
"Ninguem sofrerá arbitrariedades Rem a medida ��fo��t��\.)
será aplicada desnecessariamente" .; f�:!.�:!��:�::�f;�i�iI�

Declarações do Ministro da Justiça. Nem sombra ���:���thco;:!!e V�:it�l�i��i�
d dúvíd d I - cialmente a Inglaterra.
e, UVl' a a posse' os e eues, ...---.-_......................................

RIO, 29 (v. A.) - Em sua residencia, vílde foi procu- - Acredita, então, que a posse dos srs. Juscelino Kubi- O INVENTÁRIO DO
rado, no sábado, o Ministro da Justiça, sr. Meneses Pi- tschek 'e João Goulart, se eleitos, está garantida? - inda- GAL. CANROBERT
menbel, dizendo não ter ainda maiores esclarecimentos so- gamos. RIO, 25 (V. A.) Ao
bre a execução do Estado de Sitio, mesmo assim não se re- - Sem qualquer sombra de dúvida. Juizo de Direito da 3a. Va-
cusou a responder a outras perguntas sobre a. situação - Mas há tendências político-militares compelindo o ra de Órfãos e Sucessões
atual do país. Inquirido acerca da natureza da medida a sr. João Goulart à renúncia? (Cartório do 10 Ofício),.foi
ser executada, disse-nos: - Não há nada disso. distribuido o Inventár!o do

_ Estou absolutamente seguro de que sua execução NADA DE ESPECIAL CONTRA O COMUNISMO general Canrobert Pereira
se fará de modo brando de acordo com a índole do Saindo outra vez do assunto de ínterêsse imediato, o da Costa, falecido a 31 de

povo brasileiro, e que a medida só foi reclamada raporter quis saber do Ministro da Justiça quais Os planos outubro próximo passado.
pelo Executivo tendo em vista, precisamente, a do Govêrnnepara dar combate, de frente, ao comunismo, O pedido foi feito em no

necessidade de resguardar o povo de todo o qualquer ex- agora mais do nunca em propaganda audaciosa 'e sístemá- me a.a sra, Anadin e Tumba
cesso por acaso irrefreado, numa situação ainda sob emo- tica, em: todo o país. Pet-eirã da Costa, que era

tivldade, como_seria de esperar e é natural, após os últí- - O Govêrno não tem planos especiais para combater casada com o inventariado RIO, 29, (V. A:.) - Direto

mos acontecimentos. Mas a família brasileira pode ücar o comunismo, porque isso é elo seu programa natural con- pelo regime da comunhão res de jornais, estações de

descansada. Ninguem sofrerá arbitrariedades nem a medi- forme a formação do nosso povo, infenso a toda espécie de bens. rádio e chefes de sucursais

da será aplicada desnecessáriamente. Neste momento, de de doutrinas malsãs. Havendo o general Cauro- da imprensa do interior e eS

ínevítável conturbação em todos os setores da vida j>ubii- - Mas, no momento, 05 comunistas, já tíveram o des- .bort deixado herdeiros e trangeira previamente con

ca, o Governo atenta, cuidadosamente, para a não toma- plante de espalhar, por tôdn a cidade, até mesmo cartazes bens a inventariar, no valor vocados, compareceram ao

da de medidas que criem maiores animosidades. artísticos, que estão colados em vários pontos. Não se p1'O- aproximado de um milhão Palacio do governo, a fim de

O estado de sitio não deve preocupar o povo mais do cura saber em que tipografia êsses cartazes são impressos, -le cruzeiros, pediu a viúva manterem o primeiro contao-

que é necessário. quem os desenhou, por conta de quem foram pagos. E a lhe fosse deferido o com- to com o general Lima Câma-

MILITAR, O EXECUTOR DO ESTADO DE SITIO colagem é feita de manuíra normal, como se o Partido es- 'promisso de servil' como in- ra, hoje nomeado executor do

_ Mas o executor do estado de sitio será o Ministro tivesse em plena legalidade. Nada sr pensa fazer para ím-
I
ven taria n te. São seus her- estado de sitio em todo o ter-

� da Justiça? pedir isso'?
, Jeiros, além da suplicante, rítorío nacional.

_ Indagamos. -- O Govêfno agirá, éOl11, energia, no momento em que tôr Oi' seus 1il;lOS José Geraldo Feita a apxesêntação pelo

.

_ Não. Tenho certeza de que 'eu serei, mas nscesaárto. Pereira da Costa, industriá- sr. Herbert Moses, presidente
,sei fli.I:Wa...queQJ ,sp..x.á....Yi giZ tMH9)� - Em qw· pé.se encontr .a pl'ol1o�ta .cS.Oi'l Ministl'o)'l- ml- ri�e é.studante:· � Iêqa Pe- d::,t ABI, o p�Úsidente Nerêu

meado pelo PresidDJJida República. litares propoitã �l'esentalta, 'álncla ��mtõ {1Õg�efÜO ']'t'll'a da Cbsta MacTiado, ca- Ramos esclarêceu que con-

_ SerA um militar? Café Filho, para impedir as publicações comunistas? 3:lda com HaiUon Reis Ma- vidava os diretores de jornais
_ Posslvelmente. - Não posso dizer agora. Mas vou saber. ('hado. para cOlubinar com eles co-

MOTIVO EVIDENTE r - ·�.,_· •.,. �-- - __ ._._._.*oIII nlO Se deve processar o esta-

aó �i�:��l?o �oa �s:��:� ;l�/��:r�:����e;!:;�d:ne:eg����l��= Os recentes acontecimentos politicos f�;�J.::���2:��:����:���lho não reassumiu o Governo, como o Ministro mesmo, em

D
-

VI d C b II d d Ideclarações à imprensa, dias antes, assegurava que a vo1- epoe O sr. [ores 8 00 8. vaDSOU "a vert r .��r;l�xe����� �i:oSi��r:e���ta só não se verificaria s'e o sr. Café Filho não quisesse.
ao sr. flarlos L·oZ. «. coisa' vai 0,slourar».Nesta altura, fazendo um gesto evasivo, com um sorriso, o U 11. li _

sr. Meneses Pimentel afirmou-nós:
-

Só
·

b j1A- Mas não preciso dizer porque ele foi impedido de SUl O na AV mora.
voltar ao Governo: é de conhecimento de toda Nação, RIO, 29 (V. A.) - "Para vontade de todos os que se mento por volta das tres ho--
mesmo ele quem não lê jornais, mas anda nas ruas. mim, que sou um fanatico da encontravam na casa desse ras da madrugada. Quase

PODE IR E VIR O SR. CAFE' FILHO ordem, a deliberação que se fraternal.companheiro e a-
I
se não cheguei a adormecer,

- E agora que pretende o GO'V'erno fazer com o sr. tomou de defender a Consti- migo, sozinho e debaixo de' pois às quatro horas teiefo-
Café Filho? Por aciaso, deportá-lo? - per'guntamos. tuição e o regime da ameaça chuva, atravessei o Tunel do 'navam-me do Ministério da

_ Não creio. No momento, o Govêrno, não tem em do go�t)e planejado, foi o Catu:nbi e dirigi-me à .resi-: Guerra, a�is�ndo que as for
mira fazer coisas alguina COlltra o 'sr. Café Filho, além principal fator que perni.itiu dencla do general Zenoblo da ças elo ExerCito começavam a

do que já foi leva·do a efeito, a fim de impedir que vol- uma solução pacifica para a Costa. Eram precisamente I
se mobilizar para ocupar Os

rtasse à Presidência.' Ele não sofre qualquer risco d� se)' crise que atravessamos e evi- 20,30 horas quando ali che- I pontos estrategicos da capi-
incomodado nem de ser obrigado a afastar-se do pais. Pe- tou ao país os horrores de guei. \ tal.',lo menos, não há nada assentado nesse sentido. uma guerra civil" - declarou A casa estava repleta de . Ao mesmo tempo, pediam

_ Mas o sr. Café Filho está com a liberdade de ir e em entrevista o general Flo- oficiais do Exército, Aero- o meu comparecimento ao

vir sujeita a restrições - lembramos ao sr. Meneses Pi� res da Cunha. náutica e Marinha. Todos a quartel-generaÍ no Palacio
mente I. Diz depois, s. s. Qnando o paisana e igualmente apre- da Guerra. Eu havia despa

_ Não, não está. Ele pode locomover-se à vontade -

sr. Carlos Luz nos fez saber ensivos e estarrecidos com a chado o me'u automovel da

respondeu-nos o Ministro. que iria"substituir o ministro maneira como fôra substitui- Camara, mas assim, telefo-
_ Perdão, e aqueles dois choques da Policia Especial da guerra por uma alta per� do o Ministro da Guerra, tro- nando para a garage, conse

estaci nados lá, um deles, aliás, bem na frente do edifício, sonalidade militar, cujo no- cavam impressões e teciam ',gUi que outro carro me 'vies
e outro na esquina do quarteirão, com os rapazes de boné In; não declinou na ocasião, comentários. Depois de

pa-I
se buscai;.

'

veTmelho espalhadOS por toda parte? - insistimos. disse-lhe em voz alta e todos lestrar por algum tempo com Desci pela Avenida Rio
_ Não se acham lá para impedir a saida do sr. Café me ouviram. aquele bravo cabo de guerra, . Branco atravessei a Presi-

Filho, mas para proteção da ordem pública. "Presidente Luz, nãO' faça e de animá-lo para a l'esis- 'dente Vargas, atingindo o
_ 'Quer dizer que se o sr. Café Filho sair do seu apar- isso, porq1.1e desse modo a tencia, voltei pelo mesmo Ca- Ministério da Guena, quan

tamento para uma 'visita a um amigo, não será interpela- coisa vai estourar". Com lar- minho à casa de Osvaldo A- do o novo dia já começava a

do por nenhum dos policiais lá de guarda? go ademane no braço esquer- ranha. clarear.
_ Estou absolutamente seguro de· que não. do ele me respondeu: "Não A CONVOCAÇAO DA
RECEBERA' OS VENCIMENTOS DE PRESIDENTE estoura nada". Ao que lhe CAMARA NO PALACIO DA GUERRA
PerguntadO se o sr. Café Filho continuará recebendo revidei sem um minuto de Já então, entre meia-noi- 1!mediatamente re'cebido

seus vencimentos de Presidente, ou, em vez disso, passará hesitação, e todos os presen- te e a uma hora da madru- pel�s generais e oficiais de
a perc·eber os de Vice-Presidente, ou se ficará em outra si- tes aí estão vivos para con- gada, recebi pelo telefone de todas as graduações, que se

tuação, o SI'. Menezes Pimentel não teve dúvidas em adian- fil�mar: "P-ois não lhe dou 48 v.arios deputados ·e lideres encontravam ali, ouvi do dig-
tar-nos: ' horas para estourar". partidários, para 'que dali não no general Henrique Teixei-

- O sr. Café Filho deve continuar recebendo seus
E retirei-me. Estava nesse me afastasse pois deseja'vam ra Lott que eles ali estavam.

'vencimentos de Presidente, pois êle' está impedido de exer-
momento na ante-sala" a- apresentar-me o requerimen- cumprindo o seu dever para

ceI' o cargo até ulterior deliberação do Congresso. guardando para ser recebido to de convocação, duma ses- com a pátria e o Exército,
NINGUEM SERA' PUNIDO I pelo sr. Carlos Luz, o general são extraordinaria da Cama- prontos para evitar a degra-

Inquirido sobre as intenções do Governo, no que �·es. Henrique Teixeira Lott. Ao ra para o amanhecer. dação e a humilhação que se

peita ao apuro da responsabilidade de todos os que. te.l'la�n pass.ar por ele a�racei-o "c�-I Deferi imedi'atamente o lhes queriam infligir.
liderado, ou mesmo' instigado, o movimento de reslstencla movldo, e l�e dlsse: - Fl- j pedido. Convoquei a Câmara Solicitou-me o general
ao General Lott, o Ministro da Justiça disse-nos:

que firme, meu Gen'eral". para resistir e ,enfrentar o Lott que concorresse para dar
_ Não, o Govêrno não pensa em punir quem qu�r que

temporal que se aproximava. cobertura parlamentar ao. f nte o palS vol ,Prosseguindo, o general
seja, pelo que aconteceu. DaqUi para a re '.

-

Ainda houve tempo para a movl'm'ento antl'-golpista, qued qual saIU apenas Flores da Cunha, ditou, paratará à pnz e harmonia de sempre, e a
-

convocação através, do "Cor- o 'Exe'r·cl·to l'rl',,< des·fechar. Na-o.

I novo Go o reporteI': - "Nas primeiras "

por instantes. Dentro em pouco, com a poss� ('0 --

reio da Manhã". "Diario Ca- me demorei mais de um mi-
verno eleito tudo o que aconteceu pertencera a um passa.- ,horas daquela noite agitada

,
b' ··t· t' rioca" e outros jornais, alem nuto no Palacio da Guerra.

do di.stante, do qual ninguem se lembrará mais, porque, e som na VlSl el - para 1'0-

d
. �

d' da emissão de repetidos avi- Providenciando incontinen-
em- nossa terra, não há lugar para ódios enraiza os nem. cal' lmpressoes -:- o meu 1-

t d I t m' O ld Ara sos pelas estações de radio". ti', parti para a Camara onde
pal'xo-es que não se arrefeçam diante dos in.eresses o e o a 190 sr. sva o -

d t d ha a q m fl'z 'ente de Noutro trecho, ressalta o chegue! sózinho, às cinco ho-
País. E, mais do que nunca, o Brasil precisa hOJe e o o" n, ue

.

Cl

os seUS filhos para dar solução aos muitos problemas' com minhas grandes apl'6ensões. general Flores da Cunha: ras da manhã.
Tanto assim que, contra a -'''Chegtlei a meu apal'ta- Continua na 6a pagina

que anda assoberbado.

s o
Assumiu as=fuftçôes de executor�o General!Lima Câmara. I�sensura�de imprensa

.
serà feita pelos�ipróprios iDirelores. Auxiliares. h: -..��::�1

........................................................................................� '......... RIO, 29 (V. A.) - O pre-I meiro contacto com a ímprsn
I···...........,..._............•..• ........••......� ,,' J

-

t·
'

r
·

� ··--.....

�� sidente da República as.nnou sa, declarar que a minha ação
� DIRETOR > �. • • • , � ontem decret.o. d_?signanc!o ,o se cingirá estritamente aos

� R b d �. ��
mais

antlso�la-� gen:l'al d� divlsao. Antoruo termos d� lei que instituiu

�
U ens e

� rio de S. Catarina Jose de Luna Camara �a::a essa msdída de segurança

� Arruda Ramos � I' I execut?r. �o estado (�.e SltL? dentro das ins�ruções ema r-

� GERENTE

I
� Ano XLII ,sem .?leJulzo de suas atuais nadas de s. excia,

� .,

�
.

�
I funções de comandante ela Essa ação terá como obje-

� DOmlnlOS F. N 11 335
\
la Região Militar. Fahlld.o à tivo tão somente a manutsn-

de Aquino
.. reportagem, o general �lma ção da ordem pelo respeito a

.. camara declarou c,ue ainda lei, pelo combate às ativída-
�!.t- J'..� -------- ----------- não escolheu os seus auxilia- des que visem perturbar a

ll:dição de hoje - 6 páginas Florianópolis, Quarta-feira, 30 de Novembro ele 1955 Cr$ 1,00 res diretos. tranquilidade publica e fo-
Quanto à situação da ím- mental' dissenções entre as

prensa, disse o executor do forças armadas ou entre es
estado de sitio: tas e a população em geral.
"De acordo com as ínstru- E'r portanto, ímprescíndível

_ O de- ções que recebi do sr. presí- que conte não só com o apoio,
dente da República, a censu- mas com apropria compre
ra à imprensa deva ser 1'es- ensâo da imprensa falada e

trinta unicamente aos casos escrita e penso que não terei
que possam trazer perturba- necessidade de recorrer, às
çõas da ordem pública, ou da medidas excepcionais que' a
harmonia ent.re as forças ar- lei me facultá tendo em vis-
madas", ta atingir aqueles objetivos.
Disse que é sua intenção Sei que do patriotismo dos

reunir, talvez ainda hoje, no homens da imprensa posso
Palacio do Catete todos os esperar essa cooperação e

diretores de jornais desta ca- todos os bons brasileiros uma

pítal, com a presença do ti- perfeita compreensão, tendo
tular da pasta da Justiça, sr. em vista atenuar os efeitos
Menezes Pimentel, a fim de da crise em que nos dsba
combinar as medidas favora- temos, possibilitando a tran
veis à pacificação dos espírt- quilrdada indispensavel ao
tos". progresso da nação.

Ditas estas palavras, o ge- _

neral Lima Camata designou
o coronel Orlando Geisel, pa
ra proceder à leitura das-se
guintes instruções.

IMPRENSA

CONTACTO COM A

"A censura obedecerá às

seguintes prescrições: 1.0
Os propríos diretores dos or

gãos ele divulgação farão a
(.

respectiva censura, respeita
das as normas estabelecidas
pelo governo. O executor do

estado de sitio e seus auxi
liares estarão, ademais, em

qualquer ocasião, ao dispor
por referidos diretores, para.
um exame prévio dos casos

que possam gerar dúvidas
quanto à di'vulgação; 2.0 -

Essa oríentação só será ino�
dificada para Censma oficia.l
em referencia ao orgão que

desrespeite as normas. Nor

mas de obedecer; A) - Cen

sura adequada sobretudo no

sentido jornalistico; B)
Permitir, de modo geral, cri
tica aos atos administraotivos

neral Lima Camara, ali pre- e políticos doi governo, des-
sente.

..

\
." \

de que não envolva o propo-'
Pelo mlmstro da Justiça Ja sito de subverter a ordem ou

fora proclamada a man.eira
I
afetar as instituições; C. _

porque o gO'verno desejava Permitir o livre comentário
proceder nesta emergencia: sobre a política partidária,
queria reafirmar, naquele I desde que não envolva os as

momento, que o governo tem suntos vetados; D) - Não
motivos para acreditar que a 'permitir critica à legitimida
imprensa brasileira nesta de do 'atual�govel'l1o e' à cons
hora grave por que passa o titucionalidade das decisões
país, há de querer realm�nte do Oongresso; E) _ Não di
colaborar com as autonda- vulgar noticias referentes às
des no sentido de man'ter o

forgas armadas e prisões ou
ambiente de tranqupidade, o atos decorrentes do estado de
que é do proPl'io interesse do

sitio, salvo se fornecidas OU
Brasil. autorizadas pelos gabinetes
Acrescentou o presidente militares, pela Agencia Na

Nerêu Ramos que ali estava cional ou pelo executor do
pronto para receber qual- estado de sitio; F) - Não di
quer suge.stão que .os jorna- Ivulgar quaisquer notici'as ou
listas quisessem, fazer ao go- comentári.os que importem
verno sobre o modo por-que

em estabelecer de�armonia
desejam que se processe -a

entre as classes armadas ou
execução do estado de sitio.

entre estas e os poderes da
E acrescentou: "O governo

deseja que a critica de seus RepúbUca ou a opinião pu-
blica".

atos continuem. O governO
não se considera infali'{el e ,..--- -

_,,--

aceita criticas como colabo- � � ..
.{!f-.:.

PARA A ANAR

QUIA, NÃO!
ração, desde que essas criti
cas revelem o proposito de

bem servir b país.
Não poderá, entretanto,

permitir injurias às institui

ções que são permanentes
prinCipalmente à.s forças ar

madas, garantia da seguran

ça e da tranquilidade do Bra
sil. Concluiu apelando para

que os jornalistas, presentes,
conduzissem Os seus jornais
dentro do maior reSPeito às
instituições 'e às forças ar

madas, ,embora criticando
como entendessem os atos do
governo.
Em seguida falou o gene

ral Lima Camara que leu a

seguinte declaração: - "De

signado pelo excelentíssimo
sr. presidente da República
para ser o executor do esta
do de sitio, quero, neste pri-

'.

RIO, 29 (V. A.) - O mi
nistro em nota circular diri
gida ,aos comandantes de Zo
nas 'e Regiões Militares e

Grandes Unidades com sede
fora desta Capital, informa

que reina completa calma em

todo o país. Depois de infor
mar ainda que a Câmara dos

Deputados e o Senado Flede

ral .aprovaram o impedimen
to do sr. Café Filho para o

exercício da Presidência da
República, diz que as Forças
Armadas estão unidas e coe

sas, isentas de partidarismos
te atentas aos seus deveres
impedindo que a Nação ca

minhe para a anarquia ou

pa'l'a a Ditadura.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



2 de o ESTADO

FARMACIA DE PLANTA0

Ano ..• ,......... •• Cr' 170,00
SeDl6litl'l Cr' 80.00

N(' In terror
Ano Cr' 0,00
Semestre •............ Cr'110.00
Anúncí , mediante �ontráto. DR. CARLOS ENGELSINGOS ori"in4il. mesmo nio Pll- R g' d t C it I b C Ibltcados, não lerão de olvtdos, e I essan o a es a api a rea re seu onsu tório
A direção não ae rUPQn•• l iIi.a a partir de 2a. Feira, dia 31

p.eloB conceítoa emitidoQB 110••r- ! Rua Deodoro _ Florianópolisti,o. ..allladol. ,

A mobiliária Miguel Daux
MINISTI.:RIO DA AGRICULTUkA

SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA .'LOBESTAl.
REGIONAL

"<\coa[;o" C01\1 o ESTADO DJ!õ

8.&NTA CATARINA
aVISO

A Delegaclll Floresta.l Regional,
no sentidb de coibir. ao mánmo pos

sínl, as queimadas e derrubadas de Uliii�v, afim de· Impe
pedir os desastrosos eleitos econõmicos li ecológicos que
acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção
de todos os proprietários de terras e lavradores em geral,
para a exigência do cumprimento

.

do Código Flores1;al
(Deer. 23.793 de 23-1-19M) em todo o Estado.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MA'l'O
Nenhum proprietário de terras, on lavrador podera

proceder queimada ou derrubada de mato sem liolicttar.
com antecedência, u neeessãrta Ucença. da autoridade f)o�
restal competente, conlorme díspêe o CÓdigo Florestal em
seus artigos 22' e 23. respectivamente, estando os infratores
sujeitos a penalidr.des.

REFLORESTAMi;NTO

lSS'NA'TURAS
NA Capital

12 sábado, (tarde)'- Farmácia StO Antônio _. Rua
Felipe Schmidt, 43

13 domingo - Farmácia StO Antônio - Rua Felipe
Schmidt, 43

18' terça-feira (feriado) - Farmácia Catarinense _

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

Trajano
20 domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano
25 sexta-feira (f.estadual) - Farmácia Esperança
Rua Conselheiro Mafra

�

.

26 sábado (tarde) - Farmácia Nelson - Rua Felipe
Schmidt

27 domingo - Farmácia Nelson - Rua Felipe
Schmidt

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias
StO Antônio e Noturna Situadas às ruas Felipe Schmidt,
43 e Trajano.

A presente tabela não poderá ser ralterada sem .pré
via autorização deste Departamento.

INFORMAÇOES
UTEIS DR. SAMUEL FONSECA

CIRURGIÃO-DENTISTA
Clínica - Churgia

PROTESE: - Pontes Moveis e Dentaduras e�Nylon.
DIATERMIA: - Tratamênto de canais pela alta

frequencia.
Raios X e Infra-Vermelho

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

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

Exclusivamente com hora marcada.

DR. ANTONIO liATISTA
JUNIOR

CLUNICA .8PECLlL�A n.
CIlIANCU

Conaultu da. II " 11 hora.
Ite•. e Cúna. !'adrl! lIil'lI.lin.h

!2.

Dr�CoDstantlDo
Dimatos

o ESTADO

ADVOGADOS
DR. JOSE MEDEIROS

VIEIRA
- ADVOGADO -

�aixa Poatal 110 - lu,.1
3anta Catarina.

M€DICO CmURGIAO
Doenças de Senhoras

Partos - Operações - Vias
Urinárias·

Curso de .aperfeiçoamento
e longa prática nos Hospitais

,
de Buenos Aires

J CONSULTO'RIO: Rua Fe
llipe Schmidt, nr. 18 (sobra-
dor. - FONE 3512.
HORA'RIO: das 15 ás 18

horas.

Tem a venda
Uma casa a Avenida Mauro Ramos
Uma casa a rua Visconde de Ouro Preto

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

e 46,60

..... i �;...•
ADIIINISTIlAÇÃO

.

Ileà�çio e Oflchla., à rua COD·
lelheiro Mafr., D. 1&11 T.t.' 1022
- CIo Postal' 111.
Diretor: RUB.Nl •. _A.OS.

DR. CLARNO G.
GALLETTI

- ADVOGADO _

Rua Vitor ."irllll', 110.
í'ON.I: 1.468 - Florianópolhl

Gere.nte: DOMINGOS r. 1:1.
AQUINO

.

DR. VIDAL DUTRA FILHO
MÉDICO DE CRIANÇAS

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

II 130 (FoI>ne �166)

Residência: Avenida Rio

um lote a Avenida Santa Catarina -Uma casa e

Estreito
Uma casa a rua 14 de Julho
Uma casa de madeira em Barreiros
Duas casas no Morro do Geraldo-Estreito
Duas casas e eum terreno para loteamento no Morro

do Geraldo'
Um lote na rua José Candido da Silva - Estreito
Dois lotes a rua Moura - Estreito
Dois Lotes no Bairro de Fátima - Estreito

Quatro lotes no centro da cidade
.

Quatro lotes em Londrina - Paraná
Tem compradores para casas em Florianópolis des-

de cem a quatrocentos mil cruzeiros.
Negócio a dinheiro.

Informações na IMOBILIARIA "MIGUEL DAUX"
Rua CeI. Pedro Demoro 1541 - 10 andar Estreito ou

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

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

llepre.eDta.UH:
Repreaentaçõ.. Â. 8. L:\rA.

Ltda.
Rua .3iil.lor }}ant... 40 _ 10

andar.
Tel.: 22-602. - Rio di Janeiro.
Rua

.

16 de Novembro 228 iO
andar ula 111 - Bio P.ulo.

Esta Nepartição, pela rêãe de viveiros floresf.aill, em

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

mentes de espécies florestais e de ornamentação, para for
necimento aos g,g'ricultores em geral, interessados no reflo
restamento de suas terras, além de prestar toda orien(;àção
técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob

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

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

l' t t i
-

I
O jeitor encontrar', nuc:. eo-çao de marores se areermen -os e requererem au or zaçaa luna, informaçõell qu. n'lc aita.

de Iicençapara queimada e derrubadas de mato, devem díãriamenta e dll imediato:

I dirigir-se às Agêllc!a!l Florestai.s Municipais ou diretamen- �O:�:-J� :�el.:.��;-�
. te a esta Repartiçao, situada a rua Santca .Dumont nO. 6 A Gazet 11.666

p�_.I !'�"""''' tOJr FTIOll'Jf�nó�n12is4'7" -- Caixa' Postal, 395. �iV�:d�deT����.:::::::::: =:�i�
.

.:

!.>,

$
e e onet . v D Impranas Jfici.J ....•••. 11.688

,
I Endereço telegráfico: AgrisiJn _. Florlanõpolls, S. C. HOSPITAIS

Cartdadm

'V ,A �. �.,'

VI'agem com segur�nça �;'�I:�!�I��::::::::::::: H:�
.- 0lIRAIfTE T(JI)D ftllI.· "Militar ......•........ ".. 1.117.
...,.,.

SãQ" Seboatlio (Ca.a 4.I' '<. nos l/"nFJOIJ:.
ii

rapidez Sat��) I.ua

I "' �'lfl,\. � I-tI<L J '13' e Matermdad� lJoutor Caro

�..,�I,' ;:.,.�,;t:S:: �t,
� 80

NRÂPIÕO°�:SÜL:BiAiliIIBO: DO '��i:��;;;...; ;�:�
. .

1P
-

'" , Florianópolis. - Itajaf - Joinville � Curitiba Policia (Sala Comin'rio 2.038� � � Policia (Gab. Delaiado).. UII'��........_;.;�,,_,-----��-- '�' COMP.ANHIAS D:i

Agência. Rua Deodoro esquina:da !:�:�PO:a'fIlS• R.ua Tenente ,Silveira TAO .••••.• 1.700
Cruzairo do Sul .. 2.600

-:========::z::':======:=====::::� Panalr ,.... 1.651
. .. , -- _�r_� Varir................... 1.121

Lóid. Aére., 1.4.01
Real .•.•.. ,............. 1.158
candinava. . .. '......... 1"00

HOTÉIS
Lnx .....•...•..•.• .••••. 1.021

fMageStiC -:. . . . 2.276
Met:ropol ..

'
'" 1.147

La Porta 8.321
Cacique ,............... 1.4.4'
Central . . . . . . . . . . . . . . . .. f!.694
Estrela ; . . . . . 1.171
Ideal ..........••• ,...... '.il.
ES'fREl'I'O
Di.qne ..............••••

Branco, n. 42.
Atende chamados

'j
CIRURGIÃO·DENTISTA

DR. NEY PERRONE"
' CONSULTÓRIO - Edificio Partenon - 2° andar

� sala 203 - Rua Tenente Silveira, 15 ,

MUND Atende diáriamente das 8 às 11 horas.
For?1ado P'll� .1I'IIculda�. N.ei- 3as e 5as das 14 as 18 horas. _: 19 as 22 horas.u.a) d. &.edlCIDa UnI' ·u.ldad.

do Brasil Confecciona Dentaduras e Pontes Móveis de Nylon
RIO DJI lANBIP.O

Aperfeiçoamente na "Cua d. DR. ÁLVARO DE CARVALHO
Saude São Jlirul" .

d C'Pro!. Fnnando Paulino
- Medico e rlanças-

Interno por a ""101 do S.mço PUERICULTURA - PEDIATRIA - ALERGiA INFANTIL
de Cirurgia Consultório: _ Rua Tiradentes n. 9.101 I Prof. POdl0 d" E:lllora

Ibtall'lo por : ano .na "Iatlllr- Residência: - Av. Hercílio Luz n. 155 - Tel. 2.530 .

Sell- aidade - :risco!." Horário: _ Das 14 às 18 horas diáriamente.Prof. OUvia Roàriiue. Lin:a
-,- ....... _

Inte�no P::���;Ji.:o
P nto

DR. CESAR BATALHA DA SilVEIRA
CLINICA DIi ADULT �

DOllNCAS D. J.Nr:OR.\S fCONSUL'l'ASI �o Hospital 60
JJ Ca'ridade diáriamente pela ma-

nhã.
RESID.NCIA: - •.•
Shutel 129 - Telef.
Florianópolis.
I

Dr. Lauro Daura
I
rIas.

Cura r'ldical das infecções ai{'udas e cro1lic&l. do
aparelho a-enito-urinál'io em a.mbos os S8XOI.

Dnenças do aparelho Digestivo e do ,i.tema ll.noae.
.

Horál'io I 10� ás 12 e 2� ás 6.
CODsultório: R. Tiradentes, 12 - la, Alldar - Fese:

3246 -

CliDlca Geral
Especialista em moléstias de Senhoras e via. urlBá-'

Residencia: R. Lacerda Coutl:nho,
do Espanha) - Fone: 8248"
�-"--""""''''''''''''''''_w_-�......�.,...............,.,..�

IS • - (Chácara

DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA

DOENÇAS NERVOSAS E ·MENTAIS. CLINICA GERAL
Angustia-Cc,mplexos-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

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

DR. LAURO CALDEIRA DE ANDRADA

PIE' -VESTIBULARES

CirurgÍão Dentista
Clinica de Adultos e CrIanças
Raio X
Atende com Hora Marcada
FeIlpe Schmldt 39 A Salas 3 e 4

Lavando com Sabão

\?irgem, ESlleciaHdade
da" Ola. "BIIIL IIDDSII11L-Jolovllle•.(lIlrca�r8g,lltrad_).

. ecoDomiza-se j�_�p��_çf��=i=D=h=ei=r..::..o,..;....,_.·___:_. _

--------_,..-_. --------�.----

PARA AS FACULDADES DE DIREITO, FILOSOFIa.
MEDICINA, FARMACIA E ODONTOLOGIA.

"

CURSO!BOSCO
Matrícula: l,iivraria Lider, até 81 de agôsto.
Informaçõese Local acima ou pelos telefones 2316 e

8661.
Inícío das aulas: 1 de setembro.

·1·BANCOdeC�fbITO POPULARli.

I � AGRiCOLA . • I

, I: .', fLOm���S!�;ôl�rlnó,
..

.

I

INO-IC'A7'00m PRO�ISSIONAL\ ,DR. ROMEU BASTOS

"MARIO
DE LARMO

,
.

- n (""'- ). fIRES f p.:; '. �ANfIiYl"fAO' , J(IilDICO.l. .I.':s'..'

Com prAtica no HOllplta.1 Sir. M I.: D I C O
ORA. WLA:ÍJY8LA'Y.a; aR. I. LOBATO., DR. WALHORIAZOIDR ha"'é���o d�e �I�e ia::lr:lIlIIta. { CLíNICA DE CRIANÇAS

W. IiIt1SSI !'ILHO GARC CLINJCA 1IIilDICA ADULTOS
• Doe.caa cio .p.reUto' re1!)llr.t�rto DI".lolI:II... Oei. r.eu!d.iCl :N'.� CARDIOLOGIA Doe"uças InternalTUB.RCOLOSJI clOIUt! cI. lfetllelu ela U•.h'"". Contultório: RUlA Vi�r ••.I-DR. ANTONIO DIB RADIOGRAFIA II RADIOSCOPLl aidali. cI. Sr••n reles, 22 Tel. 26711. COHAÇAO _ FIGADO _

MUSSI DOS PULMOllS h-ll!.terno fior COIlI!.no 41. .lia- Horários: Sellunda" QII..rtlll ii Hl:-1S _ INTESTINOSCirurrla 110 'i'oraI terlÚdllt!e·J:.eola Sexta feira.:
fi'ormado pela F'aculdade N.do- (Sente. do I'rof. Oct.hlo &... Das 16 às 18 hor...
nal de Medicina, TI.loleellu. drll'uea Uma) Residência: RUIl Fell". Sell-TI.loc:lrurlfllio do Koaplb) M... \

lr-lllterno do Serviço dl. C1�lIr. midt, 23 ._ 20 Ilndar, _pt. 1 _

fila ltalLJS 1'1. II• .B:o')Iltel L Ã.. P. li. 1. C. 'rel. 3,002.Cura0 ele e.pecl.Uaa�. ..Ia .

110 Ilto li. J•••lr.
_

S. N. T. Ex-laleflul � .I...(III ... ,Medico do Ho�pltal de Caridade DR. HENRIQU. PRIS<YJtente ie Cirarel. 4. Prof, (Jlia e da Matermda'!_e Dr. CarIo.
'\. PARAISOGull!Ulrl.!II (.1",),. Correa

.

•CODl' FIUpe Selilmllit ., - DOIINCAS D. SURO.oU! - Hli1:�ICO
Fonl .gül .

PARTOS - OP.RAQOIIS Operaçóel _ DoeDç.. d. 841-
Atnd. 1m hois marea(llCl. CODl: Rua Joio Pinto, D. III, nhol'll8 - CIíDlca de Ad.uoa.
Res.: - Rua latn.. JlIDior. d.. 111,00 la 18,00. Ilo"�.. 'Cur.o de ll:ap�('Íalilllçio no

80 - Fone: 2.191 PaI.• manllA atlln'. 4111- .f{ospital do. Sorvldor.. 40 11._
riamento DO Ho.pit.l d.· tado.
Carid.dt'. (Serviço do Prof.••dano

Res·idência: Andrade)
Rua: Ganeral Bltt.noollrt n. Consulta. - Pela mauliA .0

101. 'felefonl: l.illIl. Hospital de Catidad.,
À tarde da. 1510 h, em dlan.

DR NEWTON te no consultório '.1114
.

Nuo••
DR. JOS� TAVAP.J:S b'AVILA Machado 17 :l.QniM .•• 'f1ra-

'\ "

.

den teso Tel. 2766
lRACEMl� CIRURuIA GJlRIlL I Reaidencia - n- Pr'l1.enu

MOLlIl'STLAS N1SRVOSAS II Doençaa d. Senll9ra. - Pr.d.· Coutiahó> H.VIEIRA MJaNT US - CLINICA G',.ali.. 10&'la:- �Ietrlcldade 1I"lc. CLINICA
•flDICO

I
Dr Serv!co Naeional t!e DOUi- �e��n��lt��'l� ���et!!�:r . :�t. de

'Ll' ".TVçna Mental.. . OLHOS - OUVIDOS '�A """
JlSP»!CIALISTA •• OLHOS, Chefe do .\mblllâ;

.

o '�Iilrl;. di;�t�eulta.: Da. 11 1II0r.. Im .II GARGANTA
OUVIDOS, NARIZ. GARGA.."lTÂ 'ne M�ntal , .'. DO
rRA'l·AI.lNTO •

OPllliQl').!":31 p' 't • 11 "'lu} -
Resloência; Fone, I.". DR. GUERREIRO DA rON81ECA--" _ �Igu.a r. ,o ODr Rua: Blumenau n. 71. .IDfra-V.rllleUao - N.b.n•..,..... Colom. Sant An.
DOENÇAS DO APARIILHO DI

Chefe do Serviço de OTOJU-Ultr.-Bo...... Convullotlrapi. p.lo :tI.no-, .
•

NO do HOBfital de Florlllnópoli.(Trata•••t. i. II•••U. ce. choque " cardinol. Inl'l.'.lin ,ra� I ���:1cig .- gkg�:�� Dfr.::- Possue a CLllUCA Qa APAllJI-o�oIlr.çl.) 'pia, :l!aiariotullpia. pgieo�",r.l,b. .

"
,� LHOS MAlS MODliIRNOS PARA

_ Allrlo-retlaoaco.�. - Eeeelta i. CONSUL'l'AS: r-'Irça- • 'qai"- ')
GIA·DERliZ:ATOLI)GIA • CLI- TRA'rAMEN'i'(\ da. DODNOABOClll_ - IIMer•• f ·'1a."." tu cu 15 18 15 1Ion. 'ú:· NICA ·GJlllAL da IlSPECIALlDADliI

<t. ()>;t.·&1.oJ.d....I.k, (ú!c:e (ma"_hl) I DR. {,'ULIO PAUPll'Z Consulta. _ pIIs maDlll.o
••. Ilatad.) R\. 1 Anita Garibaldi, alilquh�_ FILHO HOSPITAL.

HorArio d••• à. 11 �.,r.. • d. h\..neral E!tteneourt. À TARDE _ dAI • aa •d•• 111 1. l� kar... R1iJSIDlINClA. "lia B;>"_.iÉn, Ex i!1terno da 20& eDto.rma�& n,'" CONSUVfültIOCon.ultórlo: - :lu VI", ii_I- 1311 TeI.2901 e ServIço d. llaltZ:0-lnterO!O(l'la, CONSULTORIO _ :I..•

r.l.. II - )'011. 11171. da Santa Casa do �IO de Janolro
I lLHEOS nO li .

Re•. - :ali. 810 Jor,,, I' DR. ARMANDO VALi- (Prof. W. Bar.rdmolli). RE�IDENCr.\ ,_ I'ollpltrone 1411
RIO' DE ASSIS

Curso
.

de nl:urololfi. (Prof. .

dt o na 'l'el 2161ç
• IAustregoallo). mI n .

DR. MARIO WD� DOI Serviço. d. CUme. lata.Ui Ex interno do HOlpU.! mator -----------

DHAUSEN da Aaal.tênela Mllnlclpal e .CMI- nidade V. Amaral. DR. ANTON�O MONIZ
pital de Car1d.41. DOENÇAS UNl'J:a.NAI DE. ARAGAO4 I CLINICA .l:DICA D. C.IUlll"· Coração. ilatõmaro, lutoaü.o.

CIRURGIA TR.U.A'rOLOGLl
CLINIUA IUllDICA D. ADULTOS OAS • ADULTOI fli.do • via. biliar"•• IllDl, IóYa-

Ort�pedla• CRIANÇAS - Âlerei. - rio. • âtero.
.

Consultório: JoiQ Pinto, 11.Con8ll1tório - Rua Joio Pin- Con,lIltórlol Ilu. Nllil.. I'lla- ConlUltóriôl Vlwr s.11·.!e.
Dili 16 às 17 dlàrlamifn.M.

to, 10 - Tel. II. '1611. eh.do, 't - COlll1l1tall ilal 11 .. !I.
Menos ao. S'blldo.Consultas: D•• 4 l•• 1l01'"1. 18 hora. Da. 111 b 18 ltor.l.

3iResidência'; Ru•••to,... li· .tt ...ídêneia: au. I.recltai Gi1ll!- Re.id�ncia: Ru Boc.I...·• II. �::�: B�a��;:,.l .

nior, n. T.I. 1I.81J. . \ lllermQ, II - rOIl., ''1i' Fon.: &418.

- IIl:DiCOS -

CIRURGIA JLtNICJ.
GDRAL-PAR'l'OB -

Serviço complcato • e.piei.U
...do da. DO.NOAS DI! B�HO
RAS, COH. modernoa m6�d(l' ••
diagnóltieo•• tratam.nto.
SULPOSCOPIA - HIBTB�O -

SALPINGOGRAJ'IA - ,,'!'A' 0-
LlSIO BASAL

.. llaclloter.l'llI )I(lr $a••o e.ru...
I!letroeo.,ulaçAo - l!1a1. OJUra
Violeta e IDfra Ver"UeUae.
CC:<IlIultMio: Rna Trajano, D. 1,

l° andar - .dincio do Bontopio.
Horjl,rio: Dili II u 111 llorlll� -

Dr. "OSSI.
Dal 11 l. 18 lIoraa - Dra.

IUSSI
Reílidlnci., Ãnl&ld. Trom�

powcky, 84..

Tratllm�71to moderno da

SIHLIS
Consultório - Rua Victor

M.eirePes, 22.
. ,

aOHARIO:
nas IS à!l 16 horas.

Telefone: Consultório
3.415

Rsidência: Rua 1016 do
Vale Pereira 158 - Praia

•• _da Saudaue - Coqueiros.DR. YLMAR CORRM
CTANICA Ilt:DICA

CONSULTAS da. 10 - n 110-
ral.

Rua ·TiradclDtê :. - Pon .. 11'16 DR. ANTONIO GOMIlS DEl
ALMBIDA
ADVOGADO

Jlaetitório _ R.. icencia I
Av. Herellio Lu•• 11
T.l.folla: 1lI46 •

DR. JúLIO DOm

,

Dllartll

['1.288 -

............ '"

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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CONHECERÁ O AVAL NA NOITE DE HOJE, O PODERIO DO EXPERIMENTADO ESQUADRÃO DO AIMORÉ, ORGULHO
DA

.

CIDADE RIOGRANDINA DE SÃO LEOPOLDO E UM DOS FORTES CONCORRENTES DO CERTAME GAUCHO - PRE-
PARADAS 'AS "DUAS EQUIPES PARA UM EMBAT� DE PROP,ORÇÕES FORA DO COMUM �r

CI,N� ·SAO JOSE
As 3 - 8hs.

Scott BRADY -. Rita
MORENO em:

EL ALAMEIN
(O Deserto Sangrento)

technicolor
No 'Programa:
Repórter Na Tela. Nac.

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

I-PI.·ItA
,..

.

. ....

As 5 - 8hs.
.Dezi ARNAZ em:
SERENATA CUBANA
No Programa:
Cine Noticiario. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 5 anos.busca de uma vitória coitEm-· cito, e o "onze" "azzurra",

gradora, líder do Campeonato da Ca-
Na semana passada vi- pital juntamente com o Fi

brou a torcida com o'match gueirense é o assunto que
entre Cruzeiro e Avaí, jogo mais se comenta na Cída
que, pelas fases verdadeira- de; <

mente emocionantes que a- Ao que se informa, fi equí
presentou, jamais sairá da pe que nos visita ,é ligeira
lembrança do torcedor f10- mente super-ior ao. Cruzeiro,
rianopolitano.

.

tendo uma defesa segurfs-.
O cotejo desta noite entre síma e, uma vanguarda cons-

o conjunto de São Leopoldo, tltuída por [ogadores que
que brilhou no certame gau-

.
são verdadeiros espantalhos

para os 'goleiros. Ivaldo, Ju-

!
mente para a gigante ba

dão, Kim, Dirceu, Marino,. talha dê logo mais. O qua
Gilberto· e Piranha, eis' al- duo, ao que parece, será (>
guns dos defensores do con- mesmo ,que enfrentou os

junto leopoldense,.' todos cruzefrtstas; . ou seja: AI

munidos ele credenciais para I cides ; Waldir e Danda;
brilhar contra o Avaí. . Fausto, Vico e Loló; Fer--
O nosso alvi-celeste, ape

sar de' ter deixado escapar
uma bela quão retumbante
vitózía frente ao. Cruzeiro,
espera proporcionar ao pú
blico, hoje à noite, uma exi

bição de' gala,. buscando o

triunfo custe o que custar.

Saulzínho, o técnico avaía

no, advertiu seus pupilos
.sôbre. os êrros em que in
correram no jogo da semana

finda e instruiu-os devida-

pugna será das melhores e

mais emocionantes, pois tan
to o valente -Üme avaiano
como o categorizado eleven
gancho estão aptos para lu
tar sem esmorecimentos do

primeiro ao 90° minuto em

Aimoré x Avaí,' êste o

match que, hoje, no estádio
iluminado da rua Bocaíuva,
fará o público esportivo da
cidade vibrar como poucas
vezes....

Podemos assegurar que a

�

As - 8hs.
Patricia MEDINA -, Karl

MADEN em:

O FANTASMA DA RUA
MORGUE
technicolor

No Programa':
Noticias' da Semana.

Preços: 9,0'0 - 4,50.
,

nando, Hercílío, Amorim,
Nílt.inho e Jacó.

'

O público, por certo, sa

bezá prestigiar a iniciativa
do Avaí trazendo a esta Ca

pita I, para gaudio dos

amant�s do pebol barriga
verde, um clube por todos
os títulos prestigioso. As

sim, espera-se que a' assis
tência; 'esta noite, seja bem
'maior do que no último in
terestadual.

A morte' de, D,m 'grande des
portIsta e .UI gr�nde

presidente
CHOROU O POVO 'BRASILEIRO o �AS
SAMENTO DO DR. GILBERTO CARDO�

SO, MAIORAL DOFLAMENGO
RIO, (V. A.) - A morte inesperada do dr. Gilberto

Cardoso, presidente do C. R. do Flamengo, e, sem dúvida,
o maior de quantos presidentes teve até hoje e- grande
clube, por sua .invulgar dedicação, causou geral tristeza
em nosso mundo esportivo. Não havia competição por

mais modesta que fôsse, da qual participasse o F'lamen
go,' em que êle não estivesse presente, vibrando como' o .

torcedor n. 1 do clube, sofrendo e alegrando-se, conforme
as circunstâncias, 'com' as vicissttudes e com os sucessos

do rubro-negro: Grandes presidentes 'teve o Flamengo,
mas nenhum se revelou tão intimamente ligado ao clube
cuànto êle. Dinâmico, Gilberto Cardoso não encarou sa

c'rifícios para levar o Flamengo à projeção singular que
.

alcançou, depois de sua primeira eleição para a presi
dência do clube. Seu coração foi dado integralmente ao

Flamengo e' de tal sorte que, pelo Flamengo, êsse cora

cão vibrou .tão veementemente que não mais teve fôrças
para suportar a profunda, emoção que êle experimenta
ra em face do jôgo �de basquetebol do rubro-negro com o

Sírio Lib�nês. No último segundo de uma luta renhida
c sensacional, o Plamengo .conquisteu -a� cesta que lhe
deu a vitória.

,

Gilberto Cardoso, que se emocionara com as alter

nativas do prélio, vivendo intimamente a dramática pe

leja, acabou morrendo pelo Flamengo.
Há ocasiões em que o fato rotineiro da morte, fa

talidade- a que ninguém pode fugir; assume aspectos
surpreendentes, pelo inopinado do golpe que desfere em

circunstâncias qllase inacreditáveis. Fo o que sucedeu
com GÜbel:tb Cardoso. Êle,-em vida, deu tudo quanto pô
de 'ao Ftamengo .. Em sua fase seren�, .

parecia que êle

simLoUzava a frase tradicional, como ,que afirmando ter

permanecido até aei fim fiel ao clube que amava:

Uma. vez Flamengo, sempre Flamengo!
VISITAÇÃO DESDE A MADRUGADA

Às duas horas da madrugada, um considerável nú
mero d'e pessoas' já aguardava a chegada do corpo de
Gilberto Cardoso à sede nova do Flamengo, à avenih

Ruy Barbosa, no morro' da Viúva, para prestar, de cora

ção contrito, sua derradeira home�agem ·ao presidente.
do rubro-negro. E à medioa que o di:,. foi avançando até

chegar o momento da saída do 'entêrro, ó que se verifi
cou às 16h e 45m, a visitação foi aumentando vertigino
samente. A sede acolheu, pelo infausta acontecimento.
uma verdadeira multidão, n� qual dirigentes do Flam(m-

2,'0, de clubes, entidades e colégios do Rio, represental1-
tes de grêmiog dos Estados, como Corintians, São Paulo,
Palmeiras e Jabaquara, atletas de tôdas as seções do
próprio ].<'lamengo e atletas do Vasco confundiam-se com

torcedores anônimos.
Cenas emocion,antes foram 'assistidas. Homens, mu

lheres, crianças, aos prantos, acercaram�se' do" corpo.
Eram lágrimas de Ad Barroso, José Lins do Rêgo, Kane
la, dos rapazes da� diversas seções esportivas do Fla

mengo, das moças de voleibol e do .bas�t1etebol, da gente
miúda do departamento infanto-juvenil e de muitos e

muitos populares.
Ari Barroso, por exemplo) teve uri1tl crise n'ervosa

quando Ú! deparou com o corpo de Gilberto.
ACOMPANHADO A PÉ O ENTÊRRO

A .carreta escoltada por atletas ·do Fhl,�engo e Vas
co, e que conduziu o esquife ao Cemitél'i'ü' São J�ão Ba

tista) ,fü'i· acompanhado a pé pelo povo. A caminho da ne

crópole, outros muitos 'popnlares Íncorpol'aliam-se ao

cortejo. Presidente de um clube de extraordinária· pene
traçã� no seio d,as massas, Gj}berto Cardo,so, o grande
rubro-negro, o homem que, em prejuízo ·da medicina, co
locou o cl�be de sua simpatia em priméiro ; lugar, teve

mesmo um entêrro concorridísllimo.
À .beira do túmulo, renovaram-se tlS manifestaçfoes

de sentido pesar, mÕi�nÍente depois de o Padre Góis, vigá
rio ua Igreja' de São Judas Tadeu, ter feito a encomenda

ção do' corpo do esportista que tão cêdo se desped.iu da
vida.

_

-
- . GRANDE; BENEMÉRITO

Por rJroposta,. do sr. Dario de :Melú Pinto, presiden,
te do Conselho D�iibé"rat:ivo e aprovado unânimemente
p'elos conselheiro!:>, GilpeJ:to Cardoso foi agraciadü,
"póst-mortem", com O título de grande benemérito do
'Flamengo. ,

N. R. -'-'-, Nesta Capital, por ocasião do encontro F'i
gueirense x Guaraní, foi concedido um nlinuto de silen
cio, como homénagem postuna ao pranteado desportis'f.:l
IUbro-migro.

Nac.

IPIRANGA' FUTEBOL CLUBE '

CAMPEONATO YA.RZEANO DE FU'l'EBÓL
No dia- 4 de dezembro próximo, realizar-se-á no

gramado do Ipiranga, no Saco dos Limões, o Campeo
nato Varieano de Futeból, promovido 'por esta já tão
famosa agremiação esportiva que é' o Ipíranga.

O Torneio Início, porém terá lugar 110 dia 27, do-
.

mingo próximo, e' tomarão parte, neste Campeonato"
que será de dois turnos, os seguintes clubes várzea

nos: Ipíranga, Caravana.-Ferroviâr!o, Botafogo e São
Pedro. Ao Campeão e Vice dêste Campeonato, será
ofertado pelo clube promotor, 'um bem 'confeccionado
DIPLOMA, e um rico Troféit.

. ,

Portanto, de parabens, está a Diretoria do sim

pático clube de Saco dos Límôes, por ter organizado
.

mais uma vez o Campeonato Varzeano, que tudo faz
crer que será cOl�oado de pleno êxito.

As - 8hs.
Fernando LAMAS

Arlené DAHL em:
'

O CAÇADOR DE
'DIAMANTES,
technícolor'

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

í �: ,.

'REMO, EM BLUMENAU
A - dupla do AMÉRICA

formada por Kretzfeld e

'I'heis, vencedora das elimi

.uatõrias, vem treinando .in-
tensamente sob a orienta
cão do, magnífico

.

têcn ico
amer-icano Alfredo Strelau,
cada dia que passa vem se

tornando mais perfeita De
difícil tipo de barco. Pela

perfeição que estão adqui
i-indo no estilo de remada

longa, com valente e rápido
ataque de prôa Kreiztfleld e

Theis, uma verdadeira re

velação do remo blumenau
ense e catarinense, têm
grandes '. possibilidades de
brÚhar 'na Lagôa Rodrigues
ele Frejtas, quando do Cam
peonato Brasileiro.

[ornais da Capital, dêrn P'A
hlicidade á crônicas dísper
sivas e condenaveis, como se

observa ultimamente. Quei
ram ou não queiram os des
contentes, vamos para o

Brasileiro do Remo. Vamos
provar que o "catarina" sá·'
be timonem', sabe remar .e

sabe recon hecer os seus va ..

loi-es.

AIS - 8hs.
"Sessão Popular"

Victor MATURE - Marí

TIMONEIRO BLANCHARD em:

.
__.........._* ..._M ....._� O PRINCIPE DE ;BAGDAD

technicolor
No Programa:
Vitória F'ilmes. Na c.

Vende-se uma casa sito, a I Preços: 3,50 - 2,.00.
Rua Fl'ei Caneca 102 (Pro-
cimo ao Iate Clube) Ver em�.
V��d� _se"vJM.WAs - 8,30hs.

"Sessão Popular"
Victor 'MATURE - Mari

BLANCHARD' em:
O PRINCIPE DE BAGDAD

OS JOGOS DO BRASil NO
, SUL-AMERICANO Vende-,s.

RIO, 26 (V. A.) - O Uruguai está tomando as últi
mas providências para a realização do Campeonato Sul-
Americano Extra, em Montevidéu'.

,,' ,

A C. B. D.,
.

como é sabido, ace'itou"·o convite p�l'a
tomar parte 110 certame, cabendo à seleção da Federa
ção Paulísta' ae-FUti:!trol-defender -o ...presÚgio do futebol
brasileiro.

A entidade eclética, acaba de receber comunicações
da Associação Uruguaia de Futebol de que já estão mar

cadas as datas para os jõgos de sua representação...
; De acôrdo com a inf'ormação dos dírtgentes uru

guaios, o Brasil fará a sua estréia nó Er.1I-Amedcano
contra a equipe paraguaia, est!1:ndo essa peleja acertada
púa o dia 22 de fevereiro do ano' vindouro.

.

Em seguida, os bra,sileiros preliarão contra os ar

gentinos, estando assentada a data de 29. No dia 2 de
março, o quadro da C. B. D. :enfrentará a seleção uru

g'uaia, encerrando os seus compromiss'os no dia 5 contra
o Pei'ú.

.

j

.

O "QUATRO SEM", do
.-\MÉRICA, famoso pelas
suas espetaculares atuação
nos Campeonatos Estaduais
e'Brasileiro, formado 'por
Antônio Assíní, voga; Wal-

d�!lla�', Annu�eqk" �ota-voga;
Edgar Annuseck, sota-prôa,
e Edgar Germer, prôa, sob
a orienta cão té'cnica de
Sti'e'lau,' e'stá em fase de

aprjmoramento; em preparo,

��'�I�Pl'el�l��;I�:E��� IMPOSSIVEl JOGAR NESTA' CAPITAL
SANTA. CATARINA -- "

AMANHA"" BANGU'FAse - no i;>i'óximo Ca.m- '- : '

peonato Brasileiro do Remo,
a realizar-s� 110 Rio, em 18
ele Dezembl'O. A tur1ll3
"americana" espela reali
zar a façanha de trazer, iH'

seu tipo (:e búcó, o títulc
máximo para Santa Cata
rina e' para Blumenau. Ine·
gavelmente é um conjunte
harmonioso, que sabe rem8,r

COU). técnica e vigoi·. Tem
qualidade para la,u{'ear-se
como o melhor "Quatr::>.
Se'ul" dt) Bras�l.

Vende-se úma Plaina de
3 (três) faces' para benefi
ciamento de madeira. Fabri
cação Alemã, ao- preço df"
Cr$ 35.000,00.
Ver e tratar em lQliveira

Martins & 'Cia.
Rua Francisco TolenCi)J'

ou Fone 3802.

technicolor
• No Programa:
Vitória Filmes. Nac.
'Preços: 3,50 -;. 2,00.
Censura até 14 anos.

------------------------�--------------------�.---

----------,--�_:===:.,�-�------

o Iur'
.'.

em Revista Co.úsoante ôntern divulga ..

'm,os, a F. C. F. dirigiu-se
por telegran;la à diretoria
do Bangú, do Rio, consultan
do-a sôbre a possibilidade
do clube proletário realizar
um amistoso ne�ta Capital,
amanhã, á noite aproveitan
do o 'regl'esso de Porto Ale

gre,. do cQnjunto de Zizinho.

A resposta não tardou:
Impossivel, visto os prepara
tivos do quadro para o com

promisso de domingo, pelo

,
,

Por -AREÁO JÚNIOR COlL início' marcado pu;.",
Reunida ôntem, na séde 14;30 horas, teremos a dé

dó jÓque; Clube Santa Ca- cima segunda reünião, c'om

tnrina, a Comissão de Cor- posta por cinco páreos. Em
ddas apreciou as ocol:rên- nossa edição de amanhã,
eias verificádas durante a daremos o programa ' com

última reunião e tomou as pleto.
seguintes deliberações: -o�
1°. - 'Chamar a atenção Para domingo ),n'óxfmo,

do jóquei Orlando, por ter tel'emos novamente os MIas
se portado Je maneira in- simples e. duplos, os' quais
conveiliente, por ocasião do sofl'erão modiJicapões. As- '

" Todas em Santa Catarinaquarto' desafio; sim sendo, o bôlo simples espe�ialn1en te. esporti ,;;tas2°. -:- Proibir que os jó- passa'rá a ser jogado do' dirigentes dos clubes e àaquei conduzam seus ani- segundo páreo em diante,
'

I

.

d
' entidade, atlétas e cronü:-

maIs, esmontados; precisando o' apostador fa- tas, deve:ll., concentrar e e { e'3°. __; Proibir a interven- zer os pontos integrais.
-

d t
. unifi.car seus' esfôrço,s pa,Gl - MARIA LYDIA LENTZ

çao os ratadores, 'por oca- Quanto ao bôlo duplo, tam- U.' pôrmos na ruia' da LagOa A TA GONZAGA DOS SANTOSSIão das partidas, a não ser bém do segundo 'páreo em
- Hodrigues de Freitas, ll?. Têm a grata satisfacão de participarem aos pal'�'l-quando chamados para tal; diante, será cclntado por

--

40 M I Capital da República, a 18 tes e pessoas de suas relacões o contrato de casamento
.
- u tal' o Joquei pontJs" sendo, que acertan- .

d f'l
-

de DezeI.),1bl'O, o qUe de m8' e seus. 1 hos Sônia e Arilton.
.

Gessí, em Cr$ 50,00, por .se do os dois primeirosJ. con.tar- , . " ''''

Jho!' têm0$ :Ui\.) ,remo, e 'tra::. '.'

. ,

Sônia e AUiltOllmanter em posição incor- se-ão 3 'pontos; só ü primei- ' , .' "

t
:-:er pa�'[l o liosso Estado ô NOIVOS

re a no dôrso do animal Bu- 1'0, contar-se-ão 2 pontos e
. .

1
. título m\J.�dmo. Santa Cab.- Florianópolis, 26 de�no,vembro de 1950....gre, (urante o terceiro pá- só o ,segundo, 1 ponto. Para .

rina não pode esperdiçar es-
reo; ganhar o bôlo simples, o ta oportunidade. Si .ive,'-5°, - Autorizar a tesou- apostador precisará fazer

. mos JUlZO, não nos falta
ra1'1a a efetuar o pagamento quatro pontos, valendo cada
d

valor pa",'l esta
•

conquis�;:>os prêmios referentes a vencedor; um pOlltO; para o estupenda. ;-;esta hora, n.'1')reunião em fóco. duplo, o apo.stador precisa-
.

se justifica as sensibilidades
�O- rá fazé um mínimo de dez clubisticas' (' d� atlétas ma]Para o próximo domingo, pontos,

'____________________
orientad(l3. (ls dirigentes da

.- --

ARRAZADO O LAJES' PELO
entidad3, serenamente e"
com ju�tjça, devem impôr a:.

AIMORE': 7 X' OI·
ordem ,e ;l Ülf(ciplina. 'A CI<Ô-
'lica cO"istrutiva, é um fa.:

. , .

. I,ôr psic<J.l6gico· de suma 'im�
A equipe do Aimore, que j o. Clube que tem o nome da pOl'tâncla, nesta fase d�

hoje estará em nossa ilha cl�ade �er�al1a. O embate. prepar[tç:i,D de nossa repre-'
f,?i vencido, p�los leOPold,en-j �l?ntaçã(J ao Brasileiro éo

enfrental1do o Avaí, exibiu- ses pela elastIca contagem Remo. Nã')' se compreende

�;:-_................_""""......-�_.,.....�s...
e

......sa.'�b-a.....do em' Lajes, contra de 7 x O. . que os respo,nsáveis pelo�

,

I

Campeonato Carioca, quan
do enfrentará a Portuguesa.
Portanto, paciência, públi

co amigo. Aguardemos ou

tra oportunidade.
--------==�- ,--

�:

ParticipaçãO····
THOMAS 'GONZAGA' ADOLFO COELHO DOS

SANTOS

***

JIi,__

SURDEZ
l'ROCURE CONHECER o MENOR E MAIS LEVE

APÂRELHO AUDITIVO .'

. :- agora na mais perfeita e �al"�vilhosa técnica em
mmusculos TRANSIST-EAR sem vál�ulas e sem bate�
da, pesando apenas 30 gr.

L

- Brincos e Passadores para senhoras. Pregadores
Cite gravata p'ara homens'.

DEMONSTRACÕES sem 'compromisso, somente ho
Apa'i't. 224 226

•

LAPORTA HOTEL
Inj'ormaçÕes na" Eortal:i�••�_

.. ,l

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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OLEGARIO -MARIANO-

E' amor? Nâo sei. Esta intranquilidade, .•
Este gozo na dor, esta :nlegba .

Triste, que vem de manso e que me invade
A alma, enchendo-a e tornando-a mais vazia.

Este cansaço extremo, -esta saudade.'
De uma coisa que falta à vida ... O dia
Seni sol, as noites ermas, a ansiedade
Qu� exalta e a solidão: que anestesia

E' amor! Egojsmo de sofrer sozinho,'
De 'as penas esconder do humano açoite
De transformar as pedras do caminho

.,

Em cal'ídi�s sutis, para colhe�hts
E' andar como um sonâmbulo na noite;
Escancarando os olhos ài estrelas.

ANIVERSARIOS

FAZEM ANOS, HOJE:

, lIÊLENI
com. o dr. Fernando Magalhães Correia Neves.

Florianópolis. Novembro de 1955
HELENI e FERNANDO, confirmam

,p'afli<;,ipaç'ã,o
ROMEWDE IjA MARTINIERE

E
INGRID AURINGER IlE LA MAR'J)INIERE

part.icipam o nascijuento de sua filha Al'l'NEMAIUE
ocorrido na lVIatern,iGla�,.e çt�rlos Correa, no dia 28-XI-55.

. I

:,����.�:������;;BEXI� I�;,
'

são frequentemente a origem do ,.___
.

�
mal-estar geral. Sendo a bexiga a I:
porta de saída das substâríoias 'tóxicas \
e impurezas que os rins separam do

sangue. sofre-se dores cruciantes
devido a constante passaqem de tais=:::c
substâncias por êste delicado órgão.:-..·'�-,-!�!"�ilI';:

tstes maies e � exá- ��
..�_,__'-=-===:�_IiII."'_"'!�!!I!�IJI!.!IJI!.:'.:-::::-

Em vidros de 40 gerado desejo da àliviar ���
e 100 pílulas a bexiga, devam ser com-

batidos. tomando, ainda hoje, as Plíulss Os Wltt. ·S�. içOO
calmante e ilntl�éticá, faz-se sentir logo na bexiga, nos rins _

em todas ar vi.s,urlnárias. - As Pílula. De Witt sa" fol;rl'o
das eSRecialmente,p••• as doenças dos,Rios e da Be�lga.

Particip�éá;0
VIúVA ANA A. RôVER� MARIANO .DA SILVA e S�A.

Participa aos parentes e

pessõas ele suas relações o

contrato de .casamento de

seu filho GETúLIO coma se�·
r

nhoríta Júlia Maria da Silva.

Participam aos parentes e

pessoas de suas relações o

contrato de casamento de sua

I
\

filha JÚLIA com o sr. Getúlio
Rôvsrê-

.

_<.,..;7'
�L�_�"'�_oL;:-"�•..

Florian{)polis, Qllarta�feira, 30 de Novembro de 1955

Eqslna-se na nua Feliciano Nunes Pires 12.
,

branco necessários. à apre�'
sentacão das candidaturas,
serão

-

fomeci'dos nos escri
tórios desta Campanha' ou

pelo Correio, a quem os so1i�
citar.

" Os bolsiàtas selecionados
deverão viajar para a 'Ale
manha em princípios de
março do ano próximo.

São os scgu in tes os do
cumentos exigidos:

DR. JOAO ASSIS FILHO

. \

A data I,de hoje recorda-nos que:
em 1535, chegou' ao Rio .de Janeiro o "adeanta
do" do Rio da Prata; D. Pedro de Mendoza;
em 1635, assumiu o .Comando dó Exércitc de
Pernambuco .0 General D. Lope de Hocer y Car
doba, Comandante da Esquadra Hispnrio-poi-tu-
.guesa :

.

, em i64G, faleceu quasi repentinamente o Almi
í-ante holandês Jan Cornelisyoon Líckthardt ;

1--:-' 'em 1848, nas proximidades de Goianía, travou-
•

'se o combate de Maricota, no qual os revolucio
n'áríos . de Pernambuco foram "derrotados pelo
Coronel 'José ViCente Bezerra';

, A cui-iosidn.de, mi criança,
) , ,é muito natural. E deve serem 1849, deu-se a posse, como Presidente desta

'então- Província, dei dr. Severo Amorim do Valle; satisfeita com a verdade,
exclusivnmente. Inúmeros

em 1932, informações procedentes de Oslo, a-
defeitos de caráter, variesnunciavam que as Autoridades da Noruega não

permitiriam o desembarque' do sr. Leon Trotsky desvios' do comportarriento e

outras deformações da perem qualquer 'ponto do território norueguês;
em 1932, o paquete "Raul Soares", do Loide Bra- sonalidade têm origem nas

sileiro.. partia, pela manhã, rumo à Lisbôa, le- explicações pouco exatas

vando entre outros seus passageiros; como de- que os mais velhos of'ere

portados, vinte políticos e militares .que servi- .cem à curíostdade da cri-

ram à revolução sepanatísta de São Paulo. En-
.

ança. r

. tre estes deportados encontravam-se: Coronel Con:tribua para a for-

Oscar Saturnino de Paiva, 'I'enente-coronel A� mação sadia da perso-
, dolf'o da Cunha Leal, Tenente-coronel Francisco nalídadê do' seu. filho,
Jaguaríbe Gomes de Mattos, ,Major -Henrique desvelando-se para' que

Quintiliano de Castrro e Silva, Major Luiz sn. sua curiosidade seja
sempre satisfeita

-.

devestre Gomes Coelho; Capitão Ai-quimínio Pe
�..côrdo com a verdade.reira, Capitão Veveriano José da Costa Júnior.

. -

- SNES.Os civís que embarcaram, deportados, foram os
-----------------------------=���=--

�:: I�!:���aR�_.::�:�·J�:��;7: :;::'t·��aq:!!;��: C'LUO'E .BO·ZE DE, I,''GOSTOren-a Rabelo, dr. Jose Roberto Leite Penteado; I .,
. II

S1'. Manuel dos .Massos Maia, dr. Percivál de Oli-
"

'

I
.

veira, dr. Valdemar
.' Pippol e dr. 'I'Ito Solari.

.. 'I A V IS, O .

Alem dêste 'embarqué no "Raul Soares", outros
deveriam ser. feitos, mais tarde, transportando
também para a Europa; uma centena de milita
res e políticos civis envolvidos naquela Revolu-

;URGfNT�,

. Cirurgião Dentista
Clín iea de Adultos - Cirurgia e Protese Raios X
Rua Felipe Schmidt, ,39 A - salas 5 e 6

Atende
-

com hora marcada
Das 9 TIS 12 e das, 14 às 16

• Sábado - das 9 às 12

I.

Pr·e·ceitol do Dia dos

SENIPRE A VERDADE

nas nró-

. Redigidos em alemão:'
1) Formulário (Bewer-

brrrig):' do Deutschen Aka.de
mis'chon Austauschdient;
2) Currriculurn vitae, es

crito do próprio punho. pelo
candidato, com duas cópias
datilografndas;

3) Justificação' do pedi-

Três cartas de reco
mendação, em' envelopes fe-'
chados, sendo duas contendo
informações prestadas por
dois membros' do corpo do
cente da escola frequentada
pelo candidato sôbre os seus

'

mérrtos prof isslonn ís e a

terceíru de outra pessoa con

ceituada, sôbre a sua perso
nalidarte e idoneida de ;
r5) duas fotografias, di.fe

rentes, 'ele preferência;
'·6) atestado de eficiência
na língua alemã;

.

7) atestado de saúde;
Dada a premência do pra

'ZOo pata recebimento de pe
didos de inscrições, solicita
'se' dos' interessados provi
denciauem, com a máxima"

.

urgência,'o l)reparo das suas
, , respectivas docuinentações. '

ção;
em 1939, os russos Invadiram a Pinlândâa,
início da Segunda Grande Guerra.

"
André Nilo Tadasco

No (lia 11 de Dezembro será realizada em seu 'Depar
tamento Balneário (Coqueiros) Ia abertura de estação,
com uma .bela .tarde Dançante. j

A partir .dêsse dia inclusive só poderá entrar quem
no comprove ser asS:�cíad<i do 'Clube ou do Coqueiros Praia

,IClube� A Diretoria

((05 �

.Rio de Jaüei�'o, 16 de no

vembro de 1955.

Anísio S. Teixeira'
Seçretário Geral

I
Vende-se uma casa (anti ..

ga) em terreno medindo
11,50 por 66 metros,' (duas
frentes), sito à .Rua Felipe
Sehmidt. - Cr$ 250.000,00 .

. Informações nesta Redação .

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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'(om a Biblia na Mão
Voltamos a :falar sôbre o

turismo, porque nos propu
zemos a debater continua
mente o assunto, e não es

gotá-lo sem uma análise de
todos seus pontos.

,

Entendemos nós que, pa
n', 'o impulso da campanha
turístíca, a administração
j.ública e a iniciativa parti
cular devem anelar parelhas,
ou, mais precisamente, de
vem completar-se. Onde a

administração pública abra
uma rua ou construa urna

ponte, está favorecendo de
forma grandiosa a iniciativa'
privada, Tomemos, por ex

x-mplo, a nossa pitoresca
Lagoa, recanto que parece
[I ben coado pela mão do Crea
dor. Alí, a Prefeitura Muni
cipal está levando a têrrno
a construção de l)ma magni
fica ponte sôbre a Lagoa da
Conceíção.. Ademais, está
processando a macadamiza
ção do monumental 'morro
que dá acesso àquele sub
distrito. Pois, bem: para qUe
a Lagoa se torne realmente
o ponto de turismo que to
dos nó-s desejamos, precisa
de um hotel construido e di
rigido de acôrdo com as exi
gências modernas e os va

riados gôstos dos turistas
que vêem dos diversos re

cantos do país. Um hotel na
Lagoa será o marco para o

fomento do turismo naque
la região tão pródiga de be
lezas natura is, tão cativante
aos olhares humanos.
Por hoje, fiquemos por a

qui. Voltaremos a tratar do
turismo, em tão oportuna
hora incentivado pela cam

panha da Transportes Aé
reos Catarinense. S. A,

((NO teodculo))
QUARTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO

,�;' �Cl'á "Maravilhoso Conselheiro", "Poderoso
Deus", "Pai da Eternidade", "Príncipe da Paz",

(Isaías 9: 9). Ler Mat. 1: 18-23.

[/"-'-
'-

NUM acampamento, uma criança de seis anos reci-

tou o versículo do .tex,to �,cima:, Fe�ici,t�i-.a pO,r
tê-lo fe��� Itão bem, ao que ela replicou : FOI dificil de aprender l

Estas palavras são difíceis até para os adultos aprende: .

rem. Compreendemos as expressões: Poderoso Deus, PaI
da Eternidade, mas ficamos perplexos com o título Prín

cipe da Paz. Por que?
,

, 'Nesta época do ano começamos a cantar louvores a I"criança de Belém, a recordar a história dos pas!ôres qu; ,

ouviram a mil icia celestial, louvando a Deus. Nao estará

aqui a razão da nossa perplexidade? I
Aqueles anjos cantaram "Glória a Deus" �, �ntão paz

entre os homens. E' somente quando damos glória a Deus

que podemos convidar os homens a virem louvar o PI:in
cipe da Paz. O culto é louvor ao Senhor Deus, que e ? i
único digno do supremo louvor. E' êle quem se lembrara

I

de seu povo com a paz, a paz de 'Deus que sobrepuja todo

o' entendimento, e paz na terra e boa vontade para com,
os homens.

.

IORAÇÃO .

Queriuo Pai, nós te agradecemos o Príncipe da Paz. !
Que de tal modo vivamos que nossos coraçoes recebam i

aquela paz qua sobrepuja todo o entendimento. �ongre.
1

gn-nos na unidade riu �spÍrito Santo para que VIvamos
I

em paz uns com os outros em todo o mundo. Em nome de '

Cristo. 'Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

O espírito de Cristo pode fazer-nos pessoas de paz e

boa vontade.
ERNA H. SARDESON (Nova Yodt)

Serviços Áéreos f,ruzelro'
do Sul- I.A.C.

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

guá - Santos - Rio.
Idem - Lajes - Joaçaba - Xapecô,
4ft Feira - Curitiba - São Paulo - Rio.
Idem - Laguna - Tubarão - Pôrto Alegre.
5a Feira - Itajaí - Mafra - Curitiba - São Paulo.
Id�m - Itajaí � Joinvile - Curitiba - Paranaguá

,

- Santos - Rio. ,

Idem - Lajes - Joaçaba - Xapecó.
6a Feira - Curitiba - São Paulo - Rio.

...ç Idem - Laguna - Tubarão - Pôrto Alegre.
-

Sábado - Itajaí - Joinvile - Curitiba -_Paranaguá
- Santos ...;_ Rio.

Idem'_ Lajes - Joaça-ba-- Xapec·ó. -- .

Domingo - Curitiba - São Paulo - Rio.
Jdem - Laguna - Tubarão - Põrto Alegre.
Reserva de lugares, compra de passagens, despachos

de encomendas e informações:
SUCURSAL - Rua Felipe Schmidt, 40 - Fone 2500.
LOJA LUX - LUX HOTEL - Fone 2021.

LO,JA TAC - Rua Felipe Schmidt, 24 - Fone 3700.

Sua carga não vale apenas o valor ma

terial que ela representa. Significa mais ;_._ r

ó -seu própí'io -;uste-;to�e'-����;'óprio pres-

tígio profissional. ��11;::
Você só pode, confiar seu sustento e seu

prestígio de profissional a um pneu que

lhe garanta vida. integral para sua carga

um pneu que leve sua carga inteira, em

tempo, ao fim do percurso, mais vêzes *

- um pneu General. '�.�.'

'PNEUS
GEN,ERA'L

t Auradecimento e Missa.
l�oemia Grillo de Souza Lobo, dr. Ary Lobo e família,

Rene Lobo e senhora, Loé Lobo e família, dr. Germano
Faria e família, Cap. Rogério Lobo Filho e famíl-ia e dr.
Elói Bettcga e f�mília, espôsa, filhos, noras, genros e

netos 'do inesquecível
ROGéRIO DE SOUZA LOBO

falecido a 25 do corrente, agradecem sinceramente a to
dos que os confortaram naquele doloroso transe.

A proveitam a oportunidade para convidar a todos
parentes e pessoas de suas relações para a missa de 7°
dia, que em intenção de sua alma mandarão, realizar no

dia IOde dezembro, quinta-feira próxima, às 7 horas da

manhã, no altar do Sagrado Coração de Jesús, da Cate
dral Metropolitana, desta Capital. Antecipam agradeci
mentos.

.,
porque permite maior número de re-

cauchutagens. �,;r,;' ,

L��:>:-, "

__-- #,# •• _-..0_" .. -_ ",_"

MÁQUINA DE COSTURA
(Alemã)

PN,EUS GENERAL S.A. De 4 gavetas em estado de
novo, e 1 Geladeira PETRY

pequena sem uso, vende-se
à vista Cr$ 7.000,00 e ....

Cr$ 2.000,00 respectivamen
te, tratar com o sr. Adolfo
das 8 às 12; Rua Ner êu Ra

m�s.,38.

MATRIZ. Av. Presidente' Wilson, 165 . 9.0 andar, Rio de Joneiro tel. 42-4092

fiLIAIS. RIO· Av. Brasil, 555 - tel. 28-4135 - SÃO PAULO· Rua Bento Freitas, 146/150 - tel. 34-4699

� CURITIBA. Av. 7 de Setembro, 1927/4l
AGENTES DEPOSITÁRIOS. RECIFE - Denis Paredes & Cio. -, Av. Guararopes, 154-5.0 ond.' tel;. 6985' e 7875

Senhores (;omercianfes
I " e Industriais:

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

Escritórie da feitura das suas escritas. Aceitamos tam
bém escritas atrasadas.
ESCRITóRIO CONTÁBIL-IMOBILIÁRIO PERRONE

Rua Deodoro, n? 11 - Caixa Postal nO 355-
[forie rio 3222 - Florianópolis.
-

Vende�se.urgenle
Por motivo de viagem.' - Um guarda-roupa tres

corpos Cr$ 2.500,00. - Uma mesa com quatro cadeiras
Cr$ 400,00. - Uma prateleira para despensa Cr$ 200,00.
- Um guarda-sol de praia Cr$ 700,00. - Um filtro com'
estante Cr$ 350,00. - Um ventilador Cr$ 600,00. - Um
chuveiro eletrico Cr$ 200,00. - Uma maquina f'otogra
fica "LEICA" Cr$ 9.000,00. - Um radio novo com oito
válvulas alto falante oito polegadas Cr$ 3.800,00. - Um
conjunto estufado estilo funcional com duas poltronas,
uma banqueta, uma mesinha de centro, uma estante de
revistas, um sumier com tres almofadas Cr$ 6.000,00. _
Uma sala de jantar estilo' rustico com mesa elastica,
seis cadeiras, bar, bufete, Cr$ 7.700,00. - Um dormito
rio estilo rustico com cama, um guarda-roupa com es

pelho interno, um guarda casaco, um camiseiro, duas me
sinhas d,c, cabeceira, um espelho de parede, uma pentea
deira uma banqueta, uma cadeira, Cr$ 11.300,00. - Um
automovél Ford-Taunus modelo 1951' 'em perfeito esta-

.

do' e com peneus novos' ,Ci$ 13D.OOO,00. - 'I'ratar na rua
Aracy Vaz Callado. na 242 Bairro de Fatima Estreito.

Colegio Coração de JesusAlula�se
Aluga-se perto de centro,

uma SALA AMPLA para
escritório ou consultório,
com entrada independente.
Uma GARAGEM de mate
rial, tamanho bom. Tratar a

rua Nereu Ramos 26 entre
8 e !) h. de manhã e 1 e 2 h. ,

de tarde.

AVISOS PARA O ANO LETIVO DE 1956
Exames de admissão 'ao Curso Normal
Dias 16 e 17 de fevereiro, às 8,00 horas.
Inscrição para os mesmos

Dia 12 de dezembro de 1955, das 15 às 17 horas.
Dia 15 de fevereiro de 1956, das 15 às 17 horas.
Exames de admissão ao Ginásio
Dias 17 e 18 de fevereiro, às 8,00 horas.
Exames de 2a. época
Dias 17 e 18 de fevereriro, às 7,30 horas.
Inscrição para ambos
Dia 16 de fevereiro, das 9 às 12 horas.

MATRíCULA MJ;:S DE FEVEREIRO
:. Curso Primário

'Dia 20 - los e 20s anos e Jardim da' Infância.
Dia 21 -_30s e 40s anos e Pré-ginasial.
Das 7,30 � 11 horas e IS - 18 horas.
Cursos: Ginasial, Científico, Clássico e Normal
Dia 22 - das 8-11 horas -"Ias. séries ginasiais.
Dia 22 - das 15-18 horas - 2as séries ginasiais.
Dia 23 - das. 8-11 horas - 3as séries ginasiais.
Dia 23 - das 15-18 horas - 4as séries ginasiais.
Dia 24 - das 8-11 horas - Cursos Científico, Clássi-

co e Normal.

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

I MANOEL_:AeES!.E FARIA J
O

FRANCISCO
e S.:_ MÓRAIS

"SENHORA S. SENHORA
8

.

.

Participam aos seus pa
rentes e pessoas de suas re

loções, o contrato de casa
mento de sua filha RUTH,
com o senhor José Paes de
Faria.

Participam aos seus pa
rentes e pessoas de suas re

loções, o contrato de casa

Itlento de seu filho JOSÉ,
com a senhorita Ruth Sal
les Morais.

E-

R
U
T
E

CLUBE DOZE DE AGOSTO-0-
Reabertura das aulas
Dia IOde março de 1956.
Chegada ao Internato - Dia 29 de fevereiro de 1956.
Dia 1-3 - Turno da manhã às 7,45 horas.

Turno da tarde às 12,50 horas.
No primeiro dia de aula, as alunas apresentem-se de

uniforme 'de gala completo: blusa de manga comprida,
boina, luvas, sapato colegial.

!'---�
- - -

1
___

o

••��•• _ ..

Confirmam
�

, DIA 9 DE DEZEMBRO - GRANDE NOITE DE
ARTE - GRANDE· SHOW - APRESENTAÇÃO DA
FAMOSA ORQUESTflA "CASSINO DE SEVILHA",
CONJUNTAMENTE COM O NÃO MENOS FAMOSO
"CARLOS GALHARDO" DO RADIO NACIONAL.

RESERVA DE MESAS NA S:E:ç�ETARIA DO ChN-
"BE DESDE JÁ A··' ;1'$ 30Ó,"ÚO.

Flor��nópolis, 24 de novembro de 1955.
---••••••••••••••••••••••••�••••!••••••••!•••1t .
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CHAPECÚ - 12 - COM A PRE$E�ÇA DOS CANDIDATOS 'FRANCISCO GAllOTTI E MIRANDA RAMOS A AlIANCA 50CIAl TRABAl H 1ST A

REALIZOU MAIOR COMICIO HÁ NOTICIA NA VIDA DESTE MUNICIPIO
}

���ióiiãfaíiüâi�-·-�ACí:AMADôõPRfsíbENfÉ��rAsS1MffillÃITGiiliTIVA··��-��-��---�---'- NERE�U RAMOS COMISSÃO PERMANENTE' dos nos inquéritos instaura-

OSVALDO MELO
A sessão de ante-ôntem dos por ocasião das eleições

RIO, 29 (V, AJ - Na so- de Estado foi recebido com Presidencia: Dep. Alfredo no Clube Militar em 1952.

nelídade de domingo, em ho- aclamações pela considerável Cherem Finalmente queremos nos

menagem às vítimas da in- massa popular que ali se en- Comparecimento: Dap. Es- reportar a resposta enviada

tentona comunista, às 9 horas centrava, ouvindo-se,' então, tívalet Pires e Lenoir Vargas polo Diretor de Divisão do

chegou ao cemitério o prest- o Hino Nacional, executado Ferreira, pelo PSD D.A.C. sobre o maior aprovel-
dente da República, sr Nereu pela Banda do Corpo de Fu-. Clodorico Moreira pela U. tamento do aeroporto de Ita-
Ramos, em companhia dos zileiros Navais. D. N. Iaí, sendo que várias provi-
chefes dos Gabinetes Militar Após receber OS cumpri- Nazareno Neves líder dencias já foram tomadas"
e Civil, general Floriano de mentes das altas autorída- do Governo e pelo PDC objetivando a cencretízação
Lima Brayner e professor des, o presidente Nerau Ra- Miranda Ramo", pelo PTB da sugestão formúÍada pela
Paulo Lira e de seu ajudan- mos dirigiu-se ao local das e Olavo Erig pelo PSP Assembléia.
te de ordens, major Luiz Fe- solenidades, depos i t a n d o No expediente foram lidas x x x

lipe Augusto Borges. I uma corbeille de flôres ao pé matérias de importância, ,. Hora do Expediente - 01'-'
Ao descer do carro, o chefe (do monumento. dentre as quais queremos deni do Dia e Explicações

destacar os radiogramas de Pessoais - Por falta de ma

Videira, do Prefeito Munici- teria a ser relatada não se

pai, e do Presidente da Câ- verificou o registro de qual':
mara, sr. Pedro Ponzoni, em quer orador, com exceção do
que comunica ter, a agrícul- dep. Lenoir Vargas Ferreira
tura, desse municipio, sofri- que solícítou 'e obteve infor
do um prejuízo avaliado em mações sobre o andamento
4 milhões de cruzeiros, em do RECURSO 1/55, interpos

�...........,............. virtude de violenta ternpes- to por diversas firmas de
tade de granizo, ali v.erifica- Mafra e' Iatí-opdís, que [ul
da no dia 19 do corrente. ga inconstltucional e ilegal' a
Deu entrada.saínda 11m A- Lei n. 175� da Câmara Mu

PELO no sentido �e se ma- nícípal de Curitibanos, atra
nifestar a Assembléia. sobre

I
vés da qual fica criada' uma

o MOVIMENTO que visa fa - taxa sobre a extracão de ma

vorecer os militares envolvi-I deíra e corte de tó;as.

O•• ".CO'

A Capital pode com justiça
orgulhar-se de possuir atual
mente um número bem regu
lar de boas casas comerciais.

NAÇÕES UNIDAS, 29 (V.
P.) - As Nações Un ídas.co
municaram ter começado
em Genebra, sob a presi
dência do sr. Cecilia J. Mo
rales, da Argentina, o se

gundo período de reuniões
da Comissão da ONU sôbre
Comércio Internacional de

artigos de primeira neces

sidade. Em seu discurso de
abertura dos trabalhos, o

sr. Morales assinalou a im

portância do esforço que

pretende fazer a comissão,
tendo em vista o aumento
da produção de alimentos
nos países insuficientemen
te desenvolvidos. O objeti
vo da comissão é promover
um levantamento geral do

problema.

-

Florianópolis, Quarta-feira, 30 de Novembro de 1955

]

: Grande conferência
Conforme amplamente a- VAL, com "AH: LA PETIT

nuncíámos, realiz,ou-se sex- ALBERGE", de Alstone, mú
ta-feira última, ás 20,30 ho- sica francêssa de grande vi

ras, nos salões do CLUBE vacídade ... Voltamos a BA

DOZE DE AqOSTO, a conte- RANI,"com "VA1.ENTE", de
rencia do escritor L. ROMA- Torna, para seguir-se RO

NOWSKÍ, acompanhado pe- BERVAL, com" BOLERO" de

lo Chansonnier ROBERVAL, Durant ...

do tenor FELIPPO BARANI e A conhecida página musí- zia suas compras, já não a-

do pianista WALTER SY- cal francêsa, "PIGALLE, de presenta espaço -p-ara novas

RING, sob o tema "O NAS- ULMER é sempre muito apre- instalações de qualquer ra

CIMENTO E A EVOLUÇAO cíada, com ROBERVAL e pa-
mo. As ruas Trajanos e Te

DA MUSICA". ra terminar "DENTRO DA nente Silveira, prtncípalmen-

Com a presença do repre- NOITE", de Fernandes, com
te esta última está sendo os

sentante do Governador, Ma- BARANI... pontos predilétos para o co

jor Piraguay Tavares, do dr. Os acompanhamentos ao
mercio local e isto, porque. os

Jorge Lacerda, a quem a con- piano pelo professor WAL- estabelecimentos ali ínaugu

ferência-concerto era dedi- TER SYRING, foram execu- rados, na mesma rua onde

cada, inúmeras autoridades, tados com maestria e segu-
estão situados o. Edíficio das

representantes de várias _ rança... I
Secretarias, (êste já ínaugu

classes sociais, senhóras, sen- E assim o escritor L. RO- ra�o) e o Edifício das Díre

horinhas teve início a reu- MANOWSKI, laureado pela
tonas en: acelerado ritmo de

nião, usando da palavra o Academia Brasileira ele Le- construçao, deram aquele a

professor Sálvio de Oliveira, tras e conhecido mundial-
tratívo local uma feição no

que fez a apresentação do es- mente pelas suas obras "CIU _

va.

critor. L. ROMANOWSKI e

l'
ME DA MORTE" e "A TA-

Tambem tem cooperado

dos outros elementos que o RA", alcançou plenamente muito, as bem montadas e

h A· b' t
' modernas instalações comer-

ac.ompan a�. seguir o, es- seu o je ívo, .que foi encantar
crítor, dspoís de saudar a-. a grande assistencía, Que ou-

cíaís que ali se encontram.

quela numerosa e brilhante viu maravilhada a evolução
Montras modernas .e bem

assistência, começou Sua ím- da musica através das eras
iluminadas, faltando, so,.

portante conferência, disser- faustosas do passado. Ro- mente, que algumas casas

tando com segurança e Co- berval é com Justiça cogno-
procurem melhorar a ilumi

nhscímentos profundos, sô- minado o "MENSAGEIRO nação de suas fachadas, pa

bre a historia da música ._ DA CANÇÃO FRANCÊSA". ..
ra não destoarem do conjun-

divina música - dêsde eras Felippo Baraní, um tenor
to.

remotas, enaltecenõo o perto- de raros recursos liricos tem
Agora-mesmo, a Eletrotéc-

d da mr
. nica, está montando nova

o aureo a musica grega, na se apresentado em Teatros
antiga GRECIA, berço das como o "SOLIS" e outros cen-

secção no segundo pavírnsn- MACACA E MACACAartes ... E a proporção que as tros...
to de seu prédio, Instalando

eras passavam em desfile e 'W lt S
. uma tapeçaria e venda de

( A' Ea er yrmg, um pianista RIO, 29 V. .) - m �\O interior de sua jaula.
pela sua palavra magnífíca, que dedilha com maestria e

moveis os mais luxuosos que .

d
' -

um pequeno caixão e ta- A tarde o resultado do
ld d

. vimos.
na renascença na I a e me- segurança, interpretando as buas rústicas, carinhosa- ioga do bicho revelou ma-

dia, no esplendor da músíca págínas musicais com beleza
O frequentado Bar Bambú f it d d

. " b"
. .

-nente en el·a o e margan- caco na ca eça com a ml-

breJ" f'
. está providenciando para co-

,

eIra rancesa apareCIam, e vivacidade... das, foi conduzida ontem à lhar 4,665, número que, in-
com peq e

.

t I locar um bonito luminoso,. I
u nos In erva os,' os Somos muito gratos pelo sua sepultura, aberta sob vertido, apontou ainda aos

rtl'sta FELIPPO BARANI que por certo, realçará mais .

a s e convite enviado a este Jornal
-

uma árvore próxima ao ser- ganhadores o nome do vete-
ROBERVAL baqueie ponto seleto da nossa

, am os acompa- e daqui felicitámos o velho J)E·ntál'io do Jardim Zoológi- rinário qUe tratou de Cata-
h d

.

I sociedade.n � os ao pIano pe o eximia amigo, que conosco conviveu co, a macaca Catarina, cujo rina: 'Dr. Leão.
musicista WALTER SYRING. tantos anos,. escritor L. RO-

Brevemente, teremos na distúrbio cárdiovascular po- Os afeiçoados ao bicho
Foi uma noite verdadeira- MANOWSKI, pelo êxito da

Trajano, a maior e mais lu- larizou durante ·as últimas ontem quase quebraram as

ment d t xuosa churrascaria do Esta-
e e ar e pura, que en- noitada de arte. semànas a atenção dos ca- bancas, pois os apontadores

cantou toda gente... do, que está sendo montada r;ocas, reduzindo a vivaci- no macaco foram sem con-

Tivemos FELIPPO BARA-
_._G.a_--:-_ ,com todos os requesitos mo- dade e os esgares dos seus ta. Os banqueiros lamen-

NI I'nterpr tadO'"
dernos de uma casa especia-

, e n o, com sua s" rec t grandes dias a um estado tam a macaca que tiveram,
vôz suave e liri'ca, "MADRI- l.�' eo es lizada no ramos e de que já d.e abatl'mento progl'essivb, d

démos notícIa quando do iní-
por causa a macaca.
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"SENTQ NEL CORE "(Cec. Ii ti
Dois grandes hotéis, um á .'

XVII), de Scarlati. Ainda BA PO CDS rua Conselheiro Mafra e ou- Foi assinado contrato en- dr. Jauro Dentice Linhares,
RANI, em "BERGERETE _ (Continuação da la. pág.)

tro na A:venida Hercílio Luz tre a Diretoria do Clube DO-: o engenheiro civil Ranulpho
(SEC. XVIID, de um ANõNI- Consegui na garage a cha- estão já em fase de acaba- ze de Agôsto com a firma Cunha, Major José de Mi-
MO d menta. I

. ve 'e, um dos portões late- Empreza de Melhoramentos I'
r.luda Barcia e o sr. Fran-

ROBERVAL, outro cantor rais da Camara, abri-o e ne-
Em todas as ruas da Cida- e Obras para a construção ciseo Althoff .

de voz bonita, presenteou- la Penetrei. Logo a seguir, de, novas construções sur- di! nova séde social. I O início da construção
nos com "M'ENDORMIR _ determinei o comparecimen- gemo No dia 24 rlo corrente, o será em principias de feve

PRÊS DE TOI", de Ba-quete- to do funcionalismo e do po- Aliás, nêstes dois últimos Conselho Deliberativo apro-I' 1'eiro próximo, tão logo seja
Mailete. E assim FELIPPO liciamento daquela Casa do anos, foi afém de toda a es- t os d co tr'ato t I h

.

·;ou os el'm, o n e
I
en regue pe os engen eIras,

B,ARANI outra vez, com "O Congl·esso. pectativa o número de edifi- l'a 26 f' mesmo assO o I I d t dno (1 01 o < 1-
I

ca cu o e concl:e o: as

DEL MIO DOLCE ARDOR" Logo deI'Ois começaram a cações modernas em Flo- nado pelo Presidente do Clu- fundações.
de Cluck

'

chegar varias 'deputados, sen- .rianópolis. 1:e 'Doze, General Paulo W., Parabens à família do.Ve-
"F�MMES DE FRANCE" do que os primeiros foram os

O alargamento e abertu- G. Vieira da Rosa e o

enge-,
terano por tão auspiciosa

foi interpretado com muita deputados José Matos e Bias ras de varias ruas e Seus res- llheiro Rui Ramos Soares, noticia, velha aspiração qua
vivacidade por ROBERVAL" Fortes. Imediatamente, co- pectivos calçamentos manda- tendo como testemunhas, o si centenária.
música de ALSTONE. meçamos a telefonar para os

dos fazer pelo atual Prefeito, ..-..-__ -•••-. _._-•••- -.-•••••_••••�

_ BARANI deleitou-nos so- demais membros da Casa, têm sem dúvida alg'uma con- DR ARMINIO TAVARESbremaneira com a conhecida convocando-os para a sessão corrido para o au�ento das1.
.

,

e linda "SERENATA" de _ marcada para as dez horas. construçõ�s, ��imando os �o-I Desembargador Tavare� Sobrinho, Dr. Djalma Moel

Schubert, letra em português. E o resto já é do conheci- vos propnetanos, que assnu lmann e senhora, Dr. Paulo Tavares e família e Adelaide

E para terminar a primeira menta pleno da nação. Que prestam decisiva colabora-l Barreto, consternados com o falecimento de seu querido
parte, ROBERVAL entusias- estavamos do lado justo nin- ção para o 'aformoseamento genro, cunhado, tio e primo Arminio, convidam seus pa

mau a assistência com a "LA guem' mais pode duvidar. O da Capital. rentes e amigos para assistirem à missa de setimo dia,

CHANSON DE PARIS" de apoio maciço que o povo bra- Nossos jardins estão sendo que em intenção de sua alma, será celebrada dia 30, quar-
Jean Drejác. sil'eiro, através de todas as bem cuidados. E, por talar no ta-feira, ás 8 horas, na Catedral Metropolitana.
O escritor L. ROMANOWS- camadas sociais, ofereceu 10- assunto com que finalizo es- Antecipadamente agradecem.

KI através de suas palavras go ao empolgar o movimento I
ta croniqueta, quero lembrar

cadenciadas, trazia o esplen- consti�ucional das forças ar-. um caso que deixou quem es

dor da música, dêsde o seu madas e do Congresso, não creveu estas linhas, verdadei
nascimento e a sua evoluação só indica o amadul'eciínento ramente embaraçado.
no decorrer dos séculos e que político do país, como prova Passeava eU com um tu

era demonstrado pelas melo- que a bandeira da legalidade rista e depois de mostrar-lhe
dias dos intepretildas pelos repl'esentava, naquele mo- nossos jardins fez ele a se

cantores e do piano� .. menta, as aspirações da guinte observação (muito
Em todas as interpreta- imensa maioria de todo a justa, aliás).

ções... as palmas foram entu- nação". - Tenho visto que todos
siastas e vibrantes. . . Ao final de sua entrevista, os jardins por aqui são Cer-

A. segunda parte foi alter- revela o general . Flores da cados de estacas e arame.

nada pelos cantores, ora FE- Cunhá: - "Estou apenas a- Por acaso é costume deixar

LIPPO, ora ROBERVAL... guardando que' o país s'e rein� os animais as soltas na ci

Assim tivemos logo no inicio tegre na ordem e normali- dade?

FELIPPO BARANI, com "IL dade absoluta para tomar Mastiguei em 'seco e fiz-me
LAMENTO DI FERERICO", uma deliberação decisiva. E de surdo ...

de CUea, uma linda página esta será de devolver, taivez Não iria dizer que a provi
musical.. Novamente BARA- com v-id1t- ao, Rio' Grande do dêência era tomada por cau

NI, com "ROMANSADI TA- Sul, o meu mandato de de- sa dos outros animais ... bi
RASSILO" (da opereta CON- putado. Não aspirei nem as- pedes, que gostam de andar
DESSA MARITZA), de Kal� piro posições. E o resto será sôbre as gramas e canteiros

.;;.,.,.-_...mann', r; . E agora ROBER-· o '1ue Deus ..quiser". dos )!':trdins, ", .'

Modernas, espaçosas, com

um corpo de funcionários a

tivos e educados e, sôbre tu
do, bem 'Instaladas e sorti
das.
De quando em vez· surge

um estabelecímento moderno
e caprichosamente montado.
A rua Felipe Schmidt que

'era o empório. comercial, on
de a elegância da Cidade fa-

FALECEU O PREFEITO DO RIO GRANDE
RIO . GRANDE, 29 (V. AJ

I
no cargo até principias de

- Não resisti�do a enfer�i- janeiro, quando assumirá o

dade de que fora acometido, cargo o sr. Alvaro Pereira,
nos ultírnos dias, faleceu, na recentemente eleito.
madrugada de ontem o sr.

Frederico Ernesto Buchholz,
prefeito desta cidade.
O extinto, era comerciante,

há longos anos, tenno sido

eleito para aquele cargo, pe
lo PTB, no ano- de 1950.

Casado em segundas nup
cias com d. Ida Buchholz,
deixou a lamentar-lhe a mor

te varias filhos maiores.
O corpo está sendo velado

no Paço Municipal, onde des

filam milhares de pessoas.
A Soci'edade dos Varejistas

e Sindicatos Patronais estão

apelando para o comercio

enCerrar suas atividades, às

11 horas a fim de que todos

possam participar das carí
monías funebres.
O enterro ef'etuar-se-á à

tarde.
Assumiu a função de pre

feito o vice-prefeito Modesto

Dorneles, que permanecerá
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ASSOC. CAl. DE MEDICINA
Assembléia Geral

Reiterando avi·sos anteriores comunical!los que, hoje,
dia 30, às 20 horas, na séde �a A. C. M., s'erá realizada uma

Assembléia Geral para discussão e votação da reforma dos

Estatutos vigentes.
Florianópolis, 30 de Novembro de 1955

Dr. Wilson Paulo Mendonça
Secretário Geral

CRUZADA DOS MILITARES ESPIRITAS
CONVITE

A Cru:zada dos Militares Espíritas" Núcleo do 14° Bata

lhão de Caçadores, tem a honra de convidar ao pÚblico em

geral para assistir, hoje, às 19,30 horãs, no CeRtro Espíríta
"Humildade do Apóstolo", à rua Marechal Guilherme, n.

29, à reunião que fará r,ealizar, oportunidade em que se

criará, nesta Capital, o Núcleo da Legião da.Boa Vontade.
.'>1."'.- •
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PREVIDÊNCIA SOCIAL' (SAPS)
Delegacia Regional- Santa Catarina
Comunica que o novo pôsto de subsi-stência denomí-

�

nado "Vila Operária", instalado no Saco dos Limões estará
.

aberto aos previdenciários, à partir das 8 horas (oito), do
dia 1° de dezembro próximo vindouro.

.

Reinaldo Behr

Delegado Regional

VOllOU A DELEGACIA DO lP_ASE O
SR. MÁRIO GARCIA

Por a�o de 25 do corrente, I por vários anos, ja exerceu

do. sr. diretor gel:al do Ipase, i identica� funções,. �ela sua
roí nomeada para exercer o' nomeaçao o sr. Mano Garcia

cargo. de Delegado dessa au-I tem recebido felicitações as

tarquía em nosso Estado, o, mais numerosas. O ESTADO
.

. cumprimenta-o, desejando-
s:. �a.rio Garci�, alto fun- J lhe ptogressista desempenho
Clonano da entidade e que, do alto cal'go.
,_.._-....-.-.-.-_---_..-.-.._....-_-........._-..-_._-...,..,......-.-..-..... - - . -....�

FRECHANDO
Tudo parecia levar à normalidade. Havia tranqui

lidade absoluta em todos os setores, O próprio estado
de-sitio, como remédio dl'astico, foi pôsto na prateleira
para só ser ministrado se o (loe.nte ficasse indócil.

Depois elas duas tempestades viera, como sempl:e, 'a
bonança. O Brasil, mais seguro e mais confiante, vol
tava-se outra VeZ para o trabalho.

Mas, de repente, explodiu outra bomba. O Presi
dente Nerêu Ramos, alta madrugada, voltou aO Catete
e convocou o Ministério. OS S1'S. Gal. Lott, Brigadeiro
Seco e Almirante Câmara, após rápida entrevista com

o Chefe do Govêrno, rumaram rápidamente para os

respectivos Ministérios. E, IOlgo em seguida, havia ri
gorosa prontidão nas Forças, Armadas. Na Zona Leste,
o Gal.. Odilio Denys, com rapidez inacreditável, punha
forças nos Postos chaves, enquanto as tropas da Vil!'
Militar se deslocruvam para o centro da Capital. No

l

Galeão, esquadrilhas, inclusive de aviões a jato, ocupa
ram as pistas, motores rodando. A· Esquadra tomou PO-_
sição, com todas suas unidades prontas para -a ação.
Em São Paulo, o Gal. Falconiere voltou a mobilizar
suas unidades. S. Eminência, D. Jaime Cardeal Câma
rá, foi visto deixar o Palácio São Joaquim, pelas 3,40
da madrugada de 28 do corrente.

A imprensa do Rio não noticiou eSSes movimentos
de evidente gravidade. E, ajnda hoje, a reportagem ca�
rioca ignor� que tudo isso fôsse �notivado pelo seguin
te telegrama endereçado à direção êla U.D.N. nacional.

"Ao -tomar conhecimento te}egrama ilustre secre
tário geral,' deputado João Agripino, o Diretório Re
gional da UDN catarinense se solidariza com a orien
tação das bancadas, deputados federais e senadores,
nas graves circunstâncias da vida brasileira, em que Ó
nosso partido, fiel às suas tradições, se dispõe a lutar
pela preservação das garantias constitucionais e au

têntica 1egalidade, mantendo-se em oposição ao atual
e ilegítimo Govêrno, chefiado por quem, sob nossa

const,ante. restrição rerebeu sempre da UDN nacional,
demonstrações de confiança, com sacrificio de dedica
dos companheiros catarinenses. Ao expressarmos esta
solidariedade solicitamos sejam transmitidas ao emi
nente Brigadeiro Eduardo Gomes, as expressões do
nosso aplauso e Gonfiança em sua atuação, bem assim
'aos Ministros udenistas do Govêrno Café Filho, a quem
rendemos homenagens, à sua dignidade e elevação cí
vica com que defende as prerrogativas da mais alta
magistratura do país.

Saudações democráticas (a.) Paulo Fontes, presi
dente em exercício do Diretório Regional da UDN;
Clodorico Moreira, secretário".

x x

x

Comentando esses fatos que não entrarão na His
tória, o leitor poderá dizer como nós todos: Bolas! Bo
las! Bolas!

GUILHERME TAL
,��� =' f

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


