
_••••e���•••o�•••••••
,

i DIRETOR !
r I Rubens de 'I
!

.

Arlud� Ramos !
I GERENTE i

: Domingos F. i
:. de Aquino !. ,

�

.........e.o� .

.Florianópolis, Sexta-feira, 4 ele Novembro ele. 1955

� .

I<?m.silntlloD.ié. i
.flO de 5 .. Catarina í

•
•

Ano XLII I
.

N. 12.315 i
.8M(' .

J. J. RAMOS SCHAEFER

Crt.1"

A "PETROBRÁS E O GOVERNO" E
DUAS ATITUDES

Como nos anos anteriores., o que aconteceu? As empre-

o Cemitério de Itacoroby es-
I
sas que estavam manjando

"tava inteiramente florido e
I

os 5,00, cairam fóra .e deixa-

visitadíssimo. . . i ram a população na mão ...

O movimento dos que ali: Alguns carros ele praça, fi

foram, foi iútenso, mas da I zeram lotação, àliviando o

vespera até ás 11 horas do I caso. . .

_

próprio dia de Finados, por-' Ante isto, a COA:' �ao de

que depois desta hora, as i veria obrigar os 0l1lbus
.

a

conducões escassearam e as trafegarem por 2,50? Devla.

filas s� tornaram interminá-I Mas. ap:zar doS pezares,

veis ... E .sabem porque? O quanto nao levar,am as Em

preco dos ônibus! Na surdi-I preS:l.3
dêsc1e vespera, 00-

•

? At' 's tam
na as eml)reSas lancaram brando 5,00. e no -

" '..

t 1
5,00 por pessôa, ida-e-volta i berr: entrámos nes a

. exp,0-
10,0.0 ... A coi"a foi indo, até 1":1o.ao ... E' quem ma,ls po�c
que a COAP entrou em ação avançar na bo1s:1 lnlngU:1La

e lá se foi a exploração ... O do povo, ..

preço baixou para_ 2,59: Mas

.

Sob o título acima grif:1clo, o "Diário de Notícias", do

Rio . de J::mei!"o, apreciou em seu editorial de sábado últi

mo, dia 29' de Outubro, Ul11n resolução elo Exmo. Sr. Presi

dente ela Repúblien., mandando sustar fi publicidade que a

Petrobrás vinha desenvotvcnu., em j ornais elo país, em

torno às suas ati v idades.
O ato do Sr. Presidente foi motivado, ao que parece,

por ínterêsses ele economia, dada a crise econômico-fi
nanceira em que se debate a Nnçáo. Entretanto, em que

pese o elevado patríotísmo de S. Excia., não deveriam pre

valecer, em casos como êsse, as normas de poupança que
necessàrtamente devem acompanhar a atuação de órgãos
governamentais.

Como bem acentuou o edítortal, uma emprêsa que

faturou 5 bilhôes de cruzeiros no segundo ano de seu run

cionamentô, pode multo bem aplicar 5 milhões .:.._ 1/10% do

total de suas vendas - numn campanha ele esclarecimen

to ela opinião pública nacional.

No caso particular da Petrobrás, então, êsses gastos
não só se justificam como são uma necess idads ímperío-

;.;:;:;_._".._ �".""·..·afl(w.·w"fiij·"IIJ � .a"-"-.IM",,,,,,,,,__lMilaWVM..ftI"''''-;-:;::;::;:_::;:--''-Jlj,,,''�r.;::':::;-��:;:;:;:"-":;_"';::;:.ii'»" sa, Aquela emprêsa, para chegar ao 'estado em que hoje se

'I � encontra, teve que enfrentar uma tremenda campanha de
.... N G

�

oto do obínele· .. descrédito que lhe moviam ínterêsscs escusos partidos ele
;. :. todos os lados.� <
I, " A tese do monopólio estatal, agora concretizada na

:
..
: dO Prete··1toM un -Ic -Ipa I � Petrobrás, foi, a princípio, encarada com uma simples a-

i ventura de intelectuais. O fato de a êstes terem aderido
� � elementos filiaelos ou símpatísantes cio extinto Partido Co-

:: � I munísta, criou condições favoráveis ao incremento da
� O Prefeito l\'hmicillul de Florianópolis tem o prazer de tornar público que

OI
..

campanha derrotista dos grupos que se batiam �ela livre e

� ilustre patrício Sr. Dr. Juseelíno Kubitschek, Pl'e�idente eleito da Repúblíca, vi- ampla partícípacâo de particulares na exploração elo pe-

� sttará esta 'Capital no próximo dia 8, tcrça-feírn, a convite do Govêrno do Mu- tróleo brasileiro. Felizmente, o sr, Getúlio Vargas, num

� nícípío. Entre as homenagens que estão programadas, para receber aquêle gran-

�
gesto que bem o definiu, 'enviou ao Congresso o projeto elo

� de.' bl'âsileiro,'haverá um jantar, que lhe será oferecido pelos seus amigns, eorrelt- cuja aprovação resultaria a Petrobrás. De lá saiu lei o

I' gionártos políticos e admiradores. A lista de inscrições para êsse banquete se sonho longamente acalentado 'ele verdadeiros patriotas.
:: encontra na Portaria ela Prefeitura, à dispesíeâo dos qtfe desejem aderir às ho- � Surgiu a Petrobrás sob os melhores auspícios. Não �s-:- menagens=âo presidente eleito. A isso são convidados a Indúsn-ía, o Comércio, os � tancaria ai, entretanto, a campanha que visava a desacre-
� Sindicatos de Classe, a Imprensa e o' Povo em geral.· � ditá-Ia perante a Nação. Continuaria sob tôdas as "formas,
� � elas mais abertas às mais veladas, um tremendo golpe con-
�.�.

tra a mnprêsa estata� desencadeado pelQs mesmos derro-

G I C
. tístas de ontem. Já não era mais a falsa afirmação de que

a an obert i o Brasil não tem petróleo que lhes dirigia o movimento

r )
Agata, .nâo podendo n2gãr a evídêncla de áreas petrolífe-

.....-""'.-..-..._.._,.._---- .,.� -
- - -

-. ras de grunde capacidade, em vários. cantos do �10';S� t�r-
O VENTO SUL

ritório; o que lhes interessava era afIrmar, repetIr e 111SIS-

SepultadO comI; todas as honras milita res· �irn�����i:::�:C�d���Sfi::�����i�d::a ;���.�n�:l��b���g�;��Fauoreceu aesta vez ao povo i blema tua grande como o da exploraçao da petroleo, feita
y -

.

-,
.. �, . Rlú, 3 (V. A.) - Todos res das tl'ês armas e milha- veis, que interrompeu Ú

em muito.:: outros países do mundo por poderosas organi-
Ante·ontem, o povo cata- biamos que quem nos pres- os l\lIinistros de Estado e

I

res de amigos e admil'ado- trânsito nas Avenidas Pl'e- ",::lcões ps.rticula�es.
.

.

l'illense. expel'imentou uma �ou êste tão esperado servi- mn"is generais, almirantes e' res do falecido general CaJí- sidente Vargas, Roddgues;
-

I'revlstos Os meios financeiros para cobrir OS investi
gostosa e tão saudosa sen- <:0 teria "ido o jú tão íntimo brigadeiros presentes no; robel"t Pereira' da Costa a- Alve.s: �rasil, 12a direçã� dó

mentos iniciais, dirigir-se-ia o movimento, ent�o, pela a

SM:ão de podcr sintDnizar e familiar "Vento Sul" que, Rio, senaelores, deputados, companharnm ontem ·seu en- CemJteno de Sao FranCISco
fíl'mativa afrontosa e atrevida de que o brasileiro é inca

se�1 n�nhuma int·crfcl'ência ;untamentü com o rebocador Ministros elo Supremo Tri- I têrro, saindo o féretro do "{a.vier, na ponta do Cajú,
paz ele orientar com zêlo, competênCia e hone;;tidade a

as g"l'"m·des emissôraB nacio- (iue mora m[1is ou menos burlaI, o ex-presidente EUl'i- Clube MilitaI' cê�'ca das (.nde foi entelTado o Chefe
coisa pública.

.

nuis e ·até internacionais; :;el"to elo Miramar; derrubou -o Dutnl. o rCplC'lentante do .\6,30 hOTas. do Estado Maior elas Fôrças Mas a Petrobrús, malgradO tôda a sorte de obstáculos

qUe aparecer<\m limpas da- com suas próprias l'ajadi- Presidclllt' ria República, !i'Úl'nlOU-SP, soh a chuva, Armadas.
que encontra em seu difícil e áspero (relevem o íugar-co�

qu.ela já ('osluli.li�il'n inierfe- nhas, a antena ela barragem

ll:entellilS
oe oficiais

superi.o-
0Ytenso coi"tejo dl� antomó- Durante toda a noite dt: rnum) caminho, vem se consolidando ê concretândo todos

J'êncÍcl. 'jüC impedia a inteira inde- ......a............�a.,......�....w•••a.·.·....-..-.·_...- ........·a·_.........-.-�..-..-W......6�_'V"_-A"w-"-.J ante-onten: c o dia de ontem, os objetivos que ditaram sua criação.
Todos estranharam tão _Jendéncin do:; nossos rádio�

I OCENTE
'

TIL
o ��rpo fOI velad_o no Clube. E precisava, necessàriamente, agir com as mesmas ar-

bem dito milagre em seus l'H�cptores.
.

IN.. U _

I. MIllta�', pelos am1g"OS e CO�1;., mas CQlll que vêm 'agindo seus inimigos, declai'ados ou

J'údio", e fe"tivamente pude�
� . ,panneu'os de farda do extrn- ! ocultos. Era indillPénsável que vi'esse a pÚblicQ apresentar

�am escutar:l. voz direta-. "Nada é de tod� .impel'fei ..•.�I?, ;; (v. �.) - O .�al.l da ,�al"t: B�:al:d, r'(:8, es�l'O" to. Pelí'. m�n}.lú. o �)l"I'sid('n-1 àque!2s que cuntribuirfÍm e contribuem, d)re.ta ou índire-

me lte d' seus fll'tisbs ]1l'e- to", fl"iZ 11m ditaelo; r ppd.e:.!.tVLlnel, 11:1. .�1l:t n.nl!nCLHla I qn�., M,Lll�bl +� rVI-C::;.�I� :.cor- le c]n l_l(:ll.ubllcn. la estevl' tamente; para ::t forma'}ã.9 Ae seu, capital; um;1 prest�cão
feridos; que figul'an'i

1�a1"'Ó_10}Plica.1'
HCnC'("I.II • ..c: � '.

: ,._.. �" _Id�l�; O ct.eJll�'l_dQlIi:�J.<,"o>�r�'l- ';ll"l,\;,<lltir .('.?po.'.•. 1 ·'f�iL.�-< 'l.1;l��'h.�es. �1t.f�J�..;tol'.wa f�n�Ga.s�
JU'tditr Nacional, e em ou- V"en"tõ""Sü1, gél'[drn-ellt"t�,

-

.�

I e�t\'!l&/l':�ta, lil�hlltl, lt,. '���I .��:l .." t .l� .i't!.lIU #:
, �a�fl.ap. •

À"1..cl"[·#e, lb" ruas Vlznrh:b; .

tando um-pouco, é ve'l'dade. Mas deul-:ll1stl'anab., . .através
tl'as grandes ernissôras. l'QS causava dc"gostoR, po· pJn�ablhc1ac1� na Llsltlcl1.c,W j n:l." um ll1o��nte ul.Jl.r

._
ao Clube >c�l'ro" d! !l'<ll.l�l)Ol�; -,)á'ginu fltteim de diversos ót"giios de pêso ela .imprensa.

Pen"amos: "Quem sabe se tém desta vez, a não sero· 1;e (la PoliCIa do 1',XÚl'Cllo l"ü- bl'asileiru, uma série de reaUzações, hlforl1li\n(�Q"'nos. do
" jllstirfl foi feita? Se isso ll'iste episódio ';Ofrif1o pelo

ENVINDO A SA'ITA CATARINA O
(o:hia.m as coroas que,. nos

que já consegüiu e do que aÍmLl pode realizar.
f'.l"�ntec�u, a· quem devemos: le?ocador; ? v.ento .não nos B .

. �� ,
mi;hHl'es, foram envlfldas Não publicou extensas e sonolentas estatísticas. Di-

':'-lO glotio!io favol'�" Mnl sa- 1101 ele todo dei1t:wor:lVcl. . . por autoridade;;, ass<:!cinções vulgou fatos, apresentou um relatório copioso,' ainda que'<. '. .

PRESIDFNIT. � JlJSCEI...IN.O de ,;lasses e companheil'rr.3 e incompleto, pois completo estaria com o desel1�o13imento
IV - ......al'.,.....�.... � ....._.....-'"_:...-...-�---_._........................_ ........-.,.._. - !.. - amIgos do antigo Ministro da publicidade que se propunha efetuar .
. _.

ESPANCADO UM ESTUDANTE ncns� �1�·�1V6��1�� g����;�, �r��.:�\�1l�ap�:�;�::1t�1�����: daC�l��:O�;s 16 hOl'ns o cai- man��:n:���e�ct:l: ����l:i�eode::'�;�: e n���cli:���s:���:�
vale�ç]o-me ele uma prer-jseu alto e�Pirito humanistico celino Kubilschek visitarA Florianópolis, no lwóximo de rune'rário contendo os nha publicitária.

ro�tiva que me assegura o i para que mstrua os seus co· (lin g. o�1(le tCl'ft opol'tunje];lCle de veL"Ífiral' a extcnsfio restos mortais do general O "Diário ele Not1cins", fiel à tradição que lhe .legou
regime elemocrático, bato às m::l.l1dad03, procmando as das simp:l.lias e rl!1S e:-:J)C1"ftllçaS qne levaram à'� ur- CalHobert começou a ser re-

seu fundador, o inquebrantável Oriando Ribeiro Dantas,
portas de um cios jornais sim presel"var a �ntegridad( lWR o seu nome, agora vitorioso,' pelo sufrágio da tirado do salão do 3° ancLn

nome que se pronuncia e que se escreve com o profundo
mais 'credenciados da capital !'ísica eln. populaçao e tran· maioria dos Brasileiros. Dispondo-se a reali2fl1', a- do Clube, descendo pelas es- respeito, ofereceu-se gratuitamente a ceder o e.spaço ele

catarinense, pan1- reportar quilich(le geral da coletivida· tl'ave" do país, uma excUl'"ào ele estudaR das questões Icad�rias para � seguão. Pre- que necessitar a Petrobrás para divulgar seus feitos e para
sôbre um fato lastimoso de de. que cumpre considerar como problemas ele cacta re- cedH\.m o corteJo o marechal I levar a cabo o movimento de e3clarecimento da opinião
que foi vítima um estudante COM. A PALAVRA OS PO· gUio, o Presidente Juscelino reservou a Snnta Cata- �ntra, o brigadeiro Eduardo pública, angariando, assim, confiança maior do que a que
nesta última .2a. feira. DERES COMPETENTES. l'ina a distinção duma primasia, iniciando em Flo- G')�nes, o sr. Carlos Luz, pl"e- 'já lhe devota 'o povo brasileiro.
F'ilinto Caldeira Bastos, (ASS.) JOSE' MICHEl rianópolis I1.quela pl'o.ietada peregrinação presiclen- siclente da Câmara, o sr. Ne- Eis duas atitudes. A economia do brilhante matutino

filho de uma tradicional fa- CHEREM cial. I réu Ramos,
. p�'esiden te ':I0 carioca por certo se ressentirá com essa medida. Mas aci-

,

ia de nossa terra, foi vil- Nií.o será preciso acentuar a significaç.n.o políti- Seno do, o mmlsü'o da Vla- ma dos lucros d�vem pairar os superiores interêsses da
n�el1te agredido por ine�cru-I ea dêsse g'esto do eminente patrício, que terá de ocu- çiilJ, sr. Marcondes Ferraz, pátria, que a Petrobrás' tão bem configura, nêste século"em
pulosos soldados (em nume-

I par a Presidência da Rej)ública dentro· de três me- o sr. Raul Fel'l1andes, minisc que o petróleo manda, a despeito de tnclo.
1'0 ele seis) de no.>S"a políCia ses. Nem se dign. que, nessa disLinçfLo qUe cpnfere a tl'O do Exterior, e outras au- Honra, pois, ao �léÍ'ito.
militar radicados ao D.O.P.S.

.

Sant.L Catarina, fazendo-a o primeiro Estado que vi- toridades, além de pesso:ls Florianópolis, 10-11-55.
O que mais nos estarr'ece sitará após eleito, haja apenas uma deferência ao I.�a família do extinto.

Am-l.�
...-'....--�......'Vv�w.-.........,....._...............,.-_......,.�....._.................""

não é o simples fato da a- convite do Pl'efeito Osmir Cunha, que foi um dos parada por amigas, a viúva INSTITUTO DOS ADVOGADOSgressã:o em massa, mas a fal- seus mais ardorosos cOlTeligionál'ios ele campan hn do general, Canrobert atra- ..
.

.
.

ta ele lhaneza no trato, com- em nosso E;:;tado. O que mais se evidencia é que Flo- vrso;;ou o cortejo, dirigindo- I

Ele'lca-o da nova '-D'lrefor'lapreensão por parte ele poli- rianópolis, a pl'imeira Capital a ser visitada. pelo e- se para o carro em que a

ciais que só entendem o leito do povo brasileil'o, não sofreu, nem sofrerá aos companhou até o cemitério Realizar-se-á �o dia 7 do do uma para Presidente e
exercício ela função fazendo olhos elo novo Presidente da República a influên- cOl·tejo fúnebre.

corrente, das 17 ás 19 h01'as, I Vice e a outra para os de-
1LO cLt viol,�ncia, quando de- da convencional das velhas l'azões de ordem geogTá-

no edifício do Montepio ·e�o I mai� cargos da Diretoria. O
viam solver que"tões de roti-

Mas cuidado com as imitações fica e politica que nos fizeram um pequeno Estado, :Antes de descer ao túmu
Estado, quarto andar, a ele1- Instltuto, que se encontra

na, dentro dos preceitos que desimplespilulas"vermelhinhas". encravado entre outros de maior preponderância no lfl, 'la cemitério de S. Fran· I t· fNunca a imitàçõ9 vale tonto· ção para a Diretoria elo Ins- em sua ercelra ase, pro-
regem a eclucaçào. quanto O produto original imita· cômputo elaR fôrças de opinião nacional.· (;jsr>(I Xaviel;' (escolhido pele tituto dos Aclvogaç!os de San- moveu varias conferencias e
Q per'nll·ta o CeI. I, do. Exijam sempre os conceitua·

S '.. C t' b d notÓ\7el'� estndl'dtU!'l O g("l·�l·al antes da Slla InOI'ue nos dos plLULAS VITALIZANTES (Côr an';';l a arma, erço e ú " , " ",., . r, . <
.

ta Catarina,' associação cul- 'participou do Congresso Ju-
Pedra Pires,

A

lançar nosso ��TisaTnl�uÃI1 �or�ua�E����À�� m,dor dos quais, entre os vivos, é êsse inRigne senn- tti, por ter sido alí enterra·
tural,' fundada em 1932. rídic.o· comemo r a t i v o elo

veemente apelo para com dor Nerêu Ramos, q1Ie se faz exponencial exprcssão elo seu filho) o corpo do ge- Quarto Centenário de São
il••o•••••eee.ui)•••••••••••••••••••••

..••••..••
ele cultura nacional, Santa Catarina recebe, agora, rQral Canrobert, foram-lhe O voto pOQerá recair nos

Paulo.
com júbilo e orgulho cívico, essa demonstração rle prestadas as honras milita- associados domiciliados nes-

Nas conferencias debate-
quanto se há projetado o seu nome, através dã ação l'es ele estilo. Diversos ol�a- ta Capital e que são os se-

ram assuntos especializados
de seus mais ilustres filhos, no cenário da nacionali- dores pI'estaram-lhe em no- gUintês: dr. Aderbal Ramos

Os drs. Waldemiro Cascaes,
dade. me (la sua classe e dos meio:, da Silva, dr. Altamiro da

A. Santaella e Osni Duarte
O PI'esl'dellte Jll,�cell'llo obt.eve, aliás, em nosso D(!líticos as últimas homena.· Silva Dias, dr. Clamo Gus- . .

t d.". Pereira, magIs l'a o no Dis-
Estado uma. votação insofismàvelmente expl'esp-iva, gens. tenhotten Galletti, dr. Ed-

trito Federal.
que nr:o somente pôs de manifesto a. integração de O prin'ieiro discurso foi do mundo Accacio Moreira, dr.

�__,.",..

suas fôrças políticas mais ponderáveis no espíl'it"o �cnel'al Lott, ministro da Henrique Rupp Junior, dr. CIRILO JUNIOR NA
político das correntes majoritárias do país, como Guerra, séguindo-se os elos Henrique Stodieck, dr. Herci-
ainda salientaram a coesão estadual daquelas fôrças, t'C'jwesentantes da Marinha, lio J.1ão da Silva Medeiros, PRESIDÊNCIA
em que segura e pat.riOticamente se assentará n polí- (\;1 Aeronáutica, do Clube dr. João Bayer Filho, dr. João RIO, 3(V. A.) - Depois de

tica do novo Govêl'l1o da República. �';aval, do Clube da, Aero- Davi Ferreira Lima, dr, José uma reunião no gabinete do

Fato sobremaneira auspicioso para nós, Catari- nflllHcR, de um oficial reior- Boabaid, dr. José Ferreira sr. Nerêu Ramos, presentes
ncnses, e"sa visita. do Pres�dente Juscelino à nossa 1f'�do, do coronel Mamede, Bastos, dr. Milton Leite da entre outros os srs. Amaral

Capit:tI, merece ser correspondida, como na vet'Clarle hj.t>rprete' dos oficiais do Costa, d.r. Osvalelo Bulcão Peixoto· e Benedito Valada-

o scrá, pelo�iúbilo popular e pelo entusiasmo com que Exérc.ito, e .do sr. Prudente Viana, dr. Othon ela Gama res, ficou assentaelo que o

será éle recebido em Floria-nópolis.· 'de Morais, neto, presidente d'Eça, dr. Pedro de Moura sr. Cirilo Junior, vice-presi-

Cumpre acrescentar que, entre nós, o nobre Pre- da secão carioca do PR, qU'e Ferro, dr. Renato Gutierrez, dente do P.S.D. assumisse a

sidente eIeiLo eslará em únbiente de confi:1nça e ele luncara há alguns meses a dr. Salvio de Sá Úonzaga e presidência, durante a via-

cordií'.lidaele, proporcionando-se-Ihe a.quilatar dR e1e- CFli�Iidatura elo generai à

J
dr. Victor Lima. gem do sr. Amaral Peixoto à

ya�ão � flolidez da nossa cultura polí_ticl;l. . P1E'sidência-da R.epública. Haverá. dnas cédulas, 8en- Europ�
4",,,.

Edição de hoje' - 8 páginas

frei José franciscoGua�a'upe Mojica �m fforranó�olis
Apresentação inédita em José Mojica rar-se-á a-l�estamós certos, será a maior sob os ausplcíos de impor- râo à venda 03 ingressos pa

Florianópolis - Magníficos cO�1panhar d: �xcepcio�1ai3 apresentacá? artística, em) tantas firmas ele nossa pra- �.� o es�etáculo de J�sé Mo

cartazes da música mexíea- artistas da musica mexica- i nossa Capital. O espetaculo ca.
.

jrca, curo sucesso sera, ver

ua. brasileira e italiana n�, italinria e brasilefr�: �rei será t��nsmitido p�la �ád.j.o 1- A p�rtir de .hoje, .nas .�i- cladeiràmente, fora do Co-

:Ô-'Senthlo humano e social do Ricardo Hagman,. pianista Guan.\]a de Flonanopohs, lheterras do Cme Ritz, esta- mum.

espetáculo mexicano; Pedro Geraldo, te-
1"101' brasileiro; Dante Morelo,

O público ele Florianópolis cançonetista italiano e Guil

terá oportunidade de-presen- lermo Marceln, folclorista
cíar, no próximo domingo, às mexicano,

20,30' horas, no palco do Cine

Ritz, um excepcional espetá- A apresentação de José

culo de arte, estrelado por Mojica em nossa Capital de
Frei José Francisco Guada- ve-se aos esforços elo Pre

lupe Mnj ica, o popular José feito Osmar Cunha, que, em

Mojica do cinema, teatro e seu regresso para Florianó

arte, agora dedicando suas polis, encontrou-se casual
admiráveis qualidades elé mente com, o ramoso artista

cantor em benefício de ínstí- ; no avião ela Panai!'. Frei José

tuíeões de caridade. Metade Mojica aceitou o convite,
da renda do 'espetáculo de porquanto deverá atuar dia

,Jo",é Mojica reverterá para 5 em Lajes e dia 7 em Blume

obras assistenciais de Floria- I nau..

nópolís e' o restante ficará

I De nossa parte não pode
com o .religínso que destacará mos deixar ele felicitar o go

..... para OS inúmeros hospitais e i vernador da cidade por esta
asilos da América. I magnífica iniciativa, a qual,

DIA DE FINADOS

Mártini

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



2 Florianópolis, Sexta-feira, 4 de Novembro de 1955 o ESTADO
� �

--__. __-- ---------r-- ----__-- __-- -- __

.. <tCORDO" COM O ESTADO
S�TA CATARINA

AVISO
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.lDIIINISTIlACÁO
.

Iledaçio • Oficlaal, à rua COIl'
aelheiro Mafra, D. 160 Tel. 1022
- Cx. POlital' lU,
Diretor: RUB1IN1 �, _AIOS

FARMACIA DE PLANTA0MINlSTl!:RIO DA AGRICULTUkA
SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA ,,'LORESTAI.
REGIONAL Mês de Outubro

1 sábado (tarde) - Farmácia Nelson - Rua Felipe
Schmidt.

2 domingo - Farmácia Nelson - Rua Felipe Sch-

mobiliária ,Miguel .Daux
Tem a venda
Uma casa a Avenida Mauro Ramos
Uma 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 e um lote a Avenida Santa Catarina -

Estreito

A

Uma casa a rua 14 de Julho
- Uma casa de madeira em Barreiros

Duas casas no Morro do Geraldo-Estreito
Duas casas e eum terreno para loteamento no Morro

do Geraldo
Um lote na rua José Candido da Silva - Estreito
pois lotes a rua Moura - Estreito
Dois Lotes no Bairro de Fátima __:. Estreito
Quatro lotes no centro da cidade
Quatro lotes em Londrina - Paraná
Tem compradores para casas em Florianópolis des-

de cem a quatrocentos mil cruzeiros.
Negócio a .dinheiro,
Informações na IMOBILIARIA "MIGUEL DAUX"
Rua CeI. Pedro Demoro 1541 - 10 andar Estreito ou

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

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

A Deleraclil Florestal Regional,
no sentid.. <te coibir, ao máximo pos

sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de Impe
pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que
acarretam tais práticas, terna público e chama a atenção
de todos os proprtetártss de terras e lavradores em geral,
para a exigência do eumprtmente do Código Flores';al

(Deer. 23.7$13 ele 23-1-!9�4) em todo o Estado.

QUEIMADAS E DÉRRUBADAS DE MA'l'O

:PRf -VESTIBULaRES
PARA AS FACULDADES DE DIREITO, FILOSOFIa,

ME·DICINA, FARMÁCIA E ODONTOLOGIA.

CURSO!BOSCO
l\latricula: Livraria Líder, até 31 de agôsto.
Informações: Local acima ou pelos telefones 2316 e

3661.
Início das aulas: 1 de ;setembro.

\ /' '_,-------------------_.

midt.
Gerent.: DOMINGOS r. ;PI -

AQUINO' 3 segunda-feira (feriado) - Farmácia Moderna -
Rua João Pinto.

KeprelleDta.at.. : 8 sábado (tarde) - Farmácia Santo Antônio - Rua
-

Repreientaçõ.. Â. 8. L�ra.
Felipe Schmidt, 43.Ltda.

Rua .'lenaGor n.nta., .0 - 6° 9 domingo - Farmácia Santo Antônio - Rua Fe-

an�:r:: 22-6924 __ Rio d. Janliro, lípe Schmidt, 43.
Rua 16 de Novembro 228 6U 15 sábado (tarde) - Farmácia Catarinense - Rua

andar laia UI - Slo Paulo. Trajano.
Nenhum proprietário de terras ou lavrador poder.. '

16 domingo _ Farmácia Catarínense _ Rua Trajano.
proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar, lSS�NA'fURAS

22 sábado (tarde) _ Farmácia Noturna _ Rua 'I'ra-
com antecedência, 1\ neeessãrta licença da autoridade ne- /

Na Capital
jano.

restal competente, conforme díspêe o Código il'lorestal em Anl> ' Cr$ 170,00 23 domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajàno.
seus artigos 22 fl 23, respectivamente, estando os infratores Semestre " Cr$ 110,00 29 sábado (tarde) _ Farmácia Esperança _ Rua.

lt li" d Nr IDterlorsujei os a pena ..." es.
A C , Conselheiro Mafra,

F OR i\MENTO
no r 0,00

_SE L EST �
,

.

Seme.tre Cr$llO,OO 30 domingo _ Farmácia Esperança - Rua Conss-
Esta Nepartição, pela rêde de viveiros florestais, em Anúnci J mediante �ontr'to.

lheiro Mafra.�

a to, n E t d dis
-

d tI
Os orijtin-t.ia, mesmo nio pu- ,

cooperaçao, qu� .m n em � s a o, poe e
_

mu as e se-
/ bllcadoa, pão serão de-olvido.. O serviço noturno será efetuado pelas Fàrmácias

mentes de espectes fleresfaus e de ornamentaçao, para lor- A direção não ae respoDlalm.a S t A tôni N t it d
'

-

F I' S h idt.

'

I 't 't'd � I an O n orno e o urna SI ua as as ruas e ipe c mi
neeímento aos' f.gricultores em geral interessados no reflo- p.e os, con,ceI OI eml I <la UOI I,-.

' " "

.' , _ tiiO. uIIInjldo.. 43 e Trajano.restamento de suas terras, alem de prestar toda orien(;ãçao A t t b I
-

derâ lt d
'

,

. . , . . .

I
presen e a e a nao po era ser a era a sem pre-técníca necessarra, Lembra, ainda, a possibilidade da ob- .

tori
-

dê t D t t
'

- , .

INF RMA'ÇOES
VIa au orrzaçao ' es e epar amen o.

tençao de empréstimos para reflorestamento no Banco do ,O· D t t d S 'd P' blí t b d 1955B il j d '7l1f d 15 UTEIS' epar amen o e au e u ica, em se em 1'0 e .

ras • com uros e 70 e prazo e anos.
L' O ld D'A

A

I •.

Os interessados em assuntes florestais, para a 6bten- --o-
' UIZ sva o campora - nspetor de Farmácia.

ção de maiores sclarecimer\tos e requererem autorizaçãa I
O leitor encontr.r', Du,a co-

d I·
.

d b
.

,

,
luna, informaçôel que nec .ita,e reençapara queima a e derru adas de mato, devem diàriamente • d. imediato:

dirigir-se às Agência!) Florestais Municipais ou diretamen- JORNAIS
.

T.I.fun. VENDE-SE AS SEGUINTES PROP-RIEDADES
te a esta Repartição, situada;' rua SI&nt03 Dumont nO. 6 O Estado :...

1.022 A Casa n. 12 na Rua dos Ilhéus (antii,a Visconde
FI '1'-'

A Gazeta ............••.. 1.666
em onanop"..,.. ' \ Di'rio da Tard. 3.679 Ouro Preto).

Telefônel 2.471l -- Caixa Postal, 395. A Verdade .. ,:........... 2.010 A Casa n. 13 na Rua Silveira de Souza
E d t I

.

f' A "j il F'l 1
.

I' S
Imprense Jficlal 11.688 '

n ereço e egra ICO: fc S va _, 01' anopo is, . C. HOSPITAIS As Casas nvs, -1 e 3 na Rua Sete de Setembro
Caridlld<1: Uma casa de estuque na rua Servidão Moritz, (Morro)(Provedor) 11.11.

t 6 14 C .. 18 000(Portaria) ., ,....... 2,016 com o erreno x , preço r" . ,00
Nerêu Ramol............ ..811 Uma casa de material com o terreno 10 x 30 no inicio
Militar .. 1.11', da estrada do Pantanal (lado da 'I'ríndade), preço Crill! .São Sebastião (Cala' 4e ,'I'

Saúde) 1.151 40.000,00
Maternidade Doutor C.r- A tratar com o Sr. Doralécio Soares ou o Sr. Silvio
los Corrêa .. '........ 1.111 S 1 1CHAMADOS UR- ons n

GENTES
Corpo de Bcmbeíros •••• 1.111
Serviço Lu. ,(R.clam.-
çôea) 0................ 2.'0"

Policia (Sala ComissArio 2.088
Policia (Gab. Deleiado).. ..611"
COMP·ANHIAS DII
TRANSPORT.S
All:REO

TAO •........ ,.......... 1.'700
Cruz.. iro do Sul '..... .. 2,1100 llparelha,e.. moderna e completa para f1ua\,aer ua...Panair ........••..•....• 1.551
Varji 1.126

-

radiolóVe••
L6id. Aéreo ....•......• 1.4.02 RadiografIa. e radioscopIa&.
Re.l ..... "............. 1.158 Pulmõetl e coração (torax).candínavaa • •• '......... 1.600
HOTÉIS Estomago - intestinos e figad.. (eoleclatoSTafla).

fLUX .....•.••...•.•.•••.• ..021 Rins e bexiga (Pielofuafia).Magestic .•.............. 2.276
UtMetropol I.U'7 ero e anexos: Hist�ro-salpin,.ograf1. com Insufla�

La Porta ..321 ção das trompas para diagn&stico da esterU::dade.
Cacique _............... I."'" '

Radiografias de ossos em I'cral.Central . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.694
Estrela ................• 1.171 Medidas es:aí.as dos diametros da bacia para orlenta-
Ideal ......••.•.••••..•.• 1.151 ção cio parto (Rádio-pelrimetrla).ESTREITO
Diaqu. .,................ II Dlà.rlamente na Maternidade Dr. Carlos Correa. ..r

--------.--------------------�------------------------------------�---------�'

Kua Deodoro esquina:da
Rua; Tenente Silveira

Viagem com segurança
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

lAPIDO {<SUL-BRASILEIRO»
Florianópolis - Itajaf - Joinville -- Curitiba

Agência: Raios x
\

18AN'CfJdee-�f,'hITOIPOPULARI',

� AGRICOLA I I

Rw:: :r�,'16 ."

fLORlANOPOllS -sra.. e�lc.rIno.,

Das 13 às 18 horas.
MIí:[,ICO TOperaçõea' - Doençu de 8e- 'elefone: Consultório

nhoru - Clínica de Ad.ltol. 8.415
CU�80 de E.peciali&açio no 1 Rsidência' Rua 'J0.6 doffospItal 40. Suvidor.. .0 •• _ :' •

tado. 'Vale Pereira 158 - Praia
(Serviço do Prof. )lariano •• da Saudade _ ConueirolJ.Andrade) ...

Consulta. - Pela maDlai .0
1I0spital d. Cuidade,
A tarde daa 1510 h. Im dlaD-

DR. NEWTON te no conlultório 'Ku. Nun••
, I DR.. JOS1: TAVAP..ES D'AVILA Machado 17 :l.quilltl •• Tlra-

DR. JnY TO DOl'W J IRACElI.· .� CIRURGIA GJI!1hL dente�. ·rel: 2766
U.LoJ. � :aUl..

D � S .. I RealdencI. - na Pre'ill'Dte
VIEIRA MOL::!!'STIAS NJlRVOSAB li oençu ae eDlloral - Procte- Coutinho ...

" MIINTAlS - CLINICA G�j.RAL lo&'ia - �Ietrlcliad� 116dlc. cLINICAIt:D1vO

I
Dr Serviço Nacloaal •• DOID- Consult6rlO: Ru. Vitor I.i- d.1ISPBCIALISTA .I OLHO�, ça!l .Mentai.. "eles n . .,28 - Telefon.: 1107. OLHOS _ OUVIDOS _ •OUY;IDOS, NARIZ • GARGAN�A Chefe do Ambulai 'o :� lliCi:;- .

Consulta.: Da. li laor•••m • GARGANT.l
Ii.l II

1TRATA••NTO • OP.UQI·L3 ne Mental
'

diante:. . DO Clinica Geral
Infra-VerJIlellao - NabaU... -I Paiquiatr. do lloopltal -

ResI<]encla; Fone, UII DR GUERREIRO DA I'ONS DR. NEY PERRO�
,

.' Especialista em moléstias de Senhoras e viaa uriná-Ultra-8o..... Colônia S.nt'An. Rua: Blumenau n. '71. éh f d S
.

d
ZC"

MUND ,rl·aS.(T.rata••at. II. 11..1111.. ce_I Convullloter.pia p.lo 31.�o-
'

DOENÇAS DO APARlÍLHO DI- NO : eH o 'terlvIdço FI 'i OTO]tI- _,
o�araçio) , h ' d- I I li

'

,GESTIVO
- ULCIIRAS DO .S-' o OSpI a e ar an6p01l. Formado pflla F.culdad. Nae�' Cura d' I d i f"

.

Anelo.reURolCopI. - a_eolta •• c. aquI) III /�ar lU? n�1!. tn ,'�a- TOMAGO 11 DUOD.NO .AL1IB Possue a CLINICA Q. APARJI- Daol d. lí.edicina Uni', I:uidad. r� lca aS n ecçues aiuaaa e crolllc&s, de
OcnIOI - lI04er•• t:

.

..,•••••• pia. :Maiarlottr�p�. PI!CO,.U.;'.,;", GIÁ.DERDlATOLIJGIA ii CLI: LHOS MAIS MODJIIRNOS PARA do Bra.n aparelho -jlenito-urinário em 51mbos os sexo..
'

.a Ot.-Il1.ola1'lalrol." (laJe. t C�NS��T�S'li �ç. III
� q�i -! NICA G"KAL

' TRATAMENTO dai DOJlNNQÃS RIO D. JANJlTRO Doenças do aparelho Diaestivo' e do illatem. Iervoa"'.•• Eata4.)
IIS a. • ora. ':\;),

DR JULIO P
da ESPECIALIDAD., Aperfeic:oamente na "C••a •• .. v

Horirlo da•• àl 11 ..",r"lI' 'l(mBnàll't G 'b Idi
•. AUPI'l'Z ConsJllta. - p.la - maDIli •• Saude São Iiruel" Horário! 107i ás 12 e 2� ás 6.

dã. 18 à. 1;: )or... "� de G�ne:�laBi��n:O\1;l.••qUhw_ FILHO'"- IUJSPITAL. Prof. Fernando Paulino Consultório: R. Tiradentes, 12 _ 10. Andar - FOll4!:
Conl1llt6rio: - Rua VI'" il.!- RJilSIDBNCUa AlUI Boc..,itn. Ex interno d. Boa enferm.ria _,A TARDII - da•• a. •

.

- I Interno por I �'lOS, do S.rnço f 3246 _ _

r.l.. II - J'OD' 18'11.
, 1311 Tel.2901 e Serviço d. raltro-enterololfia ln, CO�SULTOlllO, de CIrurgIa

I': .•. '.

Rei. - Rua Slo 101'11 I' - da Santa Caaa do Rio d& J.n.iro CONS,JLTORIO - a.a ii•• I Prof. Pedl:o d� I!ouu Resldencla' R Lacerda Coutinho 18 - � (Chácara
Fon. un. i DR. ARMANDO VALi- (Prof. W. Barardinelli)., IILHE�S nO 2 Bltaglo ,!,or : ano na ....ter- d.o Espanha) _:_ F�ne' -8248

'

----------------_ Curso de n,;:urololfi. (Prof. ,REuIDENCL\ ,. ,.llp. SdI- nId,lId� - 1I8cola" • '.

DR. SAMUIlL FONSEA RIO DE ASSIS I AustregeBilo). mldt nO lia Tel. 21611 Prof. OthlO Roril'.ill'ue. Lima
CIRUItGIAO-DENTISTA Do. Serviço. de CliDlea Iata&Ul Ex interno do HOlpita: maHr- ,Interno por 2 "no do P nto

Clinica - Cir1lrgia - Pro".' da A...ldêncl. MuDlclpal • IIM- nidade V. Amaral. DR. ANTON�O MONIZ Socorro

Dent'ri. pital de Carldad. DOENÇAS INTZaNA.I RAGAO OPERAÇCBS
Ralol X • Iatr.-V.ry.:a.. CLiNICA IIt:DICA DJI CltUX- Coração. ll.t6maco, hlHdiao, DE A CLlNlCA DR �DULT '1 '

CODault6rio ....I•••eial :a.. Q.ÁS • ADULTOS ftrado • vi.. biUar81. 1:181, CIOYa- CIRURGIA TRBUJ(A',rOLOGU DOlllN(.iAS DIl ..J.NI'úR.\S f
rlrn.ndó Iadld. •• ,- .ll.rria - rio. e útero.' Ortóp.di. CONSULTAS: :ho no.pital d. I
T.I.fon.: IlIi Co�.ult6rio: ]tUA Nun'l l!ila- CQnlult6rlof Vi_r :a.h-.l.1 Conlult6rlo: Jo&o �nto, li. Caridade diáriamente pela ma- j

Con.uIt.. : da. 8,11 Ú 11,1' chado," - CoD..IHI ikl 11 li ZI. Das 111 à. 17 dllriamin". nhã. ,

• dai U 00 ,. 18 laoral 18 hora. Daa 111 à. 18 laoraa. Me,nos ao. S'hadol RESID1INCIA: - R' a :CU.rtl"Exclú.iv.ment. eom laora mar- K.a::dência: Rua Jhr.claai Cí.i- Residênci.: R.a Bacai.n II. Res: Bocaiuva 115. Shutel 129 - Telef. 3.288-
..... L lIlerm�, 6 -- rODeI 1'7111 Fon.: "58. Fon.: - 1.7a. Florianópolis. _

,

DRA. WLADYSLA.,.A
I

DR. L LO:BATO DR. VIALMOR ZOIBR
W. KUSSI , J'II..HO I GARCIA,

.\ Doe.ç.1 '0 aparelho re••tr.t6rio,'Dlp!olll." tilia r.cu!..... R.-
I TUBJlRCULOSB cf...l i. Mediei.. tia UlÚYI1l'.

DR. ANTONIO Dm

,'RADIOGRAFIA
11 RADIOSCOPIA I Ililade do Brun '

'MUSSI DOS PULMOIIS Ex·IIlterno por CODCUIO" 1Ia-
_ IIflDICOS - Clrngla do TorA][ I ternld.C:e-Eleola

CIRURGIA JLtNICA I Formado pela F'aculd.d. Naele-, (Senlel 110 Prot. Octblil'"
G13RAL-PART09 nal de MediclDA, Tl.l"Joglata' a' tlrltrueI Um.),�

Serviço complclto • up.d.U- Tl8ioelrurll'1l0 do no.�'t!i.l Me-- l1x-lntl!rno do Serviço df. Clr.r-
udo da. DO:aNQAS DIl SlISHO- j rh Raa.JI I ela .t. HOlplt."ll L A. P.... T. C.

RAS, COIL modor:nol métodoli Ih Cura0 àe elpeclaUaaçl. "elll "

io Rio d! J.nefro
diagnÓJl.j!dco. I tratamento. S. N. 1'. Ex-b.l.terJII'" o .x-&lIII ... MediCO do HospItal de Carl'dade

SUL'P0SCOPIA - HIST!i:l.O - tente tle Cinr.na tll;\ Pr.f, U.a e da Maternida'!_e Dr. Carlos

SALPINGOGRAJ'IA - JI.':'Ã' Q. GufmarAefi (lUD�., Correa
LIS.O BASAL Conr: Folip. 8clamid'," -- DOJlNCAS D. SJlNnOLU -

.. K.dloteupla Jl6]i' oa". e.rtal� }i·on. 111101 PARTOS - OP�BACO.S
Eletrocoaiulaçio - lIaloa ;Jltra i Atend••,tII laora lIluea'.. Con.: Rua Joio Pmto D. 111,
Violeta e Infra Ver"UelliI.. Ru.: - Ru. ..t,v•• J1InlO1, dai 111,00 à. 18,00 110 ......
C"õ1lJult6rio: Rua Trajano, n. 1, 80 - F.one: 2I1i6 �el. m.nhA .ten•• dià-

l0 andar - .dlficlo do Iont61llo. rIa�ent. no nOlpltal de
Hortirio: Da. 11'6. III llorllll - DR. YLMAR CORMA ,C.arl�ad•.

Dr.• aSSI. CLíNICA IiItDJCA lle81dencIa:
I

Daa 15 la 18 lI.or81 - Dr•.
'

CONSULTAS dali 10 _:_ n !iQ-
Rua: Gener.1 Bitttncoun D.

IUSBI ra.. 101. Telefon.: 1.11111.
Re.idAne!aa ,6.'1'1.1&11 Trom· Rua Tiradentt. :i - Pon. 1I416

powsky, 8••

•

IND\lIC'A,DÓR P'ROFI'SSI'ONAL D�. aO�fR�:rLSTOS
, )lll:DICO

'Com pritlca DO Ko.pll.. l 81f>
FraL,claco 'de Aliai. e aa "anta ;

Cas� do Rio ele Janelr. I
CLINICA MÉDICA
CARDIOLOGIA

Contultório: Rua Vitor ••1-
reles, 22 Tel. 2676.
Horários: Seiunda., Qu..rta. •

Sexta feiras:
Das 16 às 18 hora•.
Residência: Rua Fdip. Scla

midt, 23, - 2° andar, api. 1 -

Tel. 1.002.

MARIO DE LARMO
-

CANTIÇÁO
MtDICO

CLíNICA DE CRIANÇAS
ADULTOS

Doenças Internas
CORAÇAO - FIGADO -

:ruNS - INTESTINOS
Tratam�nto mQderno da

SIFILI�
Consultório - Rua Victor

Meirelles, 22.
HOnAlUO:

DR. CLARNO G.
GALLETl'I

"

I
'

- ADVOGADO -

Rua Vitor ••Irele., 110.
lONa: 1:"18 - FlorianópoU"

,

DR. MARIO WJ:N-
DHAUSEN

CLíNICA Mll:DICA D. ADULTOS
Iil CRIANÇAS

Consultório - Ru. Jl)lo Pln,
to, la - 'reI. iii. 7611.
ConsultaI: Dili • à. • 110r- '.
Resiàência: Rua ••""e. .t

nior, 46, Tel. 2,812.

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMIlIDA
ADVOGADO

l!llerit6rlo • Re.idênci.a
Av. Hereilio J;us, 11
Telefon.: 1146.

ADVOGADOS
DR. JOst MEDEIROS

VIEIRA

DR. VIDAL DUTRA FILHO
MÉDICO' DE CRIANÇAS

Consultório: Felipe Schmidt,'
38 (das 14 à� 17 horas)
Residência: Tenente Silveira,

130 (F<>ne ,11165)

DR. HENRIQU. PRU:iCO
PARAISO,

DR. ANTONIO BATISTA
JUNIOR

CLINICA IlSPECIALI%A.D.. D.
CIlIANçn

Conault.. d.. II, ii 11 horaa,
!tu, • GoD'. Padre Biru.llnlao.

12.

- ADVOGADO -

�aixa Pu.tal lia - ltaja!
Santa Catarin•.

Dr. Lauro D-aura

Dr. Cesar Batalha da Silveira
Cirurgião Dentista

elinica de Adultos e Crianças
Raio X

Atende com Hora Marcada
,

Felipe Schmldt 39 A Salas 3 e 4

-

Lavando com Sabão

\?irge_m Especialidade
da ela. IIIIIL IIDUSIIIAL-Jolulllle. (.arca �registrada)

economiza-se tempo.:ae dinbeiro
Sf>.eÃ��:R�tÁ,
EspECIAl IDADE

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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'< / Dia 5 de Novembro .-" LUX-HOTEL" -- Dia 5 de . Novembro
"CHAPÉUS E� _TELEVISÃO" - UM DESFILE AINDA INÉDITO EM NOSSA CIDADE, EM BENEFÍCIO DA "IGREJA DE SÃO

DEU", DESFILARAO COM OS MODELOS .CONFECCIONADOS PELA SENHORA DOROTÉA CARVALHO COUTO SENHORITÁS
"GRAND-MONDE"

'

MESAS NA PORrrARIA DO "LUX HOTEL", AO PREÇO DE CR$ 300,00
••••••••••••••

-

•••_.-••
-

••=:••:-.::.:-:::-••::-::.:-:.7..�.�.-••�.�.-••-.-...---.-••-.-.-...
-

••
-

...-.-.-.-••-.-.-......1./--v-.-·s-i-t-a-a-'-c-a-s-.a-o-p-a-.t-e-r-o-a----V-·-.-o-c-e-"--s-a-b"-i-a--q-u-e--Zury Machado, e... ii •••

LUIZ GUIMARÃES JUNIOR

ACONTfCIMfNTOS SOCIAIS I
.............�d..... .. .

Com prazer registro em minha coluna. O. contrato de ANIVERSÁRIOS
casamento do sr. Paulo Bauer Junior com a srta Miriam
Nobrega. Aos noivos e dignas familias felicitações da FAZEM ANOS, HOJE:
coluna social. /'

x x x MAESTRO ISMAEL
Na cidade de Blumenau. Esta de casamento marca- SOUZA

.

do para o dia 12, o sr. Francisco Hoette, com a encanta- O venerando conterrâneo

clara snta. ""Herotides Lenzi. A recepção aos convidados Maestro sr. Ismaél Benedito

será neal izada nos aristocráticos salões da Sociedade de Souza, alto funcionário

Tabajara. A coluna Social deseja aos nubentes e dignas do Tesouro do Estado, já em

familias os melhores võtos de felicidades. gozo de merecida aposenta-
x x' x .loria, vê transcorrer, nesta

Contrato de Casamento . data, o seu aniversário na-

Em à noite de Sábado marcaram contrato 'de casa- talício,
menta a srta, Rosinu Donner Neves, com o sr. Guida Pessôa largamente rela-

Campos Mendonça da sociedade Mineira. danada nesta Capital! e no

Aos noivos cumprimentos da coluna social Estado, muito estimado e

x x x :espeitada por suas eleva-

Recepção: Na luxuosa residência do sr. João Mus- das qualidades mora es e iÍ1-

si, em a noite de (28) foram recepcionadas pessoas ami- .electuais às .quais não fal
gas quando o Sr. João Mussi, festejava mais um aniver- tarn entre outras virtudes

..-;' sário. Sem duvida foi uma reunião elegante, estavam [ue lhe ornam o caráter

presentes elementos de destaque da sociedade, autorida- adamantino, um coração
des e a presença de S. Excia. O Governador do Estado. formado no cristianismo,

x x x sempre voltado à pratica do

Sábado n o 1..11.' Hotel; Notava-se a elegancia da srta bem dentro dos sadios prin
Tereza Fialho, que jantava em companhia do Dr. Wil- .ipios de seu magnan imo

son Melro. coração, norteando-lhe a vi-
x x x ia de cidadão útil à coleti-

A,PE__§!A__l>A �AINHA zidade, enseja a data de seu

Srta. Norma Couto, l'airJlf.--'-(10·-"I.ub..e.JUl�Agôsto :HJ,talício motivo�"a que

organizou uma bonita festa americana aonde divertian- várias ê slglTIlÍcatiêai'5- F.�

se pessoas amigas de Norma.! Norma, recebeu os convi- nenagens sejam prestadas
dados com aquela graça e simJ!,licidade que lhe é natural .ielo grande número de amí

e assim. foi a despedida, de seu reinado pelo veterano XII gos e admiradores.
de Agôsto, O ESTADO formula 'ao

C0l11 um suntuoso baile de gala /:la noite de sábado dia

(29) a nova diretoria do Lira Tenis Clube, festejou o 29°

aliiv.ersár�a de sua fundação. Artisticamente decorado es

tava o salão e as lindas folhagens deram ao mesmo um

teque todo especial.
x x x

Na animação, da orquestra dirigida pelo sr. Abelardo

------�-ouza. Os pare.; pouco chegaram ao Salão dançando ani-
-<m amente. Os tafetás, rendas e tulles, assim como as pe-

dral'! s, deram nesta noite, um verdadeiro desfile de mo

das pela sua apresentação. Em meio a fésta a diretoria
elo Lira escolheu a sua rainha, nada mais -justo e mereci
do -o titulo que foi elado a srta. Lia Capéla. Srta. Lia, ao I -----,---
receber a faixa simboliea de "Miss Lira 1955" teve calorosa
salva de palmas, muito gentilmente agradeceu prometen
do zelar pelo seu Clube c1Ul'ant� o reinado. Parabens srta.

Entre os convidados notava-se a graça e beleza da me-

� nina moça Sonia Barbato. A srta. vaíescka Viega se fez

acompanhar do sr. victor Luiz Sampáio srta, Olga Vieira,
notava-se muito. alegre. Srta. Gloria Gonçalves. Srta. E

vanilde Maria Lenzi (Miss Cha,rme) usou nésta noite lindo
taílleur, r1a mesa do S1'. Luiz Daux, sr. João Duque Gon

çalves e sr. Gastão Silva, as srtas. Iná Machado, srta, Rose
Rupp, e a cronista Emíly.

....
O sr, Telmo Fett, tomava seu uísque discretamente ba-

tendo papo com o sr. Sérgio Alberto Nóbrega e Arturo

Bussi. .�
- Não há d,úvida que a fe.sta de "(IespéLlid'ã' do reina.elo de

Norma Couto foi bastante concorrida. /
.

x x x ./.
Festejou mais 'um aniversário dia (31) o sr. Francisco

Medeiros, figura ele destaque nos circulas sociais e comer

_

ciais de no_s.a cidade. A rolnna Social deseja ao 81'. Medei

ros sincétas feliei taç.ijes.
x x x

A elegânte da noite de domingo no "Cine São José",
quando exibia o filme Pirata SangrentJJ, foi a Sra. Maria

:,A. Ramos esposá do Dr. Nel'êu Ramos Filho.

/

x x x

BAILE DE GALA

Lia.
x x ·x

Entre OS presentes notava-se sua Exa. O -Governador

elo Estacl,o e Exma. Sra.' Secretarias do Estado,' outras au

toridades e delegações ele cid:ldes visinhas que n03 deram

o prazer de suas presenças.
Pambens ao Lira e seüs dirigentes pela bonita fésta e

escolha da Micos Lira 1955.
x x' x

A coluna social cumprimenta ao Sr. Luiz Daux, pela
data de seu aniversário ocorrido ontem dia (4) desejando
sinceras felicitações.

x x x

Finalmente sábado, "CHAPÉUS EM TELEVISAO" lin
dás guriotas desfilarão no salão do Lux Hotel.

I ��
,._._..................- ••�.�._._._.....�.._.....�--...�........"-.,,,..r..__ -,

DR. JOSJ<� TAVARES IRACEMA

DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS. CLINICA GERAL

Angustia-Complexos-InS01üa-Ataques-Manias-Proble
mática afetiva e sexual.

Do Serviço Nacional ele Doenças Mentais_ Psiquiátra
do Hospital-Colõnia Sant'Ana.

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

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

CHURRASCO

oenquísto conterr â n e o e

'amigo, votos de muitas fe
cidades, associando-se pra
serosamente as inúmeras ho

nenagens de simpatia e a

preço com que ver-se-á cer

cado o ilustre aniversarian
te.

jovem Luiz � Boabaid
Oaux, f ilho do sr. Miguel
Daux, e sua exma. eSPQsa d.
Lídia Boabaid Daux;
- jovem Mauro Gil, filho

lo sr. José Gil, alto funcio
.1ário do Banco do Brasil;
- sr. Guilherme Niebuhr

Jl'. alto comerciante em

�l'usque :

- Brigadeiro Epaminon
_ias Santos, ex-comandante
la Base Aérea de Florianó
Jo\is e urna das gTannes fi
guras de nossa F. A. B.

_:_ S1':1. Layla Fréysleben
'<'el'reil'a, esposa do dr. Claú
lia Valente Ferreira.
- sra. Gertrudes H. Ne

res, residente em Brusque
- sr. Nelson Machado,

comerciante;
- sra. Isolina Avila Lo-

Jes, esposa do sr. José Lici
lia Lopes;
- sr. Osmar Nunes, des

tacado comerciante.

Preceito' do Dia
IMPORTÂNCIA DAS

FRUTAS
As frutas, em geral, são

ricas em celulose, substân
cia que não é digerida como

os demais alimentos, mas

que aumenta o volume das
fezes e obriga o intestino a

funcionar. De modo geral,
as frutas contêm celuloses,
mas esta existe em grande
abundância na laranja, tal1-

g'erina e lima.
Livre-se da prisão de
ventre, comendo frutas,
diàriamente, no interva
lo das refeições e du
rante as mesmas. -

SNES.

Nas principais capitais do País, os grandes magazins
.idotaram uma praxe interessante e de resultado altamen-I,e econômico para o público: a venda do "artigo da dia".

Diáriamente êsses estabelecimentos expõe à venda,

10-1i? na porta de entrada, uma artigo de utilidade imprescin
:hvel por preço relativamente' baixo. E' assim um motivo
Ie propaganda da casa e é, prínctpalmente, um motivo de
/aüosa economia para os seus .clíentes:

Naturalmente deve' tratar-se de a r t i g o com

_)rado em quantidades expecionalmente grandes, para se

_Joder obter a custo' menor. Sem isso não seria passivei ore
.ecê-Io por preços bastantes mais baratos dos normais, co
.no, ainda, não seria possível atender à intensa procura
lue êsses preços provocam.
-

l-iãe havendo, por ora, possíbilldades de êxito absoluto
rara a in1'tó't:i-a�Q.,__rlo "artigo do dia", resolveu A MODE
':"AR lançar à venda: já iiaJ.nose�,::,'-E!. 2ft. feira, o "artigo de
.neía semana". Portanto, cada 3 dias de cáàa---5G-"1una. será
rxposto, logo na porta de entrada, um artigo de utilídatte
.ibsoluta por preço bem trl-ais barato do que o normal.

Dentro do cálculo de 'preço mínima não haverá possl
rilldades de .qualquer redução ou abatimento. Também não
;e fará venda' de mais de Uma unidade para cada compra-
Jor.

-

No próximo dia 7 será exposto à venda um artigo de
.náxíma utilidade. Qual? - Aí fica a pergunta que poderá Vlolscão da Consfitul'ca-o.er respondída pelos !lIOSSOS leitores, por cartas enviadas à . 1

'irm�� ou a Rádio Diário da Manhã, até sábado dia 5, ás. BUENOS AIRES, �1 .(U._F_) 1ue as iní'.li.açÕe� legais come
,O hor�s,da mànhã. As rê-&PQs�a$ ,_c.\;l:l:t�·:-súãb;ooí·tea(tãSn!T �. 1\- comiS'sâo m ves'tig-adol:a -tídas -potrc11l1lC1' C'tl1ismei�ada.s
;al'de do mesmo sábado e o felizai-do terá o seu nome cita- ecomendou fossem pl'Oces- em numeroSos casos, crimes
ia pela dita einissora e receberá, gratis, uma uJilidade' d� ndas o ex-presidente Juan de traição contra a Repúbli
l1'tigo exposto para venda como "artigo de mtlia 'semana", > "�":<-. ca Argentina. Disse ela que
juanto ao artigo que será vendido na 2a. meia semana D'oni.ingo Paron e os repre- Peron violou o artigo 20 da
t

'
'

s o e, de 5a. até sábado, os palpites poderfw ser enviados ,entantes do partido peronis- Constituição. Ao todo, são a-

té is 10 horas de 4a. feira. ,a no Congresso, pela apro- cusados 274 legisladores pe-
Como A MODELAR pretende lançar à venda como "ar.. vação de leis anticonstitucio- l'onistas, inclusive o vice-

19o da me]:], semana" mercadorias 'variadas, portanto,
.

dE' nais. A comissão declarou presi(lente Alberto Teisaire.
/àlol'es pequenos, médios; e também grandes, é de se ima.-
�inar a repercussão que terá esta iniciativa do popular es

�belecimento, cuja variedade de estoque é bem conhecicl:1
; que inclue utilidade p�ra tâdas as classes sociais, isto é

lUl:a ricos ou pobl'es, para senh:::Jras, crianças e homens,
(�;sjm como pam o confôl'to c embelezamento do hir.
·�-""·-_"J'",,,,,:-...·,,·,,-,,,,,,,,. •

..·.W.:Jll'� ""-"",,,,,,,,,_,,_,,,,p�...
. SECA INCLEMENTE .

No Sertão de Pernambuco

Como a ave que volta ao ninho antigo,
Depois ele um longo e tenebroso inverno,
Eu quis' também rever o lar paterno,
O meu primeiro e virginal abrigo .

Entrei. Um gênio carinhoso e amigo,
O fantasma talvez do amor materno,
Tomou-me as mãos - olhou-me grave e terno,
:E, passo a passo, caminhou comigo.

Era esta a sala (Oh! se me lembro! e quanto!)
Em que ela luz nortuna à clarrdade,
Minhas irmãs e minha mãe ... O pranto

Jorrou-me em ondas ... Resistir quem há de?
- Uma ilusão gemia em cada canto,
Chorava em cada éánto uma saudade ...

Ma·is orna ioovacão proveitosa para
·

o púbiico Ilorl8D'opolitano

RIO, 31 (V.A.) - Il1lune- sados por falta de verbas. A
'as familias flageladas co� I situação tende a piorar - eli

,negam. a aparecer em varias zem os despachos de Recife
�idaeles do interior de Pel'- - e tudo indica que haverá
lambuco, inclusive em Pes- a repetição elas cenas cruci
queira, devido à inçlemencia i antes de 1952, quand:o mais
da seca. Perto de 2 mi! lr::J-: de 3 mil flagelados invadi
mens encontram-se sem tra- Iram cidades, assaltando o

ba.lho, pois os serviços das 1'0- comercio, armados de foices
dbvias encontram-se parali- e enxadas.

·_·���DM�MiIHAO�ôfMUoAS"'�'-··�
Distribuicão do Servico Frorestal

,
. ,

RIO, 31 (V. A.) - No pri- de Estatistica tl Divulgação
meiro· semestre do corrente! do refel'ido Serviço um total
.•no, cerca de 3.000 pedidos I de 1.091.306 mudas de essên
'le mudas de diversas espé- cias florestais foi distribuido
�ies foram atendidos pelo ele janeiro a junho últimos.
3erviço Florestal, do Ministé- aos Estados do Pará, Mara
rio da Agricultura, que de- nhão, Ceará, Paraíba, Per
mostra o interesse desperta- nambuco, Alag'oas, Sergipe,
do e111 nossos meios rurais Bahia, Mato Grosso, Mina,s
pela campanha de r,eflores- Gerais, Espirita Santo, Rio
tamlmto empreendida por a- de Janeiro, Paraná, Santa
quele órgão. Catarina e Rio Grande do
Segundo informa a Secção Sul.

/SI

JUDAS TA
DE NOS S O

.. - '....:�

o PRESIDENTE JlEITO
Viajará a diversos Estaaos

RIO, 31 (V.A_) - O sr. Jus- 15 de novembro proxímo. O
celíno Kubitschek íntcíará presidente eleito .contínuará
aínda esta semana a realiza- nessas viagens enquanto aqui
,ão de visitas a03 Estados a estiver sendo travada acha:'
:rtle dará sentido de agrade- contra a sua eleição. E, aliás,
.!ilmento pela votação que re- o candidato vitorioso nas ur

iebeu. A primehu visita será. nas a 3 de outubro pretende
'l,t> Cearão Já estão progra- fazer tambem uma víaaem
madas a�i..:;t·j;p o ft Porto Ale- aos Estados Unidos e á Euro
gre a 9 e a. Ribeirà;1='l-i;;':: .a, 1 It. em dezembro proxímo.

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

PERON ACUSADb--=-�-

Participação
VlUVA MAnIA CASCAES

ARTHUR MANOEL DE
SOUZA

e

SENHORA
Participam aos parentes e

pessoas de suas relações o

contrato de casamento de
seu filho ARTHUR com a

Participa aos parentes e

'jessoas de suus relações o

�entrato de casamento de
:ua filha ELZA com o Sn1'.

sl'tá. Elza Cascaes.
ARTHUR e ELZA

confirmam
Estreito, 31 /10/1955.

Par.licipação
JOSÉ FERNANDES NEVES

E SENHORA
Têm o prazer ele participai.' aos seus parentes e pessôas

je suas relações o contrato de casamento ele seu filho
GUIDO com a Senhorita Rosnia.

Florianópolis, 29-10-55.
RAYMUNDO DE MENDONÇA

E SENHORA
Têm o prazer de participar aos seus parentes e pessôas

:le !mas relações o contrato de casamento de sua filha
�OSNIA CQm o Senhor GUIDO.

Pará de Minas: Minas Gemis, 29-10-55.
.

ROSNIA E GUIDO
NOIVOS

Participação
Matilía participa aos' parentes e amigos de seus pais

3alomão Mery e Edite Pinto Mery o nascimento de sua
rmãzinha MARA IZILDA .ocorrido na Maternidade Dr.
Jarlos Corrêa no dia 25 dêste.

4VENTURAS Doi'ZE-MUTRETA
/

NA TERRA DO FOGO
DEOCO, 31 m.p.) - Uma

expedição científica italiana,
que pretende explorar a cor-

W-�-J"_'_-"""-.-_-_-.•�--"'''''''.''''�._''�-''-''-.r.'''''''-''-�''''''''''_'''_'''_'-'''''''-- dilheira ela· Terra de - Fogo,
partirá da Itália em 4 de no-

? vembro próxim:::J.
• Essa expedição, organizada

ALI NA CHUHUASCARIA SÃO JORGE, NA RUA pelo padre salesiano d. AI-

FREI CANECA N0 103 É O MELHOR. NÃO PASSE berto de Agostini, será cliri-'

",.l\IIMS A "PON:rE AJ]É'� .PARA UM. BOM CHUI;tRASCO .. gida p�l.9 pr: fessPJ: gursepplt

1\TENDEMOS ENCOMENDA PREVIAMENTE PE- Morandini do instituto ela

�LO TELEFONE 2727. I Páelua. I
�

.�

?
.

..� ,,.

..
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, Florianópolis, Sexta-feira, 4 de 'No-vembro de 1955

Estado Esportivo"
� _ � � � ..

"()-"

�

'«f���if0_J

lmocionante: o Cam�eonato Brasileiro oe Vela
ATÉ o 2° DIA DE DISPUTA VENCEM OS PAULISTAS, SEGUIDOS DOS CATARINENSES E GAUCHOS - o GAUCHO ALFRE-'
DO BERCHT CON-QUIS�OU o CAMPEONATO BRASILEIRO INDIVIDUAL DE VELA, SEGUIDO POR GASTA0 ALTMAYER,

lAMBEM GAUCHO E LUIZ FARIA, CAlARINENSE
bandeirantes triunfaram, com 6.632 pontos. I mayer e Giodarich, gauchos; quinto lugar.
rareando 3.950 pontos con- 5<0 lugar - Distrito Fede-

I

Faria, Pancho Vila e Linha- Seu conterrâneo Gastão
ra 2.904 dos metropolíta- ral, com 4.404 pontos.

' Ires, catar inenses ; Richter, Altrnayer classificou-se vi·
os. 6° lugar - Paraná, com Domschke e Buchup, pau- ce-campeão e em 3,0 lugar
O Cômputo dos pontos 3.122 pontos. : listas; Balzuweit, mineiro; classificou-se o catarinense
pós O· 2° dia de disputa é o' BERClIT, CAMPEÃO IN; Mello, Santi e Cruz, carto- Luiz Faria. Rafael Linhares
eguinte : DIVIDUAL cas e Greger e Cavalcanti, e Pancho Vila classificaram-
10 .lugar - São Paulo, Terça-feira, pela manhã e paranaense. se respectivamente em 5° e

om 9.125 pontos. à tarde, com um total de A vitória coube ao rio- 60 lugar.
20 lugar - Santa .Catari- i cinco provas, foi disputado grandino Alfredo Bercht, À medida que forem seno

a, com 8.394 pontos. I
o Campeonato Brasileiro que revelou excepecionais do disputadas as provas

3'0 lugar - Rio Grande do Individual de Veja, que con- qualidades no manejo do iremos dando os 'resultados.
3ul, com 8.325 pontos.

. i tou com a participação dos timão, obtendo dois primei- O certame será encerrado
40 lugar - Minas Gerais, I velejadores Bel'cht., Alt. ros, dois segundos e um amanhã.

Prosseguem os Campeonatos da Capita'l
FIGUEIRENSE, LlDER-NAS CATEGORIAS DE PROFISSIONAIS E ASPIRANTES E O
TREZE DE MAIO NA DE AMADORES, SEM DERROTA' OS JOGOS MARCA

DOS PARA AMANHÃ E DOMINGO
Com os resultados de sa- Profissionais 4° Avaí e Bocaiuva, 7

lado e domingo últimos

j
5° Guaraní, 9

Bocaiuva 5 x Imbituba 4 elo Figueirense, 3 p. p.

"G,O,,_T,
amandaré, 12

Jaula Ramos 2 x Atlético 20 Avaí, 4 7° Paula Ramos, 13

, nos profissionais; Bo- 30 Paula Ramos, 5 �.,- .-

a iuva 2 x Imbituba 2 e 40 Bocaiuva, 7 /" Amadores
.tlético 2 x Paula. Ramos 5° Atlétiço-e.. r�blfuba, 9
, nos aspirantes e 'I'amaz-r]: '(j;', Guáraní, 12
aré 2 L1'J.�l�;reiygõ 1 e Tre- 70 Tamandaré, 13
''', to Maio G x Alvim Bar
asá 1, nos

.

amadores), fi
ou sendo as seguintes as

olocaçõ'es, dos co�corren-I�s nas tres categorias :
.

'._--.;.;:::,__

Dos mais emocionantes o tra 3.122 dos barrigas-ver
Campeonato Brasileiro de des.
Vela que vem sendo reali- Gauchos x Cariocas. Ven
zado com grande êxito na cedores os ganchos com

baía sul desta Capital, com ,4.651 pontos contra 1.900
a participação dos mais dos guanabarfnos.
cred.enciados velejadores do Paulistas x Mineiros. Ven
Dístrtto Federal, São 'Paulo" cedores os bandeirantes que
Minas Gerais, Paraná, Rio assinalaram 5.175 contra
Grande do SuJ e Santa Ca! 1.671 dos montanheses.
tarina. Mineiros e Paranaenses.
Iniciado dia 31 com duas Vitoriosos oa.prtmeiros com

regatas, prosseguiu' no dia !1.953 pontos contra 1.703
seguinte com mais duas dos rapazes do vizinho Es

provas, sendo os seguintes tado.
os resultados: Catarínenses x Paranaen-

Ganchos x Catartnenses. ses. Vencemos por 5.272 x

Vencedores os sulinos que 1.322.
marcaram 3.472 pontos con- Paulistas x Cariocas. Os

FEDERAÇAO AOUÁTICA DE
SANTA CATARINA
CONVITE

De ordem do Sr. Presiden- ás 20 horas do dia 4 do cor

te, tenho a honra de convi- rente, afim de assistirem as

dar as Diretorias das, Fede- solenidades de homenagem
rações esportivas, dos clu- ao Exmo. Sr. Governador do
bes filiados,

/.
remadores e Estado, que ofertará na

desportistas em geral, para mesma ocasião, medalhas de
comparecerem a séde do .ouro, aos Campeões do ulti
Conselho Regional de Des- mo Sul Americano de Remo.

portos, situado á rua Traja- João Mario�Q.ffi{'-r·-'
.

no n? 14, 20 andar,��. 4,...--�;-c";:,�tãrio. __ o

Ji1RNAlISTA
PEDRO PAULO MACHADO

Aspirantes
1 ° F-iguelrense, 3 p. p.
2° 1mbituba, 5
3° Atlético; 6

ElEICAO PARA RAINHA DA A.A.B.V.
,

Revestiu-se do máximo

I
São as seguintes as Can-

rilhan tismo a' "soirée" da d idatas : r

última- sexta-feira, n'&; 'qual nnwlE N0EJ\1JY DE SOÚZA
li feita fi apresentação das pelo "Setôr de Administra
CANDIDATAS á Rainha ,ção, financas e Patrimô-
asta agremiação. rnio" (SAFP)

'STELA MARIA DE FREI·
As danças, que se prolon- TAS
aram até às primeiras pelo "Setôr Técnico de Des
.oras de sábado, foram an í- portos Gerais" (S.T.D.G.)
iadas por MIRANDINHA MARISE VILAIM
<} ,SEU CONJUNTO DE 1 pelo "Setôr de At'te, Recreio
:ITMOS e pela ORQUES-' e Propaganda" (S. A. R. P.)
�RA DO CLUBE, sempre na I ESTELA MARIA DA
iaior animação dos que ti- ,SILVA'
eram a ventura delas

par-, pela. "Secção
de Esgrtma'".

.icíparem, MARLENE VILA IN
À meia-noite, a atual' Raí- . pela "Secção ele Bolão"

.ha, senhorinha NIVEA I NAIMY MAHIA nA SILVA
_V[ARQUES NUNES, pelo I pelo "Grêmio Feminino G de

iicrofons, fez a chamada. Junho"
las candidatas, que, ao se� I .

A apuração final do Con-,
'em apresentadas eram vi- icur'so para eleição da RAI
amente aplaudidas pela NHA, será efetuada no dia
�norme assistência, que

-

se '23 de dezembro (6a. feira),
omprllma na "Sala d'Ar- havendo apurações parciais
�las Major Rui. ! semanalmente.

.

De sua viagem a Curitiba,

I
ra última o jornalista p.ecltoonde se demorou; por uns Paulo Machado" diretor-es-

dias, regressou segunda-fei- portivo desta folha. .

R,E1M O
•

•

Encerrou-se, na Federa-
. elerá o titulo de Campeão

cão Aquática de Santa Ca-' Estadual e Vice Campeão
tarina, as inscrições das I 'Brasileiro, em seu poder, no
guarnições para o Campeo- Quatro sem Patrão e com

nato Estadual do Remo de a mesma guarnição correrá

1955, a realizar-se domingo o Quatro com Patrão, em lu

em Plortanópol is. ta com a famosa Guarnição
Como se sabe, dito Carn- (si bem que alterada) do

peonato será disputado nos Aldo Luz, Campeã Estadu

sete tipos de barcos Ol im- al, Campeã Brasileira e

picos - Skiff, Double-Skiff, Campeã Sul-Americano. O

Quatro sem Patrão e Oito Dois com, do América: Kock

(todos barcos Out-Riggers). e Nelson Ramos, enfrenta

Inscreveram-se em .todos os rá a dupla famosa do Aldo,
páreos, o Aldo Luz e o Mar- Campeã> Estadual, Westhpal
tineli, de Florianópolis e o e Chicão (Campeões Sul

AMÉRICA, de Blumenau. O Americanos no Quatro). O

Riachuelo, de Florianópolis,� Aldo, lançará outra dupla
não participará nó'Quatro Sul-Americana, no Dois sem,

sem Patrão, no Dois sem Cordeiro e Sady, em luta

Patrão, e no 'Double Skiff, com a dupla do América,
participando no Quatro com Kroitzfeld e Thais. O Mar-

.

P t
-

l.tl·nelli ira' defender Caxias e América, clás- Em Tubarão, Ferroviário
Patrão, DOIS com ara0,

t't 1 d C a- E tOadsealll Jicos rivais do foot-ball jo-' e Hercílio Luz foram prota-SI{I'ff e Oito. O Atlantico e I u o e ampe o s u , I
d V· C 'p a- B 'a l' I invilellse, disputaram 'dO-, gonistas de uma das melho-

o Cachoeira de Joinvile, só e e Ice am e o I s -'

. .

I l'
.

1 t
I

"

Sk'-"'f
-

, mmgo sensaClOna pe eJa, res utas de todos os em-
participarão, no Quatro com euo, no l.t" com o ex- .

d d
..

S'" "F
Patrão. O Ipiranga de Blu- traordinário Manoel Silvei- sam o' vence ,01: o prlmeIro' p�s. alU vItorIOso o er-

, ;i�lo escore mmImo. rll1ho", por 2xO.
1;I1cnau, não se' inscreveu, ra, enfrentando o seu ex-

nem tão pOliÇO;;' 0, Cruz�lro �oJ11panheiro do Double,

E
.

de São Frarrcisco.
.

(campe�.o Sul Americano,)
.

g
--

- ;

a-y., -l!··li Vilélil" qlle defenderá, des- • S r I n�Três pretendentes catego- ta' vez, as core's do Aldo,
_

':" I
rizados buscarão a posse do indo o Àmérica, com o ad-

_

títl]lo máximo do remo "ca- '1liravel Steimann. No Dou- Faixa Branca ltas está entregando pontos
tarinense: Aldo Luz e Mar- ilble Skiff: o Aldo lançará' PROVA LIRA TENIS por não comparecimento.
tinelli, de Florianópolis e Cordeiro e Sady' (Cam- CLUBE Essa equipe integrada pelo
AMÉRICA, de Blumenau. O peões Sul Amaricanos no Conforme já noticiámos TeneiÚe

.

Hugo, Fernando

Aldo Luz, com maiores pos- Quatro) em luta com Sil- teve início no sábado pas- Murilo e Astrogil-do, é in

sibilidades, seguido de per- .l'eira (campeão Sul Ameri- sado o torneio "NATALI- contestavelmente uma das

to pelo AMÉRICA, vindo a cano neste tipo de barco) e CIO DO BARRIGA VERDE" mais fortes, daí o se tornar

,seguir o Martinelli. Nu en- Cacau, do Martinelli, indo o com a prova de florête pa- estranhável que logo de

tanto, nada se póde garan- América, com o veterano tro'cinada pelo Lira Tenis saída esteja entregando os

til' para um outro. Na raia Jatahy e o extreante Bonze. I-Clube. - pontos sem combate.

é que se vai decidir a quem No Oito Gigante, o Améri-! Os tesultados até agora ONDE ANDA O "O PALI·

cabe o cobiçado titulo. No ca se apresenta com gran-
I

obtidos são os seguintes: Li- TEIRO"?

Remo; ha fatores h'removí- eles possibilidades.: Weis-Ira SI'. venceu Lira Jr., Doze Apos dois anos de ativi-

veis, smgidos na própria semberg (Patrão), Kock, Jr. venceu pela falta de da de ininterrupta o O PALI

,disputa, que têm influência Nelson Ramos, Swicker, i comparecimento do Doze sr. TEIRO deixou de aparecer

decisiva. O que não, resta I Strelau, Steimann, Post, i e Caravana Jr., A. A. B. V. na sala d'armas nas últimas

duvida, é que são três gi- Theis e Kroitzfeld, de vez. sr. venceu Doze sr. pelo não competições havidas. Além

gantes em luta, na qual jO-1 que os clubes de Florianó- � comparecimento e Doze jr. dessa ausência foi também

garão toda a sua força, to- polis, como já v�no,s, lança- ,e Caravana sr., o Caravana notado o silêncio sôbre uma

._do o seu poderio, todas as 1'<10 todo o seu poderio nos: sr. venceu o CUl1vana jr. anllnciada prova de HAN-

saus energias'. demais tipos de barcos, a l)elo não ·comp:ll'ecimento. DTCAP que a direção pro-
,�••Y,- .* não ser o'Martinelli e Ria-I FRACASSA O DOZE meteu seria lançado no

O AMÉRICA, com seu fa- chuelo que são, também, I Está causando espanto o 'jantar em que se comemo-

moso--quatro: Assini, :Wa,].- serio!'! c.onC01'l',entes neste 7frac.asso da eq.uipe máxima, rOll o aniversário da eRgri-
demar e Edgar (os irmã_os pareo. , elo Clube Doze de Agosto, ma chtarinense. O que é que

Annuseck) e Germer, defen- Timoneiro que sendo uma das favori- ha? Mr. Cachimbo, ..

...

VITORIAS DO {AXIAS E FERROVIÁRIO

Dr-VoDstantino
Dimatos

�. Mli:pICO CIRURGIAO
Doenças de Senhoras

,<1t,",••CI�"'�,4IIIoUt.tIII"'!\U!!.iiIl•••••••�c§o.e8t•••Oê.&CIlO•••• ' Partos - Operações;,_ Vias
.

Urinária's

l
6° Flamengo, 15

pr�Xi:as r�s__�_,
,

"Prol'issiOllais ��Aspirantes
Sábado - Figueirense x

Tamandaré.
Domingo

Avaí.
1° Treze de Maio, 2 (in-

victo).
2° Postal Telegráfico, 4
3° Iris, 5 . Amadores
4° 'I'amandaré, Vendaval e- Domingo, pela' manhã:

Aus'tr ia, _7 IAustria x Iris, e. Vendaval x5° Alvim Barbosa, 13 Postal 'I'elegr áf'ico.

Bocaiuva x

o Turfe em RgYista
I

Por AREÃO .JúNIOR de Florianópolis, vai aumen-
Teremos, domingo próxi- tando a cada semana que se

mo; no Hipódromo da Res- I
passa, pois nestes últimos

aca.da, mais uma reunião

I
dias, nada menos dê doze

IJrfistica, quando estarão animais ingressaram nas

m ação vinte e um animais, :'cocheiras do Hipódromo da
Jisputan do acirradamente a Ressacada, 'sendo que mui
vitória, nos quatro páreos tos outros estão para che-
J:l])ol'ados. gar.
Festa de raro brilho e be-

eza, o turfe ja conseguiu
trair a atenção dos flo
ianopolitanos, fazendo com

jue um público' bastante
umeroso acorra àquele pi
oresco recanto da nossa

ilha.

Para Curitiba, seguiu an

te-ôntem, um emissário do
sr. José Elias, a fim de tra
zer daquela cidade dois ani
mais puros, adiquir idos .por
alto prêço e que em muito
valorizarão as corridas lq
cais.

Procedente de Paranaguá,
.hegnram segunda feira úl
ima, dois animais de pro
riedade do senhor Hercí
io Rocha Linhares, os

�,Uais já entrarão em ação
\O próximo dia 13.

Está. sendo esperado nes

ta cidade, para dentro dos
.proximos dias, o criador
Luiz Pereira, proprietário
do "haras" Soberano, Ioca
liza,do em Santana do Livra
mento, o qual trará em sua

companhia quatro belos
exemplares de sua criação,
os quais já ,estão comprome
tidos, segundo consta, com

os tusfistas ilhéus.

Para domingo teremos
nais três estréias, que são
',s seguintes: Urubicí (ex
:"aço de Ouro), de proprie
lade do sr. Osní Laus; Mar·
'eca, pertencente ao dr.
j!ias Mansur Elias e Ca
onga, elo tusfista brusquen
:�, sr. João Archer.

Aos domingos haverá con

dução especial para o Hipó
dromo da Ressacada (ôni
bus), saindo de junto ao

Miramar, a partir das 12,30.O movimento turfístico

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

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

•

Com êste v�loV' V. S.
ó.b .. iIl'Á uma (!(II)tõ que
lhe ..enderÁ juV'o com·
pense.dor'

e

Jevd.r'Á parclo suo!. residên.
I I I Cid um lindo e útil prese,,�e:

I' um BELíSSIMO COFREde JdÇO eROMADO.

G NCO AGORiCb NOVO

� � .. _'" . ,,_ �." ., .' .'. L,A ,_

,
R.-<4 (7<ap',«>-, 16

I'lORIANOPOLlS - SAN''-A CA1'ARi!'iA �:;J

•

In�m��
CINE SAO JOSE

As - 3hs.

I
De::n MARTIN - Jerry

Ll�y\rrs ern :
.....

MÜmmNDO DE MEDO
Com: Carmem Miranda.
Preços: 1r.,l)(l _, ':.',00.
Censura até 5 anos.

As --8h's.
"Pré Estréia"

Arnadeo NAZZARI
',vony SANSON em:

PILHOS DE NINGUEM
No Programa'
A 8° Exposição Agro-Pe

ruaria na Cidade de Lajes.
\Tac.

Preço: 10,00 único.
Censura até 14 anos.

As 5 - 8hs.

Fhilipi CALVERT - Jack
'HANKIS em:

MARTIRIO DO SILENCIO
No Programa:
Cine Noticiario. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 5 anos.

As - 8hs.
Glenn FORD - Rita

lIAYWORTH em:

UMA VIUVA EM
TRINIDAD

,_'-:No,ErQ.g:.ra�a :
.

Noticias Da Semana. Nac.
Preços: 9,00 - 4.50.
Censura até 14 anos.

As - 8hs.
Dean MARTIN - Jerry

LEWIS - Carmem MIRAN-
DA em:

.'

MORRENDO DE MEDO
No Programa:
Cine Reportei'. Nac.
Preços: 7,00 - 3,50.
Censura até 140" anos.

As - 8hs.
Jean PETERS - Jeanne

',CRAIN em:

SOMBRAS DA LOUCURA
No Programa:
Su_l em Foco. Nac.
Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 14 anos;

As - 8hs.
1°) Atual. Atlantid'à. Nac.
2°) O PIRATA SAN.

GRENTO Com: Burt
Lancaster - technicolor
3°) PISTOLAS VINGA

DORAS
4°) A LEGIÃO DO ZOR·

RO 3/4 Eps.
Preços: 7,00 - 3,50.
Censuí'a até 14 anos.

Curso de aperfeiçoamento
e longa prática nos Hospitais

de Buenos Aires
CONSULTO'RIO: Rua Fe

lipe Schmidt, nr. 18 (sobra'
do). - FONE 3512.
HORA'RIO: das 15 ás 18

horas.

Residência: Avenida
Branco, n. 42.

Atende chamad,03

Rio

----_.-

MOTOR ALBIN 10 II P
Vende-se um novo ainda

encaixotado. Entrega ime
diata.
Cartas - Caixa Postal,

226

Florianópolis

Cpl!�f�do,- f�)
reCIsa-se de um (a) suo

jeito a horário Comercial,
tratar à Rua Deodoro 7.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



(

o ESTAÍJU
--�---,

.

Florianópolis, Sexta-feira, 4 ele Novembro de 1955

CONDENADOS
CASABLANCi\, 31 (U.P.) �

_ Seis marrnquírros foram

condenados à morte e outros

dois foram condenados a 20

anos de trabalhos forçados,
pelo tribunal militar. perma
nente de Casablanca. Esses

condenados eram membros

de células terroristas tendo

participado de vários assas

sínios e atentados.

fSTÂCHEGANDO�� ) GÁS 'POOtROSO PARA0 LAR.PARAAIHDÚSrR�,
�� MUNDIAL NTE FAMOSO %1

V

rJ\!IPORT�ÇÃO
.

I
FRAUDULENTA;

RIO, 31 (V.A.) - Já várias

pessoas, inclusive comercian

tes, prestaram depoimento
na Delegacia de Roubos e

Falsificações, a proposito da
por -

Depu
e Má-

Adhf.mar Ferreira da Silvae
o alletlsme sul-amerícan»

NAZARENO COELHO

VENDE-SE ':dmo de três reportagens pu-

Vende-se um "Snooker" marca "Brunwinski", com jo- blicadas em qualquer veícu

'o de bolas e demãis pertences, com pouco Uso. Negócio lo de divulgação editado em' �artieipam aos l:a.l·e;l!�s e peSSOáS .de suas relações o

�rgente para desocupar lugar. Pequena entrada e suaves língua portuguêsa. Os tra- :laSClmento de sua�ftlha Stlvana ocorrido na Maiernida-

., tA-',
I balhos deverão ser enviados' de Dr. Carlos Correa.

)leSv"çoes mensais., I I FI'" I' 26 d b' d
Vêr e tratar na Casa "Radiomak" em Santo Amaro ou em duplicata ao "Prêmio onanopo IS, e outu lO e 1955 ..

leIo telefone 3.293. Essa de Reportagem - As

sociação Brasileira de Im

;)l'ensa - Rua Araújo Pôrto
Alegre, 71 - Rio de Janei
ro.

O jornalista. premiado re

ceberá a importância em di
nheiro e um diploma, em so

lenidade a ser realizada no

Rio de Janeiro, no mês de
dezembro. Caso o vencedor

exerça suas atividades fora
do Distrito Federal, a Orga
.dzação EssO\, promoverá sua

vinda ao Rio para recebi
mento do prêmio.

S. O. S.
SALVADOR, 31 (V.A.)

Sábado à tarde, na séde ela Transportes Aéreos Catari- Importação de livros

nense (TAC), a Diretoria da importante companhia de a-
.

meios fraudulentos.

viação comercial prestou significativa homenagem ao cam- • reram Alvaro Nunes

peoníssimo Adhemar Ferreira da Silva, recordista mundial

do salto tríplice. Na ocasião, além dos srs. Luiz Fiuza Uma'

e dr. João David Ferreira Lima, diretores da conceituada

emprêsa, encontravam-se também para homenagear c

grande atleta brasileiro grande número ele pessoas, desta

cando-se o dr. João Batista Bonnassís, Presidente da Fede

racão Atlética Catarinense, sr. João Benjamin dos Santos,

alto funcionário da TAC, sr. Luiz Medeiros, jornalista Nar

hal Vilela, Manoel ele Menezes, Oscar Vieira Filho, Cássio

Mazzoli, Antônio Sbissa e o autor desta reportagem.
Num ambiente onde reinou a mais perfeita camarada

gem, prolongaram-se 03 bate-papos entre todos os presen

tes, ocasião em que o notável atleta patrício teve oportuní

.dade de conceder a entrevista que publicamos a seguir.
Antes, porém, queremos ressaltar a atitude nobilitante

deis diretores da TAC em oferecerem flãmulas e escudos da

Cia. ao campeoníssimo Adhemar Ferreira da Silva. Falou,

em nome dos Transportes Aéreos Catarinense, o dr. João

David Ferreira Lima. Em seguida Adhemar agradeceu bas

tante comovido as homenagens que lhe haviam prestado

naquela ocasião.
Eis a entrevista que se divide em duas partes:
- Qual foi o seu último salto tríplice?

..

- O meu último salto tríplice foi 16,56 mts. no México,

ocasião em que disputávamos 03 jOgos panamericanos.
- Poderia informar a reportagem, qual o seu provável

sucessor?
- O meu provável sucessor será Jorgelí dos Santos Fi

gueira, pertencente ao Vasco da Gama, desde que êle se

compenetre das suas reais possibilidades e consiga reunir

às trê� .principais qualidades que são: a física, a técnica e

a moral,
_.Adhemar, de um modo geral, qual a situação do

atletismo?
- Na América do Sul a situação é muito bôa, no mun

do ainda falta um pouco pata igualarmos aos americanos,

russos, hungaros, etc,' Temos bons valores individuais, nc

entanto precisamos ainda mn ís para conseguirmos o cole

tivo.
- Qual foi o atleta que maís lhe impressionou no Bra

'r- si! e no mundo?
- No Brasil diversos me impressionaram. São êles : Jn

sé 'reles da Conceição, Arí Façanha ele Sá, vanda dos San

tos, Vera Trezoitko e Daisy Jurdelina Freire. Na' América

elo Sul, Arnoud Devoniche e no mundo uma infinidade.

- Como catartnense que sou, desejaria saber como va:

'O nosso conterrâneo waídomtro Monteiro, pertencente ao

Flamengo?
- É um rapaz esíorcadissímo tanto na vida esportiva

como 11:1 particular. Graças a estas qualidades conseguiu

também destaque no cenário esportivo brasileiro e sul a

mericano. Os RéUS resultados nos 400 e 800 mts. falam me

lhor do que minhas afirmativas.
_ Adhemar, está gostando do clube a que pertence, o

Vasco?

Sim, sinto-me perfeitamente bem. Continuo sentindo

no Vasco a mesma alegria que sempre sentí no meu antigo.

clube. o São Paulo F. C..
.

- Na sua opinião" qual o melhor técnico de atletismo

existente no_ Brasil?

Não desmerecendo o meu amigo Pontes, considero' Dle

trich Gerner como o melhor e o maior técnico não' só do

'Brasil, mas de tôda a América do Sul. Com êle iniciei a mi

l1pa carreira de atleta .e conquistei uma das maiores ami-

y zades. Gerner aplica na pista para os seus atletas, seus co

nhecimentos de técnico, psicologo e pai.
- Tem mais alguma coisas a dizer?

Sim, quero terminar a minha carreira na Educação Fí

.sica e cuidar do meu lar. Acho justo prejuelicar um Pouco

o esporte pelo meu lar. Na oportunidade da minha vinda

a Santa Catarina, mesmo com as dificuldades com que lu

ta o esporte amador, espero que venha a florescer em Flo

rianópolis e em Santa Catarina, no,va disposição para a�

lutas futuras e qU21'0, no momento em que surgir esse so

nho pedir licença uos florianópolitanos e catarinenses pa

ra me sentir orgulho20 disso.
ADHEMAR l�ALA SôBRE TURISMO

- Que tem a dizer sôul'e a idéia ela TAC em lançar a

campanha do TURISMO em Santa Catarina?
- Sem dúvida alguma, idéia que merece aplausos e só

virá Úazer benefícilos para o Estado.

- Acredita no sucesso da campanha?
Perfeitamente, como acredito em tôdas a.s boas em

.
preitaclas.

O turi.,mo tem sido a viga mestra elas finança-s de um

país. Tôda e qualquer iniciativa neste sentido deve ser aca

t!ida pai' todos aqueles que desejam fazer de Santa Cata

rina um grande Estada, _possibilitando o maior engrande

cimento do Brasil.
, _:_ O que diz da cobrança da taxa de turismo e hospe-

dagem?
.

_ Eu contribuirei, desde que a mesma não seja exor

bitante. Em caso contrário poderá afugentar o turista. A

cobrança de tal taxa pode proporcionar certas alegrias e

bem estJr próprios. Se já foi experimentada a cobrança
em outras capitais e deu bons resultados é justo que, aqui

em Sahta Catarina também se use.

_ Quais as cidades de nosso Estado que conhece?

_ Do Est:1.do só conheço a Capital. Apesar de receber

cOU';it2 para uma exibição em Blumenau, naquela ocasião

'Os compromissos não permitiram meu afastamento da Ca:

pital Federal. Em outra oportunidade visitarei Blumenau.

_ Adhemar, finalizando esta entrevista, e sabendo que

você esteve visitando a Lagôa, graças as gentilezas dos di

rigentes da, TAC, qual a. impressão sôbre ,a mesma?

A'.. Lagô:l, é umrr COiS;L vercladeil'Clmente eX!;l'llOn]in{ü·ia.

Gostei muitíssimo e fiquei. deslumbrado com a notável vis·-

) navio italiano "Rosalinda",
rrocedente da Europa com

testíno ao Rio ele Janeiro,
.ncalhou na madrugada de

sábado, nas proximidades
:los Abrolhos, a 60 milhas

Iesta cidade. Os pedidos de

;OCOlTo foram recebidos pelo
navio nacional "Espirito
3anto" que se dirigiu para o

.ocal,

Apesar dos esforços da nos

a reportagem, nenhuma in

ormaçâo foi fornecida _ pelo
Jistri to Naval.

HOJ E NO, PASSADO
..
I7' ".,�:'!f�_��''''�\

i,) por SINHÁ CARNEIRO
CONSULTORA DE HIGIENE INFANTIL DA JOHNSON & JOHN.SON

4 DE NOVEMBRO
A daG de hoje recorda-nos que:

.
em 1.649, partiu de Lisboa a primeira frota da

Companhia Geral do comércio do -Brasíl, coman

dada pelo Conde de Castelo-Maior que fora no

meado Governador Geral;
em 7.704, na Colonia do Sacramento, o General
Sebastião da Veiga Cabral repeliu uma assalto

dos hespanhóis comandados por Baltazar Garcia
Ros;
em 1.711, paga a ultima prestação para o resga

te do Rio de Janeiro, Duguay-Trouín, a evacuou,

conservando porém, até 13, os fortes da barra;
em 1.769, tomou posse como Vice-Rei do Estado

do Brasil o Marques de Lavradio;
em 1.811, chegou a esta provincia, do Sul, o Ca

pitão dos Granadeiros Joaquim Soares Coimbra,
por ter sido nomeado Comandante do Regimen
to de Milic ias da terra firme;
em 1.835, deixou o Governo desta Provincia, Fe
liciano Nunes Pires, entregando-o ao seu subs-
tituto legal, o 5.0 Presidente D. José Mariano de

Albuquerque Cavalcanti, aqui chegado a 1.0
deste mês;
em 18.44, deu-se o combate de Atalaia, sendo os

insurgentes de Alagôas coman.dados pelo Gene
ral Antônio Correia Seara;
em 1.844 deu-se o combate de Atalaia, sendo os

(Barão de São Gabriel) destroçou junto ao ar

roio Catim um corpo de 300 revolucionários de
Jacinto Guedes da Luz;
em 1.860, ficaram concluidas as obras do faról

dOC1 Naufragados, à barra Sul do porto de Flo

rianópolis, neste Estado;
em 1.860, Vitor Hugo, escreveu da Ilha de Guer

nesey uma carta dirigida aos braaileiros, agra
decendo a homenagem que prestara e remetendo

o epitáfio para o tumulo de Charles Ribeyrolles,
concluindo : - "sois homens de elevados senti

mentos, sois uma nação generosa. Tendes a du

pla vantagem de uma terra virgem e de uma ra

ça antiga. Um grande passado histór-ico vos liga
ao continente civilizado. Reunís a luz da Euro

pa ao Sol da América. É em nome da França que
eu vos glorifico";
em 1.861 foi nomeado Presidente desta Provin
cia o Conselheiro Vicente Pires da Mota;
em 1.892, surgiu nesta capital o orgão federalis-
ta "O ESTADO";

-

em 1.929, faleceu, o General de Brigada Luiz

Barbedo, nascido cmã d-e Março de 1.857;
em ] .9�18, na PraÇfl "General Osório", nesta Ca
pital, faleceu Grac lllano Guedes Pompeu, musi
co popular e 2° Tenente Mestre da Banda de
Musica da Força Pública do Estado.

André Nilo Tadascn

"PEQUENOS TRUQUES pecial para bebês. Brinque
DA MÃEZINHA OCUPA- dos maiores, como ursinhos,

DA" (VIII) I bolas, bonecas, deverão ser

guardados em caixa - ou

Aqui está uma nova nota' baú - de tamanh� maior.
la decoração do quarto do Uma mãezinha comprou um

iebê, que não só é bonita, jôgo dêsses recipientes pa
zomo oferece vantagens ra ·0 quarto do herdeiro,
Jsicológicas. Em lugar dos num lindo tom azul claro,
ençois brancos, use algum com tampas brancas. Vocês

ee ido - percal, tricoline, deveriam ver como enfeitou

.arnbraia alegremente estam o ambiente, além de conser

rado. Você descobrirá que vá-lo sempre em ordem.

seu pimpolho começará a Ainda no assunto de coi

.ratá-los como amigos e sas em ordem... Quantas
companheiros de brinquedo. vezes você descobriu que,

)s coloridos desen hos - de justamente na hora H, os

;referência infantís - o alfinetes de segurança estão

intrigarão e atrairão , a tal há alguns bons metros de

.ponto que, vendo-os ao acor- distância? Para evitar êste

dar, o pequerrucho frequen- problema, pendure um colo

.emen te começará a ter lon- rido pegador de panelas na

.s conversas com êles, na- 'parede sôbre o lugar onde

quela linguagem que só você costuma banhar e ves

n-íanças, brinquedos e bi- til' o garotinho. Mantenha,
chos entendem ... E, assim, ! espetados no pegador, uma
.omeçará mais um dia, ale- coleção de alfinetes de se

rre e serenamente. gurança de todos os tarna-

As malhas de- lã ou algo- nhos, E, é claro, habitue-se
Ião do bebê têm o hábito de a espetar imediatamente os

-sticar ou encolher. Uma 'alfinetes que acabou de ti

iova maneira de evitar que rar. Assim, você nunca mais

.s punhos fiquem enormes terá o probelma de como al

.uracos de onde aparece mi- cançar os alfinetes sem 1e

úscula mãozinha rosada, é var o bebê junto até lá, ou

-osturar no interior um ca- deixá-lo deitado sozinho,
Iarço estreito e passar por com o perigo de rolar mesa

ste um elástico. abaixo.
Você é dessas que está Sem dúvida, o seu filhote

:onstantemente tropeçando precisa de uma sacola para
ôbre os objétos do bebê? roupa, suja, só dêle. Uma

'onstantemente procurando naueira simples e pouco

que!as mil e uma pequenas dispendiosa de confeccionar

ecessidades? Então você .ima, é usar fronhas que já
penas faz parte da grande não estejam muito boas.

ia ioria : não precisa f.icar Apenns amarre uma das

orn complexos. Um modo pontas- com -nfegre-s fitãs

fático e bonito, de resolver colot-idas .. , e pronto. E, se

ste problema é comprar-um você já -tiver criança que

ôgo daqueles grandes reei- estão na idade de começar
ientes plásticos para gêne- a aprender a cuidar de

'os alimentícios e, com ró- suas coisas, faça uma saco

.ulos coloridos, marcar o la de roupa suja para cada

lue cada um deverá conter. uma, diferenciando-se pela
)êste modo, você poderá côr das fitas,
nanter alfinetes de segu- E, agora, mãezinha ocupa

-ança e outras miudezas da, tenha a palavra. Conte
num recipiente. Remédios, me quais os pequenos tru

nn outros. Chocalhos. Sapa- ques e recursos qUE} você

tinhoso Um, ficará somente aprendeu ou descobriu. Es

para guandar latas extras vreva-me, para a Caixa Pos

de talco especial para cri- tal 3925, São Paulo, e terei

inças, um ou dois vidros de o máximo prazer de passar
-leo para crianças e uns pe- adiante as suas sugestões,
:laços a mais do sabonete es- atravez desta coluna.

I" - .. .• iliJr#;:,�'�

4ssociação Brasileira de
Imprensa

A Associnção Brasileira que premiará com a impor
(103 Imprensa está comuni- tância de Cr$, 50,000,00 a

ean do aos jornalistas de to- melhor reportagem publica
do o país que se encerrará da no corrente ano em jor
no próximo dia 30 de 110- na is e revistas brasileiras.

vembro o prazo para rece- Êsse concurso, instituído

brmento de trabalhos con- pela Essa Standard do Bra

correntes ao "Prêmio Essa sil, sob o patrocínio da

de Reportagem" - certame A. B. L, visa a estimular os

trabalhos jornalísticos de
real interesse para o públi
co leitor. Cada jornalista po
derá concorrer com um má- F'ar'ticipação

HELCIO MORITZ E SENHORA

. �.

Alugam-se duas Salas para Escritório.
__Vêr e tratar à R.lla Vitor Meil'ele:s n. 2

AVÓ! MÃE! FILH,A!
TODAS DEVEM USAR A

IJ_IJ:tli:ijlll'jl,rn

r-ftesiãüiaõi;Mii;õii"j
: RUA Marechal Deodoro H,

I: � Lal_, no luI do Brun, o melhorl

• Deaconto eapectal p'iU& c» .enhore. 'rtaJant.fl$
• •
·

-

..... �.a .

(O REGULADOR VIEIRA)
À mulher evilara dores

ALIVIA AS CÓLICAS UTERINAS
PRECISA-SE

Emprega-se com ,:anlagem para co,m·
bater as irregularidades ;las funçoes
periódicas das senhor.s. E calmante e

regulador dessas funções.
FLUXO-SEDATlNA. pela sua com

provada eficáciõJ� é muito receitada.

Deve ser usada com confbnça.

PARTE DE CASA ·MOBILADA COM 3 QUARTOS,
SALA E BANHEIRO. RESPOSTA' URGENTE PARA

REDAÇÃO AO NO 160:

D_OCES
Aceitam-se encomendas de

•
• • I docinhos em grande varie-

ta. É um local dlgn'O de ser Visitado por todos aqueles que daele' Tortas e Bolo de Noi-

desejam repousar � gozar d�s m�ra�ilhas d� natureza.
va, S�lgadinhOS para Batlza-

Faram estas leitores, as lmpressoes gerais do campeo- dos _ Aniversários e Casa

'Iíssimo Adhemar Ferreüa ela Silva, o atleta CJue fez todo

o mundo vibrar mercê seu recorde mundial de salto trípli

ce, ao visitar a séde da Transportes Aére'os Catarinense.

Ao finalizarmos esta entrevista, queremos nos con�.ra-
tular, com a TAC pela acolhida dispensada ao maior atleta II' d

'

fela atualidade e ainda com·a Federação Catarinense d..e

nes-I
�a erne a

portos Universitários que, proporcionou a. vinda de Acjhe-. Perdeu-se a _Caderneta nO

mar Ferreira ela Silva a F'Joüanópolis, 1111ma inici:1tivH que 06470 da Caixa E�onomica
mereee os nossos melhores aplau,so:ô.

" I Fedel�d,

CURSO "SANeIOS SARAIVA"
(REGISTRADO)

DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA
PROF. LíGIA DOS SANC'fOS SARAIYA

!Ltende aos interessados diàriamente das 9 à's 12 e das

14 às 18 horas
ENDEREÇO: Rua Feliciano Nunes Pires, 18 -

'l'el. 8118.

mentos.
Rua CeI. Melo e Alvin 17.

Tel. 3.416

Alu aDl-se

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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-Ef,ONOMIA •••

Plortanôpolis, Sexta-feira;'l de Novembro de 1955 o J:STADO

ECONONIA.�.
CHEGOU O Mt:S DA ECONOMIA, NA TRADICIONAL LIQUIDAÇÃO DA

ECONOMI.'•••

CAS'A (o
A CASA OJUENTAL, LIQUIDA NESTE MítS TODO O SELJ MARAVILHOSO STOCK DAS ULTIMAS NOVIDADES, PELOSMENORES PREÇOS DA PRAÇA COM1.'RE NA CASA ORI

ENTAL E FAÇA ECONOMIA

40,00
20,00
20.00....

3(':;00
2'7,110 ..

25,00
50,00
22,00
24,00
49,00
33,00
25,00
35,00
85,00
105,00
90,00
110,00
360,00

ECONOMISE PREFERINDO A CASA ORIENTAL ATENDEMOS PELO REEMBOLSO POSTAL
.....,.-." w.- �..�_ �...... • • Ia.••
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óm a iblía na·-�Mão
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sEXrA_FE[!��E��!.��UIO» Expresso. Florianópolis LIda. 'Refe"'�N!Rii,4s!

e. qlleDl11ell:Sesqplllae cdlieScsee que das trevas resplandeces:el a .luz, lransporte de cargas em geral entre �. 51�,�'A5�" -:-'
__

r'\:_/'-"
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, n u em nossos coraçoes, para 1 umma- fi' '" '-J. C' �

���s�o� ���h��;'�:�;�6.da gloria de Deus na face de Jesus FLORIANOPOU,S, CURITIBA E SAO PAULO
ALGUNS PASSAGEIROS num ônibus comentavam a

respeito de um novo missionario que estava trabalhando
em sua cidade. Alguns diziam: "Êle exerce boa influên
cia sôbre a nossa mocidade, em matéria de educação e

cará ter." Outros, porém, diziam: "tle é uma pessoa pe
rigosa; o motivo de suas atividades aqui é separar-nos
de nossas tradições e de noss.a crença. É nosso inimigo
numero um, Não poclé ser boa. pessoa."

O ônibus parou e algu'ns daqueles passageiros des
ceram. Então um rapaz voltou-se para um daqueles que ! '

estiveram criticando o mis'sionário e perguntou se êle
conhecia a Deus por expe�riência pessoal. Surprêso, o

homem disse hesitante: "Estou com esta idade e nunca

ninguém me fez "esta pergunta. É possivel ao homem
co.nhecer a Deus pessoalmente e ter comunhão com Êle?'
"Sim," replicou o rapaz, "é passiveI. ·Eu cheguei a

conhecer o verdadeil'O Deqs, vivo e eterno, através do
missionário que o sr. disse que é uma pessoa perigosa."

NOVIDADES
Popeline estampada, desenhos modernos .

Popelines estampadas, novos desenhos, largo 80 ..

Popelines estampadas, ultima creaçào, largo 80 ....

Popelines estampadas, desenhos revolucionários ..

Popelines estampadas, desenhos de desfile (Bangú)
Gorgurão estampado, desenho recém lançado,

largo 1,00
'

.

Setim de algodão estampado, desenho exclusivo ..

Cambraia de algodão finLsi'mo, cores ultra chie
Cambraia de algodão scnantung, desenho delicado

. (Nova Ameríca) .

Lonita bordada, alta novidade ,.

Silkê estampado, novidade, largo 1,00 .

Popelinita em todas as cores, legítima Gasparian
Lonita especial, todas as cores, largo 80 .

Lonita Bangú, largo 1,00, cores modernas ,.

Lonita San Jam, largo 1,00 .

Setin Paris, largo 90, novas cores , .

Tweed de seda, última creação, cores modernas,
largo 90 , .

Tweed de seda encorporada, Upa televisão, maraví-
lhoso, largo 90 .

Cambraia de linho, cores suaves, largo 90 "

Cambraia de linho Irlandez, largo 90 ,.'

Linho grosso, pi vestidos, largo 90 , ..

Linho fino, fio Irlandez, cores modernas, largo 90 ..

Linho cores claras, marca 3 zeros, largo 2,20 .

Linho cores escuras, marca 3 zeros, largo 2,20 ., .. ,

Tecido tipo linho, largo 1,60 (pechincha) .

Linho para ternos, diversas' cores ..

Puríssimo linho para ternos, -cõr beige, preço antigo
Purissimo linho .para ternos, côr cinza, preço antlge
Purissimo linho, fio·lrland�z, cores branco e cinza
Puríssimo linho, río, !rlandez, branco assetinado
Puro linho Belga, marca 2 zeros, legítimo, largo 2,31)
Organdy suísso, cristal branco, largo 1,15 ,.

Organdy suisso, cristal, em cores, largo 1,15 .. ,.'.

Organdy suisso, lavrado, largo 90 .

Organdy suísso, bordado, (Brodery) largo 90 .

Organdy bordado com veludo, novidade, largo 1,CO
Organdy estampado Bangú, largo 1,00 .

Organdy estampado a 0\11'0, Bangú, largo 1,00 .

Nylon bordado com veludo, largo 1,20 (Americano I

Tule de nylon bordado com veludo, largo 1,40
(Americano) .

Tule de nylon liso, branco e cores, largo 1,40 .

Lézes, grande sortimento,' a partir de ,.

Nylon, fio Rhodia, largo 1,00 ,.............. .., ..

Nylon salpico fio Rhodia, largo 1,00 ,.

Organza de nylon, largo !lO .

Tela de nylon, largo 93 , .

Nanznuck finíssimo, largo 80 .. , .

Tecido especial para anáguas .

Organdy San Jam, Bangú, largo 1,00 .

.. , .

TECIDOS DIVERSOS
Lmzme especlal· , .

Linon bem encorpado , , .. , .

Chita estampada ,

Tecido 'estampado ,
, .

Opala estampada .

Opala estampada, finíssima, larg. 80 .

Opala lisa assetrnada ' .. , ,.

Opala lisa, artigo bom , .

Opala lisa, tipo pele de ovo, largo 80 .

Opala lisa, legítima pele de ovo, Iàrg. 80 .

Opala lisa, branca 'e cores, largo 1,00 ,.

Cambraia lisa, pele de ovo, largo ion branca e
cores , , , : .

Organdy liso, Matarazzo .

Organdy estampadp '. " .

Organdy liso Bangu, .Iarg. !l'O ..
-e
••••••

'
••••• , s, .. .

Tafeta .de 'algodâó, escocez, Cores' rtrmes. larG'. >80
Tafeta de algodãõ Jístâdo, a começar de .' � .

cassa bordada, largo 80 .

Filo branco , .

Filó em cores, largo 80 ::::
Filó branco, largo 1,50 .

Filó bem fino, largo 80 : .

Fil<? mosqUiteiro, branco, largo 1,60 , .

F�l? mosquiteiro, branco e cores, largo 2,00 .

F�l? mosquiteiro, branco, largo 3,55 .

F�l? mosquiteiro, bránco, lar,g. 4,50 .

F�l? mosquiteiro, em -Gores, ral'g. 3,50 .

Filo mosquiteiro, em cores laro' i 450
Mosquiteiro pronto, tamanl;o 3,OÔ p'or 9',ÔÔ'::::::::

25,00
30,00
35,00
40,'00
60,00

78,00
110,oQ
40,00

40,00
88,00
es.oo
tiO,oo
'10,00
41:1,00
53,0f)
90,00

120,00

90,00
150,00
150,00
120,00
160,00
220,00
230,00
48,00
65,00
9:;,00
85,00
155,00
220,00
280,00
115,00
:i�O,oo
i.�0,00

f250,00
�00,00
55,00
55,00
200,00

200,00
120,00
aO,OQ
115,00

_ 65,00
so.oo
13t),00
33,00
26,00
75,00

H,oo
13,00
G,oo
1] ,00
12,00
22;00
14,00
18,50
24,00
33,00
30,00

RUA

Mosquiteiro pronto, tamanho 3,00 por 11,00 .

Matería plastíca lisa perfumada, largo 1,40 .

Materia plastica estampada, Iarg. 1,40 .

Fustão branco, bom ,., , .

Fustão branco especial -:.
Fustão píquet, largo 80 , , .

Fustác piquet, especial, largo 1,00 � .

Fustão casa de abelha, mercerisado .

Fustáo casa de abelha, em cores modernas Bangú
Fustão estampado, a começar de .

Fustão pelucia, bem encorpado, branca e cores .

Fustão pelucla fio mercertsado.: branco e cores ..

Pelucia lisa ,
.

Pelucia lisa tipo feltro .

Tricoline branca marquísete, largo 80 .

Tricoline branca cordoné, Iarg. 80 , .

Tricoline branca cordoné, especial, largo 80 .

'I'ricolrne branca, especial .

Tricoline branca mercerísada .

Tric:oline branca, tipo Inglesa, fina e brilhante ..

'I'rtcolíne branca Nova Ameríca, 2 x 2, legitima ..

Tricolines diversas, a começar de .

Zefir superior .

Tricoline para pijama, cores flrmes largo 80 .. , .

Tricoline pi pijamas, listas assetínadas, largo 80 ..

Tricoline preta, especial, largo 80 .

Merinó preto, superior, largo 80 .

Gorgurão preto ,
.

Tropical de pura lã, largo 1,50 , .

Jersey de pura lã, largo 1,50 : ..

Brim colegial, J 16 '
. .'

.' .

Brim colegial, branco e marinho .

,

Brins diversos, a começar de .

Mescla superior, cor firme , , ..

Chitão bem floriado ; , .

Chitão superior, estampado bem bonita .

Cretone estampado, largo 1,40 .

Tecido listado pi cortina .

Tecido listado pi cortina, artigo superior .

Tecido creme pi cortina, largo 1,30 '

.

Tecido creme, superior, pi cortina, largo '1,30 , .

Tecido creme, lavrado, pi cortina, Iarg. 1,30 , .

VoU cristal pi cortina, creme, largo 1,30 .

Voil cristal pi cortina, creme, largo 1,60 .

Nylon Rhodia pi cortina, largo 1,30, branco, rosa

e crelne .. ,
.

Nylon .Rhodia pi cortina, largo 1,50, creme .

'recido estampado pi cortina, largo 1,30, a comecar

de , : .

Tecido pi reposteiro, cores lisas, largo 1,30 .

Tecido pi reposteiro, estampado, largo 1,30 .

Tecido pi colchão, largo 72 .

Tecido pi colchão, especial, largo 1,40 ., .

Tecido xadrez, pi toalhas de mêsa, largo 1,40 .

Tecido branco, pi toalhas de mêsa, largo 1,40 .

Cretone branco, especial, sem gôma, largo 1,40 .

Cretone branco, especial, sem gôma, largo 2,00 .

Cretone branco, especial, sem gôma, largo 2,2'0 .

Cretone em cores, largo 1,40 .

oretone em cores, largo 2,00 .

Cretone em cores, largo 2,20 .

Cretone LINHOL, largo 2,20· .

Percal finíssimo, largo 2,20 .

Algodão especial, largo 1,50 pç. de 10 mets .

Algodão especial, larg. 2,00. I'P�. de 10 metg. . .

Morin pi fraldas pç. de �O".:'ltnets. . .

Morin Ave Maria , 'i .

Alvejado especial pç. -de 10!mets .

Cretone superior, largo 80 .' .

LENÇOL SANTI,STA OSAf:3_çO, 140 x 230 .. , .

-. LENÇOL' SANTIST�I, PR'âTA, {160 x 260 .

"LENÇOL SANTISTAPRATA, �O x 260 , : ..

LENÇ0 ' SANTISTA �URO, .1.60 x 220 .,
LENÇOL SAl\]'TISTA 'DDRÓ,"220 x 260 .

FRONHA SANTISTA PRATA 45 'x 60 .

FRONHA SANTISTA PRATA 50 x 70 ; .

FRONHA SANTISTA, OURO 45 x 60 .

FRONHA SA,NTISTA OURO 50 x 70 .

Toalhas plastícas, novidade .

Toalhas cl franjas, pi mêsa, 150 x 150 .

Toalhas xadrez pi mêsa, 150 x 150 (Brusque .

Toalhas xadrez pi mêsa:, 140 x 200 (Brusque .:
Toalhas xadrez pi mêsa, 140 x 259 (Brusque) .

Toalhas adamascadas, pi mêsa, 150 x 155 .

Toalhas de seda lavrada cl franjas pi mêsa .

Toalhas de seda Japonesa, cl franjas, pi mêsa .

Toalhas de banho, brancas, Alagoanas .

460,00
34,00
44,00
20,00
28,00
38,00
68,00
68,00
68,00
20,00
27,00
30,00
18,00
22,00
25,00
24,00
30,00
35,00
45,00
58,00
60,00
18,00
13,00
27,00
39,00
25,00
25.,00
29,00
120,00
85,00
17,00
22,00
12,00
25,00
10,00
]2.00
4(00
11,00
15,00
24,00
28,00
42,00
48,00
52,00

48,00
55,00

28,00
60,00
75,00
30,00
40,00
34,00
38,00
35,00
46,00
52,00
36,00
48,00
54,00
70,00
80,00
300,00
420,00
120,00
21,00
150,00
20,00
79,00
109,00
150,00
124,00
172,00
28;00
35,00
32,00
39,00
59,00
100;00
125,00
165,00
200,00
180,00
275,00
350,00
45,00

COM VIAGENS DIRt'rAS � PERMA �ENTES EM CARROS PltOPIU08

FILIAL: SAO PAULO

CONSELHEIRO MAFRA, 15 - FLORIANÓPOLIS

/

i MATRIZ: "LOnIANO.POLI�
Eacrltó.'1o:

Rua Padre Roma 50 - Terreu

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n. ln

I'ones: 2534 - 2.53G
Caixa Postal; 4SG

End. Telegráfico:
Sandrade e TranspollB

ORAÇÃO
Deus de luz e criador dos astros, ilumina os nossos

corações. Pela luz que temos em Cristo, espanta as tre
vas da igno.rância, do fanatismo e dos preconceitos. O
ramos em nome de Cristo que disse: "Eu vim para que
tenham vida e tenham. em abundância." Amém.

m..IA '.: ClJKITlb.s

A veWl.1a do matado 13M/7e,Visconde dG Rl0 Branco
(5112,)1)

Telefone: 37 -30-ln

Endereço TelegrátlcJ
Santldra e Transpola

-c..-

São paulo - Capital - Sf-.

Endereço Telegráfico'
Bandrade e Tl'anspol1l1

--o-

(A�f:nela n. alo de. Janelro e em Belo 8olt.onte co.. trirero ..6t.o aU
,.. P I. e r Tranlportr lII1nu Gera" f!/A.)

CONTAPROPRIA Estudante
Universitário�;e�to -'i.=:������l;/*ê!]Hait

conservas e vinhos em geral para praça de São Paulo. -

Faço Financiamentos e ofereço Del-credire, cartas para
Alcino Caldas. - Av. Ipirang'a, 1248 - 60 andar - sala,
607 - São Paulo.

Procura quarto :ndepen
dente com refeições. Preferi-
vel mobiliado.

.

Tratar à Rua Cons. Mafra,
99 Quarto n. 12.

BALCONISTA

Toalhas ele banho em cores 50,0'0
Guardanapos brancos, grandes dz. 98,00
Jogo lençol e fronhas bordados ,........ 180,00
Pano de cópa, artigo especial ,...... 14,00
Tapete de veludo pi quarto 120,00
Colcha branca, artigo bom pi solteiro 95,00
Colcha branca, especial pi solteiro 105,00
Colcha branca, mercerísada pi solteiro 150,00
Colcha em cores pi solteiro -. . . . . . . . . . 85,00
Colcha de fustão em cores pi solteiro 115,00
Colcha mercerisada em cores pi solteiro 180,00
Colcha branca pi casal 110;00
Colcha branca mercerígada pi casal . T • • • • • • • • • •• 185,00
Colcha branca mercerísada extra pi casal 210,00
Colcha branca Francesa, pi casal 295,'00
Colcha branca piquet, alto relevo, pi casal 420',00
Colcha em cores pi casal 110,00
Colcha de fustão em cores pi casal :.......... 160,'00
Colcha de fustão mercerísado pi casal 250,00
Colcha de veludo pi casal 210,00
Colcha de seda, cl bico, pi casal .. , . . . . . . . . . . . .. 215,00
Colcha de seda cl franjas, pi casal 240,00
Colcha de pura seda dupla pi casal, cl franjas .. 280,00
Colcha de pura seda Japonesa, cl franjas, pi casal 350,00

SEDAS .

Setin duqueza artigo especial, largo 90 , .

Setin duqueza artigo extra, largo 90 " ..

Lumker especial, Iarg, 90 .

Lumker lavrado, largo 90 .

Tafetá faile .

Tafetá faile, especial, Rhodía, largo 90 .

Faile bem grosso, largo 90 :.
Faile especial, Rhodia, largo 90 .

Setin langerie, extra especial, largo 1,00 .

Setin langerie, natural, Iarg .. 1,00 ., .

Langerie, largo 90 ,

-

.

Langerie natural, largo 90 .

San Jam, largo 1,40 .

Seda gabardine pi camisas, largo 90 .

. Seda xadrez miudo pi camisas, largo 1,40 '.

Tafetá chamalote, largo 90 , .

Tafetá escocez, largo 90 .. , , ..

Organza liSa, largo 90 , .

Organza lavrada, largo 70 ,.' ..

Moarê pi colchas, largo 1,30 , ,.

Patú especial, largo 90 .

Flamenga uperior, fio Albene, largo 90 .

Cuecas de cretone .

Camisas ele jersey de seda pi rapaz ., .

Camisas de [ersey de seda pi homem a começar
dê , .' ,.

Camisetas de .rísíca pi homem, a começar de ., ..

Camisetas meia manga pi homem (Hering) ., .. ,.

Camisetinhas pi bebê , , , .

Calças plagt.icas pi bebê .. , , .

Calças de meia pi meninas , .

Calças de meia pi senhoras ,.' .

Calças de Jersey de algodão pi senhoras .. , .

Calças de Jersey de seda pi senhoras ,.,

Calças de nylon americano, pi senhoras .

Babeiros de organdy bordado .

Souti,ens de tecido marquisete .

Soutiens de brim assetínado
.

Soutiens de setín duqueza . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Casaquinhos de flanela pi bebê .

Casaquinhos de felpa pi bebê .

Lenços plissados pi pescoço (Japoneses) , .

Sacolas de materia plastica .

Cabides plásticos pi criança .

Cabides plásticos pi senhoras , .

Guarn!ç�es de chá, 1,00 x 1,00 c/ 4 guardanapos ..

G�arn�ç<?es de chá 130 x 130 c/ 6 guardanados ..

Guarníçôes de chá, artigo superior .

1\1e!as de nylon pi senhoras , , , .

Me�as de nylon, malha 60/15, costura preta ,.

Me�as de nylon, americanas, pi senhoras .

Melas de nylon PI homem ,
.

Me�as espuma de nylon, pi homem .

M,e�as de nylon pi criança, diversos preços
�elas �e nylon rendadas pi criança, diversos preços
Sombr�nhas de seda cabo moderno .

Sombr�nhas de seda, paraquedas .

Sombr�nhas de seda, paraquedas pi mocinha ..

Sombrmhas ele seda cabo niquelado de 180 00 e
Sombrinha.s para crianca .' '

Guarda chuva pi rapaz .:::::::::::::::::::::.::
Guarda chuva pi homem a comecar de
Guarda chuva de sedas c�m cabO ·de alpa��' : :

....

PENSAMENTO PARA O DIA .

Não devemos desanimar de anunciar o e4,rngelho; DR. ÁLVARO DE CARVALHO

a Iguns rejeitarão, mas outros aceitarão. . "nW - Médico de Crianças -

Ners;:s Khachadouri�n' (Síria) PUERICULTURA _ PEDIATRIA _ ALERGIA INFANTIL �I:ecisa-se de uma com

Consultorio: - Rua Tiradentes n. 9. llJratlca. "-

··········T·
....········,··..··•..·······.·····, Resl' \', cI'a' A I:J 'I' L 155 T I 2530

TI'atar em Mod.as Clíper.

aqUIgrafo r--.�i�!L_-�.!2:��-hi::I�_:���:;�.-0���:��;-����-'
Estão abertas as inscrições para a admissão de um DR. CARLOS ENGELSING OUCAM

professor .de Taquigrafia, na Escola de Escrita e Fazenda Regressando a esta Capital l'e-abre seu Consultório diáriamente, na Guaruja, ás Fornece-se até 200 metros cúbicos de aterro oe barro.
- ESTREITO - Florianópolis. ia partir d� 2a . .Feira, dia 31 12,40 - "O CINEMA EM RE- de bôa qualidade, em local próximo ao centro Informaç,ôes

I.nfol'mações: No ,local,. ou pelo telefone 6.289. ,Rua Deodoro - Fl�Tia11ópolig' VISTA".' cum ';rúlio, pelo' telefone 2335.
.

45,00
so.oo
30,00
40,00
34,00
48,00
60,00
65,00
65,00

.

120,00
30,00
90,00
90,00
50,00
75,00
35,00
45,00
�!9,oo
25,00
47,00
50,00.
65,00
26,00
50,00

70,00
12,00
30,00,
12,00
12,00
9,00

.15,00
22,00
:�5,oo
!)H,oo
10,00
18,00
25,00 I
40,00
13,00
35,00
35,00
13,00
5,00

11'),00
43,00
55,00
110,00
50,00
85,00
120,00
90,00
100,00

100,00
120,00
100,00
190,00
40.00
110;00
120,00
::'50,00

TELEFONE - 3.193

Distribuidor

C. RAMOS S/A

Comercio Transportel
Run João Piuto. 9 FpolJi

Afevvo

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO Florianópolis, Sexta-telra, 4 de Novembro de 1955

FUNela NAMENTO SUAVE"
DO MOTOR COM TÔDA A POTÊNCIA DE QUE É CAP�Z

SINTA, AO DIRIGIR SEU CARRO, o
/

........... ; .. ':.::::;!f!!?'f)(Á'
".;:;;:::.:.:.;�';�';-;))))));:;;;;'/.

., .. ·:.;;:;:!2{{jjj!fff#f�
COM

SOMENTE IS GaSOLINAS SHELL CONTÊM tC�I. E •••
I

,_lefSIR DISSO, Não CUSTAM MAIS �-
I,

usando sempre a gasolina

J. C. A. é o aditivo ó base ·de

'fosfato tricrestlíco, descoberto e patenteado
pela SHELL, para eliminar as duas cousas mais

frequentes da' perda de potência e "batidas"
do motor: o PRÉ-IGNiÇÃO e a FALHA NAS VELAS.

Usado, a principio, somente em motores de oviôo, L C. A.
está sendo empregado, agora, em todo o mundo,

tornbém em motores de outómovel, COI'l) os

mesmo excepcionais resultados.

(Pr\TENTE N.o 40637)

-

-. -. I _ _ _._

DfFICll A IDENTIFICACÃO
t

Com isto lucram os "lantemeiros"Waldemar Ferreira da Silva:
1- I •E

mo, 31 (V.A.) - ° inque-

L�:.; •
«Santa Catarina poderá ser um .grande. - stade», nA situação ':��r�O)j�al ��1���1� in�������

,

d ti" t" 'lA ,,, d SI' 'It b A Seixas e os elementos do Clu-

.

O ii e lsmo na� menca o u e mUI o 08». ibe da L�nterna está

O CAMPEÃO INTERNA- Ia da, gentilmente convida- em nossa Capital. Durante

Icessos
e seus precalços no i rá a Australia e naquela quase c�nclllldo. A. tomada

ClONAL ESTEVE NESTA I dos. -

o bate-papo, êle discorreu outro lado do mundo. Disse lO1'1'a longinqua procurará de .de.polmentos fOI sempre
.

CA.PITAL II Além das fotografias usu- sobro suas viagens, seus su- ainda o Campeão que em 56
I
mais uma vez honrar o Bra- ías�lstlc�� pel� coronel ,Anto-

Atendendo o especial con- ais, foi servido um Caf�si- sil, como tom sido até ago- I mo. '1Iava�_'os �otta. �ue.
vite que lhe fez, o Comité nho da Ilha, sendo oferecido ra , .. Ipresldel ao mquellto m!l!tal

Universitário de Atlétismo ao campeão, um emblema de Estiveram presen tes a

de Santa Catarina, esteve ouro da TAC, uma flamula e DR. LAURO CALDEIRA DE ANDRADA reun iao, os Diretores da

nesta Capital o campeão outros brindes, tendo decor-
CIRURGIÃO-DENTISTA

TAC, Dr. João Bonnassis,

olympico Waldemar Fer- rido o bate-papo muito ani-
CONSULTÚRIO _ Edificio Paternon _ 20 andar imprensa escrita e falada e I

i-eira da Silva. mado e cordial. pessôas convidadas,
.

it
.

Falaram no ato na entre- sala 203 - Rua Tenente Silveira, 15
Depois de VISI ar os pon- Atende diáriamente das 8 às 11 horas.

tos pitorescos de nossa ilha, ga dos brindes o Presidente
3as e 5as das 14 às 18 horas.

"

.

b d às t.rê horas os da 'I'ac. dr. Ferreira Lima,sa a o, as res " Em Canoeíras atende aos sábados á tarde
a m á v e i s dirigentes da o representante eI.o Comite I
'I'ransportes Acreos Catari- Universitário e Waldemar

nense, a TAC, prestaram Fe�Teira ela Silva, agrade-!--'
uma s ingela ,

homenagem' ao cendo. Em suas palavras
110SS0 patr ie io, em seus es- simples, êle demonstrou. seu I
critóiios, estando presen- profun do agrudecímento às

tes a imprensa osct-itn e f'a- gen.tilczas que tem recebido

relativo à mesma ocorrencía.
Em nota, 'hoje divulgada a

respeito, o vespertino "O
Globo" consta que "até o

momento não foi possível
identificar as pessoas que a

grediram o major Seixas, ha
vendo mesmo a impresão ele
que não se chegará a uma

conclusão positiva.

PRODUCÃO MINEIRA
;

PRESIDENTE CRISTÃO

CONTRATOR
PEDEIRO

lacficinlos superaram produções
anteriores

FILADELFIA, 31 (U.P.)

PRÊMIO NOBEL

RIO, 31 (v. A.) - No ano da Produção, do Ministério
passado, a produção de lac- da Agricultura, o v-olume glo
tícíníos d03 estabelecimentos bal de 1954 compreenele de

inspecionadas pelo Governo leite pausterizado, quejo
Feeleral, em Minas Gerais, a- ! manteiga, leite em pó creme,

tingiu :0 total de 160.920.lleite condensado, doce de lei- .

816 quilos, no valor de Cr$ 1. te, lactose, leite concentrado,
973.095.249,00. Estes algarls- requeijão e mícota, As maio
mos superam os de 1953 em res parcelas cabem ao queijo,
4.952.856 quilos e Cr$ 2g6. 635. manteiga e leite pasteurizado
273,00. com Cr$ 849.258.337,00 o-s
Segundo informam os da- 642. 310. 560,00 e o-s 394. 557.

elos do Serviço de Estatistica 4'71,00 respectivamente.

° primeiro contratorpedeiro

Recepção ao sr. Juscelino Kubitschek

elo mundo equipado com pro

jéteis guiados iniciou suas

viagens de ensaio e em breve
se unirá à Esquadra Norte
Americana do Atlântico. Es

ta nova unidade possui as

baterias mais modernas hoje
existentes.

A recepção feita pelo povo var, a ferro e fogo, a admí
de Diamantina ao sr. Jusce-I nistraçâo pública. A evolução
lino Kubitschek - aliás, sua do espírito humano ditou no

terra natal - valeu por uma vas diretrizes.' E a estas se

I
autêntica consagração e foi dirige o presidente eleito do

uma justa compensação ao Brasil.

eminente homem público, de- Os adversários que contra
ESTOCOLMO, 31 (U.P.) -

A declaração feita-pelo escrí
pois da árdua e dura campa- êle lutaram na última cam-

nha que sustentou.
tor islandês Halldor Laxness,

panha podem ficar tranquí-
A recepção serviu ainda de I 0'1 t

.. - segundo a qual das 190.214
os. I us re mineiro nao se

coroas do Prêmio Nobel, de
oportunidade a: que o sr. deixará levar por mesquinhos Lit t b d
K bít h k f'

'. - -. .

terê
1 era ura, que aca a e re-

u I se e rea irmasse aqui- mteresses, pOIS o seu in eres-
ber 9001 '.' •

I
..

t dít
.. . .•

'1' t d
ce er, -/0 mam para os co-

;0 que ja em, I o varras ve- se maior e conei lar o os OS

I f' d t . d I Iâ d'
-

levará
,

.

t
.

tas i i
I es o esoiu o a s an Ia.

zes: nao evara para o gover-, seus cnmpa no as, Inaugurar it t t S
..

.

dí t· t
.

d ·t· r
SUSCI ou pro es os na uecia,

no o lOS nem ressen ll?-�n os ! um regime e respei o as 1-
natadamente na Funelacão

contra os seus adversártos e

I
berelaeles e ele absolutas ga- N b I

.

que assumia "o compromís- rantias aos direitos do ho-
o e.

ria Peres Basa, proprietaeios
SO sagrado de governal' o mem. da livraria "Mundial".

______

Brasil dentro das normas Quanto aos sentimentos

Ca·--m---I·.nh' O nete� "I"P 0'_ FurgãO ��!S���1:���I��:!C��sd�r:���: �������qe��e s�'a��:S��lc��od���:�---

ros". dar. Educado na religião dos a formação cristã do candí

Acha-se a venda no Comando do 5° Distrito Naval, O sr. Juscelino Kubitschek

I
seus pais, que é a religião do dato eleito, apontando-o co

uma camionete tipo Furgão, Marca Chevrolet, modêlo 1950, é um político da escola mo- povo mineiro, o presidente e- mo capaz, de se submeter a

necessitando reparos, que poderá ser vista diariamente das der�a ele estadistas. Sabe ,leito da República será no um credo político que se tun-

09,00 às 12,00 horas e elas 14,00 às 17,00 horas. muito bem que a arte de go- . govêrno, o que sempre foi damenta na negação ele Deus,

Os interessados deverão apresentar propostas em en- vernar já não pode obedecer I fora dele. Sàmente a intriga e das Verdades Divinas.
"'

velõpes Iechado, até às 12,00 horas do dia' 29 do 'corrente aos 'velhos métodos de' tUdo'l' p.equ.enina ele inimig,j:s in.Srt- (Do "Dlárfo
�

Carioca",
mês. .ffh negar aos adversár-ios e le- tlsf itOS procuram empanar 30).

CURSO "SANe ros SARAIVA"
, (REGU.TRADO)
DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA

PROF. LíGIA DOS SANCTOS SARAffA

atende aos interessados diàriamente das 9 às 12 e das

14 às 18 horas

ENDEREÇO.: Rua Peliciano Nunes Pires. 13 -

'tel. 3113.

RIO, 31 (V.A.) - A Confe- .sões da Argentina e Chile

deração Nacional do Comer- para prosseguimento de ne

cio está participando ás elas- gocíações comerciais. Todas

as pretensões
.

e reívíndíca
ses produtoras que em no- ções PS'derão ser, desele tá,

de vembro PróXimo,' estão sen- encaminhadas à sede da

do aguard::.das no Rio, .mis- Coniederélção.

A MAIOR REGISTRADA
Na produção norte-americana

WASHINGTON, 31 (UP) - lente a 392 bilhões de do

Segundo informações pu- lares ao ano- a maior regís
blícadas pelo Conselho Con- trada na historia do pais.
sultívo Economico do presi- trata-se elo quinto aumento
dente Eisenhower a produção trimestral consecutivo, equi
nacional dos Estados U-

I valendo o ultimo a 7,2 bi
nidos ascendeu, durante o Ihões de dolares sobre o trí
terceiro trimestre do corren-' mestre anterior.
te ano, a uma cifra equtva-j

OPERÁRIO À VOSSA DISPOSiÇÃO
CONSERTA-SE FOGÕES ECONôMICOS. SERVIÇO

RAPIDO E GARANTIDO. ATENDE-SE CHAMADO A

DOMICILIO.
Ollel'ário: _ VALDEMAR POSSAS - Rua "3 de Maio"

'(Beco), no ESTREITO.
� - ::.._------.----_._---

MISSÕES COMERCIAIS

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



JANTAR AO PRESIDENTE JUSCELINO As Classes Pradutoras Homenageiam I
S,."ão d��' �1��5�RA E���!lPP��SENT'SLista de adesões

M N eh I- L H I
Presidencla - Vereador I O Presírtente eh Casa, ;;e-

,
Para o jantar que será oferecido ao sr. dr. Juscelino r orman ap IDO no ux o le Armando Valério ele, Assis

Ireaelol"
Armando V:tlétio ele

-

Kubitschek de Oliveira, no próximo dia 8 às 20 horas no - " PSD) Assis (PSD) comunicou aos

Clube 12 de Agôsto, quando de sua visita a nossa capital, Encarecida ao diretor-ge-, Mi". Maurice Pen rose, Supe- '.?ôrto Alegre, cessando, en- Secretarüs - Haroldo Vi- I
srs. vereadores que a Presí-

às listas de adesões encontram-se nos seguintes locais: (.'cn!,e (h Western Telegraph rintendente dessa Cia. nesta I rito, o atua j convênio mútuo Iela (UDN) e Walter Oliveira dêncía, e 03 vereadores An-
Portaria da Prefeitura Municipal. ,1 necessidade da instalação Capital .e Vice Cônsul da In-

I
ii titulo precário com o De- Cruz (PSP) tônio Apóstolo, Gerclno Sil-

Gerência do jornal "O ESTADO".
. I d�. uma estaç�o em .It.ajaí, gln terr-a no Estado, MI'. cartamento dos' Correios e Ata - Aprovada va e Nereu do Vale pereira

Na Assembléia Legislativa com o sr. Dirceu Gomes. afirmando o Ilustre visitnn- Rodbourne, da Western 10- f0legrafos. Escreveu Nazareno Coelho estiveram presentes as Jestl-

Departamento Feminino com a sra, Maria L. C, Aqui- te que fará estudos nêsse cal, sr. Rosato Evangelista, Em palestra com a repor- DA PARABENS A T.A.C. vidades do "Dia do Comer-
.. sentido Vice Cônsul da Itália, srs. tagem, Mr. Chapling conf ir- Abrindo mais uma sessão etário" . .A Câmara foi hon-

Repartições Federais com uma comissão de senhoras. dr. Roberto Lacerda, dire- mo u as declarações acima, �10 Legislativo da' cidade, rada com uma flâmula.
Comércio e Indústria com as secretárias das entida- Na oportunidade da visita tal' geral do SESC e SENAÇ, que são ele um programa de ocupou a tribuna o vereador AINDA O CO'DIGO

eles. a esta Capital, em trânsito Adernar Gonzaga, Manoel longa envergadura, não sen- Haroldo Vilela, representante MUNICIPAL
para Pôrto Alegre, de onde Donato da Luz e Júlio Cesa- do no momento possível as- da UDN. S. Excia. no seu dis-, O vereador Liberato Cario
rumará ao norte do país. de rin o da Rosa, da Associacão sumir outros encargos. curso teve opcrtunidade de' ni (UDN) voltou a tribuna
regresso à Inglaterra, de Comercial ele Ftorianópolis, Quanto ao ÍLll1cionalismo da tecer as mais Ilsongeíras re- 'na presente sessão para te
MI'. Norrnan Chapl in g, dire- in dustr-in l Luís Battistoti, Western nesta Capital e no ferencias a monumental cer novas consíderaçôes 'em

tor-gerent., da Western Te- �r. Erasto Macedo, funcio- Brasil, disse ser ótimo e os campanha do turismo em tôrno do novo CóeligQ. Mu

legraph, a Federação do Co- n ár io dos Escritórios Brasil- de Santa Catarina nada dei- .bôa hora idealizada pela nicipal em trânsito pela Câ-,
mércio de Santa Catarina e Estados Unidos, sr, Antônio xam a desejar, apesar de não 'I'ransportes Aéreos Catari- rnara. Limitou-se, naquela
1 Associação Comercial de Pereira e Oliveira, sr. Silvio criar êle diferencas entre os nenses (TAC) através da I ocasião o vereador Carfoní a

_ __ Florianópolis, ofereceram, à Machado, sr. Domingos F. abnegados ssrvidores. iniciativa digna de louvores ocupar-se elo lançamento ca-

Ftortanõpolís, Sexta-feira, 4 de Novembro de 1955 noite ele terça-feira, no Lux ele Aquino, gerente de "O Ante-ontem Mr, Chapling do Sr. Luiz Fiuza Lima e Dr. dastral.
IrJ'tl I, um coquetel ao ilus- ESTA1>O" e outras pessoas, e membros de sua comitiva I, João David Ferreira Lima. ORDEM DO DIA
re alto funcionário daquela entre as quais jornalistas. viajar-am nara Pôrto Alegre. ,Após o termino da Sua ora- MAGNIFIOO AUXILIO PARA
poderosa companhia inter- Após a apresentação dos -'<;_()"_.()..r().-.<� ção, requereu o vereador Ha- A ESCOLA TE'CNICA "SE-
rac ional.

'

presentes a MI'. Norrnan IWldO Vilela a ínsercâo" em NA PEREIRA"
À essa homenagem das Chapl in g, o sr. Charles Ed- NA POLICIA'", ata de voto congrat�latório Entrou em la. discussão o

classes produtoras, além do gar Moritz, Presidente da 'ACIDENTE aos dirigentes da TAC, bem projeto-lei n. 33, de autoria
'iomenageado. Mr. Norrnan Federação elo Comércio e da como o envio de telegrama do vereador Júlio Paulíno da

Chapling, estiveram presen-' Associação' Comercial, em Compareceu na Delegacia, dando ciencia ao Sr. Luiz Silva (PTB) que concede au-
'es os Sl'S. Charles Edgar rápidas pa lavrns, apresen- o sr. Mário Silva, natural Fiuza Lima e Dr. João Da- xílio anual de Cr$ SO.OOO,oó à
Moritz, Presidente dessas tau ao ilustre diretor-geren- deste Estado, de cõr branca, vid Ferreira Lima. Aprovado, Escola Técnica de Comércio
m tidades de classe, Mr. te da Western as saudacões solteiro, com 22 anos de ida- "Sena Pereira'! localizada no

10bert Dunlop, represen- das classes produtoras· dé de, motorista, residente no MENSAGEM AOS QUATRO sub-distrito do Estreito. Es- .:
"ante da Western no Brasil, Santa Catarina e, na opor- Estreito, á rua 14 de Julho, GRANDES ta feliz iniciativa do vereador
i e.�N ,••••• tunielade, fez-lhe entrega de I s/n., comunicando de que

'

I petebísta, cornsoe acontecer,
, ATENÇÃO substancioso dossier con-! quando passava pelas' Carn- O vereador Genésio L. da mereceu aprovação.

tendo especificacõas econô- I pinas, quando o caminhão Cunha (PSP) requereu à Câ- O projeto n. 27, que insti-O sr, Alfredo Lhereux per- -

I
leu sábado último, no ôní- micas do Estado, encarecen- ,chapa 230348, pertencente. amara fôsse enviada uma tue o fundo de pavimentação,
bus de Barreiros sua car- elo-lhe, então, a necessidade firma José Elias, o refendo mensagem aos ministros apresentado pelo .yereador
teíra contendo certa quantia' da localização de uma esta- : veículo conduzia 15 pessoas das relações exteriores, reu- Gercino Silva foi encamí

em dinheiro e d-ocumentos I ç�o do Cabo .S�lbm�rino na, que d�manda�a .�ara �o�ado, nidos em Genebra, visando nhado à comissão de Viação
valiosíssimos. A pessôa que «idade de Itajai, afim de me- onde Iam asststír um JOg-o de salvaguardar a paz mundial. e Obras Públicas para rece

encontrar a carteira, ro,ga-se i1;or .s�re_m atendidas, �� rei-I futebol. E' qu:, :� dad� J vereador Haroldo Vilela na
I
bel' o indispensável parecer.

1. fineza de entregá-la a rua vll1�lIc�çoe� do comercio e momento, a call�c�l.la des Jportun�dade disse que vo- EXPLICAÇÃO PESSOAL

'Vlax Schramm 851 exigindo ela ll1elustl'lâ. locou-se elo chaSSIS, mdo de taria contra por achar que I' O vereador Júlio paLllino
) seu legítimo' dono apenas "fvh:- Chapling, através do encontro ao solo com todos 1 Câmara Municipal de Flo- da Silva (PTB) pronunciou
JS documentos, dos quais seu Il1tel'prete, o sr. Robert os passageiros, sendo que em rianópolis não deveria se: as seguintes palavras: "Sá
,lecessita para suas ativida- Dunlop, em resposta, agra- consequencia da queda Os 15 manifestar em que3tões in- bado, quando proc u r a v a

les profissionais. deceu a homenagem e dec!a- passageiros ficaram feridos, ternacionais. Também o ve- adquirir jornais para a de
l"OU, relativamente à preten- sendo que 5 em estado grave reador Gercino Silva (UDN), vida leitura" fui chamado a

são justa das classes produ- 'ficaram recolhidos ao Hos- Nereu do Vale Pereira (PDC) I atenção pal'a, observar a 3a.
toras, qué estudará o assun- pital. foram contrários pelo mes- página da "IMPRENSA PO-
to, uma vez que, no momento mo motivo exposto pelo ve- PULAR", do dia 29, o qual
a Cia. já se comprometeu a AMEAÇAS readol' Vilela. O vereador continha uma declaração do
;-astalar 7 novas estações, a Ant:mio Apóstolo, líeler do Exmo. Sr. Jürge Lacerda,' em
;aber: .João Pessôa, Campi- I Egino Manoel

.

da Silva, PSD requereu adiamento cio que declarava-se pelo mono
"a Grande, Belo Horizonte, i natural deste E3tado, de cor telegrama para o dia 4, a pólio estatal, a fav-Dr da Pe

Campinas, Paranaguá, Curi-
I
branca, operário, -com 30 a- fim de ser melhor estudado. trobrás e contra qualquer

riba e Pelotas . .Além disso
I
nos de idaele, residente em Após, 'apartes elos vereadores medidas extra-legais. Como

L,á a ampliação da capacida- ! Barreiros, compareceu na Gercino Silva, Genésio Leo- se vê Sr. Presidente, 'o sr.

ele oe suas linhas em São! Delegacia, queixando-se que c:ádio e Libera.to Carioni, a Jorge Lacerda, com 'tais de
Paulo e linha própria para' está sendo ameaçado pelo presidênCia su.bmeteu a apre- clarações demonstra a fé
,--- 'individuo Giclando do Ama- ciação do plenário o adia- democrática, 'e como demo
EMOÇÃO INGLESA I ral. Disse o queiXOSO que Gi- menta, não merecendo apro- crático, não poderia deixar
LONDRES, 3 (U. P.) _

I clando éra seu colega de ser- vação. Em seguida houve a desta tribuna ele cumpri
Confinuâ a despertar os' viço de uma const,rução na votação do requerimento do mentá-Io por tão alto espí
mais VIVqS e emocionantes, Capitania d03 Portos e como 1 vereador 'Genésio Leocádio rito democrático.
comentáriós a decisão da este tivesse sido dispensado

I
da Cunha, tenelo sido rejei-, Em seguida foi a sessãoPINTOR WILLY Princesa Margaret Rose, de pelo contra-mestre da obra, tado. encerrada.

ZUMBLICK I não se casar com o CeI. To- Julga ter sielo o queixoso o

O brilhante pintor Willy 'I
wnsencl. ,culpado.

,�úmblick, nosso conterrâneo,

,;�P���ág;:,U:n�u::;�:i;� P:�� I GENERAL DE EXÉRCITO
terá início a 5 do corrente.'

)i�Ce�,P���d��� "e��!�;a el�� I CANROBERT PEREIRA DA COSTA
vaI' mais uma vez o nome de
nosso querido Estado no con

�eito das artes pil,óricas". A

elação dos quadros de Willy
�umblick, é em número de
30. O local da exposição, que'
je extenderá até 15 de No
embro, será em salão de
1m d03 prédios da rua dos
',ndrades.
Ao nos s o conterrâneo,
uandJ mais uma vez o seu

ndiscutível talento artístico

no.

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

A "LEI DA PRAIA" E OUTRAS DE INTE
RESSE DOS MILITARES FEDERAIS E

ESTADUAIS
Mais de quinhentos oficiais das Forças Armadas atu

almente na Reserva Remunerada, por intermédio do bri

lhante jurista Dr. Joaquim- Francisc;o Filho, advogado do

Fôro da Capital" da República, vêm de acionar a União
Federal, afim de que lhes sejam adjudicadas vantagens
elas leis de guerra, a que tem direito.

Entre estes encontram-se cincoenta oficiais generais
do Exército, Marinha e Aviação e doze coroneis da Polícia

Militar e Corpo de Bombeir-os. Pleiteam os referidos mili

tares, entre outras, as seguintes vantagens: Percepção em

dinheiro do terço em campanha, 'acrescido dos juros de

mora e contagem pelo dobro do tempo em que serviram

na zona de operações de guerra, visto que todos já foram

contemplados com a promoção de um ou dois postos, de

acordo com a Lei da Praia ou Lei dos comunistas, ao

passarem á inatividade.
Pelas bem documentadas razões historico-juridicas do

eminente advogado, publicadas em o "Diário de Noticias",
edição de 1.0 do corrente, ficámos sabedores de que, rela

tivamente à Lei da Praia, cuja Lei encontrou em o nosso

Estado, a maior repulsa por parte do Sr. Governador Iri
neu Bornha'usen, que se negou beneficiar com 'o seu cl;lm
primento aos elementos de nos_;;a Policia Militar, que estão
na Reserva Remunerada ou para ela são transferidos, che
gando ao ponto de recorrer ao Supremo Tribunal Federal, Na noite de 5a. feira últi
do mandado de Segurança que deu ganho de causa, por na, com o forte vento sul
unânimidaele de votos de nossa Calenda Côrte de Apela- lue' caiu sobre a, cida'de, o

ção, ao Capitão, hoje Maj'or, Guido de Oliveira Nunes, - velho rebocador Florianópo
o Egrégia 'fribunal Fedéral ele Recul".sos, já havia procla- is, d2sgarrou e veiu dar con

mado, por uma de suas Turmas, que tem direito o militar ;ra o cais, bem abaixo do

qll'e serviu n:1. zona ele operaçiies de' guerra, não só ao prin- Vlercado Público, ..

cipal, promoção ao posto imediato, como tambem aos' O velho barco ele quando
acessoríos, (terço de campanha e contag'em de tempo pelo em vez dá o seu passeio e lá
dobro, decis:w unânime, Ap. Civ. 5.828 - "Diario de Jus- ;e vae...

_

Oca", de 31- 12- 954"; e que o Supremo Tribunal resolven-l Ante-ontem pela manhã
v;ndo tambem Mandado de Segurança, impetrado, por ofi- \ sk va s2ndo rebocado, vol
cial general da Mal"inha contra ato do ,Presidente da Re- tanU-J ao seu' antigo POl1tO ele

pública, que negou contagem pelá dobro, tempo em que estacioriaménto".
estagiára no Hospital Naval �e San Diego, na California,
zona de guer,ra definida e delimitada pelOS Estad'os 'Unidos,
na guerra de 1942-45, proclamou e reconheceu o direito re,-

clamado pelo refendo oficial. "

Quer dizer que o Governo do Estado, que até agora

procUl'Qu n5,o cumprir a "Lei da Praia", tão logq confirme
o S'LlpremO Tribunal o Mandado ele Segurança do Major
Guido Nunes, ou não dê provimento ao Recurso, ver-se-á

obrigado a pagar ao referido oficial, como aos demais ofi
ciais e praças da Reserm de nossa Polícia Militar, que o

acionarão, além da diferença de posto, correspondente aos

anos de 1942 a 45, o respectivo terç,o de campanha.
A Lei N. 2186, de 13-5-940, é bem clara, quando esta

belece: "A terça parte do soldo só será aponada a'JS oficiais

e praças que se encontrarem efetiva,rnente nas zonas de

operações militares, delimitadas pelo 'Estado Maior do

Exército", e a nossa Policia Militar esteve em missão de vi

gilancia:'observação e patrulhamento na 'zona compreen

elida e delimitada como de guerr::j., em consequencia da

mobilização a que foi obrigaela, como, reserva de la. linha

elo Exército, o que lhe assegurou direito a todas as vanta

gens da Lei 288, de H, de Junho de 1948, (Lei da Praia).
_

REBOCADOR
"FLORIANÓPOLIS"

ECITAL.
CONVOCAÇãO

Sindicato dos Trabalhac1ore.s nas Indústrias Meta
lúrgicas M�cânicas e Materiais Elétrico ele FÍol'Ían6polis
convoca aos seus associados para assembléia geral Extra
ordinária a realizar-se no dia 7 de Novembro na sua sêde
Social à rua Rit'a Maria n. 58, às 19 horas para la. con-

• vocação e a 2a. às 20 horas afim de aprovação elo orça
mento para o exercício de 1955 e 1956.

(a.) HORATO WILLAINN - Presidente.

MISSA DE "0 DIA
CONVITE

o General Comandante da Guarnição Milihu' de

Florianópolis, o Almirante Comandante do 5° Distri
to Naval e o Major-aviador Cor,Jandan te do Destaca
mento ele Base Aérea de Flol'ianópolis, mandarão ce

lebrar.missa dé 7° dia em sufrágio à alma do pran
teado Chefe elo Esbdo Maior das Fôrças _<\.rmaàas,
GENERAL DE EXÉRCITO CANROBERT PEREIRA

DA COSTA,

A EMPRÊSA FLORIANÓPOLIS SIA.
À POPUlACÃO DES1A CAPITAL

,

A Direcão da Emprêsa Florianópolis S/A. comunica ao

povo que f-oi obrigado por ato do Expelentíssimo Senhor

Pl�esidente da COAP, a suspender o serviço especial de

transporte de passageiros entre esta Capital e o Cemitério
das Três Pontes, no dia de finados (2 de novembro), por

n5.o concordar à COAP com, o preço da passagem que a

emprêsa vinha cobrando.
Esclarece todavia, que a sua linha regular, entre Flo

rianópolis e ItacorObí, com ponto no Edifício IPASE, con

tinuou a funcionar sem qualquer alteração de itinerário e

preços, atendendo à população residente naquela locali

daele.
Finalmente, como satisfação ao público que sempre a

distinguiu, a Emprêsa esclarece que o preço cobrado no

serviço especial de transporte dO' Cemitério das Três Pontes

com ponto de partida na Avenida Hercílio Luz esquina da

rua Fernando Machado, foi fixado de acôrdo com a praxe

dos anos anteriores, afim de compensar, não só a falta de

frequência de passageiros na voltà, como ainda os encar

gos pesados que o serviço 'especial. traria à emprêsa, com

a manutenção de carros, horas extras, peças, combustíveis
e remuneração extraorelinária de empregados.

A DIREÇÃO

CURIA METROPOLITANA
Esclarecimento público

Constando a esta Cúria presente data, não recebeu
que se projeta a visita de qualquer comunicação oficial
det.erminada Imagem de a respeito.
nOssa Senhora a esta Capital Florianópolis, 29 de outu-
e provávelmente à Arquidio- I bro de 1955.
cese, cabe-me fazer público, (A)ssinad6) Paelre Agosti
devidamente autorizado, que nho Staehelin, Auxiliar cTa
a Cúria Metropolitana, até a Cúria.

;aU�p%�n�,�:1':t'�'�e:�,�� União Catarlnense de Estudantes F R�E·e H A N O O
'a com boa ressonância nas AVISO De Capinzal informam-nos que vanos cidadãos
:a�l1adas populares, é o be- Comunico aos colegas universitários que, para serem estão sendo presos como conetiço, por haverem vota--'
ís�imo plano de turismo I atendielos

nas suas reinvindicações junto à Uni:To Cata- elo na oposição,
,de'alizad,Q pela TAC, atra-, l"inense de Estudantes, deverão apresentar o talão de Os cupinchas governistas ,se valem ele o Juiz de,
vês de seus dinâmicos

diri-l
quitação de 55.

'

, Direito de, Campos Novos se achar enfermo e licen-
gentes srs. Luís Fiuza Lima e Outro�sim, solicito aos colega� uni�ers.itários que ciado - o que retarda os prOceS30S de habeas-corpus.
ir. David Ferreira Lima. A, p08suem lIvros da U. C. E., o espeCial obseqUIO ele serem Também em Uru.ssanga estão sui'gindo persegui-

I t d I
-

Ol'qlla t t 1 g� ções para vingar a fl'ag'ol'osa del·l·ota.:;ampanha com que a nossa u�'gen es na. su� .

evo uça?, p � n ? pre ene .em.os Ol" 'n- -

companhia de aviação Co- 111Ztl I', o mms rapldo posslvel, o ficharIa da BIblIoteca. Em Lajes, o sr. Alegrete, delegado, esbarra seu

rnercial �mpolgará .. t�do. o I .�' Diretoria ficaria muito grata se êste apélo fosse carro com um de praça e, ato contínuo, agride o mo-

Estado, e destas 1l11CIatlVas atendIdo; torista - que estava com a razão.

que cativam à primeira vis- _Flol'ianópolis, 29 de outubro de 1955. Aqui mesmo em plena Capital vários policiais es-

ta, que merecem todo o apõio José Dias pancoUm selvagemente o jovem Pelinto Bastos, distl'i-
público, porque visa a um Presidente ela UC,E buindo borrachadas até em exmas. sras.

fim altamente benéfico a Mas. .. tudo vai em paz e harmonia. O seráfico
nossa capital, ora atraves- A V 'I S O dr. Secretário da Segurança, desquitado da realidade,
sando um crescente surto de afirma que as prerrog'ativas constitucionais estão em

pr06resso. A Usina de Beneficiamento de Leite comunica aos plena vigência e nunca dant�s foram tão respeitadas
�ão há dúvidas de que o senhores consumidores de leite, inscritos para receberem como agora!

Brasil conhecerá melhor as sells cartões de consumo no dia 30 de outubro e nos dias E enquanto as violências se repetem, o Secretaria-
inesgotáveis fontes turísticas 5, 12, 15 e 17 de novembro que se dirijam à Usina, no 11<0- do e mais o sr. Jorge Lacerda frequentam as peixadas
ele Florianópolis atra vés dês- rário elas 14 às 16 horas, nos dias 27, 28, 29 e 31 do cor- fraternás, com reporta'gens completas e fotograficas
se magnífiCO empreendimen- rente e a partir do dia 1° de novembro, no horário das anunciando o alto consumo de cachaça e os pifões
to. Nós, que conhecemos as 7,30 à.s 9 horas, para recebel'em os seus cartões de con- oficiais!
bases dêste plano, que sabe- sumo. O delirio teria chegado ao ponto de molharem
mos do entusiasmo de SeUS Outrossim, comunica aos interessados que, a partir venerável batina do senhor e I�lOnsenhor Secretario
idealizadores, f i c a r emos' do dia 1° de novembro, somente, atenderá inscrições para Educação e Cultura também!
numa expectativa otimista, obtenção de cartões de consumo de leite no horário das Como tudo i.:::so é edificante!

;�:to:it�:ia�randiOSjdade de 7,30 às 9 horas.
A DIREÇÃO G,UILHERME TA li

no próximo dia 7, às !) horas, no altal'-mór 'da Cate-
dral Metropolitana.

'

Para êste fitO ele piedade cl'istã convidam às au

toridades, ao povo em g-enl, e aos fll11igos e admira
dores ,elo ilustre extinto.

;2rá ensêjo de firmar-se na

�ionalmente, os votos de ple-
iO êxito nêste programa.

./

Loteria do Estado
REiULTiDOS DE ONTEM

Joinville9.691
1.821
2.696
8.884

,,4.037

Cr$ 300.000,00
40.000,00 Lajes
20.000,00 Florianópolis
15.000,00 - Caçador
_5.00Q,oó - F_lOriaI!9l?olis

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

"

(.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


