajava era já do enxoval de presidente da Re-

pública. O ex-governador ele Minas sorriu e retrucou: "Nào l
Ainda é do enxoval de governador, .. ".

._·No
..

;�6íÁ�DASNÂG�ÕfslINíõAf���··-
,

JUSCELINO ESTEVE NO CATETE EM
VISITA A CAFt FILHO

pela'�oi
Comprometeu-se 23 deputades com o'Ministro Gallolti

RIO, 27 (V. A.) - O n11- .to de lutarem por todos 0'\ ma Beck, Cândido Norberto
nistro Luís �allot.ti, Pre.si-Imeios ao seu alcance em de- Arthur Bachini, Romeu S�
dente do 'I'ribunal Super íor f'esa da legalidade constitu- cheibe, Afonso Anschau La

Eleitoral, recebeu telegrama cional. Er'le pronunciamento maison Pôrto, Domingos Po
ass ina.do por 2,� dr-putados €; também um veemente pr» lidoro, AI'amy Silva, Walds
estaduais di) Rio Grande do

I
tesf(; (UH Ira toda e qualquer mar Rodr igues de Ol iveíra

Sul, "n1:1n:festmido o se J maneira que tenha por O�)- ...-,1"..- •• -

'

I
.

.. - • - ••--- _._ ��-.. .-.-flJj "' ,.-.. -w-.- .- /Jta .

propôs-to de lutar ror tod is j(,ti, o ln-rlar a vontade po
os meios ao seu alcance c :"1 I pu l-» l'f'jt,istrada no último
·defesa (h !t:.ga' :'dad e consví- pleito, Os signatários per
tucion .1

"

tE.l1','enl(�S a todos os par ii-
'O telegrama é assinado dos inr lnsívo aqueles qne

por 23 deputados, "perten- t+veram seus candidatos der

centes a todos os partidos, rotu c.s, proclamam a con

inclusive àqueles que tive- v icçâo oe que somente o a

ram seus candidatos derro- (atamento às urnas poderá
tados", e justifica sua dec.- ceia em nosso país o ambi
são C0111 a "convicção de que ent., de tranquilidade e con

sOl11,�nte o acatamento às fiança dt, que tanto necessi
urnas pouerâ criar em n05- trrnos, Adalmiro Moura Li

so país o ambiente de tran

quilicl;.!de e confiança de .-��

que. tanto necessitamo:;;".

Trotamento Racional das VER,
MINOSES INTESTINAIS e suas

ANEMIAS (Amarelão, Opila-
- coa!. SEM VERMICIDAS. F!

011 i I Xavier dos Santos, Hei
tor Ga'ant, Nucio de C2.S ..

tro, Paulo Brossard de Cas
za Pinto, Ariosto Jaeger,
Lauro 1 eitão, Porcinio Pino
to, 1'1<!l'Í<) de Abreu, Milton

Dutra, Hipólito Ribeiro F'er
r eira Weunmann, J a i. r o

Brum 'l'emperan i Pereira,
G'.is�a\'o Larigsch, W'i!S0lJ
Vargas. Siegfried Heuster,
TeoJ:alno Neumann".

gaú· WILLIAMBURG,
27 (U. P.) - Sir

Virgmht,
Winston

Prossegue o inquérito
, Embóra sem as i!lformàções de Lacerda

RIO, �n � V. A.) - CO\l-
I
Lact-rtlu a Iírr- Üt' Que o par Segundo apur=mos, o 6:'

f';;'l1Ie d.vulgax.os, estava [Iamentnr u dem: ti: possa di- lll�n,� Mu urell F'i lho decidiu
sendo aguardarl. para à ta"-I�er tudo o que sabe de vev-

.

e
n I L� _- 4U , caso o "r, '.,ar os acel'-

de di; ontem (I oepolmen-» da de, sôbre o f. iso Branrl;', da não eompa r= r ro, 'hoje, se

do duputu do í,·a:.'los Lacer-: 11,10 �Ú I'wit ma-or documen- rá dado prossr «r.rmento <1(1

da, no Bata.hão de Policír I ta c ã« do in.juérf to, CO�l', inquéritn mesn:« �em as 'jj.
do Lxército, v·: -r.te o gen'�- ü,muém l,ara fatJ�fazer fo "l1HlçeeS ]lrllTI1.- tidas peL),
ral Maurell ;'·i',i1\,', preside,l- eXllcctil:iv11 gei·[,�. �t'pl:tadlJ enl'i'j;",l.

.

tE: da Comis:;ão oe Inquéri- .-..--.-..-..'V'...........................�."..--................,..;..-.iV'-.l'......
to .,ij!Jl'e a "cal ta' Brandi"

...

"Eln! 'Ufa amda não conhe- Churchill recebeu ') Premio

cidos cfieialmente os resu l· Willamsburg, que se outo,'ga

taelos finais do pleito de anualmente a pe,::1�Ga:s que se

trê�; de o'ltubro, os signatá- hajam distinguic1'J por seus

rios do �,) esente, deputad0s I trabalhos em favor àa ,Iusti

Ft'tacllIí'l!< do Rio Grande dt) ça e da Libenhd:J. }�stl.l p1'e

Sul, CH".('jam reiterar e rati- mio será entregue a S;r

f:CflI: e::lfàticamente suas au- Winston em. cerimonias llue

tt�;-:(I' es manifestações de se celebrarão em Londre"

r'\<";Jei Lo a decisão das urnr.s ,possivelmente' no pl'(;ximo
nlanif,>stando o seu propó�i. me.>, de dezembro.

tendo) Qell ,::Lcgado nO'I

fitado ;,0 gen, .:,1. pelo tele
fel1t. que ele e�tava doen�2.
F"i m::U'cada l,ara, hoj!,

mo, 27 (V. A.) - O pro·
j,'to-lei instituindo a Ordem
dos .1c'l'l1alistas do Brasil a·

r.resentado à Cf.mal'a com

signa'lo para rf'latá-lo o d"
prwdo Abgar -aaatos, da re ..

lJresenta�ão do PTB de São
Paulo. O sr. Abgal Bastos
está 110 propósito de prom·l
ver 11'11 ma.13 ;�mplo debate
em lerno do 1 "ojeto em r"!-IferêncÍ11, 'I fim ('e colhel� I

_.....�..."'"_._-••.........__..........w_....._""""VOoJ"_....."-l"o-"-"�.-"J'...... mato!' Sl)n1[. de element.,s'
que lhe ller�l'itam apreci \1'
0bjeLi\'f\menle o mérito 10.
problema em foco, ou sej'l, I
a '.:riação no Erasil da O �. I
dem dos J OH na�istas" I
Pretende cc sde logo o de·

1't:rí'\t10 pl'teliEta convocar Comemorações em todo o mundo marcaram o Dia d::ts

1'3 represen laril es da ABI f Nações Unidas a 24 de outubro de 1955. O decimo ani \'er

dos Sill'.I'lCa.';H do Rio e de sário de vida da ONU foi cclebracl0 com cel'llrl'-'nias na

f.,iio Pallio, que;' os que agre sede das Nações Unidas em· Nova Iorque. Aqui, uma vista
[,.·\lm ç,s J"l';·,.\I;stas pl'ofi'J· ,aérea da sede daquele Ol\ganismo intel'l1acion�tl lJlostrando
�.i0na is como OI': que agT'l- a Secretaria, os edifícios de Conferêneh e da Assemb'cia

.....-_ �-.��-_ -_._�.; -.� ..-_ ......,..,__ ,..._ A �._-_-..-....-v pam os [.l'(\pri.frários de em-
I Geral, e os jardins localizados ao norte ela sede da ONU

pl'f'�laS JOl'llalis,.t,icas panl 1'm J e, além, os edifício.s de Manhattan.

"ESFORCA-SE ·O'GQ.\1��OO �ARA btGÁ» e.�tl,do clg i S8lU1t.O eID _PC)-�
•••��.! �II��.1. e•••••••

LIZA'R A' GR A.,TIF'ICACA-O DOS MEDle'OS ��:��[,i,�lt��(�d�rã� 'i����I��:l�� JULGAMENTO DE I\DEMAR
'

'

.

J.-1 àpJegàrlos l1e ql úisquel' OJ-

-

N 'f' dnõmica".
RIO 27 (

,

)' tros shdiL'atos da categotin ati Icaca""'o e testemunh:ls
Lonardi, que encabeçou as forças rebeldes que uerru- ,v. A. - O ministro da Saúde Aramis Ataidt., ,U

baram Peron no mês passndo, falou a todo o país através foi inquirido pelos reportel'l:!s d'''O Globo" sobre a sitUfH;:!O ii:! imY:l€:!,:'.n l'e todo o Br�- IdO, 27 (V. A.) - O 1'e .. no aentirlo oe serem noUfl-,

(le lIma cadeia de radio e televisão para detalha:' ao povo elos medicas que servem nos ministérios civis diante da l'e-
,,; I. itl tOI' do pj'ocesso 11. 43.530, c'uc1ús J,�il ra C0l111·)fUCCel'e'Yl,
.�Ó/ij.IltJ'i/j/j w.,..� ·.J" w.

• ..-

o estado economico em que Peron deíxou a Arg('n�ina. cusa do Tribunal de Contas da União, que impugnou o au- FAURE SOFREU
da ('om:'.lca de São Paulo no àla 'I àe novembro p. fol·

Asseverou Lonardi que a divida exterior argentina é mento de quarenta por Clento, considerando aque)� c.leere.. desembaJ gador Euclyde'l tUl'O às 13 horas, na sala 501

de 757 milhões de d.olares e que as reservas de ouro e do, to sem fundamento legal, não o registrando. DUAS DERROTAS' daqllele Tdbunal à Prap

lares não passam dos 450 milhões. O governo, informou o titular, não recuou de seus p)'O- PARIS,27 (U.·P.) .- O pr-i- �ustódio?R Silveira, em que i
Clóds Bevilacqua,' os deTJI�-

Acrescentou que em 1945, ao findar a guerra, JS re- positos de conseguir uma melhoria para oS Deferidos pl'O-1 meiro ministro lidgaf' F'a.l"e ( denunc,ante o dr. Procn- I belos dr. An tôilio Pádua

servas de ouro e dol�res do país somavam 1 bilhão e 680 fissionais e está estudando uma fürmula que po, la �onLi- ilolicitou esta madrugada à melar dI Justiça do Esta'1o Chagas Freítas, dr. Andr�

milhões de dolares acusando o governo deposto ele ter liar os interesses em jOgo. Tudo tem feito o Minbterio da I Assembléia Nacional um vo- e dC'llllllriac1o o dr. Adem'!,r I Broca 1"11ho e dr. Arlindo

desperdiçado a riq�eza nacional. A Arglentina conseguiu. Educação para l'2gul�rizar o pagam,ento, tan.�o :lssim -que to de confiançD. Tódavia os Pr!yeira de Barros, solicitJ,1 :Maia Lere, cujo julgamen',o

acumular reservas importantes durante 'a guerra pO!· ,,:las! fez um recurso ao TrIbunal de Contas da Umao, :-jue tam- oposicionistas Pl·O�Ur.\ r a 111 ao juiz. (;Ia 21a Vara Crimi.! se dará r,aquele dia. As rJ-

vendas de trigo e carne às potencias ocidentais. I bem náio foi aceito. Agora está em estudos outra formula, derrubar ü gove;-l10 antes d a na!, a flln de serem tomad"ts feridas ]J(;>ssoas já foram n,)-

Lonardi falou pelo espaço de 20 minutos. que, estamos certos alcançará sua finalidade, pois 'o presi- votação cless3 perU:lll. Fame as neC'eBsárias providencL'is tiflCadf'G.

BUENOS AIRES, 27 (U. PJ _ O sobrio discurso de

ldente
Café Filho continua dando o se).l apoio à solução sofreu uma derrota, por. ..

••••••••• '••••••••••••"'•••IIt$tI•••e•••••••••••

Lonardi presagiou um período de relativ� au'sterida?� pa- deste an�u.sti�SO probl,ema dos medi�os. 303 x 275 votos, ao ser discu- ESCANDAlO NA SECRETA,RIA DE
rliloJ, naçãio. Declarou que "dez anos de lrresponsablllc1ade O mmlstr o da Saude falou depOIS sobre outros proble- tida uma resolução pondo

etorrup'cão conduziram o país à mais dlesastrosa situação mas palpitantes de sua pasta, afirmando, por. e;{elI\plo, termo aos debates sobre a EDUCACA"'"O DE SA-O PAUl-O
de toda � sua história economica". Disse que a Argentin::t

I

que o Ministério da Saúde pr'3tende realmente fQl:l1pnt,étl' a política na AfrÍea cl'J Norb, , .

-

"já não é a grande nação export41dora de antes. Não há I fabricação de vacinas Salk de acordo com um plano con- Em seguida, por ::39 x 286 RIO, 27 (V. A.) - Espe- j'ecorda, o ex-g-overnador de-

exp?rtações com que �ague uma só máquin� nem ,.uma só
I ve�ient"ement: elabo�ado por tec�i�o� do Inst�tu�o c�� Ma�- votos, a Assemble;.a conccr- ríl,-se a revelação de novos terminou a insta uração de

eqUIpe, para a industna <ou para o transpOlte. Mp,;:, 1.0)l1a- ,gumho_,. InfOlmou amda que a dIVIsa0 de orgal1lzaçao ho::.- dou em dar prefel.'eneia. na:3 aspectos no escandalo l'egis- rigorosa sindicância para a

remos medidas urgentes para remediar esta situação". Lo-Ipitalar mantém .com o� r!cursos orçamentarias adefJuados discussõe3, a, u'-n.l moçõ.(; :::0' nado na Secretaria,de Edu- purar inumeras irregulnri

nardi afirmou que considera necessaria a ajuda de capital uma secção de defeitos físicos que tem por finalidade for- cialista, :pe manifesta da- cação de São Paulo, no iní-' dades, resultando daí à de-

�_estrangeiro e a ajuda internacional tecnica para fomentar necer gratuita��nte a pessoas de, recursos l'Iectuziclo3 Os r�mente u'u vot'J de d'2';;�lln- do do govêl'no d� sr. Lucas

I missão,
a bem do se�'viço pú

um desenvolvirhento vigoroso, aparelhos mecal1lCOS de que necessItem.
. I fIança para eom (J galJ:l1f:re. , Nogueira Garcez. Como se blico, do sr. Balduino Estra-

�•.,. _••__ .-._.�..�..-
u
..:_,._.".!M_._-_- -_.--...-...

- ...-.". -..-
- -.-•••-. ........,._ .,.....-.-..............., � �.� "',,/" -.-.-_.•:-._-.-.-.��••.-•••-.-.._. .- � --: -..�r da, en tão direto!' eraI d -

AGS que Ja pl'ehbassem as alegrtas duma 1)1'0- , pequenmas suspeItas, geradas pela mtrlga (109
"

I
.

g a

funda cisãOo nas fileiras dOo glGriOoso- PartidOo Sodal A EXPRESSA-O DUM AGRAD'ECltt'lE·N'·O seus adversáriGs, únicos inte'ressadGs em abrir qU� a �ecretana. .

DemocráticG em Santa Catarina, cisãOo porvclItur:l
'

. IV . I vulnerabilidades nas SUliS fileiras indômitas? Nv." d
PI acesso contIn ua. em

.
_.

't
.

, d d' t O PSD t'
al1 amento e a parte fmal

Ooriginada em supostas dlvergenClas m ernas acelo. a IS G. . . , es a, CGmOo sempre estev!' a ',.

t .

,

. I' P 'd-
. d f' 'd t d t t

-

t
., ,. d

- , .1
�, !Ol ell regue ao promotor

ca do eminente candidatG naClOna a, reSl l!llCI;l e mI a a me a e sua CGns an e atuaçao pa 1'10- $ervlço uma causa que naOo e de um homem nem .,... A G
t t I' u oao maral ama revelan-

da República, 00 telegrama que ante-Oon em es am.. tica e nunca se evadiu à luta, .pGr mais árdua, c e um grupo de homens, - mãs do Estaclo <lOo 1
'. ,c.

.
.. I J d t

- P' d P
. . . .

' c o-se que os funclOnano

llamos, dirigldOo pelG IntllUOoratG e prec arG sr.. us- quan 00 des a, nG terrenG das cOo,mpetiçoe,s cIvlCa,s. aIS, 00 GVG e da Famlha Brastlell'a. \ 't'd b
.

celinOo Kubitsche,ke aG não menos destemerOoso e dependesse' o respeitOo à Grdem e à lei e 00 atendi- E 00 telegrama que 00 sr. Juscelino Kubitschel{e (.�nblll. I os at em do servIço

.
. h N" R I t' .. -

' 'd' liU ICO, a raves da falsifi-

mtemeratG Chefe Catarmcnse, sen 01' ereu a- men o as relvIndicaçoes do Povo. envlOU aOo sena 001' Nereu RamGs - o Presidente -

d f Ih
. I' t t de' t d f

-

I t· d 1 I 't P'd
caça0 e o as de pagamen-

mos, deve ter valido POor fu mman e e a errOl ara GnSClen e a sua unçaol ag- u, ma ora (te e eI 00 ao resl ente do P.S.D. catal'Ínense - é f,e- "' d
.

t
_

_

b t t> 't t d l'
.' I '1'

,

I .
...' . '

,.0 e e assma uras de fun-

decepcaG. COomOo se lhes nao as asse a a C� ar a. VOon'a es sempre (�sPOostas aOo maIS am}) o- saCrI '1-
'

fi lor seguro, lnsoflsmavel e mabalavel, de que um .,.

d 't'd
.

-

E t ] 'lt I
.

I I PSD' '. .
c'onarlOS a mI lOS IrI'egu-

unidade pesse<lista em nGSsOo s a( o 00 resu �H o CIO pe as causas POoPU ares, o .. . nunca se COnl- so pensamentG vaI pres'Idir ao- nOVG ciclo gOVCl'na- I t
.

_' .
. '

, '. t"
,.

d Ih f
. . ...

armen e, se apropnaram de

da votacaG elada aOo Ilustre PreSIdente ora eleItOo, .1 pene rarIa maIs serIamente 00 que e cumpre a- mental da Re'pubhca e do, Estado, mspll':tndOo atI- ror' d t' t '11..-
-

J 'j' -t t S t C t' d t d
""

alS e 1'111 a nl1 lJoes de

eloquente manifestaçãG expressa do sr, USCelWO zer, coesOo e a en o, em an a a arma, o que u es e' sGluçGes em consollancia aos supremOos C
'

.;. . b
.

d
-

'd b d } ·t
.

't
ruzell'OS,

Kubitschek, enviando a.g-radeeImentOoS aG 110 ,ri! e agora, am a naOo sal OJ em Oora um p el \) que pl'OPOoSI o,s de nrogress,G cGletivo, de paz social e de

grande Presidente do P. S. D. em Santa Catarina, mais lhe acresceu os estímulGS mOorais c lhe de- confiança- nG fUturo da Pátria.

senador Ncrêu Ramo.s, não deixaria maI'gem :t mOllstrou a própria pujança, supeI'ada apenas pe- l\tuitOo acima de todGS GS despeitos, para :llém

quaisquer desCGnfianças, sOopradas de bôca em bô- IGS recurSGS ilicitamente mGbilizadGs pelOo adver- de tôdas as paix?es inconformadas, está a exigir

c:t, nas rodas de adversários do eminente senador. sário, cGntra preceitos de boa ética politica e .Ie sólida convicçãOo e desarmadas intenções de traba-

Já agora, é terem êles pGr certG que, o. glGl'iOo- expressos textos legais. Daí, o não dar o P.S.D. POor lho, penGSOo embora, o i'!_eal demGcráticOo, que soo-

so PartidOo Social DemocráticG, nãOo havendOo fal- encerrada uma campanha em que se evideueÍou bl'eexistil'á a tantas tentativas de subversãOo, só

tado aos cOompromissGs imllcssoais que assumira estar êle não sómente prOoPugnantlOo a slljJcriorida- porque é grande, é imensa, é verdadeiramente tlig ..

nOo recente pleito de q.lIe jsaiu consag'radG o seu de dum candidatG sôbre Ooutro, mas t.amb�m ba� no de tão grande Pátria o espírito de luta, a tena-

candidatOo à Chefe da Nação, cOontinuará, vigilan- tendo-se pelG re,sgual'dOo às mais altas tradições da, (:i{lade d9 civiSilllO dOoS que, nas hGras de alegria GU

te e unidOo, na vanguarda defensiva dos intel'ê�- nossa cultura política e pelo integ'l'ul e' imperioso nas de prGvações, sabem mante'r acêsa a chama dOo

seR da coletividade catal'inense. E' que, hão de ver llrestígio cIo e,spÍl'ito (la nOossa legislaçãOo eleltul':llj seu idealismo.

os seus allversáriGs, o P.S.D. nãOo é nenhum ag'lo- tão legítimamente sa.lvag'uardado, pela Justiça. E' dessa têmpera a alma dos que fG'}'mam, em

meradG de ambiciOos�s comuns, tangidOos pOl' insOo- ComOo, pGis, acreditar que uma Grganizaçaõ Santa Catarina, 00 glorioso P.S.D. e que jamais de-

pitáveis im}HI}sós inferiOores, em busca de satisfa- partidária que sucessivamente cresce em extens;"i') sertarãG (10 campOo da luta, quando chamados i\

çãOo prólllia a mesquinhas cGnveniências pessoa,is. eleitGral e em conceito finá lista, talo P:-S.D. I)ata.. tlefesa dOo bem comum, quer no âmbitOo e.;;taduaI,

NãOo e nãOo. O P.S.D. Sililnpre terve elevada e hem rinense,. viesse a dar g'asalhadOo, lla,s suas hGstes, a quer nG da nacionalidade,
�.

,

!i}lte foi o telegrama
gido !la l'residente do

pelos parlamentares
ch)iJ :

did-

CHURCHILL RECE·
BEU O PRIMO WIL

LIAMSBURG

Ent!'danto, i', ,g terceil<l
':ez (I depu La'd.,-;jornalista
(l('ixGU de att,n"cl' acf pedid,�
ctn g('lll'rnl M� .:rell FiÍh_

ORDEM DOS JORNALISTASo TELEGRAMA

TS�

a, )lõe:smas ;"') �,'l uma no\'a

&Iul:"';cia' pHra ,1 sr. Carlo,"-

a 'llemagem presidencial e.l·
-c,'nll'd' se no seio da Comis
são de Justiça daquela ca.3'l

parlamentar, tendo sido de·

"IRRESPONSABILIDADE E

AGRACIADO PELA AERONÁUTICA
O SR, JOÃO NEVES

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

RIO, 27 (V. A.) - O "r. ria lhe f'oi conferida pela sua

João Neves da Fontoura foi atuação em prol do Uesen

agraciado ontem, .1S dez ho- volvimento da Força Jl.é!.·ea,

ms, na Escola de Ael.'onáuti- Brasileira dürunte ) período
ca, com a comenda de gJ:D,n- em que ocupou o oosto de
ele oficial da Ordem do NIeri- ministro das Relaçõ;:s Extc-

., 'CORRUPCÃO"
�

,

BUENOS AIRES, 27 (U. P.) - O 'presidente pr-ovisório
Eduardo Lonardi, em seu primeiro discurso -a respeito da

situaçáio do país, disse hoje qUle a Al'gentin'tt após Ro,..decad-a
de "corrupção" dõ regime do deposto presidente PerCrl, faz

frente à "mais de.sastrosa situação da nossa historia eco-

to da Aeronáutica. A honra- dores.

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

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



2 Ftortanópolís, Sexta-feira, 28 de Outubro de 1955 o ESTADO

FARMÃCIA DE PLANTA0

H

MINlST2RIO DA AGRICULTUkA· -

O EST�DO_SERVIÇO FLORESTAL
. B

DELEGACIA Jt'LORESTAL _ ( .....,_
REGIONAL

-""

:A.DIIINISTRA.C.i.U Mês de Outubro
n-' Redaçlo. Oflell.a., à rua Con·

I F
_.

N I Rua Felipe"",CORDO" COM-O ESTADO ..,
lIelheiro Mafra, n. 168 Tel. 1022 1 sábado (tarce) - arrnacia e son-

S&NTA CATARINA - Cx, Postal' li.. Schmidt.
_

.

A V I S O Diretor: RUBJlNJ J,.. _AMOS
2 domingo _ Farmácia Nelson __:_ Rua Felipe Sch-

A Delegacia Flbrestal Regional, mídt,
no sentidb de coibir, ao máximo }lOS- Gerente: DOMINGOS W. V.

3 segunda-feira (feriado) _ Farmácia Moderna _I � A ld Santa Catarina -

AQUINOcasa e um ore a vem a
sível, ail queimadas e derrubadas de mato, afim de Impe- Rua João Pín to. •

pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que Itepresentadte.: 8 sábado (tarde) _ Farmácia Santo Antônio _ Rua
acarretam tais práticas, torna-público e chama a atenção Representaeães A. 8. L"-ra. Felipe Schmidt, 43.

..de todos os proprietários de terras e lavradores em geral, I.t��a .3enaG�r D..ntill. 40 _ .0 9- domingo _ Farmácia Santo Antônio � Rua Fe-
para a exigência do cumprimento do Código Fll)res�al andar. lipe Schmidt, 43.
(Decr. 23.793 de 23-1-19�4) em todo õ Estado. ���: 2�669:: No���::/��:Ir:� 15. sábado (tarde) _ Farmácia Catarinense _ Rua

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MA'l'O andar rala UI _ Sio P.ulo. Trajano.Nenhum proprietário de terras ou lavrador poder.i 16 domingo _ Farmácia Catarinense _ Rua Trajano.Proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar, �SSTNA'TURAS
22 sábado (tarde) _ Farmácia Noturna _ Rua 'I'ra-N. Capitalcom antecedência, " neeessãría licença da autoridade flo- jano.'

.restal competente, conforme dispõe; o Código r'lorestal em Anc> ... , ....••.• , ,. Cr' 170,00' 23 domingo _ Farmácia Noturna _ Rua T::_aJ-ano.seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores Semeatre Cr$ iO,OO 29 sábado (tarde) _ Farmácia Esperança _ Ruades-
Nr InterIor

,sujeitos a penalíéades,
Ano . Cr' 0,00 Conselheiro Mafra.-

8EFLORESTUmNTO Semestre ..........•.. Cr,no,OO 30 domingo - Farmácia Esperança - Rua Conss-Esta ):�epartição, pela rêúe de viveiros florest.ais, em Anúnc.i J. �ediante pontráto.
lheiro Mafra.Os orrgm llS, me�mo nio pu-

. _
•

_ .cooperação, que mantem no Estadn, dispôe de mudas e se- b licados, não serão de- olvídos. O serviço noturno sera efetuado pelas Farmáciasmentes de espécies flerestaís e de ornamentação, para Ior- A direção. não .e. r.elponl8l ilisa Santo Antônio e Noturna situadas às ruas Felipe Schmidt,pelos conceítoa emitI d,,'I 110••r-
T'

rnecimento aos ="gricultores em geral, interessados no refto- tiro' lI.. inadoe, 43 e raJanp.,restamento de suas terras, além de prestar toda ortentação ,A presente tàbela não poderá ser alterada sem pré-técnica necessária. Lembra, ainda. a possibilidade da ob-

I via autorízaçãq dêste Departamento.tenção de empréstimos para reflorestamento no Banco 110 lNFORMAÇOES Depai�tarÍíent6 de Saúde Pública, em setemb-ro de 1955.Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 a.nos.. UTEIS
. Luiz Osvaldo D'Acâmpora _ Inspetor de Farmácia.Os interessados em assuntos florestais, para a obten- -o-- .

ção de maíores sclareclmentos e requererem autorização fll
O le.itofr enco_ntraru". nn.Qc.clI.I��-una, m ormaçoes q ...de Iicençapara queimada e derrubadas de mato, devem diàriamente e de im.diato:

I dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou diretamen- JORNAIS T.lefone
-------------------- . - .

d' S t DtO 6
O Estado ••..•••.•••••.•• 1.02%-� te a esta Repartição, situa a 9- rua an 03 . umon n. A Gazeta . ..•...•...•••• __ 1.666

'p��I "'�' eOJ lem FTlolnf�nóP"H2s4·7" I I 395 �,itr�:d��eT�����:::::::::: ::gi�-

$
e e one t • v -- Ca xa Posta, . .

Imprensa Jficial .....•.• 1.688I Endereço telegráfico: Agrisllva -, P'lortanõpulís, S. C. ROSPI'1)MS
•

'

Caridadlt:17
. '�' (Provedor) .•. • . . . . . . . . . . 1.114

*-, . DiIIWfTE T:O��' . Viagem com segurança �fi��:::;:;:::�L<; H!!/
I '" -�... nos \l4l>CJOS .

e rapidez M:t���il.d�"";�;;'; 'c;.;: ::::"

,D�t: ";_, ':'f':i�t,
. so

NBÂ,lôóo�:sür8ililiEiio: DO ;��\;���;�::g�._ :�::íÍ'/I
,

J!I'
-

- Florianópolis - Haja' - Jdinv1lle � Curitiba Policia (Sala Comissário 2.0&8,. ,;7'.J Policia (Gab. Delerado).. I .•i�.....:;:;......;...-:;;::;;.........-.....------------.-�---'"'-�<'
.

I COMf
..\NHIAS DlI

Age'"ncía :
Rua Deodoro esquina:da TRANSPOl!.TlIS

• Rua Tenente Silveira AÉRilOt .ate!'t ·Ilh,,'''''' -

- - - -

TAC 1.700

·PRr VE�118ULftRES Cruzeiro do Sul .•...•• !l.600
Panalr •.••.••••.••••••.• 1.551
Varir •...•.••.•••••••• • • 1.12.-

U Lóide Aéreo 1.40%• Real -

••••. '. , . . . . • . • . • • . • • 1.158.PARA AS FACULDADES DE DIREITO, FILOSOFIa, candínavas ....•...•••.• '.600
I HOTEISMEDICINA, FARMÁCIA E OD,ONTOLOGIA.

18ANCOdeC�f�ITO
POPULAR

I
Lux ::g��CURo_SO� 'BOSCO IMagestie � .

AGR-'ICOLA
-

• Metropol •••.••. ,......... 1.147
?

- I La Porta 8.821
l\latrícula: Livraria Lider, até 31 .de azôsto.

-

n .. _

....

ILllÂ.OMrI 16 . ., Cacique _............... 1.44i
I'\N\.Q, tJ

-__-_-a-_
- -- Central ••..••..•..•..... �.694Informações: Local acima ou pelos telefones 2316 e

PLonIA�O'POLIS
' -

Estrela ••..•••..••••.••• 1.171°661. T 1\ 11 - 5ro.. e6�6.rlno. Ideal I ....

ESTREITOInício das aulas: 1 de setembro.
Disqu. . •..•..•..•••••••.

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

INDICADOR PROFISSIONALI ,DR. RO:�rSTOS. MA��J>T�Ç��RMO I D:'<i����G._-

\ Com prátlc. no Hoaplta.1 SIr. M 1l: D I C ()
,

Rua Vitor .eirel.. , !lO. I
DRA. 1VLABYSLA'YA i DR. I. LOBATO. DR. WALMOR ZOIlD FraudllCO de Aula e Ra °nta'

CLtNICA DE CRIANÇAS iON.: 1.468 ::
Flori.n_óPollQI I'ILHO' 1 GARCIA Call\ do Rio de Janelr. I

DR. MARIO UYP-..T_
W. IlUSSI

, CLINICA MÉDICA ADULTOS "��• Do.a�•• 40 aparelllo rellllra"rlo
I 0I1110.a.. Dela raelll.a.e 1'(a- CARDIOLOGIA

Doenças Internas DHAUSENTUB.lRCl1LOS.I
, dOllal d. Medld.. •• VlIJY"r- Contultório: Rua Vitor •• i-

CLINICA MÉDICA D.I ADUI.TOS
DR. ANTONIO DIB RADIOGRAP'IA • RADIOSCOPIA I .Idade 1110 Br.all reles, 22 Tel. 2676. CÔRAÇAO _ FIGADO _MUSSI DOS PULlIIO.lS

I
Ex-I.terno por eonear.o!ln lIa- Horários: SeO'undal, Qu..rta. " �'IN'S _ INTESTINOS • I!l CRIANÇASId t E la • fi

Consultõrio _ Rua Joio Pin,S CirurgIa do Torax tern • e- .co Sexta feiras:
T t d d O TI.... 769

- IltDICO -

Formado pel. Faculdade Nade- (SerY!�. do P_rot. .0cu,Ylo.... Das 16 às 18 horaa. ra am':!nto mo erno a

I
to, 1 - e. w.. •

CIRURGIA 'LíNICJ.

I .. I LI) Consultas: Dili 4 II • l'lo!'-,:
' �

nal de Medicina, Tlalolo«l.ta. ..r cuel ma Residê-ncia: Rua Felip. Bell- SII�ILIS
Residência; Rua ••t".,.1 Jj,GJ3RAL-1Pt_RTOB i li Tlaloclrurlllliío do HOI,ltal Na:- I

Ex·lnterno elo Ser:nço d"
..
Clrnr- midt, 23 - 2° _and.r, "pt. 1 -

Consultório _ Rua Vlct6r _ nior, �_5. Tel. 2.SU.
3erviço eomp e.... li ••pec a. •

.
ríll: 1laIL)II lei. it. H�I.lt�1 L � ,. T. P. Tel. 3.002.udo d•• DCi.lN.QAB D.I BJI.."l'HO-

CUi-SO 11$ ellpeclalJucl. ..Ia· "

do Itlo d� JaRelro. MeireJles, 22.RAS, eon. modtrnol m'todol ri.
S. N. '{'. Ex-laterllO e .x-UDI•• MediCO do RO�Pltal de Caridade DR. HENRIQUE PRISCO HORAHIO:

diall'n6.tico••
'

tÍ'.�m.nto.
tente tle CiruEl••• Prot. U.o e da Matermda'!_e Dr. CarlosSULPOSCOPIA -' HIST.JtO- -

Gulm.rlfil (llICl�.

I
Correa PARAISOSALPINGOGRAFIA - U':J.' 0-

Cou: F.lIpe 8elamlllt, II _ DOBNQAS D. S.NHO.A8 - MÉ�lCOLIS.O BASAL
Fou .Bil1 PARTOS - OP1!RAQO.S Operaçõea _ Doenç.. de 8e... ltadlote!&l)11I 1I«V1r o.... e.rtaa-
Ateude.m 1I0r. m.reada. ICODl: Ru. Joio Pinto n. 111, nhona -'Clínlca -de Ad.Uo••Eletrocoarnlaçlo - _]laIN ólltra
Rei.: _ Ru. ..t.ve. 11l1l10r, da. 16,00 li 18,00 bo"�.. Curso de Eapecialiuçio noVioleta e Intra Ver"IJel1!o.

80 _ Fone: 219.
-

�ela m.nbA .tend. dii- .ffospit.l dOI Suvidor.. do •• _
CO;:UJuItóUO': Ru. Traj.no, n. 1.

riamente no Ho.pital d. tado.l° andar - .dUgelo do 1I0ntepio,
DR. YL._MA.R. CORR:&A Carid.d.. , (Serviço do Prof. 1I.rianoRorjirlo: D.. II 11;. III 1I0rall -

-

Residência: Andrade)
.Dr. "l1SSI. CLINICA lI1l:DJCA

Rua: Geueral Bltt,ncourt n. Consulta. _ Pela manU aoDa. li li 18 - 1I0r.. - Dr&. CONSULTAS da. 10 - 13 110- 101. Telefon.: !l.6U. ,Hospital de Carid.de,.USSI ra..

À tarde dai 1610 h. .m di.lI-Re.idlncial A,.e.l.. T1'om- Rua Tiradent" � - Pon. lI4.Ui DR . NEWTON te no con.ultório á Ku. Nun••powckJ', 84.

DR. JOS'" TAVA.n..a D'AVILA Machado 17 ::Ilquillll •• Tira-A .ru.....,
dentes. 'fel. 2766IRACEMA CIRURGIA GIIRt.L I Reaidencia _ n. Pr.IIi••nte

L 'STIAS N1IRVOSAB • D!lenç•• de Senllora. - Proet.. I Coutinho 44.VIEIRA :�N:AIS _ CLINICA G' ,RAL logla - �Ietrldelade 116IIllea
CLINICA••:DICO .

-

Consultório: Ru. Vitor ••1- de1ISPBCIALlSTA 11. OLHOS, I a�rJ4�:�!��� N.cional •• Dou· ·ele. n
.•%8. - Telefon.: 1107. OLHOS _ OUVIDOS NJ.:aaOUVIDOS, NARIZ II GARGANTA

IÇ, Chefe do Ambul.t o:, HI(;'lz- .

ConsuI.:••. D.. li. 1I0r•••m • GARGAN'fJ.rRATAIDTO 11 OP_UQI"lI:S ne Mental

Idlant�.,. . DO DR. NEY PERRONEInfra-VerllleUto - N.b�U..tI. - Psiquiatra elo llocplul -
Resluencla; Fone, 1."11 DR. GUERREIRO DA rON8J:CJ.

MUNO
Ultra-So... ,Colônia Sant'Ana Rua: Blumenau n. 71.

Chefe do Serviço d. 0'l'0:&1-(Trata••Rt. .•• .1...... ce. I Convullot.rapi. pelo 31.tro-- G1rS���8A�DgL�:�f:LJIoO �J= NO do R08FitaI de Flori.nópoU. Formado plll. F.euld•.de N.e!'ollleraçAo) choquo'" cardiasol. Innlin ,ra-, .

:?os8ue a CLINICA OI APAR.- naol d. &edicina Uni' eralded.Anrlo-retlao.copl. ;_ .a!Celta ti. pi•. líaiarioterapia. Plieo ..na'!:1.
I �?ÁM���M!Tg�gg�NO. J.LJl�- LHOS .MAIS MODIIIRNOS PARA do Bras;!Oeuloa - 1l000er•• (' .,a�e." CONSULTAS: "'erç.; • Q.Ii" I'

-

NICA G"'liL
-

'fRATAMENT" da. DOJINNOJ.8 RIO DB JAN.I&O<I. (\t.-Itl.olarl.lrol.,,, t*-lee tal da. l' li li àora. � .. :J� - -
da ESPECIALIDADB Aperfeiçaamente na "Ca.. d.•• •talll.) (manhi) DR. JULIO PAUPI'l'Z Consultai - p.la m.nlll ae Saude São .i&,uel"BorArio d�. • l. li ur•• • Rua Anit. Garibaldi, ••qu.__ FILHO HOSPITAL.

_ Prof. Fernando Paulino ConsultórÍl): R. Tiradentes,12 _ l0. Andar _ Fo•• :_
d•• 18 i. 1 .. 1101'.'. de General Bitt,ncollri.. ' À TARDJI _ da•• aa I _ I Interno por I �"loa do aemço I

3246
Con.ult6rio: - :aua Vitor ileI- Ri:SlD_NCIAI Jr.lla .soe, if,1'8. Ex l!lterno d. zoa .nf.rma�1I no CONSULTOltIO de Cirurgia 'I

_

. .'
"

'rei.. II - Wonl lon. 1311 TeI.2901 e Serviço d. &,ast�o-enteroloil. I CONSULTORIO _ ••• 101 I Prof. Peõt-o dv E:nz.r. ReSldenCla: R. Lacerda Cou • .mho, 18 _ � (CliácaraR••. - .ua SI.o J01'•• II , da Santa Casa .do �lO d. Janeiro
IILHEOS nO'!, .Iltagio por : ano na ....t.r. d.o Es anha) _ Fone: 8248.

.

I'on. UI. ,DR ARMANDO VALi- (Prof. W. B3rardlDeIli).
RE�IDENCI.\ ,- reUpe Bela-

J
nidade _ IIscola" P_.

RIO DE ASSIS
Curso

.

de u ..urolori. (Prof. midt nO lIa. Tel. 116" Prof. OUvio Roririgue. Lim.DR SAMUJ:L FONSEA IAustregesllo).
Interno por ! �no do P nto ���-.................._ ��'CIRUJtGIAO-DENTISTA Do. ServIço. tle CUmea· lat.lltll

.

Ex interno do Ho.pita! mater·
, ON"tO MONIZ f Socorro . \

.

CI'
.

Cirurgia - Prot••• da A..I.tênc1. Municipal • .<MI- mdade V. Amaral. DR. ANT �

OPERAÇCES Dr. Cesar Batalha da SilveiraDen;;:f:
-

J
pltal de C.rldael. DO�NÇAS INTJ:llNAI DE ARAGAO CLINICA D1I ADULT �

.Ralol X • Iafra-V.r,..lIl. CLINiCA If:DlCA D. C.u..N· Coraçao .. )l.tô.m.ro, !1ItaIÜDO, CIRURGIA

TRJlU!lA'J.-O.
LOGlJ. DOENÇAS D.I J:lNCúIL\S ( Cirurgião DentistaCon.uItório • •••l."clal ••a QAB • ADULTOS f�rado e via. blUarn. I!ln., (ln-

. Ortope,dl. CONSULTAS: :too Bo.pital d., Clinica de Adultos e Crianças• _1..-i I . '- J.l.rcl. - rIO, o 't.ro. "

r�- .

J i Pi to 11 Caridade diânamcnte pela ma-
rern.ndo ........ "

C ltório' :aua NUlle. !rula- ConlUlt6riof Vlwr "111'01.. Conau tório: ? o. n, •

h- I Raio X
Telefon_e: IIII on.u.

-

-.

DIIS 1Ií àI 17 dlàrlamlnta. n a.Con.ult.. : 4•• 11,00 A. lI," chado, 7 - Con..Ua. iIIa. 11 ". %D1. l- 1 18 lo Meno! aOI Sábado. RESIDliINCIA: - R' a Doart,

i Atende com Hora Marcada' 18 II 18 Ilor.. ai u"'. ..or... .

.
.

lU Shutel 129. - Tele!. 3.288 -

l' S h idt 39 A S 1 3 4

• :a.114..°0 :nta eo::-:ora m.r- R....;dGnci.: RUIl .ar.ell.i Ú ..I- R8IidêncI.: Rea Bocai ...... lO.
F
Res

.• Bocallu;�.. •

Florianópolis. .

Fe Ipe c m a as e
xc Ullvam

'lo. _ I'onel 1711 Fon.: U6B. on.. .,..... ._- "
....rm.. ,

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

DR. ANTONIO BATISTA
JUNIOR

CLINICA JJSPEClALIUIJA D.
CRIANCArJ ,

ConlUltaa da. II 'I n hor••.
Ra•.• CUD8. Padre alrn.linao.Saudatle -

coqueiros.112. ADVOGADOS
DR. JOS� MEDEIROS

DR. ANTONIO GOMES DE VIEIRA
ALMEIDA - ADVOGADO -

�aixa Filstal 150 - ltaJld
Santa C"tarin.,

a mõbiliária Miguel Daux

VENDE·SE AS SEGUINTES PROPRIEDADES
A Casa n. 12 na Rua dos Ilhéus (antíg» Visconde

Ouro Preto).
A Casa n. 13 na Rua Silveira de Souza
As Casas nOs, 1 e 3 na Rua Sete de Setembro

Uma casa de estuquena rua Servidão Moritz, (Morro)
com o terreno 6 x 14, preço Cr$ 18.000,00

Uma casa de material com o terreno 10 x 30 no inicio
da estrada do Pantanal (lado da Trindade), preço Cr$...
40.000,00

AJratar com o Sr. Doralécío Soares ou o Sr. Sílvio
Sonsmt

--�-------------------

Raios X

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

de fundo.
Uma

Estreite
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 centro da cidade
Quatro lotes em Londrina - Paraná
Tem compradores para casas em Florianópolis

de cem a quatrocentos mil cruzeiros.
Negócio a dinheiro.
Informações na IMOBILIARIA "MIGUEL DAUX"
Rua CeI. Pedro De�Ol'o 1541 - 10 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-

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

ltparelharem moderna e completa para ,ua\tuer .xalll.
radiolópe..·

,

'RadJorrana& • radioscopla&
_Pulmões e coração (torax) •

.

Estomago - intestinos e figad.D (eolecistorrafla).
Rins-_e bexiga (Pieloguafia).
Uteru e anexos: Bistflro-sálpin;ografla com Insufla

ção das trompas para diagnóstico da esterihdade.
Radiografias de ossos em leral.

'

Medidas e:Ia;'as dos diametros da bacia para orienta
ção do pa1'to (Rádio-pelYimetrla).

D1à.rlamente na MaternIdade Dr. Carlos Corr&&..

DR. VIDAL DUTRA FILHO
-MÉDICO DE CIiIANÇAS

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

130 (F/o>ne :U65)

Das 13 às 16 horas.
Telefone: Consultório

8.415

DR. JnLIO-:90IW ADVOGADO
Ilaeritório • Ruicancia I
Av. Rercilio Lu., 11
Teleton�: 1146 •

Rsidência: Rua J086 dó
Vale Pereira 158 - Praia

'e da

t
I
I

I
I
't
(

I
I

I

l

Dr, Lauro Daura
Clinica Geral

Especialista em mo19stias de Senhoras e vias uriná-
rias.

,

Cura ndical das infecc;Oes agudas e crollica., deI"
aparelho ílenito ..urinário em I\mbos os sexos.

DDenças do aparelho Digestivo e do lIIi.teIna :..rvoa9.
Horário I 10'72 ás 12 e 2'72 ás 5 •

'.

-Lavando com Sábão

'V'irQem Especialidade
da Cla. '.,ZIL IIBDSTBIIL-JoluIllle. (JI!8rca -registrada'

economiza-sé jempo ...�.�=-=d=ID=b=e..:..::l_r.:�o _
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Dia 5 de Novembro .-" LUX-HOT L" �":-;Dia 5 de N�velbro"CHAPÉUS EM TELEVISÃO" - UM DESFILE AINDA INÉDITO EM NOSSA CIDAD�, EM �ENEFÍCIO DA "IGREJA DE SAO .J U D.:� S�õDEU", DESFILARÃO COM OS MODELOS CONFECCIONADOS PELA SENHORA DOROTEA CARVALHO COUTO, SENHORITAS DE
"GRAND�MONDE"

MESASNAPORTARIADO"LUXHOTEL",�A�O�P�R���Ç�O�D�E�i�C�R!$�3�OO�,O�O������������������������
-'$-:
-

O (C� ."A" � AINDA o TURISMO EM Dlsjribuição das Secções
�. • � SANTA CATARINA conti�a�m �na�,2�d��a:��0 assunto

de encômios e simpatia, a apresentação das �ovas
instalacões do grande estabelecimento A Modelar,

No" consenso unânime da população A Modelar

pode ser cotejada com justa ufania, com as' melho

res casas do Rio, São Paulo ou Pôr to Alegre, tendo

ainda, sôbre essas, a incomensurável vantagem de con

tinuar mantendo o sistema de vendas por preços re

duzidos, por preços que não são de casa rl'e luxo � sim
de casa popular.
. Para orientação das pessoas que ainda não tive

ram ocasião de visitar o estabelecimento, na sl�a no

va fase, damos abaixo uma resenha da localizaçáo das
suas várias secções:

Andar Térreo - Secções de: Tailleurs - blusas -

roupas brancas (Iíngeríe) - bolsas - luvas - som ....
brínhas artigos de praia e esporte, artigos para enxo

vais - artigos para meninas _:_ e finalmente tôda a

mercadoria destinada a passeio e festas. Ainda, cõl

chas, guarnições de cama e mesa, toalhas de rosto e

banho, roupões. Digno de menção é a variedade exís- I

tente nêsse departamento, dos finí-ssimos tailleurs -

vestidos e manteaux de Pierre Balmain, assim como

dos afamados Maíllots Catalina, Jantzen e Neptuno,
as 3 nossas mais conhecidas e acreditadas, tôdas ex-

clusividades de A Modelar. •

Falando do andar térreo é de justiça citar a sala

para descanso e palestra, dispondo ele conrortáveís pol
tronas para Uso ela freguesia e os três provadores lu
xuosos que funcionam localizados no fundo do estabe

lecimento.
Sub-solo - No sub-solo, ao qual levam duas esca

das de poucos degraus, se acham localizadas bem sor
tidas seccões de ternos para homens - camisas de

passeio e

-

sport, calqas avulsas e artigos idênticos parn
meninos. Falando de ternos é digno de destaque a va ..

ríedade e quantidade ali existente. Basta dizer que
o estoque está representado em cerca de 3.000 ternos,
cuja escala de qualidade 'vai desde a roupa modesta de
cerca de trezentos cruzeiros até os finíssimos terno"
Ducal ou Wohlens. No sub-sólo está ainda localizado
um depósito de colchas, cretnnes, cobertores e outros
artigos de utílídade.

No Segundo Pavimento - Ali existe o que de mais
moderno em lustros - abat-jours - porcelanas - rá
dios - bonecas e cornpletíssímo "stand" dos arama
dos produtos Probel composto de sofás-cama - pol
tronas - grupos estofados - colchões Divino, Divino
Super, Divino de luxo e Probel, assim como travessei
ros de molas, protetores para colchões, etc. etc.. Há
ainda uma bem sortida secção dos artigos Walita ..

No Terceiro Pavimento - Bicicletas - tapetes,
passadeiras e tôda a completa secção de artigos de
lã e peles, de cuja beleza é supérfluo fàlar pois é cons
títuída do que dê melhor e mais fino existe no ramo.

Para finalizar esta rápida e alfás incompleta rese
nha dos milhares de artigos que compõe o .estoque de
A Modelar, devemos' informar a próxima chegada dos
afamados pianos Brasil e também dos pianos Inglêses
Barratt e Robinson, de fama mundial.

No prédio número 33 da mesma rua permanecerá
a filial de mobiliários completos, tecidos para decora-'
ções, poltronas Drago e ainda um colossal, estoque de
tapetes das melhores marcas, passadeiras de Ht, juta
bouclé e congoleuns, etc. etc ..
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ULTIMA MODA

Um encanto de galinha, apresentado por HANDKERCHIEFI Embeleza e e;feita.qualquer blusa ou suéter, por mais simples que seja. É uma maneira enge� tosa �
b d d ôbee organdí o e .. e u.o eprática de variar o aspecto das blusas, com 01' a os so _

outro. CAPLA)
..

1/3 ue xlcara ele_caldo de li-

RITORNO mão
% quilo de farinha de rosca

1 colher de sopa de paprrka

_ r_

LOLA DE OLIVEIRA

Depois de tanto tempo já passado,
Tu ressurges de novo em meu caminho ...
E vejo o meu presente tapizado
Pelas flo�'es de luz do teu carinho ...

MANEIRA DE FFAZF.R:

1 - Derrêta 1 Y2 xícaras de

manteiga numa 11 a n t:- I a

grande e depois acrescente a

farinha de trigo, a mostarda
e a nos moscada.

2 - Deixe em rogo bem

brando, e sem parar de me

xer 'vá pondo o leíte. Assim

que engrossar retire do fogG.
3 - Misture então a sa.lsa, o

caldo de limão e o salmão e

coloque tudo num prato que

possa ir ao rôrno.
4. - Misture a rarínha ele roc
ca com a manteiga c:ue so

brou e espalhe porcima sal

picando em seguida coni a

lk \
paprr a.

5 -Asse em forno moderado,
durante uns 10 minutos ou

até ficar dourado por cima

(APLA)

E volvemos os olhos ao Passado.
Sentindo da saudade o agudo espinho ...
Quanto castelo outrora idealiza(�o
Que o destino desfez num torvelinho ...

Eis-nos de novo, agora, frente à frente,
Esboçando um sorriso indifer:nte
Para encobrir a grande começao ...

Nada disseste Foi teu lábio mudo.

Nada te disse pois diria tudo
- fSe pudesse falar o coraçao .

D
ANIVERSARIOS _ sta. Dilma Livramento,

funcionária autarquioa;
- sr. Ivo Gasparino da

Silva comerciário;
-' sr, João Jorge- Mussi,

co-proprietário da "Casa
Iolanda" nesta Capital;
- sr, Waldyr Albani,

funcionário do Ministério

da Fazenda;
- sr. Cirilo Soares de

Oliveira, oficial da Mari

nha Mercante;
- sr. Osmar Meira,' do al

to comercio desta Praça
- sra. Carmem Lentz Vil

Iela, esposa do sr. Haroldo

Villela, funcionár,io da Pe

nitenciária do Estado
sta. Maria Helena

SR. EUCLIDES TEIXEIRA

INGREDIENTES:

Transcorre hoje, o ani

versário natalicio do senhor
Euclides Teixeira, sócio da

Emprêsa Florianópolis, des
ta Capí al e pessoa muito
relacionada nos meios so

ciais e esportivos da Capital.
O ESTADO cumprimen-

Preceito do Dia
ILUMINAÇÃO UNIFORME
As -gran des diferenças de

iluminacão entre os vários
pontos de uma sala, onde se

lê ou trabalha, são tão pre
judiciais à vista quanto a

iluminação deficiente ou ex

cessiva. Ao desviar-se a vi
são do livro e dirigí-la para
outr�o ponto .menos ilumina

do, os olhos são obrigados a

um rápido e violento esfôr
co de adaptação. A repeti
ção dêsse esfôrço levá-los-á

rápirtamente à fadiga.
Poupe seus olhos, ílu
minando coru uniformi
dade os vários pontos de
sua sala de trabalho ou •

estudo. - SNES.

ta-o.

MENINO FRANCISCO
TADEU

ranscorre hoje, o ani
versário do galante menino
Francisco Tadeu Ka.genuus-
kas, dileto filho do sr. Fran- Mussi

cisco Kagenauslms, do alto

I comércio paulista, e da
.....
exma. sra, Waldívia Santos

Kagenauskas, competente
funcionária da Imprensa
Oficial do Estado.
Ao risonho Francisco Ta-

deu, as sinceras felicit'ações 3 quilos de-salmão já cozido

de Q ESTADG. ou em lata

FAZEM ANOS, HOJE: 1 % xícaras de manteiga ou

- menino Francisco Ta- margarina
de Estudantedeu, filho do sr. Francisco % de xícara de farinha

..

Kagenanskas, industrial em trigo UniversitárioSão Paulo, e sua exma. es- 1 1/2 litros de leite

3/4 de xicará de salsa picadaposa d. Waldivia Santos 7<
--

Kagenauskas; 1 colher de sopa de mostar-,
- sr. Joaquim Fernandes, da em pó

df . ',. .

I' d 1� de colher e chá deunClOnal'lo especla Iza o 7�

da "Arataca" I moscada

-0-

EXperimente _oje
"SOUFLÉ" DE SALMAO

noz

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

99 Quarto n. 12.

I P R E C I S A - SE% I PARTE DE CASA MOBILADA COM 3 QUARTOS,
� �3'14-APL/I .. SALA E BANHEIRO. RESPOSTA URGENrfE PARAL:..-_-------_.:���u..-..Aiiiii--__. REDAÇÃO AO N0 160 .

ESCRITO POR: M. SOUZA

O Turismo tem sido um tema apaixonante para caela

um dos forasteims que aportam à nossa capital. Realmel'�
te a totalidade dos cidadãos de outros pontos do pais

(e' mesmo de outros países i, ao tomar contact� com a �Xl�
berante paisagem natural da ilha-capital, nao pOd,e dei

xar de externar a sua dmiração pelo que de belo lhe e dado

observar.
.

. .

Vezes várias - e numa insistência que nos deveria 11-

songear, mas que nos deixa, pelo contrárío, até certo ponto
envergonhados (pelo descaso com que se encara o assun

to!) - vezes várias temos sido testemunhas de exclama

ções que traduzem e refl:etem a riqueza natural que temos
a mancheias, porém ainda inexploradas.
Não nos move, nêste artigo despretencíoso, o intento de

criticar ou pelo menos, analisar o pouco caso que a �o�sa
gente tem empregado, no trato das coisas referentes a lll

dústria do turismo em nosso Estado e, particularmente, em
nossa capital.

São fatos já passados e que devem ser esquecidos. De
vemos, isso sim, equacionar o problema de frente. Obser
var as possibilidades imediatas no seu aproveitamento.
Transformá-lo numa fonte de rendas, industrializando-o.
Essa a taref aque nos move. :íl:sse' o espírito que nos anima
:t focalizar o assunto.

E o momento para assim agir, é mais propício, quando
se sabe que está se processando um movimento em nosso

Estado, tendente a solucionar satisfatóriamente a questão.
Movimento liderado pela TAC, a jovem mas já vitoriosa
Transportes Aéreos Catarinense S/A, e que dia a dia ganha
valiosas adesões, podendo-se por isso mesmo prognosticar
êxito na írucíatlva. Não só pelas adesões que lhe vêm sendo

hipotecadas, como também e principalmente, pelo espírito
dinâmico. dos que dirigem essa batalha: os senhores Luiz
Fiuza Lima e dr. David Ferreira Lima.

O nosso contacto com êsses dois "buslness men" não é
recente. Ja vem de anos. Conhecemos, por isso, a capaci
dade realizadora de que ·são dotados. Espíritos progressis
tas; insensíveis ás dificuldades, que obstáculos possam, por
ventura, criar-lhes na escalada dos objetí'vos a que se pro
põem; ele visão previlegiada no saque contra o futuro, ês
ses homens por certo hão de sair vítcríosos em mais essa
ínícíatíva louvável, que a nossa gente lhes ficará devendo,
acumulando-se assim com mais um grandioso empreendi
mento, os benefícios de Suas fôlhas de relevantes serviços
prestados à coletividade catarinense.

Mas não pretendemos nesta série de artigos em que fo
calizaremos '0 turismo em Santa Catahlna, falar sobre ho
mens. Sabemos que o futuro saberá fazer justiça à ativi
dade dos atuais dirigentes da TAC, no que se refere ao as

sunto tema que focalizamos. E s'e nos desviamos, com êsse
parêntesis, é porque não poderíamos deix9:r de 'fazê-In, já
que os seus nomes e.:'ltão inti�ame?te liga:�Qs ao problema
do turismo. E 'para que pudessemos dissecá-lo em artigos,
fatalmente ainda que de leve- não poderíamos deixar de
fugir à necessária referência de seus nomes:

Com êles, nossa gente começou a encarar mais viva
mente o turismo.

A sua iniciativa - amparada na jovem ·e vitoriosa
Transportes Aéreos Catarinenses, a popular. TAC, - real
mente, sem qualquer sombra de contestação, o primeíro
movimento honesto e sério, calcado em bases sólidas, para
o' incremento do turismo em Santa Catarina e para o seu

aproveitamento industrial, como. legítima fonte de renda
para a cidade e para o Estado.

Voltaremos ao assunto, focalizando novo aspecto do
Turismo.
....� �� .

Voc� sabia que •••

O
.__

TRANSITOR. uM D/MINUTO PEDAfi,D DE

6ERMÂNlO COM TRÊS F',/OZINHOS DE! A
RAME SEf/A' A ;:uTU�A VALVULA DE RAD/O.

lliÃo se ESGLJeNTA (FAZ. !=LlNt./ONAR o RA'D/C) 1-

MEO/ATAMENTE) I GASTA 50 !{e:ZES Mt=NOS ·C.DR�
RENTE:/ NÃO SE QUEBRA E NAO SE GASTA. NLlM

RA'O/O DG AU1'ÕAlO'VEL ELIMINA o V/BRADOR,·O

f'F:AN5FORMAD06 E o IlET/�Jt:A!jãR, PERM 1-

TINDCJ iQ/lNARONEdPTO!t 10 VEZES MfiNOR.

FOR rttNlfHIANTo.,1Í USADO PARA FINS MI'-/ TA

RaS_

SÓCIO OU SOCIA
Capital acima de Cr$ 300.000,00, para negócios de mi

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.

DR. LAURO CALDEIRA DE ANDRADA
CIRURGIÃO-DENTISTA

CONSULTóRIO - Edifício Paternon - 20 andar
sala 203 - Rua Tenente Silveira, 15

Atende diáriamente das 8 às 11 horas.
aag e 5as das 14 às 18 horas.
Jd!m Capoeiras atende aos sábados â tarde

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

gin-al.
Tratar no escrítorío comercial de Osny Gama & Cia.

Rua Jeronimo Coelho 14.
FLORIANóPOLIS.

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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E OS CLUBES DO INTERIOR,
ONDE ESTAO? ,

CAMPEONATO BRASILEIRO DE" VElÀ

Uma reunião realizada no começo desta semana, mar- Quando, há anos atrás, vínhamos sustentando, ca- Quando Pancho Vila, o grande incógnito ao proxrmr.

cou o encerramento das inscrições para o próximo Oam- tegõrfcamente, que o campeonato citadino de futebol ape- Campeonato Brasileiro de Vela, a ter início no dia 29-do

peonato Catarinense de Remo. Essa reunião era aguarda-
nas )'iria tornar mais negra ii situação dos clubes, mui- corrente nesta Capital, surgiu na ráia do Veleiros da

da com um certo ínterêsse, não somente pelos clubes, de-
tos entendidos nos contrariam, salientando que I) comen- Ilhá, no domingo passado, 'sob um maravilhoso somhrero

sejosos de completarem seus 'cálculos, como também pela
tarista apenas estava querendo acabar, com o futebol de Gaspar que lhe resguardava a rotunda pança de fa

própria torcida dada às coisas do Remo: Não só nós, como desejando para êle uma falência melancólica e irreme- zer inveja a Buda - resultado de uma vida mais sederr

todos os' torcedores assíduos, ficamos decepcionados. Sim,
diável. Hoje, no entanto, quando os fatos mostram com táría, bem burguesa - nova esperança raiou para a

decepcionados com os nossos clubes do interior do Estado. nítídez, de que lado está o bom-senso, a razão, alguns equipe de Santa Catarina, ameaçada que fora ela perda

Não se trata absolutamente, de má vontade da nossa parte então, já não mais falam e, bem ajuizados silencia� de Walmor Soares, ultimamente acidentado em desastre

para com os clubes "do lado de lá", mas assim também não
diante da realidade, porque não encontram por onde ven- de automovel.

é possivel querer dar-lhes a razão, quando muitas vezes a
cê-la. Aí está, por exemplo, um Avaí que, saido pobre- MaIS uma vez nos vinha a confirmação de que é im

reclamam.
mente de um torneio, meteu-se, com uma equipe desman.• possível ficar indiferente ao mar, ao ardor que se adi-

Seus delegados, segundos fomos informados; lá esta- telada, por dentro de um certame. O time alvi-celeste vinha de uma peleja de vela, quem já bebeu agua salgtr

vam em peso, Isto a principio, poderia srgn ificar que ire-
estava, no início da temporada, agonizante e aflito de- da pelas veias, quem em outras vezes já' se meteu no

mos ter um campeonato dos mais movimentados. Depois pauperado e inteiramente batido 'em seu moral, sem' âní- "fogo".

Cl3 abertura dos envelopes porém, é que ficou constatada
mo par� buscar, com tôda a energia"uma completa re- Pancho Vila, assim se apresentára ele naquela ma

uma triste realidade _ dos cinco clubes do Interior, fil is- c?peraçao. A�areceu� de-repente, Leléco. E Leléco pare- nhã de domingo, é a segunda grande figura da equipe

«r.s, apenas dois competirem e assim mesmo um, só se ta-
era uma solução, Senao uma solução total, mas pelo menos titular de Santa Catarina, formando logo, após Rafael

ria representar no páreo de quatro. Que tristeza,... De- parcial. O técnico procurou, desde logo, fortalecer al- Linhares, o grande mesttre da vela.

pois, esses mesmos clubes, se acham com o direito ,le pn-
guns setores lacunosos, dispondo do mesmo material hu- Mas, façamos-lhe justiça, ele supera Rafael, na .qua-

'trarem pela FASC adentrç, votando e opinando, prejudi- mano, e sem campo para exercitar convenientemente seus lidade de regatdsta,

can do muitas vezes õ interêsse dos clubes que realmente pupilos. Fêz o que era possivel fazer com os parcos re- É sempre empolgante vê-lo barrar a passagem a um

fazem alguma coisa para o engrandecimento do nosso re- cursos, de que d�spunha. Não poderia operar milagres. adversário, ou servir de isca em outra ocasião, avançan

mo, por meio do voto, voto esse a que, nem mais direito de-
O AV�I, com Leleco na batuta, entrou a executar um rito do em bordadas erradas para atrair o contendor, enquanto

veriam ter. São filiados, não para competirem na raia cm !
mo dlfe;ente, ainda que êsse ri�mo tivesse alguns peca- algum parceiro seu mais livremente melhora de posição ;

páreos leais e disputados 1!om seus remadores, mas sim, i do� e nao soasse muito bem aos ouvidos. Mas que conse- tudo isso sem comprometei: a sua própria colocação, em

para competirem em terra com discuções e parece res dos gu�ra arm,ar um conjunto mais harmônico, isto conse- relação. ao adversário mantido em luta.

seus dirigentes, que quando aprovados, na maior parte gUJr�: Lele�o, se o Avaí fôsse um clube mais organizado, Curiosa é, entretanto, verificar o fato de que não

dos casos, nem chegam a usufruir dos mesmos por não se �e, "fmanceIrament�, .estivesse em melhores condições, I falta quem lhe faça restrições, querendo apontar-lhe {a

fazerem presentes na prática.
Leléco po�eria realizar uma obra de mais vulto. Mas en- lhas em plena regata, dizendo-o fazedor de "besteiras"

Deveria ser obrigatória a participação de cada clube,
zontrou uma porção de dificuldades, uma série de obstá..constantes. Somos do que entendem que Pancho Vila ain

ao menos em um páreo. Talvez aleguem falta d(� apôin. ��ll�s, e, dess� m:'lneira, não poude efetuar com mais' efi- da não encontra, dentre nós, quem Se lhe iguale, quem

Podem ter suas razões em assim dizer. Mas então, ,,,;0;,10
.acia a sua missao. Culpa de quem? Dêle - Leléco? Não, faça melhor do que ele.

são mantidos os clubes da capital? Por acaso êles gozam
ibsolutamente, Sinecura,' falta de iniciativa· dos dir i- De fato, ele ainda é um grande valor da vela cata

de algum favor ou mesmo subvenção -que os outros não rentes alvi-anis? Não foi isso. Culpa cabe, exclusiva. rinense. Apesar de andar afastado do esporte, sempre

gozem? E perguntamos: _ Assim mesmo, não tem êles nente, a um campeonato mambenbe, bríc-a-brac, com que cai nagua esporàdicamente, secundado por um pro

comprado barcos novos? Não tem êles conseguido meios :endas (vergonha nossa) inferiores a Cr$ LOOO,OO. Como eiro de improviso, dá panca em muita gente boa.

para se fazerem representar mesmo fora.do Estado ': Mas
� que uma agremiação que intervém numa competição "

Pancho Vila é um tipo equilibrado, nada tendo da

para conseguir tudo isso, existe uma palavra chamada sa- l�e lhe proporciona tão parcos lucros pode achar o ca- f'anf'arron ice, da petulância, ou da rispidez de palavras

crificio, espirito de luta e tra}>alho de equipe. Sem isso
mmho da reahilitação? Impossivel! Há um axioma dito com que certos velejadores, mais presunçosos do que ca ..

nada se consegue, nadh se produz. O Clube América de
� repetido aquí várias -vêzes: bom futebol dá boas ren- pazes, se arrogam virtuosos da vela,

Blumenau, é desses que ainda deve merecer a nossa a d- Ias; boas rendas dão bom futebol. E fugir à essa verda- Com o seu inestimavel concurso, nossa equipe ficou

miração e acatamento. Este sim, aprendeu a interpretar o
Ie é o mesmo que querer negar a verdade aritmética de muito bem reforçada, e os seus, treinos de doming« se

que �e. quer dizer com a palavra, esporte. Competir e
lue d�is mais dois sã.o ,q?atro. Resultado: está, de' novo, cl�ndado Ol�a pelo dr. Isaias Ulisséa ora por Almir Baixo,

pres:lglar pa,re.ce ser seu principal objetivo. Vencer, i-sso
) Aval envolto em miserras � desfr,uta de uma posição Icomo proerro, convenceram perfeitamente, mostrando-o

lhe e secundário. lca�hada. E, falamos do Aval, que 'e um dos clubes mais cauteloso ao enfrentar ventos fortes, revelando-o sabe-

Assim teremos um campeonato catarinense, nràtica- l�hgos da. cidade. Se fôssemos nos ocupar dos restan- dor de até quanto r izar sua vela grande reduz indo-Ihe o

mente com quatro clubes competindo. Ain�a se esses clu- es, narrariamos causas lastimáveis. A conclusão a que � tamanho de acordo com as exigências do vento, pois va

b�s. faltosos estivesse� treinando seleções pari! elimina-
re chega é que ,a Federação Catarfnensa de Futebol, pa.! le muito mais botar vento fora davela do que deixar que

tf:nas,ao campeonato nacional, estariam mais certos que 'a o futur�, �era, obrigatoriamente, de levar a efeito cer.l ��. barco entre agua em pleno barlavento, credenciando-o,

n1Inguem. Mas nem isso fazem. Se a FAse não COl! vocal'
.ames mais mteressantes: q:ue possam, com efeito, em- I [l11na1,.

a �e�' um dos três catariuenses a participarem dh

e.er_nentos desses clubes J�ara comporem a delegr.ção ca- )Olgar,o. torcedor e con,tnbUlr para a ascenção técnica e prova mdlvldual. "

tarlllen�e ao campeonato Brasileiro, já que sqbl'arão lu- non�tana dos� nossos. grêmios. O florianopolitano, aos Panch� V.ila, di.ga de.le o contrário quem deI!! alimen-

g;_:tres,
_

e porque,. segundo êles, está existindo bai,1'rismo, !ommgos, a ?ao se� �mema, não vai a outra cousa. Fica' ta magua, e tJmoneuo, aInda, para qual,:uer vento.

p,l'oteçao e padnnhagem. Acham que. devem comparf";er
�m casa, ouvmdo radIO, ou vai fazer uma visita, ou joga

POPA RAZA

la fora "para ver os verdadeiros campeões remando, apren.
mraco, porque não há outro jeito-de "enganar o- tempo"

dendo assim seu estilo de remada com o que evoluíram :nquant� o tempo não lhe passa a perna, impingindo.lh;
seu próprio padrão".' Mas se nem aqui aparecrm, já

l cabeleIra. fios grisalhos. Se houvesse um futebolzinho

que temos vári�s .dos "verdadeiros campeões" aqui dentro melhor, maiS bonito,. que entusiasmasse mais, que fizesse

da nossa proprIa casa, com o qUe muito nos orgulhamos.
o especta�or tomar mterêsse por êle, o campo' da Bocaiu·

O que não. está direito, é que esses grandes elemen tos do
Ia, nos dias de jogos, apanharia uma assistência menos

nos�o glorIOSO esporte, carreguem às costas, os Que ntm' n�odesta e, conse�uentemel1.te, aumentariam as arrecada.

aqul coop�rar_n. �as, felizmente a FASC estará aí contro- ;oes. Os respon�aveis ;pela s�l'te do futebol é que podem
lando e dlstrlbumdo as passagens aqueles que' realm,!nte', ".devem arranca·lo desse abIsmo em que quer se preci·
as merecem.

)ltar.

.

Mas assim mesmo repetimos: - O Campeonáto· Cata-
nnenSe deste ano será dos mais monótonos, servindo í.pe

l��S,. para perturbar a linha da treinamento para o Bra
sllelro

..M,a�, já que o erro está cometido, fôrça rapazes
que a vltOrIa será vossa e lá estaremos torcendo pelas co

res de Santa Catarina.
Miramar's 80y

.....•�...................•.................

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA
"BARRIGA VERDE"

COMUNICAÇÃO
A Diretoria da "ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BAH.

RIGA. VERDE" tem a satisfação de comunicar aos seU5

aSSOCIados que, no dia 28 do corrente mês (60.feira),
promoverá um grandioso "show-dansante", abrilhantarl�
por MIRANDINHA E SEU CONJUNTO 'DE RITMOS f'

outr�s atrações, e durante o qual, serão apresentadas �s
candIdatas ao titulo de RAINHA DA A. A. BARRIGA
VERDE para o biênio 1956-1957.

As mês�s. deverão ser l'eservadas com' antecedência
Será eXIgIda a apresentação da CARTEIRA SOCIAL.

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

CAMPEONATO BRASILEIRO DE VELA
. Enquan�o os paulistas, em dias da semana passada,

enVIaram dOIS barcos da classe sharpie por avião, o gau
cho Fred Bertch iniciou, no dia 25, sua viagem desde
Porto Alegre, rebocando seu barco em automovel.

Podemos garalltir que reina grande interesse em

torno do VIlo Campeonato Brasileiro de Vela.

.

Apuramos, ainda, que as delegações visitantes serão

a�oJadas nas ins�alações ainda não utilisadas da Mater
l1ldade Carmela Dutra, desta Capital.

É sabido que o campeão da prova individual será o

r�pre�entante do Brasil nas próximas regatas interna

clOnaIs. de vela da Austrália, ainda este ano.

FOl t�ndo er_n vis�a as regatas da Austrália, que as

nossas �aI.as tenam SIdo preferidas para este Campeona.
to BrasIl,e.ll·o, uma vez que as condições marítimas de
nossas r�las,. dent,re as de nosso país, são as que mais
se aproxI��r�am a� daquele continente meridional.

Com IniCIO, p.OlS, na tarde de sábado, amanhã, tere.
mos uma verdadeIra festa de iatismo em p1ena baía sul
com a p�omessa de lances sensacionais para deleite do�
que admlram o esporte de mar.

' >

Este ano, principalmente, Goya tem sido alVO de co-

!111'niários pela imprensa de Jng·es.
As - 8hs.

28 DE OUTUBRO Abaixo transcrevemos UI�l dê:es:

I
10) Cine ReporteI" Nac .

PROGRAMA, "Devido ao forte calor rei�[,nte naquela tarde, as 2°) PII{ATAS DA PER·

7,30 horas _ Torneio de Futebol no Campo do Abri- nO'Bas.eq�lipes não puderem a.llre�.;entar um trabalho ele
NA DE PAU - Com: Bud

4'0 de Menores, entre ç1iversas R,eparti'ções; gl'an �e, enverg�du,ra. Mesmo as'� '�)1. o;, "laj :::m�i;" i ütar;�l11 I
Abbott

�
Lou

.

Costello

10,00 horas - Sessão cinematográ{ica pa!l'a os fi- conl plande aIdo! para a couquutn do prImelrü tento.
CAEL Com. Rock Lane

.hos dos funcion-ários públicos, no Cine RITZ. (J seu intento foi premi ·,à,' aos dez minutos, de jôgo, 3°) VINGANÇA IMPLA·

. ,
20�00 horas. - BINGO-DANSANTE, com eleição e (�llL' do Goya numa carreg<"dr.' pelo centr,), finaliza tom

CAVEL
-

,OI�açao l1a R�Inha dos Servidores Públicos de 1955, nos exj�l. deixando completameLi:'� b:nido ú úrqllt'Ü'O dI) ln- 40) A LEGIAO DO ZOR·

.laloe� da SOCIedade dos Atiradores, à Avenida Mauro ternacional.
1:(0 1/2 Eps.

Ramos. O primeiro tento da tarde, teve grande inflilencia Preços: 7,00 - 3,50.

Nota: Reserva de Mesas e Cartões para o Bingo na !I1sicológica na turma do Internacional, que vinha atuan- .ceIlsura até 14 anos.

Sede da Associação, dos Servidores Públicos I do aquém de suasa performance. Houve grande desanimo

à Rua Trajano, 37. Telefone, 2298.
'

el? todas as suas linhas, principalmente a defesa que de-
q•••- -_ �

A DIRETORIA monstrava grande insegurança. MOTOR ALBIN 10 H P
,

Na altura do vigéssimo quinto minutos, Goya amplia· Vende-se um novo ainda
va o marcador para 2xO, aproveitando uma confusão' na encaixotado. Entrega ime.
área do Internacional. diata.

Como vimos na nota acima GO,y'a é um elelneIlto de C tar as - Caixa Postal,
realce no futebol Barriga-Verde. '

226
-' -

.----y: Agora, possivelmente, transferir"se-á para esta Ca-
Por AREÃO JÚNIOR pital.

-

l'á
Domingo prOXlmo, no Hipódromo da Ressacada se- Abordado pela nossa reportagem, Goya nos adiantou

,.

levada a efeito mais uma interessante reunião tu'rfís- que pl'ete.nde se ?ossivel, ransferir-se defi.nitivamente pa- PERDEU-SE
\ICa, qu.ando serão corridos quatro interess�ntes ':)ál'eos, ra a CapI�al, pOIS casou meses atrás com uma senhorita Cautela nO 9683 emitida
�aB maIS variada� d�stâncias.

-,

da nossa Ilha. 'I pela Caixa Economica.

, :e!a conc��'l'enCla d�s ,rel�niões anteriores, é de se Edú Goya pretende, enfileirar-se no querido Clube
_speIaI uma grande asslstencIa para domingo, uma vez Azzurra, desta cidade. PERDEU-SE '

que o tempo v�m se mantendo firme e o vento sul, pelo Em Lajes, limitou-se a apresentar um futebol bonito

I
Uma Caderneta da Caix'l

lue parece fOI soprar em outras I g r h t b dI"
_ ,

,

I
'

_ .

p a as.
" 111lpO e ones oca en 0- he merecidamente o título de ar:' Econômica de número 7C!f'7

mm ��u�i�� ;�le, nao pos.su,mdo conduç�o própria, dei- tilheiro, do Campeonato Lajeano. quem achou fineza entre'g:\-
'

f"l 'd
t I o no�so hlpodromo, por Julgarem ser di- Nada conseguindo c'om ps clubes desta Capital ruma- la em Modas Clíper

{

,IC.lb a 1 a a.o. referIdo .local, queremos avisar que há l'á para Tubarão, para fazer um teste no Ferroviál:io que

'

.

on.I us eSpeCiaIS, a partIr das 12,3_0, saindo de perto do tambem deseja o seu passe.
' BALCONISTA'

Mll'amar A Ed'
"

.

,

o u Goya, as nossas boas vindas de " O�stado

..
' �ntre os pareos a serem corridos, sobressae o na dis-' Esportivo" e que fazemos votos' de vê-lo muito breve num

ancla de 1:00� metros, em o qual intervirão os mais des- dos quadros da Metrópole Barriga:Verde.
"lcados .alllm:us atu,a�te� no hipódromo local. P. APóSTOLO

,
ASSIm sendo, asslstIremos a um pega sensacional

..

�ntre Paraná, de propriedade do senhor' J dOI'
.

'

ri

•

"

e lveu-a;

�e�'eno, pertence�te �o dr. Gastão Assis; Minuano, do dr.
ElIas Mansur ElIas e Bola de Ouro, de pTopried-ade do
senhor Cecília Bernardino.

._ Compare�er ao HÍpódtomo da Ressacada, por oca

-\la? das, c�rl'ld�s, é prestigiar o Jóquei Clube Santa Ca
tanna, entIdade turfística que Se pI;ojeta dia fi dia. I,

il"

(HAMILTON ALVES) Pancho Vila, o grande incógnito

EDO GOYA EM FLORIANOPOLlS
O ARTILHEIRO DO LAJES F. C.

Encontra-se nesta Capital, o vigorose player Edú

Goya elemento de real destaque no futehol lajeano.
Edú pelo grande futebol que vem des!:f'volvendo, foi

consagrado como o melhor elemento do luteb<Jl lajeano, na
ten: parada de 55.

Coube a Goya o título de artilheiro do Campeonato,
'wiú Laies F. C. a equipe de meíhl.o,;: potência, na vizinha
;'!sade .4ss0Çi�tY�O dos Servidores Publicos

. " de Santa Catarina

o TURFE EM REVI5TA

�p�e��a��d��m ���U� I �:���:d��: nO
JeIto _a, horar1O Comercial, 06470 da Caixa Economica
tratar a Rua Deodoro 7. Fedel'aL

' . '

•

lo�ma�
CINE SAO JOSE

As 3 __:_ 8hs.
Bob HOPE Btng

GROSBY - Dorothy LA
�OUR em:

DE TANGA E DE
SARONG

'I'echuicolor
No Programa:
Atual. Atlantida. Nac.

Preço Unico: 10,00.
Censura até 5 anos.

I:�II·.'·
As 5 - 8hs.

CINEMASCOPE
Kírk DDUGLAS - Bela

DARVI - César ROMERO
- Gilbert ROLAND - Katy
JURADO em:

CAMINHOS SEM VOLTA
Tecnicolor .de Luxo

No Programa'
Desenho Colorido.

Preços: 18,00 - 10,00.
Censura até 14 anos.

:r:�·I--!_ll:
r

As - 8hs.
Amedeo NAZZARI - Sil

varia PANPANNINI
Paolo STOPA em:

CIDADE DA PERDIÇÃO
No Programa:
Cine Noticiario. Nac.

Preços : 9,00 ---;- 4,50.
�
Censura até 18 anos.

I_ri;·.
As 8hs.

Dennis O' KEEFE
Colben GRAY ,Tohn
LAURIE em:

FRAUDE
.N o Programa:
Repor-ter Na Tela. Nac.

Preços: ({,oo - 3,tío.
Censura até 14 anos.

As - 8hs.
Tamara LEES - Gino -,

LAURINE em:

O PRINCIPE DA
FLORESTA NEGRA

No Programa:
Sul em Foco. Nac.

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

Florianópolis

Precisa-se de uma eom

prática.
Tratar em Modas Clíper.

E_studante,
Universitário

�rocura quarto �ndepen
dente com refeições. PI'eferi
vel mobiliado.

Tratar àRua Cons. Mafra,
99 Quarto n. 12.

'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO
Florianópolis, Sexta-feira, 28 de Outubro de 1955

� • _*W;"'Ea:lS.:���" �
�

H� êabot L'::d��(1t direita), representante per
manente dos Estados Uni dos nas Nações Unida�, con

versa com Harold E. Stass en, assistente �specIaI do
Presidente Dwight . D. Eise nhower para questões de de
sarmamento, antes do Sub- Comité da Comissão de De_s
armamento da ONU reinici ar suas reuniões em partt-

cular na sede da ONU. - (Foto USIS).

�Al�ev--p--o:�m

,

Paganini
SAVAS APOSTOLO

.

Hoje dia 28, assinala-c-se a data de nascimento do
grande mestre da musica, Niccolo Paganíní,

Nasceu em Génova, na Itália, a 28 de Outubro de 1784.
Eram seus pais Antonio Paganini, corretor de parça

a Teresa Bocciardi, ambos grandes apreciadores da música.
Niccolo Paganiní recebeu sua primeira formação mu

sícal do pai e depois com grandes mestres, como S'arvetto,
Costa, Rolla c áhiretti.

Aos 5 anos eomeçou a aprender com seu pai bando
lim, e aos 7 anos, aprendia Os primeiros ensinamentos do
víolíno, e em pouco tempo já estava apto a executar qual
.:juer genero de música, mesmo à primeira vista.

Compôs aos 8 anos de idade uma sonata para violino
e executou nesta mesma idade, um concerto de Pleyel, nu-
ma capela,

.
-

Deu seu primeiro recital aos 9 anos e aos 11 executou
obras de cerímônía. Quando completou 12 anos realizou 'seu
primeiro concêrto no Teatro Santo Agostinho.
Seu desenvolvimento artistico se acentuava assombrosa

mente por toda Europa, encantando as mais seletas pla
téias pela técnica, virtuosa de recursos e expressão,

Tocando em Flórença, foi Paganlní apresentado a Sal
vador - Tinti, que ficou maravilhado com a sua' arte,quando o ouviu executar as variações sôbre ·Carmagnole.

Compôs muitas variações para violino, sonatas, capri
chos, concertos etc. Sendo as suas principais: "God Save the
King", "La Prímavera", "Varsovía", "La ci darem", 'La
mano - Variações sôbre uma aria de D, Juan, de Mozart",('O carnaval de Veneza", "Maria Luísa", "24 caprichos", etc.

Aos poucos seu nome tornava-se um eco por toda a
Europa,

Paganini se distinguia dos outros violinistas por diver
sos motivos pela maneira como afinava o violino, pelo ma
nejo do arcs.vque lhe era próprio, pela agílídade e pela ma
ravilhosa variedade de suas arcadas.

Certa vez depois de haver tirado duas cordas do víoli- .

no, a segunda e a terceira, improvisou Paganini uma sona
ta, - a qual deu o nome de "Cena Amorosa", fingindo que
a quarta corda era o homem, Adonis, e a primeira a mu-
lher, Venus. I

Paganini conheceu em 'Milão Antonia Bíanchí, com
quem se casou,

Seu único filho Aquilino, nasceu a 23 de julho de 1825,em Palermo.
"

� Níccolo Paganíní veio a falecer em Nice, no'dia 27 de,.. maio de 1840 que contava com a idade de 58 anos.
, f

.

Não se tornou 'o seu nome famoso mas como fez da mú-
\

"7'l2.�.# .. I A sica, a arte mais elevada daquele' tempo, que serviu de
.

Cam·lnhonete· TI·po . Furua-Ot �tII' exemplo para os futuros músicos,

-=--J\ ÉQUIPAMENTO ouRotõüR·õ'r-··.... Acha-se a venda, no Comando do 5° Distrito Naval,��::!!!�--� , -

ATÔMICO I uma camionete tipo Furgã.o, Marca Chevrolet, modêlo 1950,
RIO,2.) (V. A.) - De con- necessitando reparos, que poderá' ser vista díaríamentc dasNOVA IORQUE, 25 (U. formida de com os dados do 19,00 às 12,00 horas e das 14,00 às 17,00 horas.P) - �s habitantes desta

I Serviço ile Estatistica de Os interessados deverão apresentar propostas eu, encld�de tiveram ontem opo�'- Produção, do Ministério. da .elopes fechado, até às 12,00 horas do dia 29 do correnteDr."ODstant'·DO tun idade d,e ve�'A o _prel�dl� Agl'iclllt�Jl'a, no primeiro se-

,mêS.
-

.

\I do que sera a cle.ncla ato�11-, ,
_ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• !Dima tos ca do futuro, dedicada a fms mestre do corrente ano, o • .- ,.,;. ...... '

'. :paz mundial
.

! MODICO cmuÍlOIAo P.�i!:'::' convidados a uma �;a:��:�:��:i�o'd�4':n�O�!O: I 'Re--staurante Napol·1 I��
, , . I Doenças de �enhoras .-1 exposição em que se exibem 4'''0 quitos de prata. Esses, I :Embora não fôss� l'eCebl-1 iJ. réd,io

no centro dJ. 'cI�loPI� Partos - O�er��oes - Vias .r.Pi\l'eI40s ,I-: artéf::t.�os a�ôn:!- �;:nti'Jtos �lcançaram os va-:
RUA lo4&rechal Deodoro -H.

.

.. r I'da 't:'lll'n muita confiança em .a cldarb do mundo, Nao, �a Urmarlas t·cos no valOr de um mllhao . ,f)i'es de Cr$ 113,096,000,00 e:
Em Lages, no lul do Brun, o melhorl :/1945, !q'uando foi elaborada (jentro há vida,? edi,fí,clO Curso d� .aperfeiçoam�nto \ d_: 'clólares. Esses aparelhos: Cl''ij\ 974,000,00 respectiva- � Desconto �8pec1al � na aenhofe.a 'f'll1jllUl�. •

a -carta de S. Francisco, [J('.ssu� alma, _POSSUI :SPlrJtO, e longa pratica nos .Hospitais I
SRO os que se usal:ão p�ra, a- ·merlte. I. tmesmo desenvolvendo no do- pOSSUI .::oraçao. POlque a de ·Buenos Aires pl'OVe1tal' a encrgla atomlca I •

•__ .
, cumento programa d?s mais ONU nã'J é apen�as um ag�o- ,CONSU�TO'RIO: R.ua Fe-

I
em fins pacificos. Fo:r:am a-. Em igual período de 1954, • - '•••••

R· --:·d· •justos. e de alta finalidade merado de naçoes. ([dC ?IS- lIpe Schmldt, m, 18 (sobra-IPI'��ei1taJos apnrelh� de a )Jiodução foi a seguinte: Boa eSl enClaPacífica e humana (o mUII- cutem �roblemas slmbohca- do). - FONE 3512" ,utilidade na produçao de ouro extrai do das minas,
ela ·"T\7U.

,'I 't' t HORA'RIO' da 15 a 18 '81� '1 I d Aluga-se aprazível reslOencia de verãQ. ,

do emerO'ia de uma guerra .nente, u�p orna Icamen e, � . S S energia, ;1�S COmtlnJcações, 1.' ;) qULOS, no va 01' e.,.
, '

de conse�uênéia dolol'osa), ONU s'�i fL campo, �eva a!l- horas.
. I n� tl'allsJ�?rte, na preserv�- Cr� j04,532,000,00; prata, Euripedes Ferro, em Itaguaçu (Coquell'os), para o pe-mesmo sem a esperança de menta a gente fam1l1ta, .Ie- Residência: Av.enida RIO

I' çao
de I\llmentos, na medl- 2,:139 quihs, com o valor cor- ripdo de verão ou permanente.

,
(lue um dia se tornasse uma médio aos povos doentes: Branco, n. 42. cina, na agricultura e em l'e>llJOilde;ü.e dê ,I•• , I Informação com o sr. Rauhno Horn Ferrofôrça à serviço; sobretudo projet:l. a luz �o alfabeto a Atende chamados v[i,r ios outros campos. Cl'�: ,1 ,IG9,000,00. Rua Conselheiro Mafra, 5_6 _

dos' fracos, "considerando 1l1aSSa ('ue na� sabe l�r,
tôdas lOIS nações iguais gran- transP,õe con�heclm:ntos tec

des e pequenas", a despeJto nicas as r.aço:s ,�als atraza
c1êste c.Iima de desconfiança das, posslbll,Jtando-lhes
a Liga das Nações fl'acassa- !11�ai�r desen,volvlmento eco

ra redonehmente porque "os nomlCO, ensmando-as a ex

tratadob foram fejtos farra- piorar sens recursos natu

pos de papel" - a ONU a- rais.
travessou dez anoS crescen

"'o no coc.ceito internacio- E não é só isso (Embora
nal, porque vem cumprindo G julg'Jemos dos mais im
seu pro�rallla, .porque vem portantes ítens do seu gran
unindo (·m tôrno da sua de rrograma), tem possibili
bandeim cada vez maior,nú- tado mediação e conciliação

t pal'ses em luta, evi-mero de I'níses, en re

E a grm1deza das "Nações tandc guerras e derrama-
Un idas" não está no seu meu to de sangue;

�{rande f rranha-céu que en- S:.i J decorridos dez anos

feita a cidade de Nova 101'- da Íl.ndação da ONU e êste

oue, mantanha de aço emul- decf·nio ,de trab�lh� árduo,
ZUl'aJ1do \'itrina de vidro, de luta msana, Imt:0s a C01�-
1dj.o é.11m edi�ício frio ape-Ifiança d�s povo� ,a. °rg.an1'nas. não é mais um grande zação. E. uma VI���.. TI_L!!L

As Companhias
..

de Aviação à FAB:COQUETEL OFERECIDO! c�rclialidade e confraterniza- ça do pela direção da Va,rig,PELAS C?MPANHIAS DE çao, fez usa da -palavra I) >'1', abrangeu quasi a totalidaAVIAÇãO A FAB E QUINTA Diniz Campos, nome estreí- de dos principais departa-ZONA AÉREA tamente ligado aos prímór- mentos da organização, des-Realizou�se, dia 19 com íní- dias e desenvoívímento da tacando-se os de Rádio-cocio ás 18,30 horas, no Res- aviação civil e desportiva o municação, Motores, Bancotaurante Rormer, em Pôrto qual, em eloqüente Improvl- de 'Provas, Revisão Geral,Alegre, o tradicional coque- so, discorreu sôbre a impor- Manuais de Vôos, Hangarestel com que as companhias tância do transporte aéreo (os maiores e mais moderde aviação VARIG, Savag, para o progresso do Brasil e nos do Brasil), Secção deCruzeiro, Real-Aerovías, Pa- a necessidade de Incentivar- Cargas, Usina, Vulcanizanaír e Tac homenagem mos e fortalecê-lo cada vez cão, Serviço de Combate doanualmente a Fôrça Aérea mais, Fôgo, Pavilhão de Aulas doBrasileira le as autoridades ° programa oficial de so- Departamento de Ensino,da Quinta Zona Aérea, per lenidade alusivas à "Sema- Pavilhão de Esportes daocasião drrs" solenidades Co- na da Asa", iniciada a 16 do Fundação, Comissária dememoratívas da "Semana ela corrente, e que foi br ilhan- Vôo, Cooperativa, CosinhaAsa", compreendida, �bte temente comemorada em to- Internacional, Refeitório,ano, entre 16 e 23 ,do corren- do o país, atingiu, dia 22, Serviço Médico etc, O grante, em Pôrto Alegre, um inte- de número de pessoas queCom o mesmo brtlhantis- ressante desenvolvimento, compareceu ao local, tive
mo :e entusiasmo das vezis ou seja, o franqueamento 'o�P!tlnUl ouuoua .1pU:p>'anterrores, compareceram ao para visitação pública ás ap Z"Ed"R;) "Rpas '9S!S .TOdlocal da reunião mais de uma oficinas e Base da Varig, e 'anb ap"Epp"Eln;)!F"Rd 'opunwcentena de 'convidaJ0s espe- ao interior de um dos aviões op 1"E!;),IaWO;) O�!A"R ou.rapouiciais, autoridades e �orna- Super G Constellation. S!"EUI a .TO!"EUI o - uO!f"RIlistas, registrando-se a pre- O acomtecimento, que se -Fl'lSUOO D .Tadns .roqouro.rpserrça do Major Carlos Pari- revestiu de pleno êxito, pro- -unb o;)SalU"E.íJ!.8 op snurartndolf'o, representante do go- porcionou á população de sag5"El"RlSU! sasonxnj su .TaJ
vsrnador do Estado; CeL T1- Pôrto Alegre, pela primeira -llÍ;)Sa aUl.TO}UO;) 'npU!ll WUJ
defonso P. de Albuquerque, vez, oportunidade de co- Funcionários destacados e
Comandante da Brígada Mi- nhecer as instalacões técni- especiaimente para orientar

/.
..

lítar, sr. Armando Temperani cas da mais antiga compa- o público, estiveram a
Pereira, representante ela nhia brasileira de aviação, disposição dos visitantes,
Assembléia Legislativa.; e - classificadas, como se sabe, das 14 às 17 horas do
CeI. Miguel Lampert, repte- por técnicos nacionais e es- dia marcado, no antigo ae:'os'entante da Quinta Zona Aé- trangeiros, entre as mais porto de São João, onde es
rea, completas da América do I tão situadas as instalações
Num ambiente de franca SuL O roteiro da visita, tra- técnicas da Varig..

-

.

c .......

Fornece-se até 200 metros cúbicos de aterro de barro,
de,bôa qualidade, em local próximo ao centro, Informações
com Túlio, pelo telefone /2335.

�paftTcipãçãO--
•

: Vva. Ana P. Fermaníse-

••Senhora
. Participam aos parentes e pessôas de suas rela

cões o contrato de casamento de seus filhos Miguel A,
Kot;ias e Eudoquia r. F'armao is.

Miguel e Eudoquia

Anastácio Kotzias

noivos
Florianópolis, 19 de outubro de 1955

L;.,------'
�

Um decenio a
,

serviçe da

•

FLUXO - SEDATJNA
r - -4 h,-

f
•

)Alivia II colicas uterinas
;

Pela a2ão de seus componentes Analge·

stna _ Beladona - p.l5cldia e B,una

mells. II PLtlXO-Sl'!DA-TINA alivie. pron

tamente aa c:ollcas utertiuls, Combate áS
.

1neiUlátld.d�s dtoS funÇOCS periOlilcu
6o.s senhoriS•

.: calmante e regulAcloJ; dessu lunç6es.

� .. '---..- ........ 'W"".r-o__

• <11:..-".

Participação'
HERCli.IO :rHORITZ E SENHORA

�
, ,

, de saus relfiçons oPartlclpam aos parentes e pessoas
'do Maternid�-nascimento de sua filha Silvana ocorl'1 o na .

.

de Dr, Carlos Corrêa.
Florianópolis, 26 de outubro de 1955.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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. o ESTADO6 Florianópolis, Sexta-feira, 28 de Outubro de 19ey5

- ==

EDITAL DE CITAÇÃO CO�f O PRAZO
(30) DIAS,

DE ,TRINTA EDITAL DE CITA'ÇÃo. DE INTERESSADOS AUSEN- EDITAL DE CITAÇÃO DE INTERESSADOS AUSEN·
TES, INCERTOS E DESCONHECIDOS, COM O PRAZO TES E INCERTOS E DESCONHECIDOS, COM O

DE TRINTA DIAS PHAZO DE TRINTA DIAS

E [) I T A L. E C I T A L.. Seu Agostinho
JUIZO DE DIREITO ,DA COMARCA DE TIJUCAS' JUIZO DE DIREITO, DA COMARCA DE TIJUCAS Falávamos' outro 'dia a

respeito de moléstia que vem

ceifando vidas preciosas,
talvez pela agitação dos dias

que correm, o infarto do
miocárdio. E mal lamenta-

,

.JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU

O DOUTOR JAYMOR GUIMARÃES COLLAÇO,
JUIZ 'DE DIREITO DA COMARQA DE BIGUAÇU, DO O Doutor Clovis Ayres Gama, Juiz de Direito da Co- O Doutor Clovis Ayres Gama, Juiz de Direito da Co- .mos as existências qué esta

ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FORMA DA marca de Tijucas, do Estado de Santa Catarina, na for- marcá de 'I'ijucas, do Estado de Santa Catarina, na for- moléstia do coração vem

da Tei t carregando, "seu" AgostinhoLEI, ETC. ma a ei, e c. . . ma da lei, etc ...
FAZ saber aos que o presente edital virem ou dele FAZ SABER a todos quantos inter..essar 'possa o pre- FAZ SABER a todos quantos Interessar possa o pre-

o dono .do famoso "Camizei-

conhecimento tiverem que, por parte de ARTUR JOSÉ sente edital de citação, com o prazo de trinta dias, virem sente edital, com o prazo de trinta dias, virem ou dele 1'0", um dos reis da propa

FERREIRA, por intermédio de seu advogado o Dr. Ri- ou dele conhecimento tiverem, que por parte de Felicia- conhecimento tiverem, que 'por parte de Manoel Fer- gan da popular no Rio, desa

naldo Lacerda, lhe foi dir igidau petição do teôr segu in- no. Manoel Delprá e sua mulher, lhe foi dirigida a peti- nando Passos e s /rnulher, lhe foi dirigida a petição do parece, vitimado- por aquê
te: - Exmo. Sr. Dr. Juii"de Direito da Comarca de Bi- ção do teor seguinte: - "Exmo.iSr. Dr. Juiz de Direito teor seguinte: - "Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Ti- le mal, deixando um claro

guaçu. �l:t�r José Ferreira, �asado, carroceiro, bras�lei-I d: !!.iucas. Feliciano M.ànoel Delprá � ��a mulher, bra- jucas. Manoel Fernando Passos e sua mulher, brasilei- no comércio carioca pelas.

1'0, domiciliado no legar Praia do Tamanco, nesta Cida-
I
s ileir os, lavradores, residentes e domiciliados em Santa ros, êle lavrador e ela de prendas domésticas, residentes suas qualidades .de amigo,

de, vem por seu advogado infra assinado, promover a
I Lu�ia, mun.icí�i? d� P. :8e.lo, des�a Com�rca, vêm, por seu em Itapema, município de Porto Belo, desta Comarca, pelo homem que tanto bem

presente ação de usucapião, expondo e requerendo o que assistente judiciário, abaixo assinado, intentar a 'presen- vêm, por seu assistente judiciário, abaixo assinado, in- praticava, fundando hospi-;

segue: I - Que possue; no dito legar Praia do Tamanco, l/ te ação de usocapião constitucional, na qual pedem per- tentar a presente ação de usocapião, na qual pedem per- tal, dando esmolas, sendo

nesta Cidade, um terreno, medindo, parte 44m; de frente- missão para expor e
_ afina� .

requerer � V. Excia. o que missão para expor e afinal requerer: a V. Excia. o seguin- célebres os vales para al

por 450m. de fundos; parte 25m. de frente por 460m. de . segue: - 1) Que, sao legítimos possuidores de um ter- te: - 1) Que, são legítimos possuidores de um terreno guns restaurantes do Rio,

fundos; e outra parte medindo 40m. de frente, 483m. na 1reno; sito em Santa Luzia, município de P. Belo, medindo, no distrito de Itapema, município de Porto-Belo, medin- ondaa sua ordem valia di

extrema Sul e 493m. na extrema Norte, medindo- todo o ,36 metros de frente que faz a Oeste na estrada geral Ti- do dito terreno dezessete metros de frente ao Norte com uheiro e era maneira de dar

terreno, nos f.undos, a largura de 109m. tendo a área to-
I
jucas,-Itajaí, com 1.000 ditos de fundos que f'azem a Les- a estrada geral Tijucas-Itajaí, com vinte e sete metros D límento a muitos necessi

tai de, mais ou menos, 50.820 m2, com as seguintes con- te na cachoeira dos Vieiras, confrontando com terras de de fundos a Sul comterras de João Francisco Pio; ex- tados .

.

frontações: os 44m. de frente, em terras de Vicente cur_IAlcâ�taro Eliezer Cota; extrema 'pelo }ad? Sul com Tomé trema pelo Leste com João Francisco Pio e a Oeste com Agostinho Pereira de Sou

cio; os 25m. de frente em terras de Gumercindo Manoel F'Ior in do e a Norte com terras de Leôncio Coelho. Refe- Pedro Antonio Coelho. Perfaz uma área total de 459 me- za veio de Portugal com tre

Ferreira; e os 40m. de frente em terras de herdeiros de rido terreno perfaz uma área total de 3600 mts. quadra- tros quadrados; 2) Que, a posse de tal área remonta ha ze anos e começou a vida co

Manoel Apolinário 'Ferreira; fundos em terras do. au-Idos. 2) Que, os requerentes não são proprietários de ter- mais de trinta anos, sem interrupção, por sí e s,eus au' mo caixeiro de balcão. Fa

tor; ao Norte colm José Vergilio Martins; ao Sul com �'a� .rurais nem urbanas: �cupando por mais de dez anos' tecessores, sendo mansa, e pacífica, na forma do art. 450 zendo algumas economiás,

�oão Arc:no, tendo o at�t�r a pOSS? mansa, pacifica, sem lIl:n�errupt.os sem ,oposlçao n�� re�onheci�ento d.e dO-:?O C. Civil; 3) Que, o docu�ento anexo, prova a posse
abriu uma portinha na Rua

Interrupção e nem oposiçao, por SI e seus antecessores, mimo alheio, um trecho de terras nao superior a vinte e .justa do requerente ha desoito anos, estes por sua vez dr; Assembléia vendendo ca

ha mais de 30 anos, sobre dito terreno, usando-o sempre cinco hectares, como se pode ver pela descrição constan- adquiriram de Alvim Santana e sua mulher, ocupantes rnisas e colarinhos, daí se

com o ânimo de dono. II - Que, na fórma prescrita pelo te do item 1° e que tem tornado produtivo de várias la- durante dez anos e haviam adquirido de Ana Bitten- orig inando "O Camizeiro".

art. 454 do C. P. C. e rrão possuindo titulo sobre o men- vouras, por seu trabalho e da sua faf!l ília, tendo ainda court, possuidora legítima, por outros tantos anos. As- Com o tempo a casa foi pro

cionado terreno, quer adquirir o dominio do mesmo, na como exige_ a lei, sua própria morada edif'Icada sobre' o

ISim requerem a V. Excia. que os admita a justificação, gredindo, foi aumentando,
conformidade dos arts. 550 e 552' do. C. C .. Apresentando ICitado terreno. Que nesta� �o�dições, com fundamento em dia e hora desig,nadtls e com a citação do órgão do derrubando paredes. A ca

a V. Exa., abaix-o, os nomes das testemunhas que deve- no art. 156 § 3° da Constituição Federal vigente e na Ministério Público, a p6sse em referência. Feita a justi- da derrubada era uma cam

rão ser ouvidas para prova do alegado e que cOfnparece-lforma ?OS arts. 454 a IJ56 do C. P. C., vêm requerer a ficação, determinará V. Excia. a cita.ção dos conf inan- ;lanha de 'propaganda baru

rão em Juizo sem a necessária intimação, requer se pro- V. EXCla. que os admita a justif lcação em hora e dia a tes do imóvel e suas mulheres se casados forem, do Do- lhenta.

ceda de acôrdo com o art. 455 e seus para�rafo�, bem I
serem .desig�ados, a posse :m referência. e :rue após fe�- mínio da União, dos interessados certos e incertos, para Agostinho foi um socialis

como o art. 456, ambos do C. P. C., apos feita e julgada Ita, sejam CItados os confrontantes do imóvel usucapi- na forma do art. 455 do C. P. C. contestarem o presente ta. Mas não o foi fazendo de

a justificação "ab-in itio", para que o autor adquira o ,ando e suas mulheres se casados forem, os interessados pedido seguidos os demais tramites legais, sendo afinal r-iagogía, pregando teorias

titulo necessário a transcrição no Registro de Imóveis li certos e incertos, o Domínio da l!nião, para contestarem reconhecido a posse e ,o domínio dos Suplicantes sobre a apenas. Exerceu o socialis

competente. Dando-se a presente, para efeito de alçada, no prazo legal, sob pena de ser julgada procedente em área aludida. Protestam provar o alegado, com doeu- [no no seu negócio, na sua
.

o valor de Cr$. 2.100,00 e protestando-se por todos os favor dos autores. Pedem a intervenção do órgão do Mi- mentos testemunhas abaixo arroladas, depoimentos pes- dnprêsa, dando assistência

meios de prova em direito permitidos. P. def.eri!l1ento. nisté�io. Público para acompanhar ,o processo em todos I soais d'os interessados e outras provas em, direito admi- 3,OS seus. empregados, aju

Biguaçu, 18 de outubro de 1955. (Ass.) Rinaldo Lacerda. os trâmites. Protestando provar o alegado com as teste- tidas. Dando o valor de Cr$ 2.100,00 para efeito de alça- dando-os, Fez dêles seus só

Selada legalmente. 'I'estemunhas : Olivio Fortunato munhas abaixo arroladas e outras provas em direitos' da, pedem e esperam DEFERIMENTO. Tijucas, 19 de cios e na sua gente inoculou

Rosa, José Vergilío Martins e Candido João' Arceno, permi�idos: dão a presen�e"para efeito de alçada, o valor I setembro de 1955. (a) Marinho Laus. Rol de testemu- o espírito de "O Camiseiro".

DESPACHO: A. Designe o Sr. Escrivão dia e hora para d�. dOIS mil e cem cruzeiros e pedem DEFERIMENTO. I nhas: � 1) João Francisco Pio; 2) Sebastião Nicolau Lutavam com êle, trabalha

a realização da audiencia de justificação prévia da pos- Tl.Jucas, 1 de setembro de 1955. (a) Marinho Laus. ROll Serpa, ambos brásileiros, casados, comerciantes, resi- vam com êle, mas ganhavam
se. Ciente o Dr. Promotor Público e as partes. Biguaçu, 11e

testemunhas: - 1) João Gandin; 2) Leôncio Coelho; dentes em Itapema; comparecerão á audiência indepen- eom êle e com êle alcança-
18-X-1955. (Ass.) Jaymor Guimarães Gollaço - Juiz de 1) João de Souza Melo, todos brasileiros, casados, lavra- dente dé intimação." Em dita petição foi exarado o se- '1::Lm proveito nos lucros da

Direito. Procedida' a justificação foi esta julgada por '?res, residentes em S. Luzia; comparecerão á audiên- �'uinte despacho: - "A., como pedem. Tijucas, 21-9- ;;rande organização.
sentença. do teôr seguinte: - Vistos, etc. Homologo, por :la indepeqdentemefte de notificação." Em dita petição 1.955. Ca) Clovis A,yres Gama - J.uiz de Direito." Feita E' justã a homenagem que

sentença, a justifica:ção em que é autor Artur José Fer- �l. exarado o seguinte despacho: - "A, como pedem. 1 justi.ficação foi exarado o seguinte despacho: _ "Ci- a Câmara Municipal do Rio

reira, para qUe surta seus juridicos e legais efeitos. Ci- rl.Jucas, 1-9-1955. Ca) Clovis Ayres Gama - Júiz de :em-se por mandado os confinantes do imóvel; por edi- quer pr�star ao "seu" Agos
te-se pessoalmente, pot mandado o Dr. Pr6m.ótor Públi- D�reitó." Feita � justificação foi exarado o seguinte ,ais, com o,prazo de trinta dias os interessados incertos, Linho dando-lhe o nome a

co e os confiIi�ntes do imóvel em. questão. Por. precató- l�spac�.o: - "Façam-se as citações requeridas na ini- wsentes e desconhecidos.; pal'!- precatória, a �er expedida uma das ruas de nossa Ca

ria, dirigida ao, JUIZO da 4a. Vara.dá Comarca de Flo- �l!al. TI.Jucas, 22-10.,1955./ (a) Clovis Ayres Gama". E para o Juizo de Direito .da la Vara da Comarca de Flo- pital. Foi uma figura cujo

rianópolis,'. cite-se 9 "Dominio da União",- e''';'por ediüil, oara que chegue ao conhecimento. de todos e ninguem 'ial1ópolis, o Representante do Serviço do Patrimônio da exemplo precisa ficar.

com o prazo de trinta dias, a ser publicado 'uma vez no P9ssa alegar ignorância, mandou exped.ir -o presente edi- Jnião. Tijucas, 22-10-1955. (a) Clovis Ayres Gama". E,
Diario Oficial e três vezes' no jomal "O ·Estado" os in-' tal que será afixado na �éde .dêste Juizo, no lngar do Jara que' chegue ao conhecimento de todos e ninguem
teressados incm;tO'S,' para todos; queren'do, contestarem o costume, e, por cópia, publica,do UMA vez no DIÁRIO �lOssa alegar ignorância,' mandou expedir o presente edi- Casal sem filhos, procura
pfldido no prazo legal. Biguaçu, 21 de outubro de 1955. OFI�IA,L e. THÊS VEZES no jornal "O ESTADO" de tal que será afixado na"l sede dêste Juizo, no lugar do' quarto com refeições, em

(Ass.) Jaymor Guimarães Collaço - Juiz de Direito. E Flonanopohs. Dado e passado nesta cidade de Tijucas, costume, e, por cópia, publicado UMA VÊZ no DIÁRIO casa de família, dando pre
para que chegue ao conhecimento de quem interessar lOS vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de mil OFICIAL e TRES VEZESno Jornal "O ESTADO" de ferência ao perímetro cen

possa, mandou expedir Q presente edital de citação cOm 10vecentos e cinqu�nta e cinco. Éu, (a) Gercy dos Anjos, Florianópolis. Dado e passado nesta cidade de Tijucas, traI. Telefonar para 3365,
o prazo de trinta (30) dias, que será publicado e afixado �scrivão, o datilografei, conferí e subscreví. (a) Clovis lOS vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de mil até ás 18 horas.
na fôrma da lei. Dado e passado nesta Cidade de Bigua- A,yres Gama - Juiz de Direito. Está conforme o ori�dnat. IOvecentos e cinquenta e cinco. Eu, (a) Gercy dos Anjos,
çu, aos vinte e quatro dias do ,mês de outubro do ano de .lfixado na sede dêste Juizo, nó lugar do costume, sobre Escrivão, o datilografei, conferí e subscreví. 'Ca) Clovis
mil novecentos e cinqtienta e cinco. Eu, (Ass.) Orlando ) qual me reporto e dou fé. Ayres Gama - Juiz de Direito. Está conforme o original
Romão de Faria .Escrivão, a fiz datilografar e sub'screví. Data supra. O Escrivão: Gercy dos Anjos. ,.fixado na sede dêste Juizo, no lugar do costume, sobre o

Biguaçu, 24 de outubro de 1955. qual me reporto e' dou fé.
(Ass.) Jaymor Guimarães Collaço. Data supra. o Escrivão: Gel'cy dos Anjos.

Juiz de Direito. .�

e' Confére com o original afixado 110 logar de c�stume, -,

,_..
--
-

eI' "�_::___
O E"rivão. Oda.do Romão

dO.
Faria.

.

c'. �efe",'NER61-AS!
Sindicato. dos Contabili�tas 'v'

5tJ�., j':. ::a.-'�

de Florianópolis
� -

---=

PROCURA-SE

Participa aos par,entes e

pessoas de suas relações o

contrato de casamento de

seu filho HERALDO com a

srta. Dezalda Silva.

ConseJ;tos de maquinas e

relQgios.
Endereço: C a p o e i r a s

(frente a entrada estrada
do Abrão).
�un�$�: �1, .j �i-7

BENIGNO JÔSiÉ DOS
SANTOS

ASSElVIBl:r�Íi-�:dERAL ORDINARIA

��,,�\:���ç;�. '_.,.
-

.

�_.

Pelo presente editãl�fiéál'n-'convidados todos os asso

ciados em pleno gôzo de seus direitos sindicais para se

reunirem, em assêmbléia gerai ordin'ária, no próximo dia
31 do c'On'ente mês� às 19 hOl'as� na sede dêste sindicato,
à Rua Trajano, 14 - 20 andar ��'ra tomarem conhecimen
to e deliberarem sôbre a 's'eguinte ordem do dia:

1°) Leitura, d:i'Bcussão e apr'ovação da ata da assem

bléia antílriôí',
2°) Relatório' � ser apresentado pelo ex-Presidente

do Sfndicato, de que constem o resumo dos prin
cipais acontecimentos até 30 de agôsto p. p., as

alterações do quadro socJal, o balanço de exer

cício financeiro, o balanço patrimonial e uma

demonstração especial da aplicação do impôsto
sindical, tudo de conformidade com, o art. 551
da Cónsolidação das Leis do Trabalho, combina
do com o art. 14, çla Portaria 884, de 5-12-42.

30) Parecer do Conselho Fiscal' sôbre as contas do
'exercício de 1954 até 30 de agôsto, do corr'ente
ano. .�

Outrossim, no caso de não haver número 'legal para
a realização da·assembléia ora co.nvocada, fica marcada
outra'para uma hora após, 110 mesmo local e que se rea

lizará com qualquer número de associados presentes.
Florianópolis, 26 de outubro de 1955.

João Momm - Presidente.

VENDE-SE
rIUGIlAHA. PROSEBII.... 1 sala de jantar

1 carro p/criança
1 bicicleta marca Maraton
Tratar à Rua Felipe Sch-

midt. 131.

--------.------'-----------

.parlicipaçãQ
AURINO M. DA SILVA VIUVA ETELVINA DA

e SILVEIRA 'DIAS
Senhora

Participam aos parentes e

pessoas de suas relações o

contrato de cas.amen�o de
sua filha DEZALD,\ com o

Sr. Heraldo Dias.

HERALDO e DEZALDA
, 'confirmam

Saco dos Limões, 22/10/55.
\

.. __
'

S. B. DOS A'RTISTAS DE RÁDIO
\

.

TEATRO E MUSICA . \

das

o Centro de' Irraçliação
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se

gundas feiras, às 20,30 à rua
Conselheiro Mafra, 33 - 20

LIRA TEMIS CLUBE yArnalddo A:edo ::'G'mannb· SEtCRETAO'ReIOnta'r·IO int:T_'RADA_F_RAN_CA_'<'
Dia 29 - Sábado - Grandioso Baile em comemo- eu e se a IDe e DIVóRCIO E NOVO CASA-

ração ao 290 aniversário de fundação t; Instala�o num dos bairros desta Capital, vende-se MENTO
posse da nova DÜ'etoria. Eleição da com boa clientela, um Gabinete Dentário composto de um Processo legal, l;ápido e

Rainha do Lira - Inauguração da ala motor de coluna "Atlante", uma cadeira "Delta", um ar-. sigilas'o, no exterior. Con-
nova do Clube. mário e demais materiais clinicos..). suite sem compromisso, °
Traje a rigor. Tratar com Artur Antonio Menegotto, na "Dental Escritório Juridico e Admi-

Dia 30 :........ Domingo - Soirée dqs Comerciários - Jsanta Apolonia" à Rua Tirádentes, 20 em Florianopolis. nistra:tivo. ,Caixo Postal

�rlrt�l; , Das 18 às 24 horas. Pre'io - Cr.$ 15.000,00 4231. Rio de Janeiro,

- -�
.. '.

C, �OSS/A
\.

EDITAL
De ordem do senhor presidente, ·eb'l1vOcO a todos os

::1ssociados desta Sociedadé Beneficiente, para a reunião
de assembléia geral que será realizada no -próximo dia 31

de outubro, na séde social do Clube 15 de Novembro a

praça 15 de Novembro nO 21, com primeira chamada ás
20. haras e ségunda ás 20,30 horas, afim de ser aprovado os

estatutos desta sociedade bem como a e�eição do conselho
deliberativo.

Comercio -- Transportei
Rul.l Joio Pruto, � Fpolil

CURSO "SANeTOS SARAIVA"
(REGISTRADO)

DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA
PROF. LíGIA DOS SANCTOS SARAITA

atende ao's interessados diàriamente 'das 9 às 12 e

14 às 18 horas
ENDEREÇO: Rua Feliciano Nunes Pires. 18

�_ 'tel. 8118. '.

':;.'1

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO Florianópolis, Sexta-feira, 28 de Outubro de 1955

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

Expresso Florianópolis Ltda�
1 ranspone de cargas em geral entre

FLOR.lANOPOllS, CURITIBA E SÃO PAULO,

Endereço Telegráfico
Santldra e TraÍlspoiu

-Q-

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA: Sessão de ante-ontem:
Presidência: Braz Joaquim Alves
Secretaria: Deputados Heitor Alencar Guimarães e Es -

em 152G, o célebre navegador Sebastião Caboto, tanislau Romanowskí
então ao serviço da Espanha, perdeu uma de Ata da sessão anterior, aprovada,
suas náus, ao entrar no Põrto dos Patos, por êle Expediente: Procedeu-se a leitura de vários ofícios re-
denominado Santa Catarina; cebídog pela Assembléia Legislativa, inclusive um desta
em 1626, nos arredores de Recife, os holandeses emissora, credenciando ri nosso colega Nazareno Coelho
queimaram a casa da Asseca, sendo hospital isa- para a cobertura jornalíatíca das sessões daquela Casa.
dos, quando da retirada, pelo Capitão Bartolo- O primeiro orador da Hora do Expediente foi o depu-
meu Favila; tado Paulo Preíss que proferiu discurso alusivo ao 10.0
em 1640, os holandeses comandados pelo Coro- aniversário da assinatura da carta d Organização das Na
neI Koen atacaram a Vila da Vitória, no Espíri- ções Unidas (ONU) e pediu que fôsse constado em ata um
to Santo, que estava defendida pelo Capitão-mór voto de regnstjo por tão grata efeméride.
João Dias Guedes. O inimigo, depois de vários O deputado Jorge Barroso Filho (PSD) comunicou ao
ataques, desistiu, fugindo vergonhosamente; plenário o falecimento, em Blumenau, ela progenitora do
em 1645, o pôsto fortificado 'na casa de Sebastião deputado Orlando Bertoli e expressou os sentimentos de
de Carvalho, na margem direita do J'iqu iá, foi, pezar de sua bancada pelo infausto acontecimento.
pelo Capitão Gomes do Rego, auxiliado pelos Ca- O plenário apreciou um requerimento pedindo urgênpitães Jerônimo da Cunha do Amaral e Sebas- cia para os projetos que fixa os vencimentos do governatião Ferreira, defendido vitoriosamente de um dor e vice-governador; que regula aposentadoria dos ofiassalto intentado pelos holandeses; ciais de justiça, e outros. Subscreveram êste requerrmenem 1788, em Lisboa, nasceu Conrado Jacob de to OS deputadas Osni Régis e Olice Caldas.
Niemayer, mais tarde Coronel do Exército Bra- O deputado Vicente Schneider solicitou urgência a
sileiro, falecendo a 5 de março de 1862; projeto seu visando melhoramentos para o municipio de
em 1819, no Arroio Grande, Bento Manuel Ribei-. Itapiranga.
l'O venceu o combate sõbre as tropas de Frutuo-
so Rivera, contando aquele com um destacamen
to de fiOO cavaleiros dos Regimentos de Dragões,
Milicia do Rio Pardo e Ligeira de São Paulo e

Rivera marchava com 688 orientais de cavalaria
com o fito de hostilísar as vanguardas, brasilei-

COIl VIAGENS DmttAs E PERMA NENTES EM CARROS PItOPRJOS
, '

rlLlAL: 8.4.0 PAULO

H Oj E NO PASSADO

MATRIZ: FLORIANOPOLl8
Escrlt6�-to:

Rua Padre Roma 50 - Terreo
_ Deposito:

Rua Conselheiro Mafra. n. ln
Fones: 2534 - 2.535

.

Caixa Postal, 435

End. Telegráfico:
sandrade e Transpolis

-o-

Visconde do Rio Branco
(812,)1)

"relerone 1211

A data de hoje recorda-no!') que:

28 DE OUTUERO

Avenlda do Batado UIH/78

Telefone: 37-10-81

São Paulo - Capital _;, SI-.
Endereço Telegrátlco�
Sandrade e Tl'ampolta

-O-

(Al'êncla nf» Rio de lanel!'o e eDl Belo BorJ.onte eo.. trire,o ..it•• aü.

IIe r_al. ee.. a E..pr_ •• naDI,.rift IODa. O.aII S/A.)

Dr-ÇoDstanUno
Dimatos

MÉDICO CIRUReIAO
Doenças de Senhoras

Partos - Operações - Vias
Urinárias

Curso de aperfeiçoamento
e longa prática nos Hospitais

de Buenos Aires
CONSULTO'RIO: Rua Fe-

TIA PAULTNA 'nunca ouvira a Palavra de Deus até lipe Schmidt, nr. 18 (sobra

que deu entrada no hospital de Wembo Nyama para uma do). - FONE 3512.

operação. Quando entrou em convalescênça, ouviu a HORA'RIO: das 15 ás 18

mensagem de Cristo. No devido tempo, se converteu. Fi-I horas: _ . . .

cou cheia do Espírito Santo. Na sua vil.a, mai.s tarde, ela I
Residência ; Avemda RIO

transmitiu aos seus as Boas Novas. MUItos ali se

conver-I
Branco, n. 42.

taram e uma igreja nasceu. O.nde quer que",ela f�sse, era Atende chamados

uma testemunha ousada e feliz de nosso óenhol Jesus
Cristo.

Para que uma pessoa seja testemunha fiel, precisa
receber o poder do Alto. Temos que convencer-nos de que
as criaturas estão perdidas nas trevas enquanto não co

nhecem a Cristo, como Salvador. O nosso dever é ser tes
temunhas corajosas. E podemos ser tais testemunhas se

tivermos o poder do Espírito Santo. Jesus mesmo disse
aos seus discípulos: "Recebereis poder ao descer sôbre

'I••••vós o Espírito Santo: e sereis minhas testemunhas".

Com a Biblía na 'Mão
«No teodculo»)

SEXTA-FEIRA, 28 DE OUTUBRO

Recebereis poder, ao descer sôbre vós o Espírito Santo:
e sereis minhas testemunhas. (Atos 1:8). Ler Atos 1:6-14

ORAÇÃO

Nosso Pai, damo-te' graças porque amas a tôdas as

criaturas, de tôda a parte. Permite que nos compenetre
mos do fato que as criaturas humanas estão perdidas nas

trevas enquanto não conhecem a Cristo, como Salvador.
Enche-nos elo teu amor e poder para que sejamos fiéis

�testemunhas. Em nome "de Cristo oramos. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

Esforçar-me-ei para levar alguém a Cristo neste dia.

OMAIJA ANDRÉ (Congo Belga)

\.
CONTABlLISTAS

Dando início aos trabalhos da agência de colocação
do Sindicato dos Contabilistas, conforme letra b, do art.

2, dos Estatutos, informamos aos profissionais que te

mos Uma colocação em firma conceituada desta Capital
para exercer o cargo de contador. Os interessados devem

comparecer a êste Sindicato, à Rua Trajano, 12 l° andar.
sala nO 8 telefone 3860, no expediente normal do
comércio.

João Momm - Presidente
em 15 de outubro de 1.955.

Com �s�e lIaloV' V. S.
�b.. ii"é. U� C6ntb. que
lhe ..ender6. jul".O com·

pensbdoi" e

���[S���§��••ê lev�..';' pel.rel. SUei. residi,.,-
ei� um lindo e útil presente:

um BELíSSIMO eOFREde ;4ÇJO aROMADO.

AP�OCUI"! hoje o NOVO

Ncd GRICOL.A
12..- r7�, 16

HO"FLORIANÓPOLIS - SANTA CATA�� -_M!!II!!ii�

Boa Residencia
Aluga-se aprazível reslOencía. de verão ela Vva.

Euripe(ies Ferro, em Itaguaçú (Coqueiros), p:lra o pe

riodo de verão ou per·manente.
Informação com o sr. Raulino Horn Ferro

Rua Conselheiro M.afra, 56

PRECISA-SE
PARTE DE CASA MOBILADA COM 3 QUARTOS,

SALA E BANHEIRO. RESPOSTA URGENTE PARA

REDAÇAO AO NO 160.
----------------

HUDSON SIX 51_
t d d con "erv 'lçaoVende-se uma em perfeito es a o e �'.

Com Pneus de Faixa-Branca, Radio e Pintura OrI

ginal.
Tratar no escritorio comercial de Osny Gama & Cia.

Rua Jeronimo Coelho 14.
FLORIANóPOLIS.

ras : O deputado Estivalet Pires teceu consíderaçôes, como
em 1839, durante a "revolução farroupilha", o Relator da Comissão de Finanças, sôbre a Propogta OrçaTenente-coronel José Fernandes dos Santos Pe- mentária para o corrente exercício. O ex-líder da bancada
reirn, com a proteção de alguns navios da es- pessedista foi aparteado pelos deputados Sebastião Neves,quadra, conseguiu desembarcar em Pin heira, Lenoir Vargas Ferreira, Alfredo Cherem, Laert Ramos Vineste Estado, derrotando um corpo de revolncio- eira, Osní Régis e José de Miranda Ramos.
nárlos do Rio Grande do Sul, comandado por A Presidência, após, comunicou à Casa que o "prnzo pa-Joaquim Teixeira Nunes; ra a apresentação de emendas ao orçamento terminava às
em 185G, na Bahia, faleceu o Chefe de Esquadra, 18 horas.
José Joaquim Raposo, que se destacara durante O deputado Lnert. Rarnos Vieira, pela ordem, comuni
a guerra da Independência, nas campanhas do cou à Presidência que se achava na Assembléia o suplenteRio da Prata, do Pará e que fora chefe das f'or- de deputado sr. Frederico Grassenfert, ela União Demo
ças em operações no Rio Grnn de do Sul de 1844 crática Nacional, que, após prestar juramento constitucion 1845; . nal, tomou posse, em substituição ao sr. Benedito 'I'erézto
em ] 869, durante a guerra elo Paraguai, Cara- de Carvalho.
guataí foi tornada pelas forças braslleirns :

em 1899, surgiu em Floriarr6polis, o semanário EXPLICAÇÕES PESSOAIS:crítico "O Gato";
em 1901, su rg iu no jornalismo catar inense o pe- , O deputado Volnei Calaço de Oliveira (PSP) clefencleur-iódico "O Brasil" editado em Ftoi-ianópolis : se de criticas a êle feitas, em artigo publicado num ciosem 1940, durante a Segunda Grande Guerra, a jornais desta Capital.
Itália atacou a Grécia; Não havendo mais oradores, foi a sessão encerrada.o dia de hoje é consagrado ao SERVIDOR PÚ-
BLICO. .........•���,W".rw.-..-.r.-_..."V'w"V'........_.w.....- .......'"J"_......_.••••..".

André Nilo Tadasco

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

jeito a horário Comercial,
.ratar ii Rua Deodoro 7.

VHJU�JI
. DIH'ÉTA

FlORIANÓPOUS .. "C- RIO .'...• ÁS 3d'.
FFOLlS • ..,..S. PAULO�RIO·" 4".
PPOllS.!. C:UR1TIBJ(.,.-RIO )OS SA6S

. SERViÇOS AÉREOS
RUZEI.R DO, SU .

,

Na Assembléia'

ORDEM DO DIA:

Foi aprovado um requerimento do deputado Benedito
'I'erézto de Carvalho Júnior que solicitou liccnça. Aprova
do.

REPUDIAND,Q SOLUCÕES
,

EXTRA LEGAISa c I T (
AgêDcia

de

Pu blici-dade
.....� ..
�III
......."..

RIO, 26 (V. A.) -:-- 03 es:- vontade s�bei'an:'1 do povo
.udantes de Direito de São manifestada nas urnas a tl'�"

I Paulo,
através elos candída- ele outubro; Hipotecamos, Us

tos à presídêncía elo Centro sim, inteira solidarieIade ao

Onze de Ag'OSt.0, lançaram manírecto da Congregaeâo

I .irn manltesto contra o gol- ela Faculdade de Direito, ,;"i_
Je e os g-olpistas, Diz o rua- xanrlo bem claro que os rr.o

.iítesto a certa altura: "Pe-

ando toda a responsabülda- cos e Os mestres está 9 num

Ie que nos cabe (dizem os só corpo e estão pront os a

.andidatos à presidencia do defender a democracía com

-ef'erido centro academieo) o mesmo ardor e .'..:lf;rifi,�io

nanifestamos o nossr) mais que demonstl'ar;llu os n)���cs

leemente repl1dio às so!uc;ões inesquecíveis mm'til'es de :l:l

lue 'não levam em conta a e 43".-

�>"'''''

Precisa-se
prática.
T ra ta r em Modas

DOCES
Aceitam-se encomendas de

locinhos em grande varie

lade; Tortas e Bolo de Noi

va, Salgadinhos para Batiza
dos - Aniversários e Casa
mentos.
Rua CeI. Melo e Alvin 17.

Te!. 3.416

BALCONISTA
.<

PERDEU-SE
Uma Caderneta da Caix:l.

de uma com Econômica de número 7%7

quem achou fineza entrega
Clfper. ! la em Modas Clíper.

\

IIDllA Cf)
.

a

t
•

a seu DISPOR"
.

"O BARRIGA VERDE"
O t\'

.

t' PARA O NORTE ÀS 8,35,HS.
Idrlarnen e PARA O SUL ÀS 10 HORAS
Fone - 23-77.

O Brasil sempre foi mui- I no das figuras de Lima Bar
,:0 pobre em prêmios literá- 'reto, Manoel Antonio de AI
dos. Noutros países êles Imeida e Aluizio Azevedo.
.ão vários e altos, estimu- O prazo, para o encerra
'ando-se os que escrevem, menta do concurso é até 31
despertando as tendências de outubro e os que coloca
leias letras. rem no correio os seus, tra-
Por isso quando surge balhos até a.qqela. data es

n iciativa no sentido de pre- tarão inscritos.
niar esforços intelectuais, Os nomes escolhidos para
iplaudimos sem reservas e as comissões julgadoras são
.razemos o fato à baila em de inspirar confiança, pois
:10SS0S comentários para - nelas figuram' tristãu de -
que os exemplos frutifi- Athayde, Eugenio Gomes e,
quem. Bráulio do Nascimento, pa-

O IPASE - Instituto de ra a crítica; Saldanha Coe
Previdência a Assistência lho, Constantino Paleólogo e
lOS Servidores do Estado - José Condé, para o conto e

.::ujo orgão de divulgação e Peregrino' Junior, Octacilio
!'elações públicas está en- Alecrim e Aloysio de Salles,
entregue a um intelectual pa.ra o ensaio.
novo o de valor, - Saldanha Damos todos os detalhes
Coelho - OTganizou um para que possam ainda ins
concurso literario com prê- crever-se os segurados do
mias bem atraentes. Só po- IPASE sobretudo do linte
derão concorrer os seg-ura- rior. E registramos com
dos ,do IPASE e os prémios grande satisfação a feliz ini
:3erão de 15 mil cruzeiros pa- ciativa que vem enriquecer
ra o melhor conto (assunto o Brasil de premias literá
de livre escolha), 15 mil cru- rios de que o nosso país é
zeiros para o melhor ensaio tão pobre,
(sôbre assistência médica Que o exemplo encontre
';ccial do servidor público) ressonância, que fril-tifique,
3. 15 mil cruzeiros pa- sãó os nossos votos arden-
1'a a crítica literária em tôr- teso

O ELEFANTE COMEU
E O artista ficou sem passaporte

ROMA, 26 (U. P.) .- "Seu do circo, 'o elefante introdu
passaporte?" - "Não o te- � ziu sua tromba pela janela
nho, o elef?-nte o comeu". I do carro apoderou-s€: tio P;1S-
Este diálog'o verificou-se saporte que se achava numa

no posto de fronteir:\ üe mesa e o comeu.
Brenner, entre o comissário Essa versão' tendo sido fis
de Polícia italiano e o aus- calizada, o comissário de po
tríaco Leopoldo St'Ovl�ek, á- licia perÍl1itiu ao aerJbat:1
erobata elo circo "Tor;ni". austríaco prosseguir ,m,,' via-
Stovcek explicou, efetiva- gem para Viena, devendo

111ente, ao policial, que em conseguir alí novo n:1stl.1por
Roma, durante ump_ parada te.

___QffRARIO À VOSSA D.ISPQSICAO,

,

CONSERTA-SE FOGÕES ECONÔMICOS. SERVIÇO
RAPIDO E GARANTIDO. ATENDE-SE CHAMADO A
DOMICILIO.

Operário: - VALDEMAR POSSAS - Rua "3 de Maio."
(Beco), no ESTREITO.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, Sexta-feira, 28 de Outubro de 1955

Curso de Expa�
Cultural �ai �i

I Bnciclopedia >em, VapinzalJ
e Jaguoroo8 '

'

Continuando a visita a todos os municípios do 5.:stado,
o Almirante Carlos da Silveira Carneiro esteve em Capin
zal, onde, na sede da estação local de rádio, a ZYD 21, se

reuniu com numerosas personalidades da cidade. Houve a

exposição sôbre.os objetivos da Enciclopédia, seguindo-se o

debate, tudo finalizando com a escolha, por aclamação, do

grupo que deverá dirigir a contribuição do próspero muni

cípio banhado pelo Rio do Peixe.

A Comissão ficou assim organizada:
Prefeito Horácio Heitor Breda, Vígárío Frei Tito, Dr.

Samuel Spritzer, Presidente ela Câmara, Professora Wal

dom ira Zortéa, Diretora do G. E. Belisário Pena, Acadêmí

Co Paulo Macarini, Guilherme Doin, Agente da Estatísti

ca, Antônio Homero Ramos, Inspetor escolar, Sylvio San-,

tos, industrialistas, Adão Lopes, Carmelo Zoccoli, Dr. Hi

lário Zortéa, Dr. Arnaldo Fàvorito, secretário ela Prefeitu

ra. Professoras Maria Scott, Gema Viccari, Clorinda Dam

bros, Rosa Luz Silva, e -oeüta Colombo, Anita Antunes Ca

sagrande, Julieta Viccelli Collaço, Olga Brancher, Nadir

Carvalho Lopes, Praxedes Pelb-.zarro Correa, Chamís Se

bastiana Zoccoli, João Edu Collaço, Martinho Chaves.
x x x

Igualmente integrou-se Jaguaruri.a ao grande movi

mento cultural catarínense acompanhando com vivo ínte

rêsse a visita do Almirante, a reunião, os debates.

Ao fim ficou resolvído que a Comissão seria composta
de dez membros, embora a assistência tõsse bastante nu

merosa predominando as classes laboriosas, como lavra

dores, comerciantes, industriais, etc.
A Comissão ficou composta das seguintes pessoas:

Prefeito Osny Pereira, Cônego Bernardo Phrllíppí, vi

gário, Vereador Creso de Jesus Tavares Fanor de Freitas

Delegado de Policia, Dilnei Avila, Coletor Estadual, Lui�
de Oliveira Fortes, do Inca, Peelro Garcia Mendes José

Joaquim Coelho, comerciante, Aristeu Avila, com�rciante,
Manoel Pacheco Mendonça.

O Del'égado Fanôr de Freitas já enviou apreciável con

tribuição de trabalhos originais, e continuará cooperando
com o maior entusiasmo; aliás é S: Sia. escritor � jorna

l�� de reconhecido mérito, do sul do Estado.

MARGARETH NÃO SE ATEMORIZOU
COM A ADVERTENCIA DO "TIMES"

cesa..

o TEMPO·

JARDIM "OLlVIO AMORIM"
,

Todos já viram como está ficando bonito e florido

jardim" Olivio Amorim?
. E' para que o molecório não respeite nada disso.

Não há beleza que impl'essione a horela de moleque.s qUE
anda a pertubar pelas ruas dia e noite, até altas horas.

sem que tenha quem os proiba ele seus atos de puro 'Vanda�
lismo ... E si a gente, num momento ele revolta contra seus

atos de destruição, por simples prazer de destruir bate

num vagabundo destes, ai venl as autoridades que sã� res

ponsaveis por leste estado-de-coisas, contra a gente ...

Ninguem pode bater num menor selvagem, mas pode-se
deixa-lo à solta pela cidade, cometendo toda sorte dle

barbaridades, como estamos acostumados de ver e por ex

periência própria, pois somos proprietários, mas não so

mos donos de nada, porque o melecório invade descarada

mente o quintal, rouba "frutas, destroe tudo, derruba até

muros, como já nos aconteceu ...
Pena que o jardim" Olivio Amorim ", tão bonito e

tão floorido, tenha o mesmo fim porque embora cercado de

arame, já vimos um grupo de moleqúe,.s jogando bola den

tro dele ...

Quando teremos uma guarda civica de bons costumes

em nossa cidade, para zelar pela nossa tranquilidade ?

Loteria do Estado
RESULTADOS DE ONTEM

4.073 - Cr$ 250.000,0'0 - Florianópolis
1.271 - Cr$ 25.000,00 - Florianópolis

11.185 - Cr$ 20.000,00 - Joinville

11.274 - Cr$ 15.000,00 - Florianópolis
3.238 - Cr$· 10.000,00 - Araranguá

Clube do Penhasco
Uma assembléia e importanjes delibe-
rações. ta. feira de .<\mostras doEs'ado. CATARINENSES

.

Conrorme convocaçao pré. graram suas quotas e

mai81 ria do Penhasco para levar I . ,�la 28 de Outubro, passara a 8I2r a data dos "Miserã-

VIa, amplamente divulgada 40 subscritos que estão pa- a termo magniüco pré j' ve_'s, em vez de ser comemorada a data do Servidor PÚ-

pelos Jornais desta Capitnl, gando, regularmente, seus e suas in�talaçi\es.
rec ia

I bhco,. a data d? "�ac.rifica�o �essôal de Casa".

teve lugar no dia 26 elo cor- débitos Alén da
. t

SIm, elos Mtseráveís ; míseráveís vindo o termo di" MI-

t
" . 1 Impor ante expo- SÉRIA dacuíl t'

-

ren e, na Adrnlnístração ela Pelo exposto veríftca-se sícão: feita outros s 11 � .', aqUI. o que es a passando o Funcionário Público

Transportes Aéreos oatan- que o Club conta com 12R d.e" na-o menos
a SUl .us Catarmense, Justamente no govêrno que, quando precisava

"." tmportancla de v t t t d
nense S. A. (TAC), a 7a As- sócios proprietários sendo foram resolvidos, dentre os .

o os, pro.me 'eu u o, e, quando uma vez no "poleiro"

sembléía Geral do "Club do que os cem prtmeíros adquí- quais cumure destacar 1 ele,.
tirou t�do, tirou até direitos sa;grados, separando casais,

Penhasco", a qual compare- riram quotas r. Cr$ n.OOíl,oo, cisão tomada no sentido dr.
perseguindo adversários, preterindo ótimos funcionários e

ceram muitos sócios e esteve os seguintes 50 já estão com ser cedido (l Club do PeT a�soci�ndo-se _a patifarias, desviando para fins políticos

sob a direção do seu Presi- as quotas valorizadas, ou .oe_ h
'

dlnheiro do povo,
,t � " n asco a Comissão Organí-

dente, o Dr. Joio DaVICI F'er- Ja, as de Cr$ lO.()()O,I)(' estão zadora da la. Feira de Amos- . Iss? 'virá a tôna, quando, penalidades forem impostas

reíra Lima. sendo pagas a C�'} 20.000,0') tra do Estado, para nêle
a Implicados no desfalque de Chapecó, si o forem, porque,

Feita, com detalhes, uma e as 50 últimas, que comple- realizar um grande desfile
conforme consta, para encobrir certos aspectos verdace.ra

exposição da sítuacáo finan- tarão o número lírn.te de 200 de senhoritas da nOSs2_ So-
mente vergonhosos, o atual gnvêrno, não punirá os-culpa

cetra atual da socíe.íade. in- sócios, é pensamento, seráo ciedade usando trajes típicos
dos, com medo destes abrirem a boca. (Remember elei-

clusive com ,a apresentação vendidas C oi:> 50001)
ções de Turvo).

a r" ",00. e _originais de vários países
do respectivo Balancete :le Há um saldo devedor, dos da Europá.

Depois das últimas eleições, já como justificativa e

Receita e Despesa, concluin- ,40 sócios que ainda estão Essa decísão, séin ônus pa-
como desculpa à falta de numerário ao aumento, ou então

do-se pela arrecaduçâo pro- pagando ao Club, de ra o Clube, é medida alta-
para cobrir certos gastos, - surgiu um ridículo telegrama

veníente de ações vendidas Cr$ 501.000,00 e as vagas mente elogtavel e .lemr-nstra Ci�cular, do Diretor do Tesouro, às Exatorías do Interior.

que montam a . > •• • ••• '... ainda existentes (resultantes o interesse da soctedade pOi'
mandando atai-rachar nos Impostos, tendo por desculpa

Cr$ 1.059,000,00 e ele outras de �ções a 'serem touradas) todas as Iniciativas que VI- esfarr�pa�a ? dec,re�cimo de r:nda, e� algumas Zonas.

receitas em Cr$ 1.H�).143,00 darão uma receita de .... sem mostrar o alto grau de I.
POIS SIm. Essa e velha! Ja esta fora de moda! Arran

totalizando Cr$ 1.208..448,00 Cr$ 2.940.000,00 que somadas progresso e clvíl iaacâo do I jem outras, s,enhores do govêrno, pois, o que houve, todo

sendo que 88 sócío , Já inte- aquele dará' 'Um total de .... nosso Estado.
o mundo está cansado de saber, está como se diz na gil'ia
"NA CARA"!!

Cr$ 3.541.000,�0, !mpo:.t.àneiaJ' De parabens, P,)'lS, está o

esta de que dispõe a Direto- Club do Penhasco.
Sejam mais leais com o paupérrimo "pessoal ele casa"

arranjem 'outras desculpas, para não darem o aumento
prometido, mas, por favor, SEJAM MAIS HONESTOS! I

, .

Miseráveis é o têrmo que se aplica 'ao Iuncionàrto
público catarinense, que está endividado e morrendo de

fome, num govêrno que, mais uma vez, ÁS VESPERAS DAS

ELEIÇõES, NUM ESCÁRNIO À CLASSE, PROCUROU LU

DIBRIAR A BõA FE' DESSES COITADOS, COM O INTUI

TO DE GANHAR MAIS ALGUNS VOTOS DOS INCAUTOS

DAQUELES QUE VIAlV! NAS PROMESSAS ENGANOSAS
DO GOVil:RNO UMA ESPERANÇA DE SOBREVIVÊNCIA.

'

O runeíonárío público catarinense é sabidamente o

(LAFUENTE)
funcionário mais mal pago elo mundo, isso enquanto o g\)-

�......... ._......:"__.....
vêrno milionário vive à pamparra, dando festas "A LA
C�RTE", champanhotas às expensas do povo, lá no cele
berrimo mas ridículo, Palácio Agronômica "O SOLAR DO

ALGOZ DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO CATARINENSE.
Seria o momento oportuno e justo para a- paS3eata da

fome, a passeata do silêncio, em agradecimento aos sofr�

mentos que o atual govêrno infligiu à classe.

Uní-vos, funcionários públicos catarinenses, e, dentre.
da Lei, na mais perfeita ordem, em silê'ncio, demonstrai o

vosso desgosto, a vossa mágua, o VOSso rescenttmentú ao

atual govêrnante catarinense, para que êl,e, pelo menos se

lembre que em Santa Catarina existe funcionário público,
e que o dia 28 é o dia consagrado aos funcionários �úbli
cos em geral, MENOS AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS

CATARINENSES, QUE ESTÃO MORRENDO À MUIUt'A,
E, QUE, NO DIA DE HOJE, ENQUANTO OUTROS ALE

GRES FESTEJAM, OS MISERÁVEIS APERTAM MAIS O,

CINTO ...

F·ESTA DE
DESPEDIDA

SOCIEDADE DOS ARTISTAS DE RADIO,.
TEATRO E MUSICA

mesmo solielarias C(JiU essfl.

feliz iniciativa, que é a crea-

ção dessa já h�m discutida
LA' SE FOI O RA'DIO

Sociedade do.� ArtLt9.s de Hugo Pessi, proprietário do

Hádio, Teatro e- Mú�iea, qUe
Hotel Central, residente à

vae diã a dia caminhanqo a
l'ua Conselheiro Mafra, COE1-

passos largos p:lr:l ° s"u ob- pareceu na Delegacia, auei

jetivo comum e tão an;�iosa-
xando-se que um individuo,

mente espern.do pelus f.eus
de estatura média, ,ie C'j:'

elirigentes e as";ociados. Tra- I branca, forte, de cabe!') on

tando-S'e de uma importante i dulado, trajando roupa mar

reunião, oS seus componentes ron, ent�ou em ,reu hotel e

de sua Diretoria sr'�iclt,a ROl'
furtou-lhe um rádio grande,

nosso intermédio, fazendo d.e cor n:arron, mares. Was

ainda, um fer'.'úrc�o apelo tmghause.

que compareç:1nl todos para
malar brilhantismo da mes

ma; pois oS seus Dirigentes
vem sem esmorecer o€sde
inicio fazenoo desumanos

esfôr�lIs para v�,'eT tão Ie,rú

ftgradeclme.oto
Francisco ela Si! va Cardo:;n

e Família, vêm, de púb}ico,
agradecer o modo carir.hoso

J
e humanitário com que o

o Dr. Laura Dama cnidou de Como Pl'i.1W!lê') orador na
SEGUIRAM: FLORES

,ua esposa, dat'8nte sua en- hora do expedi.t'nt,�, CCllpOU PARA PISTÓIA
Eermid�,de, e achando··se lá a tribuna, ') deplItado Luert RIO 27 (V A)" ..

- A As-

'estabe·,ecida.� Demonstrou o R. Vieira, pa�::t tecer coni;i- 3cciação dos Ex-Combaten
�r. Lauro DrlUeJ. ,seus pro- elerações em tôrno ele uma te� do Brasil, Seção do Dis
fundos conhecimentos c deu emenda aprl):;t�r',tlda ao Pla- tr�to Federal, prestará uma

;ob:jas provas de sua dedi- n.o de Obras. que visa l'edu- homenagem aos nossos ir

�açao, mt.ele:ecendo n03sa i:ter- ZIr .de 20% ,'p8,'l'á 10<;' a taxa mão::; tombadiÍs nos campos
na gra I ao;

J a� Im�osto ele vendaI; e con·, da Itália, enviando, hoje, às

serV'e�l-,se da opo,·tunidv.de slgnaçoe3 p.1!·u. f:.zer face as· IS horas, flores que serão

?ara a�radeceren:,. tambem, ,despesas dQ CItado Plano. t d��I)o5itadas no cemitério de
1 prestimosa e efIcIente co-, Pi::;tóia,

Jperação do Padre Evaristn ORDEM l)O DJA A Associação convida os

Poelmann, semp;'� jJr('nto a ex-combatentes e ao povo
confortar espirituf.\lme n t e. O deputa jo ("':oni p,"!2:'J'.<,', ':0 I�

�
., em gera para assistirem às

Extendem este� agradeci- PSD, OCUp0:.l ,i, tl"l)unn. logo f!olenidades {lo embarque,
mentos aos seus visinhos e em seguida, para critiC3.r o qne se dará no aéroporto do

pessôas amigas que os ani- sr. Bornha�,!.sen, pela criarão Gajpão.
maram a eflfrentl:l,1: as vivis- de novos cargos. Salientou ..

situdes paI' que pas:õaram. o orador, que fi .sr. Bornhau- REGRESSA HOJE O
sen, agora, no fim de seu GEN
governo, com(� o abODO ao

. ERAL CANRO-
funcionalismo CJ110 êle vem BERT
protelando, manda projetos RIO,27 (V. A.I .... :.:�' espe,

pa.ra. a Assembl.�i'1, "ll;�.ndo I rado am�nhã, �o H,iu, em Ílo

cna!, cargJ.') de l1l1:Jtor��tas ra que nao sera !'evelad�l, pa
para os seus Ca1'1.'0.'3 de l11XO. '1'a evitar demonstrCte:õe3 de-

vido ao estado de crJnvales-

Os sócios e componentes
.Iessa novel Sociedade, que
são muitos, comparecerão em

massa ao artstoc .a ta Clu ti ,15
le Nove-nbvo, afim ele ass.ís
tirem e debaterem dos 8S

suntos que serão ventilado,

naquela grande reuniao a

qual contará mais uma vez

.1, orientar os trabalhos com

:l. sua Diretoria Provisória,
quando botará em discusáo
oS Estatutos da me,�rn:t Já pa
'a contentament03 de mui

to,s em bôa fase de adianta
mento.
Dado ao interêsse desusa

::lo reinante nestes tres seto
res artísticos, é de se prever
para 'essa próxuna reunião

que realizar-se-a" na segun
da-feira entrantr. a presença
de 'bom número de n.Rsocia
elos e pessôas interessadas e

Agôsto

I
Realizou-se ôntem nos sa

lões do "veterano", uma bri

lhalite festa de despedida,
com que a nossa mui gracio-
sa e amável senhorinha
NORMA COUTO se despe

LONDRES, 27 (U. P.)

-Idecidir
pelo casamento, de- diu de seus "súbditos" do

A princesa Margaret, ao ve imediatamente "recolher tradicional Çlube, por estar
cumprir com os seus com- se à vida privada e seria f'fi. ll1dar o 'leu "reinado" ...
promissos, hoje, parecia sa- uma impertinência de quem Poi uma reunião muito

tisfeita e estava sorridente. quer que fosse criticar o animada e viva, com aquela
Não parecia apreensiva com meio que ela escolher a fim especial cordialidade que de
a advertencia, feita hoje no de tratar os seus assuntos ve reinar dentro de socil"da

"Times", de que um destino pr.rticulares". Outros jor· des como o nosso velho DO-
'semelhante ,,'o do duque de nais continuam a reclamar ZE ...

Windsor a esperava, caso in- por uma declaração pública'
sistisse em casar com o cap. anunciando, de uma vez,

Peter Townsend. O aviador Quais as intensões da prin
passou calmamente o dia de

hoje em seu apartamento, fa
zendo uma segunda e rápida
visit?, à Exposição de moto
res. Um editorial do "Ti-
mes" aconselha a princesa à Previsão.1o tempo até às

reflexão e faz uma adverten- 14 horas do dia 28.

cia semelhante à que, há 19 Tempo - Instável, com

anos, era publicada ao seu ,'huvas.

tio, Eduardo VIII; quando Tempc','atura - Estável.
suas relações com a sra. Vent'w - Do quadrante
W;:dlis Warfield Simpson, r\orte, frtfc'co�.
uma amencana divorciada, Temperaturas .- Extre·

chocou o Império. O jornal mas de ontem: Máxima 21,1.
acentua que se a princesa se ,Nlínima 19,8.

Senhorinha NORMA COUTO,
Rainha do Clube' Doze de

Uma fe3ta americana, R

TIoda da atualidade: cada

moça levou o seu .doce e ca

da rapaz uma bebida.

A orquestra deu vida !lias

nomentos da reunião. e o

1mbiente não ,podia ser mais

19radável e ,alegre ...
A' NORMA, as nossas feli-

2itações pela- "sua festinha"
j'e despedida de seu reinado

:rue foi brilhante e inesquecí
vel ... '

..; "SEMDLtIA
Sessio 110 (lia. Z,li

Liela e apWl'itL1:L a ata oa

sessão antct'j,or e ,ião c ex

pediente, fm:�m iniciarlos c"

trabalhos, sob a presiClencia
do deputat1{J Braz Alves.

Plano de Obras

O deputa�o Sebs.stião N,::,·

ves, da UDtl, ocup ..u a tri

buna, apóo, f):'l:,'a tecer con·

siderações em torno do Al1o
no.�

COlVIP.:'\RECAM Ar,.
�

--

IHOSPITAL MIT ITAR
Deverão comparece).' no

Orgão Alistador anéxo ao

Hospital de GUHl'l1icúo ele

Florianópolis, de :!5 de'Outu
bro a 10_ ele }\Tovcmbro, afim
ele tratarem ele seus interes

ses, Os ('id:� rlãos:

I
Drs. Emílio Leã.J de Matos

Sounis Lafayette Vianna e

Ervino EUf,énio Kompats-
I cher.' , ., ,

Abono ao f'ul1dnualismo

coroados ele ))1;:\1.1) êxito, p(,
dendo já notar-se que :1, mes

na está marchando sem

alarde para o seu terna que é

"DESCANÇAR NAO CON ..

QUISTA".
'

NA POLÍCIA
Do livro, de ocorrênetas da

Delegacia Regional colhemos
a seguinte:
BRIGAS DE MULHERES
Elsa Josina Medeiros, ca

,;;ac1a com 32 anOs, residente
na rua Curitibanos, quei
xou-se de que foi agredida
por sua vi.sinha Adelaide de

Tal, tendo esta dado-lhe com

uma garrafa na caDeca. Elsa
foi medicada no H'Osni+a 1

sendo que a agressora
-

;oi
intimada a comparecer na

Delegacia.

A ESPERTEZA DO mAVIO

Sipriano dos Passos, soi
teiro, com 22 anos de idade
residente em Saco dos Li�
mões, comparec-eu na Dele
gacia queixando-se flue o· in
dividuo OIavio dos' S"1.ntos,
pediu-lhe um anel e uma

aliança emprestada, C01:'1 o

fim de mostrar a sua senha"
ra e tão logó pegou a3 refe
ridas jóias, empenhou-c1S na

Caixa Econômica e fugiu pa
ra Imbituba e de Ji t�ve a

ousadia de lhe rempter a

cautela da Caixa.

cença em que -ÓP e!lCcntra, '.)

general Cam:obe't Perei!'a eh

Costa, chefe do Estad'J Maior

das Forças lirm9.cla3, que re

gressa em a"i8.J 'e"peclal .los·

Estados Unidos, on1e foi (,pe
rad'Ü.,

DIA 28 - DIA DOS MISERÁVEIS! OS
FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Mafra, Outubro de 1955.
ANTERO FAGUSnES

A Usina de Beneficiamento de Leite comunica aos

senhores consumidores de leite, inscritos para receberem

se�us cartões de consumo no c1ia 30 de outubro e ,nos dias
5, 12, 15 e 17, de novembro que se dirijam à Usina no ho
rário das 14 às 16 horas, nos dias 27, 28, 29 e 31' elo cor

rent� e a partir do dia 1° de novemhro, no horário das

7,30 a-s 9 homs, para reC'eberem os seus cartões de con

sum'Ü.

Outrossim, comunica aos interessados que, a partir
do dia 1° de novembro, somente,-atenderá inscrições para
obtenção de cartões de consumo de leite no horário das

7,30 às 9 horas.
A DiREÇÃO

/

Até o Malazarte já ,manda nêste fim de govêrno.
Eis a pr,ova, colhida no Diário da Tarde, dia 25 do

corrente: '

- "DECRETO N. 641
O Governador do E3tado de Santa Catarina, no

uso d� suas atribuições,
DECRETA:

Artigo único - E' fixada a elata de 24 do corren':'
te, para a instalação do distrito de "Cano8.s", muni
cípio e comarca, elle Bom Retiro e a que se refere a Lei
n. 217, de 19 de maio de 1955, da Assembléia Leo'isla-
Uva.

<>

Palácio do Govêrno, em Florianópolis, 17 de se

tembro de 1955.

IRINEU BORNHAUSEN
Celso Ramos Branco, •

Pedro Malazal'ie".

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


