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ASSUNÇÃO, 4 (U, PJ --', depois de dormir tranquila- gentes de segurança encar- Argent.ina, dizenêlo: Retornam a canhoneira e o

O ex-presidente Peral) visí- mente durante à noite. regados de protegê-lo. I "Tenho a honra de confir- I Catalina
�

tou na manhã de hoje o ge· Perón fez a primeira re- O reconhecimento do no- mal' a v, excia. a comunica- I Assunção.id (U. P.)
neral .Altredo stroessner, feição do dia com bom, ape- I vo regime .argenti�lo' pelo ção do nosso embaixador, ?r. Partiram para Buenos Ai-

presidente do Paraguai, a tite e depois deu uma pas- Paraguai fOI comunicado pe- Juan R. Chavez, no sentido res, hoje, um avião anfibio _••_ ..

fim de agradecer-lhe pessoal- seada pelo jardim ela resi- lo chanceler Hipólito San- I de que o govêrno do Para- "Cata lina" e o vapor fluvial (Aê�,..�·�_

mente o asilo político que lhe d ência pnrticular em que se chez Quell, em mensagem! gua í

continua suas cordia- "Paraguay", a fim de trazer

foi concedido neste país. aloja, trocando algumas pa- dirigida ao sr. Mário Ama-Ilissimas e fraternais rela- a está capital as últimas pe-
1\. visita se realizou t:uase lavras cordiais com QS a- deo, ministro 'do Exterior da 'ções com o govêrno argenti- ças da equipagem do ex-pre- CHAPECÓ, 2 (E.) _ Foi .. Ferido -em estado rnelín-

ao mesmo tempo em queo' .

�....�•........,........ _ •• _.
no". sidente Perón � os demais, hoje baleado aqui sr. Ney droso. -,

Paraguai anunciava oficial-

O·
....· ..

-I-;··
.....·�·..

d-
..· ...

3···_..�d
.

O I b-··
��

O srr. Juan Chavez, em- peron istas asilados na em- Sulzbach, por um elemento Crime motivado por (IUeS-

mente o reconhecimento da, . p ello e e u u ro baixador paraguaio em Bue- baixada do Paraguai na ca- da U. D. N., Luis de Tal. ". tóes politicas.

\'
novo governo argentino do nos Aires, visitou também: pital argentina, entre os'

general Lonardí. O reconhe- na manhã de hoje, o presi- quais figuram o ex-chance- �."'••-"' " _
;. ��-...........

i:!imento'par8,guaio havia sido NOTICIAR!9BAR�_� "STADO dênte Stroessner, em com- ler Ildefonso Martinez, o ex- �-
adiado, á espera de que o ,,- li" panhia dos ministros do Ex- ministro da Saúde Pública, Ale' o sr C'OMINOSnovo regime. argentino co-i- terior e elo Interior. Soube- Raul Bevacqua, é o ex-dire-·

•cedesse o salvo-conduto ne- Gallotti 465 _ Lacerda 316 :;e que o objetivo da visita tal' do [orna I "Democrata",
cersarío para que Peron vles- CAMBORIÚ

. foi dar ao primeiro manda- Luís Maria Albamonte, co-

se para este pais. Gallotti 396 - Lacerda 336.

'I
tário os pormenores da via- nhecido por Américo Dar-

O ex-ditador argentino JOINVILLE .

gem de Perón ao Paraguà i. rios,

chegou ontem a Assuncão GalIotti '871 _ Lacerda 1.533 A policia retirou o cordão "Curta permanência"
num hidra-avião paraguaio, Laguna ele isolamento colocado na Buenos Aires, 4 (U. P.) -

que o trouxe de Buenos Aíre s, Gallotti 347 _ Lacerda 562 rua
. Cardozo, em torno da O jornal "Clarin" diz que a

O preslderite StroeS311(:�' BLUMENAU residência de Ri cardo GaY- permanência de Perón no

recebeu Peral! em sua resl-
. Calloiti 528 _ Lacerda 1.052 ols, onde está hospedado o Paraguai "será curta".

dencla .parttcular, onde am- BRUSQUE general Perón. Foram tam- Segundo o jornal, que diz
bos mantiveram urna entre- Callotli 678 - Lacerda 825 bém retirados os policiais ter obtido a informação do
vista b1'2Ve, porem cordial. S1\'O JOSÉ que montavam guarda nu fonte diplomática, o ex-pré-

O fato de que Peron tenha Callotti .187 - Lacerda 319 esquina. sielente argentino tem a in-
visitado Stroes,suer eru sua INDAIAL Numerosos f'otúgrnf'os e tenção de ir para a Europa,
residencia particular, e

.

não GalloLti 173 - Lacerda 199 jornal istas da imprensa e do Passaria a residir ou nu

no Palácio elo Governá, pós CANOINHAS cinema se_reuniram diante Suiça ou na Espanha.
{{(em destaque. o caráter pura- CaIlotti 120 _ Lacerda 221 da casa, na esperança de a- '. .' ,

-

. ��nte privado e pessoal da VIDEIRA vistar o presidente exilado,

�
METRALHADO '

visita. . I Ull11otti'107. - Lacerda � Não há -indic ios de que se,

FO�MOSA,
4 (U. P.}'-

SofÍo tranquilo e !;OI'.1'

I'
' , TI ,BÕ

��pns� nl;lma �.Jlj:i'p\7j�t,1i -l f)te- '�?'oí�,,' .'i.§e,�. $,; 'jQ-�';!�Aifiq�}ík'
al)ei1t� , ">\', Gall1:lHl r.f'l: .....,"'l••ei.·da: ltl!)- ,

. I7tnl e pii'útl e- stfI'ITi'r;o1.í ta" ti$t::rn-
�
i1íú�-es �trail1lrám

Deve-se recordar que o,
.

MAFRA tego dcamen te que este

te-Ia'
cargueiro nOnte��llt:,-;' "Boi

presidente Stroessner no- G:LllóHi 239 - Lacerda 217 nha conversado com [orna- Huow"
'

.

rneou Peron :general hor.ora- RIO DO SUL listas ou respondido às �llas ,
_•••••••••__._-••_5••••_ •••_ •••

rio do Exército paraguaio Callotti ZR'i - L�cerda 203 lW·I'gUntns.
qu�ndo o ex-ditadoi' argen- JARAGUA

tino visitou o Paral.\uJ.i, no Gallntti ,!'/:1 -, Laccrda 231 Lonardi advel'te o govêrllo
ano passado, a fim de Cievol- PALHOÇA de Assunção
ver os trofem de gtlerJ'o. cap- GalloW 518 - l.acerda 400 Buenos Aires, 4�(U. P.) -

,

turados no P�raguai, ;10 se- SEARA O govêl'l1o provisório do ge-

cuIa' passado, durante a güer- GaIloÚi 235 - Lacerda 28 neral E...!:luardo Lou:1rdi ad·

ra deste país contra a tripli-
.

"CIIAPECÓ vel'tiu ao Pal'aguai, onde SC!

C'= fl.liança formad� pela Ar- G:tllotti "690 - Lacerda 142 (�nconÜ'a desde ontem, exi-

gentina, Brasil e Ul'ug-ual. TIJUCAS i belo, o genedJ Juan Domin- - A Grã-Bretanha, EE. UO,

11ecidas
até que se firme um

. Iúfol'mou=se que Perón se: Gallotti 101 _. Lacerda 78 go Perón, que deve impedir i e França não reconhecel':ú tratacto de paz com a Ale-

levantou hoje às seis horas I LAGES que elo seu território, o ex- -I outro govênio al(��não .riU; .
manha unificada. 3) _ A

da manhã, iniciando seu pri-
' CalIotti 420 _ Lacerda 288 presidente des,envolva ativi- reclamen c ,locionol d"s VEII, não seja o qe Bonn, 2) - l\� I União Soviética deve dar ga-
I I1'l!IR"MA

.

d MINOSES INTESTIN,-'.IS e suas

n:�iro dia co�o· exilado _P0- I . � ,... dadeR contl'� �s fllltonda es' ANEMIAS (Amorelõa, Opila" fro�teiras alemãs não fica-' rantias ao ocidente, no sen-

lítico num país estrangeIro, GallotLi 520 _ Lacerda 360 que o elepu:-;eram. I coe!. StM VERMICIDAS, rão definitivamente estabc· tido de que respeitará o acôr-
., !iii � -_ fIa.-...-J"_""v.·_..,.·ta liilfit.W. -.. w ""•••• ' ".,._._. � .". wI"'4.'\I", - �...,.iQ·.,.,. ..-tii ·�_- • __-_·..- ..•••..• • _-.: ,.�._._••J................... do das quatro potências sõ .. �

�'N�· I�P·iria,
-

os· ;;ícios públiw3 eram exercidos com

N IVEL BAIXO f
Ante tais exemplos, de desvios de muitos milhões, de

). bre a permanênCia de comu-
�ensiva dig'nidade. AléIrl; da relàtiva base econômica que .' bilhões 'até, dos cofres públicos para os' bolsos particulares, nicações livres entre as duas
azi:t ao indivíduo, constitui8_ uma distinção, uma honra,

.

sob disfarces di versos e grotesc.os, às vezes às escâncaras, e zonàs da' Alemanha,
"':nJ, maneira de encarar a função pública ema,nava aliás de' in,lp,un,�dade g.eral, como im,pedir a propag,'ação do mal
,.. ITAGIBA CAMPOS _ MOSCOU, 4 CU, P.) _ As

-

do IWÓI)rio dirigenLe supremo, Pedro II se sentla e atuava nas Olreçoes hOl'lzontal e vertIcal? Como eVItar a genera- três potências ocidentais ca
na máquina admini3trativa c'omo o funcionário númt,ter,o _1. I vidoI;es públicos, sôbre o baixo nível em que se encontram, lização da p,ústula se o remédio mais eficiente para êste

municaram oficialmente, ho-
Daí aquêle ar menos de criaturas vivas que de ins I mçao :.' ao 'ponto de inspirar a deputado da projeção de Bilac mal sería o exemplo, a rigidez na.> punições, a probidac1r:; je, à União Soviética, que
que transparecia nas pessôas, A convicção íntima' da im- : Pinto a lei cujo projeto apresentará, baseado na convicção elos comandantes?

não reconhecerão a Alema-
�

portância réfletia-se inclusive no traia!', Iam 03 funcio- ele qlle a maioria se enriquece ilícitamente, para nãá dizer, Como convencer o modesto servidor de que é ato imo-
t t nha Or�entaL N�s3e senti:do,

n�'ios para suas secretarias - sob a caní�ula da ar uo�r1, pura e simple�mênte, que tal maioria se compõe d� la- mI, desonesto, o ajeit�r propina e insinuar comissão, se êl� foram entregues' notas idên"
cõl'te de bondes li kaç!io ar, i lll:ll - de fraque e chapeu drões? Para coibir a "corrupção que costuma lavrar nos 3abe, por ter sido às vezes intermediário, que sea superior

. ticas pelos representantescô�o, Viela paeífica, sem conwrrência.; ferozes", (X�vier vários setores do govêrno", tornando' possível o enriqueci- hie!'irquico pratica tais atos, porém ein muito maior es-
dos EE, UU., Grã�Bretanh!l,

Placel' - "O Jornal" ele 24-7-55 - Artur Azevedo, funciD- mentõ ilícito ele altos administradO-l'e3 e modestos fUllcioná- cala? Se êle; ale:gando fazê-lo a fim de COmplementar (I
.

I
'

e Franca ao ministério de
nário público),

'

I
rios?' salário insufici�nte, realiza, involuntáriamente, o afirmado Relaçõe:� Exteriores soviéti-

Apenas confirnm o que é de conhecimento de quan-, Infelizinente, lamentávelmente, a �esposta é não. Nii;:,' por Legrand, de que 'muitas vezes a honestidade acaba
co. Segundo os meios infar

tos lêem história, Ap211ns repete conceito firmado ame. é injusto o conceito depI;eciativo porqüe não há como ue- quando a miséria começa"? Se êle sabe que os at03 deso-
I mados, as comunicações das

conhecidos episódios dos tempos do I:n�ér�o. E ,hO,j�? Qua
I gar, fatos públicos e notóI:i03, Quasi diàriament.e os jornais n_estos do ch�fe: quantos l,he estão a�ima os c�nhecein, potências ocidentais desta�

o moclerno conceito dos ,<:erVlços e serVidores publIcas? I regIstram peculatos, desvIOS de bens, nos quaIS se envol- sao mesmo publIco, talo SIstema de VIela 'ostensIvamente -1)t ' cam 0.5 seguintes pontos:'

"O Deputado Bilac Pinto tem pronto um proje o eli:,! vem altos funcionários, altas patentes militares altos po· exibido, sem que surja qualquer peia, qualqu'er obstáculo?
lei que procura r'egulamentar o dispositiVO constitucion�! i líticos, O célebre inquérito promovid� no Banco do Brasil Se êle sabe, ainda, que apesar de tudo, o chefe promovido

O TEMPOreferente ao sequestro e perda de bens no caso de elll�l- I em 1951, e tornado público graças ao esfôrço do deputado ganhou càrgo de maior responsabilidade e projeção .. onde

quecimento ,ilícito por influência ou com abuso de funçao I José Bonifácio, secundádo por outros de igual espírito de poderá ,agir com �laior desenvoltura? Se êle sabe, mais, Previsão do tempo até às

pública, O r2presentante mineiro elaborou,um _trabalhL). luta, revelou fatos estarrecedores e envolveu pessoas alta- que, mUltas vezes ele, como o chefe, tentou, em vão, resis- 14 horas do dia 5.
completo, enquadrando apenas em �oito .�rtI,�03 todas

.

as I r:l�nte co�ceituadas na �ociedade c�r��ca e ?O, cenário �()- til' as pro�ostas corruptoI�as de i�t�ressad03 em andamen- Tempo --:;- Bom, com Ile-

normas capazes ele' garantir, como ele plopno acen!ua: :): lItlCo naCIOnal. ImpreSSIOnou a opmlao publIca e mUlto to de papeIS e em resoluçoes admmlstrativas, :s'empre pron- bulosielade.
,.1J.'outrôle democrático da probjd�de .'dos servido:res �ubhco:;. c?htrib�iu para a!gravar a des�re�ça nos ,homens pÚ,blicos: tos a alcançar �eus ob�etivos" excusos à ç_U3ta de um povo I Temperatura _ Estável.
�n 'uma palavra: o desí:gnio -prmcIpal do projeto e ofer�- amda VIVa, com graves danos a vlda naCIOnal. Alguem fOl explorado de mIl-maneIras? Ele sabe, outros�im, que certos l Ventos _ De Norte à Les
cer corretivos legais a tôdas a3 modalidades d� corrupçao punido? Não sabemos, pa impunidad� dos maiores a titulare.3 de cargos administrativos, bem intencionados, te frescos.

que costumam lavrar nos váriOS setores do g?ve:no, A f��- disseminaç.ã� ela corrupção e do p:culato "nas div'Crs�s ca,- probos e austeros enfrentam o dilem� de ou pactuar com Temperaturas _ Extre
ta de contrôle tem gerado a atmosfera de Irre"ponsabIll- madas, Ongmou-.:e de1a o memoravel escandalo do Jorn[1} negocIOs obscuros com partés apadnnhadas por figuras mas de ontem: Máxima 20,2.
dade sob a qual vivenl muitos órgãos e à cust� �a qual tem "Ultima Hora", Tornou passiveI a um presidente do Ban- de projeção e poder, ou abanclonar,o cargo, Sabe que mui- Mínima 13>8.
sido possível o enriquecimento ilícito de admmIs�radores e co do Brasil retirar para suas próprias indústrias, sob elll- tos se_guem o Segundo caminho, preferindo o ostracismo e

funcionários' corruptos", E caracteriza "o que se deve �on- préctimo, por sua ordem, quasi 3 milhÕeS de contos ou, recluçao de proventos a man�omunar-se em ato, indeco

sideral' como enriqu'ecimel1to ilícito, as !_)enas a que se S�l� modernàmente, 3 bilhões de cruzeiros, contra' comezinhos rosas, E sabe que, ao revez, 'muitos, após forte luta de con<;

,ieitar;o os infratores, que vão do sequestro elo.'> bens a princípios de ética ad�1ini�trati�a, contral'iando os re��,- c�ência, após �xaminar o. a?1biente e ?onst,atar a existên ..

pris:1o", (Diúrio de Notícias de 31-7-55). lamentos do Banco, ..fermdo os dItames da moral. PetmJtl�l Cla de tanta gente que capItulou e eXibe VIcia reg-alada c
,

,.

---xxx--- I a série e3cabrosa de ne�ociatas e favoritismos' à sombra conce�tua�a, capitularam tam.bém. E ostentam, como os
f t de dua.3 épo- protetora e venal da Cexll1}. , demaIS, VIda re'galada e, conceItuada.

Aí estão: em duas transcrições, reura :?s
,

t
'

t t"' em nossO paIS E para nO,3S0 Para que rememorar tais fatos de ontem, ainda ViV0S Temos, portanto,' de concluir pela real e desoladoracas m ell.:amen·2 an agonlcas '

. " ' "

• ,

.

f d t h 'lI ante para os nossos tempo'.> nas memOrIas de todos, graças a mtensa campanha dos dlIerenca entre os tempos atuais e os do Império 01"0( lem-pesa't, pro un amen e umIl' ,." t'
"

•

" ,

' ,

,t esfel'a's dos serviéos públiCOS mo- JornaIS t:!ontra ele3? Repre.sen am, porem, a desonestIdaue brados corno a naCl'0l1lCOS e risíveis costumes ele él)OC�L S'j ..

e para o� que a 'uam, nas ", 'I
' , .

' ,
, ",

d d· 'dade hel'dados dos ancestraIS, I
dos que se encontram na cupo a do edlfIcIO administratj-. I

perada. meno.foI' cu'idadosamcnte 00-dernos, com o pu 01' e a Igl1l' , "
, , , ,

I
."

t
.

't
. SI' o'enel'nlI'''ado so"br'e os se�'- , \'0, Dos malOraIS, dos altos proceres, dos grandes afllhad0.3, RIO, setembro dp. 9-55 "er'vn lo ')eln' alltorl'('" dns::>::ra lnJUS 'o o conCPl 'o qua '-'

"' -", , ',,; aI ,
.,.� .

, I',L co •

PERON .EXILADO NO' PARAGUAI

l.242
2.658

1.322
224

Para Vice:

Jango
Milton

Danton

"".""

'i'·'·"",·,"'" 3,959
3.242
237

Para Governador:
Gallotti , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . , 4.252

3.429Jorge
Para Vice:

Miranda Ramos ... , . , , , .. , . , , ... ,

Herfberto
:

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

4.171
3,502

OS "INOCENTES"

LAGES, 3 (E.) - Candidato Jorge La
cerda veio a esta cidade propósito
comprar votos. Delegado partidário,
Des. Carrilho chamou sua atenção pa
ra suas atividadespúblicas e notórias.

i ,

,

Senhora destaque social denunciou a-

tividades candidato, senlido aludida

,_ ��ss���ec��9m ica � _

'

,

Fará, produziu dolorosa
são. (Do Correspondente).

reperrus-

Recusa-se ·0 Ocidente a

rectfohecer o ,govêrno, da
Alemanha Oriental

NOVAS ILHAS
HONOLULU,4 (U. P.)

Novas erupções vulcâllicHS\
nas ilhas Hawai pro luziram
o aparecimento d(' nOVDS

ilhas e ilho�l!ls, seg1mclo in

formações das FÔl'ça-: Aéreas
dos Estad03 Unidos, O fenó-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, Quarta-feira; 5 de Outubro de 1955 o ESTADO

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

MI�m�'1't.ltIO DA AGRICULTUkA, O- SE.ttVjÇO FLORESTAL IDELEGACIA }<'LORESTA1, ........ PLANTõES DE FARMÁCIAS
REGWNAL üllINISTKAÇÁO Mês' de Setembro'. Kedaçio e Oficinal, à rua COD'

"o\CORDO" COM O ESTADO iJr,
aelhetro Mafra, n. UO·Tel. '022· 3 sábado (tarde) - Farmácia Moderna _ Rua João

So\N'lA UATARINA ' '_ Cx, Postai'. U9.
.

Pinto.
.

Diretor: RUBJiNl lo. _AMOS
4; � VIS O 4 domingo _ Farmácia Moderna _ Rua João Pinto,

�--,� .A Delegacia F'}orestal Regfonal. 7 quinta-feirá (feriado) _ Farmácia Santo Antôniob
'

j Gerent.: DOMINGOS .,. Da
Santa Catarina -

no. scntidb .te coi 'ir, ao max mo 1108-
ÁQunw -'- Rua Felipe Schmidt, 43.e um lote a Avenida sivel] a:J quel�adas e derrubadas de mato, afim de Impe-

lO' sábado (tarde) - Farmácia Catarinense - Ruapedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que lit"preaeDtalltea: Trajano.acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção. ReprélsentaçéÍea A. 8. L'lra. .

11 domingo _ Farmácia Catarinense _ Rua Tra-de todos os' proprietários de terras e Iavradores em geral, 1 Lt��'a .3ena�.,r UntAI, ..O __ iO jano.
.

.

para a exigência do cumprimento do Código Ftorestal : andar. ' .-
(Deer 23.7!J3 de 23-1-�.9�4) em todo o Estado. Tel.: 22-5924 � Rio deI.DIlro. 17 sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua 'I'ra-
�_... Rua 15 de Novembro 228 iU jano .

. QUEIMADAS E DERRUBADAS DE .l\fA'l'O andar .ala iU - S10 Paulo. 18 domingo _ Farmácia Noturna _ Rua Trajano.Nenhum prop'rietário de terras ou lavrador poder';
,

,

I

24 'sábado (tarde) - Farmácia Esperança - -Ruaproceder queimada ou derrubada de mato
.

sem solicitar, ..SS'NA'HJRAS .

I
Na Cat'lfol Conselheiro Mafra.com antecedência, 11 neeessaría licença da autoridade Bo-

.

I
25 domingo - Farmácia Esperança _:_ Rua Conse-restaI competente, conforme dispõe. o Código: Florestal em AD«> ..........• Cr' 170,00 Iheiro Mafra.seus artigOS.22 e 23, respectivament.e, estando Ooi Infratores Semeatre .,...... .. Cr$ 110,00 "

, .des-
sujeitos a penaliC:r.des; Nr Interior ,O ser�lç.o noturno sera efetuado -pelas farmácias

, P''''''.
Ano ..........•.... Cr' 0.00 Santo Antônio e Noturna situadas, às ruas Felipe Sch-REFLORESTAl\�NTO Seme�t:r� .' ...•.. Cr'UO,OO midt 43 e Trajano.Esta )\.epa.rtição, pela rêúe de viveiros rlorestaís, em AnUJlCl J mediante' eontráto. '

. Os ori"in ,is, I me!<mo nl0 pu,cooperação, que mantem no Estado, dispõe de mudas e se- hllcados, não lerão de olvidoa.
I l!I!!!!Iii!iI d!IiIIlII Imentes de espécies flcrestais e de ornamentação, para 10r- A direção não .e respon.alllisa '

..."..,..._,7� •
necimento aos I',gricuitores em geral, interessados no reflo- pelos conceitos amitido. 1101 a:,,- I •

restamento de suas terras, além de prestar toga orien(.;tçáo
tjio••••inadoe. :

,
R·e' lau"ran'te Nopoll-técnica necessária. Lembra, ainda, a possibiiidade da eb- \

I
."

tenção de empréstlmos para refl�l'estalD�to no Banco do INEORMAÇO'ES ..

Brasil, com juros de 7% e prazQ de 15 anos. UTEIS', RUA Karechal Deodoro H.
..

Os interessados em assuntos florestais. para a obten- --o-. Em ,Lagea; no aul do Braa1l, o melhor Ição de maíores sclarecimentos e requererem auterízaçã» f,
O leitor anco_nturá, DUC. ee-

Desconto t'04nec1al p"ra ' ...nhor j ..� .._..
,'.

. luna, In10rmaçoe. qoa Dec llta, ".. OI ou .....,__,de Iieençapara queimada e derrubadas de mato, devem diària'mente e d. tmadíato r

I· dirigir-se às Agências Florestais 'Municipais ou diretamcn- JORNAIS. T.JefvQI
----------....:---------- t t R tí

-

it d' S t
.

DtO 6
O Estado '.02Z.

-� : e a es a ,epar içao, SI ua a a. rua an 03 . umon n.

IA. G�zeta 11.6116

p�1.1 -'''''''''$�eOJ
em ����::�q��71} Caixa Postal, 395. I�ltr�;d��eT�f���'J::: �:::::: 1I�:g8r8�,

.

mps enas .., leIa .,...... .11

'Endereço
telegráfico: Agrisilva _. Plortanópolís, S. C. HUSPITAIS

,

1
- Caridad,,:

,�/ fA
. "'''''''�''

I

V."agem com segurança 1'�;�I:�����:::::::::::::!:iH0URAifTE TOOO DiA Militar
., '.117-

São Sebostião (Cala d.

e rapidez _

.:15.

'.111
SO NOS ÇONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

L.
- -, RAPIDO SOL BIt'ISILDIBO .Corpo de Bombetroa ...• '.11'

% ,�/.
.

, �

»
�

� 4 � �
I Florianópolis _ �taja{ :_ JOi!Vill�� Cu:t1ba I ::��::] '(�::�, .�:���::;� ::��:

'/ "lI � �.J Policia (Gab. Delea-ado).. 11.5114
<:

A
". nu-=-aDeodoro ..

d lCOMPANHIAS
Da

genCl"a. fi esqUIna.. a 1�RANSPO.RT.S
------------------------

'. Rua Tenbnte Silveira AtREO
:TAC 1.700
'Cruzêiro do Sul 11.liOO .Ilpal'elhacelll moderna e completa pan 1Illal,uer exa�.Panalr .........•..•...•• '.5lil
Varii :.. 1.'25 r:adJo!õ&'le••
Lóide Aérlo .•...•.•..•. 2."02 Radiograrlaa e radJoscoplafl•.Real .... ,,,............. 1.158 Pulmões e coração (tor&x).candinavaa ....••....•.. 1.500
HOTÉIS Estomago· - Intestinos e figad9 (colecb:toK!'afla).

,LUX..................... 1.021 .Rins e bexiga (Pieloguafia).Magestie - ...•.. , 2.276
U

.

Metropol 1.147 tero e anexos: Histero-salpiu,:ografia com Insufla-
La

.

Porta 8.821 ção das trompas para diagnó tico da esterffidade.C.acique " . . . . . . . . . . . . . . • .....9 Radiografias de ossos em l'era.!.���J�:.r� :: : : : : : : :: : : : : : :: ;::�: Medidas' e�a�as dos diamêtros da bacie para orienta-
Ideal , ; I.IU ção ao parto (Rádio-peIv!roetr1a).ESTREITO
D' 1M! Dlàdamente na Maternidade Dr. Carlol'! Corre.:

t;;R�:·��·�MO· DIl CLARNO G. DR. Vm�L DUTR-A-�-IL-H-O
"

-
'

GALLETTI I MÊDIGO DE CRiANÇASCANTIÇAO I
- .o\DVOGADO -

.

ConsultÓl'io: Felipe Sch'midt,
M É D I C O Ru.. Vitor Ieir6lle., to. -38 (das 14 às 17 noras) ,

CLfNlCA DE CRIANÇAS NN.: ....68 - .Floril:llÓ;Jolil'l 1113:et����c�i65ienente Silveira,

ADULTOS DR. MARIO WEN-
I

DHAUSEN 1CLíl\ICA M'€DICA D:I ADOL'l:OS
III CRIAIol'ÇAS'

.

Consultório - Rua Joio PiD.
Tratam4!nto moderno da ,to, 10 - Tel. :M. 7611.

SIFILIS I Consoltal: Da. 4 ãl • !aOT- ,.

v,
Residência: Roa I,t.... J6Consultório - Rua lctor

I
nior. 45.

T.
aI. lI,8U, ...-

MeireJ1es, 22.

HOItAHIO:

A Ilobiliária . Miguel Oaux I FARMÀCIA DE PLANTA0ESTADO

Tem a venda
Uma casa a Avenida Mauro Ramos

Urna casa a rua Visconde de OU1'0 Preto

Uma' casa a rua Deodoro c/13,50 de frente e 46,60

de fundo.
Uma casa

Estreito
Uma casa a rua 14 de Julho

.

Uma casa de madeira em Barreiros
.

'Duas casas no Morro dóGeratdo-Estrelto
I t to Morro

Duas casas e eum terreno para o eamen o n

do Geraldo
S'I E tr íto

Um lote na rua José Candido da 1 va - s e

Dois lotes a rua Moura - Estreito
.

Dois Lotes no Bairro de Fátima - Estreítc

Quatro lotes no centro da cidade
,

Quatro' lotes em Londrina - Parana. , .

Tem compradores para casas em Elorianópolls
ce cem a quatrocentos mil cruzeiros.

Negócio a dinheiro.
_"

Informações na IMOBILIARIA "MIGUEL DA�UX
R CeI Pedro Demoro 1541, -'II} andar Estreito ou
ua .

I
. ,

rEdificio Ipase andar térreo - Fone 33�6 - F orla�opo IS

Uma confortável casa à Rua Presidente Coutmho:
Um terreno de l5x27 no Estreito, junto à Rua prrn-

r ipal.
16 lotes no Bairro Butiá.

Uma confortável Casa na Avenida Hercílio Luz,

Dois apartamentos (parte financiada).

Raios· X

VENDE-SE AS SEGUINTlJ;S PROPRIEDADES
A Casa n. 12 na Rua dos Ilhéus (antiga Visconde

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

Uma casa de estuque na rua Servidão Moritz, (Morro)
com o terreno 6 x 14, preço Çr$ 18.000,o(J'- -

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

A tratar com o Sr. Doralécio Soares ou o Sr. Sílvio
Sonsmí

-

---------�.-

--PRE' -VESlIBULARES
PARA 4S FACULDADE8 DE DIREITO, FILOSOFIa, (

ME'DICINA_, FARMÁCIA E ODONTOLOGIA.

.cu'RsoIBOSCO
Matricula: Livraria Lider, até 31 d� agôsto.
Informações: Lo'cal acima ou 'pelos telefones 231ô

3661.
.

18ANCOdeC�f�ITO POPULARI.
I

•

� AGR'ICOLA . I I
.

. Rv.o;��,16
.

.. I

f'lOnJANOPOLIS - 5in. e.�ió.r,n6.
.

e
I

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

·INDICADOR PRC:>FISSIONAtl dil. REJ����sros-

. ,Com prática no HOlijllt.1 81(>

DRA....-- a _yg'i' .& -A ••a. I. LOBATO DR. WALMOR ZOJO!R I �'raDci.co de As.la e na '"1nta
"� .u.n." .

j

O. GARCIA .

Can do Rio de Janelr. I
W. MUSSI I 1'IL.H I CLINICA MÉDrCA

. Doellç.. 40 IIpareUlO f":I!1tIn.tbrlo ! 01.10••'. J;:'e!a ".co!••'"

Na./ CARDIO.LOGlA•
, TUBERCULOSJI-. I ciG.... ' "e M�lcl.". 'a (Jlltl.,\d'- Contultório: Rua VitGr .11.

DR. ANTONIO DIB RADIOGRAFIA II RADIOSCOPlA...:. .' .Idade 41> Braln reles. 22 Te!. 2675.
MUSSr DOS PULMOIIS I' ElIAl!terno �or conC1UlO U .a-, Horários: Se&,uDda., Qu..rt....

ClrDrgla do Tor.x terDldarle-Eleola Sexta feiras:
- IIf:DICOS -

Formado pela li'acuIdade Nacl6':. (Senlç. cio Prot. oetino ....

,
Das 16. às 18 hora..CIRURGIA JLlNICÂ

nal de MedlclD:iI, Tlalolorlllta .. 1 drll'ue. Lima) Residên.cia: Rua' Fdip. Sela,GJlRAL,PARTOB
Tillloclrure;lio do JiolJllJliU,d N .. i I]x,laterDo do. SeJ:'vlço dt Clrur- Illlidt, 23 __ 20 andu. "pi. 1 _.'!uvlço eomplcU) a e.peebti, rêlt Il3lL.JII j I'la �. Hoaplt.!ll, L li.. P. li. "t'. C.

'I Tel. 8.002udo daa DG.NQAS D. Sll�HO·
Cura0 de e!lPtldllllu�. ",.1. "

li" RIo d� Iaaelro '

__

�AS, eou. modlrno. método. !l.
S. N. T. Ex.!artuJlO _ .1:-uM�, MediCO do Ho�pltal de Caridade DR. HENRIQU:E PRISCO(hall'nóltieo. e tratam.n�o. tente 4e Ctnrct. eI. Prof ()I''l> e da Matermda(!e Dr. Carlos

PARAISOSULPOSCOPIA - HISr:l.O, ,Correa 'I J Das _l3 às 16 horas.SALPINGOGRAFIA _ J!Jl:'â- �,
. .

GIII�l!U'lefij (Ju",�. ; DOENÇAS D. S:lNHOltAf..' _ Ml7:!';.ICOLISIO BASAL Con•. Fehp. Sellmldt. U -! PAR"'OS _ OP.RAQO:lS O
-

D .

d "e,
Telefone: ConsultórioFon. 1801 ,

�

I perao;oeA - oençal e '"
.. R.dlotenvla )lllllr sa•• euta.

i A.t d.. 1'1 1'. lIlul!da. � Con.: RQIJI João PiDtG n. 16" nhoru' _ Clhilea de Adlilltoa. 3.415EletroCOal'Dlaçlo -_ �alOi UlUil Re�n, _ �n"o lbtne, ,hmlor. f dila lH.O!) !", 18.00 h<,��.. Curso de E81>�cialhaç&0 DO' Rsidênc.ia: Rua .1os6 doVioleta e I�!'a. Ver �en... : BO _ Fone' !39b 'Pel.. m.nhil ateDda dI'" q08pltal dOI ServIdor.. do a.,Cc)il�oIt6!lo: Roa 'Ir_jano, D-:.2, '. I riamente no Hú.pital ã. tado. I Vale Pereira 158 _ Praial° anda� - blldi:ticl<l 40 1Ii!:'I)llt�io
DR YLMAR í'OR--RiA

I
\ Caridad..

.

(Serviço do Prof. Jlnial1V •• da Saudade _ Coqueiros.Hor,iTlo: a. II b 13 lii:Ormt: _.

'.� -�, Rssidéricii: Andrade) .

Dr. 'll.08SI. - CLt!i:ICA :mtDJCA
. Rua: General Bitt ..neon"!l. Consulta. _ Pela msnlll 110Da. li ã. 18 laora. - Dr" CONSULTAS dae 10 - 1)1 110- 101. Telefone: 1l,6Vt. Hospital de Cuidada, DR. ANTONIO GOM);S nn

.USSI

I'
ral. ,

�"-' -- ----- Â tarde dai 11110 h. fim diaD- ALMEIDARe.idaDcla. A .....Dld!!l Tr....ro, Rua Tirsdflntr. :;, -- Fone !I';16 DR. NEWTON te no CODlultó1'io 'Jlu:ll NnIJe. ADVOGADO�!4. DR JOSE TAVA1!� D'AVILA IMachado 17 �.Quh,. c. '1'11'&. lhr.ritório e R.. ic�nc!!ll

I '.
. j

T
'dentes. Tel. 2'166 '

;/ Av. Hercilio La•• 11
'

DR JúLJ.O DOm . IRACEMA·

I
Doença:I!t��:or�:�.LProete- r C Ret�i�en�i� - ru Prwf.loIntot Telefone: 114('1.

J MOLE'STIA8 NlIRVOSAB. li 1 I EI t I ld d MMI'
ou In"o ..... _

/ VIEIRA MIiNTAIS - CLINIC_4. G' ,RAL �:n:uü6rio� rR�a aV�tor .�i'l ,CLINICA DR. NEY PERRONE t D 'L' D.SPF.CIALI:rfIC�. OLHOS,
l ça�rM���:!;o Nalcional 40 L)õen-,'elces D'l %8 ":"D 'l'elle!on�, U07.,'OLHOS _ OU��D08 NUtI.% MUND

j
_

l. auro aU'la
OUVIDOS. NARIZ li GARGAN'[\,A 'h d Ã h I t

.

l!"!-
·onsu taa: .a .. ,.01'''. em • GARGUI'l'. FormadQ pAla F.euldada Naé,· , Clinica GeralfRATA.:lNTO :I OP:lUOi'\:"3

C ofs o m u 6. o·, '.

_.,
diante. 'DÓ' naol de );,edicin8 UDi' ulidad.·

E
.

I'
ue Mental Resiflência' Fona • "!I d B 'I snecla lsta em mole'stl'as de Senhoras e "ias uriná.Intr.-V.rIll4l1Ilo - N.b\dll!�6 -

Psiquiatra do Uocpltaj -

R' Bl' v';'1 IDR. GUERlitEIRO DA rON8J1iCA o ras, I •

Ult B � '. . ; ua. umenaa n.. 1 • Ch f 'd S
'

d OT01!tI RIO DlI J llillIdO ias .[r;- °I 'a. e6111
ColaDlIl Sant Ati. DOENÇAS DO APARELHO Dl, INO

e e o. ervlço. U' Aperte'. 0nt· "C cI
r.

_(Trau•••tl, li li na. CO"nvulaotar"yla palo. )l.t:ro- GESTIVO _ ULCERAS DO IlS- .,.,
do Hos�lta! de FliH'iaDÓpO I �;��7 Sã: ::�l'u.J'�" 1,- Cura r:ld-ical 'das infecções alrudas e cro:ulc&a, do4olJl4!raçI!O! ch()(lue " cílirdulzol. lnnhll ·ra·

TOMAGO !I DUODlBNO A.L.R- I: ossue a CLLHCA o. Al'ARB'1 P F .AlIl'lo-retlao.-r.o)lI!l - lioc.lca' 1101 pia }laiariotualliJl. P�ico·.tj)r..,:-,,· 'LHOS MAIS MODIIIRNOS PA.RA roto ernapdo Paubnt> aparelho Irenjto-urinário em 51mbo8 os sexol. \(lculo. - H04er.li ( ·�allit.ra&cii 'CONSULTAS; "'orea' " ��J ...
GIA-DERMATOL0GIA :I CLI- 'TRATAMENT" da. DOJINNC.&.31lnterno por a

..�"ol,.do Sernço 'Doenças do aparelho Dilrestivo e do a!stema .uvO.Q ..•• (>,t...ClaoLadatr4l.e. _ ('iI!llu tal da. Ui às U kon., ",,:r 'I'
NICA G.. ltAL

. Ida ES·PECIALIDAD.
,

rle ,Clr.urJ1.'18 .

'. •• Ilatall'.) i m;;lnÀA) DR. JULIO PAUPI1-z Consulta. - ll.I.. mankl ao I,
Prof, Pe?lO d, I!!:!)U�. . Horário I I07l ás 12 é 2� ás li.

Rorario d.. • •• lJ_ .ila>J'0I" ., RUi1 Anita Garibl\!dl, "I;IU,._.. 'fILHO ·,·"HOSPITAL. jl!;stSl."lO .p"r ano na Iater· Consultório: R. Tiradentes, 12 __ la, Andar _ FOIl.:da. 1('1 •• 18. )lor.'... de General Bitteneov.rt.
.. .. A TARDIi ._ d....1' _ I nl��d... - lI�colll". '3246 _

• IC<)ulultõr!<,,' ,- Roa.VI"r ".t· RESIDF.!NCU, �,:Oli .GOQ if ....-6 •• ! Ex l.!'terno da 20 .n'lIfm.���, no CONsui.TORlO PTllf n ,&'710
.
ROQrla-ue� LIl". _

rela. III _ Fona 1676. l:J9 Tol.2901 i e Serviço d. lC&I!t�o'entiITololi:la, GONSnL'l'ORIO __ 'I... 4ül I
I.ntlltJIo por ! .. no do P nto,'- Residencia: R. Lacerda Coutinho, 13Re•. - }tn. 810 Jor.a II; -

_ -- ..
,-'

I
da Santa Ca.a <lo .RlO �"Jàn.lrc Il.HICOS nO ! Socorro

.roue un. DR. AlUvIANDO VA1Jl.. ,(Prof. W. B�r!lrtlrn .. lh), � REf,IDENCl.6. ".Up. sela'j ,OPERAÇC:ES,' 40 Espªnha} ,_ 14'one: 8248.
.

, Cur30 de n�.,r')'o!ll. (Prof..
'dt ° lIa l' ' 2atrt CLINICA DIiJ ADULT I .

DR. SA�IUJ:L FONSlICA RIO DE ASSIS (Al1str�gcBiJo).
,

)m)
D "1.

DOENÇAS Dl!! ":;.NrúR,'.S
IVVY'...- ......- ........�...............__w..-�.........�

CIRU:ttGI.10-DI:N'rI8TA I Doa Servlçoll d'! CUme:. Wulll Ex lllter.no do Hoapita, mawr,
NIZ

CONSULTAS: �o Ro.pltal 41e
cr

.

Ciruriia Prote.. d. AJasiatência Municipal e E.,..·

I'
mdade V. Amaral. DR. ANTON!O MO Caridade diáriamente pela ma·

Dr. Cesar B'atalha da SilveiraD ;;I�.
- -

" , pltal de Carldada DOENÇAS' INTERNAR DE ARAGÃO nhã. _
.

Bnaj: J: • Ialra-V.r.,.)}..
.

CLINICA M:tDICA D.II CJUA.N· Coração.. E.t��""o, �Ut."illo. CIRURGIA TRMUJ(A'!'OLDGLA I" 5".3 68.s Sab. das 9 ,às 1� horas. Cirurgião Dentista
C ltó ti. Ilibcl&. a•• ' {lAS :. ADULTOS ,f1e-ado e VlU bIliar••. I!luI. (,ya'

O t d' 2· 8" 4" das 14 as 16 horas. ,

Clínica de Adul.tos e C.rianças
ODla r o e

I - A.l' ,

-I
.

rio. C) útaro. \
r op. la

C I ó· � R J I PitorerDaDd-o Iacltat. I. . orca, . Vlttor �i I Consultório: João PlntG, 111. no onso trIo. ua O o D
Tell:tona: llli CODl!ultório:

-

Rua NaD.' �,b-
2!J
Conaultóno

-

lI'a

··'1 Dlls Ir; ã. 17 diariameDto. nr. 16 (10 andar)..·) Raio X
Con.olt,.: dai 8,110 ii U •••· í chado, 7 - CõDI.ltaa ,... 11 ..

, D�. 16 b ll! Iloraa.· Mel'Jos ao. Sábado. RJ<.:SIDENCIA: - R' a Du.M. Atende com Hora Marcada
• das 14..00 á. 18 )lorel 118JlhO�:: ela' Roa IIbracllal &\11'1' Residência: RA. Boc.laya�IQ. IRes: Bocaiuva lU. Shu��l , �2� - Tele!. 8.288

Felipe Schmidt 39 A Salas 3 e 4Exclollvamantl eom kor. mar- e.> n
'.. . 17°1 F' 8 Fonl: _ 1.714. Flol'lunopohs.

• n'armól II - .. one. .. ODoII. •
.,

.. a.
_

... •

.

I
-_.--'>,-------,---_;,-,._�------------

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

Tnício das aulas: 1 de setembro.

Doenças Internas
CORAÇAO - FIGADO -

- mNS - INTESTINOS '>:0 MELHOR JURO:
. ,

.···· ..······5···'.·········.'..·%··'···.··"
_' ..

_'.>J� "';.' .•
'.

O
.

.

.

DR. ANTONIO BATISTA. I

,
JUNIOR j

CLINICA J:SPECIALI�AD.â n.:
CRLlNCA8

,COD.nlt.. d•• II áI 11 .horal.
Re •. e CUDa. ?adre Wil'nellulll(l.

1� .

'.( .... :

.. .;-_._"-: ""_. .

.

>DEPOSITOS POPULARES
.:,�; . .

.

. _' -
.

'BANCO. AGRíCOLA'
: ·.��A.TRAJÀN,O:' .1�·;>A,DVOGADOS

DR. JOS1!': MEDEIROS
VIEI� ;'" ': fLORIAN6pOLtS' .

;.
,:_. "o _� •• '

•

'. !-•.
"-

.• '�'
- ADVOGADO

"aiu PoataI liO ,- ltaJa�
Santa Catarina.

-I
t

(Chácara

1

I
I
,

, ,

._-_._ .........-._._........ '"'f •• _,... ......__.....�

Lavando�-com Sabão

'Virgem Especialidade
da' Cla.· "IIIIL INDOSIBIIL-Jolovllle. (1IIrcaEreglstrada)

economiza-se fempo,:.e d,D_'�iro,
---------------------;_-----...;.;..-�--�-_.__

o

-
.. _ - _.' __• •• _ _, ,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, Quarta-feira, 5 de Outubro ele 1955 o ESTADO

"0\·· Estado Esportivo" ,

�.............................................................••••••••......� p .

,
•

•

Figueirense e Imbituba
foram os, protagonistas da

pugna de sábado, no estádio
da Praia de Fóra, cumprin-
do, assim, mais uma rodada
em disputa do titulo de

campeão llrofissionalista da

Capital.
Mesmo a condição de lí

deres não conseguiu arras

tar ao estádio um publico
numeroso. O nosso público,
ao flue parece tem alergia.
por jogos aos sábados.
Pígueirense e Imbítuba

foram decidir a liderança.
Para muitos, um empate es

tava nas cogitações, pois era

evidente a igualdade de
forcas. Ambos possuíam re-

.taguardas das mais sólidas
e ataques arrazadores. Tudo
indicava flue a peleja ter

minaria sem vencidos e ven

cedores. 'Aliás, um marca

dor igual viria colocar no

posto principal mais dois
clubes: Atlético e Avaí,
perfazendo, assim, quat ro
clubes na liderança.'

, 9 Centro de Irradiação,
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se

gue e volta' a pertgar .o re- minante, como aconteceu na como zagueiro ou médio" esquadrão aspirantes' ga- de alguns torcedores que gundas feiras, às 20,30,à rua
duto final dos rapazes de pugna de 5a feira quando o marcador isto do início do nhou pOI' w-ü, visto não ter não se esqueceram dos inci- .Conselheím Mafra, 33 _ 20
Henrique Lage, tendo o nies- Avaí estando sendo derrota- 20 tempo até o gol dos con- comparecido o quadro se- dentes de Henrique Lage, andar, ';;,'
mo Toínho, de cabeça per- 'do por �2 x ° consegiuo em- tráríos, quando sua presen- cundário do Imbítuba por escoltados por �erca de do: "I' ENTRADA FRANCA �,
dido '

.

nova oportunidade, pate 2x2. Norton no arco ça era reclamada no ataque, motivo da falta de condução, ze policiais até as automó-
I

,

mviando a bola por cima do esteve firme. O único gol Gostamos da atuação do de sorte que o Figueirense veis que os conduziram de I------�----_travessão. dos visitantes foi rápido e 'zagueiro Paulo, do médio obteve também a liderança volta à 'vila sulina. Elogia- •
VENCE O FIGUEIRENSE de grande potência, embora Gerson e dos atacantes 0,;;- da categoria.

'

mos a conduta do presiden-
!

In�mi �
Voltam ao gramado os achassemos que poderia ter cal' e Lando. Os demais em Láz rro Bartolomeu no te da F. C. F. sr. Os�i AMeJI!) ,;

quadro após os dez minutos sido evitado. 'Trilha contí- plano regular. apito houve-se com acêrto. que todas as providências
'

reservados para 0/ descanso nua lendo o ponto alto do' Com o triunfo obtido con- Encerrado .o jogo foram tomou para que nada suce- I

� o jogo {- reiniciado. trio-final. Seu companheiro seguiu o' "Furacão" isolar- os [ogadores do Imbitubn, desse à delegçâo do Imbítu-
'

O Figueirense assume 10- de zaga portou-se também se na ponta da ·tabela e o diante rles ânimos. exaltados . ba.

;0 a ctensiva e ataca peri- com maestria. O trio-médio
zosamente, provocando pâ- cumpr-iu _hôa atuação,com._ CINE SA-,O JOSE-rico na defesa visitante. iodos combatendo bem. A

,

"[um desses ataques, Betj- linha de frente não puder-ia

R E' M O ANIVE,RSARIOI As 3. - 8 horas.
lho chutou na trave e aos ter feito melhor. Toinho Gertrud FRIDH -,"Bengt
�,1 minutos, por Intermédio serve para a extrema direi- DA ESGRIMA EKLUND em·
Ie E'rico que r::;cebeu de ta, vindo assim resolver o -."

CORTIÇO ·DA VIDA'
Pacheco, o alvi-negro conse- problema daquele setor. Be- O Clube Náutico América, da Cidade de Blumenau, Faixa Branca No Programa:
rue o gol da vitória, dehai- tínho come sempre armando telegrafou à Federação Aquática de Santa Catarina, O 160 aniversário da esgrl- Cin e Noticiario. Nac.
xo do maior entusiasmo de as tramas. Carlíto outra vez

protestando contra a 'decisão do Conselho Superior' da ma Catar inense, ocorrido no Preços : 10,00 - 5,00.
.ua torcida. Minutos depois estupendo, exibiu um-novo referida Federação sôbre a transferência do Campeo- dia 27, reuniu num jantar Rigorosamente Proibido
l'oinho fuhuinou na trave. estilo: o da penetração 1)1'0- nato Cata{inens� de Rerr{o, de 16 de outubro para o dia, de confraternização, esgri-I até 18 anos,
Hab urna vrz a chance es- funda, Ievan.lo, assim, por G de novembro do corrente. Alega aquêle clube que os mistas da "velha guarda" e

•
'

eve ao ra-lo ,�(lS visitantes. várias vezes o pânico' à re- festejos comemorativos à data da sua fundação marca- esgrimistas que. rec�m in- li 11.- I:
'

J'VITól�L\_ JUSTA' taguarda adversária. E'rtco dos para o dia 30 de outubro ficam, desta maneira, pre-- gressam l1Qs �mstenos da _.JII ..

_-Foí justa sob todos os e Pacheco muito combati- judicados, pois também n êsse dia haveria uma regata arte de manejar a arma -

.spéctos a v+tõrta obtida pe- vos, especialmente o primei- interestadual com a participação do Barroso, de Pôrto branca. " As_5 _ 8 horas.
..
.os alví-ncg-os, porquanto ro (!ue cumpriu uma .de su�s Alegre, I Estiveram presentes: re- Lorreta YOUNG - Wiili-
.lemonsrrou mais conjunto melhores atuações .desde '.'

.

,,' ,� .,:' " presentantes dos primórdios an CUMINGS em:
'

la cancha. O quadro oríen .. que ingres s.ou no clube cam- PossiveJmente 0 Clube Náutico Francisco Marti- da esg-rima, quando. ela I' CORAÇÃO DE MÃE
Entram em campo as .ado por Nelson Garcia peão: d:l (}lInde. nelli intea-virá nas regatas de Blumenau, participando I cinga-se apenas ao

lllte-I
Nó Programa:

duas equipes' que são aplau- itravessa sua melhor forma Por ;':('lI lado' o Imbítuba nos páreos de skiff e do double. Isto foi o que declal:oll', rior dos muros do Quartel Reporter Na Tela. Nac,
dídas ao fazerem à sauda- 'na tarde de- sábado deixou, esteve como nos seus piores à' reportagem o campeon issimo catarinense de skiff Ma- da Polícia Militar; foram Preços: 10,00 _ 5,00.
ção obrigatória. Nota-se a iatentz s ua bôa constitui- dias, mas não desapontou 'noel-Silveu-a. 1

ê

les o Major Spalding, Ca- Censura até 5 anos.::
ausência no conjunto ínte- cão e pl'eJHl�'O 'técnico e fí... de todo pois revelou-se um �'" :-'. ,

o); o); o)) pitão Gilberto e Waldomiro
riorano do goleiro Tião, no- ;ko, O quadro exploro I{ I advé'rsário leal. A falta de � N:Liri;a rodinha de remadores do Martinelli comen- Simões de' Almeida. Repre- �.r-:

h t:;J ::grl_tável pela sua classe extra- 'rem as uontos fracos do um goleiro como, Tião e (I' ta,+a:s?- li �titude desinteressad��o �r, Narbal Vi�ela I sentant�s. da primeira' tu�- �!�j1',l�ordinária, lealdade e arrôjo. ,d.,,:ersário e sell obje�ivo I d.esacer�o de sua o�ensiv,�' q,l�e ha' dOls meses ,recebera 1 truçoes do JornalIsta I má ,de ,CIVIS de Santa Catan- ��._iII __ ---
Seu substituto é Alexandre; Im sempre o ele

avantajar-leIs
os fatores que llilpefl1- Jairo Callado, então presidente clube, afim de adqui- na Nelito e Dr. Milton Feti, As _ 8 horás.

um novato ainda. ;e no marcador.' De fato, ramo ao Irnbituha de atuar rir um skiff em PÔrto Alegre, POI:ém até a presente data formad,os no tempo do Fra- Marta TOREN _ NadyaFormam no gramado os' l3 comandados de Carlito
I
dentro das suas reais apti ..

o Sr, Vilela ainda não se manifestou a respeito. telanza. Bruno Schelemper, GRAY,

.

I f b' t ' em:(lois quadros, estando o Fi- perseguiram a vItó.ria pa· dões. Pro essor, em ora e- ' ,x' 7:' '):' da 2a turma, que aprendeu PUCCINI
gueirense constituido por mo a pa.hno e q�an�o esta : nh� �evelado .classe ,e con;- I O "Diário Oficial, da União" de 22 de setembro 'p. p., esgrima na sala da Inspeto- E a maravilhosa voz de
Norton; Trilha e Helcio; lhe sorrIU nos prImeIrOS do batIvldade, fOI o grande cu,- publica o Parecer nO 882, aprovado em sessão de 6 de ria de Educação Física que .Beniamino GigliAníbal;' Julinho e Laudares; 1erÍodo suplementar, tive· 'pado da derrota do conjull" setembro de '1955 do Conselho Regional de Desportos, funcionou lib prédio do Mar- No Progi'ama:Toinho, Bet.inho, Carlito, 'am fôlego suficiente parai to, pois quando o Figue�. sôbre a verba a, ser,em distribuidas pelas Federação aos, tinelli, onde hoje) se encon- Noticias da S�mana. Nac,
E'rico e Pacheco. ião. permitir que seu anta- Jren_se alcançou o tentod Vl· clubes filiados, assim é que a Federação Aquática de' tra a, Gllarujá. Preços: 9,00 _ 4,50.O Imbituba alinlta o se" _.omsta empatasse novamen- tOrIOSO, estava o coman au- Santa Catarina receberá a apreciavel importancia de O ambiente, cheio de r.e- Censura até 14 anos.
guinfe quadro: Alexandre; 'e, através uma reação fuI-, te plantado na defesa, OJ'a CEM MIL CRUZEIROS. miniscências,: com as evoca-
Paulo e Juarez; Gerson, ções dos casos de antiga-
Adil e Zéquinha; Nery, Os- GRAN,DE VITO'RIA DO TENIS mente, foi ao relato de v,e-
cal', Professor, Cl1adéco e lhas proezas e, como sai
Lando. Resultado de joda parfe CATARINENSE acontecem em táis oportu-

,

-.... nidades, chegou às bravata>:'
em que os antig-os" espicaçn
dos pelos venenos dos mais

modernos, acabaram afir�
mando que ainda tinham o

pulso firme bastante para
dirigirem uma pémta ou des
fecharem uma cutilada se

gura. Daí aos desafios, foi
apenas um passo resultando
no compromisso de que os

chamados\ FOSSEIS da es

grima CataI'in'ense, forma.
rão equipe que na próxima
semana in icii\rá os treinoa
,mentos e em pouco ,tempo'
jogará na liça a luva do de
safio púa quem quiser
apanhá-Ia, \ No Programa:
Nós, um tanto cépticos,

-

Esporte Na Tela. Nac.
I alizámos às sobrancelha.s, eDe Sa.n Diego, California, chega-nos a noticia de mirámos barrigàs respeitá-

." que o pugilista A-rchie Moore estaria- disposto a pedir veis, fáceis luzidas,' chàr�I:evanche ,a Rocky Ma.rciano, tendo mesmo declaà.do que toS' fumegantés e ,ficámosse h;avasse uma nova luta com o campeão mundial ven-
ce�lo�ia.

,

' torr.endo, Í'ltensamente para
, 'que ess'!:,; gostosás comodi- As 8 hoc, � O Brasil sagrou-se ,vlce,campeão americano 'de

- raso

cicl,ismo. ,O certame encerrou-se' )'Já pouco em Caracas,
dade,c: não amoleçam os ner- Victor MATURE - Hedy
vos e a fibra, como fazem LAMAR Geol'ge SANcom a vitórja dos uruguaios.

-
.

,

-

,

b "

'

. -
com as fél'as aomesticadas DRES em:

,
- Aca a de ser confIrmada a data para a reahzaçaQ ,ii .. _

do internicional entre as seleções .do Brasil e da Ingla-
que pell em � dlsI?oslçao e SANSÃO E DALILA

terra. Será, mesmo no dia 9 de maio; no Estádio de
com e a a COlagem

.

de eu- Technicolor
Wembley, ,em Londres.' I fre�tar uma luta. Incerta. No Progr'ama:

I po, Rio 'informam que foram encedadas as ins-;
Sem mesmo que os veter�- 'Reporter Na Tela. Nac.

',crições parn: o Campeonato Bl.'qsileiro de BasCluetpbol
nos da?, velha guarda vao Preços: 7,011.- 3,50. .

.

, ?" ' voltar Cens' t' 14i que será"realizªdo em Recife. Inscrev:eram�se os

segUin-I
'.

,

.

UI a a e anos.

, , .!
tes Estai;l?t� A�agbàS, Ama.zonas, Bahia, Ceará, Espírito _. .- ..- � _._

_ _..Luzltano .3" Santo, GO'I,as.; Maranhão, DlSh�w Federal, Minas Gerais .

/
•

do Porto 4 x iPará: par,aíba,'� .pernamb�lco"SãO �aulo, SergiPe,..
Esfad� I p. t.

. �'

Ido RlO, RIO)?I'�nde do �orte,e,Rl? Gran.de da, �ul. ,- ar lClpa"'ao I

-- O hlilsll acab:1 ele reIvIndIcar, para SI o patro- ;
". ,

i cínio do próximo certame mundial de ciclismo que será j . ",

i efetuado em 1957. DILSON ABEl_ARDO DJ\ SII,VA

,I" -- A i\_g:oncia Tass. de Moscou informa. que foi bati-
:e:

,

CA�PEONATO IT�LIANO , 1 do um ]'ccorde mundial de Emil Zatopcck, sendo autOl: NELI DA SH,VA
Flol'entma 4 x Juventus O, Tormo '2 x Atlanta 1, Inte1'- I da pl'OeHa o atleta russo Albert Ivanov, que percorreu os partici)lam aos )lal'e!ltes e amigos o nascimento denaciona14 x Pl'ó Pátria 2, Milan 5 x Pactua 1, Napoles 21:3 kilométr-os a pé, no' tem?o de .1 hora, 17 minl1t�s e 34 seu filho, ocorrido na Maternidade "Dr. Carlos Corrêa"x GE'nova 1, Roma 1 x Spal 1. -',__ segundos. O recorde antenal' CI'a ele 1 1101'� 19 ml'nlltos, qlle' I a p. J t· I ba. 1 la J.a mUla l'ece ep o nome de ALCIDE§ BARRJ�-OTTO VALÉRIO 11 segundos e 8 décimos. TO DA SILVA.

o Figueirense isolouse na liderança .

MERECIDO o TRIUNFO' DO "FURACÃO" ,NA PUGNA DA SABATI.NA �- 2 X L, o ESCORE: GOLS DE
CARLlTO, CHADÉCO E E'RICO -' NAO HOUVE A PRELIMINAR

SEM TIÃO O IlVIBITUBA

)

As - 8 horas.

CAMPEONATO GAUCHO

A Federação Cata'rinense de Tenis está de para
bens. É que, no recente çampeonato Brasileiro de Tenis,
realizado na Capital da República, a sua pequena dele
gação obteve um grande triunfo, através o campeão ca

tarinense Armandino Caparelli. Êste excelente raque
tista, intervindo pela primeira vez num certame nacio
nal, conseguiu uma bela medalha de ouro para á nossa

delegação, sagrando-se vencedor do campeonato de per
dedores. O titulo é honroso e impoI�tante, maximé, saben
do-se que é a primeira vez, que a Federação dirigida pe
lo Dr. Ferreira Lima, intervem li um Campeonato Brasi-
leiro.

.

"Sensacional' seriado com

pleto em 15 Eps .. 32 partes".
Bill ELLIOTT em:

O VALE DESAPARECIDO

E�IPATADA A P ETAPA OAMPEONATO CARIOCA

/

Os primeiros minutos
transcorreram cQm ataques
de ambos ós lados, brilhan
do as duas retaguardas. O
Imbituba joga com o forte
vento sul fa-yorável. Às
duas van.guardas procuram
encontrar uma brecha pa
ra o 'ponto inicial, sendo fe-'
liz' o conjunto local, quando
E'rico, em grau'de velocida
de desvencilha-se do assedio
de Adil e consegue levar
o balão de COllrO até a área
perigosa, centrando inteli
gentemente . para Carlito, o

qual, rápido' e preciso ful
mina nas redes.'
Faz-se notar' o dess�certo

que reina no ataque visi
tante,. mas mesmo assim o

Imbituba alcallca, decor-
ridos mais sete·' minutos, CAMPEONATO ,DA CIDADE
empatar por intermédio de Figueirense 2 x'Imbituba 1.
Chadéco, numa

eSPlêndida" � " ,

combinacão com Professor
�,-"

EM PETROPOLIS
e Lando: Foi um gol quasi, .. Seleção (loeal) 2 x Olaria (do Rio) 2.
inesl>erado, arrematado por I
rara viol�,cia, te_ndo cOber-,to o goleiro do time locaL
No último minuto cJessa

.

Portuguesa 4 x' Olaria: 3, Vasco 3 x Flamengo 0, Flumi
'ouse 4 x São CrL3toV[\0 1, América 4 x Madureira 2, Bon
ucesso 2 x Canto do, Rio 1 e Botafogo 4 x Bangú 3, '''Numa só Noité"

No Programa:
Atual. Atlantida. Nac.
Preços: 7,00 - 3,50.
Censnra até 14 anos.

CAMPEONATO PAULISTA
Corintians 3 x São Paulo 2, Palmeiras 5 x Jabaquara 3,

'oúte Preta 5 x Taubaté 2, Santos 4 x XV de Novembro
e Jdú 1, Linense 2 x Portuguesa qe DeSl;ortos 1, São Ben
o 2 x Guarani 2.

� Gremio '3 x Jüventude 1, Rener 3 x Cruzeiro _D.
Noticiando a grande vitória enviamos parabens a

CAMPEONATO PARANAENSE Caparelli, ao seu clube o T. C, Bôa Vista de Joinville e à
Mont'e Aleg,re 1 x A-gua Verde 0" Guarani 9 x Bloco F, C. T.

MorgenaLl 2, Atlético 3 x Britânia 2, --�NOTICIAS DIVERSASCAMPEONATO PERNAMBUCANO

As - 8 horas.
"Sessão Populàr"

Rod ÇAMERON em:

AVALANCHE DE ODIOS

, -

Náutico 4 x Santa CnlZ 1.
-' \

./

CAlUPEONATO BMANO
l'piranga 1 x Galicia 1, Botafogo 2 x Vi1;!iJi'ía 1.

NO EXTERIOR

, fase, o extrema Toinho, num
ataque violento dos seus,
viu-se livre de marcação,
frente a frente com o guar
da-valas imbitubense e

fluandt' todos já gdtavam
por gol, eis que o atacante
alvi-neg_ro hesita e atrapa
lha-se na joga, dando opor
tunidade ao arqueiro de de
fender ,com os pés para
Paulo, de "bicicleta", ali
viar a meta da pressão dos

ÍÜIi��c;?ntrár�Qê> o

'i,i�'it:"
,', --.

Em Praga - Hungria 3 x Checolovaquia L
Em kopenhague _:_ Inglaterra 5 x Dinamarca 1.

"

CAMPEONATO PORTUGUES
Benfica 4 x Barreirense 1, Atlético� 3 x

Sporting Lisboa 2 x Vitória 2, Futebol Clube
Cuf O, SPq,rting Cavilha 2 x Belenense O.

'CAMPEONATO' URUGTL'!.IO
NfJ_cional 2 x 'Cerro Portenho O.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Sociais
\ .

iniciadoVôo
ILKA SANCHES

Sôbre ameias de .nuvene se confina
A alma plena ele serenidade,
e, sendo a que serei, sou a menina
que na memoría brinca de saudade,

Entre velho castelo e torpe fina
plantei bandeiras só de ansiedade ...
(o tempo de partir sérnente ensina
sua lenta canção de etJernidade).

Onde a asa que acena para o vôo,
onde a serenidade em que perdôo,

.

e a voz feita ternura desmedida?

Onde o instante supremo por que anseio,
- se entre sonho e ventura há de permeio
como fosso sêm ponte, semprea vida?

'

ANIVERSARIOS Paula, esposa do sr. Nelson
de Paulo;

,
- srta, Claric; Joa�1a __:_MENINA SILVANA,

Borgonovo, extremosa filha
Festejá hoje, o seu tercei- do sr, josé Valentim Borgo-

1'0 aniversário a galante me- novo;
nina Silvana Elisa, encanto _- .sra. Maria das Neves
do lar de Waldyr de Moraes-Rosa;
Lima, funcionário público SANDUICHE DE QUEIJO
federal e de sua dign íssima COM CAMARÃO
.espona Edna Mendonça Li-

. ma, residentes em Ibirarna,
À aniversariante e seus

pais os cumprimentos de O
ESTADO

INGREDIENTF.S: '

-

Na Democra'cia é- assim •• 1

(LUBr nozr ro AGOSTO ��de�êne9.o-�JSLLtt
Festas de terceir03 liciais, extraímos o seguint�' atacam seus filhos, quando

A Diretoria decidiu, em reunião de 28-9-55, não mais Debil mental se dirigem para o Grupo.
ceder ,os salões para festividades, "tIansantes de terceiros, Do Palácio do Govêrno te- Tendo ido à casa de Edite,
salvo a3 de' formaturas ou as de angariação de fundos ex- iefonaram para a Delegacia pedir para prender os ca

clusivamente. para instituições de beneficiencia. OutliOssim, de Policia, solicitando provi- ; chorros, foi recebida debaix-o
o mesmo acontecendo para bingos ou outras modalidades dências fl respeitb de um� de uma saraivada de impro
de festas. Os salões do Dôze, todavia, serão sempl'e cedidos ::lebil mental que se encon ..

'

périos ...
para fins culiurais. trava' perambulando por alí Insultos

A Di.��oria .... defronte. Recolhida à Dele- Francisco Vieira, natural
.....• ...._...-_.....w.............._�.........w__-J"_w.__......__-.... gacia, poude se apurar que deste Estado, com 51 anos d.:l

se tratava de Hilda Maria idade, funcionário público a,

Paquente Cezar, do Rio de I posentado, residente à rua

Janeiro. Com a mesma � foi Servidão Raffs, quelxou-se
'encont_rada de posse de umil. contra Aristides Franco, re

passagem para Curitiba' no �sidente à rua Servião Costi
Micro Onibus. A citada Hilda nha, por lhe andar insultan
Cezar ,seguiu na manhã do do com palavras de 'baixo ca

dia seguinte para a Capital Ião.

. QUEM ACHOU?
. Perdeu-se domingo diá 25 uma pulseira de bolas de

ouro nas imediações da Praça 15 até
'.

Presidente Cou
tinho.

Solicita-se a pessôa que a encontrou a fineza de
entrega-la a rua General BittencQurt, 76, 'ou nésta Reda
cão .Gratifica-se.
_"

t4>�.r.-_•.-.-__.- .,.••_••-"''!'''-'-------''�.''''-'''''''-'''''v..-.J'II.Nl

T.erreno· na ,Praia
Vende-se terreno' na praia da Saudade, hem junto

ao mar. Ver e tratar no Íocal nO, 335 Coqueiros. Informa
ç;ões nesta Redação ou pelo telefone 3039 com Carlos.

Dentro do regimen democrático, bem compreendíuo
e bem praticado, feitas as eleições, só cabe uma atitude .

respeitar a manifestação, através dos votos, da vontade e

preferência da maioria dos eleitores.
O respeito a decisão das urnas é um imperativo a n

soluto, O' contrário seria a subversão de regímen .... Aos,
eleitos cabe por sua vez, uma atitude a.partidária, pois
Que os seus compromissos de direção e. admínlstracão
não ficam circunscritos ',a uma só parte do país e nem

aos interêsses de quem os tivesse apoiado, Torna-se o

Chefe da Nação é não apenas de um só- partido.
Essas considerações não deixam de ter certa rela

ção com determinados fátos e empreendimentos particu
'ares. Analogias, atenuadas no alcance e relêvo, podem
ser encontradas em in ic iativas de ordem privada e as

juais se achem ligados interesses populares. Haja visto
) caso de afreguezadíssimo estabelecimento a modelar,
-ujas novas instalacõés estão em vias de inauguração.

Tratando-se de um estabelecimento que conta entre
L sua freguezia 'elementos de tôdas as categorias so

.ia ís da cidade, não poderia, e mesmo, sem grave injus
ríça, limitar-se apenas aos artigos de alto custo e mal:'>

refinado luxo, muito embora sejam de mais apurado
oom gosto e elegância as suas novas instalações.

Assim, ao lado dos vestidos ii tailleurs da Meteôr,
Finestil, etc. (em modêlos e tecidos Pierre Balmaín) ,

.
terá ígnalmente vestidos de custo pouco superior a cem

cruzeiros cada e blusas e saias a 50 cruzeiros cada. Ao
(ado das camisas mais finas e das roupas Ducal, Sara ..

gossy, Whollens, etc., terá camisetas de meia a 10 cru

zeiros cada, camisas xadrês a 55 cruzeiros e camisas
sport de sêda a 95 cruzeiros, etc. etc. Será assim um e,,

tabelecimento a serviço do povo, em todas as suas nuan

ces sociais e econômicas.

H OJ E NO PASSADO

Outros insultos ...parana-ense.
Cachorradas

Edite Souza, natural dêste

Estado, de côr branca, casa
da, dQmésticá, residente :\
rua Nova Trento s/n., quei
xou-se de que sua visinha,
Santelina Silva, tem três Cll,-

Norma Silva, solteira, com

22 anos ele' idaele, residente

nesta,Capital, 1).0 Morro do

Chapecó, por motivos políti
cos, queixou-,�e que fôra in

sultada pela senhora Izaura
Ferreira.

AVENTURAS' DO ZE-MUTRE.TA

... " -� � - _- ----

DlariQ,- da
.

Nelropole

Florianópolis, Quafta-feira, 5 de Outubro de 1955 II'
----------------��------------�-----�---------------- �-----------------------------------=-�=='-=-=--�-�--�'�.=----

tem subldo sempre. Embora
se diga haver medidas para
estancar a inflação,' esta
continua a suà ascencâo.

Os números, são muito á
ridos. Sobretudo para co

mentar-se através do l:ádio ...
Entretanto em certos casos

para esclarecer bem, só mes

mo os a lgar ismoa podem fa
lar. E falar mais, que os

algarismos, só a fotografia.
. A ONU pelo seu bolitim
de estatísticas, mostra lista
de 67 países em que o nível
de vida subiu. E o Brasil
saiu campeão obsoluto, pois
de 1948 para 1955, o nível
considerado em 100, atingiu
a 190 ou sejam 90% de au

mento, em sete anos. Há paí
ses que nem são conhecidos
como Pídgi, Mauricio, 'I'an
ganika, Uganda que estão
em muito melhor situação
que nossa terra, Kenya, Tai-
landia,

'

Algéria, União Sul
............................................ Africana, Iraque, Burn a, In-

dia, Paquistã-o, Guatemala,
Malaia, Hong Kong, Congo

I,
Belga, todos êstes estão' em

1 xícara de queijo-creme 5 DE OUTUBRO situação bem mais desafoga-
1- colherde chá de mostur- A data de hoje recorda-nos que:

da que o Brasil, Piores que

da já preparada _ em 1557, na então Vila Velha hoje vitória, no Estado nós, estão a Coréia do Sul, o

FAZEM ANOS; HOJE: % xícara de camarões' co- da Bahia, faleceu Digo Alvares, o célebre oaramuru, que
Pa.raguâi, a China, a Bolívia

sra, Maria Salomé Perei- zídos e picados em pedft- havia naufragado em 1510 naquele Estado, onde, então
e a Argentina. Iguais a nós I

ra de Mello, professora esta- cinhos passou a viver; estão. Africa Equatorial
dual, aposentada,' e esposa 1 colher de chá de caldo _ em 1615 partiu de Pernambuco a Esquadra de Ale- Francesa, Israel, Viet-Nam,
do nosso conterranco sr. Se- de limão. ü1l1dre de Moura, conduzindo reforços para as tropas de

Laos e Austría ..

bastião Alexandrino de Mel- Jeronímo de Albuquerque, para a expulsão dos franceses
Uma das razões de nosso

1.0. MANEIRA DE FAZElt: "lo Maranhão; campeonato' mundial de vida
- sra, Axiris Horn Fer- 1 - Misture bem o queijo -:- em 1772, a Camara da antiga'Vila de São F.rancis-

cara
.

(Aliá-s ganhamos o

1'0, viúva do saudoso dr. Eu- com a mostarda e o caldo de �� l'ecl�lmou ao yi�e-Rei contra o edital do Governador de I cam�eo�at� da fo:ne ;-através
ripides Ferro;

.

limão. Amasse até ficar a -sao Paulo, determinando que todo o ouro tirado fosse re-
de �llkl), e a ermssao que I

- sr. Tomé Machado massa homogênea. metido á Casa da fúndição daquela Capital; con:l�ua ven�enrlo na com-

Vieira; 2 - Ponha então os cama- - em 1822, evadiram-se de Lísbôa os deputados brasí- petição mundl�l:.. .

- menino Luiz José, filho rões já cozidos e picados e .eíros Antonio Carlos de Andrade' Machado, Diogo Feijó �m 1930. emltlramo� �, mi-
do sr. José Borgonovo ; mexa .para se misturarem Costa Aguiar, Lino Coutinho, Agostinho Gomes

.

os quais
lhoes e meio, Em 194<) ja es-

- sr. Laudel ino Coelho, bem. c-hegando a Falmoth publicaram um manifesto; távarnos em 17 milhões e

bancário; 3 - Corte 12 'fatias de pão de - em 1865, no Rio de Janeiro, faleceu'Miguel Galmon n�eio (au:nento de quas.e 1.9
- sr. Júlio Fernandes, te- forma e em 6 delas passe .lu Pine Almeida, Marquês ele Abrantes nascido em Santo vezes mais. Em 1954 at ingí

lcgraf ista em Santos,
-

São riianteíga e depois o, recheio J�bl'antesr nascido em .santo .AI.nal:.o...m�1ia) em 26. de Ou-, :n�.:'l q�j[L.� 60 n:il.�..?es ��u se

PauIo : .de queijo com camarão, Cu- .ubro de 17D4; t Jam.30 vezes mais. Em 195'5
- sra. Flávía Melo de' bra com as outras 6. (APLA) - em 1877; no Rio de JaÍí:eiro onde nascera em 24 de até o meio do ano já atingi-

-......-_.......-.-.........- ...._.-..-..W_-M.........-_�.-_-........_-_....-_.. �..-..,-_-_-........_-.·_·_-.,. .Jeze�1bl'� de 18.32, f�le�e o Bt";ad�iro do Exércfto F'l'ancls- �1ÕS 6? milhões." A qua�t0
PartI·Cl-p'aça�.o

- o Pmhell'o GUlluarae3 chamooo o "poeta soldado" duran- ('hegmemos no fIm do peno-
':e a guerra com o Paraguai; do '{

- em 1890, assumiu o governo deste Estado o 10 Vice� i Fala-se muito em reforma

VIUVA RUBIA AMAN. CONRADO A. MONN E )resident�, Farmaceutico Raulino Julio Adolfo Horn' cambial. Não ouvimos falar

T�., tem o prazer de parti- SRA.: tem o prazer de par-
- em 1907 foi inaugmada na "Al'atach" uma c�rreira em melhorar a produção e

cipar' aos seus parentes e ticipar aos seus parentes e
com 135 metros de comprimento, podendÓ suporta1' 400 to- facilita.r as exportações, cu-

amigos, o con1;ra.,to de' cása- amigos, o contrato de cas:, ..

,

neladas de peso, Pertence, ainda J;lOje, a firma Carlos .ia bÚl'ocl'acia é' tão grande

men-to de slla filha Marl:i menta de seu filho Célio Hoepcke, qU!"lIlto para as importações.

Matilde com o sr. Célio com a srta. Maria Matilde.
- em 1946, �companhado do Tefiente-coronél R/I Ju- Nfio estaria mais nestes. i-

Momm. Fpolfs 1/10/55 o de ,Morais, esteve em y,sita ao Qllartel do tens que naquêle a chave do

FpoHs 1/10/55', do em Florianópolis, o General Gerhardt. con1 sua comitiva problema?
.

Célio e Maria Matilde composta de 20 elementos do Exército Norte-americano.

Noivos André Nilo Tadasco

lVIAIS UM CAMPEONATO
MUNDiAL PARA O

BRASIL ... '

(Alvarus de Oliveira)

O nível de vida no Brasi'l

AVISO
DR. lIIOENICH

cirul'g. dento

,diploma valida na Faculdade
. Nacional de Odontologia da

Universidade do Brasil, Rio

de Janeiro
REASSUMIU SUA CLíNI

CA-ESPECIALIZADA.
Rua Nel'êu Ramos, 38 -

fone 2834 Florianópolis.

DOCES
Aceitam":se encomendas de

dacinhos em grande varie
dade; Tortas e Boló de Noi

va, Salgadinhos para Batiza
dos _: Aniversários e Casa
l11entós.
Rua CeI. Melo e Alvin 17.

TeI. 3.416

rfeceito do Dia
PREVENDO A VIDA

, FUTURA

A criança .precisa habi
tuar-se desde cedo a partici
pa� da vida. Brincando, 'di
\'el'tindo-se com outras

crianças é que adquire me�
1hor compreensão das coi-
311S e das pessoas.

Contribua para o desen
volvimento llormal da per
sonalidade de seu filho,
crinndo-o em contato com

I
outras criando-o em con,:

.

tato com outl'as crianças e

educando-o para a reali·
dade da vida. - SNES.

-'

Clube 15 de Outubro·
CUNVITE

A Diretoria do Clube 15 de Outubro tem á grata sa

tisfação de eonvídar as gentis sénhorttas, f'requéntadoras
do mesmo, p_!lra fazer o seu "Debut" em a noite de 15 de

'

outubro próximo \vindouro, quando será realízado O tra
dicional Baile de Gala, comemorativo do 340 aníversárto
de fundação.

.

As interessadas poderão inscrever-se até o dia IOde
outubro na Secretariá do Clube, no horário das 19 às 2]
horas.

'

ANTENOR BORGES Diretor Social'

/ Você sabia que ...
...........-.

'l.�MA PE550A �'
_ 4_U COM CEGUEIRA TÓTAf /)F CÔR VG"

TODAS AS COISAS 811rl 8RANCO, PREro
E ClAlZêNTO, COMO f/MA FOrOGPAr'/A
5EI1ÍI c6e � COM CEGtJEIfj'4 PARC/Af_.óJú'...
fi A MAIS COM{/!U, tiS APENAS' A5 CÕ -

t<ES AZcc , AMAREI- O, BRANCO EP,?6 -

TO E SUAS COM8/A1AÇÕ,E6. IIIAO VÊ o
VEf'MELflO AlEM o l/ERlJE-. PODtE PA5 �

GAIZ POJ2 uM �

CAJY1j)O VEI2D�,
CHEIO DE R,O
RE6 VERME
LI/AG SEMA5

í
.

PEI2CEBER.
\ .

I
.

)F'OL.i'í
:Z6'jl�

....�

----_._---_,

Presos os� tres
sargentos!

, I

O Coronel Duarte Pedra festo não ofende os regula
>ires, Comandante da pOlí-1 merrtos, Heceuell o troco em
-ía Militar, prendeu os sar- seguida, A briosa classe pro
jentos Walto de Lara Ribas, 'vou que ,se é rijamente S11-

'l.ntônio Durvile Emerim e bordinada a'os princípiOS n'l
fosé Acácio Cardoso, pelo disciplina, não o é aos da
;rime que cometeram_ de vi- subservicllcb. Sub-Tenentes
�'em .à público refutar as e SargenLos partidários ,ia
lcusaçqe3 que em pÚblico fez Aliança .sacia_! Trabalhista,
.Im outrq sargento que não. que não se maniféstavam por

;itube?u, afim de tornar-se I obe�iência à disciplina, não
19radavel aos poderQsos do hesltaram um momento em

mome.nto, em apedrejar a fazê-lo, quando o seu Co�
)l'ópria farda quando com manclante deu um despacho
tCusações de um sabor de a- que muno deve ter agradado
)aixonado udenismó, tentou ao Senhor Governador, fir
nfainaJ: e desprestigiar bl'io- ma·ndo que tal manifestacão
os e antigos oficiais da Cor- é u� direito e não constif:ne
,Joração. Esse sargento, em falta.

púhlico, levantou levianas R- I '

�usações. contra oficiais e fi-
�ou preso por OITO dias. Od
�l'ês sargento3, em público, PERDEU-SElesmascararam o colega re�

velando a pequenez de seu

�ível mental, e defenderam
;odos os oficiais da Corpora
;ão, tendo também sido pre·
,os por OITO dias. Motivo

.

para as prisões devem ter -

havido nos .n:óvleis--dos regu-I!QUARTOSlamentos nuhtares mas o que Alug t.. '. am-se qual' os e va-
11l1'guem compreende e qu�. gas com o' tl'I11a ' f

. -

P c

. ,"

l' I I e elcao. r e-

s,eJ�m 19uals as pena Idades.
ço.a pa�'tir de Cr$ "1.100,00.'lera que o -senhor Coronel Rua AI d C Ih 2.

' varo e arva o
'::omandante pod€ esclarecer A 't'

.

b'
,.

, 1 d'f?
.","cel a-se ta.m em mar-

ca 1 erença. nitns_
Enquanto isso Sub-Tenen·

tes e Sarg'entos caudatárbs
10 situacionismo lançam,
�m público, um manifesto
.:lue segundo opinião g'enera
izada, constitue transgl'e,·
;ão aos r�gulamentos milita
res; mas, o sr. Coronel Pedra
Pires, visto tratar-se de. '1-
poio partidário ao gosto do
udenismo dominante, re.301-
veu, . apezar de dever saber
que manifestações desta or·

dem, em favor dos poderosos
constitue coa�ão para os de�
mais, re.solveu que tal mani-

Perdeu-s,e a Caderneta
nO. 03857 da Caixa Econômi
ca Federal.

BENIGNO JOS!É DOS .

SANTOS
Consertos de maquinas e

relogios. �

'Ende�o: C a p o e i r a II
(frente a entrada estrada
do Abrão).

MOTOR .ALBIN 10 H P
Vende-se um no�o ainda

encaixotado. Entrega- ime
diata ..
Cal'tas - Caixa Postal,

226

Florianópolis

AterlçãoA TAC - Transportes Aéreos Catarinense S. A.; tem
a grata síltisfação de comunicar ao IlÚblico em geral, que
'lal'a melhor atenuer seus client�s e amigos, instalou em
ma loja de passagens. à rua Felipe Schmidt n. 24, mais
im tel��one.l.de n. 2.111� que também, �om o de n. 3.700,
Itendela' a qualquer cha,i\tada, no penodo das 08,00 às
�2,O() horas, diàriflmentp., aos flue lhe Iwnram com sua

preferência.
'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



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

.'_:-:-)-+).)."')+"'>-.).,...�;...)-.,. ...)- ..�................t...I""��."""""""""�,,�,,,,,,�+-t..::+ . ,. .Y"-ÇT. � r"'."""'.""'�....... ., •
. . - �
.+. . t I

i �:t;;;;-�ROP�� II
y l
y l
�i· Dastaqur o cupom abaixo remetendo para : Real Aero- ..�+
+:. vias - Rua Conselheiro Mafra, 6 Florianópolis, e candí- ..�..
�t ctate:se a uma passagem de ida e volta às famosas Cata- ..�.
�:. ratas de l"oz do Iguaçu. .

..t.
:t \ ':1 o: :�:

,

'
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' __ rá localizada a: �

:!: Rua: ' nO .' ::�:
.

•:.
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.. Qual o ú�ti\mo "slo.gam" da Real Aerovias? ."." ,. �
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Curso de aperfeíçoamento
.

O Verbo se fêz carne e habitou entre nós (e nós vi- e longa prática nos Hospitl\is
')

mos a sua glória, como a do unigênito do' PaO cheio de

I
de Buenos Aires

graça c verdade. (João 1:14). Ler João 1:1-14. CONSULTO'RIO: Rua Fe-
'.' lipe SChmidt, nr. 18 (sobra-
.... ALGUÉM perguntou a uma menina o que ela que- do). - FONE 3512.'
ria de presente de aniversário. Ingenuamente respondeu HORÂ'RIO: das 15 ás 18
ela: "Quero a lua para fazer chapéus iguais aos que Je- horas.
sus usava." ----�-----

Ela vira, na parede do Jardim da Infância, um qua-
HORA DO BANHO

dro representando o menino Jesus, com um halo de g ló-
A melhor hora para tomar

ria ao redor da cabeça e isto lhe deu a idéia {fé chapéus
banho frio é pela manhã.

feitos de lua. . Nunca fazê-lo depois das re-

Naturalmente não podemos obter a lua, mas há mui- feições, nem quando o corpo

tas pessoas adultas que gastam as suas vidas e as de ou-
está muito fatigado. Não

tros ambicionando coisas tão. impossíveis' de alcançar co' convêm, igualmente, demo

mo a lua. rae no banho.. Cinco ou dez

Temos porém este mundo que é nosso, com tôdas as
minutos são suficientes.

. suas dádivas e oportunidades; tôdas suas necessidades e
Acostume-se a tomar'

tristezas, bem como seus' pecados. Jesus arriou e serviu pela manhã, &0 Ievan-

êste mundo de seres humanos, Por isto êle ia por t ôda. tar-se, um, banho frio e rápí
parte fazendo o bem e êste fato deu à sua radíante gló-

do. - SN-ES.

ria que é a única esperança de um mundo perdido em pe
cados e imerso em trevas.

o ESTADO
-----�_ .._-_--

Com iJ Biblia na "Mão

QUARTA·FEIRA, 5 DE OUTUBRO

O l"{ A.J; Ã o-

Nosso bendito Salvador, tu és a luz do mundo. Ahl
da-nos a, enxergar a luz que em ti, andar neste mundo

v com filhos da Luz, Usa-nos como instrumentos para au

xíliar-te a conduztr os' homens no caminho que a Deus.
Em teu nome santo oramos: Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

"Tenho uma ,obra a fazer
Um Deus a glorificar."

R. B.1..ew (Austrália)!

•

União Catarmease 'de
Estudanfes êecuudertcs

CONCURSO "RAINHA DOS ESTUDANTES SECUN·
DÁRIflS DE FLORIANóPOLIS

na Apuração
Realizou-se sábado último na sede da União Catari

nense de Estudantes a 2:1 Apuração do'Concurso Rainha
dos Estudantes Secundários de Florianópolis, que obteve
o scguinte resultado:

1° - Srta. Lia Capela com 1.632 votos
2° - Srta. Iná Machado com 949 votos
3° - Sl'ta. Mariza Ligocky com ..... 3«) votos
Com esta 2a apuração a classificação ficou' a seguin-

·te·.
/1o � Srta. Lia Capela com . . . . . . .. 1.653 votos
20 - Srta.- Iná Machado com ·954 votos
3° - Srta. Mariza Ligocky com ..... H6 votos
A 3a e última apul'ação sêrá realizada no dia 8 .(Ic

�
outubro pl-óximo, sendo a v'encedora coroada Rainha no

dia 15 de outubl'o 1.1 uma soiré no Lira Tenis Clube.
A Rainha eleita representará os estudantes de Flo

rianópolis no Concurso Raillha dos Estudantes Secundá·
rios de Santa Catal'Ína a ser rcalizado em Joinville nos

dias 22 e 23 do mês Pl:óximo.

CURSO �'SANCTOS SARAIVA"
(REGISTRADO)

DAC'f'lLOGRAFIA E TAQUlGRAFIA
PROF. LíGIA DOS SANCTOS SARAI"A

atende aos interessados diàriamente das 9 às 12 e dfl!'-
14 às 18 horas

ENDEREÇO: Rua Feliciano Nunes Pires, 18
't'el. 3113.

Lotes à Venda
últimos l�tes na Praia da Saudade, em Coqueiros ao

lado do Grupo Escolar "Presidente Roosevelt", com 15

metros de frente, área de 400m2. Servido de água enea·

,nada e luz. Informações no local com o sr. Gilberto G�eur

'·UNltÔ---éifÂ-R·iNINSE-DfÊSTUDAN"TES
,

.

AVISO -

IA União Catarinense de Estudantes desejando aten-

c1ey, a contento, os interêsscs dos Universitários barrlga-

verde: e o. estud�ntado em geral, entznclcu esta�elecer,.Dl:Galvanl-ca ·Catarl·n.e·ose Ltd-a.S�1a se:le, a rua Alvaro de Carvalho, 33A, o segumte

expe-I'
.

_

dIente.
A't

.

.

d
.

I
1) __ De 2a. a 6a. feira _ Ivo Côrte- das 17 às 18hs.

ceI amos servIços. e cromagem ,c. nIque agem

2) 2· 4 6 f' . P I P h d 9' "
de Parachoques e damals peÇas e acessorlOS de -auto·

- a. a. e a. eua - au o ac eco - as. as .

d
.

b' t
.

R11 h' . Imovel.so" e emals o Je os concernete ao .amo .

1 sala de ja.ntar .
oras.

RIO DO SUL - PR6XIMO A FÁFRICA DE
1 carro p/criança

.

.
3).:... De 2a. a sábado - Haroldo Bez Batti - das 13'

CAIXA S. A.
1 bico I t M I às 14 horas.

n;r:.a:i�.: ;�:';;líp:'�;�"
I DR. LAURO{ALDEIRA DE ANDRADA

Cúxa Po,tal 200 - T_el_,_2_62_. _

VENDE-SE

Dr. Constantino'
Dlma.tos

-

MEDICO CIRURGIAO
Doenças de Senboras -

Partos - Operações - Vias
Urinárias

PASSATEMPO "O ESTADO"

ENiGMA

Atordoar.
Vendaval.
Gênero de Insetos

coleópteros.
Bálsamo.

Distribuidor

Vetrdé·se
-,

Um Prefect
W51, em ótimo.

ano 1950 a

estado de

Deitai· Santa Apolonia·
ARTHUR ANT.ONIO MENEGOTTO

Rua: Tiradentes, n.D 20
.

FLORIANóPOLIS

.onservação,
Vêr e tratar com o sr,

A.ntonio José Campos a rua

�4 de Maio, 930.
Estreito.

1

L
.. --.----,:::--c---��-�.,._

CASA MISC.LANIA. 'elat"'·
b"tdora ii.. JUdio.! Il.C.A.
Vlter. Valmu • D1Ie...

MAIS I·'ACIL PREVENIR ...

Evitar a tuberculosa é
na is fácil do que curá-la. O
indivíduo deve ter alimenta
cão sadia, levar vida ao ar

livre, dormiroito horas por
dia e repousar suficiente
mente. Por outro lado, cum
pre-lhe fugir ao excesso de
traba1:hos, exercícios e pra
zeres, que' enfraqueça as re

sistências do organismo.
Para prevenir a tuber
culose, siga os preceitos
da higiene. - SNES.

VENDE-SE

J<�SPECIAI!IZADA EM ARTIGOS DENTARIOS
Estoque permanente de todos e quaisquer artigos

»ncern entes ao ramo

EQUIPaS, CADEfRAS E MOTORES 'liJVONI 'te-
mo" oara pronta en trega

Aceitamos encomendas de PLACAS E.;i_n,IALTADA�
para diversos fins

'

A'l'ENÇAO; Atendemos os senhores DentiiltaR'
Protéticos do I nterior pele Serviço de REI�,",f BO LSC
\�REO e POSTAL

C, RAMOS S/A

Comercio - Transpcrtll
Rua João Pruto, 9 !'poli

- --�._-_._------------

Instituto de PreVidência a Assls,
têneia dos Servidores �o Estado

EMPREGO
Necessitamos de um ali·

dliar de escritório e um
'endedor nracista,
ES(j.l_·cver para Caixa Po�.

ral n(' 12, nesta Capital.

CIRURGIÃO-DENTISTA
CONSULT6RIO - Edificio Paternon - 2° andar

sala 203 - Rua Tenente Silveira, 15
Atende diáriamente das 8 às 11 horas.
3as e 5as das 14 às 18 horas.

.

Em Capoeiras atende aos sábados á tarde

EXJresso Florianópolis Lida.

E D I T'A L
CONCURSOS PARA AUXILIAR DE ESCRITURÁRIO,
ESCRITURÁRIO, GUARDA-LIVROS, OFICIAL ADMI-

.

NISTRATIVO E CONTADOR
Faço público, para conhecimento dos' interessados

que estarão abertas, no perríodo de 15 de setembro a 15

de outubro do corrente ano as inscrições para os Concur
sos de Auxiliar de Escriturário, Escriturário, Guarda Li
Vl'OS, Oficial Admínístratívo e contador, nesta Capital, à

Praça Pereira e Oliveira.
2. Para inscrever-se;' deverá o candidato: a) com

provar a qualidade de brasileiro; b) comprovar a idade
maior de 18 e menor de 40 anos; c) cornprovarr a quita
;::ão com o serviço militar para o candidato do sexo m,as
cu)ino; d ) apresentar duas fotografias 3x4; e) pagar a

.axa de Cr$ 100,00 para cada um dos três primeiros e

81'$ 150,00 para cada um dos demais ref'er idos; f) preen
.bcr uma ficha apropriada, fornecida no local ela ínscri
cão ; g) juntar, no ato .da inscrição, atestn do de bons an

cecedentos, apresentar carteira profissional expedida. pe
o Conselho Regional de Contabilidade, devidamente uti
li�ada., para as 'carreiras de Guarda-Livros e Contador.

3. As vagas nesta Agência e os vencimentos iniciais
.las carreiras serão os seguiutes :

Vagas,. Carreiras. _

Vencimentos
11 Auxiliar de' Escrituréf'Io- c-, • • .... Cr$ 3.16"0,00'
5 Escríturárto . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.520,00
3 Oficial Administrativo /. 4.580,00

.

2 Guarda-Livros . . . . . . . . . . . . . . . . 3.520,00
1 Contador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.580,00

4. O concurso e de caráter regional e os candidatos

concorrerão somente às vagas que ocorrerem nos órgãos
locais em referência..

Pleiteando norneacão em outro órgão, se deferido o

)edido, ocuparão o último lugar na classiflcãção.
5. Nesta Agência serão dadas aos interessados tô

das as informações necessárias."
Agência do IPASE, em Florianópolis.

Svlvío da Rocha Lima
Delegado

-----------------"----_..

/

lransporf€ de cargas em geral enfIe
FLORIA'NGPOUS, CURITIBA E SÃO, PAULO..

COM VIAGENS DlKi!;'l'AS I: I"ERMA.LIiENTES E�l CARROS P&OPKI08

PILUL: M40 P"ULOnLlA 1.• : CUlU'I'IBA

Vl8conde 11(, R10 Branco
(»12 ...11)

!o ven.1da do li:Iitado ltllSG/7t!

Telefone-: 17 -21O-il

gnderp,ço Ti"leIITI\!1C'ê)

Sant'dr.a e Transpol1.s
.

-<.J.-

São Paulo - Capital - S}-.

Endereço TeleerAttco:
Sandrade e Tranapal..

�

Um automovel Nasch - 1949 -- em perfeito estado.
Motivo. deixar a profissão - PIac.a 23-0037.

Vêr e tratar no Ponto da Praça 15, com Marreco

Casa
Aluga-se mobiliada com ótima geladeira e m"gnific(,

fogão elétrico, confortavel residencia a familia de tra
tn.mento. Ver e tratar á Rua. Felipe Schmidt, 89.

ArL U G' A:-S E
.� ARA FAMíLIA GRANDE oI.}/'CRURRASCAJUA

Casa espaçosa. Local pitoresco. Bem ao lado do
Palácio da Agronômica. Informãções na "A Modelar".

r.lCONTADOR
Admite-se um contador para ·chefia de escritório.

Carta,s com informações e pretensões para R. Tenente
Silveira 15 sala 202.

-

MATRIZ.: P'LORlANOPOLlS
EsCl'lt6:1o:

Rua Padre Roma 50 - Terrt'o

Depos1to:
Rua Conselheiro Mafra n. ln

'roca-se'
"

'ou vende-se I "�:���2:��tal.2:::
. End. Telegráfico:

...
..._

.

'. .. " Sandrade e TranspollB
LINCON de luxo, motor novO, radIO de seIs faixas de

-o-
ondas de .alcance mundftal, Jogo de capas sobresalentes,
pneus sem cârnaras, tudo como novo. A qualquer prova.

Troca-se por carro menor ou vende-se. Rua Bulção
Viana "5".

(Ar�ocla n ... &10 dI! Janel1'o. � (\m B�lo Bort'iODttt 'lom trárero mfiita. aü
••• h.a...... I:...r," d. Tran.p.ortC'" 1110 ... G...... S/A.)

CASA-VENDE-SE
VEND.F.:-SE RESID1l:NCIA EM PONTO C::JNTRAL

DA CIDADE.
LOCAL - AVENfDA RIO BRANCO lR5
'l'RATAR CO'M O SNU. ALVARO VE1GA
TELEFONES 2933 e 3501 .-__)

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



)

I

\
)

'���:,' �:;�;;;::;i;';,�:<;,Ú' lh�:�:�t�l��'�", roluvnm :
ova' OJa_�e assa�ens �a 8eal Aerovias

;i��:�� (�1�1�2 :i�i:��I�: d�linn�i� ��i:� �ll�o�i�h!e��d��ll, p!.:�� M:agnilicamenfe instalada à Rua Felipe Schmidl.
�i::�: t:�:�:p���;:.r���C�Jgl;:�: �I:e���;��, e brandas Juradas

A inauguração. Gentileza's.
Dia 3 ele Outubro! Conforme foi amplamente divulgaelo realízou-se quin - meras Senhoras e Senhoritas ele nossa Sociedade, teve lu-
Um dia nã� igual aos ou- ta-feira, dia 29 ele Setembro último, a inauguração restí va gar o áto inaugural éÍas novas ínstqlações, cabendo ao

tros, porque estava em jogo ela nova loja de passagens da REAL SIA 'I'ransportes A{>- 'representante do sr, Governador cortar a fita símbnlíoa
as esperanças de nossa gen- reos instalada confortavelmente à Rua' Felipe Schrnídt com a benção dada pelo pde. Ernesto, do Colégio Catari
te, a esperança de toda um nr. 34, nesta Capital e que constituiu mais um marcante nense.

povo que vive angustiado, progresso para a nossa terra, I Aos presentes foi servido um coquetel com salgudinhos
perseguido mal nutrido, ago- A Firma Pereira Oliveira & oía.; Agente da Consórcio' ouvindo-se as palavras jlo 'I'en, Nery vteírn, representante
niado com a hora presen- Real Aerovías, incansavel na sua elevada missão, esme ..

'

elo sr, Governador elo Estado, se congratulando com a Em
te" , rou-se no apresentar ao Povo uma Agencia ele Passagens preza e dr. Lauro Pereira de Oliveira em nome da Firma
Grande movimento na cí- à altura, prova incontestavel de que estão possuídos das Pereira e Oliveira, ouvindo-se o cantor João Dias,

claele e seus arredores, gran- elevadas finalidaeles da grande Empreza de Transportes' Num ambiente de intensa' alegria dístríbuirarn-se lar,
des caravanas por torta a Aéreos, .; pís e carteirinhas ela Real. Na palavra do locutor
ilha, por todo continente, por Às 17 horas daquele dia, presentes o Ten, Nery Vieira, Carminatti, foi írradíada a solenidade, sendo bntídas di-

Florianópolis, Quarta-feira, 5 de Outubro de 1955 Itoda a parte. , , represent�nte do sr, Governador do Est�do; Desembm:ga- I versas chapas rotográrícas, ha�enelo ain�a a �111�)l'eZa, num
,

O Brasil inteiro esteve em dor Ferreira Bastos, representando o Tnbunal ele Just.ça ; gesto que bem a eleva, teíto Instalar cinco projetores, em

TO BRASILEIRO DE FILOSOFIA
frenetida agitação no tão Cap, Haroldo José Machado da Vei:ga, Ajudante de Ordens' vários pontos da cidade, de aparelhés- de televisão, fá to

INSTITU ' ,,' ansiosamente esperado dia 3 do sr, General Comandante ,da Infantaria Dlvísionârta.; ! inédito para a nossa população e que despertou grande in-,
ele Outubro, ., 'I'en. Paulo B, Marques, representante dà; Comandante do, teresse, oferecendo um espetáculo digno ele nota à grande

Curso sôbre a f�osofia existencialista Em nosso Estaelo, que haja Destacamento de Base Aérea de Florianópolis;, srs. Otton massa popular que se apinhava para assistir a transmíssão.

. ,
' ,

,

recordação, ,�unca_ ho�v� I Ianner, Jairo Pereira, dr, João David Ferreira Lima e F'iUZ3.1 Quando usou da palavra o dr, Lauro Pereira Oliveira
Prosseguindo na sua série tal. E hoje um dos estudío uma luta politlca tao acesa, Lima, dr, Teodosio Atherino, representantes das Emprezas em magnífico discurso disse da satísracão da Companhia

ele sessões públicas sõbre 303 que melhor conhecem o
I tão batalhada, mas tambem AÚeas Varig, Cruzeiro elo Sul, TAC e, Panair; sr, 'I'homaz em apresentar ao público a sua nova Agencia de Passagens

problemas e escolas ülosórí- a,ssu�t� de:pertanelO grande" tão mesquinha, tão cheia ele
I
Chaves Cabral, Diretor elo Imposto sôbre a Renda; WIlson da �eal-Aerovias, declarou que, dentro de breves dias, se,�'J.,cas, promove o Instltuto Bra- lnt�lCsse os :se�s trabalhos ele quadro." que atentam contra Abrahan, Diretor ela Sul America; Emanuel Campos, ms- I iniciado um novo serviço .aéreo para esta Capital, que será

stleíro ele Filosofia, Secção 'arate: �eologJCo, _' a nossa natural tradição", Ipe'tor da Alfandega; dr. Ivo Montenegro, Gerente do Ban- 'I denominado "VôO BARRIGA-VERDE" porque ligará, prtn- I
de Santa Catarina, um curso '" �s líções, qU,e serao pro- Lá fóra, como, sou teste- I co Paraná-Santa Catarina; dr, Orlando Goeldner.vca P'ls- cipalmente, cielades do nosso Estado, corno a próxima li-
sôbre existencialismo, prín- ferldas �m ítaliano, fazenl�o- munha, tem ,repercutidIJ calização dos Portos: sr, Bias Peixoto, rádíotalegrafista da' nha para Videira no Oeste catarinense, que se verá Iígadn
'1 t o eXI'stencl'alismo se depois um relato em 111- lt 1 t h ' ,

!
,eipa men e

"

mUI o ma es a campan a Companhia: srs, Oswaldo dos Passos Machado, dr, Biase
,
com o Sul e Norte do Brasil.

cristão de Gabriel Marcel e �ua po::_tuguesa" realIzar-s�- lastimavel de certa impren- Faraco, srs, Eduardo Rosa e Antonio Sbissa elo" jornais I Está ,de parabens a nossa Capital com mais este me
sua Inrluêncía na teologia, .io como ele cos�ume na casa sa. "A Gazeta" e "O Estado"; Irmãos Pereira e Oliveíra, ínú- Ihoramento de suma importância, porque respeito a trans-
estando as aulas, que serão de Santa Catarina, pelas Houvé mesmo quem decla- ..........................._w�...........�..............__�.... 'portes aéreos, inconstetavelmente o mais alto' padrão' de
em número de três, a cargo 20,30 horas, nas sextas-feiras, t C 't' MAIS BIBLIAS PARA AS

'rasse que em ou ras apl alS,
,

"grande,za de nossa terra, graças_ ao esforço de Emprez'is
do Prof, Padre José Pesti, :lias 7, 14 e 21 de Outubro, t d 't C 't'bno a amen e em. UrI I U,

, ,j que, como a REAL AEROVIAS nao se cansa de pugnar pe-atualmente na nossa Capi- ,1av'2ndo 'ainda no dia 28 todos unânimemente' ficam

VITIMAS DAS CHEIAS ,lo melhoramento de .suas linhas,
t 1 .ll11a sessão de esclarecimen- b d 't

'

Ia,

se fal'u-o
assom ra os com os escn os

"

Aquela tardé, de fid,al,go convivio e_m ambie,n1le re,qu,in-O Sr, Padre José Pesti, S, .os e debates, Não h
" ,

f
' "

ornvelS, sUJos, elOS e aoe (SNA) __ As famílias e coütribuir generosamente tado, graças ao cavalhelnsmo dos Irmaos PereIra OlIveIra,J fez os seus estudos uni ;onvites e.:;peciais, 'd t t'"

-

!TI ecen es, que cel' os Jor- as igrejas do nordeste dos I
para as agências que estão foi bem uma demonstração dos elevados propositos da

versitários na Hungria, Ale- 'uais da terra, enlameam fi- I E
-

t t'l'

REGREiSSA Estados Unidos que perde-I
socorrendo as vítimas", dis- mpreza que nao rega eou gêm I ezas à quantos ali e3ti-

manha e Itália, onde ainda '.. � o'u'l'as de homens de proJ'e'=>
,.

ram suas bíblias, por ocasi- se um porta-voz da Socieda- veram,
elefendeu a sua tese de "lau- PARIS, 4 (U, P,) A ca-o JOI'nal's que Ol'a esta-o O ESTADO d "'el lh'el que' teve cong'l'�,,-'

' , , ão das -gran,des cheias que de. agra eceu o a esco I a ,

rea", Dirigiu durante muito Jorelo elo avião da P[l,nair do �e un1 lado pal;a a g I' I'
Cole'g'l'"

c,
,

se 'u r v -

abalaram aquela regIao, re- "Mas de igual importân- tula-se prazerosamente com os Irmios Pereira Oliveira
tempo e2tudos do v 3rasil, que partiu ontem, à t

l'nte-
rarem para ou ro, com o ceberão novos exemplares Cid, numa hora de crise _co- pela magnifica Loja entregue ao nosso Povo, formulal)do

, HúnoD'aro-Germânico, ;arde, regressou ao "Rio de 'nal'or cal'adurl'smo 111' ,se que d S 'd d B'bl' A 'd d 'os melho,res votos ele felicidades e const::mte progresso,ressando-se 1sempre pelo faneiro, a senhora Caio de a vergonha cubrà as faces
a oCle a e I Ica me- mo essa, e o ever e supnr

existencialismo nas suas vá- ,vIelo Franco, viúva do Fm- :ie"tes ndl'lh- el t
ricàna. as necessidades não mate- ., G•••••••••," ve oes, es ,es:1,- S' e'g' l111do tlm levantamento,

..

f t "t Irias correntes e 'dedicando Jaixador elo Brasil, recente- riaIS e o con 01' o esplrI ua .

)roveitadores- de ocasião", feito, pelo menos 25.000 Bí- Estamos oferecendo, essas!nent� fal�cido nesta cilpaal. D' 3 d O t b , I
'", senllol'a Melo FI'a�,co assl's-

Ia e u u 1'0, blias em 16 línguas serão ne- Bíblias a todas as igrejas e ,.• " Dia ele redenção, eli� que a
�iu pela manhã, as exéquias cessárias para substituir a- famílias atingidas, na cren-

F d M b' D' I
';ente cria novas esperanças, quelas que se extraviaram ça de que a Bíblia, que pro-, un acão - em' ros Iretores e eltos,lOVO alento porque espera ou que f�caram danificadas duz a fé, é vHal nesses mo- ,

;ue o Altí3simo tenha per�a pelas .recentes inundações. mentos cruciais". Recebemos a seguinte cir- 2° Tesoureiro - Primo J,
Ia gente, tenha pena da gle- "Fazer frente às necessi- cular: Mussoi.
;a catarinens�, ,que bem me- ,dades físicas das famílias

- "Temos a magna satis-
�

Diretor Social - Yeda Sá

"STAND'� 'DA IMPRENSA, NA XIV FEl-_. 'ece outros dIrIgentes, ou-' flaO'eladas é de importância fação de particip,ar a vv. �s. Carneiro.
ros homens que sintam a I c;pltal e todos deveriam C<YrAÇÃO DE CAFÉr que em data de 16 de agôsto Diretor Esportivo - José

RA INTERNACIONAL DE AMOSTRAS DO ',lecessidade que anda por aí _

-

<,
• p, passildo, os funcionários Flávio Menezes.

, 'i.s soltas, que .salve a terra I E Ci\CAU NO MER- de Pfizer Corporation do Diretor Cultural - Ruy

RIO DE JANEIRO' O'''GANIZADO PELO atarinense eleste conglome- PROVÁVEL CADO DE NOVA Brasil - Filial de Pôrto José Comino
,

'

,

'

, K '

' (,do ele' homens facciosos e CANDI'DATO YORK Alegre,' em Assembléia Ge- Orador' Oficial - Horacy
-

CO O AC
�

O
Jrclais, homens que mere- ral, resolveram fundar o, Rosa .da Silva.

-LUX JORNAL EM ' LAS R ,.A A "m a renuLa elos chefes-'de- NOVA IORQUE, 4 (lT, P,) NOVA IORQUE, 4 (U, P,) "Pfizer Clllb do Rio Grande Conselho Deliberativo:
, tmílias,

-

homens que mer�-
- O Instituto Gallup publica - O ctfé Santos "S", para do Sul", sociedade recreati- Presidente _ Walter Ca-

ASSOCIACA-O BRASILEIRA 'l'esult'ado" de um l'nque'l·ito :mtreg'iíl: futura, fechou ,ho,-'Ieem ser apeados do poder co'· ,

"
,

.

'! va e esportiva. mejo."

-, 'no foi Peron, o abominavel
; feito entre membros do Lu- em-alta d'e 5 a 25 pontos, Fo- Abaixo, segue a discrimi- Vice-Presidente _ Paulo

DE IMPRENSA 1, t d tl'do Democ'''üa para se we mm vendid03 3"0 contratos,,espos a os Pampas Argen- -<, ,; -

l1acão dos, Membros Direto- Lima Schamanl1.'

tinos",' riguRf qual "o mais pr')vávei O tipo "B" fechou tar'nbem l'e; que regerão os destinos 10 Secretário _ Hel'on p,
O Dr, Herbert Moses, Prc-, prestes a, inaugurar-se na Deus há de livrar a nossa candidato democrata no plei- em alta de 4 a 10 pontos, da Sociedade durante' o e- Michalski.

sidente da Associação Bra- !apital da República, a Asso- terra desta grei udenista ,�to de 1956, Esses re:,liJtado� tenelo sielo vendielos 3 con--
xercício de 1955, 20 Secretário

nO"tl'am a pel'111a'nenf"" .4n tr'a'tQs, O 'tipo "M" fechou asileira de Imprensa, recebeu iação Br8.sileira de Impl'en- )ani-la para todo sempre, �.� , "út q"
Presidente de Honra: Arruda da Silva.,

do ilustre eliretor do Depar- a elirigiu-se ao LUX JOH- )ara felicielade dos que ele- popularidade do sr" Aellan ")reços que flutuaram e�tre o
I Aulo Gélio Borges, 3k Secretário _ Getúlio

tamento ele Turismo e Cer- IAL, solicitanelo a colabora- Jejam vida melhor, menos stevenson, que já foi o Can,- do encerramento ,antenor e; Direto.l'ia Executiva: M. Granato.
tames da Prefeitura do Dis- 'ão valiosa ela empresa de éLl11argurada, e mais tranqui ..

elielato do Partido n" eleiç50 10 pontos d: alta" Apenas um j P-residente _ Jucélio Cos- Conselho Fiscal:
trito Federal, Dr, Alfreelo ,'ecortes ele jornais que teill ta dentro ela cOl11unic!n.cle ele 1952, contrato fOI vendlelo, .

ta.
�

Ruben Leite Salománi.

���so�e a���c�os;re����ni��; ��n�iC�il��:o�i�l��s��ec�����,.� brasileira,
'''Vida} Bl'asiliano �-.�vsóêírõADr-cAfAR1NENsI-·D-r·�� I NL�i::.-presidente

- Cora ������� �r;:��ol�,da 'Silva.
Alim Pedro havia decidido negável experiência na 01'-

'_'___

RA'DIO.-TE'CNICOS,
I 1° Secretário - Adão Car-

"reservar, no recinto da XIV o.nização de mostras des,se
_ los Pereira de Castro, Sem mais no momento, a-

Feira Internacional de Amos- ;ênero, Por sua capacidadf) NO KANSAS 20 Secretário - Carmem proveitamos o ensejo para
tras elo Rio de Janeiro, a es- .'ealizadora, já' sobejamente Recebemos e agradece- Assembléia Geral da Socie- E. K. Louzada. l'ffiterar nossas cordiais sau-

paço necessário para a insta- '8mon"traela no país e no es- COLLEGE mos: dade Catarinense dos Rádios iO Tesoureiro El'ani dações.
lação ele um "stand" onde rangeiro, é certo que o LUX WASHINGTON, 4 (U. P.) F10rianópolis, 23 -de se- Técnicos, do qual resultou a Mathias. I
fossem apresentaelos os jOl'- ;'ORNAL repetirá o êxito q�le _ Noticia-se, que o dr, LJriel tembro de 1955. eleição ela Diretoria.

nais e revistas de todo o llcançou, recentemente, no F, Rocha;' professor clt) Para- Ilmo. sr. Diretor do J01'- Aproveitando a op'ortuni-
Brasil. Aceitando a incum- �quador e na Europa, onde sitologia ela Universidaele de nal "O Estado". dacle, desejamos tornar-lhes'
bência como homena:gem me- tpres'2Iltou, entre ap![ll:s:)� São' Paulo, matrieulou--s',� no Nesta. ciente que a atual Diretoria
recida que a Prefeitura elo' �'erais e os maiores 'elogi,us, I{ansas State College, para Tem esta, a finalidade de ,fico,u assim composta:
Distrito F'ederal tributa i't I a mais completa exposição c,e desenvolver seus ccnheci,- agradecer à vv, ss., a ma-I Presidente - Noé Men

imprensa brasileira, dando- I jornais diários- e revistas flue mentos técnicos em/esquisa neira eficaz com que divul-I donça: Vi�e-�residente -

lhe justo realce no c,ertame! �:e editam em todo o Bra:,ll. de parasitologia, -

,garam a convocação para a ,Joaqmfi RIbeIro Borges; 1c

I •••e••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
,
Secretário - Ernesto Tre-

DUaS P'a Iay'ras ;0�\a,2te s;��:[;�.��1-;; :e��:��
, relro - Jose Joao Gonçal-

O SI' Martinh(} CaIlado quando não tem razão ves; 2° Tesoureiro - Wal-

apela p�ra a ig_norância, ni�elando-se ao' calão ter Barbi; Diretor Técnico

da sua vizinha fôlha semanária, cujos processos
- Walter Lang -Júnior; Di-

adotou, no caso de um deplorável e revoltante retor de Publicidade - Ar-

crime, em' Guaramirim. lir.do Schmitz; Orador -:
E 'como o sr. Martinho Callado nunca tem ra- PedTo Parizi. '

'

Izão', acaba sempre no chulo. Conselho ,Deliberativo

Afirma que nunca fez govêrno e pal'a defender constituiu-se de: Francisco,

o atual, como defendeu os anteriores, a todos nós Coutinho de Azevedo Jú-I
tacha de pesseelistas sicários e assassinos!

' nior, Otomar Georges Bo- '

/ 'Depois de não sabermos quantos anos de jor- ehm, José Galliani, Noé I
nalismo, ainda não sabe nada, 'ou finge n,ão sa- MeJ?donça e Ernesto TremeI.

I

bel', em matéria de responsabilidade! Suplentes - Evilásio

Ra-jComo cristão e líder democrata faz demagogia mos,Schmitz, Mário Martins

eleitorei�'a, não distinguindo entre apoiar e receber e Ismando Bezerra de Mel-

votos de comunistas, Como líder ..cristão e demo- te,

crata não teve a coragem de reconhecer no can- Conselho Fiscal - AIfre-

didato .adversário o católico praticante, assim 1)1'0- do Barros da Silva, João AI-

clamado pelas mais eg'l'égias auto,ridades eclesiás- bmo Margarida, e Edí Leo-

ticas. poldo TremeI.

O Gal. Juarez, candidato do P. D, C., declarou Suplentes - RaIf Kreps-
uma e várias vezes que não recusaria os votos dO,s ky, .Juyro João Gonçalves.
comunistas, obl'ig'ac1os a votar, por lei. Sem mais para ci momen·

Mas o cristão e elemocrata, que não desconhe- to, colocando esta Sociedade

se a combatividade do SI', Gallotti, na luta anti-co- de ,Rádios Técnicos e Afins,
munista, à justiça pl'eferi� a explo,ração mésqui- a inteira di'lPosição desta

nha, ele boca-ele-urna. imprensa, agl'adecemo-Ihes
Ha-dc pe,rceber, a estas horas, que perdeu sinceramente,

magnifica oportunielade de ser cristão e democra- I El:n�sto TremeI _:_ 1° Se-
ta, (iuando optou pelo amenrzamento, cretano.

,i.;o,iH'l'ALEZA,
!'!,.,I,l menos de 200 mil sacas
rte milho da sarra dêste ano

estão encalhadas nas mar

gens \los rios,' aguardando
transporte para Portaleza.

Diáriamente, estão sendo
í'elta., 'requisições, do trans- êsse cereal se encontra em

porte para êsse produto, sem péssimas condições de con

que a estrada de, ferro possa servação.
J••••_•••••••••••••••••••••••••••o••Geee••&e

r

/

s'elllpre especial atenção aos

pontos de vista novos que po
dem interessar à formulação
de problemas de teologia ge-

PFIZER CLUB DO R. G. DO SUL

AJicio

A Diretoria".

"FLORIANÓPOliS DEVE ORGULHAR-SE
DO "LUX HOTEL", DIZ O ILUSTRE

CATARINENSf PROFESSOR
LOURIVAL CÂMARA Eles estão que não cabem em si. E não é para me

nos, Desele 1953 que vinham apanhanelo, como fregue
ses ele caderno, E agora venceram! Democráticamente,
sem máguas nem ele,3peitos, reconhecemos a lisura dG

seu 'triunfo e daqui lhes mandamos nossos parabens,
As pugnas :são' isso mesmo: uma façanha e�l que um

perde e outro ganha!
Não estamos tristes, com a denota, Perder uma

batalha não é perder a guerr.a! V01 taremos a pe�ear!

ticularmente, no seu' arroja
:10 idealizaelor, meu velh�

�mi:60 de infância, Oswaldo

_VIachado_-, aquela admira

vel hospitalid,aele açoreana,

,Florianópo!Ís deve orgu

'har-se do "Lux Hotel",

Lourival Câmara
Diretor da Escola, Nacion:tl

de Ciências e Estatísticas -

Rio, D, F, Nüo

Reiteradas visitas ao ex

terior me têm proporcionado
contatos com diferentes ho·

teis, alguns dgs quais postú�
em relêvo pelo cinema ou pe-
,lo fato da preferência que
lhes dispensam partiéipantes
ele congressos técnicos' ou

cioentíficos, 4\i estão, p,,' ex"

para não evielenciar muito�,
o "Times Square Hotel" rie

New York; o "Granada", ele

Bogotá; o "Mineroa" de ,Bos-

ton; o "Piarco" , de Trinidad;
,

t 'ÇO DEBATE" Io "Athenas", ele Washmg on,
D, c .. Nenhum elêsses oferece, BUENOS AIRES, 4 (U. P.)
ao viajante o bem-estar pro,' Oo_ Dizem que o jornal "El Li
piciado pelo "Lux", ele Flo- cier", que pertencia fi. ClJn

rianópolis, Aqui se encontt'L federação Ge.ral �los Empre
acomoelação confortável, m"?- gados elo Comél'cio� foi COlll

sa excelente: &erviço efici- prado recentemente pela
ente e, sobretuelo, hospitalei- CGT e vai reapare�f'r cm

breve com o nome ele "O JJe-

E' da �ei!
,

Mas, esportivamente, confessa:nos: a 'vitória
Vasco sôbre o nosso Flamengo foi líquida e certa,

discutiremos esses elolorosos 3 a 'O!

1'0,

Revive no "Lux" - e, pal'- bate".

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


