
terpslado a respeito, o mi
mstro ela Guerra mandou
responder nos seguintes ter
mos: "Repito o que declarei
no dia 17, isto é, nada mais
tenho a dizer à imprensa. E'
sôbre a volta ou não do pre
sidente Café Filho, também
não tenho declarações a fa
zer. Não desejo pronunciar
me sobre tal assunto".

REUNIÃO DE CHEFES
MILITARES

dsrensora dos direitos do povo 'e da legalidade constitu
cional, já girava na órbita do golpe, visando não mais, co
mo de princípio, à anulação dos votos do povo, mas à pró
pria implantação de um regime ditatorial em nosso país
com a dissolução do Congresso, a intervenção no Poder
Júdiciário e a suspensão de tôdas as garantias constitucio
nais. Por um dêsses famosos imprevistos da sorte, a UDN

queria para o Brasil um "novo" Estado Novo.

Poucos dias antes do Sr. Carlos Luz assumir a Presi
dencía da República, o Sr. Carlos Lacerda dizia claramen
te que era preciso ínstltuir um "novo regime", saido de
"uma revolução", E acrescentava. "E' só Se decidirem à

ação e as fórmulas do regime de emergência não faltarão,
como não têm faltado". Considerava inútil: a "batalha ju
diciária" e declarava formalmente que a posse dos eleí
tos no pleito de 3 de outubro devia "ser evitada por um

ato de fôrças". E explicava: "Neste, mesmo ato se contem
a instauração de um regime cuja legitimidade tem de ser

por êle própria criada". Várias vêzes repetiu o Sr. Carlos
Lacerda, nesse artigo, o seu "slogan": "Somos pelo ato de

força contra a posse". "Cessou a ,hora da preparação, do
desbaste, das escaramuças. Esta é a hora da decisão". E

quando o Sr, Carlos Luz se empossou, teve o cuidado de
esclarecer os. seus leitores que êle não devia ser encarado
como o chefe de um governo que se inaugurava 'sob o as

pecto legal de uma sucessão rotíneíra't. Por que tinha uma

missão a cumprir. Um papel a desempenhar.
A tese mais recente da UDN era a da intervenção mi

litar como um dever imposto às classes armadas para evi

tar a luta civil, que ela mesma preparava. A intervenção
veio no momento oportuno, quando se tornou imperativa
ao patriotismo dos chefes militares. Apenas não foi a in

tervenção que a VD� queria para esmagar o pronuncia
mento da nação no pleito de 3 de outubro e ímplantar a

ditadura, mas a intervenção prevista constitucionalmente
para a defesa da Pátria, da lei, da ordem, dos poderes cons

títucíonaís (Art. 177 da Constituição) para evitar a "co

moção intestina grave", referida no art. �06, e impedir o

crime, "contra a segurança da Nação ou das Suas institui
ções políticas e sociais", ígualmsnte configurado no art.
207 da magna lei elo país.

ros?
-, Pode, como definitiva

respondeu o presidente.
Despediu-se o rpinístro da

Guerra e o sr. Café Filho lhe

HEITOR MONIZ

disse:
- Eu não o conhecia. En

tretanto, sempre o prestigiei
por sabê-lo um homem digno
e um soldado_valoroso. E a

gora, por ironia do destino, é,
o senhor que, nesta contin
gencia, é portador de uma

mensagem como esta.
o novo gnvêrno do país que se constituiu, de acôrdo

com as normas constitucionais, por indicação de ambas

as Casas do Poder Legislativo, reconhecimento do Poder

Judiciário, inclusive o Tribunal Superior Eleitoral, e apoio
elas fôrcas armadas, controla inteiramente a situação em

todo o território nacional. Já a 'família brasileira desfruta

de tranquilidade: Não há mais aquela ameaça inquietante
........ ele perturbação da ordem e subversão do regime. O ritmo

de trabalho normal volta aos diversos setores de atividades.

Os que hoje contestam a legitimidade do poder constí

tuído e que são, naverdade, uma minoria politicamente in

significante, identificam-se, ainda, entre aquêles 'mesmos

que viviam alarmando a nação com as suas ameaças gol
pistas e são também os que menos autoridade podem ter

para levantar as objeções formuladas.
A 24 de agosto de 1954 houve um pronunciamento mi

litar, ditado pelas circunstâncias do momento, que afastou

do poder o Prestdente da República, chamando ao govêr
no, de acôrdo com a Constituição, o seu substituto evsn-:

tual. A paz pública ficou salvaguardada e as instituições
suhsistlram em tôda sua integridade'. NoS seus aspectos
jurídicos e legais foi mais ou menos a mesma coisa o que

'(agora se verificou. Tendo o Presidente em exercício se co

locado fora da lei e ultrapassado a Constituição, as elas

'Ses militarel,:..ante a iminência de grave comoção intesti

na e tendo recebido a denúncia de que se tramava para o

dia seguinte a implantação da ditadura no Brasil, anteci
param-se rápidamente ao golpe anticonstitudonal e sal

varam, em tempo, o regime. Ainda uma vez o parêntesis
se abriu e rechou rápídamsnte. E a sucessão se processou,

sem abalos, dentro das regras legais vigentes. Foram o Se

nado e a Câmara que declararam e reconheceram o impe-:
dimento do Presidente que deíxara a sede elo govêrno com

rumo incerto. e ignorado. Funciono'u, então, normalmente,
o automatismo constitucional com a chamada ao poder I"-do segundo sucessor eventual do chefe da nação.

Como explicar o fato de a UDN, que há um ano atrás,
aplaudiu com tanto entusiasmo a intervenção militar pa

ra afastamento do Presidente e convocação do seu substi

tuto, adotar, agora, como se as normas jurídicas SÓ exis

tissem para vigorar a seu favor, uma atitude diametral
<I;._

, mente oposta?

Estabilidade das Instituições

,(contIJ1Ú� na 8a.. ág'.).

ENCONTRO COM DENIS

NOVA REUNIÃO

,Ao sair da Clinica, o minis
tro da Guerra encontrou o

general ,Odilio Denis à sua

espera. Sairam juntos e, Cer

ca das 19 horas, outra reu

nião de generais se realizou
no Ministério da Guerra.
NO CATETE O DEPUTADO

FLORES DA CUNHA

RIO, 22 (V. A.) _. O sr.

Flores da Cunha esteve na

manhã de ontem no Catete,
onde chegou antes do sr. Ne
reu Ramos. Tão logo deu en

trada no Palacio o chefe do

governo em exercicio, o pre
sidente da Câmara com ele
conferenciou. Ao se retirar,
disse o sr. Flores da Cunha
aOS jornalistas, quando in

terpelado se tinha alguma
novidade: "Vou fazer a bar-

E

Há considerações que não podem ser esquecidas. Em

1954, no agudo da crise de regime então deflagrada, eram
os lider.es de maior categoria do udenísmo os mais exal- '

tados, os mais inflamados, os mais ardorosos pregadores
da solução extralegal. Aí estão os anais do Congresso. Lá
Se verão, 'sustentadas pela UDN, as teses jurídicas mais

absurdas, que iam da cassação pura e' simples, sem "im

peachmerit", do mandato do Presidente da República, até
a sua deposição pelas armas. Agora o udeno-golpismo apa

rece, perante o país, como defensor da vérdadeira legali
dade constitucional, dizendo que luta pela democrncía, pe
lo aprimoramento de nossas instituições, pelos direitos do

povo. Mas que juizo formam, afinal, os homens da U.D.N.,
acêrca da lembrança e da memória dos brasileiros?

Compreende-se perfeitament'e o seu desespero do mo

mento. Porque a U.D.N. estava na crista de um golpe' que
os chefes militares fizeram abortar com a sua ação res

tauradora da normalidade constitucional. E' preciso .que
se dígam as verdades tôdas e se". esclareça tudo em Seus

exatos e devidos termos. Há alguns dias passados, quando
os presidentes de vários partidos e a maioria do Congres
so Nacional lançaram um manifesto à nação em favor da

legalidade, qual foi a atitude assumida pelos udenistas? A

U.D.N. tomou posição contra aquêle documento. E o nobre
deputado, Sr. Afonso Arinos, interpelada sôbre se o Seu

partido assumia o compromisso de respeitar o que fôsse
resolvído, no caso presidencial, pela Justiça Eleitoral, de
clarou enfàticamente que pão respondia a provocações.
Não havia a menor provocação. Havia, apenas, uma Per

gunta feita com deferência e com respeito, .vísando a uma

definição de atitudes diante' de uma grave contingência
política. Mas a U.D.N. o que não quis foi se comprometer
com uma resposta clara. Porque ela, que hoje se proclama

ba".
O PSP CONTRA A VOLTA

DE CAFE' FILHO

RIO, 22 (V. A.) - Se'gun
do informa "A Notícia", jor
nal que: reflete o pensamen
to do sr. Ademar de Barros, _

o PSP é contra a volta do
sr. Café Filho ao Palácio do
Catete. A fim de que a dire

ção nacional dessa agremia
ção delibere oficialmente a

respeito, o deputado Chagas
e Freitas pediu, hoje, uma

(Continúa na 88. pág.)

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



FARMÀCIA DE PLANTA0o ESTADOMINI8Tf:RIO DA AGR�CULTUkA
SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA .'LORESTAl. .... 1 ·fiU, 12 sábado (tarde) - Farmácia StO Antônio - Rua
REGIONAL üllINISTIlAÇÃU Felipe Schmidt, 43

D-. Iled.sçlo. Ofldaa., 1 rua .COD·""CORDO" COM O· ESTADO ..

aelbel;o Mafr., a. 160 Tel. 1022 13 domingo - Farmácia StO Antônio - Rua FelipeSI\NTA CATARINA - Cx. Poatal' li.. Schmidt, 43
S O Diretor: RUn.N:1 J... _AIOSA V I 15 terça-feira (feriado) - Farmácia Catarinense -

A Dele,acia Florestal Regional, Rua Trajano.
no sentíd« .1e coibir, ao máximo pes- Ger.utl: DOMINGOS 1'. P.

19 sábado (tarde) - Farmácia Noturna _ RuaAQUINOsírel, ai! queimadas e derrubadas de Ulà�iJ, afim de Impe- Trajano
pedir os desastrosos efeitos econômicos I) ecológicos que aeprueatallt.. : 20 domingo � Farmácia Noturna - Rua Trajanoacarretam tais práticas, torna público e chama a atenção 'Reprllsentaçõ.. A. 8. L".rll. 25 sexta-feira (f.estadual) - Farmácia Esperançade todos os proprietários de terras e lavradores em geral, �t��a .:lenalor Danta., 40 _ '0 Rua Conselheiro Mafra
para a exigência do cumprimento do Códi�o

Florest,allandar. 26 sábado (tarde) - Farmácia Nelson - Rua Felipe(Deer 23793 de 23-1-1934) em todo o Estado. .

Tel.: 22-I)I)U -- RIoO d. Jan.lro,
Schmídt

• .

Rua 16 de Novembro 228 iaQUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO .andar tala UI - Slo Paulo. 27 domingo - Farmácia Nelson - Rua FelipeI Nenhum proprietário de terral ou lanador podel'li Sehmidt
proceder queimada ou derrubada de mato sem soUcitar,' '�rNcATyRAS O serviço noturno será efetuado pelas farmáciascom an.tecede�ncia, .. necessArla Ucença da autoridade fio- , a .p tlll

,

I
..

IStO
Antônio e Notur � Situadas as ruas Fe ipe Schmidt,Irestal competente, conforme dispõe o Código ii'lorestal em !AnC> '" ,. Cr' 170,00 43 e .Trajano. ..

seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores 'Senu;8tre , Cr$ 1iI0,OO A presente tabela não poderá ser ralterada senipré-des-
"t li' d Nr Interior I .surei os a pena Il.F6 ego '. Ano Cr' 0,00

. VIa autorização deste Departamento.!1EFLOREST "y...o.:;NTO Semestre .. ,.......... Cr'llO,OO
Esta �ep:trtição pela rêJe de 'viveiros florest.als, em Anún<:i J. �ediante -ontrâto. I. DR. CARLOS ENGELSING

-

'

.., -
/ Os Orlil'm.UI, mesmo não pu- R d t C it I b C I

' .cooperaçao, que mantem no Estado, dispoe de mudas e se- bltcadoa não lerão de olvides. egressan O a es a a pi a rea re seu onsu tório
mentes de espécies flerestais e de ornamentação para for- A dir�çio não le relponllll iIi... a partir de 2a. Feira, dia 31

. . .

d
'

fI pelos concertos emitidoQl UOI ai"· J R D d FI" I'necímento aos 2.grlCultores ·em geral, Interessa os no re 0-
tiro, IlalinadoOl.

. vua eo oro - orranopo IS
reatamento de suas terras, além de prestar toda orien(;ação -----.......-�----

técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob-

tenção de empréstimos para reflorestamento no Banco do INFORMAÇOES
Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos.' UTElS

Os interessados em assuntos florestais, para a 6bten� -o--
- ..

i
-

I
O leitor encontrar', nUC.1 1500-çao de maiores sclarecímentos e requererem autor zaça'l) luna, informaçõea qUI nlc .it.,

de licençapara queimada e derrubadas de mato, devem díàrtamente e di ímedíato :
.

I dirigir-se às Agê�c�as Florestat_s Municipais ou diretam:n- �O:�:J� ��lli.'ó�;

PÂ '-I-�--?-'----/-�-·-:--s"-·--e---O---J--I!:'
a

�����1:::
ao

�·:a:,:'::,:�':._Dumo.,
· . •

��fg·T;::�::::::::: lfl!
'Endereço

telegráfico: AgrisnTa _, Florianópolis, S. ·C. HOSPI'l'AIS
, Cartdadnr

,�/ fAI .-tt""-

V."agem I'om segur'!..loça ���I:��L�::::::::::::: HH
- __ 0l.IRAIfTE TODO DIA " u :�!it��b��tii�"'(c���,ud� 1.117

/ I·" .-.��:� nos \lAP�JOS ,� .

e rapI'dez
.

M:t�����ad;"����"c��: I.UI
"

los Corrêa 1111 DR. ANTONIO BATISTA"

'••�"� t:§: �t-
80

NRÂPIÔr�:sui�8iASliBiiO: DO I';���!.:���;';�;�' :�:: CL:::,..����:.,::"". Florianópolis - Itajaf _ Joinville � Curitiba Polícia (Sala Comtss ãrte 2.088 R� •. e CODa. P.dl'fI J(jl'uelin!lo'"
-

� Policia (Gab. Deleiado).. 1.'9. L�.--..;;;..----�--�--,.------._.......'-....""'�
•

COM.f'-'ANH!AS DJI . ADVOGADOS

A
A.. Kua Deodoro esquina:da 'llRANSPOB.'l'lIS DR. JOSli: MEDEIROSgencla: Rua Tenente Silveira TA�!JR��................. 1.700 VIEIRA

Cruzeiro do Sul ..... .. 2.1500 - ADVOGADO _
.

Psualr ...........•.•.... UiU 'aixa Pô. tal no - ltaJa!Varil: <. ••••••• 1.121 �anta CAtarin!: .

Lóid. Aérlo 1.401 ------------
Real '. " , . .. 1.1'8
candínavas .•..••.•••••• 1.600
HOTtIS
Lux..................... 1.021

IMagestie 2.276

I Metropol I.U7
La Porta 8.321
Cacique ,. . . . .. . . . . . . . . . 1.4411
Central .. . . . . . . . . . . . . . . . �.694
Estrela .... , . . . .. . . . . . . . 1.171
Ideal ...........•••...••. 1.8511
ESTREITO

IDíaqu•.•.••.....•••••••.

mobiliária Miguel Daux
Tem a vendá
Uma casa a Avenida· Mauro Ramos
Uma casa a rua Visconde de Ouro Preto
Urna casa a rua Deodoro cj13,50 de frente e 46,60

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

•

Estreito .,

Uma casa a rua 14 de Julho
Uma casa de �adeira 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

(iI;' cem a quatrocentos mil cruzeiros.
I Negócio a dinheiro.
Informações na IMOBILIARIA "MIGUEL DAUX"
Rua CeI. Pedro Demoro 1541 - 1° 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-
cipal.

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

A

PRr •VESTIBULARES
PARA AS FACULDADES DE DIREITO, FILOSOFIA,

MEDICINA, FARMÁCIA E ODONTOLOGIA.

CURSO:BOSCO
l\latrícula: Livraria Lider, até 31 de agôsto.

.

Informações: Local acima ou pelos telefones 2316 e
8661.

Início das aulas: 1 de setembro.

INÓICADOR PROF,SSIONAL\ DR,RO=rSTOS I,MARIO DEçL�RMO
. Com prAticaJUJ�;C:lO••Jt..1 816 C!�!�C! .

.

DR. I. LOBATO DR. WALIIOR ZOIDB Frabé!��o d�e :::I:e �a::lr::Iilta i CLíNICA DE CRIANÇASlI'll..HO GARCIA CLINICA MÉDICA ADULTOSDonçal do aparel1l.o fuplr.t6r1o OlJllo.att. &leia I'.eu!.... Ra· CARDIOLOGIA
! TUBIliRCULOSlI do.",l <te ib41lcl_ .a UilIYIA- Contultório: Rua Vitor all-

j'
RADIOGRAFIA II RADIOSCOPIA cidade de Brasil reles, 22 Tel. 2675.

DOS PULMOl!l3 E.l:-1lderno por conCl.rlO iIt. 1Ia- Horários: Serundal, Qu..rta. eCirurgia· do Totllx ternld.C:e-llleola Sexta feiras:
.I<'ormlido pela F'acaldad. Naeto· (S.r ...I,. do Prof. OctÁYlo'" Das 16 às 18 boral.nal de· Medicina, 1'1.lol.�I.ÚI. drleuel LIma)

-

Residência: Rua FelipI Sell-1'l.loclrurlCllo do HOillJ!ll!tal N.. lh:-I.terno do Servieo dfo Clrar- midt, 23 - 2" andar, apto 1 _

rh ltaa..JIIIl el. II• .RCNlJllt.fl) L .A.. P... T.'C. Tel. 1.002.Curllo de e.peel.l1aa�. ..III 1110 RIo de la.elr.
�____ MeireJ1es, 22.

S. N. 1'. E:f-Illu,rao e .x-aul... Médico do Hospital de Caridade DR. HENRIQUE PRISC'J nORARIO:teute II. Ctnrcl. ceCI Pr,' 0(;;0 e da Maternidade Dr. Carlol
Galms!'lea (]tI,,):.

.

Corrêa PARAISO
Conr; Felipe SeJunitU, Ii _ DOll!NCAS DII SDnOll.A.8 - Hbi!jICO

Fon .. 3,h!l PARTOS - OPIIRAQOIIS Operatóel - Doençsa de 8,.
At8nd. em lavra mare..6;",. Coni: Rua Joio Pinto n. 111, nhorAl - Clíulca de Adaltol.
Re•. : - 2ua lIatne. lentor, da. 111,00 ib 18,00 ho..a.. Curso de E.pc�\aliuçio no

80 - Fone: !lDi Pel� mInhA stlni. clil- Rospitalt doOI Sillrvidon. 110 •••
riam'ente no Ho.piial .e tado.

DR YLMAR CORRM Cuidade. (Serviço do Prof. Jlarlano II..

CLn�rCA
�

EtorCA Residência: Andrade)
CONSULTAS du 10 __ 13 lao.

Rua: GeDeral B!1;tsncoun n. Consult.al - Péla mauli.& ao
!loOna - Dra. ral.

10:1. l'elefoOne: a.If�I. Hospital de Caridade,
A tarde dai 1610 h. Im dlan-

.l...ui�a 'l"rom.
RUI! Tiradenh � - "one 114111, DR NEWTON te no consultório ,:aua Nune.

D'AVILA Machado 17 :Jlqubill •• Tira-
�IA G

. dentes. 'fel. 2766CIRURü .R/.J. I Re.idencia - n- Prll!iCenkDoença. ele Senllara. - Pr..:t.. Coutiuho 4.101:14 - Elctrlcl4ad. IIWh:a

\
-

CLINIC....Consultório: Rua Vitor all- de�eles n. 28 - l'elefoOn.: 11107. 'OLEOS _ OUVIDOS _ IU.aU
<) ;� :alei::- .

Consult.al: Dali 16 laor.. Im II GARGANTAdIante.
DOResidência: Fone, 1 .•11 DR. GUERREIRO DA rONS.C ....Rua: Blumenan n. 71. Chefe do Serviço de OTO:aI-DOENÇAS'DO APARIILHO DI- INO do Ho8J:.ital de FlorianópoU.GESTIVO - ULCIIRAS DO .S··I t> I A: A:aJlTOMAGO II ,DUODBNO, ALn- Loa��e M1I�LM.1:�X:;:RNIOS PpARÃGIA-�ERMATOLI)GIA • CLI- TRATAMENT" da. DODNO.A.SNICA G.II:aAL da ESPECIALlDAD.

DR. lfULIO PAUPI1.'Z Consulta. - p.la mnlll ao

FILHO . HOSPITAL.
. A TARDB - d... ai 1Ex I�terno da ZO& ent..rma�a 11'" CONSULTG.!t1Oe ServIço d. I:Blt�o-ent.rolorla I CONSULTORIO _ aaada Santa C8.811 do RIO da Jan.iro
IILHEOS nO !DR. ARMANDO VAI..JI.. (Prof, W. Barardinelli). RESIDENCI.\ ,- r.upe Bc!l.

RIO DE ASSIS
Curso

.

de u.:urololl. (Prof. .

dt ° ll3.Tel. 2166'Austregesllo). mI n
.

DR. MARIO WJ:N. DOI Serviçal ele Clinlc:a Wa.. tU Ex interno do Ho.pita! mater
DHAUSEN da Atialatêncla Munlclpal • )(�. nidade V. Amaral.

pit.1 de Cariclall. DOENÇAS INTlI:RN.....
4 I CLiNICA M:tDlCA DR C&l.AN· Coração. .Il.tômajtG, luk.ii.o,

CLiNWA M!JDICA DII ADULTOS ÇAS II ADUVfOI1 f�lCado (l viu biliar4l1l. I:ln., "....-
1!I CRIANÇAS -- Ál.rri. - no. e útero.

Consultório - Ru. Joio Pin· CoOnaultório: :aua Nune. }l{a- CQnlultóriof .'fitI.Pr ]kilreI..
to 10 - Tel. J[. 7611.

.

cbado. " - CoOn ..lulI !la. 11 H

In.'Consultai: Da•• li • 110r" 1. 18 hor..
_

Dal 1� à•.18 !lor...
Reaidência·; Rua ••ta....1 Jt· Ile�,dêncla: aua ••rec!lal Ú.I- Re�ldênCIIl: a.. Bocala",a ".

nior, 4i. Til. 1.811. . ., lh.rm". li - :rODei 1"111. Fone. UiII.

ORA. WLADYSLAYA
W. )(O'SSI

•

DR. ANI'ONIO DrB
MUSSI

- IU:DíCOS
CIRURGIA JLtNIC.l
GliRAL·PARTOS

3uviço compltto. • e.plei.H
; ..do d•• Dc,,"NQAS DR SliSRO
RAS, eom modlrnol mf.todo. II.
diagn4lüco. I tratamento.
SULP'OSCOPIA - HIST••O -

SALPlNGOGRAFIA - II)!!'!..: 0-
LISIO BASAL

.. aadioter.ph, �11" &.... carta ...
!:letroeoaiulllllio - JJ1aICNI ;;JUra
Violeta e Infra Ver"olell!Ae.
CQõlllultó.:oO: Rua Trajano. B. 1,

}o IlDdar - .di!iclo do IqnuJ!lo,
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Aperfeic;oamente na "Ca•• d. DR. ÁLVARO DE CARVALHOSau·de Sio all'ull". _ Médico de Crianças _ ...-Prof. Fernando PaulIno
Interno por 1 .....01 do Sernço' PUERICULTURA - PEDIATRIA - ALERGIA INFANTIL

de
_
Cirurgia Consultório: _. Rua Tiradentes n. 9.I•• I Prof. Peal-O d... Boa;ra

. ., . . .Bltaglo por : ano na ....ter- ReSldencla: _ Av. Herclho Luz n. 155 - Tel. 2.530.
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. Interno por ! �no do P nto
Socorro

OPERAÇClBS .

CLINlCA DJi ADULT �
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Caridade diáriamente pela ma- l
nhi.
RESID1BNCIAr - .a. a
Shutel 129 - Telef.
Florianópolis.
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f'LORlANOPOLIS - 5�ó.,e�r6.rln6.

DR. SAMUEL FONSECA
CUWIWIÃO·DEN'fISTA
Clínica - Cirurg-ia

PROTESE: - Pontes Moveia e Dentaduras em

Nylon.
DIATERMIA: - Tratamento de canais pela alta

DR. JOS:t TAVAP..J:S
lRACEM/�

MOLlI'Sl'IAS . NJlRVOSAS Mi
MENTAIS - CLINICA G' jRAL
Dr Sorviço Nacional II. D09D

ÇIlS l!entaic.
IISPIlCIALISTA III OLHOS, Chefe do Ambul.t
OUVIDOS, NARIZ ]li GARGANTA ne M"ntal
rRATAIIINTO • OP••AQi'l.!':3 P.iqu1stra do Jiouplb.l;_
Infra-V.r1llelllo - NebIlUa�. - Colônia Sant'Ana

Ultra-So.."lI Convullotuapi. p.loO :sletro-
(Trata.e.to i.· .1...lk ce.·1 c�oQue ." �ardia�l. In�t'.nn ,�a-.peraçlo)
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AUllo-reUnoacopla -: �ec:IUa d. I CONSUL'l'AS: Mire.' e �t\j .. -

OCll19& - 1I000er.. f
•

'...... ta. dai li à. 15 !loOrll. 'ú:·
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•• :lata••) RIJa Anita Garlb.ldi, e<l!qllll_ ••
HorárioO da. • la 11 A.raa • di General Bitttncoun.

dai 111 ... 1:: lloOrlll. RilSIDEN CIA. I .!tua BO<l. ir.VII,
ConlultórioO: - lh,a Vitor 11.1- 1311 Tel.ll901

reI.. II - ronl ze7i.
R... - :au. Slo Jor,. ••

I'on. IU1.

frequencia..
Raios X e Infra-Vermelho

Consultório e Residencia: R. Fernando Machado
nO. 5 - Fone 2225

Consultas: das 8,00 às 11 horas e das 14,00 às 18
horas.

.

Exclusivamente COJD hora marcada.

Doenças Internas
CORAÇAO _ FIOADO _

!UNS - INTESTINOS
Tratam"lnto moderno da

SIFILlS
Consultõrio - Rua Victor

Das 13 às 16 horas.
'Iielefone: Consultório

8.415
Rs.idência: Rua Jo86 do

Vale Pereira 158 - Praia
da Saudac.le - Coqueiros.

DR. AN'l'ONIO GOM.S rrs
ALMJ:IDA
ADVOGADO

1!lseritórlIJ • Ruld13ncl.1
Av. Hereilio LUIII 11
Telelonil: 11146.

Dr�ÇoDstantiD(t
BI·matos

DR. ANTON�O MONIZ
DE ARAGAO

CIRURGIA TRIUIA'.l·OLi>GU
. Ortopedia

Consultório: JoiQ Pinto, 11.
Dila 15 àa 17 diArl'amlnk.
Me�os &OB SÁbado.
Res: Bocaiuva lIi.
Fonll: - 1.71'.

Dllart� f
1.288 -1

Mli:DICO CIRURGIAO

DR. CLARNO G.
GALLETTI

- ADVOGADO-
Rua Vitor II/Iirlll.. , flU.
iONlI: 1.4118, - Flori.nópolb

Doenças de Senhoras -
Partos - Operações - Vias

Urinárias
Curso de aperfeiçoamento

e longa prática nos Hospitais
de Buenos Aires

I' CONSULTO'RIO: Rua Fe
lipe Schmidt, nr. 18 (sobra
do). - FONE 3512.
HORA'RIO: das 15 ás 18DR. VIDAL DUTRA FILHO

MÉDICO DE CRIANÇAS
Consultório: Felipe .Schmídt,

38 (das 14 às 17 horas)
Restdêncía : Ten.ente Silveira,

II 130 (F/i>ne .iU66)

horas.
Residência: Avenida Rio

Branco, n, 42.
Atende chamados

Dr, Laura Daura
I
rras.

Cura rndícal das Infecções aa-udlul e c roaícas, do
aparelho a-enito-uriuário em �mbol! os sexo•.

Dõenças do aparelho Dilrestivo e do liatem.. lIervoao.
Horári()! 10llJ ás 12 e 2l1J ás Ó.
Consultóriu: R. Tiradentes, 12 - 10. Alldar - }"'o•• :

3246 -

elini.:!a Geral
Especialista em. moléstias de Senhora. e via. uriná-

. .

Residencia: R. Lacerda Coutinho,
qO Espanha) - Fone: S24R.

18 • � (Chácar.·

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

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

Do Serviço Nacional de Doenças Mentais. PSiquiátra
do Hospital-Colônia Sant'Ana.

CONSULTÓRIO - Rua Trajano, 41 - Das 16 às 17 '1,,1

horas.
RESIDENCIA - Rua Bocaiuva, 139 - Fone 2.901.

DR. LA.URO CALDEIRA DE ANDRADA
CIRURGIÃO·DENTISTA

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

Atende diáriamente das 8 'às n horas.
3as e 5as das 14 as 18 horas. - 19 as 22 horas.
Confecciona Dçntaduras e Pontes Móveis de Nylon

DR. CESAR BATALHA DA SILVEIRA
Cirurgião Dentista

Clinica de Adultos e Crianças
Raio X

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

..__._----_ ......--------_ .

. i Lavando com Sabão

"irgem . ESJ:>eciali�ade
da' Ola. IIIIIL .INDOSIBIIL-Jololllle•. (1I!.lrca !80Istrada)

economiza-se telDpo�e dinheiro
.__--'---------

..__ .__:- ...._..-_ .. _-----_.
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Sociais Grande desejo
(SNA) - De urna viagem

qUe líderes da Aliança Ba
tista Mundial fizeram à
Rússia, recentemente, sou;

be-se que nem todos os cren

I es" naquele pais possuem
Bíblias ou Novos Testamen

tos, cuja falta é sentida pro
fundamente. Foi motivo de
muito regosijo saber-se que
a União Batista Russa obte
ve permissão pura publicar
uma nova edição da Bíblia

no vernáculo. Devido à es

cassez atual de exemplares,
muitos crentes pedem em

prestado Bíblias de seus

conhecidos e as lêem o quan
to podem, de dia e de noite,
chegando mesmo a copiar à
mão longos trechos, procu
ran do .asslm apropriar as

preciosas palavras de Nosso

Senhor Jesns Cristo.
A exposição das Escritu

ras do púlpito tem um lugar
muito importante em cada

culto, sendo que dois ou

três sermões n lima só reu

nião "são mais uma regra

elo que uma exceção". Quan
do _os quatro líderes visi
tantes acabavam de falar,
os ouvintes pediam que con

tinuassem, e tanta vontade

tinham de escutar mais da

mensagem do Evangelho qUe

chegaram a ser convidados,
às vêzes, a se dirigirem a

suas casas.

t '

receito do Dia
REGIME DE SAúDE
o uso diário de frutas, le

gumes, verduras, leite e

ovos dá saúde e vigor. Êsse

regime é tanto mais benéfi
co quando, ao mesmo tem

po, se praticam exercícios
ao ar livre e ao sol, segui
dos de banho frio. Se não

são aproveitados tais tôni
cos naturais, há diminuição
da resistência orgânica e o

indivíduo torna-Se predis
posto às doenças.

Proteja a saúde, usan

do diàriamente leite,
ovos, verduras, legumes
e frutas e fazendo um

pouco de exercício an

tes do banho habitual.
- SNES.

SONETO
-

R. VIEIRA DE MELLO

Se me disseres, em solene jura,
Que tens no peito um coração que sente,
Eu te direi: - Mentira! Simplesménte
Tu vês em mim um quadro sem pintura!

sopa

de farinha de
Pois eu bem sei que a minha desventura

Procuras afastar da tua mente! ...

Que importa ao l iric o lô do impertinente?! ...
Que importa ao Sol das noites a negrura?!

?� xícara
-

trigo
4 colheres de

gordura
I 1 cebola em rodelas

1 folha de louro
1 pu�hado de cabeças

Mas um dia, talvêz na sepultura,
Onde- não há riquezas nem uzura,

Tu pensarás de modo diferente! ... aipo
2 colheres de sopa de sal

sa picada
1 colher de 'sopa de sal

1/4 de colher de chá de

pimenta
À distinta aniversariante

Ias felicitações de O ESTA- MANEIRA DE FAZER:

DO, extensivas aOR genito-I
1 - Lave bem o frango

res. dividindo-o depois em peda
ços. Sépape' o pescoço e os

miudos para fazer môlho.
2 - Passe os outros peda

ços na farinha e frite-ligei
ramente na gordura, dei
xando escorrer em papel
absorvente.

3 - Derrame fora a gor
dura que sobrou e coloque
novamente os pedaços de

galinha na panela, acres

centando a cebola, a folha
de louro, o aipo, a salsa, o

sal e 'a pimenta.
4 - Cubra tudo com

água, tampe a panela e dei
xe ferver cerca de'l 1/2 a

2 horas, até o frango ficar
bem, macío.

5 - Tire parte do caldo
para fazer o môlho que será
servido junto. (APLA)

E então dirás á tumular brancura:
_ "Quem passou pela vida sem brandura,
Foi farrapo de gente ... não foi gente!"

ANIVERSÁRIOS

FAZEM ANOS, ÚdJE:
- dr. Thiers de Lemos

Fleming, Engenheiro Dire

)tol' Chefe da Fiscalização
dos Portos, Rios e Canais

dêste Estado;
_ sr. Otavio Schieffle-r" robusto menino, nascido a 20

ativo e benquisto viajante do corrente, e que veiu enrí

comercial; quecer o lar de seus genito
_ sr. Piraguay Rosa, Aca- res, o nosso conterrâneo Sgt.

dêmico de Odontologia e Luiz Heinzen e sua exma.

Funcionário Público esposa d. Alcida Silva Hein

_ sta, Terezinha de Je- zen.

sus Cal.ladc Pinto O ESTADO formula Os me-

,_ sr. Dalmiro Mafra Incres votos de felicidade-s ao

_ sta. Esther Judith Hu- interessante rebento, exten

ble, filha do sr. Andl'eas sivas aos dignos genitores.

Huble e de sua exma. espo

sa Prof. Izabel lIuble
_ sr. Alberto Rocha de

Andrade
- sr. MUl'ilo José Nunes

de Abreu
SONIA-MARIA SIL

VEIRA

NASCIMENTO
LUIZ-ANTONIO foi o no

me que recebeu um galante e

BxperlmeDte hoje
,

UM PRATO DE GALINHA
INGREDIENTES:

1 frango grande

Com ou sem·dinheiro
compre já os seeuintes

'artigos de Natal:•
Rua Alvaro de Carvalho, 12

Deixar para os ultírnos dias as compras de Natal é

contraproducente. Os atropelos, a afobação, a falta de

paciência, calma e tempo dos balconistas, a falta, que' já
então se verifica, dos artigos de mn is refinado bom gôsto,
tudo conjugado indicnm a vanta.g-rn de se fazer as com

pras com antecedência.
Então para os que possuem crédito, para os que po

dem comprar para pagamento á praso, a vantagem de

.omprar logo é mais do que intuitiva, já que a oportuni
ia de das suas cornpi-as não se acha condicionada á con

lição ele ter ou não ter dinheiro.
Sábado - Dia .26 - "�oirée": .' .

I
Abaixo publicamos uma lista das mercadoiias cuja

Nota: Por motivo de convemencia do Clube �ICa, compra poderá ser feita desde já na "A Modelar", que,
transferida para Dezembro a anunciada iste ano apresenta, realmente, a mais completa e tambem
"Festa das Luzes". mais bela variedade de mercadorias:

O Clube Doze de Agô-sto está convidando a compare- ROUPA FEITA E MóDAS PARA SENHORAS:
cerem a sua secretaria, "afim de regularizarem sua si

tuação face à fusão ultimamente -procedida, os associa elos

do antigo Coqueiros Praia Clube", no expediente de 8 às

11 horas da' manhã.
"Os associados fundadores receberão o seu diploma

de sócios beneméritos no baile de São Silvestre.

Os associados proprietários, mediante entrega da

quota do Coqueiros Praia Clube, receberão três ações no

minais do Doze e por quota especial de mil cruzeiros, uma
ação nominal. -'ARA

Os associados contribuintes, proprietários ou funda

dores devem trazer dois retratos de 3 por 4 para si e um

por dependente (espôsa, filhos menores, filhas, etc.) des

de que ainda não pertençam ao quadro social do Doze.

A êsses associados será iniciada a cobrança da men

salidade a partir do mês de Dezembro.
A partir do dia 10 de Janeiro de 1956 só será permi

tido o ingresso nas dependências sociais do, Departamen
to Balneário (antigo Coqueiros Praia Clube), mediante a

carteira social do 'Doze".
DIA 9 DE DEZEMBRO - GRANDE NOITE DE

ARTE - GRANDE SHOW APRESENTAÇÃO DA
FAMOSA ORQUESTRA "CASSINO DE SEVILHA",
CONJUNTAMENTE COM.O NÃO MENOS FAMOSO
"CARLOS GALHARDO" DO RÁDIO NAC\IONAL.

RESERVA DE MESAS NA SECRETARIA DO CLU
BE DESDE JÁ A o-s 300,00.

DIA - 26 - (Sábado)

FESTA DO ACORDEON

Apresentação do famoso conjunto "Fraine".

Reserva de mesas na "Floricultura".

CLUB( DOZ� D(' AGOSTO
PROGRAMA DO Mt::S DE NOVEMBRO

Finissimos ta illeurs, vestidos e manteux nos

tecidos e modelos originais Pierre Balmain
Língerie finíssima - Quimonos. Saias nas

mais originais combinações de bordados e colo
ridos. Blusas - Roupões Maillots das mais re

putadas marcas, .como Jantzen, Catalína e

Neptuno - Slaks - �hol'ts e Saídas de banho
- Bolsas - Luvas - Artigos de Toucador
Helena Rubinstein, etc. tc.

O LÁR: Mobíliaríos para quastos, sala de jan
tal' e salas de visita. Sofás-cama
"Sumiers" e poltronas Probel - Poltro
nas-cama Drago. Os insuperáveis col
chões Divino - Tapêtes de Lã Bouclê e

Chenilhe - Tecidos para decoração
Aparelhos de porcelana para jantar -

chá ou café - Cristais, - Lustres e

Abat-jours finissimos �, Rádios - Li

quidificadores e enceradeiras Walita;
etc. etc.

pARA CAVALHEIROS:

PARA CRIANÇAS:

Ternbs de tropical, casirrura,

N_ lon e Nylerd (a grande sen

sação _da elegancia do verão)
- 'I'errros 'Ifuéa:l - Roupas de

praia e sport - Camisas -

Roupões - Bicicletas, etc.' etc.
Uma maravilhósa coleção de Boné
calO Estrela - Jeeps - Patinétes -

Biciclétinhas - Terninhos - Vesti-Serviços Aéreos Cruzeiro
do 'Sul-T.A.C.

PARTIDAS DE FLORIANóPOLIS
2a Feira - Itajaí - Curitiba - São Paulo - Rio.
Idem - Lajes - Põrto Alegre.
3a Feira - Itajaí - Joinvile - Curitiba - Parana-

guá - Santos - Rio.
Idem - Lajes - Jcaçaba - Xnpecó.
4a Feira - Curitiba - São Paulo - Rio.
Idem - Laguna - Tubarão - Pôrto Alegre.
5a Feira - Itajaí _::�I[afra'- Curitiba - São Paulo.
Idem - Jtaja

í
- Joinvi,le - Cu.iitiba - Paranaguá

- Santos - Rio.
Idem - Lajes - Joaçaba - Xapecó.
6a Feira - Curitiba - São Paulo - Rio.
Idem - Laguna - 'I'ubarão - Pôrto Alegre.
Sábado - Itajaí - Joinvile - Curitiba - Par-arra.guá

- Santos - Rio.

dinhos, etc. etc,

l�AMA E MESA: Colchas dns melhores marcas - Edre
dons' de sêda- - Guarnições de jantar
e chá - Jogos de cretone para cama

- Tôalllas de rosto e banho - Creto
ne Linhol - Guarnições da Ilha da

Madeira, etc. etc.
A resumldísshua lista acima é apenas um ligeiro

«panhndo dos milhares de ar figos que compõe o gran
dioso estoque da popularissima "A Modelar", cuja va

riedade bom gôsto e alta qun l idade dispensam quaisquer
elogios.

'

Vida Radiofoóica
...

K. Margo

de
Idem - Lajes ___:_ ;roaçaba - Xapecó. Eis a primeira aparição rle uma' seção inteiramente
Domingo - Curitiba - São Paulo - Rio. ,dedicada ao mundo radiofônico.
Idem - Laguna - Tubarão - Pôrto Alegre. Como militante de radialismo, há muitos anos, o cro-

Reserva de lugares, compra de passagens, despachos Jnista
não usará as colunas para censurar os possíveis de�

encomendas e informações: feitos de seus confrades ou publicar aplausos á virtude dos
SUCURSAL - Rua Felipe Schmidt, 40 - Fone 2500. mesmos: sómente comentará os programas radíorôetcos e

LOJA LUX - LUX HOTEL - Fone 2021.

Iseas
produtores e intérpretes,

LOJA TAC - Rua Felipe Schmidt, 24 -.F,one 3700. Aceitamos (solicitamos, até) sugestões dos radialistas

V IVER I MORR-E)R�'I
� �ã�U��;�;�y�!�:����;�:��s::stãeo'd;�C����1.0S

fazer dasta se-

.• • Ouvimos e gostamos
DEPENDE DO SANGUE, O SANGUE É A VIDA :,', Suplicio de uma Alma e O Gran,de Inimigo - Originais
As parturientes após a gestação, devem usar l""j':i de Raymundo Lopes e Gustavo Neves Filho para o cast ra-

II �,
l' t J I G

"

�l'"",,� SANGUENOL �.' _I,.i1t �;,,J L 1f{ rai C a TUl1l'U]a,
'f r r '

,,; 'Mfulíca Para Seu Almoço - Gravações bem seleciona-
contém excelentes elementos têinieos: 1 C" dtá d Rádí D'" 1 M h-
Fo' -fO'A

I C as.' ar..as iario a a 10 iario c a an a:
� ... Cálcio, Arseniato e V"nMiata I '

de sódio t Resenha J - 7 - Noticiário prestigtado pela Caixa·
,

'

'E&:ODÓmica F,ccleral, dirigido por Díb Cherem. É irradiado.
OS PÁLIDOS, DEPAUPERADOS. al.iíu·i·amente ás 18,10 hs. pela Guarujá.
E S G O T A O O S. MÃES QUE Noticias
CR IAM, MAGROS, CR lANÇAS , (') cronista vil3itou a Rádio Anita GaribaldL Lá pôde

; ver o !t(erviço, de reforma que' a emissora está fazendo, no

I sentido de poder receber, porta adentro, seus ouvíntas e

r anuncíamtes.
�

,

I São muito maís que modernas as instalações da popu-
\ lar emissora: são amplas e confortáveis.

A Rádio Anita Garibaldi inaugurará seus novos trans
aos ouvintes de

de
de

�'

RAQUíTICAS, receberõo a tani-

CURSO GRATUITO DE TAQUIGRAFIA :) mis�.ore� d�ntro de breve clia�.. �al'abens,
A Escola Modêlo de Taquigrafia, dirigida pelo Pref'" Flonanopohs e de Santa ?atann�. .

Sérgio Thomaz, abriu matriculas ao novo curso de taq1l1!Í- . Corr�spondenCIaA
grafia por correspondência que terá a duração de cinco P:dlm?� aos noss_?s leltore's, de todo o país, SUM im-

meses, após o que serão conferidos diplomas aos 'alunos Pl "ess�es soobre a s�çao que. ol�a .lançamos.
aprovados e_!l1 exame final. Para maiores informações ,Slrva,m-.se de VIda Radl�fon�ca para as informações

escrever à Escola Modêlo de Taquigrafia, Rua, Barão qu,� :de�eJareJ.U e para a pubhcaçao de letra's dos sucessos

.Itapetininga, 275, 9.° andar, sala 93 Caixa Postal 8600 munlCaUl. �,'J ,i
Fone 36-7659, São Paulo.

" "', Aqui ,estamds ás suas ordens.

Aniversal'iou-se ontem a

galante, e inteligente meni

na Sônia-Maria, estremosa

é encantadora filhinha do

nosso prezado conterrâneo':'
dr. Gustavo Bittencourt da

Silveira, cirurgião dentista
em nossa Capital, e' de sua

exma. esposa d. Norberta da

Silveira.
Sônia-Maria, que é apli

cada aluna do Colégio "Co

ração ele Jesus" reuniu na

residência de seus dignos
genHores in umeras amigui
nhas, paréítes e pessôas
amigas numa festinha que
muito agradou, sendo servi

das mesas de doces finos e

guaranás.
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SENSACAO NO TURFE. FESTíVAL DO JÓQUEI CLUBE, DOMINGO, DIA 27. 4 PÁREOS E 4 DESAFIOS. ESPETACULAR
1

,
_

CHURRASCADA '.

;_ _.

Esportivo"
� '........... .. � � �.

_

.---

"O Estado

Boie, à Noite. ti Pugna Eruzeiroi�I Avaí
CRESCENTE EXPECTATIVA NA CIDADE PELO ATRAENTE JOGO INTERESTADUAL QUE TERÁ POR PALCO_ O ESTÁDIO
DA PRAIA DE FÓRA - EXCELENTE O PLANTEL GAÚCHO _. O AVAl AGUARDA CONFIANTE A EMPOLGANTE BAJALHA '

.
,

FUTEBOllSTICA -HAVERÁ PRELIMINAR

Apesar das chuvas que caíram sôbre a cidade; do
mingo último, 'regular público compareceu ao Hipódro

- T�das e�sas tempora- mo da Ressacada, numa demonstração de que o turfe Io-das serao efetivadas o?ede- cal já tem os seus adeptos incondicionais. '

cendo a um plano racional,

I A reunião em fóco foi ainda valorizada pela aprecom um roteiro fixo, pa.ra sentação dos belos animais de propriedade do sr. Luizcada clube, devendo um ,Ie- Pereira, criador gaúcho, que se encontra entre nós, os
presentante meu

_

acompa- quais arrancaram palmas da assistência.nhar cada delegaçao� desde Foi o seguinte o movimento técnico da rellHião:
seu embarque aquI. Aos
componentes das embaixa
da:!; serão fornecidas pas
sagem de ida e volta, como

medida preventiva, pois em

qualquer �mergencia o re

gresso poderá ser feito, sem
con'tl·atempo.

Depois de mais de um de

cemo de espera, eis que o

público florianopolitano teQ1
'a oportunidade grata de re

ver o Cruzeiro, de, Pôrto A

legre, uma das mais eategu
rizadas eoncorrentas ao tí

tulo máximo do 'foot-ball do
Rio! Grande do Sul.
',Clube que têm revelado as

maís destacadas figuras do

"soeeer" gancho e brasileiro,
possui no momento um

"team" valente -e decidido
-que frente aos dois maiores
clubes gauchos - Grêmio e

Internacíonal - têm dado

intensas dôres de cabeça.
Apresentando-se na noite de
hoje no estádio da Praia de

Fôra, o Cruzeiro! terá por

"sparring" o conjunto do

Avai, vice-líder do Campeo
nato da Capital e que ainda

domingo último goleou o A

tlético pelo elevado escore

de 6 xl.
Será o choque interesta

dual de logo mais o melhor e

mais sensaetonal tIo ano, de

vez que estarão na liça ver

dadeiros expoentes do espor
te da pelota (10 Rio Grande
do Sul e de Santa Catarina.

'

O famoso conjunto estre

lado da Capital gancha está
credenciado a brilhar na

pugna de ho.je, devendo pela
classe e fibra de seus com

ponentes, ser merecedor dos

..,. _._••••.,# • �.;.•.,.- -.-... _._.•.•.,,,_.,,.._._._- -_._ --..

-
.

COISAS DO REMO FLORIANOPOLlTANO
'Você sabia?

Que, os veteranos despor- I Que, o pretencioso Moritz
tis tas Alfredo e Libório an- (Henrique), anda procuran
dam praticando um novo do barrar o 'Cordeiro de
esporte? . . . técnico da Federação, af ir-

Que, Hamilton andou mando que o preparador do
atráz do Cunha para ensi- Aldo Luz, entende bem é de
nar-lhe a voga larga ... em pescaria em terra? ..

terra, já se vê? . . Q ue o Bola foi deposto de

Que, o Walter Wanderley Presidente do Martínelli,
ainda não desencarnou da porque cortou o bicho "men ..

Vice Presidencia da FASC, sal" de alguns "maiorais"
donde sobrou desde de ja- remadores do Clube rubro-
neiro do ano corrente? . . . negro? . . .

,

, Que, o Hosterno é Pre- Que, o Libório tambem já
sidente de 12 (uma duzia) I escreve

em jornais ? .. Aí.;
Clubes esportivos e ainda aí. .. Bem feito ...
quer mais... até parece o

I

Bagé ? ..
I Benedito Pretinho

MAIS DE CENTO E TRINTA JOGOS DOS
BRASILEIROS NO EXTERIOR

RIO, 22 (V. A.) - Cento
e trinta e cinco partidas
em quarenta países, aproxi
madamente, dos cinco eon

tinen tes, deverão ser rea

lizadas, no ano vindouro,
por clubes brasileiros, em

temporadas patrocinadas pe
lo empresario . José da Ga
ma. Pelas mãos do antigo
.diretor do Madureira, irão
.à Europa, �mérica do Nor-

. te, América 'Central, Asía,
Africa, Oceania, quatro clu
besrpequenos - S!'io Cris
tovão, Oraria, Madureira e

Bonsucesso - e três gran
des - Vasco da Gama, Bo
tafogo e América - sendo
que alguns contratos ainda
não chegaram a ser assina
dos, estando em fase de en

tendimentos, com os respec
tivos dirigentes.

São os seguintes os ro

teiros provaveis das diveT
sas equipes: São Cdstovão

Equador, Colombia,
Curaçau, São Salvador, Es
tados Unidos, Filipinas, Ja-
pão, Australia, Hong Kong E concluindo:
e Egito (talvez); Olaria - - Se os dirigentes 'dos
Turquia, 'Israel, Grecia, clubes pensassem mais,
Italia, Slliça, Luxemburgo,

1
àpoio incondicional dariam

Inglaterra, Escocia, Espa- eles à Confederação Brasi
nha, França e I?ortugal; Il€ira

de Despo_rtoS', -para
Madureira _:_ Angola, Mo- formação dos selecionados.
çambique, Rodesia do Sul, Um scratchman, me'smo ten
Congo Belga, Africa Equa-. do pertencido à seleção
torial Francesa, Africa do muitos anos atrás, é sem

Sul e Abissinia; Bonsu- pre um scratchman, uma

cesso - Guatemala, São atração para as platéias es

S a I v a d 0,1', Porto Rico, trangeiras. Com base neles,
Curaçau, Colombia, Equá- poderá ser realizada a pro
dor e Peru; Vasco da Ga- paganda e o sucesso' é ga
ma - Turquia, Italia, Sui- rantido. Neste particular, o

ça, França, Bélgica, Ingla- Vasco da Gama leva vanta
terra, Escocia, Espanha e gem, no football brasileiro,
Portugal. Talvez, Holanda e' pois somente em 1950 deu
Dinamarca;

.

América \nove elementos ao selecio
Chile, Peru, Equador, Co- nado. Esses scratchmen ain
lombia e México; Botafogo da têm valor, no exterior.

- todos os paises visitados
este ano e mais Inglaterra,
Escocia e Portugal.

O São Cristovão fará de
20 a 25 jogos; Olaria, 20,
no mínimo; Madureira, 20,
no mínimo; Bonsu-cesso,' de
12 a 20; Vasco, 15; Botafo
go, 15 a 20, e América', de
12 a 15.

Falando, ontem à tarde, à
reportagem, sobre seus pro
jetos de excursões, decla
rou José da Gama.

a p I a u 15 o s da "hinchada"· conceito do futebo! barriga
ilhôa que em peso compare- verde f.:ente aos! mais desta

cerá ao empo.lgante espetá- cados conjuntos do país. O

culo futebolístico. alvi-celeste tem brilhado nas

Barros, ex-integrante da pelejas Internacíonaís e in

Portuguesa de Desportos, de terestaduais e hoje espera
São Paulo; Aldo, também levar de vencida pelo. pode
paulista; Tesourinha II, Ru- roso opositer. Saulzinho, o.

dímar e Nardn formam a po- ..técnicO( avaiano que já foi

derosa linha de frente cru- defensor do Cruzeiro não tem
zeirista. A defensiva_ é das problemas na formação do
mais solidas, contando com "onze" para o prélio desta
Amaury, 'Neno, Nonô, salva-, noite. O quadro será o. mes

dor, Dahne, Bruno e, Pauli- mo de domingo passado
nho. Com elementos de qua- quando se exibiu a contento:
lidade como, os que vemos Alcides; WaldiJ: e Danda;
acima não resta dúvida que Péres, Vico. e Fausto: Fer
o Cruzeiro saberá apresentar nando, Hercílio, Amorím,
um futebol técníeo, exibindo Niltinho e Jacó.. : .. . .....

cada jogador as suas magní- A "torcida" avaiana por
ficas aptidões no contrôle certo não. deixará de eompa
da bola. reeer ao estádio. da rua Bo-
O Avaí, seu adversário co- caíuva para incentivar os

mo o foi há tanto tempo, "ases" "azzurras" ao triunfo.
mafs uma vez procurará Haverá preliminar, deven
hónrar e dignificar como o do defrontar-se as esquadràs
fez tantas e tantas vezes o. do. Postal 'I'elegráflêo e Ven-

daval, peleja que como se Não percam o. espetáculo
sabe, foi anulada pelo 'I'ribu- ele hoje á noite na praça des
nal de Justiça Desportiva. I porttva da F. C. F.!

DEPARTAMENTO DE ARBITROS DA
'

F. C. F.
•.7Wf"

N'bVOS ÁRBITROS DA 23 Toàos foram aprovados
CATEGORIA com a média superior a 8.

Realizou-se hoje ás 13 ho- 'Amanhã será realizada a

ras na sede da F. C. F. a prova de campo na ocasião
próva escrita da parte téc- dos jogos: Vendaval e Áus
nica das Leis e Regras de tria - Juiz Gilberto Nahas
Futebol, presidida pelo Sr. e Tamandaré e Iris Juiz _

Lázaro Bartolomeu, Presi- Silvario Alves Dias; Fisca
dente do Departamento de lizarão os árbitros: Lázaro
Arbitros. Bartolomeu, Gerson Dema-
Ao exame compareceram da e João Sebastião da

três candidatos sendo eles: Silva.
Gilberto Pedro Hoffmann Florianópolis, 18/11/55

Najha-s ' Lázaro Bartolomeu
'Nelson S. dos Santos Diretor do Departamento
Silvano Alves Dias. te Árbitros

r..- ..-'!' - _ .... . ,

BRIAN HEWSON, O ATLETA DO
ANO NA INGLATERRA

LONDRES, (U. P.) Brian , nicoBêü jardas, ,,-om 1/4,8,6
Hewson, campeão britântco e novos "melhores tempos
da milhal;' foi' designado mundiais" nas 1.000 jardas
"Atleta do Ano" pela Fede" e 3/4 de milha. o jovem
ração Inglêsa -de Atletismo, londrino correu essa prova
e receberá a "Ç, N. Jackson em menos de 4 minutos e foi
Memorial Cup" para com�- clas,sifiCado., terceiro nessa Imorar li nomeação. distância.mo mundo.
A "Harvey Memorial Gold Disley, que tinha sido de-

Cup" que é concedída anu- signado "Sportsman do I
almente ao atleta que ,r�ali- Ano". pela Associação dos'
�a' o melhor feito nos cam- Jornalistas esportivos bri- l .

peonatos britânicos, foi atrí- tân icos, bateu três vezes o'

buída a John Disley, que recorde b r i t â n i 0-0 do
bateu o recorde britânico, "Steeplechase" nesta tem
vencendo 'os 3.000 metros porada, e em Moscou duran
"Steeplechase", em 8/56,6. te a disputa URSS - Grã-
Além' de, sua vitória da Bretanha, ganhou em 8/44,2,

milha nos, campeonatos, feito que lhe proporcionou o

Hewson estabeleceu igual- segundo lugar mundial dês
mente' novo recorde britâ- I te ano. (FP).

I'

CENTRO EXCURSIONISTA '�RNOLDO RAULINO"
-�EDICIONÁRIO-

FUNDADO EM "6-9-54

JOVEM CATARJNENS� !
AGORA, QUE SURGIU A TUA SOCIEDADE I TERÁS
MAIORES OPORTUNIDADES DE CONHECER A

TERRA CATARINENSE. NÃO PERCA TEMPO. EN -
,

VIA- NOS HOJE MESMO, TEU NOME. E eNOERE

co A CAIXA POSTAL 489- FLORIANÓPOLlS-S.C.•
, �

O TURFE EM REVISTA
Por AREÁO JúNIOR.

ííêiires·eóí8ôü-is::"ü·iJó··Fêi1iifiàOte
ANTIGA FIRMA ESTABELECIDA EM PÔRTO ALE

GRE DESEJA NOMEAR REPRESENTANTE DANDO PRE
FERÊNCIA A FIRMAS ESPECIALIZADAS 'NAS VENDAS
DE SÊBO E FERTILIZADAS. INTERESSADOS 'QUEIRAM

DIRIGIR-SE A S. C. CAIXA POSTAL N. 1187
_' PôRTO ALEGRE - RGS. _

1°. páreo - 500 metros - Pista pesada
10. GAúCHO - Milton Souza, 45 ks.
2°. VALETE DE OURO - Gessí, 40 ks.
30., MONAZITA - Pedrinho, 35 ks.
40. DAMA DE OURO - Orlando, 45 ks.
50. VENTANIA - Noj Santos, 45 ks:-
60. ALEGRETE - Capitão, 35 ks.
Vencedor, Cr$ 50,00 - Dupla 34, Cr$ 35,00

FIQUE: RICO !
,

Ganhe dInheiro sem limites, vendendo novidades, JOlas,
fantasias, etc., nas horas vagas, a pessoas de s/relações e
no trabalho. Solicite-nas a remessa de um mostruá.rio no
valor de Cr$ 460,00 com o que V. poderá ganhar de 2 'a 6
mil cruzeiros ou mais p/mês: Oonsulte-nos s/ o que mais
déS'ejar.'Distr. R., ESSABÁ - Rua 7 de Setembro, 223, conj.
501 - RIO DE JANEIRO.
�-.-... .-.....-...-..-............._._.. " . " " .�........- .................

2°.. pár�o _:_ 600 metros - Pista pesada
10. CALONGA - Noé Santos, 45 ks.
20. CIGANO - Capitão, 40 ks.
30. ASA NEGRA - Milton Souza, 40 ks.
40. BORRACHA - Gessí, 45 ks.
50: DIAMANTE - Pedrinho, 35 ks.
Vencedor, Cr$ 40,00 - Dupla 24, Cr$ 140,00

3°. páreo - 1.000 metro�
1!:ste páreo, divido ao estado da pista, em certo tre

cho, foi suspenso, em comum acôrdo entre a Comissão de
Corridas e os senhores. interessados nos animais inscri
tos.

•

Com êste valo.. V. S.
4.b .. i ..â um4. conta. que
lhe ..enderÃ juro com.

pensMlo..
e

ê�tl§§§§����-�It� Irvoi"';' poil'oi sue!. ..es;d�n-

,
Cid um lindo e útil pl'e5e!'lte:

umBEUS$/MO eOFREde J4ÇO eROMADO.

APl"ocul"e hOje o NOVO
NCO GRiCOLA

R.ua c/'WÜV-'K>, 16
FI.ORIANÓPOLIS -' SANTA CATARINA

4°. páreo - 700 metros - Pista pesada
10. PALlVIEIRAS - Milton Souza, 45 ks.
20. BUGRE - Noé Santos, 45 ks.
30. LOLUANA - Capitão, 40 ks.
40. MUSTAFÁ - Orlando, 45 ks.
5°. URUBICí - Gessí, 45 ks.
Vencedor, Cr$ 35,00 - Dupla 12, Çr$ 75,00

Hll'A

Õ ÉSTADO

CINE SAO JOSE-

As 3 - 7,30 - 9,30hs.
4°. Filme do Festival

HWarner"
James WHITMORE _

Edmund GWENN - Joan
WELDON em:

O MUNDO EM PERIGO
No Programa:'
Noticias Da Semana. Nac.
'Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos.

r�.'·.4
As 5 - 8hs.

4°. Filme do Festival
"Warner"

James WHITMORE -

Edmund GWENN - Joan
WELDON em:

O MUNDO EM PERIGO
No Programa:
Noticias Da Semana. Nac.

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

J

I , ..i � ,_l
As 8,30hs.

. 4°. Filme do Festival
''Warner''

James WHITMORE -

Edmund GWENN - Joan
WELDON em:

O MUNDO EM PERIGO
-No Programa:
Noticias Da Semana. Nac.
Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 14 anos.

As - Bhs,
Cornei WILDE - Steves

COCHRAN em:
-,

UM SEGREDO EM CADA
SOMBRA

No Programa:
Cine Noticiario. Nac.
Preços: 7,00 - 3,50.
Censura até 14 anos.

As 7,30 - 9,15hs.
,

. 4°. Filme do Festival
"Warner"

Sterling HAYDEN
Gel;e NELSON - Phillis
KIRK em:

CIDADE TENEBROSA
/ No Programa:
Atual. Atlantida. Nac.
Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 18 anos.

As - 8hs.
4°. Filme do Festival

'''Warner''
Sterling HAYDEN

Gene NELSON - Phillis
KIRK em:

CIDADE TENEBROSA
No Programa:
Atual. Atlantida. Nac.
Preços: 7,00' - 3,50.

. Censura até 18 anos.

Vende -,se

Vende-se em São .José à
'rua Bela Vista s/n uma casa

de madeira com água enca

nada, luz, esgoto etc., tendo
aos fundos uma outra casa

de madeira, com a área de
79.990m2. Informações no

ponto do Onibus de S. José
com o motorista Aldo Gar
cia da Empresa Vidal Ltda.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Petroleo e Energia Nuclear)
J. J. Ramos Schaefer.

A edição de sexta-feira última, dia 13 de novembro, de
"O Jornal", do Rio de Janeiro, abriga um artigo subordi
nado ao titulo "A Usina Atomo-Elétrica, Agua e Petróleo".

,
Não vamos negar a quem o escreveu, o direito de vil'

apresentar atrávés a imprensa, seus conhecimentos sobre
os progressos alcançados pela energia nuclear, Também
não podemos e nem queremos negar eSSeS, progressos,
que OS telegram.'ls vindos ele outras plagn s diárianfente re

gistram, É pos'.s,íLvel, mesmo, que D petróleo venha a ter,
dentro de alguns lustros, impo tâncía igual à que tem atu
almente o carvão vegetal. O mundo, realmente, parece ca

minhar a passos largos para a época em que dominarão as
usinas átomo-elétricas, de que se tornou apologista tão
acirrado e entusiasmado o autor do mencionado artilgo. -

Mas não feriu à Petrobrás.
Há dias, comentávamos desta coluna uma resolução

do sr. Oafé Filho, mandando sustar' a publicidads que a

quela empresa vinha desenvolvendo em jornais de respon
sabilidade do Rio de Janeiro, em tôrno ás suas atividades.

Voltamos, agora, dentro da mesma linha, com a mes

gístram. E' possíval, mesmo, que o petróleo venha a' ter,
ma compostura, com que tratamos aquele assunto, a

modestamente rebater o infeliz artigo a que de
início nos referimos. Não podemos, sem justa revolta, dei
xar de repelir, as inconsequências contidas naquela nota.
Tachando-a de pôs to de sinecuras, de macabra, azarada
e empaludada Petrobrás, o 'autor arvora-Se em patriota, ao

mencionar que é com revolta que contribue "para essa Pe

trobrás", que, 'segundo êle não vê ter passado a era do pe
tróleo, argora em tranco declínio. Termina afirmando que
ainda há tempo de explorarmos uma pequena parcela do
nosso petróleo com 0 auxilio do capital estrangeiro. Do

contrário, afirma, por tôda à eternidade ficará essa rique-
za no subsolo.

'

Bem, não lhe negamos o direito de expor seus conhe
cimentos, 'sua cultura em energia nuclear. Mas não se diga
patriota e não se refira à petrobrás com o desprezo, o des
caso com que o fez. Se dentro de alguns, lustros, como diz,
a energia nuclear vai ser utilizada, em grande escala para
os mais diversos fins, então para que pedirmos o auxíli-o do

capital estrangeiro, que êle reputa indispensável? Para

que, estão, não pedirmos êsse auxílio para nos beneficiar

mos, logo da snergía nuclear? Se não precisarmos mais
de óleo ou das águas represadas para termos luz e fôrça á
vontade", 'por que, então, Vamos pedir auxilio para-explo
rarmos uma coisa que não .terá valia dentro de uns anos?

Realmente, não será com patriotas como êle que a Petro
brás atingirá sua plena e integral final:idade. Esse ganir,
felizmente, não-espanta aquela emprêsa, nem a abate,
nem a perturba. A maneira apressada e infamante como

alude à Petrobrás não 'a afastará de seu caminho. A produ
ção dessa emprêsa Vem alcançando os níveis previstos. Se
gundo nos dá conta a "Revista Paulista de Indústria", nú
mero de Julho de 1955, à página 20, sómente a Refinaria:
de Manguínhos, no RlO, processa cêrca de 90% do consumo'

. de, gasolina do Distrtto Federal, isto sem falar em que'
aquela refinaria produz gás liquefeito e óleos combustíveis
em quantidade aproelável. A capacidade ela Refinaria Ar-

I

tur Bernardes, há pouco oficialmente inaugurada, elevará'
sua produção a 65.000 barris diários. E' iss�í acaso, ímpos-

I

f., sibilfdáde material de o Brasil explorar seu próprio petró- 1
ta de petroleiros do mundo (Ieía-se DO MUNDO!!) i con- !

leo? Um país que possui a mais moderna e homogênea fro
forme Gondim ela Fonseca, é um incí\ÍJaz"{1é -enfrentai"'êsse
problema? Por que, então, entregar tôda essa riqueza que
poderá, convenienten-Íente explorada como o fará a Petro
brás, alias, como já está fazendo a Petrobrás, melhorar o

padrão de vida dos brasileiros, Iívrando-nos, ao mesmo
tempo, dos grilhões do comércio internacional? Espera-se
(Diário de Noticias do Rio, de 18-10-55) que 'a capacidade
das refinarias nacionais atinja 135.000 barris diários, com

'o que praticamente produziremos aqui t6cta a gasolina
consumida no país. E a Petrobrás é então empaludada,
macabra, posto de sinecuras suzarada?

,

O mundo com que sonha o autor daquêle artigo e um

mundo diferente, um mundo todo êle movido pela energia
nuclear. Os automóveis andarão sem a "incômoda gasoli
na", os' aviões cruzarão rápídos o espaço, livres da limita
ção que lhes impõe a "obsoleta gasolina"... Da energia
nuclear serão extraidos todos os sucedâneos para os sub
produtosêdo petróleo. Desaparecerão, ou não terão 'utilida
de, o asfalto, o óleo combustível, dleseh, querozena, gás li
quefeito, etc ...

É preciso que se diga e que se repita. Vimos não a pas

�os de gigante, nem sobre tapetes mágícos, mas vimos de ,'

, forma decisiva e ininterrupta, caminhando para uma mui-
to breve auto-sufícíência em matéria de petróleo. A im

portação 'do óleo bruto ainda pesá bastante em nossa ba
lança de pagamentos. Mas aos poucos vai 'Se atacando to
dos os lados da questão. Já há firmas 'nacionais que fabri-

,
cam os maquinários pesados empregados na pesquisas do
óleo. Em quase todos os Estados, ou em muitos dos Est'ados
elo país, para não avançarmos, já Se regístrararn vestígios,
quando não verdadeiros monaliciaís de Petróleo. A refina
de Manaus será brevemente inaugurada. Não está longe,
assim, a data em que extraíramos, refinaremo3, distribui
remos e consumiremos o petróleo de nosso 'subsolo. A luta
maior, é preciso que se diga, deve ser orientada eontea os

processos tumultuários de muros píxados e contra a cam-'
pariha de descrédito que se move contra a Petrobrás.

v
,

BOLSA DE VAtORES
LEILÃO N. 432, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1955

Entrega Pronta
US$ A>rgentina 1.000 2.000 3.000 2.000 - 8.000
llS$ Finlândia 7.000 1.000 - 8.000

,i.(
,

Entrega 120 ,dias
América do Norte 9.000 6.000 4.000 -19'.000
-, LEILÃO N. 433, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1955

Entrega Pronta
- 1.000
- 2.000
-11.000
-' 5.000
-50.000'

,

US$ Chile
US$ Grécia
US$ Japão
US$ Noruega '.:
Prahcos Belgas .

1.000
2.000

5.000, 4.000
4.000

- 50.000

2.000
1.000

13- Congresso Brasileiro de Uigu�ne
A SE REALIZAR EM !'FORTALEZA" DE 6 A 10

DE ,DEZEMBRO DE 1955,
VIAJE EM VôO DIRETO PELO "CONVAIR-340" DA

CRUZEIRO DO SUL
RESERVAS E INFORMAÇõES

SUCURSAL - Rua Felipe Schmidt, 40 - Fone 2500.

LQJA TAC - Rua Felipe Schmidt, 24 - Fone 3700.

t7A(�TAO RODA
na "te'rra dos pinheirais !"

o tremendo desenvolvimento do Sul

do Brasil, torna os transportes
vitais ao escoamento de sua crescente

produção agrícola e indústrial,

Para atender ao aumento sonstante

PNEUS
GENERAL

das necessidades dos grandes Estados,

a Pneus General S. A. acaba de

inaugurar uma Eílial em Curitiba,

onde se coloca às ordens dos.

revendedores. e consumidores do

Paraná e Sta. Catarina, �

Procure conhecer a qual�dade,
de um pneu General e peça-o'

" '

setílPl'e a seu revendedor l •

,
. .

'"

PNEUS GENERAL S.A.
Filial- Curitiba: -Av. 7 de Setembro, 1927 a 1941

to.
'

• 2LlOl

--------------------------�---------------�'�--------------------�-------------------------

MINISTRO DA SAODE
.

Professor M'aurício Medeiros
HOJ E PASSADO

Vende-se

NO
23 DE'NOVEMBRO

I PREFEITURA
I

MUNICIPAL-
PORTARIA

o Prefeito Municipal de

Florianópolis, no uso de
suas atribuições, resolve:

Designar:
Natércia Lemos Müller,

Chefe de Expediente e Pes

soal, padrão V, do Quadro
úníeo do Município, com

exercício na Diretoria de

Administração, para .respon
der pelo expediente da Dire
teria de Administração en

quanto durar o impedimento
da. respectiva titular.
Registre-se, dê-se ciência,

publ ique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de

Florianópolis, 14 de novem
oro de 1955,
Osmar Cunha - Prefeito

,"'l.l1nicipal.
Gustavo Neves Filho

Secretário Geral, em exer

cicio.

..........._. .

Duplo objetivo
(SNA) - Uma equipe de

"basketball" de um colégio
presbiteriano dos Estados,
Unidos visitou, recentemen

te, o Japão, Coréia, Hong
Kong e Tuilândia, vencen

do os melhores, "teams", só
não podendo superar, o qua
dro da Marinha na Coréia.
Em cada país realizaram,

também, cultos de evangeli
zação, levando; m�litolil.. jo
vens a se unirem a igrejas
cristãs. Durante a estada,
em Barigkok, Tailândia, os

Ijovens visitantes jogaram
contra equipes chinesas em

escolas budistas e na Uni
versidade de Chulalongkern.
Corria em outras cidades, le
varam a efeito pequenos
programas durante o inter
valo dos jogos, cantando hi
nos evangélicos e falando de
sua expenencia cristã. Co
mo resultado, cêrca de 75

pessoas, inclusive muitos
universitários, abraçaram o

Cristianismo. Além de fa
lar em seis igrejas em

Bangkok, a equipe teve a

oportunidad-e 'I de realizar
breves programas em ca tor
ze escolas,

RIO, 21 (V. A.) - O Presi

dente da República assinou
decreto, nomeando o profes
sor Mauricio Medeiros para o

cargo de ministro de Estado
dos. Negocias da Saúde, em

substituição ao deputado A

ramis Ataide, que, assim vol-

�;;-*!i:'$
ta à sua cadeira no Palacio
Tiradentes. A n t e-o n tem
mesmo o novo titular foi
empossado em. cerimonia

símples-rio Palacio do oate-I r••••
te, presidida pelo sr. Paulo

Lira, chefe do gabinete civil
da presídencía da República.

A data de hoje recorda-nos que:
em 1.6L15, um Corpo, de Holandeses destacados
dos Fortes do Rio Grande "do Norte e da Paraí
ba (360 homens), foi repelido com grandes per
das, em Canhaú, pelos Capitães Diogo Pinheiro
Camarão e João Barbosa Pinto;
em 1.704, a Colonia do Sacramento foi assaltada,
durante a noite, pelos hespanhóis de Buenos
Aires;
em 1.720, tomou posse, na Bahia, o 40 Vice-Rei
Fernandes Cesar de Menezes, mais tarde Conde
de Sabugosa;
em 1825, na Vila de Poconé, na Província de
Mato Grosso, nasceu Antônio João Ribeiro, que,

SANTA CATARINAquando 10 Tenente de CavaIária, comandando a BLUMENAU

Colônia,Militar de Dourados, foi sacrificado pe-
VENDE-SE o imóvel situado no centro desta cidade,

'lo cumprimento dó dever ante a invasão para-
à Rua 15 de Novembro, esquina com a Alamêda Rio Bran

guaia, juntamente com seus 15 bravos I compa- 'co, tradicionalmente conhecido pelo nome l'le HOTEL

nheiros, no memorável dia 29 de Dezembro de HOLETZ, composto de um vasto terreno contendo a área

1864, pronunciando, antes 'de exalar o último so- de 2.983 m2. e diversas bemfeitorias, inclusive o edifício

pro de vida, a legendária frase: - "Sei que mor- do hotel.

ro, mas o meu sangue e o de meus companheiros Os interessados deverão entender-se com os advoga
servirá de protesto solene contra a invasão do elos Drs. Luiz de Freitas Melro e Wilson L. de Freitas

sólo de minha Pátria"; Melro, em seus escritórios à Alamêda Rio Branco n. 287

em 1826, uma convenção entre o Brasil e a Grã- e Rua 15 de Novembro n. 642, edifício do Banco INCO,

Bretanha, declarou que, três anos depois da tro- sala 3, e bem assim com o sr. Victor Germer, à Rua 7 de

ca de ratificações '(que seriam feitas a 13 de Setemb:'o n. 273� segundo a�dar, onde poderão obter com

Março de 1827'), ficaria proíbido aos brasileiros pletas informações a respeito.
''''""'''':__

,

.' ,

o comércio de escravos na costa da Africa; '�>"�I
em 1841, foi criado o Conselho de Estado de que I tl--' N

'

·
'

T b Ivei.u a fazer par�e, mais. tarde, com raro bl:ilho, uongresso aCionai de o ercu ose
Lmz Alves de LIma e SIlva, Duque de Caxias :

D T áe.m 1902: foi cri�do, nesta .ci,�ade de Flo�ianópo- e 080ças or xlcas
.

'

Iís, o TIrO' Nacional Brasileiro, que mars tarde A SE REALIZAR EM "FORTALEZA" DE 11 Â 18
veiu a ser Q TIRO DE GUERRA 40, de tão ricas DE DEZEMBRO DE 1955

.

tradições em nossa Capital e que tanta falta tem VIAJE EM VôO DIRETO PELO "GONVAIR-340" DA
feito à nossa valorosa Mocidade, como escola de CRUZEIRO DO SUL

'

civis�o.e preparo de reservistas para a defesa RESERVAS E INFORMAÇÕESda Patl'la;
A' SUCURSAL - Rua Felipe Schmidt, 40 - Fone 2500.

em'1906, tomou posse do,Governo deste Estado, LOJA TAC _ Rua Felipe Schmidt, 24 - Fone 3700.
o Coronel Gustavo Richard;
em 1935, deu-se d levante comunista em Natal,
no

....

Rio Gr�nde do Norte, enlutando muitos lares
brasileil'o� e escrevendo uma das páginas negras
de nossa História Pátria;
em 1943, foi-criada a' Fôrça Expedicionária Bra

sileir�,-, que iria" como foi, jantar parte ativa na >:.L._..k'"

Segunda Grande, Guerra Mundial, levündo para
os campos da' luta a sagrosanta Bandeira 'aud
verde-estrelada e com ela regressando coberta
dos louros de fulgurantes vitórias.

André Nilo rradasco

lIWUCll�' DIRE!�>S
FLORIANÓPOLIS, - RHJ ÁS: 3a.,
I'FOllS.-$. PAULO,-RIO " 4,,,.
fPOLIS.':_ C:URITIDJ(-RIO AOS SABS,

SERViÇOS AÉREOS '

CRUZEIRO. DO SUL

Grande Cruzada
Espiritual

(SNA) - A Igreja Pres
biteriana da" Irlanda lançou,
recentemente, uma campa
nha evangelística de âmbi
to nacional, como o "fêcho"
da cruzada realizada na vi
zinha Escócia na última pri
mavera pelo evangelista ba
tista Bí lly Craham.

O Dr. J. C. Breakey, Mo
derador, disse' que cada

congregação na Igreja foi
mobil izada para uma ativa
participação na campanha,
'sendo que 750.000 folhetos e

-cartões especiais foram en

viid_o;;'-� lares presbiteria
nos iíà Irlanda.
"Os presbiterianos lança

ram-se a êsse esfôrço com

um entusiasmoAue somente

pode ser descrito como ma

ravilhoso", disse êle. Dr.

Breakey éxplicou que a

campanha tem um dqplo' al
vo: despertar os fiéis para
uma reconsagração, e cha
mar para� o convívio da Igre
ja aqueles que vivem alheies
à viela 'religiosa.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Cóm a Bíblia na Mão
«No teodculo))

QUARTA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO
Eu vim para que tenham- vida. (João 10:10). Ler

João 11 :25-29.
TODOS 0S anos antes do Natal, numa grande soleni

dade em Estocolmo, o rei da Suécia entrega os já tradi
cionais e ambicionados prêmios Nobel. São conferidos a

eminentes literatos e cientistas, sem acepção 'de raça ou

nacionalidade. São pessoas que, por suas obras e por
suas pesquisas científicas, têm contribuido para o bem
da humanidade.

Entre os conquistadores dos prêmios em 1952, esta

va um -eminente cientista americano, o Prof. Selman A.

Waksman. Havia êle descoberto um antibiótico de grande
valor - a estreptomicina.

Certa vez, uma menina de sete anos foi visitar êste

grande cientista e ofereceu-lhe flores, como gesto de

gratidão por ter êle salvo a sua vida. Ela estivera grave
mente enferma e foi a primeira paciente na Europa na

qual a droga fôra aplicada. Sua vida assim foi salva. O

grande homem referindo-se a esta visita, disse: "Isto

significa muito mais para mim do que ter recebido o prê
mio Nobel." .. "

Será que nós, cristãos, alegramo-nos em agradecer a

Cristo ter salvo as nossas vidas? Êle veio para que ti

vessemos vida.

ORAÇÃO

Pai Celeste' tu nos enviaste teu Filhó para que todo

aquêle quenêle crê não pereça, mas tenha a vida eterna.

Damos-te graças por nos teres livrado do perigo e da pró
pría morte. Louvamos o teu nome agora e para sempre.
Amém.

.

PENSAM·ENTO PARA O DIA
.

'

.'

Cristo é a nossa vida.
MENSFIELD HlJRTIG (Suécia)

JusJiça_�o -Trabalho
JUNTA DE'CONCILlAÇÃO E JULGA�ENTO

Processo� em pauta para Instrução e Julgamento
NOVEMBRO DE 1955

Dia 23, às 14;00 horas; Processo n. JCJ-173/55
Reclamante: Lourival Pereira. Reclamado: Alberto G.
Wicckott. Objeto: Salários.

Dia 24, às 14,00 horas: Processo n. JCJ-176/55. Re
clamante: José Noberto Barbosa. Reclamado: Henrique
Cherer. Objeto: Salários, repousos semanais e aviso pré-

Expresso Florianópolis LIda.
lransporte de cargas em geral entre

FLORIANOPOLlS, CURITIBA E s.ÃO PAULO,

nLlA1..: CURITIBA

'reI.rone 121.

--o-

.Indereço TelegrfLt�co
8&ntlqra e Transpolll

-4-

I'ILIAL: 8&0 PAULO

Telefone: 37-30-11
/

,

São Paulo - capital - sr.

Endereço Telegrãtico:
Sandrade e Transpol1e

(AlIDCIa DtI ai. t. laDeiro e ... Belo Borl.onte com trArelo adita0 .ü
IIe ......... a ••pr_ •• TraD.porHe IODas OHaIa 8/.4.)

O Povo de Florianópolis, por seus

representantes, decreta e eu sanciono a

seguinte Lei:
Art. 10 - Ficam aumentados, a partir de' 1 ° de [a

neiro de 1956, os vencimentos dos funcionários do Qua
(:1'0 Único do Município, dos extra-numerários, inativos e

penaionistas, dentro das seguintes normas:

I - Até Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiro) em qua
renta por cento;

II - Até Cr$ 2.000�00 (dois mil cruzeiros) em qua
renta por cento nos primeiros mil cruzeiros e em trinta

pOl' cento no restante;
_

III - Nos vencimentos até Cr$ 5.000,00 (cinco mil
cruzeiros), o aumento obedecerá até Cr$ 2.000,00, (dois
mil cruzeiros) a norma do item II e excedente será majo-
ra.do em vinte por cento.

'

Art. 20 .:_ Ficam criados os cargos de Administrador
da Limpeza Pública e Àdministrador de Obras Públicas.

Art. 30 - Os chefes de secção ficam reclassificados
110 padrão Y.

Parágrafo único - Equiparam-se aos chefes de sec

cão os cargos ou funções de Administrador Geral dos Ce
�itérios Públicos, Administrador Geral dos Serviços de
Abastecimento Público, Almoxarife, Mecânico Chefe,'
Lançador, Tesoureiro, Oficial de Gabinete, Administra
dor de Limpeza Pllblica e Administrador de Obras Públi
cas, Dentista, Farmacêutico, Laboratorista e Médicos.

vio.
Art. 40 - O Pagador, Auxiliar de Lançador, o Apon-Florianópolis, 18 de Novembro de 1955.. tador e o Estatístico ficam reclassif icados nos padrões

IAntônio Adolfo Lisboa - Chefe da Secretar-ia.
N S ti t

-

, O, P, , respec Ivamen e. .

C-LU-OE-'DO-lE-DE-a-:---=-GOS�TO Art. 5° - F'icam reclassificados no padrão Z-2 os

.eargos de Diretores, Procurador e Contador. j
! Parágrafo único - O padrão- Z-2 é fixado em ....

. . I Cr$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos cruzeiros).
'''b_S>7

'I
Art. 60 - O Secretário Geral perceberá Cr$ 9.800,00;

Aos sócios do Coqueiros Praia Clube (nove mil e oitocentos cruzeiros).
A V I S O Art. 70 - Para a Execução da Presente Lei, fica o

)

��������Afim de regularizarem sua situação face à fusão Executivo autorizado a abrir créditos especiais ou suple- :.
ultimamente procedida convida-se os assoei...dos do an- mentares.
tigo Coqueiros Praia Clube a comparecer na Secretária Art. 80 - Esta Lei entrará em vigor a partir de 10
do Doze, aberto diariamente das 8,00 às 11,00 horas. de janeiro de 1956, revogadas as disposições em centrá-

Os associados fundadores receberão o seu diploma rio.
de sócio beneméritos no baile de S. Silvestre.

Os associados· proprietários medianté entrega da

quota do C. P. C. receberão três ações nominaes do Doze
e por quota especial de mil cruzeiros, uma ação nominal.

Os associados contribuintes, proprietários ou funda
dores devem trazer dois retratos de 3 por 4 para si e um

por dependente (esposa, filhos menores, filhas etc.) des
de que ainda não pertencem ao quadro social do Doze.

A esses associados serão iniciada' a cobrança das
mensalidades deste Clube a partir do 'mês de Dezembro.

A partir do dia 1° de Janeiro de 1956 só será per
mitido o ingresso nas dependencias sociais do Departa
mento Balneario (antigo Coqueiros Praia Clube) l1)edf
ante a carteira social do Doze.

i COII VIAGENS nmit'rAS E PERMA NOTES EM CARROS PKóPJU08
I '

I
MATRIZ: FLORIANóPOLIS

! Escrttóno:
' '

, Rua Padre Roma 50 - Terreo V ísconde de; mo Branco Ave�da do Batado .18881711

I Deposito: (�:J/li)
I Rua Co�elhelro Mafra n.13i

I'ones: 2534 - 2.535
Caixa Postal, 435
End. Telegráfico:

Bandrade e Transpol18

PREFEITURA MUNtCIPAl DE
FlORI.ANÓPOllS
LEI N. 246

VENDE-SE

C. RAMOS S/A

Vende-se uma Plaina de
3 (três) faces para benefi
ciamento de madeira. Fabri

cação Alemã, ao preço de

Cr$ 35.000,00.
Ver e tratar em Oliveira,

Martins & Cia.
Rua Francisco Tolentino

ou Fone 3802.
.""..�......-......_..-.....-..-���.

.�tenção
Vende-se, por motivo de

viagem, uma banca de Jor
nais e Revistas instalado no

melhor ponto da cidade -

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

Divórcio

Comercie - Transportel
ttull João Pillto, 9 Fpolil

DOCES TROCA-SE
Troca-se coleção de se.os

universais por uma espíngai'
da em bom estado, dois ca

nos, qualquer calibre.
Vêr e tratar à Avenida Rió

Aceitam-se encomendas de
docinhos em grande varie

dade; Tortas e Bolo de Noi

va, Salgadinhos para Batiza
dos - Aniversários e Casa

mentos.
Rua CeI. Melo e Alvin 17.

Te!. 3,416
Vende-se

-_.,,_ ----

CAPOEIRAS

Na rua Tiradentes a casa

nO, 20URGfNTE
Vende-se uma casa (anti- i Um ótimo lote de terreno

ga) em terreno medindo I no Loteamento Portela.
11,50 por 66 metros, (duas I

Tratar com Eduardo San
frentes), sito à Rua Felipe

I
tos.

Schmidt. - Cr$ 250.000,00. Rua Visconde de Ouro
Informações nesta Redação. Preto, 81, Fone 3726.

CODIGO MUNICIPAL �

(

LEI N. 245
O Povo ele Florianópolis, por seus

representantes, decreta e eu sanciono a

seguinte Lei:
.

Art. 1° - Fica aprovado o Código Municipal de Flo-
rianópolis, que baixa com a presente Lei.

I Art. 2° - Esta Lei entrará em vigor na data da sua-

publicação, .revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Florianópolis, 15 de novem-

bro de 1955.
OSMAR CUNHA - Prefeito Municipal.
Gustavo Neves Filho - Secretário geral, em exercício.
Publicada a presente Lei na Diretoria de Adminis-

tração, aos quinze dias do mês d'e novembro de mil nove
centos e cinquenta e cinco.

Natércia Lemos Müller - Diretor de Administração,
em exercício.

Prefeitura Municipal de Florianópolis, 15 de novem- E novo casamento no Mé-
bro de 1955. xíco.

OSMAR CUNHA - Prefeito Municipal. Informações gtátis.
Gustavo Neves Filho - Secretârio geral, em

exerCíCiO.,
Referências de assuntos

Publicada a presente Lei na Diretoria de Admin is- terminados satísratoríamen-
Asbelina Dias Mourão - Diretor de Administração. te. '

tração, aos quinze, dias do mês de novembro de mil nove-I Trav. do Ouvidor, 36-2°-s/
centos e cinquenta e cinco. 25 - RIO DE JANEIRO.

A DIRETORIA

_1IIIiIiU(,
•

... "anUI 1?.........�'.I;....."d.. '�
. ."

r�CAAMA,PR05E8RA1

t Iura,deeil,e·nto· e M,issa
,

. �'> " ��.:,_4MI"',;
GUSTAVO DE ASSIS

-

"

João A. de Assis e familia, Dr. Gastão de Assis e

familia, Dr. João "de Assis Filho, Alice Carpes de "Assis e

familia, Dr. Armando V. de Assis e familia, Dr. Fran
cisco de Assis e f'amilia, Moacyr Carpes de Assis e ta
milia (ausente) convidam aos amigos de Gustavo de
Assis, falecido em Santos no dia 17, para a missa de 70
dia, que mandam celebrar, por descanço de sua alma, dia'
24 (Quinta feira) as 7 horas na Catedral Metropolitana.

'Antecipadamente, expressam agradecimentos.

ALTA 'COSTURA
Por haver contratado afamada modista do Rio de

Janeiro, "A FLORICULTURA" avisa as suas distinta t
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: 24-6'9.

Participação
RUBENS VICTOR DA SILVA e MARIA CARMEN

M. DA SILVA participam, aos parentes e pessôas ami
gas, O nascimento de seu filho PAULO ROBERTO ocor

rido no. dia 17 de novembro, na Maternidade Dr. Carlos
Cornêa ..

�-- � -----

ECONOMIA absoluta
�_.

Grande CONFORTO

AQUECEDOR

ELETRICO

fna-�4,
IMERSÃO e

Capacidade 30 LITROS

,. Construido inteiramente de
cobre.

r
• Aquecimento ultra rápido.

• Játo abundante na tempe
ratura desejada.

o MISTURADOR DAKO; de r:'':"
logem instontoneo. per.mite o'
ma iar esco lo d. graduações de
TEMPERATURA.

.�

CONFORTO absôluto
Grande ECONOMIA

e,

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

revestida de material altamente ISOI.ANTE (lã de vidro).
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada. <!li
• Controle automátic:o de temperatura gqp·�t.AT�

que grogQ.��_Qrillde EC:QNQMJA. ?�c·
.

"'M' :.; "?...

1)tflkO- ,�®B3�
f' '�-::;:;:="'l .....,.j ;�

.. �V.· RAMOS 8.J. Comércio e Aoências\ ..

����_'� RUI João Pintol 9\�polis...-Stl.Catarina �._

."

"�..

''''':;-���.
',,;

.y""" ·,>:.'e-,,;,n>" �".""

AQUECEDOR ELt:TRICO CENTRAL
,

Capacldade:
100 a 1,000 litros

Fabricados nos tipos .,'<;,,-.•.:---::t
h.orizontQJ e 1(,.rti�l.

,l_ '�,N'� '..0-------

-,

.'
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Festividades de
Catarina

Santa I Você sabia que .. ,
'_-

PADROEIRA DA ARQUIDIOCESE E DO ESTADO
EDITAI. DE CONVOCAÇÃO

Dom Joaquim Domingues de Oliveira, por mercê de
Deus e da Santa Sé Apostolica, Arcebispo Metropolitano.
Assistente ao Solio Pontírícío, etc.

Aos que o presente Edital, virem, saudações, paz e

benção em Jesús Cristo.
Fazemos saber, que de acordo com a praxe estabeleci

da e a piedade dos fieis, celebrar-se-á no dia 25 do corren

te, feriado estadual por decreto-lei de 12 de julho de 1938,
a festividade de Santa Catarina, Virgem e Martir, Pa
droeira da Arquídíocese e elo Estado, pelo .modo que segue:

'1) A's 10 horas, Missa Solene, com Assistencia Pontí
..., ficaI.

2) A's 16 horas, Procissão com a imagem de Santa Ca
tarina, para a qual convocamos todas as entidades e insti
tuições católicas desta Capital que nela deverão tomar par
te, designadamente pela seguinte forma nesta mesma 01'-'
dem:

Cruz processional, Grupo de anjinhos, Colegio Coração
de Jesús, Asilo de Orfãs, Cruzadínhos, Congregações Maria
nas Femininas, Associação de Santa Terezinha, Associação
de Santa Zita, Damas de Caridade, Apnstoldos da Oração,
Ordem Terceira Feminina, Ação Catolica, Aórigo de Meno
res, Colegio Catarinense, Congregações Marianas Mascu
linas, Irmandades, Ordem Terciira, Carro Triunfal, Rev
mo. Clero, Palio conduzido pelas Autoridades especialmen
te convidadas, Banda de Musica e povo.

Antes da supra-mencionada hora, as referidas Asso-
ciações e Entidades se postarão dentro, no adro ou mesmo SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
róra da Catedral, cada uma 110 lugar que lhe rõr reserva- INDUSTRIAL
do e competir no préstito. O SENAI, por seu Departamento Regional, torna pú-

Cada Associação deverá apresentar-se com os respectí- blico qUe se encontram abertas, até o dia 10 de dezembro
vos estandartes e distintivos. de 1955, as inscrições ao Concurso para o preenchimento

� O préstito desfilará continua, lenta e initerruptamente, I das vagas dos seguintes. cargos da Escola de Aprendiza-
i. é, sem qualquer parada nem precipitação na marcha. gem de Blumenau:

Os fieis e ramílías que não puderem acompanhar a pro- Instrutor de AJUSTAGEM
cissão deverão postar-se nos passeios das ruas do trajeto, Instrutor de TORNEARIA MECÂNICA
para assistirem à sua passagem, Instrutor de ELETRICIDADE

O préstito obedecerá ao seguinte itinerário: Praça 15 Instrutor de MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
(lado do Palácio), Ruas Felipe Schmidt, Deodoro,' Vidal VENCIMENTOS:
Ramó;, Arcipreste Paiva, Pereira Olíveíra, lado do Ipase) > Cr$ 3,600,00 (três mil e seiscentos cruzeiros) men-
Rua Anita Garibaldi, Av. Hercilio Luz, Rua Fernando Ma- -aís, com direito à gratificação anual correspondente a

chado e Catedral. 'm mês de vencimentos, aumentos quírrquenais, premo-
Para a solene Procissão convidam-se as meretíssímas ;ões, 'reajustamentos e cursos de aperfeiçoamento. Even-

Autoridades, OS fieis e a população em geral. .ualmente terá direito à moradia.
Sendo costume, aliás muito louvável e piedoso, enfeita- CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO:

rem e ornamentarem os fieis as ruas e fachadas das casas a) - Idade entre 21 a 35 anos;
em círcunstancías semelhantes, o mesmo se pede e se es- b) - Quitação com o Serviço Militar;
pera por ocasião da Procissão ele Santa Catarina, gloriosa c) - Apresentar uma fotografia tamanho 3x4 Cll1S,

Padroeira da Arquidíocese e do Estado. AS PROVAS VERSARÃO SOBRE:
Desde já hipotecamos bençãos a todos quantos de a) - Conhecimentos gerais;

qualquer modo concorrerem para o brilho ela Procissão da b) - Conhecimentos técnicos;
excelsa Padroeira. c) - Execução de uma peça do ofício.

Florianópolis, 12 de Novembro ele 1955. As provas para mecânico de automóveis versarão sõ-
De ordem e comissão de Sua Excia. Revma. mente sôbre os itens a) e b). Serão realizadas na cidade
Mons. Frederico Hobold, Vigario Geral. :le Blum�n,�9J_.9JIJ:_l:l:ntg.,a., ,.2a. quinzena de dezembro, em

-

José Renato de Sallza". -F!:tJVeelul' da: .Irmandade do SIS, .lata préviamente de�rminada.'
Sacramento Outras info;"maçm;sc s'Ôbre assuntos relacionados com

HeitorDutra; Secretário. ) concurso serão prestadas aos interessados, na séde da
Departamento Regional do SENAI, Rua Tenente Silveira'
25, em Florianópolis e nas Escolas SENAI de Blumenau
;, Join ville.

_:E-'

CONCURSO

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I ����� O !!�O_li
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•
....................aA..a .

CURSO "SANeTOS SARAIVA"
(REGISTRADO)

DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA
PROF. LiGIA DOS SANCTOS SARAIYA

atende aos interessados diAriamente das 9 às 12
14 às 18 horas

ENDEREÇO: Rua Feliciano Nunes
reI. 8118.

Um terreno com área de
720m2 situado na Coloni
nha, .Estreito, por preço de

e das ocasião. Tratar no Escritó
rio Contábil-Imobiliário Per

Pires. 18 - rone. Rua Deodoro, nO 11.

Florianópolis.

Vende-se

-", :.....W4llle� 'f+ "'\_�..
________._.�---��I----------�------------------------------------------

Senhores Comercianfes
e lndustrtets;

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 sõmerrte o impõsto 'devido, encarregando o nosso

Escritório da feitura das suas escritas. Aceitamos tam
bém escritas" atrasadas,
ESCRITÓRIO CONTÁBlL-IlVIOBIlJIARIO. PERRONE

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

Vende-se

-

Uma copa laqueada, côr
verde, com 6 cadeiras esto
fadas, uma m�a elástica e

uma cristalelra,
Preço: Cr$ 4.000,00.
Tratar na Avenida Mauro

Ramos, 245, ou pelo telefone
3.289.

�'ft.�� .

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

Vende-se

Romance de SALIM MIGUEL uma EDIÇÃO SUL"
Distribuição da:

LIVRARIA ANITA GARIBALDI LTDA.
Praça XV de Novembro, N. 27 - Florianópolis

Uma li�da casa de madeira, toda pintada a oleo,
envidraçada, vehezianas, com 7,40 de frente 9,00 de fun
dos, vararidão, 3 quartos, sala, varanda, despensa, agua,

l� chuveiro eletrico, �ogão econômico, tanque, quintal
com arvore frutiferas, muro na frente, etc. por 120.000,00,

-

sita a Rua Campos Novos 63, nésta Capital. Motivo:
viagem.

Tratar n-o mesmo endereço.

DEPOSITO (Procura-se)
Importante firma procura para alugar, com área de

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

Emprêgo
Grande Empresa nacional tem algumas vagas pura

1 apazes para serviço externo. Boa remuneração. Respos
ta a êste jornal, por carta escrita pelo próprio punho, ao
nO 160.

-

BAR E ARMAZEM
Vende-se um nem montado bar, tendo uma sorvete

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

Mauro Ramos 213.

EMPREGO
Rapaz capacitado para Qualquer serviço Procura em-

prego. '

Informações no .Albergue noturno com o senhor An
tônio Campos Rua General Bíttencourt,

=CHURRASCO ?
•

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

ATENDEMOS ENCOMENDA PREVIAMENTE PE-
00 TELEFONE 2727.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



(Continuação da la. pág.) ?oncos minutos antes, o mi

reunião extraordinária do di- (listro se comunicara .com o

retorio nacional do Partido chefe de policia, que reafir

Social Progressista. meu reinar tranquilidade ab-
O deputado carioca relem- soluta no país.

brará os compromissos assu- A volta do sr. Café Filho à

mídos pelo sr. Café Filho em Presidência da República ím

carta e proporá que o parti- portaria no regresso'dos seus

do lance apelo ao vice-presi- auxiliares também compro
dente para que desillta de metidos no golpe para evitar

reassumir a chefia da nação, a posse dos eleitos a 3 de

pois se isso ocorresse pode- outubro.
ria convulsionar o país. As forças militares e poli-
O sr. Ademar de Barros, .ícas, face à disposição de o

ontem pela manhã, desmen- sr. Café Filho voltar ao Cate
tiu os termos de uma entre- se, para realizar o que o sr.

vista que lhe fôra atribuida ':;arl0'3 Luz não lograra - a

e na qual havia uma afirma- .sso se opuseram, consíde
ção no sentido de que o sr. rando que era do seu devsr

Café Filho deveria reassumir frustrarem o segundo tem

o governo. O sr. Adernar de _lO do golpe, assim como ha

Barros é de opinião que o seu liam derrotado o primeiro
ex-correligionário deve con- sempo, no dia 1l.

tinuar ausente do Palacio do Para que o país não se lan-

Catete. ,asse na desordem e não aca-

DECLARAçõES DO SR. casse sem Constituição, en-

JOSE' MARIA ALKIMIM tregue a uma ditadura, as

O sr. José Maria Alkimim, :orças políticas e militares,
líder da maioria na Câmara Iepois de várias reuniões,
e dirigente do PSD, falando :lecidiram entregar ao' Con

aos jornalistas disse que a co rresso Nacional decidir sôbre

municação do sr. Café Filho, ) impedimento ou não do sr.

informando ter reassumido a ':::afé Filho para voltar ao

presidencia da República, era govêrno.
uma declaração unilateral Na Câmara, alta madruga
de que havia cessado seu es- da, os deputados resolveram
tado de incapacidade". Sus- declarar o impedimento por
tentou que fôra o Congresso 179 votos - maioria absoluta

que o declarara incapacita- - contra 94.

do, e, portanto, somente o No Senado, ontem, em reu

Congresso pode dar por en- níão matutina, a votação pe-
'cerrada essa situação de in- lo impedimento foi de 35 -

capacidade. também maioria, absoluta,
DETIDO UM AVIA0 ENVIA- contra 16.

DO POR JANIO O sr. Café Filho foi cienti-

RIO, 22 (V. A.) _ Afirma- ficado dessas decisões, em

se que foi detido no aeropor- sua residência, no Posto 6,
to Santos Dumont, pouco sm Copacabana.
depois de' haver aterrissado, A RESOLUÇÃO
um avião enviado pelo go- A Câmara dos Deputados
vernador Jânio Quadros, e l'ealizou .ontem à noite uma

de propriedade do 'sr. Olavo sessão extraordinária para
Fontoura, que teria objetivo votar a l,esolução que c'Onsi
de conduzir a São Paulo o dera. impedido o sr. Café Fi

presidente Café Filho. Não lho para o exercício da pre
foi possivel obter confirma- 3idência da República. Em

ção para essa noticia que nome da maioria, justifican
tambem não foi desmentida, do a medida, falou o deputa-
o general ,Falconiéri da do Vieira de Melo. Em 'segui

Cunha, que aqui se encontra da, como lider da oposição,
participando ativamente dos falou o sr. Afonso Arinos, que
acontecimentos, falando à ainda ocupava a tribUna às

reportagem, informou que a 24 'e 25. Eis o texto da resolu
situação em São Paulo era ção:
de ordem e tranquilidade. �

"A Câmara dos Deputados,
RESUMO DOS PRINCIPAIS considerando que, por delibe-

FATOS ração tomada na sessão da

RIO, 22 (V. A.) - Acom- Câmara de 11 do corrente, na
panhado pelo brigadeiro E- mesma data homologada pe
duardo Gomes, e pelo seu se- lo Senado, reconheceu o Con

cretário particular, jornalista gres'so Nacional a existência
Oséa:s Martins, o presidente do impedimento previsto no

Café Filho deixou, às 20,30 artigo 79, § 1° da Constitui
horas de ontem a Clinica São çã'o Federal, e apontou a so

Vicente, tomando rumo igno- lução do chamamento ao

rado. Antes, porém, endelie,- exercício da Presidência da

çou uma mensagem ao seu República do vice-presidente
substituto legal, sr. Nereu do Senado Federal;
Ramos, em que afirma te- considerando que, assim
rem cassado os impedimen- agindo, à vista da situação de
tos que o levaram a licen- fato criada pelos graves a

clar-se e que, portanto, reas- contecimentos desenrolados
sumia naquele momento a 11'0 país, exercitou o Congres
presidência da República. I so Nacional o poder político
Enquanto isto, dezenas de que lhe é irrecusável de de

tanques passavam' pela Ave- cidir na presente emergênCia,
nida Rio Branco e tomavam sôbre os impedimentos do

posição em frente ao Palácio então presidente da Câmara
do Catete, inclusive embasa- dos Deputados, quer do vice
mentos de artilharia. O tra- presidente da República, ês
fego nas imediações da casa te, por ter 'sido envolvido pe
do governo foi 'suspenso, to- los mesmos acontecimentos,
mando-se de apl'eensões os soo o imperativo de condi
populares que, àquela hora, ções notôriamente ÍlTemoví
demandavam suas residen- veis, de ordem pública e ins

cia� .. TambeI_? era in�e�sa, .a titucional, �em possibil�dade
movlmentaçao no MmlsterlO de reaSsumlr o pleno exercí
da Guer�a, igualmente guar- cio do cargo, assegurando a

dado por f'o,rças do Exército. sobrevivênci� do i'eO'ime e

Outrossim, foi convocada em consequência, à tran�ui�
uma reunião extraordinária !idade da nação;
do Congresso, anunciando-se considerando que, tendo
a apresentação, pelos lideres convocado ao, exercício da
do PSD, PTÍ3 e PSP - ou s,e- suprema .magistraturll. do
ja a maioria parlamentar - país o ·vice-presidente do Se
de um requerimento em que nado Federal, por reconhecer
alegam permanecer impedi- o impedimento oC'orrido com

do o cargo de presidente da �s autoridades anteriormen
República. te referidas, só ao Congresso
"REINA CALMA EM TODOS cabe soberanamente resolver

O PAíS" sôbre a ce'ssação de tal im-

RIO, 22 (V. -A.) - O mi- pedimento;
nistro da Justiça, sr. �ene- considerando que, ao Con
zes Pimel}tel, ouvido pelos gl'esso NaCÍ'onal cabe o dever
representantes da imprensa, institucional de preservar o

declarou que reina completa regime, agora, como antes,
calma em todo Q territorio ameaçado;
nacional. Os boato's alarman- resolve declarar que per-

....._..-._tes! qevem ser, de;;prezados. manfi!ce o í_mpedim�ntq ante-

CONFIRMADO: O PAPA VIU· JESUS

E O PSD prestigiará o 8overno Nerêu Ramos
RIO, 22 (V. A.) _::_ Acaba constitucional. Salientei ain- to à nação, entre outros mo

de vir a furo mais um prO-I' da a necessidade de presti- tivos para agradecer os dois

nunciai11ento polítiCO a favor giar-se o governo absoluta- milhões e tant'os de votos ob
da atual situaçãO' política

I
mente legal do sr. Nereu Ra- tidos numa campanha na

imperante no país. Trata-se mos uma vez que precisamos qual lutou sózinho contra tu
da opinião do sr. Ademar de de paz e de concordia, fato- do e contra todos. Confirmou
Barros, presidente do PSP, res fundamentais para o tambem que se encontrará
que as'sim se pronunciou: progresso da nação. em Minas com o 'sr. Jusceli
"Creio que seria desnecessá- O antigo governador de no Kubitschek, a fim de dis
rio o meu pronunciamento São Paulo deu curso à sua cutir com o presidente elei
sobre o movimento desenca- entrevista recordando que to assuntos de natureza po
deado pelo general Lott uma durante a campanha eleito- lítica. E, para concluir, aSse
,vez que o nosso partido já se ral sempr,e se manifestou pe- gurou:
manifestou no Congre'sso Na- ,la posse d0'3 eleitos, quais- "Continuarei à testa dos
cional e naS assembléias 1e- quer que eles fossem. Desse assuntos político·s. Ugados ao

gislativas através dos seus modo, observou, posso falar PSP e juntamente com meus

líderes. Todavia para ratifi- com a cabeça erguida, pols companheiros, estarei vigi
cal' a nossa posição, declaro todos Os brasHeiro'S conhe- lante, como de _ inicio, em
à nação, que somos incondi- Cem a minha formação de- defesa da legalidade".
cionalmente favoráveis ao mcicratica �, se preciso for,
general Teixeira Lott, que lutarei pela preservação do O CATETE
outra coisa não fez senão regime, a fim de não Ser o RIO, 22 (V. A.) - Em que
preservar as instituições de- ��s�o cons�ur.cado pelos Ipese continuar aparente
mocráticas seriamente a- mlmlgos da patna. mente normal o policiamen-
meaçadas pelos inimigos do Anunciou ,''0 entrevistado to, os portões do Catete, até'
regime democrático vi.gente que tão logo sejam

conheci-,
o momento em que transmi

no país. dos 0'3 resultados oficiais da timos este despacho - per-
Como presidente de uma eleição, lançará um manifes- maneceram fechados. '

agremiação de âmbito nacio- •

nal - dis'se logo em seguida ��-"''''_._'''---'._'-''''.-''''.'''''''''''-•.I''-,-,...........�,.............

- determinei aos lideres do
PSP, no Senado e na Câmara
que hipotecassem solidarie
dade ao brR'vO general Lott Conforme foi amplamente

I
Coelho, sem dúvida a mai's

pela dignidade e honradez I
divulgado, realizou-se' sába- ovacionada de tôdas as con

com que defendeu o regime do, à noite, no Clube 6 de correntes, sabendo aliar as

Janeiro, do sub-distrito do qualidades indispens a v e i s

�_�_ _.I Estreito, o "Guaraná Dan- n,estas ocasiões: elegância,
no�ment: reconhecido, até i çante", patrocinado pelo simpatia e beleza.
dellberaçao em contr4rio do Grêmio Cruzeiro do Sul, no A' campeã do concurso, as

Oongresso Nacional". qual o ponto culminante d,e nossas feliCitações, as quais
A moção foi aprovada por tornamos extensivas às

,
de-

179 contra 94.
"

elegância foi o "Desfile de mais candidatas, que também
MANDATO DE SEGURANÇA Modas" ,promOVido por "Mo- soubéram contribuir de for-

O sr. Café Filho impetrou das Cliper". Graciosas senho- ma decisiva para o brilhan
mandato de segurança ao rUas do Estreito de'sfilaram tismo da noitada. -

Supremo Tribunal, contra O· por duas vezes, arrancando FazemO's votos para que,
ato do Congresso. A medida, entusiástiéos aplausos do pú- de vez em quando, se reali
todavia, parece descabível, blico. Pelo critério da inten- zem festas tão malgníficas
poi's a lei SÓ a admite contra sidade de paimas no julga- nas dependências do Clube 6,
atos da Mesa e não do plená- mento, sagrou-se vencedora como a reunião dançante do I
rio. a prendada senhorita Mirian último sábado. I

DESFILE DE MODAS

CIDADE DO VATICANO, sôbre a notícia de' "Oggi" cão: "Jume me ventre a Te"
22 (U. P.) - "Está conrír- deu lugar à uma

_

forte emo- «ordenai-me que vá a 'I'r).

Florianópolis, Quarta.feira, 23 de Novembro de 1955 mada, oficialmente, a notí- ção popular, acentuada nos Resposta não houve, e Je-

____.:... ----- cia da aparição, de Nosso Se- maios eclesiásticos. sus desapareceu. No dia ',õ!ê-
_.'. �.':::U_� �:.:� ; nhor Jesus Cristo ao Papa Surpl'êsa, no entanto, não guinte, registrou-se, pela pri-

O t
"-"''''' ..

-

I
Pio XII" - anunciou, hoje houve, de vez que se consí- meira vez, melhora no estado

momen O naclona pára o mundo, a emissora do dera que o fato veio con- de saúde do Sumo Pontíftoe.
Vaticano. firmar o caráter de santída- MII.AGRE ANTERIOR
O Escritório de Imprensa de da viela e da obra de Pio A ausência de surprêsa

vaticanense, por outro lado, XII. ante a confirmação dêsse
expediu um comunicado a- O LOCAL DO MII.AGRE milagre resulta de que, já em
firmando-se "autorizado a O milagre do aparecimen- 1950; o Papa tivera urna vi
confirmar a sensacional no- to de Jesus crísto ao Santo são, comunicando o fato ao
tícia publicada pelo semaná- Padre ocorreu quando, em cardeál 'I'edeschlní. Divulga
rio italiano "Oggí", segundo dezembro de. 1954, se torna- da somente um ano depois
a qual o Santo Padre Pio xn vam mais violentas as dôres de ocorrida., a aparição era,
teve uma visão no transeur- resultante's' da enfermidade a exemplo da de Fátima, o

so de sua moléstia, em de- que acometera Sua Santida- sol girando e deslocando-se
zsmbro do ano passado". de. Numa dessas crises, tal- rápídamente no cêu.

EMOÇÃO GERAL vez a mais grave, Pio XII
A expectativa com que se começou a recitar a oração CETICISMO ENCERRADO

aguardava, em toda a Itália, "Anima- Ch_ristl", repetindo- O milagre, cuja divulgação
um pronunciamento oficial a várias vezes, só em seu deveu-se, há Cerca de tres ESTABILIDA"E DAS INSTITUICO-ESquarto. dias, à uma "afetuosa índís- Ll.., ,

SR. ANTONIO DE A APARIÇãO crição", começara por dar (Continuação da la. pág.)
Numa das vezes, ao acabar margem, antes 'da' confirma- Agora, já depois de tudo normalizado, os ínconforma-

PADUA PEREIRA de rep,etir 'o trecho "In ora cão de hoje, a �omentários elos com a derrota- eleitoral e o fracasso do golpe, ainda

No HOSpital de Caridade, mortis mea", o Papa viu sur- impregnados de ceticismo. A continuam Intrigando e procurando implantar a sizania
onde já se encontra, 'foi sub- gir a seu lado a figura do confirmação fêz calar 03 cé-' no seio das forças armadas, cuja coesão, disciplina e uni-

metido a uma intervenção cí- Nosso Senhor Jesus Cristo. ticos. dade constituem o seu apanágio tradicional. E' uma íntrí-

rúrgica o nosso prezado amí- Julgando, então que Deus o MOTIVO DA EMOÇÃO ga reles, digna mesmo dos golpistas, que a tecem, essa de

go sr. Antônio de Pádua Pe- vinha chamar, disse à aparí- Para compreender melhor que ora surge com a pretensão de caracterizar o 11 de

reira, ex-vereador na legen- a emoção do mundo católico, novembro como uma vitória do Exército sôbra a Marinha
da do Partido Social .Domo- FESTA DO devemos reportar-nos à épo- e a Aeronáutica. Nada disso. O general Teixeira Lott, ao

crático e ex-presidente da ca em que Sua Santidade es- lançar a sua proclamação histórica, foi o primeiro a de-

Câmara Municipal, onde pela ACORDEON teve em perigo de vida. Sa- clarar com o seu zêlo inexcedível' pela coexistência fra-

elevação de suas atitudes e Com a pre'sença do oon- bia-se que o Santo Padre es- terna das três armas: "Acreditamos contar com a solí-
pela serenidade com que pre- junto Frainer, composto de tava eIl'} estado gravíssimo. dariedade da Marinha e da Aeronáutica". E tanto a Ma

sidiu os trabalhos, mereceu o um pai e 7 filhos, executan- Por essa época, o professor rmha, como a Aeronáutica, ambas agiram com a maior

acatamento de todos, ínclu- do um bandonio, cinco acor- Galeazzi Lisi, médico pessoal dignidade ,e o mais alto patriotismo, mantendo a unidade
sive de seus próprios advsr- deons, pandeiro e bateria, o de Pio XII, assinara um militar, ajudando a normalização .da situação, evitando o

sáríos políticos. Clube 15 de Outubro realiza- boletim de saúde que anun- derramamento de sarsgue brasileiro, apoiando o govêrno
O sr. Antônio de Pádua Pe- rá, na noite de 26 do corren- ciava: "A situação é sena. que se constituíra na forma estabelecida pela Constitui

reira desde algum tempo viu- te, sábado próximo, uma orí- O Papa enfraquece progressl- ção,
se privado de suas costumeí- ginal festa, a que deu o no- vamente". * * '"

ras atividades na Peniten- me de Festa do Acordeão. A A CURA ,.Ao assumir, na noite do dia 11, o primeiro posto da

etária do Estado, onde ocupa iniciativa vem merecendo Passaram-se alguns dias República, o Sr. Nerêu Ramos, com aquela linha de índe-

o cargo de diretor industrial francos elogios, Drevendo-se de' incerteza, sem que 'se pendência e dignidade que o caracteriza como um dos
desta casa de correção, em I que a noitada terá um êxito desse o temido desenlace. E, mais respeitáveis homens públicos de nossa terra, fêz um

virtude da moléstia de que sem precedentes. em ('seguida divulga-se .a apêlo para o restabelecimento de um "clima de mútua
foi acometido. Sexta-feira, dia 25, o Con- primeira melhora, que se foi compreensão entre as fôrças políticas representativas ela
O ESTADO, faz votos de I junto Frainer apresentar-se- acentuando e consolidando opinião nacional". Já o manifesto de 21 de outubro, subs

pronto restabelecimento. á no palco do Cine Ritz. através de semanas e meses. críto pelos chefes de vários partidos e a maioria dos se

������� nadoDos e deputadoS, mostrara a neces�idade de se apla-

N R
;.

d·
'

G
· ;. carem os l1es'3entimentos e se esquecerem OS facciosismos

a' a Io U a- ra Ja para se encarar "uma obra serena e firme de construção
.

de nossa pátria", sem necessidade mesmo, de adesões ou

'4pro,s'eotar-so- a-o, di"a 9 de Oez9mbro. "0' rios
apoios incondicionais porqu� "as op03ições esclarecidas e

ti ti ti I- \J as atitudes independent-es prestam serviços relevantes nas

Galhardo e a orquestra «Cassino de Sevilha)" . dem�c���i:r�� que s·e formou a 11 de novembro tem as sua'S

O aplaudidO cantor do rá- '. é de vivos comentários. E, fontes de legitimidade na Constituição. O vice-presidente
lio Carlos Galhardo, uma ando um esforço da direção! agora, aPresentando em seu do Senado Federal, na forma elo artigo 79, é um dos subs

:las maÍ3 belas vozes e a fes- da tonheciela emis'3ora de palco-auditório, no mê's que titutos eventuais do Presidente ela República. Foi chama
tejada orquestra "Casino de proporcionar grandes audi- se avizinha, um cantor da I do ao exercício do poder da mesma forma que o Sr. Café

Sevilha", cujas audições an- ções ao seu pÚBlico ouvinte. categoria de Carlos Galhardo

I
Filho, a 24 de agosto, e que o Sr. Carlos Luz no dia, 8 do

riores nesta capital arranca- SegUindo êste roteiro, a e uma orquestra do quilate c�rrente. Evitado o golpe p:'en:editado contra a:s institui

ram sinceros aplausos, apre-' "-mais popular" organizou o do "Casino de Sevilha", a çoes, as classes armadas nao lmpuseram nenhum gover

sentar-se-ão na Rádio Gua- festival de Frei Mojica, cujo Ráelio Guarujá prestigia os no, limitando-se a acatar o que fôsse de-liberado pelo Con

rujá a 9 de dezembro, coro- sucesso artístico ainda hoje I seus inúmeros ouvintes. gresso Naciopal. Foram o Senado e a Câmara dos Deputa
����� dos que convocaram o Sr. Nereu Ramos ao cumprimento

Idemar sol I"d a" r·lo ,com o bravo Gen. Lati de um dever imperativo de '�ua função no regime.

N E, agora, é caminhar para a f1'ente com a graça de
Deus.

Foi entre êsse boletim pes- em que foi mais aguda a cri

.imísta do médico e a volta, se, a aparição que o Papa
ínexplícavel à saúde, que se I acaba de confirmar pela
situa, precísamcnte, na noite Cúria Romana.
............................................

OUTRA RAINHA
Dos VIII Jogos Universitários

Na soirée de sábado, à noí- des Maria da Silveira, ssgun
te, nossalões do Lira Tenis danísta do curso de Direito.
Clube, patrocinada pela Fe- A' nova ocupante do "tro-
deração Catarinense de Des- no", as nossas felicitações.
portos Univ'ersitários foi elei- Também na festa dançante
ta e a seguir, coroada a raí- de sábado, a qual compare
nhas d03 VIII Jogos Univer- ceu um elevado número de
sitárlos Catar.inenses. universitários, deu-se a en
,

O ceptro coube á en- I trega dos prêmíos aos vence-

cantadora senhorita Lour- dores d03 VIII JOgos.,
...........................................

(Da "A NOITE", ele 18 Nov. 55)

- Ganhar o primeiro tempo e perder o segundo,
seria perder a partida.

E perder a ,partida, seria o ,golpe.
E o golpe seria a ditadura, E a ditadura traria,

como interventor, o sr. Irineu Bornhausen. E os J. J. J.
não teriam posse - os J. J. J. ou os J. J.?

- Os J. J. J.!

-.

- Como? Juscelino, Jango e?!
- Jorge!
As:sim falavam, ontem, um udenista do P. R. P. e

um uelenista do P. D. C.

x x

x

Eu não estava aqui. Contaram-me o fato. No Café
COPacabana, transf\ormado em Q. G. do situacionis
mo, houve um silêncio esperançoso, num dos últimos
dias da semana passada. E' que, na Praça, expluira
um foguete! E depoi�s 'Outro. E mais outro! Ao déci
mo, a turma da eterna vigilânCia golpista não se con

teve:
- E'! Na. certa que é! D�puseram o Nerêu. O Ca

fé reassumiu!
- Só pode ser isso! Graças a Deus! Agora o· golpe

sai!
E, lá, ao longe, espoucavam mais foguetes. Já a'.S

champanhotas estavam no gêlo, quando um São Tomé
mandou saber a causa do foguetório.
,

A noticia chegou mais fria do que as champa-
nhotas:

- Nada! Besteira! Foi o Bagé que tirou à sorte
grande da Loteria de Santa Catarina. Para nós, oS
bilhetes estão brancos ...

GUILHERME TAL

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


