
RIO, 5 (V. A.) _ Irrompeu
na própria UDN _ informa

hoje a "Noticia" '_ a reação
) �..ç.ontra a batalha judiciária
� ,

que a direção do partido do

bl'igudeiro resolveu empre
ender para tentar a anulação
do pleito.

� Juscelino· Kubitscbe
....

.' . _

o .
.'.
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i I
celíno K�blt.schek prO.�lo.veu, lhoes para 5 rnilnões de KW,

'.: O.
.

D·'
em Petrópolis, a' reumao de no aproveitamento dos re-

i: Rubens de "1 •

ma,l' antllo .Il.. um grupo de economistas. e cursos termo e hidre.etrícos,

: Arruda Ramos I
·rlO d. $. Catarina i técnicos para a discuss�o para que a Nal):1J PoS,;;! en.-

,: '\

' : a�pla, de. probl�mas econ?- trar no ritmo de pr()llU(:�lJ

• JiERENTE I _ Ano\XLII I mICOS e ünanceíros �tuals. que lhe está destinado.

,: Domingos F' : I
bsm como a orgamzaçao de Perguntando -sobre S2 pve-

: dA'.. / : .....
'

:
"Grupos de Trabalho" oU a tende efetuar qualquer via-

,. e qUino :
,n. 12.317

. :olicitflÇ�O ela colaboração gem agora, respondeu o sr.

: �......... .

., individuai para o estudo de Juscelino Kubitschuk :jU(; só

. _ .'
�....... problemas especitícos. o fará após a sua Jiploma-

, EdH.;ao de hOJe - 8 páginas Florianópolis, Domingo, 6 de Novembro de 19!í5 I.!r', IH _ Essa reunião _ disse ção, devendo, então, i" a l'�l:-

o Presidente eleito da Repú- ropa e aos Estados Unidos,
. blíca ao seu término - se quando promoverâ contatos

N
'

t I Ojlhele ao p'rol CusloLdl·o Campos repetirá, com esses e outros relativos ao seu programa de

O U as· . '.
"

.,
.

.

.,

'.
;l�c��.�Os�lem;����ei��z�e a���� gOVêrn��mo a apuracao

:
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Prezado arrugo: 1111unha ocas ional dos preces- comentado pelo rádio, publí- Dois é indispensavel que, ao pleito foi encerrada em ou-

Recebi, com o prazer que' sos democráttcos e morahza- cado nos jornais e no D"':ál�io tomar posse, já leve eu per- tubro, tudo faz crer que a

as emanações de sua recun- tores elos seus companheiros Oficial. feitamente esquematizada a Justiça Eleitoral use o mês

da inteligência proporcío- .íe partido, cuja vigilância, Mas o que amigo lhe ensí- minha administração de vez de novembro par-i a aprecia

(mm, seu protesto contra a no caso, :foi o preço, nào ela nCHI, não teve testemunhas. que não haverá um minuto ção de todos os \'e�Ui'SOS aé

reí'erêncía ao seu nome no liberdade, mas da traição. _ Será que o velho educa- a perder na obra de recupe- correntes do pleito. De modo

80municado do P. T. B. sô- Faço, agora, uma revelação dor, encanecido na tarefa ração nacional que me pro- que na primeira quinzena de

ore a expulsão do ordtnarís- .me certamente o levará a gloriosa de orientar a jlpen- oonho levai' a termo. dezembro já deverei .eu estar

;:;imo polaco. novo protesto: � Pelo alu- tude; será que o mestre res- Realizada a portas fecha- diplomado pe.. TrituI131 se

DesriZ-='me logo ela surpre- dido polaco foi-me dito que teíado, quando passou a' go- das, a reunião contou com perior Eleitoral.

a, ao perceber que o amigo, aprendera com o amigo, em zar o merecido repouso de '1 presença dos srs. Lucas Lo-

rem humorado, rebelera-s e lois clL1S, "ali nas Caldas da tôda 'uma vida ele canseiras oes, Roberto Campos, Israel VIAGENS PELO BRASn.

.orn, a. nossa declaração de .mperatríz, muito' mais do enobrecedoras, não teve ou- Pinheiro, Renato Feio, Car- Anunciou, todavia, flue, no

ue o dito polaco estava que em dez meses nii Assem- tr'a cotsa para ensinar ao los Berenhauser, Artur' Levy, período que o separa da d.i

'CUSTODIADO por elemen- rléia Legislativa. aluno retardado; será que Regis Bittencourt, Jorge Ser- piamação, continuará•. a Ia

os ligados à UDN", porquan- O que lhe foi dado apren- não teve outra coisa para en-I �a, Amaro �anari. .J�ll1�or, zer viagens por todo (l país,

�o o amigo, que é udenísta, Jer na Assembléia, todos sa- sinar, que não AQUILO? 'Jlycon ele Paívn, LUlZ Slmões estando de imediato marca-

.ichava-se em Caldas da Im- bem. Foi dito em voz alta, à Cordialmente, Lopes, Derek Parker. Celso da a sua visita, na proxlma

reratrtz. repousando. .uz do dia, a portas abertas, Tehno Ribeiro Rocha Miranda, Guilherme segunda-feira, a. Santa Ca-

Recebo o protesto. Nossa
Arinos, Silvio Guedes e João tarina.

dusão foi a outra espécie ele ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Carlos Vital. Convidaàos não _ Essas viagens, devo a-

2ustodiantes. O amigo é in-
compareceram por est;;,r em crescentar prossegllÍl'ii1 por

,electual, não é negocista. O E M B A I X A D O R via·gem n:;t', Europa, os srs, todo o nleu 'Governo,
-

pois

.lmigo está com as vistas vol..
Mauricio Joppert da Silva e não; :Voltarei atrás ela minha

_

':' O CUSTO de vida, com os escorchantes aumentos ;adás p�ra o progresso e a GEORG'ES ARGYROPOULor"
Edmundo �acedo SOl?,�'f'S e promessa de ser-o PresVf8n-

çle impostos aprovados ilegalmente ,em reuniões frauçlu- felicidade de Santa Catarina .

� J..
'

Silva. te de todos os b�asileiros c

Lentas da Assembléia bOl'nhauseana, eclodirá impiedoso e não de olho à espreita para O Embaixador Dl';'George .- EJ,ll' -seguida à reunião, o sr. de auscultar-lhes permanen-

Eôbre o Povo, dentro em breve. Para controlá-lo e comba- abocanhar contratos que não Al'gyrolloulos é descendente Juscelino Kubitschek conce- temente as suas necessida ..

tê-lo aí e.::tão, inúteis e inoperantes, as Coaps e Cofaps, Passem pelo crivo moraliza- (le família nobre da Gréeia, deu uma entre.vista coletiva des, em tod,as as partes do

f,azencln filas .. , de manteiga _ produto que até a classe jor da concorrênciá pública. e é o diplomata mais antigo, sobre' os pontos nela c1ebati- país.

tnédi:1 já b_aniu dos seus hábitos, porque mais caro no

I
Em tudo isso, segundo pen- pois desempenhou as funções dos, é que partiram dê um O MINISTÉRIO

Brasil do que caviar russo! ;0, o amigo foi apenas teste-I tliplomâticas em Portugal, comentário geral ,sobre as Sobre a escolha de n,-.:nes

I Alemanha, Suécia, Noruega; "Diretrizes, do Plano Naci(\- para o seu Ministério, insis-

_
;, NAO temos, no Estado, elemento humano, de es- _

' .. Dinamarca e' ultimamente nal do Desenvolvimento", tiu. o sr. Juscelino Kubitsche)�

pedalízação difícil, pura (H'g'anizarmos, dois, ou trêS jar-
Filândia e Oriente médio. com a qual o presidente elei- em que só pensará nisso �-

(lins-ele-infância. Nem é possivel obtermos, no Brasil, ele- NO PA.,RAGUAI "O ESTAD9" cumprimenta
to fez a sua camprmha elei- pós diplomado. Perguntou-

mentos que se tranSfiram }l:11'a o Estado e venham aqui () ilustre diplomata desejando toraI. se, então, se o sr. Lucas Lr)-

dirigir cursos especiais de formação de técnicos para tais ASSUNÇÃO, 5 (U. P.) _ O r�lizz lU'}'manência em nossa
O PETRO'LEO pes, presente à reu'nião, não

ja,rdills, Ainda assim, a l),s.selllbléia bornhauseana, numa ;·ovêrno paraguaio aceitou, _Ca}lital. Iniciou 'O sr. Juscelino seria uma espéCie de superv!-,

das suas reuniões ilegais, de vale-tudo, criou, no Plano de �m principio, a proposta da
Kubitschek, transmitindo a SOl' de seu Go'\(erno.

Obras, dezenas lIe dezenas desses jardins-de-infância. �ompanhia norte-americana ' ••M..._�.....�....__....,........�_.·•.....,._ :nformação do sr. Arthur Le- _ Não sei qual 'Ferá ,a f\m ..

Qual(il�el' })cssúa que conheça rudimentos !la. matéria, ates- "Gleen Mc-Carthy", para a
vy, presidente da Petrobrá's, ção do sr. Lucas Lopes no

i::I.rá que tais instituições niío podem nem devem funcio- construção de um oleoduto MISSA PELO DES- ie que dentro de quatro me": méu Governo """" retrucou -

')!; ar sob direção leiga, As enül'mes somas de dinheiro· apli- \través do Chaco e de uma CANSO DE CANRO-
;es s€!rá concluiçlo o estudo maS, sem dúvida será ã ele

cadas ne;,;se setor, serão deSIJel'd-içadas e inúteis, porque 'efinal'ia sôbre o rio Para-
'

,
la delimitação do campo pe- um colaborador pois jU:j!;f)

obra de tal monta, cómplexa, plena de exigências e sl,bti- füai: Através do oleoduto se- .&ERT, ElYI WAS- trolífero de Nova Olinda, re- indispensáveis oS servicos

l-r I :ia escoado o p"et,ro'leo boll' _
,. presentando i,sso um grallde que êle pode pre�tar ao p�í�.

eZ:ls, n:w Sf� 'az com alJe( e1l1as',
-

HINGTON
<;., _, v-ial'o das, jazidas fronteil;i-

�)asso no caminho da explo- Hoje, por exemplo, êle fun-

__
" ENQUANfo isso as zonas industriais do Estado ;as 'com � ParugUãl-f� �,. r:;' W.t;\SHINGTON, 5 (U. P') raçã.9 do petl:óleo nacional. cionou C0)110 uma espéCie de

continuarão sob o mais, severo racionamento..çie energi'a lestinaria ao Col13umo d0s _::_-e;ramdO mUtUt �l&ílei- r- Q�lanto aos équiparn,en.lsecretário particular; al'ticlI-

elétrica, Quanto l'nen:lS energia, mais impostos. O aumen- lercados do Paraguai e do ['O, �eneralJosé Machado-Lo- ,t0S - acresoant.óu �rjá �s- hando .esta 1,Jrimeira reunião

to cl� agora é de n;penüs 42%. Com êle teremos o desequilí- 'ruguai. )2S, anunciou qüe será reza- �ào sendo estudados os meios I de técrlicõi e eConomistas:"

Chc" �r·i ama h- t!' I d d 1 de importá-los em numc?'o

brio dá ec'onomia catarinense. Desse de_sequilibrio resulta- ,,;.,. '" , �. n a a eS:1, (a 111lSSa pe o escanso a a -

A R U
-

"aI :ta] "r,l .-

1 P
. ,

1 C b t P bastante, valendo acresren-.
E Nli\O

rá o exodo, que já se anuncia, das nossas fábricas para
u l'i�, l'c.to aVIa0 (a anau, ::na elo genel'a anro el' e- -

EM NOVA OLINDA
.

1430' 1 'd I' tar que a indu;<í,ria n',)c�onal Essa reuniao - definiu

outros Estados. Eis o resultac!él de uma traíção e do poder . .. . 1S , lOras, proce ente (O ('eira da Costa, no dia 7 do ." '

Pt'
rtio de Janeiro S. Exa. o sr. - por 'intermédio da Man- o residen e eleito _ te'le

de corrupção elo govêrno. RIO, 5 (V. A.) -:- Dentro de corrente, pa Igreja de São
por objetivo reunir õs té�n!.-

'uinze dias, aproximadamen-. Ir, Georges ArgYl'ollOulos em� Fràncisco. O general Canro- nesmann e outras 2mpresas
,

b'l' p der'a' fOl'n b cos para marcar melhor as

=, estará funcionando em alXa( 01', da Grécia \lm no:��o >21't, chefe do estado maior
_ o ecer uma '1):1,

, par'te dos eqlll'pan1ent
. tarefas programadas para o.

\lova Olinda a segunda sond2l paiS. conjHl�to .do Brasil, faleceu �
os ue-

. cessarios meu Govêrno, equacionando

rU.D,N. DE PE'R·NAMBUCO C.O.NTR.A· A letrolifera que ílfi vem sen- S. Exa,. vem Nn visita à 'segunda-feira última no Rio .

_ ASFALTO Os diversos problemas COril
',0 montada. Colônia hellênica radicada de Janeil'o,-logo após seu re-

'

I D I t b
. que' terei de me defrontar.

,

"BATA,LHA >J1UDICIARIA"
A informaçã'ü acima foi em Ilt:\Ssa Capital. I gresso elos Estados Unidos. ec arou, ·am em, o pre,,!-

i t l·t (' d d Eles não são políticos e sua

)restada esta manhã à im-
. en e e el'O am a e acor-

jo o 1 t· d atividade se prende exclusi-

= _ a UDN de Pernambucc :Jrensa pelo sr. Iskarck Ama- -..-_..__.�.I'V".....- ..................�-_-..-.........-�••_.._��--••_-.-..-_---.....
" C lU o re a 01'10 o sr

vamente a' execuca-o do meuArthlir Levy) que, ainda em -

_

Jada poderia alegar contra a l:�l�t������r.", d�u�pe�����,��.� ,REPERC.UTE ATRA.VE-S DO 'PA'IS UMA 1956, estará a Refinaria de trinômio "Energia. Transpor-
'

Jsura do pleito no Estado, '

' ,

, C b t- d' d f 't tes e Alimentacão". Doravan-
dever ser Importado no pl'O- "

u a ao pro uzm o as a. o . ,

mde vencera embora, por b t t te, não cuidarei mais de po-

nargem reduzida o general :��p�êS.a:�st�::t,ri��IUsf::�o� I ENTREVISTA CONCEDIDA A IM.PRENSA c::s��;e;a;: �����d:s �=� lítica. Só me interessarei pe-

Juarez Távo't'a. O g'úvernador
.

1
. los n s os p '01 d

.

d t
ClOna o s 1'0 �mas a ml-

,�� :�;'i��� !�����l oC��'�:;,:� ���Ü;��1e�toO�1::e���:;�, ��, CARIOCA PELO PREFEITO DE ,�sSi� que se çor!firme esse
iüstrativos.

TU!lrez Távora. crescent,Ou,. s.erá, fO,rnecidu FLORIANO'POLIS
prognóstico, cobrir;ei de [IS-

NOTA OFICIAL
pela propna mdustna na-

·falto as estradas brasilt'Íl'ar'.

cional, para isso habilitada.
• desde o Rio Gr'ande do Sul Concluida a reunião o sr.

Durante sua recente per-, feito de Florianópolis falJu até o norte do país. Juscelino Kubitschek fêz-dis-

manência no Rio de Janeiro, como municipalista, dizendo tribuir. a seguinte nota ofi-

aonde o levaram interêsses -que os municipalistas brasi- CARROS OFICIAIS cial:

administrativos da Prefeitu- leiros sabem que somente a Um reporteI' perguntou ;:''!, O sp'. Juscelino Kubitschek

ra de Florianópolis, o ·sr. Pre- prática do regime democrá- por essas estradas, correria,n reuniu em PetrópOlis um

RIO, 5 (V. A.) _ Estiveram feito Osmar Cunha; que é tico assegura a plenitude de carros abastecidos com ga.�o- grupo de economistas é téc-

ontem em longa conferência também Presidente da Asso- fr�nqufas constitucionais às Una nacional. nicos com o proposito de

com o Ministro da Agricul- ciação Brasileira de Municí� unidade;; municipais do Paí_s. _ Gasolina nacional manter contato pessoal com

tum, sr. Munhoz da Rocha, pios, foi ouvido pela repor- "As ditaduras" _ disse s. s. respondeu com entu,�iHsmo o;
as equipes qJle vem COl'lVo

os deputados Américo Godoi tagem dos jornais cariocas, - "sob qualquer aspecto, re- sr. Kubitschek _ em carros cando para a elaboração de

Ilha e Hermes Pereira de acêrca do seu pensamento presentam um estrangula- nacionais, . pois figl.'.r:{ 110

I
estudos e planos do futuro

Souza. Ambos foram conver- em relação aos candidatos e- mento do Município, que ne- "Plano Nacional de Desen- Governo.
>ar com aquele titular sôbre leitos para a Presidência e las veriam cassadas automà- volvimento" o fabrkn anual "A reunião com o Presi

os estudos que ve mse reali- Vice-Presidência da Repúbli- ticamente a sua autonomia; de 50 mil autom0veis e 50 dente eleito teve por finali-

zando aqui para o aumento ,ca. Essa oportunidade permi- as primeiras vítimas das cti- mil caminhões. . dades especificas: a) uma

do preço do trigo. A este 1'es- tiu ao dr. Osmar Cunl!a rea- taduras são os prefeitos e ve- discussão ampla de proble-
peito os .8rs. Hermes Pereira firmar o que sempre consti- reaclores e com êles os 111uni- CAPITAIS ESTRAN«}:IROS mas econômicos e finàncei
de Souza.e Américo Godoi tuiu convicção sua, isto é, cípios e o povo". Quanto aos capitais es- ros atuais; b) a organizacão
disseram-nos que nao tem o que acima de tôdas e quais- Essas declarações do Pre- trangeiros no Brasil, mfer- de "Grupos de Trabalho'" ou

minimo fundamento a notí- q'H'l' razões, deve prevalecer feito Osmar Cunha, por mui- mou o sr. Juscelino Kubits- a solicitação da colaboração

WASHINGTON, 5 (U, P') 'para a colheita em São Pau- cia que se propalou segundo a razão da Lei: cumpra-se a to oportunas e inspiradas em chek que pretend� tra:.:é-los individual para o estudo de

_ Espera-se que a colheita lo ,neste período do ano. O a qual o Ministério da Agri- Constituição. O ilustre Pre- convicções democráticas e em a,través da tramplantaçi'io de poblemas específicos.

de café de 1956-1957 do Esta- =studo publicado pela re.yis- cultura iria conceder aquele )��-::-'!' - �.' interêsses municipalistas, ti- industÍ'ias americanas e eu- "A d'
-

t·
, \

S . ISCUSSoes lveram co-

do de São Paulo seja ig,ual ou. I
ta "Foreign ,COl11ll1erce We- aumento na base de dezoito veram larga repercussão em ,ropeias para o nosso pais e mo ponto de partida um co-

superior ao total produzidO ekly". Afirmou, ainda, que as porcento sôbre os preços a- INUNDACAO todo o país, através das a- a )3U;l 10caLtLação em zona� mentário geral sôbre as "Di-

em 1955-1956, que foi de .... primeiras noticias de Minas tuais. , gências de divulgacão. pré-determimi.clz.s, estando retrizes do Plano' Nacional do

7.400.000 de sacas. Esta infor- Gerais e Espirito Santo indi- A verdade é que o ministro CACERES (Espanha), 5 Temos à nossa 'mesa de sua' atençãü, lleS.'le sentido Desenvolvimento", programa

mação foi prestada pelo De- cam seca e escassa gIOl'ação, Munhoz da Rocha estava em- (U. P') _ O Rio Gata trans- trabalhos um exemplar da voltada especiall1lenl� p:.::' de governo apresentado pelo
pal'tamento de Comércio dos o que signifiça redução sô- penhado em. satisfazer a jus- pôs o seu leito, inundando a "Fôlha do Norte", de Belém' o aproveitamento da energia candidato em sua campanha.
Estados Unl·dos. hre 03 últimos niveis. O Ins- ta pretensão dos plantadol'es aldel'a de MoraleJ·a,. nesta do Para' 'que publl'COU a l'e de Paulo Afonso

<J '
•

,- • • "Esta reumao foi a pri-

I ti tu to Brasileiro do Café cal- de trigo, e dentro de poucos Proviúciú, clepois, de uma ferida entrevista, com gran- ENERGIA meira de üina série que o sr.

Num estudo geral da eco- cuIou que a produção de Mi- ': dias, tão prontamente o' pre- tromba, dágua que se abate)l de destaque, fazendo dum dos

I
No setor �da energIa ._ a- Juscelino KUbitschek preten

noinia brasileira, o Departa- nas Gerais será de 3.600.000, sidente da República voltas- sôbre a região. Várias casas tópicos das declarações 'do 'centuou o Presidente eIeito de manter com homens res

mento ponderou que t.em ha- ,aca;:; e fi do Espirit.o Santo' se a despachar, o assunto se� I
ruiram, ficando �o desabrigo Prefeito de Florianópolis uma _ já anunciei exaustivamen- ponsaveis por varIos setores

vielo condições satisfatórias .noo,OOG. I rIa resolvido a contento. ,
300 pe2soas. suge tiva "M I 1 tt "

I t '·t d, S' a lC le . e . e meu pr-opOSI o e devar, de atividades",

I
1

-
'!' ANTES que o Povo compreenda e sinta as doloro

sas consequêncías dos últimos acontecimentos políticos,
cleSCJHOíados e desencadeados pelo guvêrno Bornhausen na

'Assembléia, convem ressaltar que as violências a maldi-
I

çl0 do poder econôrnicu e as molecagens verificadas ali
.ver íf'icadas, com a parttcípação dos representantes situa

cionistas, in solidum, já tiveram reflexo no país. E, nesta
hora cruciante por que passam as ínstttníções, a circuns

tiincia. de U1n poder transformar-se em picadeiro de circo
e foco de ílegahdades, sob o dominío de ambições pessnais
criminosas, conríensa mais um depoimento, pavnrosamen-
te melancólico, contra o regime. .

O Gfivernitdor eatarínense, usando das praxes eorrup

tnras ínnugnradns na sua administração, com II eumpllcí-
" dade de alguns euptnchas írresponsáveís, está oferecendo

cop:oso material aos que detendem soluções extra-legais. O

que e�tamos vendo, alarmados e destludidns, é uma políti
ca suicída, dir'igida por um governante sem Vlsao e sem

atiiude-, escapo ao momento naciollal e colocado ao arre-
�

pio das tradiçÕês que tanto dignificavam a posição de

Santa Catarilla, em transes semelhantes.

A secção pernambucana, a
firma aquelê jornal, já co

municou oficialmente ao cli

l'etório nacional da UDN em

ofício assinado pelo profes
sor Andrade Filgueira, presi
elente em exercicio, que o de

partamento j uriclico estuda'

ra longamente o assunto e

concluir a pela importunida
de da impugnação do pleito.
acreelitando. que a batalha
anunciada terminada caindo

QUER- FUGIR?

Além do mais argumenta-

RIO, 5 (V. A.) -'- Cêrca das

13 horas de ontem, o depu
tado Carlos Lacerda, esteve

na S2cção de Passaportés, da
Policia Cen'tral, a fim de a

·:ualizal' o seu passaporte.
IndagadO' péla reportagem

,;e ia viajar, o deputado dis

se que talvez f03se precisar
dele, mas n�o àfirmou quan
do..

,')REÇO MÍNIMO PA
RA O TRIGO

em ridículo mortal.

BOAS PERSPECTIVAS PARA A COLHEI-
4(

TA DO CAFE' EM SAO PAULO

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Lavando com Sabão
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FARMÀCIA DE PLANTA0

Domrngu; 6 de Novembro de 1955

A mobiliária· Miguel DauI
MINISTf:RIO DA AGRICULTUkA

SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA ,,'LOR:t�STAI.
REGIONAL

..�CORDO" COM O ESTADO lIr.

S.4.NTA CATARINA
I

.aVISO

o
\

ESTADO
-,

Mês de Outubro
1 sábado (tarde) - Farmácia Nelson - Rua Felipe

Schmidt.
2 domingo - Farmácia Nelson - Rua Felipe Sch-

Tem a venda
Uma casa a Avenida Mauro Ramos
Uma casa a rua. Visconde de OU1'0 Pr.eto
Uma casa a rua Deodoro cj13,50 de frente e 46,60

de fundo.
Uma casa � um lote a Avenida Santa Catarina

r ..... IA..---

�DIIIN18TIlAC.U
Iled.çlo • Oflcla.. , à ra. Coa
lelheiro Mafr., a. 1641 Tel. 1022
- ex. POlital' 11',
Diretor: RUB.N"1 lo ...AIIOS

Estreito
Uma casa a rua 14 de Julho
Uma casa de madeira em Barreiros
Duas casas no Morro do Geraldo-Estreito

Duas casas e eum terreno para loteamento no

do Geraldo
Um lote na rua José Candido da Silva - Estreito
Dois lotes a rua Moura - Estreito
Dois Lotes no Bair-ro de Fátima - Estreito
Quatro lotes no centro da cidade
Quatro lotes em Londrina - Paraná
Tem compradores para casas em Florianópolis

ue cem a quatrocentos roi! cruzeiros.
Negócio a dinheiro.

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

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

«ípal.
16 lotes no Bairro Butiá.
Uma confortável Casa na Avenida Hercílío Luz.
Dois apartamentos (parte financiada).

A Delegacill Florestal Regional, _ midt.
no sentidb je coibir, ao máldmo pos- Gereot.: �g��gos r. D.

3 segunda-feira (feriado) _ Farmácia Moderna _

sível>ail queimadas e derrubadas de mato, afim de ímpe- Rua João Pinto.
pedir os 'desaetrnses ereítos econômicos e ecológicos que llepreilentaLltea: 8 sábado (tarde) _ Farmácia Santo Antônio _ Rua
acarretam tais práticas, torna público P, chama a atenção Reprauntaçii.. Â.. 8, L�u. Felipe Schmidt, 43.

, de todos os proprtetártea de terras e lavradores em geral, I.t��a 3eollcor l).anta •• 40 _ ,. 9 domingo _ Farmácia Santo Antônio _ Rua Fe-
Morro para a exigência do cumprimento do Código ft'\orest.aJ andar, lipe Schmidt, 43.

.<neur. 23.7'13 de 23-1-19�4) em todo o Estado. . ���: 2�669:: NO�;:I�:/;;:ir;� 15 sábado (tarde) _ Farmácia Catarinense -_RuaJ

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MA'l'O andar [àla '611 _ Sio Paulo. 'I'rajano,JlJcnhúm proprietário de terras ou lavrador pOderdl 16 domingo _ Farmácia Catarinensa _ Rua Trajano.Proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar, 4.1l>1TNA'TUR.-'.g
22 sábado (tarde) _ Farmácia Noturna _ Rua 'I'ra-

IN. Ca.ltI,1com anteeédêncía, " necessãría licença dá autoridade no-. jano.restai competente, conform� dispô€; o Código i'lo�e�taI. em jAna. ..............• Crf 170,00 I 23 domingo � Farmácia No�u�'na - Rqa Trajano.seus artigos 22 fi 23; respectivamente, estando Oii Infratores' Semeatn , .. Cr$ 80,00 29 sabado (tarde) _ Farmácia Esperança � Ruades- "

li" d Nr Interior
C Ih' M f

sufeítos a pena z. es.·
Ano . Crt 0,00' onse elro ara.

aEFLORESTI\l\�NTO Semelt,.e Cr,nO,OO I 30 domingo - Farmácia Esperança - Rua Conse-Esta �epartição, pela rêJe de viveiros florest.als, em �:ú:r��in:I�di!�!�:o:i:át�ll- lheiro Maf1:a.
. , , .,cooperação, que mantém no Estado, dispõe de mudas e se- blicados, não serão de olvídos. I O serviço noturno sera efetuado pelas Farmácias

I mentes 'de espéci.es flerestafs e de ornamentação, para ror- A direção não se reaponsa] i1isa Santo Antônio e Noturna situadas às ruas Felipe Schmidt,pelos conceitos emitid>o.
_
ao. a:--

I
necimento aos 2,gricultores em gerat, interessados no reflo- tta'o, ... inados, 43 e Trajano.restamento de .suas terras, além de prestar toda orien(.àção A presente tabela não poderá ser alterada sem pré-técnica necessária. Lembra, ainda, a possibiHdade da ob- via autorização dêste Departamento.tenção de empréstímes para reflorestamento no Banco 110 INFORMAÇOES Departamento de Saúde Pública, em setembro de 1955.Brasil: com juros de 7% e prazo de 15 anos. UTElS Luiz Osvaldo D'Acâmpora _ Inspetor de Farmácia,Os interessados em assuntos florestais, para a 6bten- --o--

ç.ão de maiores sclarectmervtos e requererem autorizaçã� I
O Je.;tor enco_ntrari, nlu,a co

.
. tuna, ínformaeõee que n.c .lta,de Iíeençapara queimada e derrubadas de mato, devem diàriamente e de imediato:

I dirigir-se às Agêllcia� Florestais Municipais ou díretamen- JORNAIS Teletu�e
.---------------�--

. -

·t d' S D 6
O Estado................ 1.02%

PÁI' "'. J)i.""'stO·. �. 1�.:·��=����::,
ao

�':-:ac:,:':est:�t:5.
umont nv,

t�i;ª.::.:;;::::::::: ilfi•

,
III Endereço telegráfico: Agrisii.... -, Florianópolis, 8. C,.

H.
USPI!AIS

.

i -.1���_,.,. - CI\?ldadl't:

,�/��A � TOD�';�-; Viagem com segurança ��f:����;::::: ::::::: iiil-, .,. Sao Seboatlão (C••a d./
,. '" -., nos \lA/)CJOS

.

e rapidez M;!:��b;·,;;;;;.;··c;.;: ::::.

,J,

R�'i't
so NOS CONFOR'fAVEIS MICRO-ONIBUS DO c�����s U�-

�/ �'? � � � � lAPIDO �(SDL-BRASILBIBO)) �:���)de.���������l.a:��: :::::
4'"

-

Florianópolis - Itaja! - Joinville � Curitiba PoUcia (Sala Comisairio 2.0118�
..J . Polícia (Gab. Delelrado).. ..i8'----�-----'------�--"""'!',. COMPANHIAS D.'

Age"ncía :
Kua Deodoro esquina:da 'l'lHN"PORTlIS------'.......-----------.-----

• Rua Tenente Silveira AlIlR.O
TAO ••••••. ; 1.'100
Cruzeiro do Sul .. 2.aoo

--:=====::===::-:::=====:"::::==::=:- 'Panalr ,........... l.i51.,;._"'" ----

Varia' ..................• 1.12i
Lôíde Aére,-, 1.'62
Real ., .... , . . . . . . . . . . . . . 2.li8
candinavas IliOO
IIOTÊIS

I'LUX ••••••••••••••••••••• ..021
Magestie 2.276
'Metropol ..U7
.

La Porta 8.321
Cacique ." 1 .
Central •• . . . • . . • • • • • • • • • �.694
Estrela . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.171
Ideal ................••.. I.tli'
ESTREITO
Disqu•... , .

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

Ouro Preto).
_

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

Uma casa de estuque na rua Servidão Moritz, (Morro)'
com o terreno 6 x 14, preço Cr$ 18.000,00 t'

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

A tratar com o .Sr, Doralécio Soares ou o Sr. Sílvio
Sonsml

:PRE'-VESHOULARES
PARA .AS FACULDADE8 DE DIREITO, FILOSOFIa,

MEDICINA, FARMÁCIA E ODDNTOLOGIA.

CURSO:BOSCO
Matrícula: Livraria Lider, até 31 de agôsto.
Informações: Local acima ou pelos telefones 2316 e

8661.
Início .das aulas: 1 de setembro.

Raios X,

�pafelh.,eDl moderna e completa para 4IUA', ...er RaDIO

racUoló�It.•.
Radiografia. II! radlollcoplato..
Pulmões til coração (torax).
Estornago - intestinos e figad.D (eoleclstorrafla).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Vtero e anexos: Histero-salp1nrografla com Insufla

ção das trompas para diagnóstico da esteri.GdlLde .

Radiografias de ossos em geral.
Medidas e.1a;'as dos diametros da baci:t. para orienta

ção do parto (RádJo-pel·dmetrla).
Dlàrlamente na Maternldade Dr. CarIo!! Oorrêa.

18ANCO
de GRf�ITO POPULAR

I� AGRiCOLA I I

Rv..aJ�,�6 . _

;'. I

f"LORlAI':iÓPOLIS - sró..('�ró.rtnõ.,' .

"

!�

INDICAD�� PROF'I:,"'S�;'Sc_-I-O---NALI, �R. RO�3�DUIEc'soBASTOS I
MARIO DE LARMO DR. CLARNO G. DR'M���toL�UJ'R���l��HO...:In:

,
_ .

_

... '" CANTIÇÃO I
- ������_ I ConsuItóri_o: Felipe Schmidt,

Com pritlc. 1101l0.pUa.1 SIr. 'Mf:DICO Rua. Vitor ."irel... flO. ,38 (d�sA14.as 17 horas)
..DR. I LOBATO 'DR:-WALMO� ZOIfER Fra.r.ellCO de 'AD.li e Da ":an'ta

CLINICA DE CRIANÇAS lONa: 1.4tl8 - )'loriilOópolh
_. 13�et���:CI;;65fenente SilveIra,

W'TT =0 ! .i GARe"'''' Call'l do Rio de Janelr. I .

DR. MARIO' WEN- I
� L�

CLINICA MÉDICA ADULTOSD....DÇ,.. do apare''''" rU!I'!ntórlo tll'l,o.... ;:,.1. ruu!4••� ""- CARDIOLOGIA
DHAUSEN

•
TUBJ!lRCULOS. id ....1 <t. Ue4ld.. •• Cd"'"",- Contultório: Rua Vitor ••1- Doenças InternasDR. ANTONIO DIB RADIOGRAFIA II RADIOSCOPIA i .Ida�e ti" 8r••n reles, 22 Tel. 2675. . CORAÇAO _ FIGADO _ CJ1lNJCA MÉDICA DII ADULTOSMUSS.I 1 DOS PUL�O"S IEx ..... terno Jlor concluo ......

-,
Horários: Segunda., Qu..rta. • HINS _ INTESTINOS PJ CRIANÇASI ClrQl'(Cla do Tor.x . ternlda�e-E.ellla Sexta feiras: Consultório _ Rua Joio Pin ..

- IIItDICOS -
.

Formado pela F'aculdade Nllde-. (!ój"rYlç. 410 Prof. OcU:"'.).... Das 16 às 18 hora.. _TratamA!lnto moderno da

I
to, 10 - Tel. M. 769.CIRURGIA JUNICÁ.

oal d" Medlclna, TllIlo!Il%lliIb.! 4rlcaea Lima) Residi>ncia: Rua FdipI SeJa- SIFlLIS . Consultas: Ou • la • I!I()�A '.GEiRA'L-PARTOB
li 1'I.I ..clrn:rtcl&o do HOIl)Jnbol 111 .... !l;y-l.lIterno do Serviço dt., Clrur;

I
midt, 23 - 20 andar, _pi. 1 _ Residênda; Rua IIbt..,l. 1•.derviço completo • e.p,ci._ -

rhl :l.alLjil .prl!* !III HCI.plt"l1 t Ao P. 1il. "T. C. Te!. 3.002
. ConsultórJo _ Rua Victor

I
nior, ". '1'el. 2.8U.udo dai DC..NOAS DI! SIISBO-

ClirllCl de ellpeclaUuo:-11 '03. •.

ii.. Illb tI� JaD�I'!'o
__ .._. Meirel1es, 22.�AS, c0!l' modern.ol métodol d. S. N. 'l". I'::r:-h.ttlm.., � lII:Nst.ll!=· MedICO do nO�Pltal de Caridade

I DR. HENRIQUE PRISCO HO'ftA1UO:

I
dlagn6stico. e tratamento.

ItO � tellt. "a C·jr.r .... • "e Pr",f (J ...", e da Matermdade Dr. Carlos

I' PAR IS
-SULPOSCOPIA - HIST.

.

- l' ..�,

.'�.�.. . ., Corrêa _ A O Das IS às 16 horas.SALPIloIGOGRAJ'1A - Jl.-=� O-!
•
GDI�ariea ..

}t,4,f •

_

.

DOJllNÇAS DJI SUHO:&M - M�JICO DR. ANTONIO HATISTA.LI1:IIO BASAL I Conr_. F.h,,8 Scl!midt.. II I. PARTOS _ OP.RAOO.S OpUllO;Õe'l _ Doença. de 8.- Telefone: Consultório
-, JUNIOR.. lladlote".l)IA .$l!' o.... e�rtu- ,Fo?� ai:síJl

ID. ti
I Goo.: Rua João Pinto D. UI, nhorlll - Clínica de Adllltol. 8.416.

IlSPECIALJ)'.ADA. D'I,
Eletroeol..alaçlo - Ilaloa .JUra: Aten.d. Im ora marca a. � da. 16.00 ,. 18.00 ho-.u Cura0 de E8peciali�a"ão no R 'dê i R J'" d

CLINICAVI I t e Infra Venj�e. I Rea ..
- aua JI.t.,..� JUDi01'. I P I hã d d'�' .. 81 nc a.: ua OB.. O I CRIANCA!

«» ea. '

j 1 180 - Fone' !JS' I
e a man .tan. 1.- ffospit.l do. S.rvidor.. ilo •• -

Consultas dila' is 11 horas.
CO;)lJultóllu: RU!l Tra ano, n.

'I' ._- . riament. no Do.pital de tado. Vale PereIra 158 - P.rafa I' R..aa.• Cuu. Padre Jlicaelinào.
l° andar - Jldlf:,clo do 1I0nt.pio.

DR YLMAR CORR&A

I
Carid.de. (Sl!rvi�o do Prof. lIariano •• da Saudatle _ COQ.uelros. l�.

aor�rlo: Du II b 12 1Il0ra'l _. ,
'.

"

t Residência:
. Andrade) .

I I G O 8
Dr. kOSSI.

>

CLíNICA M!::D. CA
Rua: Geoeral Bittoln<:oort n. Consultas _ Pela manai IlO ADVO A ODaa U b 18 )o:ra. - Du. CO,�SULTAS das 10 -- U lio· 101. Telefon.: 2.6111. Hospital de Cuidad.. DR J0811: MEDF.J:ROS

I'
.U..sSI

.....nita Trom- ra�UD Tiradent" :; - Fone UU; i À tarde da. 1510 h••m di.D- DD ANTONIO OOM""CJ nr.>· VIEIRA
R..idbcial ..

I DR NEWTON te 00 consultório ,.aua Naae. ,J� ..." ,'(li/ powekJ'. 64.
-.-----. t .. n ...a

I 'D'ATTTT ..
. Machado 17 :Jlqull1l; de Tlr.- ALM1ilIDA - ADVOGADO _DR J08 TAV.t'U'-:1 y ... .L.U'1.

d r I 276 �Rixa Y".tal 150' _ Itaja! _ I

.
,

CIRURGIA G........ entes.._
.

e.. 6 ADVOGADO ,lRACEM! �-"'/UJ

I Rdp Saota CRtarina.DR. JúLIODOm. -), -Doença. de Sen"'ora. _ Proct .. C et�ILen�l�
- n. rellideate Il.eritório e Ruicooel.,

_VIEIRA I MOI,lB'STIAS NlIRVOSAS

li'
. ou IlJ"O u. Av. Hercilio Lo., 11

D L D
'MilNTAlS - CLL�ICA G ,RAL IOi{la - �Ietrlcl••de 1I'4lca

1
CLINICA Telefone: U46.

'r. auro aura
IIf:DIcn . Dr Servi o Nacional de ;)oOln- ConsultóriO: �ua Vlto.r 11.1-

de_.... IlSp ....CIALISTA •• OLHOS, I t·e -eles n. %8 - ule!on.. 1107. OLHOS _ OUVIDOS _ N�ltU
'" ..

T' ça� en ali.
C I", D 16'" I ----

G 1
OUVIDOS, NARIZ 11 GARGAN ...

! Chefe do Ambuld ');' .9:1.1:;;- onau 'ii.. a. _ora••m, • GARGANT.A Clinica erarRATAI.NTO • OP.&�O,"r:3 n,' �Kental

Idlante:, '. DO DR NEY PERrONE E' I' J6. t' d S h i' á
Inf -VerlUelllo - NebllillUf4. - i 'p"7 .

t d '-. 1·--1 -
ReSHJêncla. FODe, •.nl DR. GUERREIRO DA J'ONBJ:C� . � specla lsta em mo �s las e en oras e vaa urlll _

r.
. slqula ra 4) ...001) ... Rua' Blumenau a 71 i MUND'

Ultr.-ao.... Colônia Sant'À!llt DOENÇAS DO APARBLHO 01- Chefe do Serviço d. OTOBI- nas.(Tr.ta.".te d••1••IIM ce.
CQovllleotnapia pilo ,l.tro-

CESTIVO _ UL{JlllRAS DO .S- NO do HOBpital de Flori.nópoll. Formado plll. lI'.cllld.dl N.Cí!·
I

Cura r:ldical das infecções �iudaf! e crolillcas, Gel
eller.çle)

. I d �hoqU6 'I catdiuol. lnnlin ,r.li· 'rOM 'GO l! DUOD:ilNO J.L.B-' '?ossue a CLINICA o' A'PABIl- naol d. :r..edicina Uni' enídad.
b

Anclo-reülloat".opla - lIí:!ce &II .e pia, �ail.lrioterllpi& .. P�lco�itl'lI;l:1. erÁ nÉRMATOLI)GIA .. CU LHOS MAIS MOD:lIlRNOS PARA. do Braaa aparel(lO �enito-urinário em $l.m 08 os sexos.Oealoa - Hooier•• t ,....... CONSULTAS: r>orça ;. '�lIí" • -. . -

'TRATAMEN1'" dai DOJlNNOAS RIO DI! JANIlIRO
. Daenças do aparelho Di_iestivo e do iltlltcm3 l\9TVQaq..

oi. {'t",-lUaolad..cet.L (;lain ta. da. 16 &II lf );{ura. ' .. :" I NICA, GilllL
da ESPECIALIDADIl Aperfeiçoamente na "Ca.a d..

Horáriol 1011." ás 12 e 211. áB õ .

•• J:aWl.) (manlai) , DR. JULIO PAUPI1'Z Consultas - pela mull1.. Saude São .Icuel" 7:' /.Dorido d�. • ,. IS A.'á'rs ·1 RUIl Anita Garíbali!i. aQgtl,-_.. FILHO HOSPITAL. I Prof. Fernando Paulino Consultório: R. Tiradentes, 12 _ lO_ Andar. _ J:i'o.e;da. li! ã. l� !lor... de General Bittencourt.
II À TARLB _ da•• ali' _ I Interno por I ''''10a do S.rviço 3246

CODlUlt6rio: - &lUI VI"r iI.l- RESIDJiNClAl J.lõa EG� if..... ! El: I�terno da 1!O ufermar�JI o .... CONSULTOItIO rle Cirurgia _

,rei.. II - rO,!1 11171. ]38 Tel.2901 I e ServlCo d. i'utro-enta-roIO&,la i CONSULTORIO _ a.. '101' Prot. Pi!tho d� r:>UOfIl I Resideneia: R. Lacerda CouUllho, 13 __ (CháearaRe•. - &u. S,M Jorre II! -

.. _- .. •

Id:l
Santo CRaa de :RIo dl Janll.:ro IILHEOS nO % Ilataglo por: .00 na ....t.r- Llo Es snha) _ Fone' 8243

.

'one 1'11. DR. ARMANDO VAL:j.. (Prof. W. Bara_rdmelli). REEIDENCB. . _ F.Upe sell-I
aidade _ lllacol.'· I

P ••

RIO DE ... C!SIS I
Cuno

.

de n,urolo�la (Prot. Imidt nO U3 TeJ. 21116 Prot. Otávio Roàrigues Lima IDR SAMUIlL FONS"CA �� Austregesllo).
.

j
Interno por 1! �no do 1> utc , """....................�_.....�-..-..-..'CIRUBGIAO-DENTI81'A I Do. Serviço. de Clfrur. lata:dH I .

Ex interno do HI).plu� mate'!'- --;--
T MONIZ Socorro

-

Icr' - Cirarei. - 'Prot... dA Alalatêncla MunJcl,..1 e Ii"",-
I
ntdade V. Amaral. DR. ANTON_O

OPERAÇClllS Dr. Cesar Batalha da Silveira1;lr pltal de Carlelatl. DOENÇAS INTIiItNAI DE ARAGAO CLIN1CA DB ADULT 'Deni�o� X • latu-Vlnel.e CLiNICA IltDICA D. CllLu'-1 roração .. Iht��aco, �Uk.'lIlO, CIRURGIA TRMU.A'l'OI.OGU DOENÇAS D. ':;BNEúR.\S Cirurgião DentistaOonaultórlo • 1le.l."culI aaa OAS • �DlJLT09 jf\lrlldO o via. bllia:r••. 1:1D', (Ova-
Ortopedia C�NSULT�S: �o HOBpital d. Clinica de Adultos e Criançasruaando. I.e)ld. I. Conlllllt6-;!,!�I���. N�"AI. ,\1 ... ; rI020:.:!��r��. Vlt:.r

Lt.r.le.1
Consult6rio: J�io Pinto, 11. C1a:ldade dlál'lamente pela ma-

Raio X
Telefone: 1111

c-
,

'l�-" U lU' -I DIU 16 ,. 17 dI6r!amilDte. . n la.Con.ult•• : 4•• II,.' " 11," chado," - OU.....lI ...:0. ,.

�). 16!. IS Il
.

1\le'los &01 Sábado. RESIDIINCI:A: - It II � Ilnar+, Atende com Hora Marcadad • 00 i 18 llor.. 18 hora. I' lU - ora..
. B' lU Shutel 129 - Tele!. 8.288

11 S h idt 39 A S 1 3 4

• E::I;.ivame1llt. com !lorll ma,- ltea'dênci.: Bu ll!!r8cll.al (ita1- F Re�i��n,clli.: Ru B(\clill.va lO. ::��: �alll�;:'. .

Florianópolis. Fe pe C m a as eDoermo;; i· - J'ODIJ: 11-. lU

I
one... . \..... ' ,

..

-�._-�---------

DRA. ,,'LA,DY5LAl'A
W. MUSS!

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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80CÂIVV� AVA�'
COM O JOGO ACIMA, A SER DISPUTADO NO ESTADIO DA PRAIA DE FÚRAy PROSSEG�IRÁ, HOJE A' TARDE, O CAM

PEONATO CITADINO DE PROFISSIONAIS E ASPIRANTES

Estado Esporti
�•••••••••••••""'.""".""'."••••"."�.O••O.G••_L' � � f

"O vo
"

Manhã Repleta de Emocões
DISPUTA-SE HOJE, NA BAIA SUL, A SUPREMACIA DO REMO BARRIGA-VERDE - ALDO lUZ, AMERICA, ATLÂNTICO,

MARTINELlI E RIACHUElO, 05- CONCORRENTES
- Wiegand Theis e Harry Balisa 3 - C. N. Fran- Campeonato -

double-Scu!ll- Medalhas
de prata doura-

,

(reutzfeld, remadores. cisco Martinelli - Jobel ! - 2.000 metros.
_

da, prata e brqnze - Cla s-
Balisa 3 -- C, N. Francis- Furtado,- patrão e Claúdio I Bal isa 1 - C. N. Francis- i se Aberta - Campeonato -,

o Mart.incili - Carlos Leo- Santos e Francisco Corrêa, I co Martínell i - Manoel Sil- Out-riggers a 8 remos ----

oldo Wojcikiewicz e Wan- remadores. veira e Leibnitz Juliano dc 2,000 metros,

el Ouriques, remadores. r
Bnlisa 4 - C. R. Aldo Campos Cabral, remadores. Balisa 1 - C, N. América

Ba lisa 5'- C. R. Aldo Luz Luz - Alvaro Elpo, patrão Ba iisa 3 - C, R. AIJo -- Harry Weisscmberg, pa-
,

- Hamilton Cordeiro e

sa"te.
E'dson Westphal e F'ran- Luz - Hamilton Cordeiro e trão e Reinwald Kock, Nel-

.í Berber, remadores. cisco Schm itt, remadores. Walmor Vilela, remadores. son Ramos, Gerhard Zwi-
,.3° PAREO 5a PAREO Bal isa 5 - C, N. Amér-ica cker. Heinz Stl'ehlau, Heinz

9,fO horas - Bronz« 10,20 horas - Medalhas - Gundolfo TIonse e Carlcs Steimann, Hans Post, Wie-

Adolfo Konder" - 'Mellu- de prata dourada, prata e Ubiratan Jutahy, remadores. gnn d Theis e IIu rry Krentz-

las de prata dourada, pra- bronze ---'- Classe Aberta 7° PÁREO

I
'ele! remadores,

1 e bronze -- Classe Aber- Campeonato - Out-rtggers 11 horas - Honra Fede- Balisa 2 - C, N. Francis-
.

- Campeonato - Sin g le- a 4 sem timoneiro - 2,000 [raçãO Aquática de Santa Cu- .o Mrutinell i - Jobel Fur-

.mcl - 2,000 metros. metros. tarin a - Bronze "Hoepeke" ado, pattão e Olímpio F'ro

Ba l isa 1 - C. N. América a, Lino Phil ippi, E'c1io I-h1-
- Ií cinz Steimann, rema- 'en, Wa lf'rcdo elos Santos.
11'. Carlos Leopoldo Wojc ikie-
Balisa :2 - C. ,R. Aldo Luz vicz, Avelino 'I'abalipa, Pe-

- Walmor Vilela, remador. dro Paulo Brincas e WaL

.GJlis:1 3 - C, N. Riachue-
.

er Ouriqncs, remadores.

1 - Luiz Pedro Jacques, Balisa g - C, N, Il inchuc-
'o --João Leonel de Paula
iatrão e Alti no Regis, Kurt
�';:llpka, Nelson Pírath, Nery
_�irath, Trrirton Maciel: Val
.er Barbi, Jorge Tzelikis ('

David Jerlich, remadores.
Balisa 11 - C, R. Aldo

Luz - Alvaro Elpo, patrão t

A ld ir Garbeloto, A r n o

Cunha, WilsUJ1 Boaba id, A:1-
.ôn io Mourão, Nivaldo Dau
f'enback, Daniel Régis, Ff.i
via

-

Oliveira Pinho e Wnl
berto Sçhmid t.

I �--.-.- ...

, Nascimenfo
I Em festas encontra-se o

lar do categorizado cam

I peão sul-americano de re-

I mo Hamilton Cordeiro e

. cxma. esposa, pelo advento

I de um robusto garotinho que

; na pia batismal receberá o

no nome de Hamilton Cordeiro
i Filho.

Está assim organizado o 12 Edson Westphal, Francis
programa do Campeonato <.:0 Schmitt, Gleno Scherer e

Catarinense de Remo, que Osman Boabaid, remadores.

terá lugar hoje, pela ma- Ba lisa '1 - C, N, Riachue-
n hã, na baía sul : 'o - Moacir 'I'zel ikis, pa-

11) PÁREO trão e Jorge Tzelikis, Nery
!) horas - Homenagem ao Pirath, Haírton Maciel e

exmo. sr, governador do Es- David Jerl ich, remadores,

tado - Taça "Govêrno do Ba lisa 5 - C. N. Atlânti
Estado" - Medalhas de co - Lourivnl Schroeder.

prata dourada, prata e breu- ;:J::ttr- o c Harry Eelnke, Ws l
ze - Classe Aberta - Cam- .lcmar Ilerbst, Norberto

peonato - Out-riggers a 4 ITeritsch e Marcus IIille, re
remos com timoneiro

-\
na deres.

2.000 metros. Balisa G - C. N. América

.

emador.

'ranci�co Seh;itt, que de- I
erá vencer novamente os Iarcos de dois e quatro com

patrão Manoel Silvefra, que muito dificilmente será batido
skif'f e no double-skiff

Balisa 4 - C. N. Francis- Nossos cumprimentos.
o Ma rt iuel li .- Manoel Sil
.eira, remador.

4° PÁREO

Bal isa 1 - C. N. América -o/"J" ........,...-..-..--..-.. - .;a..-.._ oi" .

ma;�����I��e�j�,Sin�dg.�a��� O GOVERNADOR IRINEU BORNHAUw
'nuseê1c e Edg'ar Gemer, l'e- SEN CONTEMPLOU OS REMADORES�oadores.

CATARINENSES CAMPEÕES SUL-AME
RICANOS COM ARTISTICAS

MEDALHAS DE OURO

Hamilton Cordeiro,
10 horas - Taça "Conse

_10 Region�l de Desportos"
B:-tlisa 1 - C. N. Cachoei- - Harry Weissemberg, ru- ( - Medalha.s de prata dou

ra - Osmar Plotow, pa-, trão e Anton.io Assini, Wal- .

'<�da, prata e bronze

trão e Waldir Fruit, Edgard <lemar Annuseck, Edgar �lElsse Aberta - Campeo
Hahn Alfredo Hedler e Annllseclc e Edgilr Germt:r, ato - 0ut-rigg'ers a 2 re-

Leopoldo Hedler, remado- remadores. lOS com timoneiro � 2,000

I 2° PATIEO 11etros.res.

Balisa 2 - C. N. Fran- '9,20 horas Bl;onze Balisa 1 - C. N. América
cisco Martinelli - Jobel i "INCO" - Medalhas de - _�arry ,Weisemberger"
Furtado, Patrão e Leibnitz i prata dourada; prata e bror,- I _)atrao e Remwald e Nelson

Cabral, Lino Philippi, E'dio I
ze 4- Classe Aber�� -

Carr:-11amo�, remadores. .

- Hugen e Walfredo dos san-I' peonato
- Ou�-ngg�rs a.2 Ballsa 2.- C. � ..Rlachu_e-

tos, remadores. remos sem hmonelro '-I o - MoaCIr TzellkIs, paü'ao
Balisa 3 - C. R. Aldo' 2.000 metros. . : Nelson Pirath e Kurt

Luz -- Álvaro Elpo, patrão
I

Balisa 1 - C. N. Américf. Kupka, remadores.

Balisa 3 - C. R. Aldo
Luz - Orildo Lisboa, S�di

Berber, Gleno Schl'er e Os-
'11.an Boabaid, remadores. IBalisa 5 - C. N. Francis
co Martin�lli - Eclilon Pe-
reira dos Santos, José Aze
vedo Vieira, Pedro PauLJ Em solenidade qUe contou catarinenses Manoel Sil
Flores e Adolfo Katcipis, J'C- COI11'- a presença ele direto-. veira, vValmor Vilela, Ha-

madores. t'es e remadores dos clubes'milton Cordeiro, Sadi Ber-
60 PÁREO I !e remo da C<\pital e do in- ber, Francisco Schmitt,

10,40 horas - M�(la.lhas terior do Estado représen- E'dson Westphal e o timo
de prata dourada, prata c �antes � imprensa e gran- neiro Moacir Iguatemy da

bronze - Classe Aberta le' número de esportistas, a Silveira, pela conquista para
Federação Aquática de San- o Brasil do titulo de Cam
ta Catarina homenageou, peão Sul-Americano de re

sexta-feira, á noite, em sua mo. Discursaram, seí1do vi:..
,éde social, o sr:-govel;nador vamente aplaudidos o dr.
-l'ineu BOl'nhausen, o qual, Heitor Ferrari, 'Presidente
.proveitando a ocasião, �ez _da FASC e o homenageado.
Jfert:.l <;le al'tisticas meda- A seguir foi oferecido um

,-----,---,--, -_._-�----,------

Mais· um catarinense distinguido
MAIS DE DUZENTOS JQGOS DI.SPUTOU SANFORD, SEM SOFRER PUNICÃO

,

Ab6UMA lhas de 01.11'0 aos remadores guaraná aos presentes.

Indiscutivelmente um dos maiores cartazes do foot- o que o levou a rescindir seu contrato com o famoso clu- CURIOSIDADES DO FUTEBOL AMADORboll sl:�-brasileiro, dono de tlma técnica admirável, sen- be carioca. Retornando a Curitiba, ingressou no C. A. .

-

do ainda um pel'feito cavalheiro dentro e fóra do g�·ama- Parallaense onde vem brilhando intensamente, demons- Atl'aves da imprensa es- 'I zéro. A imprensa não poden-
do assim é Sanford, o notável "ás" do Cluhe Atlético Pa- trandn em ('� da peleja o seu valor técnico e o seu notá- c.rita e falada da capital do susten tal' estn l'esponsa
ranaeuse e da Seleção do Paraná (Jue há pOê!COS düs vel espírito de Juta, de sorte que continua sendo na ter- Federal, tivemos conheei- tbilidade, calou-se, continu
conqu'ist.ou uma das maiore,:: honras que 1.1111 atlétn póJe !'a da,:: �lraudrias um verdadeiro idolo. Há pouco vimo- mento de ser lançado (ha ando á chama-los como o

aspirar: o Prêmio "Belfort Duarte". 110 em duns disputas, sendo em ambas o sóccer e também muito tempo) uma grande povo vulgarmente os conhe-
Nascido ne-sta bela ilha dos casos raros, como é cha-

i
a figura saliente, na apreciação da im.prensa especiali- "guerra" com a finalidade I cem. Em nosso futebol em

mada, José Abílio Machado (êste o seu nome) iniciou-se zada do vizinho Estado. Com 28 anos, casado e com três de acabar" de uma vez por

I
bora não houvesse este prin

lia pl'át�ca .do eSI)Orte-rei muito criança aind,a. Disputou 110m·os filhin}��s, Sanford revela-se também um exemplar
I tO�fl�, com ás denominações cipio de luta, podemos apre

pela prImeHa vez um campeonato C0111 apenas 16 anos, chefe de famlha. exotIcas dadas aos cracks., sentar uma seleção, bem co

integrando o Cdspim Mira )C. C. Pas;;ando para o Cara-} A notícia de que a C. B. D. havia-lhe -conferido o Entre eles constava os de mo" os respectivos reservas,
vana ;do. Ar, �bt:v.e dois vices-campeol1ato.s e conseguiu rico.prêmio, cons�ituiu. para o� seu� in(�meros amigos' e I Pavã.o, Paraguaio,

.

Bigode, 'for:nada por nomes realmel:substitUIr Telxelrmha na memoravel dIsputa da taça admiradores, motIvo de grande satIsfaçao e contenta- I Garl'lncha, Darrocll1ha Ca- te mtel'essantes e que a tI
"Amizade" ent.I:e as sele'ções de Santa Catarina- e Pal'àná.' mento, sendo flue o cracl{ deverá ser alvo de grandes ho- cá e muitos outros. Todavia, tulo de cUl'i sidnde damos

Ingressando no "soccer" paranaellse, contratado 11e· me',iagcn,c; pn;· pal'1e do� Clube Atlético Paranaense" Cori- ao público que cabia papel I
ao conhecimento elo públi

lo CorHiha F. C., tornou-se o "crack" do ano e foi titular .tib1 e Federação Paranaense de Futebol. " 'preponderante nesta dificil ,co, Ei-ln: Bandalheira Gar

d? scratch do vizinho �s�a�o, tendo n?s dado a oportu-I Nós, que s:empre o tiv.�mos no melhor �onceitô,. nã.o empl'.eitada que vizava. ex-! rafinha é Anú, �irirí, B?ia e
mdade de uma bela eXlbIçao_ Progr-edJl1do sempre, 'San- se cansr.nclo 11�lJ1C:1 de elog'lflJ" �s suas quahdades teclll- .'CluslVamente extermmar' Banha; Perereca, SaplJ1ho,
ford seguiu para o Rio, a convite do Flulllinense que o cas e morais, q\;cl'emos levar ,ao camp.eão brasileiro, da com os apelidos do futebol Bica, Cabelo e Andorinha.
contratou, tendo o player dif?Pldado pelo tricolor' das La· disciplina o abraço comovido e sinceTo pela g'rande hOll-

I
guanabarino, _ decepcionou ; Reservas: Sarrafo, Chumb.i

rangeira� 4 p�l'tidas amistosas. A má sorte p�rseguill-o l'a que acaba de conquistar e flue sobremaneira enaltece
I �m tôda linha póis não to- ;nho, VaI, BaIano, Córinho,

e ele, c.ontl�ndld� num encontro com Carlyl�, �1�OU longo, asna t.erra e a sua gente. I mou can hecimento; perma- I Bejotário, Branco.
tempo matIvo, vlll_do a �e].'(ler gua extraordmanu forma, Parabens, Sanford! necendo portan�o .. na estaca' -

M. Borges

CINE, SAO JOSE
j\3 - 10hs.

"Espetucular Matinada"
SHORTS - DESENHOS

- COMEDIAS
Preço Unico: 5,00.
Censura. até 5 anos.

As 1,45 - 4hs.
Amccleo NAZZARI

'(vonne SANSON em:

FILHOS DE NINGUEl\'I
Preços : 1C,'HI, ,-- L"oo.
Censura até 10 anos.

As 7 - 9hs.
John PAYNE - Arlene

lDAHL em:

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

As 2 - 4hs.
John PAYNE - Arlene

'_)AHL em:

PANTERA NEGRA
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 10 anos.

As - 8,30hs.
"Espetáculo de Palco"
"]êESTIVAL MO.JlCÁ"

'�spetacu lo Inédito nesta
Cidade

FREI JOSÉ MÓJICA Fa
moso cantor Mexicano; PE
DRO GERALDO Tenor Bra
sileiro : FIlEI RI8ARDO
HAGMAN pianista; DANE
TE MORELO cantor Mexi
cano de bolero; GUILHER
MO MARCELO folclorista.
Preço único Cr$ 80,00.
Censura até lA anos.

As - 2hs.
10) Cine Noticiario. Nac.

, 20) MAHTIlHO DO SI
�ENCJO - Corp : Fhilip
�alvel't

30) MORRENDO DE ME
ao - Com: Dean Martin
Preços: 9,00 - 4.50.
Censura até 5 anos.

As 7 - 9hs.
Amedeo NAZZARI

'vonue SANSON em:

FILHOS DE 'NINGUEM
Preços: 9,00 - 4,50.
Cens LI ra até 14 anos.

As - 2hs.
10) Noticias Da Semana.

-Jac.

2�) UM RAPAZ DO OU
rRO MUNDO
30) PISTOLAS VINGA·

JORAS
4°) A LEGIÃO DO ZOR·
:0 3/4 Eps.
Preços: 7,00 - 3,50.
Censura até 10 anos.

As - 7,30hs.
fARTIRIO DO SILENCIO
Com: Fhilip Calvert
A VOZ DA CARNE

Com: Amedeo Nazzari

Preços: 7,00 3,50.
Censura até 18 anos.

As - 2hs.
SHORTS - DESENHOS

- COMEDIAS
Preço único: 4,50.
Censura até 5 anos.

As - 3hs.
MARTIRIO DO SILENCIO
Com: Fhilip Calvert
No Programa:
Sul em Foco. Nac.
Preç,os: 9,00 - 4,50.

As 5 - 8hs.
John PAYNE - Arlene

DAHL em:

PANTERA NEGRA·
Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 10 anos.

As - 2hs.
PISTOLAS VINGADORAS'
A LEGIÃO DO ZORRO

3/4 Eps.
UM RAPAZ DO OUTRO

MUNDO,
Preços: 7,00 3,50.
Censura até 10 anos.

As - 8hs.
UM RAPAZ DO OUTRO

MUNDO
Technicolor - Com: Dan

!1y Kaye
MARTIRIO DO SILENCIO
Preços: 7,00 3,50.
Censura até 14 anos.
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81o ESTADO Florianópolis, Domingo, 6 de Novembro de 1955

melhores votos de felicida-

Ides.CEL. COSTA LINO. '

O nosso mui prezado e dis- FAZEM ANOS HOJE:

tinto amigo Tenente Coro

nel Domingos da Costa Lino - Sta Cecilia Cordeiro Du

Sobrinho, brilhante figura, tra, funcionária da Procura-

não só no Exército Nacional, doría Geral do Estado. A convite do dr. Osmar do Rio, além de outros nas

como nos meios culturais, vê _,,_ menina Necy, fílhinha jl1nha, dign íssimo Prefeito I
diversas capitais do país.

transcorrer na data de hoje do sr. Oscar. Bohn vIunidpal, deverá vir à nos- Tomou parte em muitos

o S'8l1 aniver§ário natalício. - menino Jorge Luiz, ga- .a Capital para realizar, no congressos culturais, em que

Desfrutando na sociedade lante filhinho do sr. Genti .róximo dia 14, uma confe- brilhou pelo seu talento e

,..... catarinense, de sólidas ami- Lemos e de sua exma, espose ência sôbre palpitante te- pela sua erudição. "E' dota

zades, destacando-se nas ro- d. Maria Lemos na de in tcrêsse geral, -o do de invejável capacidade
das' desportivas com grande - sr. Arno Grecher, do al- lustre Diretor do Serviço de trabalho", diz dêle o prof.

prestígio, em sendo entusías- to comércio de Brusque (e Documentação do D. A. Basílio de Magalhães "a
,

,

ta valoroso, o distinto .aní- - menino Esley Delvare, 3. P., sr. Luiz da Silva Pin- serviço de uma formosa e

versar larrte ver-se-á cercado fil�o do sr. Davi Moura Lima ,o, figura de grande proje- promissora inteligência".

de inequívocas provas de a- - sr. Oswaldo Fernandes fio intelectual.
.

O sr. Luiz da Silva. Pinto

preço pelo grande número de - vva. Maria Laura Cal- O sr. Luiz da Silva Pin- realizará a sua conferência,

amigos e admiradores. deira o, que é membro de várias possívelmente no salão no-

Aqui" como em Blumenau, - vva. Mercedes Ribeiro nstituicões literárias, in- bre da Faculdade de Direi-

onde serve presenteniente no Viégas lusive da Academia de Le- to. Terá por tema: "Munici-

23.0 R. L, é, nos meios mili- Tas ela Paraíba, seu Estado palísmo e ruralismo".

tares integrante de corpo e FAJ,tAO ANOS, AMANHÃ: iatal, já conta na sua baga-

alma, devotado a nobre car- rem literária muitas obras

reíra _que abraçou e da qual - menino Paulo Tadeu, fi- .ôbre assuntos diversos, es-

é figura de m a r c a d a lho do sr. Waldir de Oliveira iecialmente história e so-

projeção, gozando de largo Santos e sua exma. esposa d iologia : a sua "Síntese His-

prestígio entre superiores, Zilá Mendo-nça Santos órica da Paraíba" é citada

colégas e subordinados, pelas -v- sr. Jonas Machado de elo historiador Pedro Cal

elevadas: qualidades e vírtu- Cordova, funcionário da Pe- non, tendo merecido refe-

des acentuadas. nitenciária do Estado -ências elogiosas do prof.

Os de O ESTADO, que o � sr. J. Artur schrarnm 'ernan do Azevedo.

tem entre os amigos since- - srta. Otilia Barros, fi- Entre os seus trabalhos
r
ros, e dos mais assíduos co- lha elo sr. Antonio de

_
Bar- leve ser mencionado "Ho-

labora d o r e s, felicitam-no 1"OS ,)cns do Nordeste e, OUU'QS
Participa aos parentes e

prazerosamente] formulando -'- srta. Olga Maria Hubb ensaios", que teve entusiás-
pessõas; e]-e'--suas relações o

os melhores votos de felici- - srta. Alina Vieira de ...ica acolhida dei crítlca; ha2 VAiDADE � novamente. Não estávamos
confrato : de casamento' de

dades, junto aos da exma. Souza vendo Gilberto Freire escri- preparados para tal "euque-
sua filha ELZA com o Snr.

família. .

- sra, Lúcia Curlin, espo- to a respeito longa referên- A cena se passou numa rua te". E dissemos: - "Vocês
Arthur Souza.

I sa do sr. Manoel Curlin, re- da. Como romancista, escre- .

bucólica de Belo Horizonte. nos colocaram' frente a um ISR ERNESTO XAVIER I
sidente em Itajaí veu: "Terra Sêca" (aspectos' Mas poderia ter acontecido problema dos l!lais sérios.

DE SOUZA
' - sr. Edmundo Santos �;a vida �'�lI:al nO,�'destina) e: em qualquer rua, de qual- Como vou escolher a mais

De.flue amanhã a data do ,-
sr. Alv:no Mertço, resí- O� �lesgIaç�dos (aspectos I qu�r CIdade, ele qualquer mela entre garotas tão bo-

aniversário natalício do nos- dente em Brusque ociais do RIO). pais, de qualquer mundo on- nitas ?',

so prezado conterrâneo e dís- - sr. Jorge Vogelsanger Jorna l ista vibrante, mili-I' de existisse a mulher. .

- "Queremos - insistia PortíCI'paça-
tinto 'amigo sr. Ernesto Xa- - menino Otávio Lopes. tou nos principais órgãos de Descíamos calmamente, L mais viva e saltitante _

O ·

vier de Souza, comerciante Júnior.
I publicidade de sua, terra e !;embol'a fervilhassem pensa- saber qual a mais linda e

.JOSÉ FEI�NANDES NEVES

tradicional em nossa Praça.
mentos na cabeça, quando não o deixamo-s sair da 1'0-

E SENHORA

Cavalheiro de fina educa- "" __.w..- J".. ..........,. -.....;..,.....- _._._--•• um grupo ele -garotinhos de ela, antes de dizê-lo " Têm o prazer de participar aos S€uS parentes e pessôas

;:f,:od::.�,:���:a��:'� mf�: __ ��r:,�i�::�u:�:":dn:� :�; ,,�i�:��;�:Od;Ô;·:' :'�i:;: ��,;;'�� :��ç�e:'�h:�n����:d' ",am,nta de '"' filha

�;�am��os��l���:c�uaisl:O����
-.; 'i ><;\.\.(.i..:i.•. �i :!;2!�� ��z s����:�o��c;��SÍl�l�p���� �)�r��:�ed:���.eF���:, s�:�,���: FlorianópolisR���[o��DO MENDONCÁ

dos mais consagrados e que
-, -;-.idi: do. A nossa memória fluiu a mais formosa, a mais inte- '

E SENHORA
.-'

tanto eleva a cultura bani- ;

i c, ;:>i/- ;;;;;j\:-[\ .. i') logo a lembrança dos brin- ligente era aquela que nos
Têm o prazer de participar aos seus parentes e pessôas

ga-verde, enseja, nesta opor- Rô�t�s:��IIT ,)'}) ;it cos de roda de nosso tempo falava. Partiram rindo, em
de suas relações o contrato de cfI,samento de seu filho

,tunidade, que o seu grande
;' {': em qUe se cantava "uma po- gritaria, a minha candidata

GUIDa com a senhorita Rosina.

����:��r�� ��:iZ��::te�nde ��� ('t� ���a�.i,�lva O�lueOn�'�a�'�:���;�- ;.�:�.a. ganhando no inqué-
Pará de Minas������ �:�,a�u:�;:0-55.

nificativas homenagens de cal'l1eirão". .. Continuámos ·a caminha-
NOIVOS

apreço.
Passada a surpresa, pro- da, pensando na vaidade <il;e � -

P
lia' - --

Ao ilustre anivel'sariante, cura:nos ouvir as· gracios�s J é inata na mulher, e cedo artlcl�açaO
que cont-amos como nOS30

menmas e uma delas, maIS I começa a manifestar-se. . .. . .

.t'

constante colaborador, en-
desenvolta ,tom?u. a pala- Vaidade que completa a fe- � M�rllela" .partIcIP.a ao� parent�s e amig.03 de seus pais

viamos, com o nosso àfetuoso yra: - "Voce VaI dIzer qual 'minidade, sem a qual a mu- :.al�n�ao M�Iy e EdIte Pmtlo M�IY o naSCImento de sua

abraço, os nossos 'votos clr de nós e a mais bonita .. :" lher não po,de ser mu_lllmazmha �ARA IZILDA ocorndo na Maternidade Dr.

muitas felicidades, em com-
A surpresa nos assomou_ lher...

Carlos Correa no dia 25 ctêste. .

panhÍa dos da exma. bmilia.

----

Parlicipação
ALCIONE JOSÉ OSTA e SOLANGE GUIMARÃES OS

rA participam aos parntes e pessôas amigas o nascimen
to de seu primogênito JOSÉ PAULO ocorrido dia 1° do
corrente, na Capital da República.

'

Rio, Novembro de 1055

DR. JOSE' DA COSTA
MOEI"LMANN I

Transcorre, amanhã, o a- I
niversári-o natalício elo nosso

I ASSIST�NCIA E CONSERVAÇÃO
distinto cQnterrânêo dr. José
da Costa Moellmann, com

petente Engenheiro Civil for
mado pelo tradicional Colé

'gio Mackenzie, de São Pau

lo e pessôa muito relaciona
da nos meios_ culturais e so- I'

.J. ciais de nossa Capital. I
Descendente de tradicional I

família catarinense, o ilustre'
e distinto aniversariante se

I

vem conduzindo como . ho
rn..em público de conduta re

tilinea, tendo' exerCido vários
cargos na administração do BUENOS AIRES, 4' (U. do no contrabando de filme

Estado, pnde poz á prova sua
I

P:) - O c?�hecido diretor; virgem, .em combinação com

competência e seus méritos crn<;matograflCo ." cantor" outro cmematografista, ob-','
invulgares. Rugo Del Carnl, prestou tendo grandes lucros.

Muitas serão as hOl11,ena-,
.

_ I Sôbre este- e 9utros tópi-
gens que pre"tarão ao distin-

. ontem nova declaraçao, dU-, cos tambén\ prestaram de-,
to conterrâneo o seu grande rante várias horas, ante a clarações o diretor cinema

núme�o de amigos e admira- co:n�ssão in.v:�tigadora ..
de

I tog�áfico Luís Cesar Ama

dores, ás quais, pl'azerosa- [�tJvldades Ihcltas no cme- dol'l e AngeI Mentasti, um

mente, os de O ESTADO se ma, rádio e teatro. Hugo Del
I
dos diretores da produtora

associam, formulando os_- Carril teria se compl'ometi- ,"Argentina Sono Films".

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

Do Serviço Nacional de Dà�nças Mentais. PSiquiátra

..0'10 (OM puno
-L/··: do Hospital-Colônia Sant'Ana.

:;
....
' -

'" ·-:l'-0\ hora��:SULTÓRIO
- Rua Trajano, 41 - Das i6 às 17

. \.__-SOr9h o fI;; �<,J I __':':ESIDENCIA - Rua B"�luva. 139 :..:_ Fone 2.901.
DR. ALVARO DE CARVALHO

11ü'� I P R E_ C I S Â _ SE
- Médico de Crianças-

'};Jl' PARTE DE CASA MOBILADA COM 3 QUARTOS, PUE����t������1�D��r��!�te-;- n���RGIA INFANTIL

,SALA E BANHEIRO. RESPOSTA URGENTE PARA Residência: - Av. Hei'cílio Luz n. 155 - Tel. 2.530.

jREDAÇÃO AO NO 160. Horário: - Das 14 às 13 horas diáriamente,

���--���--------�==�==��
A�ENTURASr_�DO ZE-MUTRETA

�
-

�-'
.

,.

Sociaia
Dôr Línítivoe

GUTERRES CASSES

Prerulcste-me, querida, de tal sorte
E de tal sorte tu me tens cativo

,
Num ln ço ele afeição tão rijo e forte
Que eu nem sei afinal, se inda estou vivo.

Às ve-zes penso descobrir meu norte
Em teu olhar de um brilho reditivo ...
Em outras julgo vislumbrar a morte
Num gesto teu, acerbo e pungitivo!

E,' nessa alternativa, em vão padeço!
Ora subo a um céu todo estrelado,
Ora. às entranhas dos infernos desço!

Em ti encontro dor e lenitivo!
É por ti que ando sempre contristado
E é por ti que me esforço, luto e-vivo!

� -'S',.
ANIVERSA'RIOS:

ESTOQUE DE MOTORES E PEÇAS.

5 HP· 900 RPI.\

8 Hp· 800 RPM

12 HP· 700 RPM

15 HP, 650 RPM

S8Jl5ilcJonal lolcio, amaohã, da
venda do ArUgo de Meia Semana

I\'.iodel'niz:1-;;e o comércio da. nossa Capital, não só
;0 bom gôsto e alto confôrto das suas instalações, Cb�O
.in da na [!dOpÇ�LO de métodos atualíssimos de comerciar.

Amanhã, terá início uma venda. que certamente ob
terá o mais espetacular dos sucessos. Será posto à venda
um artigo (qual 'f) de máxima utilidade, por preço mui

to, muito baixo do normal. Êsse artigo
.

permanecerá à
venda durante a la meia semana, isto é de 2U a quarta
feira. De 5u a t é sabado, na 2a meia semana, será prece
.l ida a venda, na mesma modalidade de preço excepcio
nalmente baixo, de -outro artigo.

Quanto às mercadorias que constituirão os "artigos
Ia meia semana", é segredo, Quem "advinhar" qual se

jam êsses artigos ganhará um- exemplar, presenteado.
Deve-se salientar que a "venda da meia semana" in

Juil'á, períódicamente, artigos de grande valor. ÔS pa l

)i_tes podem ser enviados para a Rá.dio Diário da Ma

.�ã onde serão sorteados nas vesperas do início da sua

venda,
Esqueciamos ainda de dizer nêste comentário que a

iniciativa (como não podia deixar de ser ... ) é de A
_vIODELAR o grande, moderno e popular-íssimo magazin.

O DIRETOR DO SERVICO DE DOCUMEN
TAÇÃO DO D.A.S.P. VíRA' A

.

FLORIANÓPOLIS

Porquetino pesa mais!

Parquetin_a tem mais cêra!
A Senhora sai ganhando
quando compra Parquetina!

BALCONISTA
Precisa-se de uma com

prática.
Tratar em Modas Clíper.

Partícípacao � :
ARTHUR MANOEL DE

SOUZAVIUVA MARIA CASCAES
e

SENHORA
Participam .aos parentes e

pessoas de suas relações o

contrato de casamento de
seu filho ARTHUR com a

srta. Elza Cascaes.
ARTHUR e ELZA

confirmam
Estreito, 31 /10/1955:

DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA

DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS. CLINICA GERAL

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

.

._-----------------------------------------��-�

10 HP- 1500 RPM

27 HP- 1500 RPM

CONSULTEM-NOS SÓBRE LMPOR-TAÇÃO
_ DIRETA A ÁGIOS FAVORÁVEIS

AVUltADO PREJUIZO

• '991

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



ECONOMIA ..•

\ NOVIDADES
Popeline estampada, desenhos modernos .

Popelines estampadas, noyos desen!10s, largo 80, ..

Popelines estampadas, ultima creaçao, l�rg., 8� ....

Popelines estampadas, desenhos revolu�ionarlos.:.
Popelines estampadas, desenhos de desfile (Bangu)
Gorgurão estampado, desenho recem lançado,

largo 1,00 :
.

Setim de algodão estampado, desenho exclusivo .

Cambraia de algodão finí.ssirno, cores ultra
.

chie

Cambraia de algodão schantung, desenho delicado

(Nova Ameríca) .

Lonita bordada, alta novidade .

Silkê estampado, novidade, largo �,�O ..'
'

. .': '.,'
Popelinita em todas as cores, legitima GasparH1..1

. Lonita especial, todas as cores, largo 80 .

Loníta Bangú, largo 1,00, cores modernas .

Loníta. San Jam, largo ,1,00 .

Setin Paris, largo 90, novas c_ores .

Tweed de seda, última creaçao, cores modernas,
Iarg. 90 .'

'

.. � "
.

Tweed de seda encorporada, tipo televísão, maravi-
lhoso largo 90 .

Cambrai� de linho, cores suaves, largo 90 .

Cambraia de linho Irlandez, largo 90 .

Linho grosso, pi vestidos, largo 90 .

Linho fino, fio Ir aridez, cores modernas, Iarg. 90 ..

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

-,
.

Linho cores escuras, marca 3 zero�, largo 2,20 .

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

Linho para ternos, diversas c�)l'es .

Purissimo linho para ternos, cor betge, preço antigo
Purrssimo linho para ternos, côr cinza, preço anttgo
Purissimo linho, fio Irlandez, cores branco e .cll1za
Purissimo linho, fio Irlandez, bl'an�� a;;setma�o
Puro linho Belga, marca 2 zeros, legittmo, largo 2,�(J
Organdy suisso, cristal branco, largo 1,15 .

Organdy suísso, cristal, em cores, largo 1,15 .

Organdy suísso, lavrado, largo 90 .

Organdy sulsso, bordado, (Brodery i largo 90 .

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

Organdy estampado a ouro, Bangu, largo 1,09 .

Nylon bordado com veludo, larg .. 1,20 (Amerícanor
Tule de nylon bordado com veludo, largo 1,40

(Americano) ' .

Tule de nylon liso, branco e core'�, largo 1,40 .

Lézes, grande sortimento, a partir de .

Nylon fio Rhodia, largo 1.00 .

. Nylon' salpico. fio Rhodia; lárg.. 1,00 .

Organza de nylon, largo 90 , ..

Tela de nylon, largo 93 ,
.

Nanzouck finíssimo, largo 80 .

Tecido especial para anáguas .

Organdy San Jam, Bangú, larg. 1,00 .

TECIDOS DIVERSOS
Luizine especial .

Linon bem encorpado .

Chita estampada .

Tecido 'estampado .

Opala estampada .

Opala estampada, finíssima, largo 80 .

Opala lisa assetinada � .

Opala lisa; artigo bom .

Opala lisa, tipo pele de ovo, largo 80 .

Opala lisa, legítima pele de ovo, largo 80 .

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

Cambraia lisa, pele de ovo, largo 1,00 branca e

cores .

Organdy liso, Matarazzo .

Organdy estampado : : .

Organdy liso Bangú, lar..g. 90 .

TaTeta de algodão, escocez, cores firmes, largo ::lU
Tafeta de algodão listado, a começar de .

Cassa bordada, largo. 80 .

Filo' branco .

Filó em cores, largo 80 .

Filó branco, largo 1,50 .

Filó bem fino, largo 80 .

Filó mosquiteiro, branco, largo 1,60 .

Filó mosquiteiro, branco e cores, largo 2,00 .

Filó I)1osquiteiro, branco, largo 3,55 .

Filó mosquiteiro, branco, largo 4,50 .

Filó mosquiteiro, em cores, largo 3,50 .

Filó mosquiteiro, em cores, largo. 4,50 .

Mosquiteiro pronto, tamanho 3,00 por 9,00 .

ECONOMISE PREFERINDO A CASA ORIENTAL

,/

ECONOMIA.;..
Z!.1l*a..b O MÊS DA ECONOMIA, NA TRADICIONAL LIQUIDAÇÃO DA

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

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

'

..:<--,- " O ESTADO

ECON·OM.tt\ ••·•

Toalhas de banho em cores .

Guardanapos brancos, grandes dz. .
.

Jogo lençol e fronhas bordados ··

Pano de cópa, artigo especial .

Tapete de veludo pi quarto .

Colcha branca artigo bom pi solteIro .

Colcha branca' especial pi solteiro .

Colcha branca; mercerísada pi solteiro .

Colcha em cores pi solteiro .

Colcha de fustão em cores pi solteiro .

Colcha mercerisada em cores pi solteiro .

Colcha branca pi casal '
.

Colcha branca mercerlsada pi casal .

Colcha branca mercerisada extra pi casal .

Colcha branca Francesa, pi casal - .

Colcha branca piquet, alto relevo, pi casal .

Colcha em cores pi casal .

Colcha de fustão em cores pi casal .

Colcha de fustão mercerísado pi casal .

Colcha de veludo pi casal .

Colcha de seda, cl bico, pi casal .

Colcha de seda cl franjas, pi casal .

Colcha de pura seda dupla pi casal, cl franjas ..

Colcha de pura seda Japonesa, cl franjas, pi casal
SEDAS

Setin duqueza artigo especial, largo 90 .

Setin duqueza artigo extra, Iarg. 90 .

Lumker- especial, largo 90 '1' .

Lumker lavrado, largo 90 .

Ta'fetá faile .

Tafetá faile, especial, Rhodia, largo 90 .

Faile bem gro.sso, largo 90 .

Faile especial, Rhodia, largo 90 : .

Setin Iangeríe, extra especial, largo 1,00 .

Setin langerie, natural, largo 1,00 ...............•
Langerie, largo 90 ..

Langerie natural, larg. 90 .

San Jam, largo 1.,40 .

Seda gabardine pi camisas, largo 90 .

Seela xadrez miudo pi camisas, largo 1,40 .

-Tafetá chamalote, largo 90 .

Tafetá escocez, largo 90 .. ! .

Organza lisa, largo 90 .

Organza lavrada, largo 70 :.. ..

Moàrê pi colchas, largo 1,30 .

Patú especial, Iarg. 90 .

Flamenga superior, fio Albene, largo 90 .

Cuecas de cretone .

Camisas de jersey de seda pi rapaz r-...•

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

ele .

Camisetas de fisica pi homem, a começar de .

Camisetas meia manga pi homem (Hermg) .

Camisetinhas pi bebê , .- .

Calças plasticas pi bebê , .

Calças de meia pi meninas .

Calcas de meia pi senhoras .

Calcas de Jersey. de algodão pi senhoras. .. :- .

Calças ele Jersey de seda pi senhoras .

Cal�3:s de nylon americano, pi senhoras .

Babeiros de organdy bordado .

Soutiens de tecido marquísete .

SoJtiens de brim assetinado 1
.••

soubens de setin duquesa .

oasaquínhos de flanela pi bebê .

Casaquinhos de felpa pi bebê .

Lenços plissados pi pescoço (Japoneses) .

Sac5las de materia plastica .

Cabides plasticos pi criança .

Cabides plasticOS" pi senhoras .

Guarnições de chá, 1,00 x 1,00 cl 4 guardanapos ..

Guarnições de Ghá 130 x 130 cl 6 guardanados .,

Guarnições de chá, artigo superior .

Meias de nylon pi senhoras
.

Mei'as de nylon, malha 60/15, costura preta .

Meiias de nylon, americanas, pi senhoras .

Meias de nylon pi homem .

Meias espuma de nylon, pi homem .

Melas de nylon pi criança, diversos preços
Meias de nylon rendadas pi criança, diversos preços
Son"brinhas de seda cabo moderno

-

.

Sombrinhas de seda, _ paraquedas .

SOl�br�nhas de seda, paraql�edas pi mocinha ..

Sombrmhas de seda cabo l1lqüelado, de 130 00 e

S011fbrinhas para criança '.. ..

Guarda chuva pi rapaz j ••••••••••••••••Guarda chuva pi homem, a começar de . .- .

Gu4rda chuva de sedas com cabo de alpaca .. . ..

c S A «9 R I E N TAL.»
ORIENTAL LIQUIDA NESTE MÊS TODO O SEL J)'tARAVILHOSO STOCK DAS ULTiMAS NOVIDADES, PELOSMENORES PREÇOS DA PRAÇA COMPRE NA CASA ORl-

A CASA ,

ENTAL E FAÇA ECONOMIA'
.

Mosquiteiro pronto, tamanho 3,00 por 11,00 460,00
Materra plastíca lisa perfumada, largo 1,40 34,00
Materia plastica estampada, largo 1,40 44,00
F'ustão branco, bom 20,00
Fustáo branco especial 28,00
F'ustão píquet, largo 80 ,........ 38,00
Fustão píquet, especial, largo 1,�0 68,00

. Fustão casa de abelha, mercerísado ; 68,00
Fustão casa de abelha, em cores modernas Bangu 68,00
Fustão estampado, a começar de 20,00
Fustão pelúcia, bem encorpado, branca e cores 27,00
Fustão pelucia fio mercerísado, branco e cores .. 30,00
Pelúcia lisa '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00
Pelucía lisa tipo feltro ········· 22,00
Tricoline branca marquisete, largo 80 25,00
Tricoline branca cordoné, largo 80 24,00
Tricoline branca cordoné, especial, largo 80 30,00
Tricoline branca, especial 35,00
'I'rrcolirie

'

branca mercerisada .'......... 45,00
Tricoline branca, tipo Inglesa, fma e brtlhante .. 58,00
Tricoline branca Nova Ameríca, 2 x 2, legitima .. 6'0,00
Tricolines diversas, a começar de 18,00
Zefir superior :.................... 13,00
Tricoline para pijama,. cores fml?-es largo 80 27,00
Tricoline pi pijamas, listas assetínadas, largo 80 .. 39,00
Tricoline preta, especial, largo 80 25,00
Merinó preto, superior, largo 80 25,00
Gorgurão preto 29,00
Tropica.� de pura lã, íarg. 1,50 '. . 120,00
Jersey ue pura lã, largo 1,50 35,00
Brim coleaial J 16 17,00
Brim colegial: branco e marinho 22,00
Brins diversos, a começar de 12,00
Mescla superior, cor firme .'................ 25,00
Chitão bem floriado 10,00
Chitão superior, estampado bem bonita 12.00

Cretone estampado, largo 1,40 4(00
Tecido listado' pi cortina 11,00
Tecido listado pi cortina, artigo superior 15,00
Tecido creme pi cortina, largo 1,30 24,00
Tecido creme, superior, pi cortina, largo 1,30 28,00
Teôdo creme lavrado, pi cortina, largo 1,30 42,00
Voil cristal pi cortina, creme, largo 1,30 48,00
Voi! cristal pi cortina, creme, largo 1,60 52,00
Nyíon Rhodia pi cortina, largo 1,30, branco, rosa

e creme 48,00
Nylon Rhodia pi cortina, largo 1,50, creme 55,00
Tecido estampado pi cortina, largo 1,30, a começar

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, larg. 2,00 .

Cretone branco, especial, sem gôma, largo 2,20 .

Cretone em cores, larg. 1,40 ..

Cretone em cores, largo 2,00 .

Cretone em cores, largo 2,20 .

Cretorie r.tNHOL, largo 2,20 .

Percal ríníssrmo, largo 2,20 .

Algodão especial, largo 1,50 pç. de 10 met . .; .

Algodão espeCial, largo 2,00 pç. de 10 mets·
Morin pi fraldas pç. de 10 mets. . .

Morin Aye Maria .

Alvejado especial pç. de 10 mets .

Cretone superior, largo 80 .

LENÇOL SANTISTA, OSASCO, 140 x 230 .

LENÇOL SANTISTA PRATA, 160 x 260 .

LENÇOL SANTISTA PRATA, 220 x 260 .

LENÇOL SANTISTA OURO, 160 x 220 , ..

L.l!::-.l"COL t:lANTISTA OURO, 220 x 260 ., .

FRO�H{A SANTISTA PRATA 45 x 60 .

FRONHA SANTISTA PRATA 50 x 70 .

FRONHA SANTISTA OURO 45 x 60 .

FRONHA SANTISTA OURO 50 x. 70 .

Toalhas plasticas, novidade .

Toalhas cl franjas, pi mêsa, 150 x 150 .

Toalhas xadrez pi mêsa, 150 x 150 (Br-usque .

Toalhas xadrez pi mêsa, 140 x 200 (Brusque ..

Toalhas xadrez pi mêsa, 140 x 250 (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 .

78,00
110,00
40,00

40,00
!l8,00
28,00
tiO,oo
';'0,00
41:1,00
53,01)
90,00

120,00

90,00
150,00
150,00
120,00
160,00, .

220,00
230,00
48,00
65,00
9f),oo
85,00
155,00
220,00
���OIOO
11500
120:00
130,00
250,00
100,00
55.00
55,00
200,00

200,co
120,00
aOiOO
05,oQ
65,00
:10,00
130,00
33,00
26,01)
73,00

1J,00
13,00
3,00
11,00
12,00
22,00
14,00
18,50
24,00
33,00
30,00

40,00
20,00

\ 20.00
3f\;00
27,00
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

RUA CONSELHEIRO MAFRA, !5 - FLORIANÓPOLIS

I
I
I
\
I

ATENDEMUS PELO REEMBqLSO POSTAL TELEFONE - 3.493

HORA'RIO: das 15 ás
boras.
Residência: Avenida

Rmnco, n. 42.
Atende chamad.os

50,00
98,00
180,00
14,00
120,00
95,00
105,00
150,00
85,00
115,00
180,00
110,00
185,00
210,00
295,0'0
420,00
110,00
160;00
250,00
210,00
215,00
240,00
280,00
350,00

45,00
50,00
30,90
40,00
34,00
48,00
60,00,
65,00
65,00
120,00
30,00
90,00
90,00
50,00
7;),00
35;00
45,00
�!!),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
:35,00
[jH,oo
10,00
18,00
25,00
40,00
13,00
35,00.
35,00
13,00
5,00
10,00
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

OUOAM
diáriamente, na Guaruja, ás

12,40 - "O CINEMA EM RE

VISTA".

Estudante
Universitário

vel mobiliado.

Procura quarto :ndepe�
dente com refeições. Pl'eferi-

Tratar à Rua Cons. Mafra,
99 Q.ual'to n. 12.

Conl'ador (A)
Precisa-se de um (a) su

jeito a horário Comercial,
tratar à Rua Deodoro 7.

Distribuidores neste Estado:

CARLOS HOEPCKE' S. -A.

CaderneJa

�'

(�iblf����cüRsô�fANcfulliR�W�i�:E;�;���;a���ÕrD:Ú,.�mõ"na·�8t··oíâsDtfoo. (REGISTRADO)

,""'No (,eodculo"'''- DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA BRONQUITES e I
" ,�

PROF. LIGIA DOS 'SANCTOS SARAIYA MEDICO CIRURGIAO
DOMINGO, 6 DE NOVEMBRO

. atende aos interessados diàriamen�e das 9 às 12 e daR AFE(fÕES (ATAR.�AIS Doenças de Senhoras
Dá esfôl'ç'o ao cansado e multiplica as fôrças ao que I 14 às 18 horas ': - j'artos - Operações - Vias

não tem nenhum vigor. (Isaías 40:29). Ler Salmos i ENDEREÇO: Rua Feliciano Nunes Pires, 18 _ A Amazônia é uma das regiões Urinárias
116:1-9 ou I Cor. 1:2�-3L .. I reI. 3113. do Mundo de flóra mais rica Curso de aperfeiçoamento

LOGO QUE termmou seu tempo de serViço ativo no
.. -. j em aplicações terapêuticas. For-

e longa prática nos Hospitais.

nece à Medicina uma poderosaexército, Karl ficou alarmado com certos sintomas de de Buenos Airesplanta - a :Qipterix 'odoráta -

enfermidade que notou em seu organismo. Pareceu-lhe CONTA . PROPRIA componente básico do remédio CONSULTO'RIO: Rua Fe-
que el'�m< _indícios de um esgotamento nervoso. Começou ';!: �(l- ODORATON, arma de combate iip� Schmidt, nr. 18 (sobra-
a praé,u.far livros de psicapálise de vários autores que A't t

-

d f' d S I C
. às bronquites agudas, crônicas

do). _.:. FONE 3512.ceIo represen açoes e Irmas ou. erems,
e dos fumantes; gripes, asmas,ralatavam ter encontrado profundos motivos para suas' conservas e vinhos em geral para praça de São Paulo. - tosses rebeldes e afecções ca-

perturbações. Isto porém só lh€ agravara a situação. Fi- Faço Financiamentos e ofereço Del-credire, cartas para tarrais. Tem ação curativa pro-
nalmente, consultou um famoso médico cristão. Êste lhe Alcino Caldas. _ Av. Ipiranga, 1248 _ 60 andar _ sala; funda, graças à energia medi-
disse: �'Tràte de .sair de dentro de si mesmo." 607 _ São Paulo, camentosa ac'.luirida pO!' um

Karl se ofer'eceu- p.ara trabalhar para Cdsto. Acei- : � processo científico empregado.
.

l!l bem significativo saber-se
tau responsabilidade ria Escola 'Dominical e ficou absor- •••••••••••••••••••••••••••••••••H......... que Odoráton é um dos produ-
vida com uma classe de rap:::zes qu� lhe foi confiada, • "" • tos modernos mais recomenda-
participando de SUqS atividades e preparando-se para:

R t t H I-
... dos pelos que comprovaram o

ministrar-lhes a lição cada 'domingo! e os .sintomas da �
•••:'

. R�sKaraech&l.ur!�ro � apo I li. �1��t�:IO�ia���IU%Vé�i;a�m�:osq��doença desapareceram c'omo por encanto. Gradativa- damos abaixo' um exemplo:mente, voltou a seu estado normal de saúde.
«Atesto que tenho empre-O R A ç Ã O

• Em LaiN no luI do Bru1l o melhor I O gado na minha clínica o prepu·
Humildemente agradecemos-te, nosso misericordioso • • •

• rado Odor:í.ton, em casos (Ie
• De.conto eapeclal para oa aenboru 't1aJan\el, • . .

Pai, a saúde e a fôrça que nos dás. Ajuda-nos a lembrar • • bronquites sub·agudas c pl'1llCI-
• ! 'palmente crônicas com )', iiI

as lições que através da doença n08 tens ensinado. Aju- __ sucesso, tais são as suas pro-da-nos a. dedicar ao teu serviço a vida que nos dás e pre- Usar nossas fôrças ainda que hercúleas contra as priedades fluídificantes e bal-
servas. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. tempestad\s da tentação, da tristeza e das dificuldades sâmicas, aliadas ao seu valor

PENSAMENTO PARA O DIA é trabalho cansativo e infrutífero. Cristo pode mostrar- tôníco, quiçá vitamínico.

E C· t h f··A•
•

DR. RICARDO A. WEBER»m 1'1S o ac amos su iClenCia para a nossa lDSU- nos como lançar-nos nas tempestuosas ondas da vida, de
ficiência. tal forma que tiremos partido delas. Cristo, ensina-nos

ALICE JARNBERG (Finlândi.a). como fazê-las buscar para nós as coisas profundas e se-
- O - - ! cretas que não podemos achar nos dias ensolarados e na

SEGUNDA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO f\uperfície das águas. Assim podemos alcançar a fonte
�le revela o profundo e o es�óndido: conhece o que ,do pescado - o alimento espiritual - para um mundo

está em trevas, e .com êle a luz mora: (Dan: 2;22),. Ler faminto das coisas eternas. -

Daniel 2:19-23 ou Lucas 5:1-11. I O R A ç Ã O
ESTAVAMOS pescando com linha nas costas to1'-

I Oh Senhor, salva-nos da futilidade de permanecer
mentosas ao Oeste da Nova Zelândia. Descobrimos que nas águas rasas da vida. Ajuda-i1tH a lançar-nos ao pro-
não podíamos jogar nossas linhas suficientemente longe fundo da existência paI'a que nos tornemos pescadores ( _••_ a�.
por .causa �o vento. e Adas vagas. Para �lcançar os pes-

I

de homens. Em nome de Cristo, que nos ensinou a orar: CHURRASCO ?
queIras maIs promissores na profundIdade, longe da "Pai nosso que estús nos Céus Amém." •

costa, retiramos a chumbada da linha e a substituimos I PENSAMENTO PARA Ü' DIA ALI NA CHURRASCARIA SÃO JORGE, NA RUA
por um "creeper", uma armação provida de gancho usa- H� tesouros escondidos na profundeza das tempes- FREI CANECA N0 103 É O MELHOR, NÃO PASSE Pe'rdeu-se a Caderneta nO
do para puxar a linha para longe das margens aprovei- tades. MAIS A "PONTE A PÉ" PARA UM BOM CHURRASCO. 06470 da Caixa Ec.onomica
tando a vazante da maré. I JOHN B. BAWSON. (Nova Zelllndia) ATENDEMOS ENCOMENDA PREVIAMENTE PE- Federal.
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HOJE E AMANHÃ
NO PASSADO

6 DE NOVEMBRO
A data de hoje recorda-nos que:
em 1.64.7, alguns elementos das tropas de Fer
nandes Vieira e Vidal de Negreiros atacaram e

incendiaram um patacho holandes que se en

contrava no Capiberibe;
em 1.656, em Lisbôa, Portugal, faleceu o Rei D.
João IV, fundador da dinastia de Bragrança e

restaurador da Independência Portuguesa;
em 1.766, 'rio Rio de Janeiro nasceu -o poéta
Luiz Nicolau Fagundes Varella, que veiu a fa
lecer em 29 de Novembro de 1.831;
em 1.8i7, no Rio de Janeiro, realizou-se o casa

mento do Principe Real D. Pedro, que veiu a

ser Imperador do Brasil, com o nome de D. Pe
dro I, com a Arqu iduqueza da Austrta, D. Leo
poldina;
em 1.83G, foi proclamada a Independência, e a

República de Piratin in, cuja insurreição tivéra
início em ]9 de Setembro de 1.835. Já Antonio
de Souza Netto a proclamára em 12 de Setem
bro daquele :,110, m,IS foi feita, 'solenemente,
nesta;
1"1'11 1.85�, o deposto Presidente da República
Or icntnl, Juan Fr.mcisco Ciró, .refugiou-se 11[,

lf'gação Brastletra, em Montevidéu, alí perrnan e
'cend� um mês e depois con duz ído para bordo
de um navio da Esquadra Brasileira -

pelo en

tão Visconde do-Rio Branco r-

em 1.932, ,na Quinta da Bôa Vista, no Rio de
Janeiro, .3,500 ccinnças -rlas Escolas Públicas,
realizaram magnifica demonstração de ginásti-
ca suéca.

7 DE NOVEMBRO
A data de hoje recorda-nos que:
em 1.710, I) Covcru a dor de Pernambuco, Sebas
tião ele Castro Caldas fug iu de Recife, embar
cando para a Bahia. Os acontecimentos se foram
sucedendo, até que a 18 de Junho de 1711 os ha
bitantes de Recife se sublevaram, sendo inicia,
da a guerra civil chamada dos "Mascates", que
só veiu a terminar em 8 de Outubro;
r111 1.7()l), embarcou nesta antiga Desterro, com

de'sUno ao Rio de Janeiro, o Imperador, depois
de aqui ter' passado alguns dias (chegára a 5);
em 1.831, por Lei, Cforam declarados livres lo
dos os escravos que entrassem no território. ou
portos do Brasil, procedentes de pais estrangei
ro'

en� 1.84.5, os habitantes da barra do Rio Tijucas
grande obtiveram licença para construir um ce-

mitério;
...

Agradeclmento
Nestor âe Deus Cardoso e família, penhorados agra

de-cem ao abalisado clínico e Cirurgião Dr. Newton
d'Avila, Revda, Irmã Lígia, LA.P.I., enfermeiras e todos
os que cooperaram para o completo restabelecimento de

-

sua esposa, mãe, filha e irmã, Sra. Çlaudina Cardoso,
durante a intervenção ,ciI'úrgica a que se submeteu no

Hospital ele C"riclade de Ilossa Capit:ll.
AgrD.decendo, roga à Deus pela felicidade de todos. -

I

�_'_'(fr·âDif6---cãníPaoba Is raell ta
(SNA) - Um grupo de Líderes do. Grupo têm fi-

moços em Israel. conhecido Icado surpreendidos .com o

como "Grupo cle JGver:s sucesso de seus esforços.
Cristãos Israelitas", int.:re!-'- pois como resposta de um só
sado ln condirão espil'itnn; anúncio foram enviadas 2,H

de seus patrícios, tem ferw cartas, as quais são do maior

Cristo. Acha ve de seus ,e�,' I significacl?, �ol1si.derando-H'l
forços tem sido uma 'l,�l'lel' que os anUllClO_S slmple�men '

de anúncios em jornais lo" te declaravam que seí'la en

c::ds, convidando os leitores viado, a quem solicitasse,
israelitas interessados a e5- um exemplar do Novo Te8-

@'eVel"em a êl(;'!s. ,tamento,

Ambos, cujos trabalhos se

elacionam com medidas a

ômicas, corrigiram um erro

.m que incorreu um cientis-,
:l inglês, que antes recebe-
''I também o premio Nobel.
) dr. Du Vigneaud receberá
�G.720 dola.res por seus tra-I-a lhos sôbre harmonias que I.judam no parto e mantém

I) controle sôbre os órgãos'
; ita is, como os rins. O bio
[uimico, que conta 54 anos,
.rasce u em Chicago e é o pri
.neiro cientista que separa e

Junta novamente um hormo-- ilia produzido pela glandu- I
la ptuitár!a, Seu trabalho i
sôbre as duas substancias -

.

cxíter-ína e vasopressina -

I

fol considerado pelo juri co- :
ruo "um fato histórico em

!3io-Quimica".

.• IHá duas semanas, ja era

mencionado como um dos I

prová veis vencedores do pre-' i
mio Nobel de Medicina, mas

I

este foi concedido ao cien- iLista sueco, dr. Hugo Theo- :

t'(�li. Os premies serão con-l
f'er idos pelo rei Gustavo A-:
Iolf'o em cerimonia que se

I

't'alizíll'á a 10 de dezembro.'
: dr. Du Vigneaud vive em i
.carsdale, Nova Iorque. A i
orrecão pelo qual os dois
.. • . • I
1:-;,('C8 americanos conquls-1

,
,i"am o premio Nobel é con-

,

i der-a da
-

pel'á Real_.A�aâJl-� I
uia Sueca. de Medicina corno

,

;11 �� sso clã maior impOr-'i
�llle!H para se saber o que,
':, rrr dentro do átomo. Isto' 'RIO, 4 (V� A.) - Infor- 'minér�o,.:_,o que representa
ermitiu aos cientistas cal- -nam de Belo Horizonte lItle :;u\sent-ª gramas de ouro.

1.1\OS exatos sôbre as 1)1'0· ) �;l'eve-1JLi.nca de nove, diàs ,A pnralisação parcial do
·-:edules de a lgumas de sua ;;',usou à .Ocmpanhia

-

de .trabalho visava obter o pa-
1 i i'�. componentes.

.

" Mort-o Velho preju izos avali- gamento das taxas de ínsa

I .dos em cinco milhões de lubridade. A situação foi re
i rruzeiros, pois os operários solvida mediante acôrdo en-

� I,;,jxaram de extrair cêrca tre as empresas e o sindica-
CRrZ VERl\1 j1:LHA .1 de cinco

-

mil toneladas de .to doa mineiros;

2 .v Cl I
I!i(), , �. A.' - 1,- �__-

:;'Il no l�i�-! c �J, S. Lope,' Il('e-pl'e�lllcnle l',;! Cruz Ver- Rep-resen"'anlelil'lha TUlel'l1; ,<onal e que I .I
veio ao Brn::il "·1 ",tal' de

-

a ;,1 Procuro, para fabrica de brinquedos finos, de tecidos,
. li ti t o=, i ela.: . ! } dos CO'Cf}' Cartas com referências á "CLETI" - Brinquedos Finos,
,'s.�a te.'l'meô:[I mstituiçá" !Rua 25 de Março, 641 - sI 301 � São Paulo.

AÇOS
IPANEMA

• Aços ao carbono e aços ligas em barras chatas,
poro molas. Bitolas de 1,1/4"x3jl6 até 4"xl/2".
• Aços 00 carbono e aços 'ligas
,

em barros redondas, paro molas,

• Aços laminados, redcndos, para auto-peças.
• Aços laminados, re:!or,dos, p;:;ra eixos e semi-eixos.

• Aços para trefilações.
• Perfís redond)$ de 1/2" até 2.9116".

• Aços poro ferramentas 09I[COW5;

PREMIO NOBEL

I

-

Há '25 abastecendo -oano-s progress,Q_. L.-Três americanos
receberam o de
Química e Física
ESTOCOLMO, 4 (U. P.)

- O Premio Nchel de Qui.
.nica e de Fisica foi conce

.Iido, a 3 norte-amepicanos.
O dr. Vinccnt du Vigneaud,
do Centro Médico da Uni
,rersidade de Corn el l, obteve
o da Quimica. E o da Fisica
foi repartido entre o, dr. W.
E. Lamb, da Universidade
ele Stanford, California, �
:\0 dr. r. Kusch, da Uriiver
-ídade de Columbia. Os dois
í'i'licos vão dividir o premio
.Ietivc de 36.720 dólares.

;
z- }

,

--_..._----_.,_---�__._.-----

Dos velhos "Ford deBigodes" aos aerodínâmí
cosmodelos dos nossos dias ... uma notável eta
pado progresso da humanidade foi superada!
Paralelamente à vertiginosa evolução da in
dústria automobilística, alargaram-se as ruas ...

codificaram-se as leis do tráfego... pesqui
saram-se novos lubrificantes � poderosos
combustíveis ... Também as garagens e pos
tos de serviço multiplicaram-se, crescendo
em comodidade e eficiência ... Contribuindo
decísívamente para êste vertiginoso progres ...

so, Equipamentos Wayne do Brasil SIA há <;
25 anos orgulha-se de prestar ínestímáveis

"

serviços aos garagistas e aos automobilistas
brasileiros; como pioneira no comércio e

fabricação de bombas e equipamentos para
garagens e postos de serviço I

'

EQUIPAMENTOS WAYNE -DO BRASil S. A.
, � ,

;Rio de Janeiro São, P.Ílulo

Agentes autorizados em tôdas as principais 'çidades

TEMPESlADE EM UM COPO D'AGUA ...
,

) projeto (lo Código da Mu- um' instrumento legal de 'e

ricipnltdade não é arma vol- quidade na distribuição das
ada contra o contrtbuínte, obr-igações para com a Fa
nas sim um limite' oposto ao zen da Municipal.
arbítrio cios governantes Além disso, o Código res

Não se compreende muito tringe o arbítrio "dos gover
rem o motivo pê' todo êsse nantes é, especi;lmente essa

.Iamor que se levanta na circunstância, lhe confere
.âmara Municipal e na im- caráter de Ieí garantidora de '

.rensa desfavorável ao Pre-. equilíbrio e justiça, em fa
eito, contra o projeto do vor do povo. Se é agora f'a
jódigo da Municipalidade. culdade dos prefeitos propor
,ó uma razão, ou melhor aumento de impostos, ou

.Ima sem-razão, justificaria isenções, a seu próprio cri
,aI campanha de má-vonta- tério, não, o será com o CÓ·
1e: o facciosismo político, digo em vigor, porque êste
,istemático e tenaz. Natural- lhe circunscreve às atribui
nente, o público, que não se ções.
detém a ponderar prós e Por que, portanto, comba
;ontl'a, é levado a, supor que tê-lo? Será preferível o atual
)S impugnaqores do proje- estado de coisas, que só não
;0 estão com a boa causa, é desastroso para o público
lOl'que mascaram os verda- porque o Jl'. Osmar Cunha,
kiros, móveis da obstrução homem do povo ! 1iel ao in
;om o interêsse hipócrita terêsse da coletividade, de
pelo contrily.üinte. De todo o fende precisamente as aspi
volumoso projeto do Código l'ações do povo? Certamente,
la Mimicipalidade, os seus ninguém deseja que, en

:mpugnadores apenas desta- quanto há quem pague por
:am a parte que se refere uma nesga de terras, cons-

os impostos municipais, e truida ou não, quantias
sto porque a tese, truncada exorbitantes, outros, favore
)I'opositadamente para en- ddos p,ela política de padri
;:1nH r a ·desprevenida ateu- nhagem, possuam verdadei
',fio do povo, se presta à sa-Il'os latifúndios no perímetro
nha demagógica. No entan-, urbano e nada paguem ou,
to, o Código não consiste so- se pagam, é em quantia in- I

mente em normas para a có- significm1te, ridícula, -' o

brança das contribuições de- que equivale a verdadeiro
vida,.� ao fisco municipal. escárneo lançado aos que
Convém, portanto, escla- não têm padrinhos no pa

recer o público. O Código é, der ...
antes de tudo, u'm sistema Pense bem o povo. Pen.-,
legal, de.,.'ltinado a impedir 3em bem os senhores vere§l.��,
que, em matéria ,de impos- dores e, longe de levarem' o"
tos, paguem uns em excesso ,lssunto para. 0ílJel-;r��º r1n- .

p:1ra que outros paguem me- grato do partl�flrlSino! (')'e��".:
nos ou na'da paguem, como vem ao altipl'ano dos inte
vinha acontecendo. E', pois, rêsses coletivas.

São Paulo: R, 15 de Novembro, 244 - 9.° - Te!. 32-9339
de Janeiro: Av. Rio Branco, :;9-B,o-Te!. 23·3597
SOlpcabo (uéino)': �ua Juruá, 113 - Te!. 183

AUENTIS-PBECISAM·SE
Excelente Comissão - Mostruário Grátis

Firma estabelecida há 28 anos admite Agen
tes no Interior para venda de Casimira e

Linhos pelo Reembolso Postal.
Tecidos Lasco Cx. Postal 8305

S. Paulo

N
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CEDUlAS DE MIL CRUZEIROS

Desviadas do D. C. T. do
Distrito Federal

mo, 4 (v. A.) - ° Bàn-, (fio do Ministério da Fazen
co do Dl!àSil dirigiu consul- d:l quo não havia nenhuma
r a h Ca.ixa de Amortização I d( l"!S�lO ndmínístratíva 011

):0 sen ti do de saber se as l,jndlclal a respeito daquela
r-ódulns de mil cruzeiros 'jr; pol"iflnC'ia desaparecida
de'Sviad:1s no montante de l'l"i�l-erio!'\:1mente sem expli-
400 mi-l cruzeiros do gUi-1 C;-l(}O até hoje. Ness�s con

r-het dn Diretoria Regional dir;t'\es, qualquer nota de mil
dos .COl:reio� e Telégrafos I (l'l1l'Zeil:os c]� maço subtr,aído Distr-ito Federal, sob a do cout inuru-ín a ter curso

1'0sponsa.bilidacl.e. direta d?-I ,�té as cédulas serem apre
tssoururta auxiliar Ada lgi- I

sentadas espontâneamente
za Campos, perderam seu para troco 011 pagamento.
v.i lor.

. I1-Ieste caso, então, subsiste
Informou aquela repnrtl- ,I ordem de apreensão.

SIEMENS
-: OO B R A S I L

TRANSFORMADOR�ES
SUB-ESTACÕES,

CHAVES

Construcão moderna -e- tradicional quafidade
estão in·corporadas nos equipamentos SIEMENS.

Se os seus problemas são relacionados com

a eletricidade - lembre-se do nome SIEMENS.

RIO DE JANEIRO: Av. Preso Vargas, 409- Fone: 23·1755

SÃO PAULO: Rua Seno Queiroz, 498 - Fone: 33-3157

PORTO ALEGRE: Rua Caldas Junior, 120- Fone: 4960

RECJFE: Rua da Concórdia, 382 • Fone: 6635

LONDRINA: Ruo Maranhão, 171 • Caixa PO$.ol 809

EM TRES PROVINCIAS

Controla o Exército ChHeno
SANTIAGO, '1 (U. P.) - perda na produção diária de

° govêrno advertiu, que se i 1.200 toneladas, no momen

acham sob controle militar. to em que o Chile conseguiu
2 provincias onde a greve, i..a iores preços 'para o me

por tempo indeterminado, ele L" l. 0" grevistas pedem ao

uns 20.000 operários, para-' governo que redija um esta

lisou a indústria elo cobre, tito exclusivamente para OR

vital à economia dó país. As
1
opcrários do cobre, enquan

províncias são. 'I'arapaca, I to as companhias alegam a

Sagasta e O'Higgins, decla- existen cia de um código de
radas zonas eh, emergencia, ,-";tba lho que poderia ser su

há 3 meses, quando o presi- (l10'l"rntado com algumas
dente Carlos Iban ez denun- .déias dos operários, .Tam
ciou a existencia de um cl i- 1<':111 pedem considerável a u
ma subversivo nos sindica- r-.ento ele gratificações a

tos. Na ocasião, também f'o- n ua.is, As minas afeta elas
rarn declaradas zonas de

e-I
nevtcncem às subsidiárias

meJ'gencia as províncias de "-Ins grandes companhias a

Valparuiso e Co,n cepcíon. l;nf��'lcanas "Anaconda" e

A greve representa uma "Kennecott".

o FIGADOPARA
[

PRIS-ÃO DE VENTRE

P,lULAS Do ASBADE Moss.
As vertigens, rosto Quente, falta de

,. ar, vomitas, tonlt'iras e dores de
caIJc<:a, a maIOr (mrte das vezes

são devidas ao rnali l'un(·ionamen·
to do al)arclhll di�"stiv(l e conse·

que!!t" l'risao de ventre As

l'ilul:l5 do Allh!:ttlC Moss s:w Indi·

cadas no tra�al)lt'lIlo da Prisão ai'

Ventre e sua� manil'csta<:óes f'

lias Ang;llI"olilf'S ncclI('jacJas pe:
-ia ::iau"" PUblica, aS I'ilulas :lo

Al>bade Moss são uSadas por ml

Ihates d.e pessoas. Faça o seu

tratamento com o uso das pUuJas do Abbade Moss.

NA CÔRTE

·1. SUPREMA

WASHINGTON, 4 (U. P.)
- A CôrteSuprema dos Es
tados Unidos recebeu em au

diência o presidente da Gua

temala, Cai-los Castíllo Ar

mas, na tn rde de 2 de no

vembro -- terceiro dia de
sua visita aos Estados

uni-Icios.
O Juiz presidente Earl

Wnrren e os oito Juizes ad
juntos se rennirão com cas-Itillo Armas no edificio da
Suprema Côrte, horas antes
de Armas seguir para a re-

zepção cm sua honra na

União Pari-Americana.

"SANTINES" I
LA PAZ, 4 (U. P.) - Rea

lizando satisfatoriamente o'
IÔO experimental projetado
na diagonal aérea Colômbia

I

Bolívia chegou à avião "San-
!

tines" do Llovd Aéreo Co-'
lombian o, que teve cordial
.colhida.

f

Esse vôo demons
tra as possibilidades de ex

.loração ele nova rota co

nerc ial no Continente, re

iresenta da pela linha reta
10g-otá-Santa Cruz, combí-
ada com vôos- de linhas ar

ren tina, bra.sileira, para
-ua ia c uruguaia, para Bue
.os Aires, Assunção, Monte-.
idéu e'Rio de Janeiro.

ACO�lDO FRANCO
BRASILEIRO

PAm�, 2 (U. P,) - °
'JUUL'llH! Officiel" nnun cia
[1:1' o [',�ôl'clo de comércio

ranco-Lrasiteiro, concluíc!c
em ag()"to de 1953, foi ))1'01'-
ogac:n n té 01 de dezembro
deste r.no.

•
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MIIS O ISSOllHO

com a

-ENCERADEIRA

.�
Cabo mais alto para maior

comodidade no manejo.
Totalmente desmontável.

8 metros de fio. Atinge área

maior com uma só tomada,

Motor super-potente
de baixo consumo.

Economiza 20% mais que
as enceradeiras -comuns,

2 JOGOS DE ESCÔVAS
para, encerar, lustrar e polir.

Procure nas boall calas do ramo

Produto fabricado e garantido pela

I�DUSTRI/\t EtÉTRIC/\ PUPP S. 1\.
End. Tele qr. "r U�PSA" • Coixa Postal 6-565 • São Paulo

..

Norton·2.316

VENDEM-SE
Por motivo de mudança vendo-se um dormítório de

-asal, completo; um grupo estofado; um gúarda-roupa de
olteiro; uma cama ele solteiro; uma mesinha de cabecei
a; uma geladeira "Kelvinator" ele 9,8 pés; um fogão "Da
:0" à querosene: seis prateleiras; um rádio "Filips" de 8
.alvulas: um Rádio "Zenith Transoceanico" pilha e luz,
xirtattl: uma mesa de cosinha: transformadores de cor- SALVADOR, 4 (V. A.) -

ente; Fogareiro elétrico de duas bocas; um tambor para
A nota de sensação no Aé

juerozene ou gazolina; um :1 utoclave; uma mesa genico- reporto da Base Aérea des

ogica; doze cadeiras; duas poltronas; cantoneiras: uma

I
ta capital foi a presença do

nesinha. general Juan Domingo Pe-

Ver e tratar à Rua Prof, Maria J'ulía Franco, 13 nesta ron, ex-presidente da Repú-
�apital. hlica da Argentina, e recen-

temente depôsto através de
..,.......-·-..-............-.r.",...,...,...r..-.w......�·_......·.".........................._·....__......-..·.........,. lima curta mas eficiente re-

vclução, que culminou com

'\ fuga do ex-ditador para o iParaguai e a ascenção ao I
.oder do general Eduardo
-.onardi.

Perón na Bahia
Deixou o Paraguai com desnno

à Nicaragua
ccr asjla.d� � êle (�erón) em

I
de refugiar-se na Nieara�ua,

seu terr-itório. ASSIm sendo, on de, a estas horas, ja se

Porón tomara a deliberação encontra, '

NOVOS EST4TUTOS DO

CLUBE DOZE D�· AGOSTO
Já foram impressos e serão dístríbuídos pelos sócios do Imediatamente se conjec-

-eterano, os novos estatutos e de feitura material agrada- .urou sôbre a estada de tão

'el, um pequeno livreto. famoso personagem,
Foram il11presso� cerca de dois mil exemplares para Por que teria o' ex-todo-

'{ue todos possuam o estatuto do seu clube e fiquem clen- poderoso da Argentina a-

es do ç:Jue ali se declara ..

'I

- bandonado seu exílio no Pa-

Agr{deeemos o exemplar, recebido. raguai?
Cêrca das 11 horas da _.

ruo, ,4. (V. A.) - ° corpo ,lu"" representante do Bra-
noite de ontem, o correspon-

uiplomátíco brasileiro vai' ;il r.o Panamá, em janeiro.
cente da Rádio Tamoio, da s�frer algumas modifica- Por sua vez, o sr. Camilo de

'

Capital. da República, em
çoes. Deverão ser feitas em Oliveira, secretário geral do

Salvador acercou-se do ex-
breve, as seguintes remo- IUlI::aratí, resolveu solidtar

mandatário da Casa Rosa- çõrs:?o embaixador Adolfo I
da, entrevistando-o sôbre a �l,��castro Guimarã.es, da: ta;'1bém aposentadoria, o

"Radiomak" em Santo Amaro ou inesperada e devéras sur- � a la: para a Austna; e do que fará logo que o atual ti

pl'eendente viagem que em-
embaIxador Fraga de Cas-,' tn I<tr da pasta, sr. Raul Fer-
'tr-doPer' 'V' E'preendia a bOl'do de um avi- i _

r ""'_. . a

u, pala le�a. I H.andes,
deixar essa se,creta-ão da F6rça Aérea Para- ]cL ,e� t a aposentadol'la do na de Estado, 'ele quem é

guaia.
cmb'llxador Paulo

- Haslo- :'migo c antigo colabora-dor.
Perón, após uns instantes

de hesitação, satisfez a curi
osidade do repórter, infor
mando qUe deixara 0- Para

_____ .__ guai por livre e expontânea
vontade, afim de não causar

mais embaraços ao presiden
te daquela RepúblicR, pois
êste se encontrava coagido,
'[1el0 govêrno argel1tino paI' 1-

VENDE-SE
Vende-se um "Snooker" marca "Brunwinski", com jo

;0 de bolas e demais pertences, com pouco uso. Negócio
trgente para desocupar lugar. Pequena entrada e suaves

lrestações mensais.
Vêr e tratar na Casa

o)elo telefone 3.293.

-- ----- .._-----�--

quatlos com ba·nheiro e telefones
Diarlas in c lu st v e r e f e l ç

õ

e s ,

soll.
«s. 300,00

1!".J3_

exclusivamente familia,
RUA CRUZ LIMA, 30

P,aia do Flamengo

• ,�l

DR. LAURO CALDEIRA DE ANDRADA'
J

AlugalD-se
Alugam-se duas Salas para Escritório,
Vêr e tratar à Rua Vitor Meireles n. 2 .

CIRURGIÃO-DENTISTA
CONSULTÓRIO - Edifício Partenon

sala 203 - Rua Tenente Silveira, 15
Atende diáriamente das 8 às 11 horas.

��s,� 5a.s das 14 as 18 hOl'as, - 1(l as 2:2 101'3S.
ConfeccIOna DelltHdul'as e Pontes Móveis ele Nylon

2° andar

DEPOSITO (Procura�se)
Iml?ol'tante fIl'ma procura para alugar, com área de

:00m2, de prefé-l'eí1êiã: com terreno ao lado. Cartas para
"Avila" na Redação deste jornal.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



SATISfATORIO o ESTADO DE SAUDE
DO PRESIDENTE JOAO CAFE' FILHO
RIO, 5 (V. A.) - Ontem às vascular de que foi ac.ometi

dez horas, os médicos assis- do.

tentes do presidente Café Fi- Nãà toram evídencíados si
lho distribuiram o seguinte nais de enfarto do miocárdio

boletím, o de número 3: "O nos traçados eletrocardíográ
sr. presidente Café Filho a- ficas r�alizados. Deve entre

presenta cdesde ontem, me- tanto sua excelência cont�
lhoras no seu estado de saú- nuar em repouso por mais

ele tendo novos exames

con-I
alguns dias". A nota é asst

rírmados a evolução satísra- nada pelas drs. Aarão Ben

tóría da ligeira crise carrilo- chímol e Raimundo Brito.

• Florianópolis, Domingo, fi de Novembro de 1955

MISS E RAINHAS

J

Mui acertadamente comentamos que a escolha dás

candidatas que foram a Joinville para a seleção da Rainha
dos Estudantes de Santa Catarina, não foi justa, quanto as

colocadas nos últimos lugares ... Não falamos na classifi
cada no primeiro lugar, pois o Presidente da Comissão,
composta exclusivamente de elementos locais a que não

Iachamos interessante, foi unânime em proclamar a senha-
,

rinha Célia Medeiros a mais cotada pase aquele lugar ... "

Mas quanto as outras que lhe ficaram logo abaixo, houve I
clamorosa injustiça, pois os protestos havido snaquela ci

dade, foram ele molde a colaborar com o nosso comentá
rio ...

Dizem pessôas que dalí vieram e com quem falamos,
que as ,polemicas após o pleito foram acêsas e vivas, elando
margem a que a see'/io fosse an,ulada ...

E' pena que assim fosse, !'lois os esforços da classe es

tudantil foram grandes e as despesas não menores. .. Mas
o procedimento da Comissão é que não esteve na altura ...
Também não foi correto que jornalistas como nós, que ali
fomos convidados para representar o nosso diário, noã pu
dessem assistir a seleção, 'de sabença, coisa aliás que nunca

se viu ... A Rainha dos Estudantes desta Capital, senhori
nha LIA TEREZINHA CAPELLA, não teve nenhuma chan
ce naquele certamen... Não houve consideração alguma
quanto aos seus reais atributos de beleza, elegâncía, graça
e finura de tratos, como também seus conhecimentos, rela
tivos a sua idade ... No entanto, aqui .na Capital do Esta

do, LIA CAPELLA, além de vencer num pleito renhido, foi
a escolhida entre -quasí uma quinzena de concorrentes,
RAINHA DOS ESTUDANTES DE FLORIANÓPÓLIS,.. E

agora mesmo, quando da reallzaçãõ do cintilante baile de

gala pela passagem do .aníversárío do' aristocrático LIRA

TENIS CLUBE, ela foi escolhida por aclamação por uma

comisS,ãQ_ org�ni?açla no m_OmeJ1to,_Qnd� s�e_vi_ÇunJ;\p figuras
do sr. Oõvernador do Estado, Secretários, Deputados e c

próprio Presidente do Clube, dr. Oswaldo Bulcão Viana, 'a
Rainha do C�ube Lira, uma honraria :xce�cion�l pa.ra a

Inossa conterranea ... Enquanto em outras.CIdade" do ínte
rior Joi:'o que se viu ... Felizzmente nós aqui não procede-
,mos,eíesta forma, pois a. MissSanta Cat:úina, foi uma

jO-,vem de Itajaí, a segunda colocada outra beleza brusquen
se, .. ,Quanto as nossas, apezar de bastante credenciadas,
não tiveram colocacão alem de alguns pontos ...

Que sirva_ de liÇi).o às nossas jovens quan90 tiverel'n de
se abalançar pUra ,01It1'OS ,lugares, em busca do efemero
reinado ...

Mltl'cO TúHo

"

A REALlZACÃO DE VELHO SONHO
,

Pouco a pouco vai se materializando o velho sonho elos

associaelos do Veterano Clube Doze de Agô�to.
_

Agora mesmo, se acha exposta na vitrine ela Secçao de

'Máquinas da Casa aoepcke, uma magnifica e linda MA

QUETE de autoria do sr. }lZalter Dias, onde é exposta toda

a grandiosidade do novo lar do tradicional Clube ....

No terreno da Av,enida Hel'cílio Luz, frente ao, Depar
tamento de Educação, parte doada pelo grande benemérito
do Clube, e seu Presidente de Honra, dr. Aderbal Ramos da

Silva e parte adquirida em 1940, pelo saudoso Presidente

Jayme Linhares, completou-se com a sondagem de que se

encarreD'ou o engenheiro Renato Ribiro Cardoso.
O �;sultado foi auspicioso, pois a construção se vê dis

pensada' do estaqueamento prévio, algo que representa qua
si um milhão de cruzeiros de economia.

'

Uma lage exten'sa e a pequena profundidade, assegura
um assentamento direto e mais econômico para a Cêlllstru
ção que está a cargo da Empreza DECA�K (Decorações e

Arquitetura) de PEREIRA, S,OARES LTDA., sendo o Res

ponsável Técnico, o engenheiro dr. RUI SOARES.

ASSOCIACÃO COMERCIAL DE
,

FLORIANO'POllS
Código Tribuíérin

Comunicam-nos da Asso- de Diretores e Associados pa
ciação Comercial que os Di- ra o exame dó momentoso
retores daquele órgão de elas- assunto e coleta de sugestões
se, a convite do senhor Pre- a serem apresentadas à Cà
feito Municipal, estiveram na m:ra Municipal.
tarde de 3 do corrente na I '

Prefeitura ,�unicipal, ouvln- OMPARECA A'elo a exposiçao que o dr. Os- C\ A
,

mar Cunha fez, sobre a par- "

te tributária do Código Mu- lIa C Rnicipal. Papa opinar sôbre o U .-' • •

projeto, a Diretoria fez um , NOTA
.xame d'b texto, em sessão de A Chefia da 16a. C. R., so
l elo corrente, passando . a licita o c-omparecimento na

.lístrrbuír cópias aos assocía- séde da- referida Repartição,
los interessados na manhã do cidadão Adolfo Marques
'e 5, sábado. Silva, fo de Luico Silva e de

Segunda-feira, dia 7, às Rosa 'Ingracta, da classe de
.9,30 horas haverá na sede

r 1935,
afiÍu de tratar de as

Ja Associação uma reunião SURto de seu Interesse .

. .

CÓDIG'O MUNICIPAL DE
FLORIANÓPOLIS

A no.sa reportagem esteve, de foi colher de s s. pala-
10 Gabinete do nosso dínã
'nico e deligente Prefeito Mu

. nicipal, dr. Osmar Cunha, on-

vras a respeito do Código
Municipal de Flortanópolis.
Disse-nos 'Ü' dr. Osmar

Cunha, o seguinte: "O Códi

go Municipal ele Florianópo
lis é a maior obra ele Iegí.s
la�ão ,idministrativa, [urídí
ca e social dos Municípios
Brasileiros.
Até o momento não vimos

nenhum combate ao mérito
desta Lei básica do Municí

pio de Florianópolis.
O Combate ao Código só

tem feito na base de ínteres
.es pessoais e contrário aos

interesses do próprio Muni

cípío da Capital Catarinen

se",

--,----------

DEP. OLICE CAL�
DAS

Por motivo' do seu aniver
sário natalício, que ocorre na

.íata de amanhã, será, alvo
de justas homenagens, o sr.

leputado Olice Pedra Caldas,
.ntegrante da bancada do P.
" B. na Assembléia.
Ativo-e enérgico, o deputa

lo Olice Caldas, no Legisla
tivo, vem tendo atuação des

tacada, em defesa do progra
.na do seu partído e de an

.eíos do Povo, mormente do
3ul do Estado, por onde SI'

ilegeu,
Felicitando-o, levamos nos

so abraco ao ilustre e ope
'aso r�presentante, traba
hista.

- Aquêles que suprhnem a

amizade da vida, parece (IIU!
tiram o sol (10 mundo.

ClCEIW

RETORNO DOS INSULADOS
OSCAR L. SILVA

Nas colunas dos nossos jornais, felizmente, já se

'póde ler alguma coisa que não seja de política, alguma
coisa cue interesse a quem pouco por isso se interesse.
E d'oncte este desmterêsse por uma ciência que foi ma-

o gistralmente sistematizada por Aristóteles? .:_ Simples
mente, pelo fato de não mais' corresponder, aos princí
pios que lhe ditaram (falando mais claro) - pelo seu

disvirtuamento.
E se ainda dela participamos, da política, com O'

voto, é porque nos resta uma parcela de-conservantis
mo. É que desejamos 'preservar, mesmo superficialmen
te, os principias de liberdade e segurança. Mas, voltan-

. do a scassez de outros assuntos, nos nossos periódicos,
a conclusão mais lógica a que chegamos é a seguinte:
Não houve recusa por parte dos jornais a qualquer co
laboração que se vazasse sôbre outro tema; por conse-

, guinte, estão eles isentos de culpa.
Mas, sendo eles órgãos político-partidários, dese

[avam dispensar o máximo de espaço (como é natural),
para fazerem frente à campanha política que atingia

•

a sua maturidade. Conduta natural e Inevitável às ne

cess ídades da época. Não havia tempo a perder .com

outros mistéres.
,

Assim, pois, os que até então escreviam' sôbre os

mais' diferentes assuntos se resguardaram, expontãnea
e comodamente, afim-de cederem seus lugares aos que

agora, gradualmente, se recolhem ào retiro forçado dos
derrotados e aos que, galhardamente, tornam ao re-

'Pouso feliz sob os louros da vitória. (Salvo os teimosos).
Passada a batalha eleitoral, retornam os insula

dos, indiferentes' a tudo e a todos, voltam a dar sinal.
de vida como se nada houvera acontecido.

Assim é que, ontem, li o trabalho do mestre Mân

cio, sob a epigrafe "O SÚB SISTE;(MÁ pE JUPITER E

A' TEORIA DA RELATIVIDADE GENERA�IZADA..
Dias antes, acompanhei a série de artIgos do SeI

xas sôbre FILOSOF'IA ê FILOMITIA.

Imaginem�s leitores por onde andavam esses ho

mens durante a pugna eleitoral. O Professor, 'como é

familiar de outros planetas do nosso sistema solar, (se

gundo o dr. Fontoura), refugiou-se a nada menos ge
5 1 unidades astronomicas da Terra. Felizmzente, nao

o�sou sair da nossa Gàlaxia:
O, Seixas, embren�0u�se pelo passado a d_en;'to e

foi até as primitivas clãs para mostrar-r.iOs, no emara

nhado de palavras, que a filosofia e a filomitia tiveram

origem com o_primeiro ser' pensante. \

O dr. Fontoura, pão pode ser citado aqui, isto é en

tre os que voltaram a entrar em cena, porque não ha

via abandonado o palco; de quando em vez, dava um

r de sua 'grça com suas 'famosas caricaturas políticas
e pro-ricos. O meu amigo Lessa, que hàvia trocado a

pena pela oratória política, derrotado, porém, politica
mente, volta a ocupar o seu modesto lugar no mundo
da poesia e, assim, teremos, d'óra e,m diante, outros
escritos para a· satisfação .do espírito. Outros ainda vi

rão juntar-se aos já cit:;tdos.
Eu mesmo, estou no fh:me propÓSito, se me permi

tirem, de publicar algun_ia ,coisa sôbre filosQfia. Isto

porque, como diz o velho ditado, como se vai �uitas
vezes aO alambique acaba�"e ou viciado ou fabl'lcante

de cachaçL,
A

Tal acontece comigo. Tenho lido tanto sobre o as

sunto que, se não estou atrofiado, dele tenho conheci

mento. Prometo desde já não apresentar novidades,
mas darei um pouco de mim mesmo.

.Fínalmente hoje ,

"festival de Frei Jasé Mojica"

Bach. Outra grande atração Convento dos Irmãos Fran
da noitada artística será' a' ciscanos, à rua Padre Roma.
presença elo tenor brasileiro I Segunda-feira, Frei José
Pedro Geraldo, magnifica re- Mojíca viajará para a cidade
velação brasileira, que vem i de Blumenau, anele fará mais
acompanhando José Mojica uma apresentação em terras
em sua "tournée" pelo Bra- catarinenses.
sil. Todo o espetáculo de Frei
O público ilhéo terá opor- José Mojica será transmitido

�unidaàe de aplaudir, tam-' pela Rádio Guarujá de Flo
oérn, o cançonetistu italiano rianópolis que, assim, aten
Dante Morello e o folclorista derá aos seus milhares e mi
mexicano Guíllerrno Macedo. lhares de ouvintes do ínte
Um espetáculo de gala para rior do Estado, graças ao pa
.im público .de gala, Sem dú- trocinio da Caixa Econômica
viela alguma! F-ederal de Santa Catarina,
Frei José Mojica chegará a

I
João Moritz S, A. e A Mbde

esta cidade hoj e pelas treze lar.
horas, procedente da cidade I Os ingressos estão à venda,
-de Lages, por avião da

'.rra-ns-I
nas bilheteria� do Cine Ritz," O individuo "romanows-

portes Aereos Catannense, ao preço de oitenta cruzei'" ," ky", entrando para o
devendo ficar hospedado no ros,"ról dos desclassificados e

venais", não póde e não deve
ser chamado "Calabar ".

Porque Calabar não signi
fica traidor, como julgam er

radamente, "pois, brasileiro,
tanto fazia optar pelo jugo
espanholou português como

pelo jugo holandês�', demais, I
o que estava _em Jogo eram

interesses superiores e que
diziam respeito ao

progres-Iso de nossa Pátria!
,

E o "espírito base da per- .

sonalídade, do' caráter. luz Ida dignidade humana, já não
existe" nesta pustula ela nos

sa Assembléia Legislativa.
Porque então macular ame

morra do grande Calabar
procurando-lhe um homoní
mo que é sinonimo de corrup
to?
"romaníwsky" é, realmente,

um autentico traidor, perfei
to personagem do ...
E até lá, sentirão vergonha

deste rebutalho que já sente
o peso do remorso quando,
sem descer de sua ínfima

condição, péde garantias de
vida!
Miséria das misérias.
Nem digno de lastima ele

[é, pois ... ]
Não é nem com escarro, ..

, 11
'-'.JEEPS" EM MINAS \

I
.. ,

RIO, 4 (V. A.) - mela-

ram-se os entendimentos e11-

tr'e o governo mineiro.e o

grupo industrial japonês em

torno da instalação nas AI
trrosas duma fábrica de

"jeeps", A firma interessa
dél na iniciativa é a Toyota
Motor Company Koromo, A
fábrica deverá localizar-se
na cidade industrial ou em

. Santa Luzia. Na etapa ini
ciai terá capacidade para
produzir trezentos "jeeps';

Programa de gala para um

público de, gala - Chega
rá hoje a esta Capital, pro
cedente de Lages, Frei José
]\fojica

Não há exagero algum em

se afirmar que o "Festival de
José Mojica", 'será o maior

espetáculo artistico a ter lu

gar em nossa Capital. Além
ja presença do notável artis
ta de cinema, Frei José Mojí
ca rar-se-á acompanhar do
pianista Frei Ricardo Hage
man que executará composi
-ções de Rabinoff, Debussy e

••••••••••• I•••••••�••

Dor mês,

SIR ARTHUR CROS
OXKEY (Inglaterra), 4

(U, P.)· - Aos 84 anos de

idade, faleceu na sexta-fei-
"

1'a passada, sir Arthur du
Crós; precursor da indústria
(1e pneumáticos e ex-presi
ilente da "Dunlop Co",

'�I
I

Na seção Um fato em foco, publica O Cruzeiro, em
sua última edição, um comentário, cujo tópico inicial
é o seguinte:

"Samuel Wainer, fundador do vespertino "Ultima
Hora", foi condenado, com seu irmão José, no dia 24
do mês passado a, respectivamente, 1 ano e 3 anos de
reclusão. Diz o Dr. Valporé de Castro Caiado, Juiz
da 11a. Vara Criminal, a certa altura ela sentença
pelos seguintes motivos: "nascidos ante:riormente ao
ano de 1915, na Bessarábía, província russa na época,
emigraram ainda menores, em data não esclarecida,
para o Brasil. Nesta capital, já maiores de idade, fize
ram registrar seus respectivos nascimentos como se

houvessem nascido, nL( Brasil,. fJterantjo'!assim a verdael�e
sobre fato juridicamente re'levã,nte, Como se brasilei
ros natos fossem, Cônvolaram núpcias, obtiveram car
teiras profissiqnais, certificados de reservistas, matrí
culas e 'ações de jornais e perióelicos.

Qualquer coincidência é mera coincidência!
x x

x

Nu Assembléia bOl'uhausealla:
- Como líder situacionista nesta Casa, venho

anunciar que o sr. Governador dentro de algumas ho
ras, renieterá à nossa apreciação um proj eto de lei ....

'A essa altura, o líder foi interrompido pelo Gestas,
que empolgara a Presidência:

- Está em discussão e votação o projeto que vai
ser enviado a esta augusta AssemQ_léia, pelo eminen
tíssimo sr. Governador, conforme acaba ele anunciar o

ilustrissimo líder, Não havendo qHem_ queira discuti-.
lo, vou sübmete-lo a votos. Está aprovado por 20 vo

tos, ou seja, por unânimiclade!
x x

x

E viva o regime!!!
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