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-jC! mais antiIO�iá_�!í,1riO de S. Catarina
RIO, 17 (V, ,A.) - Na ses- Ramos, assumiu a cadeira,

� . Ano XLII são de ontem do Senado, o prestando juramento peran-

�
sr, Francisco Benjamin Gal- te o Senador Carlos Gomes

N llotti, suplente do sr, Nerêu de Oliveira,

,I

.' 12.326
�.......................-v-.�""""""',"&8__""'_

_·_-��·���70�·-. Paraaa História
do Contra-Golpe

RIO, 17 (V, A,) - O co- nente, defrontando-se com

mandante do_l° DCC, ceI. as primeiras.
Homem público' dos mais eminentes de nossa história Arold Amos Castro, ele- Essa situação permaneceu

política' conteporânea, o Sr. Nerêu Ramos subiu à Presi- mento de ligação do general sem hostilidades de parte a

dêncía (la República apoiado Sega das Viana, coman dan- parte, Até que, por volta das
pela imensa maínrla do Con- te dQ nucleo da' Divisão 15 horas, tendo o general
gresso Nacional, o que vale Blindada, que tinha a mis- Segadas Viana recebido 01'-

dizer, pela imensa marorra são de imobilizar a Base do dem de ocupar a Base do
do povo brasíleíro. - Sua Galeão,' assim relata hoje a Galeão, um novo caso se

presença na ehetía do Go- ação que desenvolveu na criou. Ainda com o intuito
vêrno, representa, nos dias noite de 10 do corrente: sumamente louvável de en-

decisivos que estamos víven- "O brigadeiro Perdigão centrar uma solução pacifi-
<lo. uma garantia )lara a vi- havia recebido ordem da Ae- ca, procurou o general Sega-
gêneía e a Invfolnbilídade das ron áutica para assegurar a das Viana, em seu QG no 10
institu�ções democráticas. - qualquer preço a posse da BCG, novo entendimento te-
A Nação tem, portanto, to- base do Galeão. À vista dis- lefonico com o brigadeiro
(los ()SI motivos p-ara, nêle so na madrugada de 10 do Perdigão.
confiar. Sua (lignid,'ade, s�la corrente para 11, o general Este, cioso da ordem que
inflexibilidade de conduta, os Segadas Viana, comandante tinha das autoridades da Ae-
altos exemplos de, sua lenga do nucleo da Divisão Bl in- ronáutica, e não tinha sido
e brilhante experiência par- dada, havia recebido ordem sustada até aquele momen-

lamentar eclneam-no à aItu- inicialmente, de evitar o mo- to, manifestou ao general
ra da missão hístórtca que vimento de tropas da base Segada's a impossibilidade
foi chamado a eumprtr, • aérea do Galeão para o con- em que se encontrava de se

Para a austera fig'ura do Presidente do Senado, agora tinente, posto que as tropas opor a qualquer tentativa de
convocado- para' o exercício das elevadas funções de Pri- poderiam vir de avião baí- ocupação por parte do Exér
meio Magistrado da Nação, se voltam, nesta hora decisiva xando ali. cito. A partir dêsse momen

para os nossos destinos, as melhores esperanças do povo Assim, o primeiro passo to o general Segadas Viana
brasileiro, todo êle unido num mesmo e sincero desejo de- era isolar a ilha a fim de

I

passou, com seus comandan
paz e respeito às instituições democráticas. O serviço que evitar um possível movimen- tes de unidades encarrega
o Sr. Nerêu Ramos, está prestando" nesses dias tumul- to naquele sentido, Em se-

I

das de agir sôbre a base, a

tuosos, à Nação, só o elevam, ainda mais, no conceito dos guida, o general Segadas ! viver momentos crusciais

seus concidadãos. E' um homem digno, a serviço de uma Viana, instalou seu QG 110
I
diante do dilema entre o ih-

causa digna. " 10 BCC, a Avenida Brasil de l flexivel cumprimento da 01'-
'

("ULTIMA HORA" de 12-XI-55) onde então iniciou a movi- dem e as naturais conse-

_ / meutacão de um destaca-j quências improvlsiveis de
W.._ ��·.-··•.........-·· ••••• Mol' - _. mento" sob seu comando, um assalto à base uma vez

NA-O HAVERA' ElEIÇA-O NA CAMARA constituido de unidades da que, sem dúvida alguma, a

,

'
"

Divisão alindada de Arti- numerosa população civil
RIO, 17 (V, A.) - ° gover- será, no seu impedimento, lharía Anti-Aérea, etc. que habita aquela ilha se

no do presidente Nerêu Ra- .substífuído pelo vice-presi- Tão logo instalado no QG ria infalivelmente atingida
mos, desde o momento em dente, em cuja ausencia dí-'

o general Segadas Viana deu pelos efeitos dos bombar
que Carlos Luz renunciou a rj,girá os trabalhos o mem- ordens ao 10 DCC para que, deios da artilharia.
presidencia da Câmara de bro mais idoso da comissão, no mais rápido tempo possí- Os carros de combate e as

Deputados, passou a ser não Paragrafo 1.0 - Se, por vel, barrasse as saídas da armas automáticas das uni
mais simplesmente, como se qualquer motivo o presídsnte ilha, Em consequência, tra- dades deveriam atacar. Já
dizia, um governo de fato, deixar de fazer parte da co- tei imediatamente de lançar se aproximava a noite e con

mas sim um governo de fato missão ou renunciar ao car- a min ha tropa para os locais tínuava" a chover torrenci
e de direito, E assim contí- go, se processará nova elei- determinados, fazendo-o in i- almente. A missão devia ser

nuará até o dia em .que o ção para le,scolha do seu su- cialmen te com uma' cornpa- cumprida antes de que cais
pl'esidente Café. Filhó, se de cessor, salvo se faltarem me- nhia de carr-os de combate. Se a noite. Assim, numa ten
fáto, fie' [ulgar ®to.,', EÍ�1i�r �Os- de tfl$� �ne�efV fparrl' '9-' 1::;1u às g ,'hCII:flS·.,Lüa _rrfa�)b{ tàti.v::\,,t)nal, "pa.r.a evitar dez
l'éaisúmir as süIt funçõ",s, tél'll1ino (ítn; rabalhos legl�":' �)'ada de Lu ,'Pãra ..

'

do éo,[:� l'am�m{mt'u • 'de sangue e o

Dentro elos termoS' claros lativos, caso em que será 811- re'11e. Isacrificio de vid�s, mormen-
expressos na Constituic;.ão, o bstituic\o pelo vice-presiden- P<))_" volta das 6 horas da te civis, o general Segadas
substituto <10' presiden,oe é, te",

_ ,

I manhã, chegou aI) local o Viana lançou mão do último
em primeiro lugar, o presi- Vê-se, assim, q'lJe nao ha

I bataniào ,de infantaria blin- recurso: - um derradeiro
dente da Câmara, seguido nec'es;,;-idade de eleição para a I

dada sob o comando do co- entendimento com o briga
depois pelo vice-l)residente presidencia da Câmara, que ronei Alexino Bittencourt deiro Perdigão.
do SIBnado e. em tel:Ceiro lu- continuará até o final da

que recebeu a missão de to- E para tanto determinou
gar, pelo presidente do Su", !1tual sessão legislativa pre- ,mar a s.eu cargo, com o a- me fosse novamente ao Ga
premo TribunalFederuL Mas sidida pelo seu vice-presi- poio da mencionada compa- leão propor um congraça
com a renuncia do sr, Car- dente, general Flores da nhis de carros de combate, mento das forças armadas,

i los Luz, apresentava-se a Cunha, o isolamento da ilha. Cons- sem quebra, todavia da dig
'possib�lidade da Can'lara'ele-

.A"'�"'••�.""""'_""'••�"""" tituill-se assim, um agrupa- nidade dos dois chefes. Em
g'N' logo um novo presidente NEGATIVA A �ento:' Infantaria - faCe disso, desempenhei a

a quem .caberia então ir 0- CanQs, Em seguida, as de-I missão em nome do general
cupar o Catete,' O elemento LACERDA mais tropas convergiram pa- Segadas Viana e no meu pró-
cujo nome chegou a ser' co- RIO, 17 (V, A.) - ° Su-

ra as entridas da ilha. I p:io, dirig�n'tlo !ervoros? �-ordenado foi o do general perior Trihunal Militar, em Por volta das 8 horas do pelo ao brIgadeIro PerdIgao
Flol"êS da Cunha. sua sessão de ontem, reCU- dia 11, o general Segadas em face da situação do país,
° velho parlamentar rio- �ou tomar conhecimento do Vbna, nORRO comandante que se encaminhava pal'a

grandense declarou, entl'e- m:o.ndado ele segurança inter- geral, pi'OCUl'OU um entendi· um desfecho de consequen
tanto, que de maneira algu- i posto pelo advogado Hugo menta telefonico com o Bl'i- cias imprevisiveis.
ma concordaria com tal idéi,a, 'Baltlessarini, com relação ao gadeiro Mário Perdigão, co- Então, o brigadeiro Perdi
Além de invocar varias ou-! inquérito da carta falsa atri- mandante de transportes, gão, acompanhado do seu

tras razões, acabou por ma- buida ao argentino Brandi. sôbre a necessidade· imeciia- estado-maior,' e do coronel
tal' definitivamente, a idéia Pretendia o defensor dos ta de ocupar a base aérea do comandante da base, fez-me
em marcha com o Regimento intel'êsses do sr, Carlos La- Galeão. Em face da l'espos- uma exposição do profundo
da propria Câmara na mão, cerda obter certidões de pe- ta do brigadeiro Perdigão, o alcance moral em que, retra
De fato, o altigo 52 do Regi- ças que instruem o, referido general Sega das Viana me tando fielmente suas ,mar

mento Interno da Câmara inquérito, do qual são princi- credenciou para parlamen- cantes qualidades de chefe
resolve definitivamente a pais personagens os falsários tal' com aquele oficial gene-, e de cidadão, autorizou-me a

qUêstão, Eis o que diz-aquele Mestre CordeI'o e Fernando ral da Aeronáutica, que se comunicar ao general Sega
diSPOSitivo: "O presidente Malfusi. dispôs a vir ao meu encon- das Viana que decidira não

tro, mais oferecer resistência às
Já em contato pessoal com forças do Exército que ha-

o brigatleiro Perdigão, esta- viam recebido ordem de 0-

belecemos rápida -eonferên- cupar' a qualquer preço a

cia dizendo-me ele que tinha quela base.

instruções taxativas de as

segurar a posse do Galeão,
Fiz-lhe as necessárias pon
derações em nome do gene
ral Segadas Viana, mas não
chegamos a uma solução. As
tropas da Aeronáutica ,em

. posição nas pontes e as tro

pas da Divisão Blindada do
Exército colocadas no conti-

ASSUMIU O ENGENHEIRO
FRANCISCO GAllOTTI

.iHção de hoje - 8 páginas F'lot-ianópol,s, Sexta-feira,
i.

�
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Novembro dr. 1953

Teve a mais agradável re- nópolis, telegrama que a

percussão em Santa Catari- baixo transcrevemos, de ir

na, no seio das classes pro- restrita solidariedade àquê�
dutoras, a entrevista que, le pensamento:
recentemente, prestou o sr. "Rio do Sul, 14 - N. 33/55
Charles Edgard Moritz, - Hipotecamos nossa iáes
Presidente da Federação do trita solidariedade aí') ilus
Comércio dêste Estado, a um

f
tre Presidente da Federação

redator de O JORNAL, do' elo Comé,l'cio de Santa Cata
Rio de Janeiro e transcrita II' rina, senhor Charles Edgard
nos matutinos A GAZETA e Mol'itz, pela notável expIa
o ESTADO, desta Capital,

f
nação que fez através da sUa

em a qual foi abordado, com categórica entrevista conce

explanação sôbre a taxação I dida a O .JORNAL e tl'ans

: dos lucros extraordinários crita pela A G,.AZETA, dessa
: às emprêsas do Brasil. Capital, a 10 do corrente,

A Associação Indústria e contrariando a taxação dos

Comércio de Rio _do Sul, en- lucros extraordinários ora

tre outras, a.caba de dirigir em curso no Senado Federal.

ao sr. Chàrles' Edgal'd Mo- Cordiais Saudações (a) As
dtz Presidente da Federa- sociação Comércio e Indús

ção' do ComérCio e da Asso- tria, Alfredo João., I<:riec,h,
��������������������������I����������· ciação'Co �rcial de Floria- bresi�ent�".

Como é do conhecimento públíco, ao Assembléia Legislativa em sessão de, qua
tro do corrente. mês, aprovou pela unanimidade de S'e11 �t msmbeos o' projeto de
lci que concedeu o aumento de 40%, ao funcionalismo do Estado, a partir de 1°
de .Janeiro de 1956.

Na aprecíação dessa mensagem não houve nenhum voto discordante', tôdas
as bancadas com assento no Legíslatívn Estadual, deram integral aprovação à
essa importante mensagem governamental .

Aprovado pelo Legislativo Estadual, foi o projeto, enviado à sanção (lo Poder

Executivo, dêle resultando a Lei n. 1.374 de 9-XI-55, publicada no Diário Oficial
do Estado, de 11 do corrente mês, data é místér que se asserrtue, anterior a apre

ciação da Proposta Orçamentária, para o exercício vindouro de1956, Concedido
que foi o aumento à nobre e digna classe do funcíonalísmn civil e, militar do Es

,.tIo; pela lei acima citada, com o consequente aumento do Impêsto de Vendas

e Consignações de 3% para 3,5%, se fazia indispensável a inclusão. na Legísíaçâo
da Receita, da Proposta Orçamentária para 1956, da Lei n. 1,374, afim de' que, o

referido tributo pudesse ser cobrado com OI aumento aprovado, i:sto na torma do

disposto no art. 130, da Constituição do Estado, que taxatívamente estabelece
que: "Nenhum ímpôsto será exigido ou aumentado sem lei que o estabeleça, nem
será cobrado sem, prévia autorização orçamentária",

Tendo em vista essa dísposlção constitucional e afim de assegurar o paga
mento {lo aumento de vencimentos ao funcionalismo do Estado, o Líder do P_,SD
_ Deputado. Osní Régis - apresentou à redação final da Proposta Orçamentária
para 1956, a emenda que adiante transcrevemos com o parecer que recebeu da

douta Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do Estado.

EMENDA DE R,EDAÇJW DE AUTORIA DO DEPUTADO OSNI RÉGIS - UDER
DO P.S.D.

Acrescente-se à "LEGISLAÇÃO DA REOEITA" - "4" - Impôsto Sôbre Ven
elas e Consignações: Lei n. 1.374, de 9 ele Novembro de 1955. Sala das Sessões, em
14 de Novembro de 1955. (Assinado) Osní Rég'is.

,

Recebida pela Mesa da Assembléia a emenda "<l.cima referida, foi de ímedtato

remetida à Oomíssão de Finanças, Orçamento' e Contas do Estado, para sôbre a

mesm-a emitir parecer. Nl1'ta Comissão, foi designado Relator o deputado Paulo

P_!?iss, da 'bancada do Pattido Soci�l Democrát�co, ,que emitiu o seguin�e p�rece::
-PÀRECER. I - Pretende. a emenda ora em es,tu40 ,acrescenta.' na 'IJeglSlaçao
da R cei-t«u,,_ 4· - ao Lei] 1.3�4; -de 9 íle' NovenlbN -<le i955, II -. N-fio vemos
incopveniente na inclusão, ele vez que não se tI'ata lle inovação, pois que já consta

da cliscrlminação da "Íteceita" o lmpôsto de Vendas e Consignações, - sob rubri
ca 0(14-0-15-2. IH - Opinando, !lois, favoràvelmelltc pela inclusão da Lei n. 1.374,
de 9 de Novembro de 1955, fizemos acrescentar à "Legislação da Receita" - 4 -

Impôsto Sôbre Venda;;; el Consignações: "Lei n. 1.374, de 9 de Novembro de 1955.
Sala das Comissões, 14 de Novembro de 1955. (Assfnado) Paulo Preiss - Relator".

'O presente parecer, leva(lo à consideração do plenário ela Comissão (le Fi

nanças, foi aprovado, _graças aos deputados que integram o PSD e I'TB, 1I6sta

cOimissilo, tendo votado. contra os deputados Mário Oreste Brusa, Luiz de Souza

e I,aerte Ramos Vieira, da bancarIa da União Democrática Nacional. ..

Tl'azido, finalmente,'a plenário a redação final da Proposta Orçamentária
para o exercício ife 1956, os de'putados governistas (UDN-PSP-PDC e PRP), vo,�a
ram não só contl'a a emenda de autoria do Deputado O,sní Régis, que visava le

galizaI' a cobrança: do aumel1to do. Impôsto ':-te VCllClas e Consignações, no llróximo
exercício" para fazer face ao pagamento do aumento (lo funcionalismo, como tam

bém votaram contra a própria redação final da pl'oposta ol'çam.mtária, que é

pl'éciso que se assentue, já continha na Legislação da Receita, a Lei n. 1.374, que
autol:jzava a cobrança do Impôsto de Vendas,"Com o aumento aprovado pelo Po

der Legi,slativo.
Com tal procedimento, :l bancada governista que conta atualmente com

maioria, g'raças ao concurso elo "Traidor Roma:iJ.owiski" fez com que vigQil'asse
3:iL�0 exercício vindouro a prol)Osta orçamentária elaborada pelo Gorvernador do

''''�to, torpedeando dessa fÓl'ma, o recebimento do aumento ao do funcionalis-'
mo, aprovado pela Assembléia Legislativa..

Tanto êsse facto é verdadeiro, que aS! bancadas do Partido Social Democrá
tico e Partido Trabalhista Bl'aE.\ileiro, inconformadas co.m tal procedimento con

tra a classe dos servidores púhlicos, fez inserir em ata as declarações de voto

que· adiante transcrevemos, ]HI,l'a que os funcionários do Estado, saibam de uma

vez por, tôdas, quais as representações pa.rtidárias que os trairam.

"DECLARACÃO DE VOTO - A bancada do Partido Social 'Democrático, de-

51ara que voto.u' favoráveImente' a. redação final ela proposta orç�me,n�ária, be�n
como. com a emenda de redação n. 1, de autoria, do deputado Osm Regls, que! VI

sava incluir a Lei n. 1.374, de 9-XI-55, na Legislação da Receita, para facultar o

POder Executivo, lia forma do di.sposto no art. 130 da Constituição do Estado, a
, cobrar o IInpôs,to de Vendas e Consignações com o aumento aprovado, afim de

possibilitar, no próxi�n() exercício, o pag'amento do aumento de ,,:encimf'n�(), con
cedido à nobl'e classe dos funcionários l)úblicos' do Estado. Sala das Ses.soes, 14-

XI-55� (Assinado) Estivalct Pires - Pela bancada (10 PSD". - DECLARAÇÃO DE

VOTO _ O Partido Trabalhista Brasileiro declara que, votou favoràvelmente, à

reelacão final do. pl'ojeto de lei do Orçamento para 1956, vi;sto que, com a emenda

jUllt� �erá possível a execução ela Lei que concede o aumento ao funcionalismo

pÚblic·o do Estado, sem o que não será permitido legrelmente, a execução da Lei,
que aumentou o vencimento do funcionalismo. S. S. 14-XI-55. (Assinado) João

. '/
Colo(lel - Líder do PTB".

,

O lll'eSente relato constitue a verdade sobel'ltna do� fatos, qu� pOderá\� qU�l
e1' momento sá constatada Ijelos Íl1te'ressac1os, atl'aves (105) anaIS do LegIslatIvo

Estadual.
" _� "

Com êstes esclarecimentos, visamos alertar a nobre classe dos funClonariOs

estaduais, contra a injustificável atitude que vêm tomando certos Secretário� de

Estado e Diretores de Repartição, que seg'undo soubemos, estão reunindo os flln

cion:irios que lhe são subordinados, afim de dizer-lhes que Oi Gov'êl'no não lhes

vai poder pa'!':u' o aumento, alll'Ovado pelo I,egislativo Estadual, em virtude (le

tel'em as ban'cadas oposicionis,tas se neg'ado a incluir no Orçamento elo Estado

para 1956, a Lei que concedeu o aumento ele vencimentos, e aumentou o Impôsto
de Vendas e Consig'nações. •

Quem se negou a a]lrOVar a inclusão da Lei do al�mentll', no Orçament? do

Estado, llara o }u·óximo. ano, foram as bancadas g?vermstasl, tudo o que �e dIsser
em contl'ário, não passará de torl)e intriga, daqueles ?ue na verdad�, nao des�
Javam conceder 00 al1ifllento de vencimento/> dos serv�d�res estaduaiS, mas, tao

somente conse'g'uir aumentar os impôs tos, para outros flhs.
D stá fôrma o atual govêrno encerra o seu mandato, concedenclo "el'cladeiro
e

'bl'presente "g'l'ego" aos dignos e leais servidore,s pu ICQS.

Nerêu Ramos

REPERCUSSÃO DA ENTREVISTA DO
PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DO

COMÉRCIO A "O JORNAL"
Acentuou o brigadeiro

Perdigão em suas declara

ções o elevaram ainda mais
no conceito de seus' camara

das do Exército, que o seu

procedimento e dos seus

companheiros de corpora
ção era motivado, sobretu
do, pelo desejo qUe sempre
alimentou de congraçar a fa-
milia militar brasileira. Em
face do ocorrido, em nome

do general Segadas Viana
antecipei ao brigadeiro Per
digão o regozijo que cerh,
mente sentiria aquele chefe
militar pela decisão equili
brada e digna do seu even

tual adversário.
Às 18,30 estava solucio

nado o problema, quando os

I
dois chefes militares, sem

macula, estabelecel'am as

condições com que se ,con-

cretizou o ,termino, do an-,

. -. .. .... --- '''•..----

Tratamento Com pleto:
Tônico Anti-verminótico
SEM VERMICIDAS

gustioso incidente,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



2 Florianópolls, Sexta-feira, 18 de Novembro de 1955 o ESTADO

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

A Delegacia Florestal Regional,de fundo.
no sentldc. de coibir, ao máximo pos- Gerent.: DOMINGOS .,. p-

Uma casa e um lote a Avenida Santa Catarina - AQUINOsivel, as queimadas e derrubàdas de mato, afim de Impe-
pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que
acarretam tais práticas. torna público e chama a atenção
de todos os proprietários de terras e lavradores em geral,
para a exígêncía do cumprimento do Código FloI'f\Stal
(Deer, 2-3.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

QUEI'MADAS E DERRUBADAS DE MATO
Nenhum proprietário de terras ou lavrador poderoi

proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,
com antecedência, :� neeessáría licença da autoridade no
restaI competente, conforme dispõe o Código Florestal em
seus artigos 22 fi 23, respectivamente, estando Oi infrat'lresdes
sujeitos a penalidades,

REFLORESTU�hNTO
Esta �epartiçãoi pela rê.le d� viveiros florest.als, 'em

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

mentes de espécies florestais e de ornamentação, para for
necimento aos 2,gricultores em geral, interessados no reflo
restamento de suas terras, além de prestar toda orien'à�ão
técnica necessária. Lembra, aíndã, a possibilidade da ob
tenção de empréstimes para reflorestamento no Banco do
Brasil .....com juros de 70/0 e prazo de 15 anos.

Os interessados em assuntos florestais, para • obten- --o-
- ..

. -

I
O leitor encontnrá, nutll eo-çao de maiores sclarecímentos e requererem autortsaçã« 'una, In1úrmaçõe. qu. nec Ilia.

de Ucençapara queImada e derrubadas de mato, devem diàriamente e de imediato:

!dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou díretamen- JORNAIS T.l.fun.
. •_.,

o
O EstadC\ '................ 1.02%-�------------------- te a esta Repartu:ao, SItuada a. rua Santoa Dumont Ii. 6 A Gazeta .............•.. 1.656

Pt4SI- ..,-.. -.�".

oJ' 1 em FlonanóPQlls. Diário da Tarde, 8.679
, ".�

t T 1 f' I 2 A7"
-

Caixa Postal, 395. A Verdade ":: '"...... 2.010-e-

$
e e one ... \I "

Imprense jflclal ..•..... 1.688:

"'
Endereço telegráfico: Agrisilv& _. FlorianópoUs, S. C. HOSPI'rAIS. )

Cartdade r

,+/ f·--� .' ��.
.'

����:��L��::::::::::::: H:�
- ".DUIWfTE TODO DIA •. Viagem com segurança �l�it�b��tii�'" éc���"'d�

1.117

/ I" �_.�� nos VAPTJOS 1· e rapidez M:t�����ad�"J)����"C��: ::�::

,&te,·� ,.'&;.�t,
... 80

NBÂPIÕO°R:SÜL�8iISliÍlRO: DO ���t�:��;;.�:�;: :�::
"" �

-

'" i Florianópolis - !taja' - Joinville � Curitiba Policia (Sala Comiu'rio 2.038�I •

"f.� Policia (Gab. Deleiado).. lU!).,,;;........;:::;:.."'"""----------------......-..�..eJ�
.

- COMP�\NHIAS DII,

Age'"nC19a·_ Kua Deodoro. esquina:da TRANSl'OX'fJIS
Rua

...Tenente .Silveira AÉRJlO
1.700

�.'.�P",,$"R [', -.,YE,� 1'1BU.L nRES· . �g�J���; ;��; ;��l;; � � � � �; � � ::iiil � ,II Lõíde Aéreo ...........• 1 .•01
Real , . . . . . . . . . . . . . 1.158

1>ARA AS FACULDADES DE DIREITO, FILOSOFIa, candinavas 1.600
aorers

18AHC�ÃG����l�POPULARI'I .'��z�i:\.<HHj,

D ..

-_ .'YrtaJ..riMf'I,.16 ..

..1 C t 1I'VII\.(J., V
---ó:-_"_

- en ra .

'rLonIA�O'POLIS - S (:Iãi"ãrlnÁ
. Estrela .

T 1\ 11 ''''' \' I, "" Ideal .

ESTREI'l'O

,-_._--,-----{;..._'-',--"--��,--'-� � l- '0 "�"" ;� t; . 4Piuqu. ": ..

·1 i, "-1--1.

INDICADO,R PROF'SSIONÀL�c.::,::�i.:�:.. I'MAR�!&!�!�RMO
.

•

ORA. wLABYSLAY.A: DR. 1 LOBATO
.

DR. WALMOR ZOKIB FrsLe1aco de �all e •• "llnta
CL1NIC:\ DE CRIANÇAS I;

.

, GARCIA Ca... do RIO de Janelr. I' .W. IilUSSI t:rILHO .

CLINICA M�DICA ADULTOS rias.
I

• Don.çA. 110 apareIh" r<llIl,lratê..lo DlplolllB•.t. !;l6ia J'4ell!4aie M.· CARDIOLOGIA Duenças Internas Cura r::.dical das infec�ôe8 agudas e cro:aical, do, TUBRRCULOSJl dual •• HMlelJ.a 4la tJiIJ"'\il'- Contultório:· Rua Vitor lI.i· aparelho a-enito-urinário em Jl.mb08 os sexo••
DR. ANTONIO DIS I RADIOGRAF'IA • RADIOSCOPIA. . IlIlade II. Brun reles, 22 Tel. 2675. CORAÇAO - FIGADO -

MUSSI I
DOS PULMOJi!S Ex·l_terno ,or eonearl. ti..

""I
Horários: Se�undal, Qu..rta. • t?-:INS ....;.. INTESTINOS Doençll8 do aparelho DilleS'Livo e do .ifitlma 'IIIervo.t'I.Clrurll!la do Toru

.
ternldade-.Ileola· Sexta feira.:

.

l'ratam�nto moderno da Horário! 10% ás 12 e 27í ás õ ..- M�DfCOS - ,Formado pela )"aculdad. Nade- (S.nlç. do Prot.\ OctAno'" Das 16 às 18 horal.
Consultu'rl·ú'. R. Tl'!.udeute", 12 _ 10. A_"-r _ Fo••••CIRURGIA JLlNIC.l tn&! de MedicIna, 1'1111010,,180 _ 4rll'uel LIma) Residência: Rua Fdlp. Sc)l- SU'ILIS .....lUIUAmaIUL-PARTOB TllloclrurgUo do Ho."ttal Na- E.x-lat4!lno do Serviço d,. CArur- : midt, 28 - 2° andar, apto 1 - Consultório _ Rua Victor 3246 _Serviço co';uplflto ••apeeiali- rê= Kali..::' ela •• BOI"itm L IA. P. II. "!'. C.ITei. 3.002
Residencia: R. Lacerda Coutinho. 18 _ � (Chácaraudo dai Dú.llNOAS DR SJI..."iHO, Curlo ele e.peclaUsaçlo ••1& _.

.0 ale de laReiro I' Meirelles, 22.
RAS, eou. moderno. mátodnl II. S. N. T • .Ix-iateru o :lx-aul... MediCO do Ho�pltal de Caridade; DR. HENRIQU. PRISCO aOHARIO: 40 Espanha) - Fone: 8248.disgnólwcol II traiam.nto.

.

t(lht� 4e Ciruirla II. Pr.'. UI" e da MaternCldal!_e Dr. carloal PARAISO D 8 1. a's I'" hora- w..w�_...............-..·�................__.....�.SULPOSCOPIA - HISTR]tO Gulmariea (.lltIC)�·. orrea a.. .. D.

SALPINGOGRAFIA - Bill'!'...
•

O- CODI: F.lipe Scllmtelt, IS - DO.NÇ.�S DR S:lNHOltA! - MI!i�ICO Telefone: ConsultórioLISliO BASAL Fone '�i)1' PARTOS - OP�R.lQORS Operaçõe�.- Doençl. d. S.-
.. aadlote:!'aphl .�!' ..•aa, euta... Atendl.m àora II1lU'eaac.. Cona: Rua Joio Pmto n. 18, nhoru - Chnlcll de. A�.ltol.. .

. 8.415.Eletrocolliolaçlo - RalH .JU1'I\ Rei.: - Atua ••t...... lllllior, dll. 1ft,OO b 18,00 il.('''.I. Cu:�o de E,p�clahzaçio no RSldência: Rua 1016 doVioleta e Infra VeI'''IleUa.. 130 - Fone: Zl95 Pela manhi atenel. dil- .!Iosplta[ do. Servtdor.. 110 RI-
V 1 P .

158 P ICoallult6rio: Rua Trajano, D. I,
- riamont. no HOlplta! d. tado.

. I a e erelra - .ra a
1° andar - llIditiefo do _001Itepio.. DR. YLMAR CORUA . C_ari�ad.. (Serviço do Prot. ]lari_lIo d•. da Saudaue - CoqueIros.Ror:'rio: Dali II ii, 13 liorllD -

CLir.:ICA E:tDTCA Resldeucla: Andr�de).
Dr "OSBI CONSULTAS d Rua: General Bitt.neollri u. Consulta. - Pela mankl aoOu .li �I 18 Itoral - Dra. raa.

. a. 10 ._ 11 Jao- 101. Telefoll.: 2.6111. Hospital de CII.tidad.,
.USSI Rua Tiradellt" :i - F{;n. lh'.1Ci

'

DR ...�ON
A tarde da, lUO h••m dian-R�lidhci"l A:"••ii. 'from- J.'&lo"..L te no con.ult6rio '.Ilua Nane.

powch, B.. DR. J05': TAVARES b'AVILA Machado 17 ::I.qubil'i •• Tira-
----

IRACEMA CIRURGIA GIlRAL Ide���de�:\'a 2766n. Pr.litS.nteDR. JúLIO 00111
MOLlll'STIA8 NJlRVOSA9 • Doença. de Senllor.1 - Pract.. Coutiuho ••.VIEIRA MliNi'AIS - C1.INICA GLR'ÁL 10&,la - �Ietrlcldaell! )lufea

1 CLINICAItDlCO
.

I
4

• Consult6rlo: Rua VItor •• i- deDr Serv�ç{) Nacional II. D06n- "'eles n. %8 - Telifon.; 1107., N"&XZças Mental.. '

• . OLHOS OUVIDOS ...ESPECIALISTA •• J.OLHOS, Chefe do Ambalat ::. o .;, Birl::- .

Consul .•I: Dal 15 laora••m • GARG�TAOUVIDOS, NARIZ. GARG.ulTA !ne M,'lltal

Idlante: • DO DR. NEY PERRONEl'RATAIJlNTO • OP,n�.lQl"::a

I Paiqulstrã do UocplQjl - �e8l(Je�f!a; Fone, I:.,�II DR. GUERKEIRO DA I'ON8:1C.l
MUNDIntra�Ver1ll.elllo - N.bll-ll__• - Colônia Sant'Ana ua� umenau n. • Chefe do Serviço d. OTOltI-Ultra-ao.... Convulloterapia pelo 31.uC)- DOENÇAS DO APARJlLl:IO DI- ,NO do HOBJ;itaI de Florian6poUI Formado pllla FAculdade Nael'(TratllJ!ll.lil. •• Ila.alN ce.: choque 'I cardi..ol. Inl1l.lIu 'lA- ����rig ii gkgg��� Dft.::. I Possue a CLINICA o. APAIt.- DIIOI d. &edicina Unj·:.nldlld.o!Jeraçlo) pià. Malarioterapi•. PlIicotUII;'!:l. . ,- LHOS MAIS MODIlRNOS PARA do Btaa;}Anllo-retlDoleopla - Iit�c:elt& II. CONSUL'l'AS: ""erça� 41 Qui"- GIA-DERllIATOL'lGIA • CLI- 'TRATAMENT" da. DOJlNNQ.lB RIO DJI Jlu�JlIROOeulo. - lI04era. C' ,••••a. ta. da. Ui à. 15 kora. '·ó� NICA G�ltAL da ESPEClALIl,ADR Aperfeiçl)amente na "Cal. eI. DR. ÁLVARO DE CARVALHO.... Ote-IU.olarl.,el81, (tJI1ce (manAi) DR. JULIO PAUPI'l'Z Consultai - p.la maui ao Saude São .ieu•I". _ Médico de Crianças _a. :Ia&a••) Rua Anita Garibaldi, UqUl,__ FILHO HOSPITAL. P�ot. Fernando PauhnoHorário da. D l. 1. Aera. • d. General Eitt.neonri.

\..
A TARDJiI _ d... a. I _Ilnterno por I �"los. do S.rriço I PUERICULTURA - PEDIATRIA - ALERGIA INFANTILdai 18 li 1;: )lorel. RilSIDBNCLlI &va Bot,.lf;"., Ih: I�terno da 10" .Df.l'DIa�. n'" CONSULTORIO de Cirurgia Consultório: _ Rua Tiradentes n. 9.Conlult6rio: - lhua V1Nr :iI,l· 13� Tel.2901. e ServIço d. lraltro-entu(>lo&,la I CONSULTORIO - lt-a. ios t Prot. Pedl:o do Bonn

., . . .

T 1 2 530
r.l.. I. - J'on. 14171. .

_. da Santa Casa do Rio d. I.Doil'o
lILHEOS nO % lI.taglo por : ano na "Iat.r- ResldenCla: - Av. Herclho Luz n. 155 - e. . .Rei. - Rua Sio lor,••1 DR. ARMANDO VALlt- (Prof. W. Bar�rdin.ll�). RE8IDENCI.\ ,. r.lip. Bell-I

nidade - Jllcola" Horário: -=. Das 14 às 18 horas diáriamente."one 1·6'11. RIO DE ASSIS
Curso

.

de n",urolo'18 (Prot. I 'dt ° na Tel. ,,)1161 Prof. Ot.ávio Roàri�uea LimaIAustregesllo). mi n

Interno por ! �no do P ntoDR. MARIO WJ:N. DOI Serviçol lIe CUnJea latall.tI. Ex interno do HOlpiia! mateI
'tO MONIZ Socorro DR. CESAR B'ATALHA DA SILVEIRADHAUSEN da A.IIlatêncl. ManJclpal ••<MI- nidade V. Amaral. DR. ANTON� OPERAçõlllSpltal de C.rlda.. DOENÇAS INT:lIlNAI DE ARAGAO CLINICA DH ADULT �4 I CLlNICA IUlDICA D. C:&lAl{- Coração. Il.tôm.eo, JutalUno,

CIRURGIA TRIIIUJlA'J:OLOGÍA DOENÇAS D. JRNE'úR_\S

tCLINICA MÉDICA 'D1I ADULTOS QAS II ADULT08 fliado G vi.. biliar... lauI, "'fI-'
Ortop.di. CONSULTAS: loto ROlpital deH CRIANÇAS - Alerei. - riOI 'e ótero.

". . l' Pinto IA. Caridade diáriamente pela ma-Consult6rio - Rua 1010 Pin� ConlnlUrio: 'Rua Nan.1 �[a- ConlllltórjOl :V1;;"'r "U'.I_ Dvonsll�t�rloi7 d�:oi milDt� nhã. rto, 10 - Tel. M. 76�. chado, ., - Conl.na•••1 11 .. %2.

I
RI 1 •

.

I r a .

RElSID:.NCIA: - Il' a

Duarh'ConsultaI: Da. , li • Ilor"�. 18 horal . Da. 111 II 18 1II0ra.. Mell.os &3•• SI.badol Shutel 129 _ Telet. 1.288-Residência'; 'Rua a.te,..1 lt- Jt..:ldlncia: Ilua Iane)lal 01li- Residência: Raa Bocal••• lO. Res: BocalU;a, lU. Florianópolis.nior, ••. T.I, 2.811. , l1aermil, I - !'one: UII Fone: U68. Fon.: -- I. 1 .

I

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias
StO .f\.n tônio e Noturna Situadas às ruas Felipe -Schmidt,

Anl> Cr' 170,00 43 e Trajano. 'rSemestre Cr$ 110,00 A presente tabela não poderá ser ralterada sem pré-Ne .Interlor
Ano Cr' 0,00 via autorização deste Departamento.
Semestre �. CrfUO,OO
Anúncí , mediante -ontrãto. DR. CARLOS ENGELSING
?s ori"i�:ii8, �e�mo ni� pu- Regressando a esta Capital reabre seu Consultôriohllcados, nao serao de olvídos. "

A direção Dão se responlalilisa 'a partir de 2a. Feira, dia 31
I>.elos cón.ceitol .mitid41 no. I::'-! .

Rua Deodoro - Florianópolist\rOI ... ínados.

DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA
DOENÇAS' NERVOSAS E MENTAIS. CLINICA GERAL

Angustia-Complexos-Insonia-Ataques-Manias-Proble
mática afetiva e sexual.

Do Serviço Nàcional de Doenças Mentais. Psiquiátra
do Hospital-Colônia Sant'Ana.

CONSULTÓRIO - Rua Trajano, 41 - Das 16 às "17DR. ANTONIO GoMES rm horas.
ALMIl1IDA .

RESIDENCIA - Rua Bocaiuva, 139 - Fone 2.901.

MINlSTltRIO DA AGRICULTUkA
SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA )c'LORESTAL
REGIONAL

"I\CORDO" COM O ESTADO D�
S.\NTA CATARINA

AVISO

ESTADO
..... } ii.,

.lDItlIN ISTaACÁU
liteà3ç1o • Oficlllal, l rua COD
lelhel:;ro Mafra, n. 160 Tel. 1022
- Cx. Poatal' UI.
Diretor: RUBBN::J .... _AJlOS

omobiliária Miguel O'BUXa

Estreito
Keprelii!nta ..tel:

Repreaentaçõ.I A. 8. L�rA.
Ltda.
Rua S.nal.or nilntAl, .0 - '0

andar.
Tel.: 22-60%4 - Rio d. Jn.iro.
�ua 15 'de Novembro 228 Ijo

andar rala UI - Sio Paulo.

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 Cel. Pedro Demoro 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-

lSSINA'fURAS
Na Capital

lNFORMAÇOES
UTElS

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

MEDICINA, FARMÁCIA E ODONTOLOGIA.

CURsoIBOSCO
Matricula: Livraria Líder, até 31 de agôsto,
Informações: Local acima ou pelos telefones 2316 e

8661.
.

Início das aulas: 1 de setembro.
"

••021
2.276
I.U7
8.821
1•••11
�.694
1.171
1.1••

ADVOGADO
Illerit6rio _ R..ic�incilll
Av. Hucilio 1,0., 11
TeleIon.: 1146.

FARMACIA DE PLANTA0
12 sábado (tarde) - Farmácia StO Antônio - Rua

Felipe Schrriidt, 43
13 domingo - Farmácia StO A:ntônio - Rua Felipe

Schmidt, 43
15 terça-feira (feriado) - Farmácia Catarinense -

Rua Trajano.
19 sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua

Trajano.
20 domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano
25 sextà-feira (f.estadual) - Farmácia Esperança
Rua Conselheiro Mafr�
26 sábado (tarde) - Farmácia Nelson - Rua Felipe

Schmidt
27 domingo - Farmácia Nelson - Rua Felipe

Schmidt

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO-DENTISTA

Clínica - Cirurgia
PROTESE: - Pontes Moveis e

Nylon.
DIATERMIA: - Tratamento de

Dentaduras em

canais pe a alta
frequencia,

Raios X e Infra-Vermelho
Consultório e Residencia: R. Fernando

na. 5 - Fone 2225
Machado

Consultas : das 8,00 às 11
horas.

horas e das 14,00 às 18

Exclusivamente com hora marcada.

DU. ANTONIO BATISTA.
JUNIOR Dr.Constantino

Dimatos
-

CLINICA IlSPECLlL�A D.
CaIANçAIJ

Conlulta. d81 II b 11 horas.
!tu.• Oona, Pad1'8 Ileu.Unll.o.

12.

ADVOGADOS
-DR. JOSE MEDEIROS

VIEIRA
- ADVOGADO -

"aixa Postal liO - liajaf
3anta Catarinll.

Mli:DICO CIRUReIAO
Doenças de Senhoras

Partos - Operações - Vias
Urinárias

Curso de aperfeiçoamento
e longa prática nos Hospitais

de Buenos Aires

I' CONSULTO'RIO: Rua Fe..,
Jipe Schmidt, nr. 18 (sobra
do). - FONE 3512.
HORA'RIO: das 15 às 18

DR. CLl\.RNO G.
GALLETTI

- ADVOGADO-
RUI4 Vitor KlIJirelea, !lO•.

lONa: 1 .•68 - Florian6pcll.

horas.
DR>VIDAL DUTRA FILHO

MÉDICO DE CRIANÇAS
Consultório: Felipe Schmidt,

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

.. ,130 (FIO>ne �165)

Residência: Avenida Rio
Branco, n. 42.

Atende chamados

Dr. Lauro Doure
Clinica Geral

Especialista em moléstias de Senhora» e víaa uriná-

DR. LAURO CALDEIRA DE ANDRADA
CIRURGIÃO-DENTISTA

CONSULTóRIO - Edifició Partenon - 20 andar·
sala 203 - Rua Tenente Silveira, 15

Atende diáriamente das 8 às 11 horas.
3as e 5as dás 14 as 18 horas. - 19 as 22
Confecciona Dentaduras e Pontes Móveis

,

horas.
de Nylon

Cirurgião Dentista
CUnlca de Adultos e Crianças
Raio X

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

-Lavando. com Sabã.o

'Virgem ESlJecialidade s�eÃ�YIRCti, ,

da ela. IIIIIL' INDOSIBIIL-Jololllle. (1IIrca!reglstrad�) Esp EciÁllDADE f'
ecoDomiz�"'8e I te_�p_�.w.e' diDbeir�.__ , ----:::-::--:.-_=:_

�

--.-===���������==============����======���-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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I�NLACE ALTHOFF E MEDEIROS 1 ANIVERSARIOS
Seis horas da terde do dia

ü

quarta feira, na cidade VVA. PATRíCIO CAL-
.

de Tubarão, a Catedral iluminada recebia a noiva mais I DEIRA
linda daquela cidade. Senhorita Stella Althoff casava � Aniversaria-se hoje a

com o sr. Paulo Silva Medeiros. O lindo vestido da noiva exma. snra, d. Gillete Bar
em tafetá natural todo trabalhado com contas nacaradas ros Caldeira de Andrada,
sobre fundo rosa e o longo véu em degradé e rosa deu a viúva do saudoso conter

formósa moça uma beleza. toda especial. O noivo com seu râneo sr. Patrício Caldeira

traje próprio era dos mais elegantes. ! de Andrada, e pessôa muito
A recepcão na luxuosa residência do Sr. e Sra. Ageu 'relacionada nesta Capital.

Medeiros, foi uma parada de elegância. No�custoso espe+] A veneranda aniversari

lho de cristal no salão de espera desfilavam as mais lin- ante, de tradicional família

das tciletes. A Sra. Ageu Medeiros notava-se elegantís-' catarinense, muito relacio

sima, Srta. Maria Cecília Althoff menina-moça de gran-
t

nada na sociedade local pe
de beleza, em toilete aZ111ão, conversava sériamente com las elevadas qualidades e

o Sr. Musio Medeiros, Sr. e Sra. Flcduardo Althoff um pela sua formação cristã,
casal elegante. Bastante êomentado a presença das se- grangeando um vasto círcu

nhoritas
-

Rosa Maria e Len ita Lehmkuhl da sociedade lo de amizades e admira

florianopolitana. A Srta. Mveíam Cunha muito elegante dores, ver-se-á cercada de

usou tailleur em leise branco, acompanhava o Seu noivo' carinhosas manifestações de

Dr. Célio Medeiros. Eram novecentos convidados, o cro-
t

apreço e regozijo.
nista por mais que quisesse, não foi possível anotar to-; O ESTADO, respeitosa
dos os presentes. Mas posso afirmar que a cidade de

TU-,
mente, cumprimenta a dis-

barão viveu horas de grande elegância. tinta aniversariante, f'ormu-
� O _ lando os melhores votos de ,

Domingo nesta coluna teremos as "Dez Mailil Elegan felicidades. Igantes do ano de 1955". I FAZEM ANOS, HOJE:
_ O - - Tenente Manoel Cle-

Aniversariou-se 'dia (11) .o Dr. Pedro Lima Castelo mente de Souza, da Policia I
Branco. A coluna Social deseja ao ilustre aniversariante Militar do Estado; I
sinceras felicitações. A Coluna Social cumprimenta a I - sra, viúva Marta Ro-

.

Sra. Helena Mor itz Pereira pdla passagem de seu aníver-
i
mano Moreira I

sário no dia Cll). No Sabinos Bar, está sendo notada a
I

-- sra. viúva Izaura de

falta do Sr. Silvio Rocha Lima, comenta-se que o sr. Sil- Oliveira Lobo Klass

vio pensa seriamente, na bonita moça de Curitiba. O Sr. - menina Cátia Wallesca,
Sérgio Alberto Nóbrega está usando roupas escuras, filhinha do Prof.. Mário

qual será a razão? Wiethorn;
_ O - - jovem Paulo Goulart

Bastante comentada a formatura do bacharelando -'- sra, Mario Hermes

de direito Sr. Mauro Werner .que ficará noivo, logo de- - sta. Juçá Brasinha,
pois da colação de gráu. A Srta. Tereza Fialho, anda de filha do sr. Herondino da

amores com o advogado de Blumenau Dr. (W. M.) O Sr. Silva Brasinha e sua exma.

Felix Foes domingo no Sabino Bar, tomava seu uísque, esposa d. Dora!ice da Silva
pensando 'na moça de B1umenau (J.M.) O Centro Cata ri- Brasinha

n ense no Paraná à Rua Volimtários da Pátria, 30 - 1°
I

- sr. Antonio Mário Bo

andar, tem expediente de segunda a sexta feira e espera rietti, do alto comercio lo

as Catarinenses que visitam aquela hospitaleira Cidade. cal.

-0;-
-----------

Diario da
Mefropolel
E ATÉ BREVE

(Alvarus de Oliveira)
Não pensem que haja

ressaibo, que existe . queixa,
amargura em nosso comen

tário. Não, apenas procura
mos esclarecer o assunto.
Saímos como entramos, de
fronte erguida, amigo dos

que lá estão. Apenas saí
mos de um setor para outro,

Ida mesma classe publicitá
ria. E êste hiato de nossas

crônicas, é devido ao des
canso que precisamos ter,I--------------------------_
de pelo menos um mês para
tomar novo rumo. Precisa

-O--
Chá dos Estudantes:

mos respirar fundo e pros-
. _,

. seguir a carreira. Breve
Com grande ammacao esta sendo realizado as quar- 1 tâ

.

tas-feiras no Lux Hotel> o "Chá dos Estudantes". Pelo Sr. vo vemo� ao� C?m�1 anos

TlHio Gondin, presidente do "Centro Acadêmico XI de qu: serao pa. roc:na �s, Ptor
Fevereiro" fui atenciosamente recebido, quando o sr,

ou ra org�bn!-zaçao. � e�
Túlio falol;-me do contentamento, das animadas reuniões

I
mos umE pu �co qU� nao e

danca.ntes bem como da classe estudantil, que tem sabido P?l�co'd� tgOS, abml.os o con-

'.'
. .

VIVIa es e pu lCO em nos-

reconhecer suas atividades. diá t
Na última reunião a mesa do Dr. Victor Adâme com

sas dcol:versas._
.

ladr�as, d 1'0-

. . DA' M
. can o Impressoes, lzen o o

sua bonita noiva Srta. Van ira Gomes, o r. rmr USSI
ti fI ti d

'

conversava animadamente com a Srta. Milene Lebarben- q�le sen Imos re

te md o as

'Ih h S t M"
vezes o pensamen o e ou-

chôn. Sr. Paulo Bauer FI o acompan ava r a .• 11'Ian
tros,

.

·

Nóbrega.
As elegantes reuniões dançantes são sempre abri

lhantada pelo conjunto "Lux Hotel", tendo como maior
· atração o aplaudido pianista "Mirandinha".

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

Zury Machado, e... l
ACONT�CIM�NTOS SOCIAIS

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

Em a noite do dia (9) a enhora Otília Fialho, rece
beu' em- sua residência, pess s amigas, quando cumpri
mentavam pelo seu aniversár o. Um fino serviço de copa

c bar foi servido aos elegante. casais Srn s. e Srtas. lá es

tavam o Sr. e S1'a.. Dr. Auior Luz, Sra. Des. Ivo Guilhon,
Sra. Coronel Juan Ganzo, Sr. e Sra. Sr. Sebastião Neves,

..... ( Sra. Bernadete GarofaUis Vi gas, Srta. Nice Faria, Sra.

_ Olga, Campos, Sra. Edgard reira, Sra- João Lirrhares,
Srta. Tereza Fialho, Sra. Dr. Celso Ramos Branco, Sra.

·

Fernando Faria. A Coluna Social deseja a Sra. Fialho Fe

licitações.
-O�

O Sr. Vania Pinho, um dos melhores partidos da ci

dade de Laguna 'nos visitou. e deixou sérios problemas a

resolver. Srta. Léa Terezinha José, está aparecendo nas

reuniões em companhia elo Dr. Rui Pontífice Souza. O Dr.

· Dário Carvalho e o Dr. Paulo Gomes, em a/noite de do

mingo tomaram seu uisque no Sabinos Bar. Sr. e Sra. Ro

meu Gonçalves, recem-casados divertiam-se no Sabinos

Bar.

a)
b)
c)

Você sabia que •••

INVERNO
_.�---_._-- _._-

João Medeiros Vieira

Transpuseste já a curva da estrada
Onde flôres não há, onde não cantam
Os pássaros. Chegaste à encruzilhada,
Onde os encantos todos desencantam.

É chegado o inverno. Já em debandada,
As aves do passado, enfim, levantam,
Pipilando seu vôo e em revoada
Se somem, que teus passos as espantam ...

Esta é a curva da vida derradeira!
Passado? Longe. Amor? Reminiscência .

É a velhice, é a v.elhice, aventureira! .

O inverno foi chegando de mansinho ...
Passo trôpego, em lúgubre cadência,
Chegaste, enfim, à curva do caminho ...

(Do livro "Noturnos", a sair em breve).
---� -----_---------

, .

-
.

AVO! 'MAE! FILHAt
TODAS DEVi�M USAR A

111'r.l_1a:.i'� I lllllrJi1
(O REGULADOR VIEmA)

À mulher evitará dores

ALIVIA AS CÓLICAS UTERINAS
Emprega-se com vantagem para com

bater as irregularidades das funções
periódicas das senhoras. E calmante e

regulador dessas funções.
FLUXO;SEDATINA. pela sua com

provada eficácia, é muito receiiada.
Deve ser usada com conüança.

Partlcípacao $

J

A

Sr . .Juv;ntino Martins
iI -e-

,*, Senhora

Sr . José Alcides Pacheco
·-e-

Senhora

têm o prazer de participar têm o prazer de participar
aos parentes e amigos o noi- aos parentes e amigos o rioi
va do de seu filho ADEMAR, vado de sua filha VILMA,
com a srta. Vilma Martins, com o sr. Adernar Alcides

..
i ",.-::.Jl!&I_ .Pacheco.

ADEMAR e VILMA
noivos

Florianópolis, 13-11-55.
�----------___,,�---------

Participação
EURICO HOSTERNO FIORAVANTE MASSOLI�.I

PALl\URA MASSOLINI

-e -

MARIA BlTTENCOURT
HOSTERNO

--'e-

Participam aos parentes e pessoas de
suas relações o contrato de casamento
de seus filhos MARYSE E NE:UDY.

luma bonêca para a filha?
ou um

-

jeep . para o f.lho ,
Quantas e quantas pessoas estarão agora defron

tando esse problema. que de ano para ano, se torna de so

lução cada vez mais dificil ...
Para a compra dos dois presentes o dinheiro não

div ... Comprar um (e qual?) deixando de atender os de
sejos, para não dizer os sonhos ardentes do outro envol
veria não apenas uma injustiça tremanda como acarreta
ria um enorme desapontamento para o preterido ...

A lem dos presen tes para os filhinhos como ignorar
RS necessidades da esposa e do lar?

Como comprar um tailleur, uma bolsa ou um qui
mono .(ao menos) para a companheira? Como deixar de
comprar uma boa guarnição de 'chá ou jantar para poder
receber, condignamente, os parentes e amigos? Un1 ta
pete para a sala? . .

.

São problemas que só não afligiriam os afortunados
da sorte e do dinheiro. Mas a grande, a imensa maioria
estaria em penosa dificuldade .para resolvê-los, si não
fossem, sim, si não fossem os preços rasoabillssimos
(preços amigos mesmo) e as condições líberalisslmas de
van da da popular e benquista "A Modelar"

Para o Natal desse ano, apresenta "A Modelar", com
suas secções ampliadissimas evariadas, a solução dos
problemas, quer pessoais, quer do lar. Alem da maravi
lhosa coleção de vestidos e ta'illeur (desde os mais sim
pies até os exemplares finissimos de Pierre Balmaín ) ,

desde as roupas para meninas e meninos até os finis
simos ternos Ducal para homens, Desde as colchas e toa
lhas de mesa mais simples, até as guarnições da Ilha da
Madeira. Desde a boneca mais fina até a simples patine
te. Biciclétas - Rádios - Aparelho!'! .. de chá e café -

Aparelhos de jantar - Vasos, de porcelana e cristal -
Cristal Muranite - Mobí liárfos Finos - Colhões de
Mola Divino - Poltronas cama Drago - Lustres -

Abatjour - tudo, tuna isso e [muita coisa mais pode ser

comprado a vista ou a longo prazo, nesse estabelecimen
to lideI' do comércio varejista' i10 E_stado.

BORDADOS A_MÃO
Enssna-se na Rua Feliciano- Nunes Pires 12.

��vl�saiD "Bêde"
Romance de SALIM MIGUEL uma EDIÇÃO SUL"

Dístrfbuiçâo da:
'LIVRARIA ANITA GARIllALDI LTDA.

Praça XV de Novembro, lN'. 2'7 - Florianópolis

Por haver contratado afamada modista do Rio de
Janeiro, "A FLORICULTURA" avisa as suas distintas
clientes e a sociedade de Florianópolis, que caba de rea

brir o seu atelier de costura.
Trabalho garantido em talhe anatômico nos mais re

centes modêlos.
A FLORICULTURA

Rua Felipe Schmidt, 46 - Fone: 24-@.

iPüS1ff1jiioCüra·�se)
Importante firma procura para alugar, com área ,cle

300m2, de preferência com terreno ao lado.' Cartas para
'Avila" na Redação deste jornal.
'�

?
•

ALI NA CHURRASCARIA SÃO JORGE, NA RUA
[<'REI CANECA N0 103 É O MELHOR. NÃO PASSE
\1AIS A "PONTE A PÉ" PARA UM BOM CHURRASCO.

ATENDEMOS ENCOMENDA PREVIAMENTE PE-
LO TELEFONE 2727.

.

L· ...

Vende-seURG�NTE
Um terreno com área de

720m2 situado na Colon i
nha, Estreito, por preço de
ocasião. Tratar no Escritó
rio Contábil-Imobiliário Per
rone. Rua Deodoro, n? 11.

Florianópolis.

Vende-se uma casa (anti
ga) em terreno medindo
11,50 por 66 metros, (duas
frentes), sito à Rua Felipe
Schmidt. - Cr$ 250.000,00.
fnformações nesta Redação.

Participação
YIüVA PROTÁSIO LEAL eVIúVA GIOCONDO MARCON

/'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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CAMPEONATO'AMADORISTA O SUCESSO DE ZIZINHO IRRITA�

- DE FUTEBOL ZEZÉ MOREIRA

Treze de Maio 2 x Postall e Flamengo
5 x Alvim Barbosa 1, os resultados da

rodada de 'sábado
�,",::",,-�j' -.-----.�I!La.....1IliiEiit��-, "

- --

Como atração da rodada Argemiro Coelho, a lanter-
de n? 3 do returno, díspon-

I
na passou a ser ocupada

tava o encontro entre Treze por ambos os conjuntos,
de Maio e Postal 'I'elegr â- uma vêz que o Alvim Bar
fico, respectivamente líder bosa ganhando �o tribunal o

invicto com 2 p. p. e segun- jôgo em que fOI derrotado
do colo�ado com 4 p. p. em campo pelo Vendaval;
Dando complemento a 1'0- mantinha-se à frente de seu

dada estariam 'em luta Fla- co-irmão com dois pontos
mengo e Alvim Barbosa, lu- perdidos. Portanto; con� es

tando para fugir a lanter- ta derrota o clube alvi-ne
na.: gro igualou o número de

pontos perdidos por este
seu adver-sár-io, passando
os dois a ocuparem a última

colocação com ,quinze pon
tos perdidos. O conjunto da
rua Hoepcke embora não te
nha apresentado uma exi

bição 'de gala, conseguiu
por 'cinco vêzes enpaixar o

couro' nas malhas de Renal
do, sofrendo apenas um; o

que s ign if ica ter se resumi
do dos últimos insucessos

quando a chance' sempre

conspirou contra si. O Al
vim Barbosa foi um quadro
bem diferente dos jogos an

teriores, apresentando-se
falho quer na' defensiva

quer na ofensiva, sendo por
tanto lógico o resultado a

que sofreu. Outros deta
lhes: l0 tempo: Flamengo
3xO. Final: Flamengo 5 x

Alvim Barbosa 1. Elmo 2,
Zé 2, e Didi construíram o

placard para o Mengo. João
de penalti diminuiu para
5 a 1 a favor do alvi-negro.
Quadros: Flamengo: Erví
no, Galego e Pintado; Ha
roldo, Sabará e Didi; Elmo,
Ari, Vadinho e Zé. Alvim
Barbosa: Ronaldo, Hilde
brando e Walmor; Béjoterio,
Nilton e Góia, João,' Bazi
nho, Lourival e Lindalvo.
Juiz: Nelson Santos foi o

dirigente da pugna, com

aceitavel desempenho.

o TREZÊ DE MAIO DIS
PÓNT1\ COMO O PROVA

VEL CAMPEÃO '

Embora, tenha a equipe
g'i'-eriá de sobrepujar outros
obstáculos lançamos um

grito, apontando- 'o Treze de
Maio como o provável cam
peão amadorista de futebol,
f'icando portanto de posse
do ríco trofeu Agapito Ve
loso, instituido em hora
oportuna pelo senhor Osni
Melo. Isto dissemos, porque
o clube de Andrade na tar

de de sábado venceu como

líder a equipe do postal Te
legráfico, distanciando-se
ainda mais do segundo co

locado que agora soma a di
ferença de 4 pontos. Apre
sentando um bom e produ
tivo padrão de jõgo o Tre
ze não resta dúvida cami
nha para receber o galardão
máximo desta categoria. O
Postal Telegráfico lutou

muito. para derrubar o ln:
victo, porem em vão pois
suas péças principais não
estiveram bem naquela tar
de convidativa á pratica
deste magnifico esporte. As
sim, não rendendo o sufici
ente o Postal tombou ante o

Treze pelo placard de 2x1.
Outros detalhes: 1° tempo:
empate 1x1. Final Treze de
Maio 2 Postal 1. Goals de
Waldir 2 para o ponteiro
e Bica para os Postalistas.
Quadros: Treze:' Ernaní,
Flavio e Natalino; Zézinho,
Ildefonso e Aragão; Aldo,
Helio, Waldir, Cabelo e 'l'i
to. Postal: Pate, Pedro e

Anú; Ezio Knabem e Arlin
do; Pereréca, Domar, Bica,
Lauro e Ivani. Juiz: Eucli
des Pereira com bom traba
lho.

CONSEG,UIU O FLAMEN
GO SUA PRIMEIRA VI

TóRIA
Com a vitória do clube de

f'.

f

: �
�

I ����lm�.i I
,: I
.....................A••a �
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JOQUEI CLUBE
PROGRAMA PARA DOMINGO, DIA 20

JUIZ DE FORA, 17 (V. I qualquer coisa de que Zezé
A.) - Lamentavel incidente Moreira não gostou e pro
ocorreu, domingo, após o vocou, de sua parte, rea

jogo em que o Sport, desta ção violenta, resultando dai
cidade, empatou com o Bp- um sururu, de que particí
tafogo do Rio, depois de es-

I
param jogadores, de ambos

tal' ganhando de lxO. I os lados, uns para apartar
Tudo resultou, vamos di-I e outros para piorar ainda

zer, de uma atitude precipi- mais a situação.
tada de Zezé Moreira, que I
se mostrou agastado com a ' CANCELADO O SEGUNDO
atitude Ido goleiro reserva JOGO
do Sport (Pavio), o qual, O conflito tomou tais pro-
colocado na pista;' proximo porções que a policia., teve
do técnico, lhe fazia indire- de intervir.c�m �nergi��"ee�-Itas, com referencias ao se- cando o vestíarío dos àlvi
lecionado brasileiro, espe- negros contra a furia dos
cialmente depois que foi torcedores, sendo que tais
anunciado que Zizin ho ha- providencias tiveram o po
via marcado o primeiro dei' de serenar o ambiente.
goal, Mas, o segundo jogo, que
Ao final dojogo, que coin-. estava previsto para ama

cidiu com a marcação do nhã, foi cancelado, tendo a

terceiro goa I dos, brasilei- delegação alvi-negra reter
ros, ainda feito por Zizi- nado ontem mesmo ao Rio,
nho, o goleiro do Sport disse pelo ônibus das 19 horas.

1°. Páreo - 500 metros - 14,30
DAMA DE OURO - Orlando, 45
VENTANIA - Noé Santos, 45 ks.

3 GAUCHO - Milton Souza, 45 ks.

1 - 1
2 - 2

ks,

3 I
4 ALEGRETE - Capitão, 35 ks,
5 VALETE DE OURO - Gessí, 40 ks.

6 MONAZITA - Pedrinho, 35 ks.

2°. Páreo - 600 metros - 15,10
1 - 1 BORRACHA -;:;- Orlando, 45 ks,
2 - 2 CALONGA - Noé Santos, 45 ks,
3 _ 3 ASA NEGRA - Milton Souza, 40

4 CIGANO _ Capitão, 40 ks.
ks.

4 I
5 DIAMANTE � Pedrinho, 35 ks.

3°. Páreo - 1.000 metros _ 16,00
1 _ 1 BOLA DE OURO _ XXX _ 48 ks,
2 _ 2 LURDINHA _ Milton Souza, 45 ks.
3 _ 3 MiNUAN6 '_ Orlando, 45 ks,
4 _ 4 ATRE-yIDA '_ Noé Santos, 45 ks.

4°. Páreo _ 700 metros - 16,50
1 _ 1 PALMEIRA _ Milton Souza, 45 ks.
2 -- 2 BUGRE _ Noé Santos, 45 ks.
3 _ 3 URUB,ICí _ XXX _ 45 ks.

4 MUSTAFÁ _ Orlando, 45 ks.CAMPEÃO PELA 12a. VEZ
CONSECUTIVA'

['-I.-� :;--.
.

A vitória do C. R. Vasco
da Gama no Campeonato Ca
rioca de Remo, realizado do
mingo último na Lagôa Ro-

4 I
5 LOLUANA - Capitão, 40 ks.

Haverá ônibus especiais ,para o Hipódromo, a par ..

drigo de Freitasr foi alcan- til' das 13 horas, saindo do Miramar.

çada pela décima segunda
vez consecutiva. Que. �co_!,-.
de, hein, Almirante! , o VASCO EM' PORTO ALEGRE

Serão inaugurados no

próximo dia 23 os novos e
grense, devendo se exibir,
como parte principal dos
festejos, ° conjunto titular
do Vasco ria Gama que en

frentará o quadro tricolor,

OS MELHORES DA SELECAO DO BRAS'll
,

NA OPINIÃO DO TÉCNICO PARAGUAIO'
.

,"
,

..���...

possantes refletores do está�
dio do Grêmi? Porto Ale-

FEUX MAGNO ,QUER RETORNAR AO
FUTEBOL'GAUCHO

O treinador do scra tch pa- sua opinião, Paulinho, ZÓ

raguaio fez declarações á I zimo e Zizinho foram os que
imprensa carioca, dizendo melhor im�l:e8.,'lÕe� .l�e, dei
entre outras coisas, que na xaram, dOl)'l.lng-o úl timo: Oi

"" p '-

.... � \: -.t;.....�I .

,

"" t' t

.I\tenção
Vende-se, por motivo de

viagem, uma banca de Jor
nais e Revistas instalado no

melhor ponto da. cidade -

(Jardim Oliveira Belo, Pra
ça 15 de Novembro. À tratar
na mesma com José Coepo.

-; CUEÍTIB.�, 17 (V. A.) -
Noticia-se aqui que o coach
uruguaio Félix Magno, pre
parador do Coritiba, ainda
êste mês terá terminado seu

contrato com o clube de Fe
dato. Fala-se que, Magno
não está interessado na re

novação do seu contrato,
pois está desejoso de reter
nar a Porto Alegre..

Expresso Florianópolis LIda.
..

, lransporte de cargas em geral entre

'FlORIANOPOUS, CURiTIBA E SÃO PAULOA SELEÇÃO DA RODADA
Ervino '(F), .Plavio (T.

M.) e Natalino (T.M.) ;
Góia (A. B.), Ildefonso (T.
M.) e Aragão (T. M.); Al
do (T.M.), Bica (P.T.), Wal
dir (T. M.), Vadinho (F.) e

Tito (T. M.).

O CRAQUE DA RODADA.
Voltou a cumprir notavel

performance o centro avan

te do 'I'reze de Maio, Wal
dir, que assim faz jus de
figurar nesta secção.

M. BORGES

COM VIAGENS DIlUTAS f: Pti:RMA .ISENTES EM CARROS PBOPBJOS

. I'ILIAL: 8.&0 PAULOJ1LIA .... : CUJUTIBAMATRIZ: I'LORIANOPOLlS
EscrltÓ!lo:

Rua Padre Roma 50 - Terreo

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n. ln

Fones: 2534 - 2.53�
Caixa Postal, �36

End. Telegrátlco:
sandrade e TranspolLs

AV6Dlda do �tadO leae/78VLsconde do Rio Branco

(812,JI>
Telefone: 17-30-81_

'relerone ln.
São Paulo - capltal - S�.

Bndereço TelegráfiCO:
8andrade' e Transpolb

-O-

J&ndereço Telegráfico
Santldra e Transpolls

�

(ACenda n. &10 de Janeiro. eDl Belo Borlsun\. eODl trAle",_ Dl*t....ii
•.. r.al.'••111 .. J:_prlaa d. Tunapol'tr. 1On.. G...r.b 8/A.)

LUIZ INÁCIO, 0 NOVO CAMPEAO
'

BRASILEIRO DOS MEIOS-PESADOS
N o ginásio do Pacaembú . Inácio, desafiante, o qual

teve lugar na última se-' em todos os lances levou
mana a disputa do Campeo- I nitida superioridade; conse

guindo derrotar seu oposi
tor po{ nocaute no segundo
roun d. Desta forma, Luiz
Inácio é o novo Campeão
nacional dos meios-pesados.

nato Brasileiro de Box da
categória dos meios-pesados,
'entre Nelson de Andrade,
detentor da corôa e Luiz

TEITRO 8LVAROIDE CARVALHO
TEMPORADA OFICIAL DE INAUGURAÇÃO

.

(7 a 16 de dezembro de 1955)
, SANDRO apresenta:

MARIA DELLA COSTA
VIVENDO JOANA D'ARC EM

CURSO "SANCTOS SARAIVA"
(REGISTRADO)

DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA
PROli'. LíGIA DOS SANCTOS SARAIYA

atende aos Interessados diàriamente das 9 às 12 e das
14 às 18 horas

ENDEREÇO: Rua Feliciano Nunes Pires, 18 -
('el. 8118.o CANTO DA COTOVIA

de J, ANOUILH - Trad. de R. SI1LVA e J. ALVIM

E TODO O ELENCO DO "TEATRO POPULAR DE ARTE"

ATRIZES: FERNANDA MONTENEGRO, MONA DE LACY, WANDA KOSMO

ATORES: BENJAMIM CATTAN, EDMUNDO LOPES, FABIO SABA?,' F�USTO
MACHADO. FERNANDO TORRES, LUIS TITO, JOS� TACITO,
MILTON MORAIS, SANDRO, SERAFIM GONZALES, SERGIO BRI

TO, ZE' LUIZ PINHO.

ELIMINATÓRIAS GAUCHAS PARA O
CAMPEONATO BRASILEIRO DE REMO

CAMPEONATO JUVENIL SO" EM 1956

De Porto Alegre infor
mam-nos que o União foi o
vencedor da primeira elimi
natória que a FARGS fez

Comunica-nos o Departa
mento de Futebol da F. C.
F. que o certame juvenil de
futebol êste ano não será
realizado, em virtude da fal
ta de clubes interessados na

sua realização.
Informa ainda aquele de

partamento que no próximo
J,.J

.

RELOGI'O PERDIDO �

Perdeu-se um relógio de pulso, de senhora, marca
MASSON - folheado, no trajeto da Avenida Mauro Ra
mos - Rua Dr. Ferreira Lima - Almirante Alvim, até à
Praça Getúlio Vargas.

Pede-se a quem achou, o obséquio de entregar à Rua
Irmão Joaquim nO.. 22, ou na Portaria da Secretaria da
Agricultura, que será gratificado.

realizar domingo para a es

colha da representação gau
cha ao próximo Campeona
to Brasileiro' de Remo.

-000-

DIREÇÃO GERAL DO áRANDE "METEUR-EN-SCENE" ITALIANO
GlANNI R�TTO

-000-

"A MIRANDOLINA"
de GOLDONI - Trad. de R. Jacobbi

liA MORATóRIA"
de Jorge Andrade

"MANEQUIM·
de Henrique Pongetti

ASSINATURAS PARA AS QUATRO RECITAS
RESERVAS ATE' O DIA 20 - TELEFONE 3.316

- PREÇOS POR RECITAS -

Camarotes - Cr$ 750,00 - Poltronas - Cr$ 150,00 - Balcões - Cr$ 80,00

•

ID!ma�
CINE SAO JOSE
" Na Télà Panorâmica"
Alec GUINNESS _ Jack

HANKIS _ A n t h o n y'
STEEL em:

OS HEROIS DE MALTA
No Programa:
Cine Noticiario. Nac.

Preços: 10,00 - 5,00.
-oCensura até 14 anos.

I ,FI I·JfJ
As 5 _ 8hs.

R�chard TODD _

KARTOFem:
O MORTO VIVO

No Programa:
Cinelandia Jornal. Nac.
Preços: 10,00 _ 5,00.
Censura até 18 anos.

Vera

As - 8hs.
Debbie REYNOLD
:Qonald O CONOR em:

É Df:STE QUE EU
GOSTO

technícolor
No programa:
Cine Repórter. Nac.
Preços: 9,00 _ 4,50.
Censura até 14 anos.

'I-li-__._t _ ,

_

As - 8hs.
Brcderick GRAWFORD -

Lynne BAGGETT em:

O INCOGNITO
No Programa:
Atual. Atlantida. Nac.
Preços: 7,00 _ 3,50.
Censura até)8 anos.

..

As - 8hs:
'I'ab HUNTER _ Dawn

ADMSem:
A VOLTA A ILHA DO

TESOURO
technicolor

No Programa:
Noticias da Semana. Nac.
Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 14 anos.

As _ 8hs.
l°) Repórter Na Tela Nac.·
2°) CONTRABANDISTAS

DE OURO - Com: Game
ron Mitchell

30) RAPOSAS DA FRON
TEIRA _ Com: Rex Allen.
4°) .A LEGIÃO DO ZOR

RO 7/8 Eps.
Preços: 7,00 - 3,50.
Cenoura até 14 anos.

ano a inscrição para o cer

tame dessa categoria será
obrigatória para todos os

principais clubes da Capi
tal.
Portanto que organizem

os clubes desde já os seus
,

departamentos 'de futebol
juvenil.

.

�Emprêgo
Grande Empresa nacional tem algumas vagas para

rapazes para serviço externo. Boa remuneração. Respos
ta a êste jornal. por carta escritf! pelo p_xóprlo punho, ao,
ri'O 1130.

- .

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO F'lorfanôpohs. Sexta-feira, 18 de Novembro dr: 195:5
------------------------------------

I.C.A., descoberto e patenteado pela SHELL, é um aditivo à bas�'
de [osfcto tricresilico, que el.rnlno dafinitiva�e�te IÇaÀ�a�s��t��frequentes do perda de pOh:'nc;G do molar: rl�E·IGI'J

.•

NAS VELAS. Usado, a principio, somente em " i
motores de ovióo, o aditivo l.e.A., misturado 1

às suas OClsolinas nos depósitos, carros e

vóqó as-trmquas da SHELL, vem sendo arnpre

gado, agora, também em motores de outornó

vol, com 05 mesmos excepcionais resultados.

F

�.

..... �-j- .:I......:�. _.to __ "'_:"_'':---'-_----_-,---.....$��. -r-, �
;r. ",:,,1., ..�".,,,,,� ..

,

.

,A.� SOMENTE IS GASOLINAS S�ELL CONTEM

•

aproveite. ,a

DO MOTOR DO SEU CARRO
usando sempre GASOLINA

.-"'

-,

d.;

, '

APESAR DlS�O, Não CU�!Attf�

18 DE NOVEMBRO

I

�.

b
.

d "I de'" CARLOS LACERDAO desem arque Oi alao ar Negado habeas-corpus'O pre"·ldente recebe0 as bonras militares. Carlos RIO, 16 (V. A.) - O

su-,' do de habeas-corpus em fa-I}..
premo. Tribunal Federal co�- VOl' do deputado Ca.rlos. La-La"erda' aS·lloll-SB..Recolhldos Bresos OS m, IlItar.88. siderou prejudicado o pedt- cerda em face das 1J1fo�ma-U (ii

d d w..-..-............- ..._�"J".�_. ções do Chefe do Governo,. RIO, 16 (V. A.) - Pela' dimentos com o sr. Carlos. do, com ban a e �USIC� e

lVIl�MBROS DO CLUBE DA
que decla rou não estar o pa-nhâ de domingo os ele- Luz. Os parlamentares da

I
tudo. Em companhia ainda

LANTERNA" TENTARAM
ciente sofrendo nem arnea-::nto, mal, d"tac:Woa da UDN também inteirados _de, dos H'. 1IIilt?n Campos, ru-

PROVOCAR TUMULTO
ça do de sofrer qualquer li-UDN estiveram reunidos na tudo, or�a�izaram,. entao'll ll_10u l�go apcs para a sua re-

RIO, 16 (V. A.) - O ves-
mitação na sua liberdade desede desse partido, soba pre- duas comissoes para .u·em a sídencía.

, pertino oficioso "A Noite", ir e vir.siclencia do sr. Milton Cam- bordo do "Tamandaré" e

dei:
LACERDA DIRIGIU-SE A

publica hoje a seguinte no-
O sr. Lacerda refugiou-sepos e nessa reunião ficou re- lá trazerem para terra os srs. EMBAIXADA DE CUBA

ta sobre as manírestaçôes
na embaixada de Cuba, nasolvido que todos os presen- 'Carlos Luz e Carlos Lacerda. O sr. Carlos Lacerda, d:- de adeptos do "Clube da
Rua Dja lma Ulrich, 21, 120tes compareceriam ao de- Parà conduzir o sr. �arlos sembarcou, tomou o a�tom�- Lanterna": "A chegada do
andar, p�::l onde Se dirigiusembarque do presidente da Luz à terra foram designa - vel do sr. Adauto LUCI.O. Cal- "Tamandaré" ontem pela ,

id

". ..

t e depois de uma rapi a pas-
C· , n Cais do Arsenal elos os srs. Milton Campos, doso, parlamen ar carioca, manhã, um grupo de adeptos .

d

amara, o
_

id
.

E b
.

sagem pela residência oda Marinha. Ao grupo junta- Af0l1So Arinos, Juracy Maga- foi então conduzi o � m a�- do "Clube da Lanterna" se
deputado Rafael Corrêia deram-se o deputado Coelho de lhães e Coelho de Souza. E xada de Cuba, ?nd: �ICOU a.sl- postou no local do desembar-
Oliveira. O diretor da "TriSouza e o sr. Xavier de Arau- para trazer Lacerda foram lado. Este asilo OI previa-

que, criando uma situação,
buna de Imprensa" saiu da

.

mo representante do designados os S1'S. Adauto mente ajustado pelo deputa-
que somente a calma e a ur-

JO, co

f A
.

m che Marinha escoltado por uma
Partido Libertador. Lucio Cardoso, Alberto Tor- do A onso rmos �o o,.

-

banídade dos oficiais coman-
�omi2são de deputados ude-Chegados todos ao Minis-. res, Gabriel Passos e Rafael fe da represe�taçao. .díplo- dantes do policiamento pu-
nistas.tério da Marinha, onde fo- Correia de Oliveira. Isto 0- matica da naçao arruga. deram contornar.

ram recebidos com apreço correu às 17 horas, tendo Os oficiais do Exército e
Aloguns "lanterneiros", ar- A decisão do�upremo, ne-pelo ministro, almirante AI- permanecido 03 parlamenta- da Aeronáutica que des�m-. rogantes e cheios de odios '_ gando o habeas-corpus aoves Câmara, este colocou-se res udenistas à sede do Mi- ?arcaram, foram. c?nduzld�s ,'J:1elembrando certamente a sr. Carlos Lacerda, foi toà sua disposição a fim de nístérto da Marinha, das 9 a presença do mmls�ro T�I- impunidade que os cercou mada em reunião realizadafacilitar-lhes a missão. O de- às 14,30 horas. xeira Lott e do brlgad�lro, quando da agressão ao ma- na tarde de ontem, sob aputaelo Ovídio Abreu, tão 10- O DESEMBARQUE DO SR. Alves Seco, e em seguida [or Seixas _ chegaram ao presidência do ministro Joségo o Tamandaré lançou ter- CARLOS LUZ mandados recolher presos a

cumulo de se armarem com Linhares, presente o procu-ras nas imediações da Escola Para o desembarque dos díferentes unidades do Exér-
palavras inadequadas ao mo- rador geral da República. ONaval, foi a bordo parlamen- dois parlamentares e doson- cito e Aeronáutica.
mento para provocar os relator, ministro Edgardtar com o sr. Carlos Luz, ex- I cíaís do Exército e da &ero- O ministro da Agrícultura, manbenedores da ordem. Costa, julgou o pedido prepor-lhe a situação e conhe- náutica -que em sua compa- sr. Munhoz da .Rocha, que A semente que o odio du- judicado por não sofrer nemcer sua disposição de animo. I nhiai se encontravam, entre tambem er� pas�ag1e'Íro do
rante tantos meses lançou à, estar ameaçado de sofrer oPREPARATIVOS PARA O 'os quais o general Delion "Taman.dare", fOI esperado terra, pareceu haver frutifi-I paciente qualquer limitaçãoDESEMBARQUE I Mendes Fonseca e o brigadei- por. varios elell_1entos de seu cado diante' daquelas mani-, na sua liberdade de ir e vir,O

'

presidente da Câmara ro Sá Earp, os coroneis Ju- gabmete e amigos. .Rum�u festações que a cidade, aliás, tendo o mesmo ingressadodeclarou ao emíssarío da

I
randir .Mamede e Siseno, fo- logo� para � sua resld�n.Cla, já conhecia em atitudes iden-llivremente em um navio demaioüria parlamentar qu.e já ral'�1 �'equisitadas forças �o I de ond.e: apos receQer vlSltas ticas a�ter�ormente e�ibidas. guerra, de onde

A

desembarnão se considerava preslden- ExerCito de toda a zona pro- de a�lgOS, rumou. para o O eplsod�o serve para duas j cou cercado de todas as ga�te da Câmara dos Deputados xima ao Arsenal de Marinha, HospItal d�s Servld�l'�s do conclusões: a liberdade mais l'antias, conforme afirmae, portanto, tambem não era desde a co�fluência d.as ave- Estad�, a fim de
.
VIsitar. o do que am�l� que c'erca to-I çüo de um dos seus. patromais presidente da Repúbli- nidas PreSidente Vargas e seu �lande e fr.ate.lJ1al amigO das as atlVldades, mesmo nos, o advogado GabrIel Pas-ca. Desejava desembarcar avenida Rio Branco, até a preSidente Cafe Filho. quando dirigidas em sentido I sos, na defesa que fez da tri-com todas as garantias e, praça Mauá, abrangendo essa PRESENTE O SR. FLORES contrario ,ao bom senso e à buna do Supremo. O outrouma vez em terra, 'I'enuncia- area as ruas S. Bento, Oonse- O sr. Flores da Cunha, cordialidade, e o mal que f dvogado do iIT,)petrante eraria a presidencia da Câmara, 111oeiro Saraiva e Visconde de vioe-presidente em exercício vem causando à mocidade I) sr. Adauto Lúcio Cardoso.r€'conhecendo, assim, a legí- Inhauma. da Câmara, tambem compa- brasileir9; e a' todos em ge- Refugia-se também o presitimidade do governo institui- Apesar de não haver sido receu ao desembarque, para ralo panegirico do odio e da dente do Clube da Lanternado sob a pJ:1eS'idencia do sr. admitido o acesso ge jorna- declarar aos srs. Carlos Luz e destruição que armaram ten- O presidente do Clube daNereu Ramos. listas nessa zona interditada, Carlos Lacerda que ali esta- da em plena capital da Re- Lanterna, sr. Amaral Neto,Retornando ao Ministério soubemos que o sr. Carlos va para, na defesa das imu- pública, daqUi instreando por redator ,da "Tribuna da Im-�da Marinha, o sr. Ovidio A- Luz desembarcou com os par- nidades parlamentares dar todo o país uma mentalidade prensa", também refugioubreu deu conhecimento às lame'ntare& que o f-oram bus- aos deputados todas as, ga- dearrogancia, de intriga e ele 'se, pêdinc10 ásil0 ii embnixa'autoridades civis e milftrires ::ar, tendo reéebidõ honras' rantiíís que eles julgassem mentirafl, felizmente em vias da da Costa Rica, onde sedos resultados de seus enten- militares de chefe de Esta- necessitar. de ext�nção'}. encontra.

H OJ E NO PASSADO

A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE:

- em 1.837, raleceu o Cirurgião fluminense João Al
ves Carneiro, nascido em l° de Outubro de 1776;

- em 1.864, na Cidade do Serro, Provincia de Minas
Gerais, nasceu ANTONIO ERNESTO GOMES CARNEIRO. o
herói do Cerco da Lapa, quando da Revolução, de 1893, fa
lecendo em consequencía de ferimentos recebidos na luta,
em 9 de Fevereiro de 1.894;

I' - em 1.824, Porto Bélo, neste Estado, foi elevado á ca

tegoria de séde distrital;
- em 1.895, deixou

-

o cargo de vice-governador deste
Estado, para o qual tõra eleito pelo vóto díréto 'em 8 de
Setembro de 1894 e empossado em 5 de Outubro de 1895, o

Engenheiro Polydoro Olavo San" Tiago;
-

- em 1.866, Caxias chegou ao acampamento de Tuiuti
e assumiu o Comando das Fôrças Brasileiras;

- em 1.904, em São Paulo, faleceu João Pereira Mon
teiro, filho de João pereira Monteiro,' nascido em o Rio de
Janeiro em 16 de Maio de 1845;

I - em 1.932, quando ela realização do Congresso Revo
'lucionário, reunido no Palácio Tiradentes, no Rio de Ja-,
neiro, o então Major Juares Fernandes do Nascimento Tá
vora apresentou uma proposta para que o Partido a ser or
ganizado pelos participantes da Revolução Nacional de
1930 fôsse denominado "Partido Nacional Socialista";

_ em 1.945, chegou a 'esta cidade de�Florianópolis, em
propaganda política, o Brigadeiro Eduárdo Gomes candiua
to pela União Democrática Nacional à Presidencia da Re
pública e que não logrou ser eleito;

- em 1953, assumiu o Comando. da Infantaria Divi
sionaria da 5a. Divisão de Infantaria, cem Quartel General
nesta Capital, o Exmo Sr. General de Brigada Octácilio
'I1erra U�'UI:ahy, recebendo_o .do GOl'onél Gaspa-r Peixoto. ,Cl,
Costa. e exercendo-o até 22 ele Dezem bl'Q de 1954.

- 'em 1.757, foi concedida a última licença para a ím-

)' pressão do "Ethiope Resgatado", de autol:i� .de Manuel �ibeiro da Rocha, natural de Lisboa e domtcíltado na Bahia,
como advogado. Este nome, injustamente esquecido du-
rante as lutas em favor da emancipação dos escravos deve
ser lembrado, conforme Rio Branco que diz: "deve ser ve

nerado o mais antigo abolicionista do Brasil";
- em 1.823, foi assinada a convenção do Pastoreiro de

Pereira, nascente arroio Migueleta, entre os Delegados do
General D. Alvaro da Costa de Souza Macedo, Comandante
das tropas que ocupavam Montevidéo e fiéis ao Rei de Por
tugal, e os Delegadog do General Lecór, Barão da Laguna,
Comandante em chefe dos 'Exercitos Brasileiros que sitia
vam aquela Praça, quando da Guerra da Independencia;

- em 1.837, Os revolucionários da Bahia atacaram o
Forte da Ilha de Itaparica, sendo repelidos pelo Coronél
Antonio de Souza Lima, mais tarde Brigadeiro:

ANDRÉ NILO 'TADASCO

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Refugiados do ((Barroso" e « Tamaodaré)l
� � li il1.lRelação dos presos. militares e cívls
RIO 16 (V. A.) - À ex- Tecnológicas do Exército, e Paula Figueira Freitas e CI

ceção do general Delso Men- dos dois coronéis citados, ckson Gerrael e capitães
des da Fonseca, prêso em estão presos os seguintes 0- I:el'l1ando Luiz Vieira Fer

casa, todos os oficiais do ficiais que se fizeram ao reirav Joércio Osório de Pai

Exército que se refugiaram mar na sexta-feira: tenente- va e Nelson Sibulares.

nos cruzadores "Barroso" coronel Jaime Portela de Pítaluga também

e "Tamandarê" esj;ão preses Melo, que foi delegado de Também foi preso na Zo-

na sede da -Zona Militar do poríe!a do general _Pradel, n a Militar do Leste o major
Leste. Esses oficiais serviam em São Paulo, majores Ar- Plínio Pitaluga, secr-etário
na Escola Superior de Guer- nóhio Pinto de Mendonça, do Clube Militar, que estava

ra, no Conselho de Seguran- Danilo Klaes, Salvador Gon- em Curitiba. Depois de apre
cn Nacional e no EMFA, e calvos Mandim, Heitor Cara- sentar-se ao Ministro da

;�ntre êles estão os cororneis �:t�; Linharcs, Teotônio Lobo Guerra o major Pitaluga foi

Bizarria M�mede e Canavar- de Vasconcelos, Cássio de mandado à ZML.
1'0 Pereira, êste, e?,-€hefe do
Gabinete Militar da Presi-

,.

E porque n-ao se livrar de �a vez de.
tudo isto? Basta. apenas. que V.S. faça
uso de uma séne das afamadas e já mundialmente cohecldas

.

Pílulas De Wltt para os Rims e a Bexiga, as
I

quais lhe
trario alívio Imediato e restaurarão a sua vitalidade,

VISITANDO os leprosos perto da cidade do Panamá,
ficamos surpreendidos com a atitude de alegria dos pa
cientes. A senhora do médico foi nosso guia. Entrando e

saindo de cada pavilhão e indo de leito em leito, notamos
que seu interêsse por todos os membros de "sua família"
se rivalizava com o amor que cada um dêles lhe dedicava,
Por que? Porque ela os tratava como pessoas e conhecia E novo casamento no Mé-
as necessidades de cada um.

. xícn.
Cada um de nós é uma pessoa com suas próprias ne- Informações grátis.

cessidades. Em corpa em mente e em caráter todos es-, ,Referências de assuntos
tamos longe da perfeição. Contudo, nosso Senhor vê a.léin \ terminados 'satísratoríamen
de nossas fraquezas e sabe que somos pessoas, assim como· te.

contemplou corno

pes,soas. os. lepro!'l?s da, Gal�léja. Êle, ;'ê I !,Trav. d.O OUVid.or, 36-2°-s/1::' personal idade que e dom de Deus e"�q\l� ç!'ta no 'pl'ojJ-m:. ?5' -tRIO DE JA�EIRO"
do de cada vida, capaz de dar frutos à: ,(uz" do seu amor;

' '."

Se não tivermos o amor de' Cristo e não considerar-
mos os demais como pessoas, não estamos vivendo na ple
nitude das nossas possibilidades.

� A •

,
.. enCla.

Além dos inúmeros gene
rais que o visitaram, o mi
nistro Teixeira Lott recebeu
ontem, em seu gabinete, os

deputados Armando Falcão
Vieira de Melo e Horácio
l.afer com êles; palestrando
longamente. Estas visitas, o

general Lott as recebeu nos

intervalos de suas quatro
viagens ao Catete, para con

·-fel'J"ilciar com o presidente
Nerôu Ramos.

Os oficiais presos
Além do general Delso,

que já foi exonerado do car

go de diretor de Pesquisas

Senhores Comercianfes·
e lodustriais

o Impôsto de Renda pago sôbre o lucro real, apura
do pela escrita comercial, é mais justo do que o calcula
do pelo lucro presumido, com base na escrita fiscal. Pa
guem somente o impôsto devido, encarregando o nosso

Escritório da feitura das suas escritas. Aceitamos tam
bém escritas atrasadas.
ESCftITÚRIO CONTÁBIL-IMOBILIÁRIO PERRONE

Rua Deodoro, n? 11 - Caixa Postal nO 355-
Fone' nO 3222 Florianópolis.

CINEMA NO
CATETE

RIO, 16 (V. A.) - O "Diá
rio da Noite" reproduz em

clichê, o programa da sessão

de cinema do Palácio do Ca
tete na noite de 10 de no

vembro. Assinala o vesper
tino a ironia dos títulos dos
dois filmes a que naquela
noite, o ex-presidente assis
tiu com seus auxiliares de

govêrno: "Aves sem

Asas" e "Almas em Deses

pera" ..•

Preceito do Dia
SAúDE INTEGRAL

A saúde física da crian

ça merece tôda atenção dos
médicos e higienistas. Mas

cumpre zelar, também; .pe
la sua saúde mental,

-

para

que o desenvolvimento cor

poral se . faça harmoniosa
mente com o intelectual e o

moral.
Zele pelo desenvolvi
mento mental de seu fi

lho, educando-o segun-
•

(lo as normas da higie
ne mental. - SNES.

Divórcio

•

•

Primeiro aniversario de falecimento
Vva. Alda Neves Hildebrand; filhos, genros, nora

e netos convidam os parentes e pessoas de suas rela
ções ·para assistirem a missa que mandam celebrar,
pela passagem do 1° aniversário do falecimento de
ERNESTO ·F. HILDEBRAND, na Catedral Metropoli
tana, dia 20, às 7 horas.

Agradecem o comparecimento.

blJ1dora ... Rü1u R.C.A.

·Vlt.�. Valnd... DIIcH.
(�A8A Ml8cmANIA Illalt1·

Cema Biblia na Mão

, ..

_-';;-��,�:"
,

AQUECEDOR

EtÉTRICO

��4-
,IMERSÃO e

Cepacidade 30 UTROS

• .Construldo inteiramente de
cobre.

• Aquectmento -.ultra rápido.

• Játo abundante ,na iernce
fatura desejada.

O MISTURADOR DÁKO. de 'ev ,

togem tnstcntcnec, permite o

maior e5C910 de grad40çQ�' ,Qe
TEMPERATURA.

• 1.1!

§))i�f;
I

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

-
'
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-�
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(,No (,endculo,�
SEXTA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO

Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo
da perfeição. (Coloss. 3:14). Ler Colosso 3:8-14.

ORAÇÃO
Nosso querido Pai Celestial, agradecemos-te o teres

mandado teu Filho para mostrar-nos como devemos viver.
Enche-nos de teu amor de tal modo que vejamos só o que
é bom em nosso semelhante- e atendamos às suas necessi
dades !1� espírito de 'Cristo. Amém.

CAPOEIRAS

Na rua Tiradentes a casa

CENTRO EXCURSIONjS·TA 'Í\RNOLDO RAULINQ"
I

':,�PEDICIQtiMlli) -

FUNDADO EM��16-9-54

Um ótimo lote de terreno
� no Loteamento Portela.

PENSAMENTO PARA O DIA ., Tratar com Eduardo San-
Coro o amor de Cristo em nós podemos ser ínstrumen- tos. .,

I
Los para fazer Cristo viver em outros.

, ' I Rua Visconde de Ouro
BARBARA V. MYERS (Califórnia) Preto, 81, Fone 3726. i '.

JOVEM CATARINEN_SE !
AGORA QUE SURGIU A TuA SOCIEDADE\ TERÁS

- . - e v

MAIORES' OPORTUNIDADES DE CONHECER A

'TERRA CATARINENSE, NÃO PERCA TEMPO, EN

VíA=-NOS HO"'� MESMO, TEU NOME. E ENOERE-
I

,ÇO ·A CAI)(A POSTAL 489- FL.OAIA,NOP.OLlS�S.C.
t

.s:

,_. �--_..� ._�=�
.

Delegacia:Fiscal �
TABELA DE PAGAMENTO DO M:íl:S DE NOVEMBRO

DE 1955

NOVEMBRO:
21 Ministério da Fazenda, Poder Judiciário, Tri

bunal de Contas e Procuradoria da República.
22 Demais Ministérios.
23 Procuradores de ativos e os que não recebe-

ram nos dias acima.
24 - Aposentados defín itivos,
26 - Aposentados provisórios e salário-família.
28 - Procuradores de inativos e os que não recebe

ram nos dias marcados.
29 - Pensionistas militares e provisórias. (meses

de novembro e dezembro).
30 - Pensionistas civis (meses de novembro e de

zembro).
DEZEMBRO

2 - Procuradores de pensionistas
vembro e dezembro).

3 a 10 - Todos os que não receberam nos dias
dos.

(meses de no-
I
1

tabela-

NOTA: Os inativos deverão apresentar ao funcioná
rio pagador o título eleitoral ou documento do sr. dr. Juiz
Eleitoral para anotação no verso do cheque.

2. As pensionistas estão dispensadas de apresenta
ção de qualquer documento em virtude de decisão do Tri
bunal Superior Eleitoral. .

3. A comprovação dos funcionários a'tivos será fei
ta pelo respectivo Chefe, juntamente com a frequência
do mês de novembro.

D. F. em Florianópolis, 9 de novembro de 1955.
Ione da Costa Melim

Delegado Píscal-Substítuto

Fabricados nos tipo, "._

!\ori"ontaJ e -"(eltic.al. :"
' -·\!#:'f�n·

� . �-,.�_. � ' __ , ,_

� G

• Construção s6Iida�'-�endo a c:aixa interna de COBRE e

revestida de material altamente ISOI.ANTE (lã d� vidro).
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada. �
• Controle autcrnértco de temperatura gqt·�OSI.Ai�
"" q",e IHogmWnJ �ande EC.QNQMlA. »>: ,::::;:;;;.7;,.: ... .;:.

(&17 1!tZ�(J" '�����;=� --".. :" ..

V 'ft
--- .•.�.-- l

,�C, RAM9S �.A. Comélpio e AgêDCI,as\ ·.)i'..r:.:·���C)ao P,"tOI, t.Fpohs.i ••St••Catar.IDa . ". ,-,

(

H..D·...

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

I '

._,.

·"'-·ii;::�;: "-'-4
�,..f

,
.

.Ú"i'-�y,2;��;'�'4��
AQUECEDOR EL.:i!TRICO CENTRAL

Capacidade:
100 a 1.000 litros.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Festividades de
Catarina

Saeta CLUBE DOZE DE AGOSTO

Perdeu-se um relógío de pulso, de senhora, marca

MASSON - folheado, no trajeto da Avenida Mauro Ra

mos - Rua Dr. Ferreira Lima - Almirante Alvim, até à

Praça Getúlio Vargas.
. Pede-se a quem' achou, o obséquio de entregar à Rua'

irmão Joaquim n=. 22, ou na Portaria da Secretaria da

Agricultura, que será gratificado.

BAR- E" AR'MAZEM
Vende-se um bem montado bar, tendo uma sorvete

ria e armazem com um balcão frigorifico.
Ver e tratar no Empório Barriga Verde na Av.

Mauro Ramos 213.
(REGISTRADO)

DACTILOG.RAFIA E TAQUIGRAFIA
•

PROF. LíGIA DOS SANCTOS SARAIYA·EMPREG,O
Rapaz capacitado para Qualqúer serviço Procura em- atende aos interessados diàriamente das 9 às 12 e das

prego.
.

, 14 às 18 horas-

Informações no Albergue noturno com o senhor An- ENDEREÇO: Rua Feliciano Nunes Pires. 18
tôriio Campos Rua General Bittencourt. "('el. 311S.

Expresso Florianópolis LIda.
. .'.

.

�-'::i

.'
1 ransporte de çargas em geral entre

FlORIANOPOLlS, CURITIBA E SÃO PÁUlO,
�

.

PROGRAMA DO MÊS DE NOVEMBRO
DIA 19 - SÁBABO - "SOIRÉE", DAS 21 HORAS

ATÉ ÀS 2 DA MADRUGADA.
.

PADROEIRA DA ARQUIDIOCESE E DO ESTADO DIA 27 - SÁBADO - CINTILANTE - "FESTA

EDITAL DE CONVOCACÃO DAS LUZES", UM DESLUMBRAMENTO DE LUZ E PRA-
.

�

I
TA. UMA NOITE INESQUECíVEL, COM SURPREZAS

Dom Joaquim Domingues de Oliveira, por mercê de e ENCANTAMENTO. VALIOSA COOPERAÇÃO DA
Deus e da Santa Sé Apostolica, Arcebispo Metropolitano. "ELETRO-TÉCNICA" - A LOJA CHIC DA CIDADE.
Assistente 'ao Solio Pontificio, etc. 'tESERVA DE MESAS NA SECRETARIA DO CLUBE,

Aos que o presente Edital, virem, saudações .• paz e )AS 8 ÀS 11 HORAS.
benção em Jesús Cristo. SÁBADO, dia 27, cintilante FESTA DAS LUZES,

Fazemos saber, que de acordo com a praxe estabeleci- com muitas surpresas e encantamentos. Valiosa co-

da e a piedade dos fieis, celebrar-se-á no dia 25 do corren- operação da Casa "ELETRO-TÉCNICA", a loja chie

te, feriado estadual por decreto-lei de 12 de julho de 1938, da ci-dade. Reserva de mesas na Secretaria do Clube,
a festividade de Santa Catarina, Virgem e Martir, Pa- das 8 às 11 horas:
droeíra da Arquídíocese e do Estado, pelo modo que segue: O programa da cintilante reunião é o seguinte:

1) A's 10 horas, Missa Solene, com Assistencia Ponti- la. Orquestra do Clube Doze.

ficaI.' 2a. Conjunto de Ritmos do "BLOCO DOS XX",
2) A's -16 horas, Procissão com a imagem de Santa Ca- com recém-contrato pela RÁDIO RECORD

tarína, para a qual convocamos todas as entidades e ínstí- DE SÃO PAULO, com "show" de ACOR-

tuições católicas desta Capital que nela deverão tomar par- DEON.

te, designadamente pela seguinte forma nesta mesma or- 3a. TALõES PARA O BINGO DAS LUSTRES a
. realizar-se no dia 10 de ilezembro.·dem:. _ _

Cruz processional, Grupo de anjinhos, Colegio Coração 4a. Apresentação de dez MISS e RAINHAS DE

de Jesús, Asilo de Orfãs, oruzadtnhos, Congregações Maria- CLUBES.

nas l!�-emininas, Associação de Santa Terezinha, Associação 5a. Apresentação de MISS S{\NTA CATARINA.

de Santa Zita, Damas de Caridade, Apostoldos da Oração, 6a. APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATAS AO

Ordem Terceira Feminina, Ação Catolica, Abrigo de Meno- TITULO DE "RAINHA DO CLUBE DOZE".

res, Oolegio catarínense, Congregações Marianas Mascu- DANSAS ININTERRUPTAS - SURPREZAS -

Iínas Irmandades, Ordem Terceira, Carro Triunfal, Rev- - BRILHANTISMO -

mo:' Clero, Palió conduzido pelas Autoridades especialmen
te con;idadas. Banda de Musica e povo.

·Antes da supra-mencionada hora, as reteddas Asso-

'ciaçõe� e Entidades se postarão dentro, no adro ou mesmo

RE·LOGIO PERDIO-Oróra da Catedràl, cada uma no lugar que lhe. fôr reserva-
.

doe competir no préstito.
-

"'-i oada Associação deverá' apresentar-se com OS respecti
'Vos' esta�dartes e distintivos.

.

O préstito desfilará continua, lenta e Iníterruptamente,
i,--é, sem qualquer parada nem precipitação na marcha.

Os fieis e famílias que não puderem acompanhar a pro
cissão' deverão postar-se nos passeios das- ruas elo trajeto,
para assistirem à sua passagem.

. O préstito' obedecerá ao seguinte itinerário: Praça 15

üad(j' do Palácio); Ruas Felipe .Bchmidt, Deodoro, Vidal
Ramos, Arcipreste Paiva, Pereira Oliveira, lado do Ipase) ,

Rua ,Anita Gartfialdí, Av. Hercílio Luz, Rua Fernando Ma

chado e Catedral.
.

Para a solene' Procissão convidam-se as meretíssímas

Autoridades, os fieis e a população em geral.
Sendo costume, aliás muita louvável e piedoso, enfeita

rem e ornamentarem os fieis as ruas e fachadas das Casas

em círcunstancías semelhantes, o mesmo se pede e se es

pera por ocasião da Procissão de Santa Catarina, gloriosa
Padroeira ela Arquidiocese e do Estado.

Desde já hipotecamos bençãos a todos quantos de

qualquer modo concorrerem para o brilho da Procissão da
excelsa Padroeira.

Florianópolis, 12 de -Novembro de 1955.

De ordem e comissão de Sua Excia. Revma, i····························_·.•..•.•••..•••! '.;,','DOCES.Mons. Frederico Hobold, Vigario Geral. •

R na H I IJosé Renato de Souza, Provedor da Irmandade do SI. � eslauri!l. . 8118 I'
"Aceítam-se encomendas de

. Sacramento �. \ :
, .'

.U " �
. -�.. àGcinhos em grande vari�

Heitor Dutrã, S'ecrétarto:'�---�'<-: I dade; Tortas e Bolo de N01-

: RUA lUrechal Deodoro li. '

I
va, Salgadinhos para Batiza-

: Bm Lages, no sul do Bru1l, o melhOrl dos _ Aniversários e Casa-
• Deaeonto eapeetal para OI aenhor.. 't1&lan" mentos.

:
.

Rua CeI. Melo e Alvin 17.

..........................a••••••••••••••�::-�:{ Tel. 3.416

CURSO "SANCTOS SARAIVA""

- COM VIAGENS DIBI:TAS E PERMA NENTES EM CARROS P&OP&108

(llIêncla n. Blo de 1&neÚ'o e em Belo Don.ont. co.. trire,...It•• ad
ai. 1'111..10 .0. & Euapr_ de Tranaporte 1Iin.. Gora" 8/.&.)

MA'l'ltIZ: FLORIANOPOLlS
EJJcrlt6�"io:

Rua Padre Roma 50 - Terreo

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n. ln

Fones: 2534 - 2.53f1
Caixa Postal, 435
End. Te,legráfico:

sandrade e Transpolia
--o-

I'ILIAL: 8.&0 PAULO

Viaconde do RIo Branco
(812,11)

Aven1!1a do Baado 18een8

t}" Telefone: 1I7-S0-1J1
'rel.rone 1211

Jendereço. Telegrátlco
Santidra e Transpolia

....ca-

São Paulo - capital - sr..

Endereço 'l'elegrátlco:
Sandrade e Tl'anspoll.

-o-

<'.i.li.'il��"ii::�\l>%>lit1!,'l!1if,f":","-�-�-----:iti'"�.��.:�--:��_:-;.;�.:e.,!.�:::::.�1"'���.;.<

'ALTA COSTURA
. .....�OF

Por haver contratado afamada modista do Rio de
Janeiro, "A FLORICULTURA" avisa as suas distintas
.lientea e a sociedade de Florianópolis, que caba de rea-

brir o seu atelier de costura.
• ,

Trabalho garantido em talhe anatômico nos mais re

centes modêlos.

�--
-

CHURRASC'()?
Ven-de-se; ALI NA CHURRASCARIA SA0 JORGE, NA RUA

FREI CANECA N° 103 É O MELHOR. NÃO PASSE
Uma copa. laqueada, cõr MAIS A "PONTE A PÉ" PARA UM BOM CHURRASCO.

.Uma linda ca�a de madeira, toda pintada a oleo, verde, com 6 cadeiras esto-
.

ATENDEMOS ENCOMENDA PREVIAMENTE PE-
envldraçada: venezianas, com 7,40 de frente 9,00 de fun- fadas, uma mesa elástica e LO TELEFONE 2727.
dos, varandão, 3 quartos, sala, varanda, despensa, agua, - uma cristaleira.
luz, chuveiro el,etrico, fogão econômico, tanque, quintal . Preço: Cr$ 4.000,00.
com arvore f'rutiferas, muro na frente, etc. por 120.000,00, Tratar na Avenida Mauro
sita a Rua Campos, Novos 63, nésta Capital. Motivo: Ramos; 245, ou pelo telefone
viagem.

.
, __ 'c,," ;,._ 3.289.

Tratar no mesmo. endereço.

.�tenção
Vende-se, por motivo de

viagem, uma banca de Jor
nais e Revistas instalado no

melhor ponto da cidade -

(Jardim Oliveira Belo, Pra

ça 15 de Novembro, À tratar
na mesma com José Coepo..

A FLORICULTURA
Rua Felipe Schmidt, 46 - Fone: 24-69.

-�•••••••••••••�........_ - a-a _ .-•••••••�

DEPOSITO (ProJUra-se)
Importante firma prOCUI':L para alugar, com área de

300m2, de preferência com terreno ao- lado. Cartas para
"Avila" na Redação deste jornal.

.

.AO Ma,"hAl D.""'or.. a4JA &,. cnJ�. ���.
CURlTIU . tT.u:CIU.... ,·.,"OSEIIHAII "AIW!IA -

t Missa de Sétimo Dia
�. Qlll-IA� lIVRAMENJP::RfZZINI

-

- :. �
#I

Arthur Livramento e família, convidam aos parentes e

pessôas de suas relações, 'para assistirem à missa que
mandam celebrar dia 18 sexta-feira 'às 7 horas na Catedral
Metropolitana, por alma de sua inesquecível filha OTILIA,
falecida em Sá;o Paulo. Aos que comparecerem à êste ato
religioso, antecipam seus agradecimentos.

C, RAMOS S/A

Comercio - Transportei
RUll Joio Piuto, 9 I'pou,

Emprêgo
Grande Empresa nacional tem algumas vagas pura

• I

l'aptzes para serviço externo. Boa remuneração. Respos-
ta a êste jornal, por carta escrita pelo próprío punho, ao

na 160.
.

PROGRAMA DO l\f�S--DE NOVEMBRO
Sábado - Dia 19 - "Soírêe".
Sábado - D�J3G1--,-."Sotl'ée". _

Nota: Por lhÓ'h'ifô de conveniencia
transferida para Dezembro a

"Festa das Luzes".

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Do contrário acompanhará Monsenhor. Bauer,

•

Dep. Alfredo
l:herem

o deputado pessedista AI
tredo Cherem foi eleito Pre

sidente da Comissão Perma
nente da Assembléia Legls

-------------:---:--::-:---:----:-:-:9:::::- lativa do Estado, obtendo 5Florianópoli>l. Sexta·feira, 18 de Novembro de 1 55
votos a seu favor, contra 4

d I- d d P .-d� dados ao deputado pedecísta es Igao .

o-se o. ar.1 O.. .

I inda a pasS8uem do �ube:s ��::�;�e�i�:��iS� ��� l'i���i�. ��r���dO ao Dn-etó- �:'���;:Oe ���t��te��;�ar:�� ��c�����':;:� J: ;��ad�� f��.�
'1 �;:���ca c��:���g�O�!�it�,� ��

AI re'alenidtoaoRda'emPloltsa,dodJoOSépdaer'tMl'dio- cleB1r9u5s5q.ue, �m 31 de outubro campanha política da Fren- quídíocese, conseguiram com transgressores acima enume-
te Democrática e EM PROL malediscências e intrigas rados. - Finalmente, não

1i1 a'no do G'overno do' Trabalhista Brasileiro que limo. S111'. Presidente do DA CANDIDATURA CARLOS sanções e restrições da pró- sendo atendidos os-justos re
também obteve cinco votos. Diretório Regional do Parti- MORITZ, candidato de opo- pría Cúria Metropolitana clamos deste Diretório e Con-
Logo após a eleição, usa- do Vemocrata Cristão, FLO- sição ao P. D. C. municipal. contra o citado Sacerdóte. selho, fica desde já preva-

O 'te h
ram da palavra os deputados RIANO'POLIS ._;_'Esta campanha e as ex- 6) - Pelo exposto ainda lescendo a nossa renúncia

. Sr. Sma r�.'., una Alfredo Cherem, ngradecen- pressões usadas em discursos solicitamos informes de Co- coletiva dos cargos que ora
do a distinção, e os srs. Ru- Prezado Senhor:

por nossos companheiros (de mo foi" convocado o Diretó- ocupamos,
bens Nazareno Neves e Esti- O Diretório e Conselho Mu-

Fpolis.) colocaram o Dírató- rio R�gional para tratar da Cordiais Saudações As-
Ainda na. mesma ocasião servir ao bem comum, que valet Pires que se congratu- nicipal do P. D. C. de Brus- rio e Conselho de Brusque em EXPULSÃO de Monsenhor sinados: - Leopoldo Bauer

usou da palavra, entre ou- exige dele um sentido dinâ- laram com os eleitos. que, vem expor e .protestar I

posição de "TRAIDORES" e Harry Bauer e demais pede- _ Presidente - Dr. Altecír
tros que já 'noticiámos, o Ve- mico, uma inquietação cons- pelo seguinte: ao candidato a Prefeito opo- cistas, quando o Presidente Caron - Ivo Moritz - Ante-
reador Antônio Apostolo, tanto. 1) - O Diretório Regional cionista ao PDC em plano e do D. M. de Brusque, um dos nio Goedert - João Batista
cuja oração transcrevemos E essa a legislação que SR. ANTONIO P. do P. D. C., numa atitude situação privilegiadas ante o Vice-Presidentes do Diretó- Martins - João Belli -. Ma-
a seguir: lhe encaminhamos, no pri- PEREIRA irrefletida e precipitada aca- eleitorado Pedecista, estabe- rio Regional, não foi convo- noel Morelli - Lauro Muel-

O desenvolvimento da po- meiro ano de govêrno de V,
. reco'lh"l'do a'

ba de expulsar Monsenhor lecendo confusão éntre os cado. Estranhamos que o

Di-Iler
- Hercilio Barril - Anto-'V d t Encontra-selítica brasileira jáma is de- Excia. e nos, erea ores, e·

.. Harry Bauer e outros compa- próprios elementos do Dire- retório Regional, tão zeloso nio Barni - Antonio Primo
vera perder de vista as nos- mos a certeza que, por ela, quarto resl�rv�dod sst H;SP�- nhaíros, - Atitude írrefletí-

tório e Conselho locais. Haja dos direitos e deveres estatu- Contesini - Mario Mayer _
sas realidades geográficas, possam su rg ir os elementcs l tal de Canda e es a api- I da e precipitada, confirma- visto que os representantes -sártos te�ha levitado esta I Osny ·pereir.a - Hilário Tor�Os nossos problemas de seguros e definitivos para a I tal o nosso. p. rezado .conter-. mos, pois manda a sã razão 11 J

-

.-

d t t do PDC Regional, em cam- convocaçao. mana - Wl y Foppa - oao
govêrrio e de administração construção da teoria do Di- .

Anton: e

d
IS �l: dO am�o ,sr. que com adversártos políticos punha política no município, 7) - Assim o Diretório e de Castro Ramos - Osvaldo

devem ser equacionados em re ito Municipal. n 01110 e a ua ereira, proceda-se fazendo política Conselho Municipal do PDC Maffazzolli _: Aron Scharl'E ao terminal' suplente de Vereador pelo não procuraram quaisquer
termos de áreas territoriais., , quero ex-

P. S. D. e alto funcionário da
de unificação, quanto mais entendimentos Coll1 o diretó- de Brusque, solidários com - Antonio Maffazzolli - Jo-

E a imensa extensão territo- pressar os meus agradeci- com cnmpanheírcs de ideal; 1'1'0 municipal ou _seu Presi- Monsenhor Harry Bauer, a sé de Oliveira - Alfre-do Vi-d Penitenciária deste Estado. 1r-ia] do país deve ser postu-. mentos a to os os meus co- com inimigos políticos co 0- denta, demonstrando clara- maior legenda Pec1.ecista no eira - Evilásio Espindola. -

CA ,"O ESTADO", visitando-o, tlado básico, quando quiser- legas, da amara, que !I1Ul- cados em campos opos os pe- mente segundas intenções. Estado, e demais' compa- Confere com o ortginal, emb
.

d d formula votos de pronto res- -

e reerguimento administra- to em compreen eram a las circunstâncias do mo-
3) _ E' digno de nota que nheiros expulsos, Vem solící- 14-11-1955id difi tabelecimento. -

possibilidades do desenvol- necessi ade da co I [cação
61•••_.

mento -ou da época procura- lideres udenistas locais alar- tal' reconsideração formal e Lauro Muller
vimento. E. pensando com Municipal, dando o seu in te- se manter boas relações pa- dearam, com bastante ante- pública do ato de expulsão Secretário Geral
serenidade na reconstrução gral apoio para a aprovação

TROI'A-SE ra, dentro dos ditames do
cedência, que Monsenhor

Li-I �_�:�,e reerquimento admin istra- do mesmo, e a harmonia " ideal, conquistá-los, quanto b 1 tt
..

B 1 -

tivo, devemos subordinar existente entre o Prefeito Troca-se coleção de selos mais com elementos de casa c���a�h�r;OI�tiC�us��bO�'� UM M"USEU E UM JARDIM 'BOTANICOtôdas as iniciativas possi- dr. Osmar Cunha e a Asso- universais por uma espíngar- cujas atitudes merecem I'eS- elementos preponderantes do
veis nêste campo e um recúo ciação Comercial que tam- da em bom estado, dois ca- ?e�to �: s� erradas,. merecem PDC Regional hajam concor- Bom dia, sr. Pref�ito. contribuição a idéia que,
do centro para o interior. bém cooperou para o êxito

nos, qualquer calibre. md�l!genCl�. - _O Julga.m.en- dado com a solicitação em Ante-ontem, debaixo de por certo, haveria de se a-
Isto é, devemos subordi- da elaboração do Código Mu- Vêr e tratar à Avenida Rio i to Intranstgente do proximo contrário do nosso Presiden- um .co�ple�o regoaijo dos lastrar por todo o Estado e

nar a técnica da organiza- nicipal. Branco 174.
I
refl�te : itdemdon�tra mal�a-I te. Estes líderes udenístas flonanopohtanos comemor�. no "amanhã" muito mais

ção do Estado, a um proees- E, o sr, Prefeito Munici- .

/ I
de e eS�lr o. e vingança, m- 'ainda alardearam com bas- mo� a passagem ?O seu p�'l. enriquecidos ficarariam Mu-

so de descentralização que pal, temos a certeza dentro
I C()�p�t�veis .co� os elevados

tante antecedência a expul-j melro ano de ?"o�el'llo, muito seu e Jardim Botânico que
atinja a todos os setores de da lei e da justiça, tudo fará

O· CEL. SADOCK prmcipios e ídeaís que deten- I
-

de Monsenhor Bauer do
I embora a maioria da nossa pretendemos faça V. Excia. '�;'I 1· t d d

sao
,.

L
.

I t'
-

D 'tsuas atividades desde a pe o engranc eClmen o o
, 'emos. .

P rtid .

AssembleIa egls alva nao entre as mUI as razões
União até aos Distritos. nosso município que, em boa DEMITE-SE 2) - Atitude-irrefletida, a4) � O Diretóri,o e Conse- permitisse as congratula- que justificam tais realiza-
Mas urna evolução dessa hora, o povo de Florianópo- RIO, 17 (V. A.) - O coro- preCipitada e unilateral, re-

lho Municipal mantiveram- ções 'de todos os repl'esen-- ções, a citar que qualquer
natureza precisa contar com lis o elegeu para seu gover- nel Henrique Sadock de Sá, confirmamos, .POiS, merecen- se dentro _dOS compromissos

I
tantes do povo barriga ver- que traga em si uma cente-

elementos de autonomia mu- nante. em ,ofício dirigido ontem ao do Monsenhol. Pascoal Go-
convencionais ass u m i dos, de, o que, absolutamente, lha de Deus anseia por po�nicipal bem ·definidos. En- RETIFICAÇÃO ministro da Justiça, pediu mes 'Librelotto �ossos l'espei-
com excessão de 25% dos I n.ã� tirrou o brilho das fes- der ver entre as maravilhas

tre os instrumentos com que Por ocasião do Coquetel exoneração em caráver irre.,. tos como· Sacerdote, o acu-
seus membros que influidos I trvldades, comenta·se o fato que habitam nossas matas,

podemos enriquecerr as ado realizado na noite de 15 do vogável, do cargo de coman- samos como p_olítico, <visto
c m as atitudes � insinua- por ser uma injustiça de po- corno bem idiz um recente

ministrações municipais es- corrente, devemos assinalar dante do Corpo de Bombei- que..
em flagrar:te desr�spe�- ç�es de Mons. Librelotto e Sr. lítica mesq,uinha. artigo sôbre o Jardim Botâ·

tão duas técnicas indispen- que esta festa foi oferecida ros do Distrito Federal, que to a hom-ologaçao do Dlreto- F1ernando Bastos contra o O certo e dar presentes e nico de Nova York.
sáveis, concebidas entre nós pelo Sub-Diretório do P,S,D. exerce desde 30 de março de rio e P. D. C. local, com apro- Diretório e Conselho locais, não pedí-Ios em ocaso como A grande dificuldade será
pelo dr, Delorrenzo Neto, jll- do Estreito, cujo Presidente 1951. vação do Diretório Regional desligaram-se do Partido e esta, entretanto, inverte a para V. Excia. a escolha erista especializado que criou é o nosso valoroso correli- Aguardará o coronel SadD- (e registro na Justiça eleito- d dicaram-se á campanha ordem natural das coisas e aquisição de uma área de
a teoria da codificação e da gionário Odilon Bartolomeu ck, no PÔ'3tO, o substituto, Iral) aquele Monsenhor e o Sr. p�inio Salgado e Carlos Mo- peço a V, Excia. um outro terras que permita sua na·
planificação municipal no Vieira. --,- --

ritz. _ Si traidores houve presente para a capital ca- tural expansão e que fiqueBrasil. Esta cordial reunião teve I Lotar.·s do' E.stado em Brusque note-se a vota- tarinense. ao alcance do público porFlorianópoli; não podia lugar no Bar Pérola,

haven-l" ção "Juarez" com pouco mais De longo data venho estu- linha ou linhas regulares de
deixar de adotá-las, para se do oferecido o Coquetel em

de 1.000 votos e "Plínio Sal- dando as possibilidades de coletivos.
integrar ao lado dos municí· nome do Diretório, el)mo seu RESULTADOS DE ONTEM gaelo" com quasi 4.000 votos, termos nossa terra, manti- Sr. Prefeito Osmar Cunha,pios pioneiros da reforma, orador oficial, o confrade

_ Houve traição. apenas no dos pela municipalidade, um agora que passou um ano,A C b I T
' 1.130 - Cr$ 250.000,0,0 - Flo).'ianópolis -tanto assim que o ilustreI' cy a ra elve.

âmbito federal e esta foi ex-' MUSEU e um JARDIM BO- "a casa" está em ordem eC h O d O C h 2.300 - Cr$ 25 ..000,00 - JoaçabaPrefeito dr. Osmar un a, r. smar UH a agra-
clusivamentJe da U. D. N. 10-:- TÂNICO. Como associado pode V, Excia. realmente dar, . d d h 1 9.495 - Cr$ 20.000,00 - Mafrase empenhou no pl'lmell'O ecen o a omenagem, e- desta sociedáde orgulho que ao ;leu govêrno o impulsot f, 1 d 5.903 - Cril! 15,000,00 - Caçador cal.

ano da sua administração van ou ao ma e sua ora- 'ii'

sall'entar é o CI ube de Caça, Tiro e que sei, V. Excia. dará, per-,
-

b' 1 d N
A 10,323 - Cr$ 10.000,00 - Florianópolis 5) - Cabe-nos -

em elaborar a reforma inte- çao um rme e ao 1', ereu
que a ,visita ele Monsenhor Pesca "Couto Magalhães", mita que peça a inclusão

gral da sua legislação. � De- Ramos, insigne Presidente

REAlIZACO-ES MUNICIPA.IS !Harry Bauer a BrusqU'e e seu tive oportunidade, pOl' várias des�a sugestão que agora fa-
lorenzo Neto, em menos de da República.

interior restringiu-se exclu- vezes, de conversar a respei. ço.
um ano, nos deu êste monu-

Está em vias de con�iusão, Comentá-se que está em sivamente ao candidato a to com o sr. Presidente, sr. I Não me pei-co em justifi-mental Código Municipal

SR FRANCISCO a magnífica PONTE sôbre a estudo!,> a construção de UM' Prefeito do PDC (ja que Luiz D'Acâmporà bem corno
I
cativas por que o assunto é

agora transformado em lei
HOTE'L NA LAGOA. I 'b 1 tt

- diversos outros membros do por demais do interêsse pú-• ',,' LAGOA DA CONCEIÇAO, Mons. LI l'e o o
.

na,o o
pelo ár, Osmar Cunha, a

que o atual Administração. Tal se confirmando, au-. apoiou) e este candIdato, por Couto Magalhães e, todos
1
blico e do domínio de to.dos.mais complexa e extensa, e LAMARQUE do Município, continúa le� mentarão cem por cento as' sua vez, oriundo de outra êles, além de aceitarem ple-: Apenas me limito a solicitar

importante codificação 10-
vando a bom termo naquele possibilidades turfitica des-

I facção partidária, soube res- namente a idéia, pl'ontifica- I mais êste grande presentecal, em vigor no Brasil. Francisco Lamarque vê
apraziV'el Sub-Distrito. te' privilegiado recanto do peitar a posição do PDC na ram-se, em virtude da facili-I para nossos filhos e púaTendo em vista êsses ele- transcorrer, na data de ho·
A importante obra será InterIor da Rha, no qual a campanha conjunta, dad'e que encontramos na a-

{
nós próprios. •

mentos que revelam, pode- je, o seu aniversário natalí·
provavelmente aberta ao

I
D:1h::'c:::t foi pródiga em elo-' Indignas atitudes e int-er- quisiçãO, de, contribuirem E que V. Excia. continue

mos definir o Direito Muni- cio. .

trafego, no dia de Natal, 25 t::u de exuberâncias que ca- ferências Udenistas, entre- com os especimens existen- a levar nossa FlorianópoliscI'pal como tlm Cou.l·unto sis� I Antl·go funcionário dêste tes em nossa ter'r'a del1tI'o par'a olga d' d t
-

de DeZ'embro. I tivam à primeira vista, tanto, depois de Mons. Bauer ' ., , u r e es aquetemático de normas peculia- Jornal o aniversariante e· lógicamente, da medida do que sempre mereceu.
res as coletividades descen- xerceu as funções de Pag�

���
possível, Isto representa Cordialment�h'alizadas, num determinado nador, estando presentemen· .-
uma pequena parcela de. Edgard Bonnass_w da Silva

grau de ordem' jurídica.
.

te afastado por motivos de �. -
. • .:;- �. i'

A reforma substancial das saúde. -------------------------

leis municipais só deverá Operário zeloso de suas

ser empreendida qúando obrigações, cumpridor de

possa significar uma garan· seus deveres, quando em ser·

tia para a população. viço, foi sempre um valoroso
Essa aspiração assinalou cooperador .dês-te Jornal, ao �

profundamente a cod1fica- qual serviu desde 1920. i �
ção Romana das leis civis. Nesta oportunidade, ao :. Os homens de Santa Catarina, no cenário nacional, mtegram uma notavel

� rec'esse, avec clichê, na Gazeta.
E' o que pretendemos a- par das manifest�ões �e jú.·: elite ele valores morais, a dignificar oS mais altos postos da República. Por que essa .q;p:1issão? Rotipa!tingir no Direito Municipal, bilo de seu grande número � Nerêu Ramos, reserva moral da Nação, na hora aflitiva e angustiosa qUle a

�
Gostaria imenso de entrevistar o· sr. Jorge Lacer-

afim de dar uma legislação de amigos! os de ° ES!fADtO � Pátria parecia abismar-se na desordem e na ilegalid,ade, fO,i c��madoO' à Supre�a da, para conhecer mais alguma coisa secreta dos últi-
progressista ao administra- se associam as mam es a· • Magistratura. E de logo, pela sua austeridade e esplrito publrco, se fez garantIa mos ac.ontecimentos nacionais.
dor progressista, E, como ções, formulando. cm melho· � da continuidade do regime, sem que fossem necessárias excepcionais restrições O sr. Lacerda, e o seu partido, o P. R. P., são anti-deverá ser o Prefeito Muni· res votos de felicidades. � nas franquias democráticas.

� golpistas.
cipal para que seja esse ad- � Dentro em horas normalizou-se a :vida das instituições e o Pre3idente se viu pres- 'A U. D. N., ,o P. D. C., em parte; e a Gazeta, porministrador progressista? I',ON-VITE � tigiado pe-Ia maim sorna de forças pOlíticas até agora reunidas em tôrno do Catete. aqui, são golpistas.'!. sui generis!Ora o Prefeito deve ser um ,", "I D, Jaime Cardeal Câmara, eminente barriga-verde, preside Os destinos da No meio dessa confusione, não seria demais me-administrador que tenha es· À Diretoria do "GREMIO � Igr'eja no país, com apostólica devoção. Nos acontecimentos últimos teve genero- ter o meu anzol para pescar aLgo de rotineiro!pírito de justiça e o senso PRIMAVERA", a n e x o a � sa intervenção pessoal, para concorrer wm a sua re.speitável autoridade, na pa- Com o golpe, o sr. Laeerda seria golpeado; semdo futuro. "TURMA DO PASSA BEM", � cificação dos espiritos.

.

êle, os outros é que o foram. Como estará o sr. Lacer-Um homem que vê a ado
tem a honra de convidar V.S. O Ministro Luis Gallotti, à testa da Justiça Eleitoral, mais uma vez s'e pro� da, anti-golpista, vivendo no meio dos golpistas? CO-'ministração pelo ângulo da
--e Exma, Fal1iília, para a

� jeta como jurista do mais apuradO quilate e como homem de invejável capaci- mo os golpistas estão olhando para o sr. Lacerda, anti-rotina que não muda, não
"soirée", a realizar-se na I. dade de trabalho. golpista?tem horizontes: não pode noite de 19 do corrente, sá- l Na organização 'e efetivação do pleito de 3 de outubro, éouberalll-Ihe res- Olhares de rotina, na certa!.....................,...
bado próximo, ás 21 horas, � ponsabilidades as maiores, que ele soube receber e desempenhar com aquela Se-

�
Amigos íntimos do sr. Lac'erda não escondem oNumlsmática� na séde da UNIÃO BENEFI- � rena coragem 'e aquele alto espírito público, já consagrados como marca da ,sua J seu júbilo pela ascensão do sr. Nerêu Ramos à Presi-

Convida-se os Srs. coleclo· CENTE DOS CHAUFFERS e � personalidade de prol. dência. Mas êsse fato, Ilor outro lado, está ameaçando
d
.' "/, lU Gal. Olimpio Falconiere da Cunha, comandante da Zo_na Centro, em 8� val'l'os ml'ocar'dl'os de udenistas, aqui nesta Flo.'rianópo-�eac���� �e u��:d�:u��::P:� I ���Is�É;n��l��:�REZA" � Paulo f.oi o braço direito do Gal. Lott, no estancar qualquer foco de reação con-

I

� lis, tran.quila capital provinciana, agora escapo ao de-
Associação Filatélica de San- A todos que comparece-.: tra a; f,o,rças anti-golpistas.· Foi um chefe slU'preendente pela sua energia e s'ere-... !irio dos foguetes de rotina.
ta Catarina (rua Alvaro de o Gl'emio oferecerá a entra-:· nidade, conseguindo 'espetacular e totaÍ êxito para a sua missão sem de\'l'ama- � •

Tudo agora, por aqui, virou mesmo rotina, Nem o
'

Carvalho, 34 - 1° andar, da um talão num�l'ado, cbom � mento dle sGangue. dOI" ,.t p nel rad�o esta' na pr'esl'de'ncl'a do S'enado �� telegrama de s3lidald'iedade elo sr.?BRornt�aulseNn �o n,ovonesta Cidade), às 20 horas o qual concorrerão a um 'e� � Cal' os omes e lvelra, eSPIl'l o o e '
,

.

govêrno foi publica o. Para que. o ma. em o sr.

de sexta-feira, dia 18 dêste lI:ssimo: PREMIO SURPRE- i. da República, O ilustre representante trabalhista figura também entl'e os que Lacerda dirá' que é anti-golpe. Para que? Rotina!
mês, para tratar da organi- ZA. � honram sobremaneira sua terra. .. O Brigadeiro voltará às Rotas rotínicas et tout va
zação da ,Seção de Numis- Antecipando agradecimen-· O General Leonardo Campos, igualmentJe catarinense, preside o Clube Mili- �. tres bien, madame Ia marquise!!.!

tos, . '" �. tal' "'>'" que voltou a .s.er ..nQpr� s.ociedade de ambito social. do Exé�cito. e - � .'-.� GUILHERM'E TA"'.·L.... ::
tão convidados, tiuubem, subscreve-se I:' . .:

.
_'ão associados. \ A DIRETORIA �J\"..�J.l��r:Fr:z=.?-.rr�';:;:Pi:io.=�=�..:r�r:::!o:?o?;;.o;;;r.-.�t:ils.;��c��'2�==:r;:;.=:.�o:.,:��r:o.G�'.z17l;;;/z�raQ.wfl.g.=IIl;r,�rJ'-lJ=��r;;:.R·jrP�r;;.�,,�:='S:.='5.'Zi
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O diretório do P.D.C. de 9rusque. quer sanções
contra o Senhor e Monsenhor·P. G. Librelollo

regresso não apa-

ECHANDO

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


