
Florianópolis, 'l't'l'ça-fl.dra, 8 de Novembro de 1955

Sabiamos, igualmente, que
elementos orientadores da
maioria do Congresso Nacio
nal, interessados em manter
posições herdadas da Dita
dura, vinham, desde a. pri
meira legislatura, recusando
corrigir essas deformações,
através das quais tem proli
ferado processos ele fraude,
suborno e violencias eleito-"
raís,

Sabiamos, finalmente, que,
em vários casos, elementos da

própria justiça eleitoral de

pendente dos Estados já ha
viam deixado de proceder
com a imparcialidade e a e-,

nergia necessárias para de

sencora] ar os corruptores, os

fraueladores e os violentado,
res da livre manifestação da
vontade eleitoral.
Não obstante tudo isso,

desfraldamos e defendemos
de corpo e alma, honrada-

Faço saber que o Congresso Nacional manteve e eu pro- cia. mente, a bandeira da revo-

mulgo, nos têrmos do Art. 70, § 30, da oonstttutcão Federal, 2. Sabiamos que a nossa 'lução pelo voto, como instru-
a seguinte Lei: legislação eleitoral estava menta democrático e pacifi-

Art. 10 - O cálculo dos proventos dos servidores civis marcada de graves deforma- co da necessária renov:lção
da União e bem assim dos servidores das entidades autár- ções, nela introduzidas, deli- nacional.

•
.

quicas ou paraestatais que se encontram na- inatividade, e beradamente, pela ditadura 3. Os resultados 'até agora
dos que para ela forem transferidos, será feito à base dos expirante em outubro de publicadas colocam-nos em
que perceberem os seovídores em atividade a fim de que 1945. segundo 'lugar na classifi�a-
seus proventos sejam sempre atualizados.' . ção dos candidatos, por di-

§ 10 _ Tratando-se de titulares dos oficios de justiça BRASIL-ITÁLIA ferença da ordem de trezen-

que, na atividade, não percebem vencimentos de cofres pú- RIO, 7· (V.A.) Os governos tos mil votos. Bem quisem-

T
'

It Ih d
bl.icos, o cálculo elos seus proventos, r na inatividade, será do Brasil e da Italia por meio. mos ter motivos' para acre-

era a o me ora o feito: n) para os tabeliães de notas. oficiais de registros, de notas decidiram prorrogar ditar que tal resultado tra-

RIO, 7 (V.A.) _ Os medi- rio, necessitando o sr. Café' escrivães das Varas ele órfãos e Sucessões e da Fazenda Pú- por três meses na base de 25 duzisse preferência livre do

cos assistentes do sr. Café Fi-I Filho apenas de maior tempo blica, avaliadores, depositários judicíáís. inventariantes [u- por cento dos valores indica- eleitorado pelos .concorrentes

lho espediram, um uníco bo-I de repouso.
dícíaís, tutor e. testa?1enteiro j�ú:licial, à base do. que

per-I
dos a validade das listas de mais votados.

'

letim sobre o estado de sau-
cebe o diretor geral na Becretaria do Supremo Tnbunal; b) mercadorias anexas ao ajus- Temos, porém, informações

de do chefe do' Governo no I Confirmn-se assim. que a para os escrivães elas Varas Civeis, Vllras de Família e de te administrativo de comer- fidedignas de que, em laguns

sábado. Dizia o comunicado recuperação prossegue e pro- R,e�i:str?s Públicos contadores, partic1�r�s e Jtquídante ju- I cio concluido entre os dois Estados, ínclusíve no príncí

que o presidente continua a vavelmente hoje ou amanhã dicial, a �ase do. que percebe o secretário de seçao do Su- 'países em junho de 1952. A pai colégio eleitoral daqueles

apresentar sensí.veís melho- o sr. Café Filho deverá saír : premo TrIbunal., ! prorrogação do ajuste foi candidatos, imperaram

raso Dormiu bem e alímen- do Hospital dos Servidores do I § 20 - Os mesmos critérios e referências mencionadas feita com o objetivo de evitar com veementes indicias de

tau-se regularmente. Os exa- Estado, para a sua resrden- no § 10 dêste artigo serão adotados para efeito da contri- qualquer interrupção no in- generalidade - a corrupção

mes repetidos evidenciaram cia, em Copacabana ou para buiçâo a que estão obrigados 03 aludidos serventuários, pa- tercambio entre o Brasil e e a fraude. Daí, a justificada

que o seu estado é satisfato- a Gávea Pequena. ra benefício de família, perante o Instituto de Previdência a rtalia. suspeita de que corr-espondia

�_ _ -.&_ _.-._ _- --- --.-...•..-.-.. -.. �- _---.... e Assistência dos Servidores do Estado, (lPASE). a um plano deliberado de ral-

'Em reun iáo secreta dr

A REClASSJFICACA-O Art. 20 - As gratificações adicionais por tempo de ser- DESAPARECIDO sificação da vontade popular
ontem, o Clube Militar con- viço incluídas nos proventos dos servidores inativos não a rejeição, pelos elementos

si dr-rou 1'01':< ele diselissíio 'sel'ão;ua.ioraelas em virtude ele aumento decorrente de al- SYDNEY,7 (U.P.) - A Po-
da maioria do Congresso, da

, qnalqucr quostào dccoi'ren- No plenário o projeto do [ternçfio do poder aquisitivo da moeda. lícía está investigando o pa- cédula oficial (capaz de ím-

�

���� �C�l����;.;:�o ��e c��,�� I
.

'

.

'

'fUnC'IOn.al.'lsmo Art. 30 - Esta Lei entrará em vigor na data de Sl1:1 pu- �:�:��� deleaP��t�e�' ��'�:sni�� pedir o voto dos analfabetos)
,

_
blícacão, revogadas as disposições em contrário. e da marcação do dedo miní-

nel Mamerle, uma vez que
• Hio ele Janeiro, em 18 de outubro de" 1955. Austrália, Nova Zelândia e

mo dos votantes eom tinta

ele conLillllava l'epl'esentan- tRIO, 7 (V.A') - }�i

'illClu.t-,
domingo, podendo a3sim a 1� el� ).�epei1��ci� e. 670I..,(I�a'�pública. ,

Pacífico SuL j' indelevel (capaz· de aflUi.ar o

cio o pe[ls,unellto 'do Clube. 'elo na orelem eto dw. de hoje, comissão. de finançãs exa.- \Diúrio Oficial Fedeml n. 239, te lp-l0-95€j). ·éha.m'1..dq,j elei'torado iarttas-
Nessa l'eUI1 iüo secreta o segunda-feira o projeto de xinar seu pnrecer se<\unLla- Nota: Retificaçio elo artfgo 1°, 'onde se lê - ''lIas [iue ma). �ompletava esse plano

Cl L1 be examinou o caso da reclassificação dos funcioná- feira mesmo. p-el'ceber·alll" ... o fato de estarem sem juizes,

sua presidência, vago com a rios públicos. Vai- porém c Lel·a-se'.
I

....
à época, mlluerOSas cornar ...

malte elo genel'a 1 Canro- presidente ela Comi�são ele .••--.......---................----.
"dos Cjue perceberem" ...

b(�rt. Q'en. T(lvora, que é Fin:lnças, deputado Nelson UM ESTALEIRO .' ,

1 1 U·- ')49 d

caso

�
(Diario OflCIa (f\i 11lao n. ��, e 22-10-955). 4. Nestas condições, só nos

vice-pl'e;;iclente, con tinua Omegna, retirá-lo da pauta,! TóQUIO, 7 (U.P.) - Par-
'c....."'a.oo��••••••••••••�•••••••••�••••3... resta uma esperança de cor-

licenciar10, segundo infor- a fim de que o referido órgão tirá brevemente com destino
b 1 d t' UM TUNEl PARA A FUGA

reção pacífica dos vicios.,elei-

maçi'io ]westada a este jor- possa dar parecer ao tra a- ao Brasi uma turma e ec-
'

'. "

" "

torais que estão comprome-

nal pelo Clube". lho elaborado pela subcomls- nicas japoneses, a fim de
L HT""",

tendo nossa incipiente demo-'

Por sua vez, o major Plí- ssão antes de ser iniciada a preparar a instalação, em WALLA WA LA - vv

as-,
�'lua e cavar um túnel de dez

I t
cracia em seu róprio funda-

n ia l' ita luga,. secretário-do segunda discussão. Declarou Belém, de um estaleiro de hington, 7 CU.P.) - Dez c e- �1e TOS. feito tentativas de
_ I

. - - menta - a representação Po-

Clube Militül', fez a seguin- porém o deputada Geraldo construçao maritima, que se- tidos encarcel'ac Os na pnsao eva.sao. Av'alia o diretor da

d I f ( ·t M 'd d ' pular: é a ação drástica, co-

te dec1al'aç:'io ao "Diái'io da, Mascarenhas, _ �m .dos reda··
I
ria ca.paz �le construiT navios c�ntral desta ,local� ae e ·l�- I peDl

enciária que os de� ho- deo:i��I'esop,�ul��':]veo:m���tnohÇ�s�'� rajosa e imparcial da Supe-

Noite" confirmando aquela tores da matena a reporta- de tres m11 toneladas. Ele- gll'am on�em a nOlte depOIS mens tenham g·asto seIs se- Nunca o Imitação v?le ,tonto
, .'. " ." b" 'd 300 1 f' b 't .

. . f "
quanto o produto 0"9lnOI Imito· rio,r Justiça Eleitoral, não a-

nobcIa da "Tribuna de 1m- gem ela A NOIte que a su - var-se-Ia a uma soma e (e azer uma a er Ul a em

I
manas para ural a lage e

a-I
do, Exijam sempre 05 conceituo·

prensa": "O discurso do co- comi;;sã::> espera concluir a 500 milhões de "yena" o uma lage de cimento de de- brir o túnel com utensilios ��s ��LnU9��S) Vpl��oLl�ERNMTIENSO(CSEôSr penas on sentido de expurgar,

I f
dos resultados apurados, as

J'Onel Mamedé, diretor elo seus trabalhos até amanhã custo dê3se estaleiro. zessete centímetros de espes- que abricaram diretamente. INTESTINAIS e suas ANEMIAS.

N w �_-.-_••- _••-.-_- _- �_-•••-_._u_u.._. _-_-_-_-_._ -_ � _ .-.._.-.�_._-_ - _._.._ -_ .- _.�- _-.. �.-...._ _ ..-�_ -_._ _-_.""--_- -.--_-_. ._._- - -.- _.
votações eivadas de suborno,

Bosquej:lelo, em largas pinceladas, o retrato interior de I V·d d b liDa0
dispunham de outros diferentes, Urgia conseguir quem fraude ou violencia, mas

� repartição burocrática qualquer, P?ssível se torna a . I· a e um urocra a os servisse, mes�o servindo-se, ou quem se servisse mesmo também no de punir, exeril-

Có�eensão do impacto emocional sofndo por quem nel,a tomando-se servIl. plarmente, os mandfmtes e

ingressou, já maduro, após 13 anos de trabalho em emprê- Nêstes momentos alijam-se 03 experimentados, os so- os executores.. de tais crimes.
-II-

sas privadas, onde só se fazem as tarefas realmente indis- branceiros, os que têm olhos para vêr, não querem ou não

pensáveis à consecução da finalidade da org:mização, sem· ITAGmA CAMPOS precisam participar do banquête dos esfaimados. E onde

excessos de conLl'&1es, de gente ou desconfiança. aproveitá-los, que lhes assiste a estabilidade? Onde conse-

'Estabelecidas as diretrize3 iniciais, fixadas as normas çada pela má política administrativa do pessoal em geral. guir posições eompatíveis com o salário e a dignidade de

de trabalho, coloca-se em cada posição homem para ela Rúinósos abalos morais, creadores de desalentos e frus- quem anos inteiros ocupou posições de relêvo, e as ocupou

capacitado, pela Instrução e pela experiência, dão-se ins- trações, de desestímulos e fracassos, fazem parte da vida sem mácula? Nada existe disponí,vel para OS servidores ve·

truções preliminares e metem-se mãos à obra. Tocar para de qualquer funcionário. Não raro se encontram elementos lhos ou envelhecidos nos lagares de maior responsabilidade.
""

a frente. Tudo corre como se estive3se sôbre rolamentos es·· capazes, que alcançariam êxito em qualquer tarefa ou em- Ficarão portanto à marg'em, como excedentes, adidos, ina

féricos, bem lubrificados, mansa, silenciosa e eficientemen- prêgo a que se dedicassem, inteiràmente amôrfos e inuti- proveitados, vinculados ao emprêgo apenas pela inclusão

te, As modificações se operam por fôrça de exigências con- lizados, descrentes e revoltados. Produzindo quasi nada e de seu nome nas fôlhas de pagamento. Não é suficiente?

eretas, para melhorar, Precisa-se de u'a máquina. Chamam- percebendo razoáveis salários. Não os condenemos apressa- "O que mais quererão além do ordenado integral sem qual

se Os vendedores, escolhe-se o. modêlo, discute-se o preço, damente, sob pena de praticarmos dolorosas injustiças e quer trabalho?" Devem' consLderar-se premiados com tal

compra-se e paga-se. O empregado é bom, dá-se-lhe me- erradissimos conceitos. generosidade da nova administração! "Esquecem-se, ou an

lhor salário e melhor posição. É ineficiente ou negligente, Conheço diversas situações análogas à descrita, entre tes, fingem esquecer a existência de certa coisa 'subjetiva,
elespede-se-o com boas pcdavras e não se pensa mais nêle, meus colegas. Homens até há pouco inteiramente dedica- porém imensa, que se chama dignidade. Ou então o logar

(Nunca .vi nenhum bom enlPregado ser dispensado). Re· dos, ao seu trabalho, entusiasmados por êle, sem horário comum conhecido por qualquer creança no início ela alfa

gistram-se as compras, as vendas, os compromissos, res- medido, levando para as residências, durante anos, gran- betização, de que "nem SÓ do pão vive o homem".

pondem-se as cartas no rnesl110 dia de sua chegada. E to- des quantidades de processos para estudá-los e solucioná- Dá-se aos velhos,. em outra alternativa, para puní-los,

elos retornam às suas casas com a tranquilidade dos de- los, até tardias horas, - furtando às familias o direito de tarefa secundária, rotineira, incompatível com a experiên

veres cumpridos. As boas rotinas permanecem enquanto suas atenções e carinhos, - excedendo-se mesmo no zêlo cia anterior" com a capaCidade demonstrada e, sobretudo, '(a.) JUAREZ TAVORA e

fOl'cm boas e eficientes. Os modêlos impressos perduram pelo cumprimento do dever: homens orgulhOSOS do bom no· com a formação fun,cional. Suplício que chega a destruir a MILTON CAMPOS.

anos e anos, porque não existem di,visões ou seçõef!, com me da org:lnização. a que pertencem, que ajucl:l.l'am a fun- própria auto-confiança, produzindo recalques responsáveis

Vários chefes e muitos auxiliares, com a finalidade espe- dar e a crescer, dia a dia, contribuindo com seu quinhão por desequilíbriOS nervosos, enfartas e úlceras duodenais.

cífica e única de estudarem e desenharem novos modêlos. pe2soal para a reputação. consagradora: homens confiantes Alguns resignam-se e aceitam a situação. Outros a re

Some11te a falta de recursos financeiros, ou a má adminis- no espírito de justiça da administração ao distribuir os cebem alegre' por permitir-lhes dedicarem-se a diferentes

tração, por incapaCidade oU ganância, ocasionam a inter- modestos prêmioS de melhores posições aos servidores que e rendos03 mistéres fóra da repartição. Vários sofrem ver- NOVA YORK, 7 (U.P.) - A

rupcão dêste deslisar harmoniosa. a elas fizeram jús, e viram, atordoados, sem compreende- dadeiros impáctos, emocionados pela quéda de seus maio- Polícia prendeu ontem à noi-

'Evidentemente não se póde desejar igual simplicidade Irem a ex'tensão do vendaval, procedimentos inteiramente res sonhos. te, num apartamento de -

nas tarefas do serviço público. Há circunstâncias e fatôres ,diversos. Cairam os entusiasmos e esperanças, destruidos E penam longo tempo até que o mesmo tempo os cure, aju- West Side, Nathan Berman,

que impõel'n, exigem mesmo, maiores caute)as e mé'codos p::>r malsinado furacão, representada pel03 homens coloca- dado por auto-sugestões, eliminando a afeição pela sua ca- de 42 anos, e Anthony J. Ve

mais rígidOS no seu trato e andamento. Os dinheiros pú-I dos em pós tos de comandp dos quais náda entendiam, ape- sa de trabalho. Aprende, à fôrça, obriga-se a desestimar o lucci, de 31 anos, em cujo po

blicos, em quantías astronômicas, manuseados em incontá- naR para servir à corrente política dominante, servindo aos emprêgo para n.ão sofrer. E os resignados, os contentes, 'Os der encontrou 15 quilos de

veis maneiras e por pessoas pas mais variadas formações, seus interôs3es" nem sempre suficientemente claros.,
.

emocionados con!?tituem a legião dos servidores públicos heroina pura, no valor de

sem a a2sistência direta do seu legítimo dono, criam pro- Vieram' à tona, ascenderam aos :lltos póstos, homens que não servem, dos valôres pessoais remunerados porém 1.500.000 dólares. O sr. Ja

blemas complexos. Daí a série de atos normativos, destina- até então inteiramente desconhecidos e desconhecedores inaproveitados, espectadores, amargurados porém impoten- mes C. Ry.an, do Departa-
.. dos a fixarem, por muitos anos e documentadamente, as das regra., do jõgo que iriam comandar. Pisoteando velhos tes, do desmoronar do edifício que ajUdaram a construir. menta Anti-Tóxicos da polí

responsabilidades individuais de quantos contribuem para servidores que esperavam um dia assumir tal c05l1ando, Não os condenaria se viesse a julgá-los. Condenaría

a aplicacão de tais dinheiros. preparando-se durante longos anos em acurados, estudos. isso sim, os homens que ehtregam a inexperientes, a anal�
Tod�via, a complexa e muitas vezes confusa organiza� Exibiram títulos de derrotados em campanhas eleitora!s, de fabétos do ofício, as posições que só deveriam caber a quem

ção interna não representa o ângll10 m:üs desfavor:'l.vel ao submissão e subserviência aos novos donos da hora. Êstes a." conhece e neh envelheceram o espirita, estudanclo-as.

�:t?t�,!'l0i' 'público, ftnte'S, e 'sobret1Hio, �1la. v,ia-crucis",é, tra- Hão poderiam,prescindiT ele tais título3, porque mesmo êíes Rio, 30�3-55.

�lição de hoje - 8 páginas
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APOIADO PELO CLUBE-MILITaR ILei n°. 2.622 de 18 de
Outubro de. 1955

país.
Nos comícios públicos, in

sistimos menos em que su

fragassem nossos nomes do
que numa exortação a que
todos votassem em consciên
cia, isto é, vence�do as se

duções do suborno e ela frau
de e as ameaças da víolen-

o dtscurso do Coronel Ma.mede antes
de nronunctedo êre conbecido

RI?, � �v. A. ):-:- Embora I �epart�l���]o1to Cu.ltural do I desmen tí-.l?, nem retificá-lo
sem G1 responsabi lidade, da Clube Mili tar, f'oi pronun- ou repudiá-lo".
.1il'elol'ia do Clube Militar ciado em português e em Como lhe fosse pergunta
pelo .quc afirma .categor ica- bom português, por sinal. E cio ·-se o Clube Militar ia

Inellte, "Tribuna de Impren- além disso - o que o torna publicar alguma nota a res

:u" publica o seguinte: "O compreensível a toclos - peito o major Pitaluga res

di"CLlI'RO do coronel Juran- foi feito em nome da dire- pon deu : "Absolutamente.
di]' Mamede pronnnciudo a. toria do clube, traduzindo o Não cogita a diretoria do

hei ra do tuml1lo do gen. pensamento dos diretores. lClube examinar o assunto,
Can robert foi aprovado pela Repito: reflete o pensa- ,nem emitir qualquer nota e

dil'et01'ia do Clube Militar menta da diretoria do Clu- isso pelos motivos já men-

antes de ser proferido. be Militar; e não há como cionados".
"Nessa ocasião a diretoria ......M_._-.................,_.,.. �....- ......._.,.,._-.....__._.........�

deu sua integral solidarie
dado ao d iscu rso, conside
raudo que ele -rcpresentava
o pensamenLo do Clube fa
ce ii. personalidade do gene
r,�l Canrobert e constituia
um dasenvolvimento da pre

gn<:ão nv!eét d o prcs identc

Lllecido, cm prl'Íeib conso

nância com os pon Los de vis
ta da en tid arle. A 5 de agos

to último, o gen.' Carirobert
frilal'« ao l"evel'encl.u a me

mória do major Vaz em sua

qualidade de presidente do
Clube Militar.

A SAÚDE DO PRESIDENTE

Procede à. revisão obrigatória dos, proventos dos servi
dores inativos civis da União, bem como os servidores elas

autarquias e entidades paraestatais. O Presidente da Re

pública i-

5. Por isso' fizemo$. j á o

apelo que aqui renovamos, as
correntes politicas que apoia
ram nossas candidaturas, pa
ra que lancem mão, junto à

Jusitça, de todos os recursos

ao seu dispor, no sentido de

confirmar, honestamente, a

manifestação das urnas aos

mandamentos legais e cons

titucionais.

Negariamos nossa pl'óprÍa
pregação política se clespre
zassemos esse derradeiro re:'
curso para a renovação paci
fica e legal de nosso meca

nismo democrático.

Rio, 5 de novembro de 1955.

ENTORPECENTES

cia, declarou que essa foi a

maior quantidade de heroina
apreendida de uma só vez em

tôda a história de seu De-

p::nLm;enlo,'
,.

.'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



MINISTtR1;O DA AGRICULTUkA
SERViÇO FLORESTAL

DELEGACIA Jt'LORESTAl. ....,_ �.,

REGIONAL A1JMINI8TRACÁO Mês de Outubro
Red.elo • Oficia•• , à rll. COD·

) F
,.

N I Rua Felipe""CORDO" COM O ESTADO Dr:
aelheiro Mafr., a. lill Tel. 1022 1 sábado (tarde - armacia e son - •

SAN'!'A CATARINA - Cx, Pod.l' 111. Schmidt.
.

A V I S O Diretor: RUB1IN:) 1.. _AIlOS.
2 domingo _ Farmácia Nelson _ Rua Felipe Sch-

A Delepcia Florestal Begional, midt._
no sentido 4e coibir, ao máximo pos- Gelilllt.: DOMINGOS r. O. '

3 segunda-feira (feriado) _ Farmácia Moderna :-AQUINO'sível, UI IIueimadas e derrubadas de m/ato;' afil;ll de Impe- Rua João Pinto.
.... .

pedir os desastroses efeitos econômicos, e ecológicos .IIue Repreaenla\ltea: 8 sábado (tarde) _ Farmácia Santo Antônio _ Rua
acarretam tais práticas, torna público � chama a atençã� Representaçõ.. A. 8.. L�l;a. Felipe Schmidt, 43.'

o
.

de todos os proprietáriDs de terras e lavradores em geral, Lt��a denaGor Uanta., 40 �� '0 9 domingo _ Farmácia Santo Antônio - RU!l Fe-para a exigência do cumprimento do Código Flor�.s�a,1 anda�.' lipe Schmidt, 43.
.

(Deer, 23.7�3 ele 23-1-19M) em todo o Estado. Tel.: 22-.li924 - Rio de J.nelro.
15 sábado (tarde) _ Farmácia Catarinense _ Rua

"

Rua " 15 de Novambeo Z28 'oQUEIMADAS E DERRUBADAS DE MA'l'O andar rala 611 - Sio P.lIlo. Trajano.Nenhum pr�pl'ietário de terras ou lavrador pOder.i 16' domingo _ Farmácia Catarínense _ Rua Trajano.proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar, �SSTNA'TURAS 22 sábado (tarde) _ Farmácia Noturna _ Rua 'I'ra-N. ClI.ltaJcom antecedência, li necessária licença da autoridade no�
,

,jano.
.

'

'

restal competente, conforme dispõ� o Código Florestal em Anl> Cr' 170,00" 23' domingo _ Farmácia Noturna _ Rua Trajano.seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores Semeatr•........ , .. Cr$ 110,00 .29 sa.'bado (tarde) _ Farmácia Esperança _.'_Rua
des-

N f' Interior
1\ksujeitos a penalidades,

Ano Cr' 0,00
I Conselheiro Mafra, .

.REFLOREST4.MENTO SemUltre Cr'110,00 30 domingo Farmácia Esperança - Rua Conss-Esta Repartição, p2la J'ê(ie de vi�eiros florestais, em Anúnc.i '. �ediante eontráto. Iheíro Mafra.
� Os Orl"lIlUS, me�mo não pu.

/ , .cooperação, que mantêm no' EstadD, dispôe -de mudas e se- blicadoa, não serão de-ol,vido.. O servi-ço noturno sera efetuado pelas Farmáciasmentes de espécies floréstllis e de ornamentação, para 101'- A direção. não le. r.eaponaal iIi.. Santo Antônio e Noturna situadas às ruas Felipe' Schmidt,pelos eoncaítos emItI doOl no••:'- 143 T
.

.necimento aos F,gricultores em geral, interessados no reflo-
ti&'o, ... ínadoe. . e

.. rajano.restamento de suas terras, além de prestar toda orien(;ãçâo A presente tabela não poderá ser alterada sem pré-técnica necessária; Lembra, ainda, a possibilidade da ob- via autorização dêste Departament .tenção de emprêstímos para reflorestamento no Banc� do lNFORMAÇOES '_o Departamento de Saúde Pública, em setembro de 1955.Brasil, com juros de 7% e pJ.'azo de 15 anos. "

_
UTEIS .

Lu!z Osvaldo D'Acâmpora _ Inspetor de Farmácia.Os interessados em assuntes florestais, para a obten-' --0-.. '

ção de maíores scíarectmentos e requererem autorizaçã� I
O Je.itor enco_ntr.rA, nll". eo- ,',

.

• luna, Informaçõea que nec .ia,de .lí.cença�ara �u�imada e derrubada� d� mat�, devem diàriamente • d� imediato:
:: VEN'n"E-SE AS SEGUINTES PROPRIEDADESI dlrtgír-se as AgencIas Florestais MuniCIpaiS ou díretamen- JORNAIS T.lefon. ,-- ------------------- te a' esta Repartição situada 8. rua Santoa Dumont nO. 6 AO EGltadto II·aO�6Z' '<� Casa n. 12 na Rua dos Ilhéus (antiga Visconde

P�--"-$ ,""

OJ (em Flonanópttlis.
•.

Dib��ed: T��d�·:::::::::: Ú79 p-íiJo Preto).
-Ó;

• • _

' tif"-

C 'I'elefône r 2.471} -- Caixa Poatal 395. A Verdade .. ,':........... 2.010 A Casa n. 13 na Rua Silveira de Souza

,$ Endereço telegráfico: Agrisilva _, F'lorlanópolls, S. C. �tiS;���I�flCI.l ........ 1.688
As Casas nOs, 1 e 3 na Rua

set.e, .d� Sete�bro•

Cartdad.. : .

Uma casa de estuque na rua Servidão Moritz, (Morro)1/' fA
.- �t� (Proved.or) ,

,

IUl4 con{�o terreno 6 x 14, preço Cr$ 18.000,00
-,

'*
,-t-o-"".

"e.�l V.'agem com g ife���ar�����.:::::::::::: �:�:� Uma casa de material com o terreno 10 x 30 no inicio- OUIWfTE TODO,.. se urança, Militar 1.117 da estrada do Pantanal (ladoda 'I'rindade), preço Cl'$•.•1)
, SãQ S�bostlão (c••• d.

40.000,00/ I" --� nos \lAP�JOS ;;, e rapidez M:t:���Jad�"Í>��t��"ê��: 1.161

.A tratarcom.o Sr. Doralécio Soares ou o Sr. Silvio��
DJ','ft�,"t'

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBU8 DO c�������a ÚR.
........ 1.111 Sonsíní

%."�, .':-. iIl', �

", � �

,

RAPIDO {<SllL-BRASILEIRO.) ��i!��)de.����!����I..:��� :::::'

'

"'. Florianópolis � Itajaf - Joinville � Curitiba Policia' (Sala Comiuárlo 2.088

R· X
-; 'l' �..J Policia (Gab. Dele&,ado) .. 1.6114

alOS
�

Age"nCl·a":' Kua Deodoro esquina:da c��Z����1t�fs·
. ....'----

• Rua Tenente Silveira AtRJlO
.

TAC " 1.700
Cruzeiro do Sul '..... .. 'IUOO

-------------------------- Pana!r ;..... 1.6111----------

Varil .................••. 1.12'
L6id. Aéreo 1.401
R.al .•.... ,............. 1.li8
candinav.. .........••.. .�OO
HOTtIS ,

Lux .....•...•..•...••... 1.021
Magestie ' 2.276
Metropol ...............• 1.147
La Porta 3.321
Cacique , • . . • . . . . . . . . . . . '.44'
Central .. . . . . . . . . . . . . . . . 2.694
Estrela .. . . . . . . . . .. . . . . . 1.171
Idear............... ...••• '.•"
ESTRErrO

'

Di�q!l•...........•.......

a -mobiliári.a Miguel DauI
Tem a venda
Uma casa a Avenida Mauro Ramos
Uma casa a rua Visconde de OU1'0 Preto
Uma casa a-rua Deodoro cj13,50 de frente

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

e 46,60

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

do Geraldo .

Um lote na rua José Candido da Silva - Estreito
Dois iotes a 'rua' Moura - Estreito
Dois Lotes no Bairro de Fátima - Estreito
Quatro lotes no centro da cidade
Q'uittro lotes em Londrina - Paraná
Tem 'compradores para casas .em Florianópolis

de cem a quatrocentos mil cruzeiros.
Negócio a dinheiro. i

Iüformações na IMOBILIARIA "MIGUEL DAUX"
Rua CeI. Pedro Demoro 1541 :::"-]:0 andar' Estreito ou

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

cipal.
16 lotes no Bairro Butiá.

.

Uma confortável Casa na Avenida Hercílio Luz.
Dois apartamentos (parte financiada).

/

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

MEDICINA, FARMÁCIA E ODONTOLOGIA.

CURsoIBOSCO
l\latl'ícula: Livraria Lider, até 31 de agõsto.
Informações: Local acima ou pelos telefones 2316 e'

8661.
Inicio das aulas: 1 de setembrol

ESTADO
I

FARMACIA DE PLANTA0o

áparelharem moderna • completa para Cu'a\taer eu..e
radlolóétee,

Radiorrartaa • radio,copta!l.
, Pulmõea e coração (toraI).
Estomago - Intestinos e flgadJ) (coleclatorrafla).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
utero ê anexos: Bistero-salpln,.ografia com Insufla

ção das trompas para diagn6stico da esterffidade.
Radiografiás_ 'd� ossos em geral.
Medidas naLas dos, diametros da bacia para orienta.

ção do par,to (Rádio-pel'rlmetrla).
Dlàrlamente na Maternidade Dr. Carlos Corre&.

,
.

-I
BANCOdeCRfb�TO

POPUlARI'.

I
.

e AGRíCOLA I I
.

• I :. .' fLom�g�5��eQrc.rrn� .

. .

,

H

_� ",
'

, ,'. '. '-�;\< .

�,\,
,
..

'

'

;,' ,,' .. )':.;i� [&,'�" "
"

INDICADOA PROFISSION.Atj-\, /,VR, �O�AS�����.�,��'���T�Ç,''i�RMO, • 'I; \, .tDICO, \, ��. _, ' "'dOm prAtlc. \ no Ho.,U..1 ·r 816 ';. ' M:t D I C O
.

oRÁ. '�Y8LA•.A: DR. I. LOBATO DR. WALMOR ZOIlD ,�ra ..cilco de Aul. e •• ''':IIltal -

Cm8ICA DE CRIANÇASI
.

I WtrT 'D'O' GARe'!''' c... do .Rlo de Janelr. "
_-W. IilUSSl ,;. .

.� ,H'-' CLINICA MÉDICA ,1 ADULTOS• Doe."•• cio ap.fellao re••lr.Úrfo m.I..... ,.�eI. r.CUI".e, !J.o ,CARDIOLOGIA 'Doenças InternasITUB.RCULOS., eI...1 �. IInlel.. •• "UIdYuofo 'Contultório: R�a Vitor a.l..DR. ANTONIO DIB RADIOGIRAFIA. RADIOSCOPIA.. .Ida�. cI•. Br.�1I '. c' , reles, 22 Tel. 2676. CORAÇAO _ FIGADO-MUSSI ' DOS PULMO.S Ex-I.tern,!» 'lior. eonnr.o" Ma· Horários: Se&,und•• , Qu..rta. e 'i:UNS _ INTESTINOSClrllrll'l. do Tor.x
. ,termd.d,�-Il.cola

. Sel;ta feirai:CIRU:��C�NICA Formado! pel. Facllld.d.. N.elo- (Se,..lc., d9' Prof.' Ocu,....o... Das 16 às 18 hor...nal de Medlcln., TI.loloCI.sa. drl.lI.. Lima) Resid�ncia: RUI Fdip. Sei.G.RAL·PARTOB
I 11 TI.lodrllll'll'lio do Bo."UaI Ne- Ex-I.terno cio Se),:vleo d" Drar- midt, 2Jl....- 20 IIndar, .pt. 1 _

Serviço' cóml'lllto • ••p.e._· , ria aaL)II .1•. - •• Hoa.ltaI .L Ao P... T. Co Tel. 3.002udo d.. Dv.NQAS D. SL'lHO-
CllrlO' de e.peelaUuça. ..Ia 1110 1110 11. J•••lro .

1t.AS, eo� moderno. m6to,dol .e
S. N. T_,llx-l.ter.a ., .:I'..,.DI.. Médico do Ho�pital de Caridade -D�R-.-H-E-.-N-R-I·-Q-U-.-P-R-IS-(X-U-dla&,n6Pico. • tratamentoT••..O _ teut. 4et Clnr&1. II. Pr.f U.c e da Matermda'!_e Dr. Carlol

PARAI80
SULPOSCOPIA - BIS.. I

G a'
.

Correa Das 13 às 18 horas.SALPINGOGRAPIA. - lUI'l'A' 0-
c .;I�.ri·s� I��i II DO.NQAS Da SUHo:aA8 - MJílúICO Telefone: Consultório

LIsao BASAL
F ol'�k I • pe m, -

PARTOS - OP.RAOO.S Operaçõe. _ Doene.a ele Se- ... Raclloteraphl .sr ..... c.r,ta... ODe 01
,

Con.: Ru. Joio Pinto. n. UI, nhoTu _ Clínica de Ad.ftoa. 8.415Eletroco.,ulaeio - Ral.. ,;jJUn Aten.d. em laor. marea...
dAI 16,00 la 18,00 _h"...... Curso de JiI.pecializaçio .

R' ê' R J 1\ d
CL!NICA J:SPECIALUADA D.Vlolesa e 'Infra Ver'UeUl.. Rei .. t- ..u. ..tev•• "anlor,

Pel. hl IÍten•• dil \f08pital do. Servidora. cio .�� sld nCla: ua 08 O CRIANCA8Ccraanlt6tlo: Rua Trajano, a. 1, 80 - Fone: !JS, fl·amaenmt.,1! 'n:" HOlpl.-l d.· tad,o. V'" P
.

158 Praia Con.ultu da. II A.ll hor••.o d .dli' i d .onteplo --- ,,-

I ale erelra -

,Ra•.• Cona. Padr. al.u.Unlao.
1 an a� - !e o o .

DR. YLMAR COR'D*A Carid.de. (Serviço do Prof, ••ri.DO •• da Saudaue _ Coqueiros.
Horlirlo: Da. lI'la 11 It.or.e -

.lU!!
Residência: ' ,Andrade) 12.Dr.•aSSI. CLíNICA MtDJCA
B.uà: Geller.l Blttn:eouri c.n. Consulta. _ Pel. m.1I1l& .0 ADVOGADOSDa. 11 l. 18 IaOUI - Du.. CONSULTAS da. 10 - 11 lao- 101. Telefolle: 2.691.

.

Hospital de Ca:tid.de, DR. JOS� MEDEIROS
.USSI ra.. .

'c
A tarde da. 1510 hI 11m diaa.R..idbill.1 A..... lclll Tl'om- Rua Tiradent. :; - Fon. 11415 DR, NEWTON '_

-: te no con.ultório A )tlla Nlln.. DR. ANTONIO GOMJ:S OE VIEIRApowlkJ', 84. '

DR. JOS. TAVAPd:S b'AVILA"
I

Machado 17 :JIQllillll •• Tir.- ALMJ:IDA
�Blxa Pil�PaiOl��D� luS.!CIRURGIA G.IIRhL dentes. 1'el. 2766 ADVOGADO
Santa CRt.rin•.

DR. JOLIO DOm IRACEMA '

,. ReBidencia - n. Preli.en&;t ••eritório e Re.lcencial :...:.;,,.....::...........
_

MOLlI'SffIAS NBRVOSAS .. Doenç,aa de SeDltor•• - Procta. Coutinho 44. Av. H.rcilio LUI.-II'

D
VIEIRA

MJilNTAIS - CLINICA G'.RAL l?e1a - �letrleld.de M6II1c. "

CL!NIC.& Telelonl!: 11411. Dr Lauro aura
.lIDICO

I
Dr Serviço N.cion.l d. Do.n. ConsultórIO: Ru. Vit:o_i' ••1-

d.
•

.SPlIGIALlSTA •• OLHOS, as lIentai.
. ·ele. n. �8 - Telefone: ' 1107. OLHOS OUVIDOS HÃ:au:

1
OUVIDOS, NA.IZ • GAltGANTA ç

Chete do Ámbuld o;, Bltlc· .

Con8ult... : D•• 16 laor...m • GARGANTÃ
-

Clinica GeralTRATA••NTO • OPlIllAOl'l:::a ne Mental

Idlante:..' DO DR NEY PEDnONE E' l' l�' d S h i riDá
Iafr.·V.rlllelllo - N.bIlHII.tI. -I Psiquiatra do Uocpltai -

Resl(lencla: FODe, 1.411· DR. GUERREIRO DA rONSIlCA . nu spec1a lsta em mo t:stlas e en oraa e vaa u _Ultr.-5o." ! Colônia Sant'An. Rua: Blumenau n. 71.
Chefe dQ Servieo d. OTO:aI- MUND rias. '

,
(Tr.ta••• te III.•1...... COI

i Convul.oter�pi. p.lo. 31e1lr0- ! Gfs���8A�DgL�i:!:LJI� �J: NO do H08�ital de Florl.n6poli. Formado pllI. F.culd.d. N.e!' Cura r!ldical das infecções áirudas e cro�1ca., da.Jer�ça� 1I_lsa ••. c�oQue .. �ardI8ll01. In�uli.n ;�.- I TOMAGO • DUODlINO, .lLJI.- Possue a CLINICA Q' APA:a.- naol de ILeddiociBnaral:UIni' .nidadl aparelho aenito-urinário em -'lmbos os sexo••

An.lo-r.U.OIco.a. pia. Malarloterllpla. Pllc�)...ra.).:l. GIA DERMATOLI)GIA. • CLI LHOS MAIS MODIIRNOS PA.A
• •

OClllOl - MO<I.r•• f .,••••a. CONSULTAS: "'erça" • Qt:ü"-

I
-

NICA 'G.. :aAL
-

TRATAMENT" d•• DOUNOAS RIO D• .TAN.I.iO Doenças do aparelho Diiestivo e do .iatema .anolO.

•• Ot.....olad...IOL (tale. tal da. 16 l. 16 laora. "I�:J;y .

da ESPEClALIDAD. Aperfeiçoamente n!, "Ca.a ••
H á: , 1011. ás 12 e 21L ás 6

' .•• 1:1&1••) (m.nlai) DR. JULIO PAUPI1.� Consulta. - p.l. m.nU.o Saude São al.uel" or 1'10 72 7:1,'
,

HO'l'trfo d�. • la li A.ras • Rua Anit. G.rib.ldi, ••qt!l, ... _ 'FILHO _ HOSPITAL. Prof. Fernando PauHno Consultório: R. Tiradentes, 12 _ 10_ A:ndar _ FOlle:
d•• 111 l. 1.. laor... de General Bittlncollri. .

.. A "TARD1I _ d••••• I lnterno por I ".,0. do

sernço, 32 6
Conllllt6rfo: - au. VIMr iI.l- RilSiDJlNCIA.1 Jtlla Bo� .. lfi:'VIÍ, Ex !!lterno da 20 .nferm.�&I n'"' CONSULTOJtIO de Cirurgia 4 _

,r.1.. II - I'on. 11'71. 1311 Tel.2901 e ServIço d. ealtro·en,terololl. I CONSULTORIO _ :a.. lo. I Prof. Pedl'o d� .ou.r. Residencia: R. Lacerda Coutinho, 18 _ � (Chácara"R... - aua 810 • .Jor•••1 -

da Santa Casa do �io da Jan.lro
IILHEOS nO Z Bltaglo por :. .no n. ".ater· elo Espanha) _ Fone: 8248.

I'on. 1411. DR. ARMANDO V� (Prot. W. B2rardln.11�). RE<'IDENCI\ ,_ r.lI •

sela-I
nidade _ ]lscol."Curso de n.:urolOII& (Prof. ,

'"

° 'l I' P.
Prof. Otávio Roririluea LimaDR SAMu.:L FONSEA ,RIO DE ASSIS 'Austregcailo).· Jnldt n lt3 Te. li 6
Interno por I "no do P nto ,.._......_.................� o""wF........,'CIRURGIAO-DIlNTI8TA Do.' Servlçoa de CUme. Ialutll

.

Ex interno do Ho.pita! m.kr- ,

10 MONIZ
: Socorrocr' - Cinrlla - Prote.. da As.latêncl• .&fumel..al ••<tII- nldade V. Am.ral. DR. ANTON_

OPERAÇC.llSD.n:::f: pltal, d. CarIei.... DO�NÇAS !NU.NU DE ARAGAO CLINlCA DB ADULT '1a.IOI X • lafr.-V.r...ll. CLINICA IlflDICA D. C:au.:N- Coraçao .. Il.t�m.,o, !llte'ÜDO, CIRURGIA TR:IUIA',I:OLOGIA. DOlilNÇAS D. J.NI::úR.\S, fC lt6r1 o :a••14IDe1a1 a.. OAS • ADULTOS t�,ado o VI" blll.ri•. .I:1n., 411....-
O to di CONSULTAS: 11&0 Bo.pltal d. '

on.u o
_ Al.r_'. - rIo, CI {Itero. .

.

r pe •

d' t I
r.rn.ndo a.�•• I.

C n ult6rfo' a:: Nan.. �[._ CODlultórfOf Vlhr "!Mlee ConsultórIO: J�io. Pinto, 11. Caridade iárlamen e pe a ma-T.lefone: .111 o "

C· I da 11 .. U DRI 16 às 17 dll�rlamellt.. nhã.·
.

'Con.ultAl: d•• l,ill ,. 11,.1 �:a::�:a
- on•• sal a

'D�. UI l. 18 laor... Me'los 1.0•. SAb.do.
7

RESID:lNCIA: _ a· a Duart.,• da. 14,00 " 18 Ilora� .

•...ld.nci•. Bua I.reca.1 ÚlIl- Reaidênci.: R.. BC\e.i..... '1. Res: Bocaluv. 116. Shutel 129 - Telef. 8.288-1Ilxclll.ivament. eom .or. m.r-
,1. I _ 'r nel 1'181' Fone: Ui8. Fone:

.

_ 1.714. Florianópolis.".L I ....rmil, o

, '

-j 'L

. DR�JCLARNO G... ,

I'
.' '�. GALLETTI
1- ADVOGADO -

Rua' Vitor .eirel.. , !lO.
jON": 1:4,«18, - .Flori.nóPolb

DR. MARIO ·WEN
DHAUSEN

'#;,', ,;.

.

DR. VI,DAL bUTRA '�ILHO
MÉ,f)ICO l'lE CRIANÇAS

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

130 (F/olne �J,65)

: ,/8
.

MELHOR j�R� ..

5,%
CLíNICA MJ!:DICA D. ADULTOS

II CRIANÇAS
Consultório - Ru. Joio Pin-

to, 10 - Tel. M. 769.
.

Consultas: Da. 4 l. • ko:r" •.
Residência, Rua ••te..... 1.,

nior, U. Tel. lI.81Z.

Tratam�nto moderno da
SIFILIS

Consultório - Rua Victor

Meirelles, 22.
HORAIUO:

DR. ANTONIO BATISTA
JUNIOR .r

'DÉ,i�IJÔS �oPUURb
"",", " ,., ," '-. .-',-',

BANCO,'!. AGRíçOl,A.
; :'RII� TRA4iNÓ: '16.
:/.' FLORIAli6pOLIS' .

. '

":.• \, ._ .

.". Oe �-:

Dr. Cesar Batalha da Silveira
Cirurgião Dentista

elinica de Adultos e Crianças
Raio X

Atende com Hora Marcada
Felipe Schmidt 39 A'Salas 3 e 4

'.

1 Lavando com Sabão

'V'irgem ES]Jecialidade. S�6Á2yIRCt�da Cla. IIIIIL IIDDSIBIIL�JoID,11I8. (marca:reglltrada) ESPECi�lIDADE ,I
economiza-s.e je�_p��-=-ee_-:d=i=D=b_=_ei:._r_o_"__ . _

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO Florianópolis, Terça-feira, 8 de Novembro de 1955
;('TC'

Obteve enorme suceSSO.8 prlmeiar' '1 • t·veJlda da leia Semana mlftU O
Conforme era de se prevêr constituiu um sucesso, dos

mais completos a P. venda, em nossa Capítal, do artigo da

semana.

Os artigos expostos para essa venda foram camisas ele

seda, sport, para homens, um artigo bom e bonito, cujo
preço normal, possivelmente seria de 50% mais, está sen

do vendido a Cr$ 93,00.
De 5a até sábado será feita a venda do segundo arti

go de meia semana e conforme já foi anunciado constitue
segredo de estabelecimento até 4a.feira ao meio dia. As pe
soas que por cartas ou telefonemas dirigidos A Modelar ou

a Rádio Diário da Manhã, (até o meio dia de 4a feira) a

certarem qual o artigo que será exposto à venda, terão o

seu palpite sorteado ás 4 horas do mesmo día, recebendo o

premiado uma unidade como presente.
Dada a círcunstâncía de que serão expostos à venda

em cada meia semana, artigos variados, inclusive de gran
de valor, é de se calcular o ínterêsse que mais esta iniciati
va de A Modelar despertará no meio da população.

corn

_ULTIMA MODA KOLYNOS
lhe dá

\
\

essa protecio�
contra as cáriM

essa sensaeão extra

de frescor
-

Você sabia que ...

t>20Wze.M
UM CRLO�

SUJ:"ICIE.N"rt: PII2A
DEf2/ZErER rTis.s
ie:JNEI.JJDtJS 'De
t:iGLO PóTJ �(ii/..J.MOO,

_ agora· também
em tamanha, GIGAr'lTe • FAMfuA

Divórcio
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Participação
Botelho e Senhora, Viuva Libório

MOTO.u ALBIN 10 H P
Vende-se um novo ainda

encaixotado. Entrega ime
diata.

Participam aos parentes e Participa aos parentes e

,. Cartas _. Caixa Postal,
.'lcssoas de suas relações, o pessoas de suas relações, o 226
contrato de casamento de contrato de casamento de
"na filha Nadír com o senhor .-eu filho Ciro com a sen ho-

r:il"o:\iY"";;·á,,,",S,on.cine. rita Nadír Nice Botelho
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Plomacôpolia

OUCAM'
díáríamente, na Guaruja, ál
12,40 - "O CINEMA EM RE-
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Noivos
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Fpolis. - 3-11-55
-

1 - Lindo modelinho de blusa branca, de mangas curtas, com pregas verticais em todo o centro, acom

panhan do o decote em V; abotoa na frente e tem um bar .ado em tôrrio das pregas.

2 - Encantadora blusa para o verão, com decote em V, tôda bordada e com mangas bufantes. J'

3 - Para a noite, aceite a sugestão dêste modêlo, Vestido todo 'preto com uma faixa clara, bordada. Man

gas abaixo dos cotovelos, sem gola. A faixa bordada sai da gola e acaba acima do busto. Cintura bem justa e

saia com drapeado lateral, cruzando com a faixa borda ta, A saia é justa e o drapeado cai em pontas.
.

4 --:-- Para os seus passeios, um vestido claro com bordado de um lado do decote e no final da preguinha
oval. Mangas curtas com punhos, bolsos na blusa e todo abotoado até o bordado da parte inferior da saia justa.

5 _ Os bordados realmente estão em moda. Veja êste vestido claro com bordado do decote em V e na

barra da saia gçdê.
6 - ótima sugestão de um vestido prático para menina. Galinha alta, saia bem franzi.da, mangaa bufantes e

/ todo bordado de flores.
7 - Lindo robe para ser usado nas horas de descanso. Com aplicações na gola chinesa e nos bolsos da saia.

Cinto da própria fazenda.
S _.:.. Vestido para menina, em duas côres. Todo es -uro com uma parte central clara e -bordada, Galinha

redonda, mangas curtas e cinto da própria fazenda.
.!) _ Para menina que vai ficando mocinha, um vesl·ido claro com pregas. Gola, mangas e bolsos bordados

.
nas pontas. As pregas são verticais.

10 _ Para a sua filhinha. um vestidinho bem roda do, com imitação de avental e babador. Um bichinho bor-

dado no peito da blusa e gola redonda, dão um lindo as recto ao modelo. Cintura tôda franzida com faixa.

1'1 _ Blusinha para menina, com decote pequeno em V, mangas curtas e uma prega em V, acompanhando o

decote, saindo das mangas e indo acima da cintura. Um gatin ho bordado do lado aviva o modêlo escuro.

12- - Modêlo para menina. Saia bem franzida, man -·:as bufantes e blusa com preguin has horizontais, limi-I
tadas pelo bordado. Golinha redonda.

Partdcípacao
-+--

ARTHURMANOEL DE
SOUZAVIUVA MAR�A CASCAES

e

SENHORA
Participam aos parentes e

pessoas de suas relações o

contrato de casamento de
seu filho ARTHUR com a

Participa aos parentes e

pessoas de suas relações o

contrato de casamento de
sua filha ELZA com o Snr.
Arthur Souza.

.............................-.- _-..,.."..._ .-..oI" .

- sr. Osny Pinto da Luz, FALECIMENTO

devotado rarmaceutíco e al- D. AMAZILDA R<\.TISTA NAVARRO LINS

to funcionário da Peniten- Faleceu em Curitiba, onde residia em companhia de
•

etária do Estado e destacado 'seus filhos a exma. senhora D. Amazilda Batista Navarro

elemento nos meios culturais Lins, viuva do Sr. Major José Wanderley Navarro Lins, e

de nossa Capital. I filha do falecido Dr. Abdon Batista e sua veneranda es-

p_ menina Aurea-Terezí- pôsa D. Tereza Oliveira "Bat ista. A extinta era mãe dos
.

arlicipa'ça-Onha, filha ,do Sgt. Argemiro senhores ?il�ert�, funcionário dos C�r.r,eios e Telegra-I
Silveira;

f'os em Joinville : Abdon, gerente da fí lial do Banco de A�CIONE JOSÉ OSTA e SOLANGE GUIMARAES 08-

_ sra. Mirza Cheur Ramos,
Brasil em Rio do Sul; José gerente do mesmo estabele- ·TA participam aos parntes e pessõas amigas o nascímen

esposa do dr. Rubens Ramos cimento em crédito em Joinville; Roberto, Humberto e
to de seu primogênito JOSÉ PAULO, ocorrido dia 1° do

_ Coronél Graciliano Ne- Mauricio, todos funcionários do Banco do Brasil em corrente, na Capital da República.

greíros Curitiba; Senhora Din á

Macedo, casada com o sr, Ma- Rio, Novembro de 1955

_ sta. Adelía Ehrat Rodri- noel Macedo Neto, e "Dulce, que tomou o habito de Irmã
-----------------------

gues
Vicentina com o nome de �\1argarida Maria.

O sepultamento da distinta dama deu-se em Joín
vil le, com. grande acompanhamento.

À familia enlutada os nossos Pêsames,

Ilha de Santa Catarina srta. Elza Cascaes.
ARTHUR e ELZA

Raulino Vieira de Mello confirmam
Estreito, 31 /10/1955.De uma noiva orgulhosa, meiga e spura,

Tu tens os atrativos singulares:
Banham-te as águas plácidas dos mares,

Cercam-te as práias de encantada alvura!

Do Divinal Artista és a pintura;
Tens tuas flores perfumando os ares;
Teus altos cumes, rústicos altares,

Espalham-se das matas na verdura!

AR brancas núvens, sideráis turistas,
Quais finíssimos véus, vêm realçar
Tôda a beleza natura I que encerras!

.

DR. CARLOS ENGELSING
Regressando ia esta Capital reabre seu Consultório

a partir de 2a.· Feira, dia 31
Rua Deodoro - FlortanôpolisI ífeêe1íõiiõÕlãDirão, um dia, os clássicos artistas,

Que és, do Brasil, a pérola sem par
E a maravilha principal das terras! PARECE BOM ...

Há quem julgue alimentar
ele Oliveira, filho do sr. Al- se otimamente porque, ás re

varo Soares de Oliveira e sua
I
feições, come peixe, carne,

exma. esposa d. Frederica S .. arroz, feijão e doce, regados
de de Oliveira, e aluno do Gina- 'com vinho ou cerveja. Mas fi

sio Catarinense verdade é que se alimentou
_ sra. Silvia Gassenferth mal, pois deixou de comer Ie-

ANIVERSA'RIOS

FAZEM ANOS, HOJE:
� sta. Mary Taulois

Andrade
� st'a. Ondivaldina Clima-

gumes, verduras, frutas cru-

as, ovos e leite.
'

Complete suas refeições,
comendo também legumes,
verduras, frutas, ovos e lei

te. - SNES.

Barnack, esposa do sr. Dago
berto Barnack
_ menina Ceris Chaves,

filha do sr. Wilson Chaves e

sua exma, exposa d. Adelaide

onaves.

co Macuco
- sr. Pedro Cervi, resíden

te em Brusque .

- Prof. Candido Salvador
Rodrigues
- Jovem Arnaldo Severino

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florinnó])oUs,. Terça-feira, 8 de Novembro de '1955

Uma pequena assisten-. em oportuna cabeçada.
da viu, na última sabatina, I Nos vencedores, salien
o Figueirense enfrentar o' tou-se E'rico que tambem
'I'aman daré, em continua- I

merece figurar como o me"

ção ao Cnmpeonato Citadino 'Ihor dos 22. Fez uma bela
de Futebol Profissional. partida sen-to autor de três
De início o "lanterna" se bonitos gols o jovem player.

Tipo de barco: cut-r ig- mostrou aguerrido e dotado A zaga Trilha - Hélcio,
gers a 4 remos ,'nm timonei- de muito entusiasmo, mas corno sempre, com bom tra-

1'0.
nem por isso constituiu balho de marcação. Dos mé-

Classe: Aberta. preocupação alguma para o dios o melhor foi Walmor e

'Distância: 2.000 metros. 'líder que aos 18 minutos no ,ataque todos bons, ex

Concorrentes: América, inaugurou o marcador por ceção de Ceça que não con-

COI dl·'I·culdade O Aval' Aldo Luz e Martinelli. intermédio de E'rico, o qual, venceu, fazendo sentir-se a

Vencedor: C. N. América. recebendo de Carl ito, se falta do titular da extrema

20 lugar: C. R. Aldo Luz. viu completamente livr� pa- esquerda: Pacheco.

manteve a vl·ce II·dera·nça·
Guarnição Vencedora:

- ra marcaEl:..Poucol depois, o

d Ntos vencidos'D pOUCOS a

Antôriio Pedro Assini; voga; m�smo � rrco e evou para es acar, como
. arcy, Fer-

.

-.
_ Waldemar Annusecke sota- dOIS a diferença, cobrando nando e Olálio, que revela-

Renhida e sensacional foi 0$. TENTO,':, voga; Edgar Arinuseck, so-
com habilidade uma pena ram qualidades. Os demais

I pugna de' domingo, no O tento in ie ial d::. peleja ta-prôa e Edgar Gerrner, rnaxrma. Terminou a pri- fracos, apesar dos esforços
ampo da Praia de Fóra, sunrilí

-

aos 30 minutos do - meirn etapa com o escore de empregados.
_ proa.

mtre os esquadrões do priméiro temj.o, sendo seu dois n zéro. Na arbitragem esteve o

Avaí e do Bocaiuva, pelo autor o, extrema canhoto 60 PÁREO Na etapa complementar o jovem Gerson Demaria com

;'lmpeonato. 'Zaky, com um ;H,loü;ço ful- Figueirense esteve intei- :1l.tOS e baixos e os quadros
Bastante

-

credenciado pa- minante qu., ap.is bater na Tipo de barco:

"Double-ll.amente
à vontade, de for- alinharam assim:

,'a derrubar o vice-líder, de trave gan huu (I fundo das SCllll" ma que foi constat�,�� .•. _ -«,.,'".....,. __�....�•• ��

CZ q ue cumprira uma exi- redes, tendo A lc:cltf. em vão Classe: Aberta.
_

impotência - � t';m;do Es-
-

FÍGUEIRENSE - Nor-
CAMPEÃO O ALDO LUZ .ição de 'gala frente ao Im- pl'OCI1l'lH!O dctc: 2. pelota Distância: 2.000 metr()�'ll�':citO' para evitar a golea- ton; Trilha e Relcio; Aní-

.ituba, quando transformou com um �,;It':' ('SIJ(�t<H;ular. Concorreutes ; '�;Í�\rti�;IÚ, Ida que é a maior do Campeo- bal, Julinho e Walmor; Toi-
O glorioso Clube de Rega- rês a zéro desfavorável Tr·,)L� rn.» I; tos . após a AJdo,J�lc� América. nato: 7xO, sendo �s CInCO nho, Carlito, Betinho, E'rico

tas Aldo Luz de 'tantos e .uma retumbante vitória inauguração do r;[LLal'�� ..
()':.

V
.

d C N Prancí I tentos restante obtidos pe- e Ceça.
. ...-- �''''' vLf ence OI': . . c -'. .

consagradores feitos, foi o OI' cinco a quatro, o Bo- seja- ao§..-43 ;" -

t A a' M ,t·. Ir la seguinte ordem: Carl ito, 'fAMANDARÉ - Argen-
vencedor 'do certame tendo aiuva lutoi como pou de na ] ! . ....-

'. - rmn uros, o v, 1 . co ar 111e 1
bi

- E" ti CI 'd' J'ai
_

G ", I
:)�{,' \�Li!m o empate. .fl-lCó com 20 lugar: C. R. Aldo Luz. em �om, ll1Ea��o com rbl�o

mo ; . au 10 e c ime ;
vencido três páreos e obti- .rde e�l,*,·ac1::.t �e ,.,...;-,

_
1 t 1 II CT'lla..l'lll·ca�o Vencedora': e. To 1l1.h o ; rrco, numa oa Adão, Zilton e Joquinha;

-Lc, b,- ",",O:.>I11(j", .: .. J'
- --,._� - uomm pelota estendeu f� erci- J

d W 1 b N Ol ádi F I G.

I d li
-

tA' ��"'all.oel Sl:lvel'l'a e Jose' Car'- 1l1vestI a; a mor, co ra.n- ey, a 10, 1 ernanc o, e-

Üu <1 cS "'l>õ .... ,,�u;; e ,,im 0� conseguindo utar e 10 e es e a m01'11Il que re- cu L

t· b d t d 1.0S 'l'oleI1tl'l10 ele SOllza. do uma falta de longa dls- l'aldo e Darcy.
'imuto lug'ares, portanto �ual para igual com o Ime ce eu-a e cos as: passan o-

S I OI'
.

1 .... 1 N'lt' tância; Toinho, em belo es- Preliminar: Figueirense
com 66 pontos. Fez bonito o rientado por au IVell'a..L com o ca Cai1 'lar a 1 1-

1\1[' h I l' ] ÁREO tHo e finalmente Cnrlito, 4 x Tamand::lré O.
Clube presidido por Eurico 'odavia, o time da al'l- n 0, o qua, IVl'e (e marca- 70 p. 1

Rosterno. O Clube Náutico ,ha não logrou seu intento çfio e tenco peLl úente so

:e derrotar o conjunto. "az- :nerüe o guardião Helio, ati
alTa" que saiu da cancha· l'oli sem hesitação, consig
om as honras de vitorioso .wndo o 1° gol do A vaí.

ela contagem de dois a um. Na segunda fase, aos 26

Foi merecido o triunfo do �j1inutos, após vários ata

:'lquadrão azul e branco de ques sem resultado. sendo

ez que demonstrou maior que duas bolas foram batel'

,:lrmollia e nos noven ta mi- il0 tra:vessão do al'CO bo

.utos procurou o caminho quense, o Avaí viu coroados

.JS redes e se não fosse a os seus esforços cora a con

.tlta de chance teria obÜdo qllista do gol da vitória.

Aldo citros teEtos. necebendo de Hen:íiio, Fer-
As linhas do pelotão co- .Jllll1do cOl'l'eu COrr! a pelota

N. F. !Gll1dauo por Amorim fize- pelo seu setor afastou Wal
tm o que estava ao alcan- dil" de sua frente, driblan

e. A zâga Waldir - Da:nda do-o sensacionalmente e

.mtinua sendo a melhor da .tirou Sorte e rasteiro, ten
,(bele, tendo Waldir dado Jo Bonga, ao procurar des

lais uma prova do seu va.. ial· o balão, assinalado
,r técnico. No trio de mé- contra o seu conjunto, numa

. ios, Vico continua sendo o t)anobra bastante infeliz.

,onto alto, com uma bela :�os restantes minutos o

'xibição, notando-se que

I
\vaí plantou-se na defesa,

�oló tem acusado pl'ogres- 0111 sucesso, pois neutrali
uS na difícil posição de ou completainente os movi

nédio volante. Na linha di- lentos dos' dinnteifOs bo-

nteira temos a destacar a [llCn."es, impedindo uma

tuaç1ío ele Niltinho que foi os:;ível refl,'çflO.
Tipo de barco: out-rig- que mais trabalho deu à E assim a pugna chegou

gers a 4 remos cCom patrão cfesa boquense. Aliás ú· o seu final com a vitória

Classe: Aberta. �cnico insider-left vem se cvaihna pelo escore' de

Distância: 2.000 metros. llvelando um �erdadeiro .� x L . .. 10. Páreo em 500 metros
Concorrentes: Cachoeira, L:érebro nas tramas frente N' o apito o 81'. João Se- Foi an úlado, em virtude de irregularidades no per-

MUl'tinelli, Aldo Luz, Ria- os arcos contrários. Jacó,_ '') ,,,tião dn Silva (Dião) cón-
curso.

chuelo, Atlântico e Améri- �ercílio, Amori'm e Fernan- llnzll1-se com critfl'io e ho-

ca. o estiveram aceitáveis. nestidade. Anulou s. s. com

Vencedor: C. R. Aldo Luz. Na equipe auri-celeste, :lcêrto um gol de Cobra,
20 lugar: C. N. América. ;ostamos da conduta do marc:ldo em visível impedi-
30 lugar: Martinelli; 4° 'U� rda-valas Hélio que re- '-,ler +0

-

IRiachuelo; 50 Cáchoeira e elon-se corajoso e arroja-
'

O'� �uadros -atuaram as-_
'

60 Atlântico. i,), tendQ praticado 'bôas �im constituidos:

Guarnição Vencedora: Al- ntervenções. Bonga e Gui- AVAÍ - Alcides'. Waldir

VnI'O Elpo, timoneiro; E'd- lo firmes, apesar da infeli- e D:l11da; Peres, Vico e Lo-l 30, Páreo - 800 metros
son Westphal, vog'a; Fran- ":ct:1de elo primeiro, marcan- ló; Fernando; Hercílio, 10. BOLA DE OURO,'Noé Santos, 50
cisco Schmitt, sota-voga; I.:J') !) ponto vitorioso dos C0l1- Am_ol'im, Niltinho e Jacó.

. 20. MINUANO, Capitão, 48

Glen� Ricardo Scherer, �o- ·T[I�>ios. Na�inha média gos- BOCAIUVA Helio; 20. PARANÁ, Milton Souza, 40

ta-proa. e Osman Boabald, I:�:ln�os maiS do veterano Guido e Bonga; Waldir, :P. SERENO, JOHé Santos, 40
pl'ôa. i\p;', em, ainda um bom ele- Walrlemiro e Nenem..; Car- /1°. MARRECA, Gessí, 45.

l1ClltO. Waldir, muito vio- I iro, Cobra. Ro..1J'iguos, l) vencedol' l'ateou 96,00 � Dupla 12, rateou 35,00 e 8 .

ento e falho e Wal·demiro .Llif e Zacky.
. !', l' t 4000 I.·"

"
ra .eou , , .

'em c seu costumeiro jogo. Pl'eliminnr: Venc0u o Do-' I:
Tipo de barco: out-rig- Zacky salientou-se na linha ciliuva H peleja rio"" Hsp'iran-

;

4° Páreo - 700 met.ros �
gers a 2 remos sem timo- de frente, com uma "per- tes: 2xl. 1° DUGRE, Npé Santos, 50 •

neiro. formance" brilha1lte, sendo Renda: FraquinlH1. Ape- 2°. LO�UANA, Capitão, 45 i
Classe: Aberta. o autor do POfltO de honra nas três mil, duzentos e oi- ZO. MUSTAFÁ, Le0polclo Sandel" 53 •

Distâ.ncia: 2.000 metros. dos vrncidos. CUl'riç". Co- tenta e cinco cruzeiros o 4°. Calonga, José Santos, 45. :
Concorrentes: América, br:l. Rodrigue.:; c Jair es- movimento

c

fin:mcl?iro da' Não correram: Urubicí e Des.troier. :
U",·tinAlli A A lil() LI1? frw['ndos. na ·tida. I, ""o�\",,;"'n'-'c"'e"'dl-'!0'!.r�1"-'·a"'-'t,._çe�oCYu�4!L5,.,0'-"0�e.....a"'-"d.uI!..ll,J_JI'ºa�13�_Jof!-!'!!).,'-"illJ"..';�,\L\!_.�L •.._............

o Campeonato· Brasileiro de Vela, que foi:encerrado sábado nesta Capital e constituiu
um dos mais brilhantes .de 'todos os tempos, .acusen o t.riunfo des.Iatístas

gauchos, seguidos dos eateríaeases.
.

"O Estado Esportivo
� �I•••••••e �.�•••••••••••� ,

"

c. R� Aldo Luz, Campeão. Calarinense de 55
Sugestiva sob todos os as- Vencedor: C. R. Aldo Luz. Vencedor : C. N. Francis- Riachuelo, Ma rtin ell

í

e Al-
péctos para uma disputa re- 20 lugar: C. N. América. c o Ma'rLinelli. do Luz.
mística esteve a 'manhã de Gun.rn ição Vencedora: 2° lugar: C. R. Aldo Luz.
domingo último na baía sul: .Iamilton Cordeiro, voga e 30 lugar: Ríachuelo.
desta Capital. Muito sol e 3adi Cayres Berber, prôa, Cuam ição Vencedora:
pouco vento proporciona- ",[anoel Silveira.
ram a milhares de aficio- 3° PÁREO
nados do remo momentos de
indescritível entusiasmo'
com a disputa da suprema
cia do -espol'té dos f'ortes
em Santa Catarina.
Momentos iiltes do páreo

inicial já os' trapiches, cais
e navios ancorados no pôr
to se encontravam toma
do pelo público entusiasta
do esporte que mais digni
ficou o nosso Estado no

conceito dos brasileiros.
Vimos a disputa do Cam

peonato Catarinense de Re
mo e não escondemos a nos

sa satisfação pelo êxito al
cançado, pois revelaram as

guarnições vencedoras que
pódem bem representar o

nosso remo no próximo Bra
sileiro de Remo, desde que
se entreguem aos treinos
com mais frequência du
rante êste dois meses;

_ 5° PÁREO

Sete a zéro para
o líder

4° PÁREO

Venceror: c. R. Aldo Luz.
20 lugar: C. N. Riachuelo.
3° lugar: Martinelli.
Guarnição Vencedora: AI-

varo Elpo, patrão; E'dson

Westphal, voga e Francisco
Schmitt, prôa,Single-l'ipo

.cull,
Classe: Aberta.

de barco:

América,

Tipo' de-barco: out-r ig
gcrs a 2 remos com timo
.eiro.
Classe: Aberta.
Distância: 2.000 metros.

Distância: 2.000 metros.
Coricorrentes : América,

\ldo Luz, Riachuelo e Mar
.írielli. Concorrentes:

------------------------------------------�

Francisco Martinelli clas
sificou-se V i c e-Campeão
com tres primeiros e quatro
terceiros lugares. Em ter-

CONVOCAÇÃO

out-l'Íg-barco:Tipo de

gers a 8 remos,

Classe: Abe·rta.
Distânda: 2.000 metros. AV.AÍ F. CLUBE

gares.

Concorrente,.; : América,
Riachuelo, Martinelli e Al
lo Luz.
Vencedor: C. N. Francis- Convoco os membros da Comissão Pró-campo Avaí

�o l\'Iartinelli. I F. �., para a reuniã� que s:r� l:ealizada dia 8 do corren-

20

.IUgar:
C. N.

Riachue-I,te
as 20 horas, na- sede SOCial, a Praça 15 de Novembro.

:0. Carlos Loureiro da Luz

Guar�lição Vencedora: J0- Presidente
.

]Cl Silva Furtado, patrão; I)1-
.'

I F t
..-"'.....J'V"...!"_.._....G..".........-__-..-......_..I"wl"oI"_...-__..-.........."'J"o--..r-"V'J' .....���.--"V

lmplO Ange o 1'0 a, voga;

':"il).s
-

Philippi; sota-voga; I
-

R t-ú.';:�!�o::����fr:��g���l� ����;
.

epresen açues�os, 10 CentI·o; Carlos Leo-
,

'}oldo Wojcikiewicz, 2° cen- i' Pe,.;soa bem relacionada. no comerc�o aceita repre

tro; Avelino João 'fabalipa, sentações neste Esta,do para S. Paulo na base de co

contra -prôa; Pedro Paulo missões de vinho, c'ereais, laticinos e outl'OS. EscTever pa

Brincas, Sota-prô!l e Walter 1'a Rua João Pessoa 129 - 9° andar si 903 Santos Est.

(dos Santos OUl'iques, prôa. S. Paulo. ,

ceil'o veio o América, com

1 vitória dois segundos, dois
terceiros e dois quartos lu-

CôMPUTO DE PONTOS

Campeão -:_ C. R.

Luz, 66 pontos
Vice-càn1peão - C.

Martinelli, 46 pontos
30 lugar - C. N. Améri

ca, 45 pontos
4° lugar C. N. Riachuelo,

24 pontos
50 lugar - G. N. Cacho

eira, 2 pontos
Co lugar - C. N. Atlânti

co, 1 ponto.

CINE SAO JOSE
As 3 - Shs.

Jean PETERS - J'eanne
GRAIN - Richard BONE
em:

SOMBRAS DA LOUCURA
N o Programa:
Cine Noticiario. Nac.

Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 18 anos.

As 5 - 7,30 - 9hs.
"Sessão Das Moças"

Frank SINATRA
.herly WINTERS
'�cll11un(l BURTON em:

AO COMPASSO DA VIDA
No Programa:
Noticias Da Semana. Nac.

Preços: 1,50 - 2,00 - 350.
Censura até 5 anos.

As - 8hs.
John PAYNE - Arlene

DAHL em:

PANTERA NEGRA
Techn icolor

No Programa:
Reporto' Na Tela. Nac.

Preços: 9,00 - 1,50.
Censura até 14 anos. •

As 8hs.
"Sessão Das Moç:as"

Frank SINATRA _, �

She?iY- �WINTÉRS"
.

Edmund BURTON em:

AO COMPASSO DA VIDA
No Programa:
Noticias Da Semana. Nac.
Preços: 1,50 - 2,00 - 350.
Censura até 14 anos; "

As - 8hs.
Dena MARTIN - Jerry

;LEW'IS - Carmem MIRAN

DA em:

MORRENDO DE'MEDO
No Programa:

.

Vida Carioca. Nac.

Preços: 9,oó - 4,50.
Censura até 14 anos.

As 7 - 9hs.

"Se::l'são Das Moças"
Fernando LAMAS em:

A .JOVEM QUE TINHA
TUDO

N o Programa: .

ReporLer Na Tela. Nac .

Preços: 1,00,. 2,00, 350.

Censura nté 11 anos..

-

PÁREO POR PÁREO .........,iiI•• as•••••••••••••••••••••••••S...... _••8••••••••••••••••••e85••ow.,85e�.lI)6)"e�••••'

1° PÁREO Jóquei· Clube Santa Catari,na'Agradecimento .

Nesto!' de Deus Cardoso e família, penhorados agra-

decem ao abalisado clínico 'e Cil'ul'gião Dr. Newton

.d'Avila, Revda, 'Irmã Lígia, i.A.P.!., enfermeiras e- todo:!
os que COaI eraram para o completo restabelecimento de

si.la esposa, mãe, filha e irmã, Sra. Claudina Cardoso,
durante a intervenção cirúrgica a que se submeteu no

Hospital de Caridade de nossa CapItal.
Agradecendo, roga à Deus pela felicidade de todos.

RESULTADO DAS CORRIDAS DE DOMINGO

20. Páreo - 600 metros
10. BORRACHA, Gessí, 40
20. BELSONf, Milton Souza, 45
30. CIGANO, Noé Santos, 40
40.. D,IAMl\,NTE, Capitão, 35
50.' ASA NEGRA, José Santos,' 40
O vencedor rateou 50,00 e a dupla

Caminhonete Tipo Furgão
Acha-se a venda, 'no Comando do 5° Distrito Naval,'

uma camionete tipo Furgão, Marca Chevrolet, modêlo 1950,
necessitando reparos, que poderá ser vista diariamenttl das

09,00 às 12,00 horas e das 14,00 às 17,00 horas.
.

Os interessados deverão apresentar propostas en, en

velop�s fechado, até às 12,00 horas elo dia 29 do corrente
/

.

Restaurante Napoli
RUA Kareehal Deodoro li.

23, 90,00

mês.

20 PÁREO -,
•

IJ!ro Lages, no eul do Brun, o melhor I
De.scontõ �.speel.&l p;l.ra 08 "enbo:r� 'V1if1.1&nu..�
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Programas
EV8g0elictls

(SNA) - A ".nora Ba-

A data de l.ole recordu-uos que: tista", a gora rr.msrrritida do

_ em 1.uBO, o povo do Hio de J·;".neiro, tendo a Irente o Estado de 'I'exns, e ouvida

Capitão Jeronimo Barbalho Bezerra, dêpos o Governador através de mais de 400 es

Tomé Correia de Alvarenga; tações de rádio nos Estados
_ em 1.812, no Hio de Janeiro, nasceu Justiniano José Ul�idos e em seus Territó

ela Rocha, primeiro jornalista brasileiro, faleceu na mesma rios, poderá, dentro de um

clclade em 10 de Julho de 1862; ano, ter ouvintes atrás da
_ em Ul22, travou-se, na Bahia, durante a guerra da "Cortina de Ferro".

.

Indepenc1encia, o célebre. combate ele Pirajá, no qual as I Pa ulo. �. Steve�s. diretor
forças do General Labatut repeliram e derrotaram as tro- . ela Comissão ele RadIO e Te

pas luzítanas do General Macieira. Deste combate destaca- levisão da Convenção Ba

se o episódio do Corneteiro; tista do Sul dos Estados
_ em 1.826, chegou a capitão desta então Províncíu, o Unidos, declarou que estão

Marechal Felisberto Caldoíra Brant. Pontes, Marques de sendo feitos planos para

Barbacena, por ter sido nomeado comandante em chefe de montar um transmissor pos
noso Exército em operações ele guerra nas Provincias do sivelmen te em Zurique, SuÍ
Rio da Prata; ca, de onde a mensagem do.

_ em 1.853, por Decreto nr. 1.266, foi criada a Colonia evangelho, em sermões e

Militar de Santa Tereza, entre São José e Lajes, neste Es- cânticos, seria irradiada em

tado ; /ái-ias línguas.
_ em 1.854, em Caxias, no Mal'�nlÍão nasceu o poéta

-----------

Teófilo Dias de Mesquita, vindo a falecer em São Paulo em

29 ele Março de 1889;
_ em 1.363, cm Itajai, neste Estado, nascõü o dr. Lau-

1'0 Soverino Muller, vindo a falecer cm 30 ele Julho ele 1.926,
no posto ele General do 'ExérCito;

._ em 1.834, entre Itajaí e Suo Francisco naufra"ou o

navio inglês "Scheld Anel Rhyn", tenelo ·per�ciclo Ul� dos
tripulan tes:

.

_ em 1.885, cíesabou fort� trovoada sôbre Joinville,
tendo uma faisca eléjrlca fulminado uma criança de ape-
nas seis anos de idade; .�

.

_ em 1.889, foi feita a demarcação ele limites entre o
Brasil e a Argentina;'

_ em 1.945, assumiu a Interventoria Federal neste
estado, o dr. Luiz Gallotti (hoje Ministro elo Tribunai

._
.Eleitoral) , recebendn-a 'do' dr' Ivo' cl'Aquino;

.

_ em 1.945" no Rio de Janeiro, faleceu o General
Manoel Rabelo, antigo Diretor de Engenharia do Exérci-
to e uma das expressivas figuras das Forças Armadas. I

-H O J E NO PASSADO
g DE NOVEÍ\-fBIW

l\NDRí,; NU,O TJ\DASCO
._._-------

.

.. Parker
-Iuink

aZUL REaL lAVávEL
LAVA-SE NUM INSTANTE!

E� caso de acide�te, bastam água e sabão comum para
retirar, das roupas e dos dedos, o mínimo vestígio da .

Parker Quink Azul Real Lavável.
Se deseja segurança, use Quink Lavável. Se deseja
permanêncíà, use Quink Permanente. Todos os tipos
de QUink, Lavável ou Permanente, contêm solv-x, que
limpa e protege a sua caneta. Quink pode ser usada
em 'qualquer caneta.

Parker
luink

A única tinta que
contém selv-x

Representantes exclusiVOs para todo o Brasil

COSTA, PORTELA.& ClA.

AV. Presidente Vargas. 435-8.· andar - Rio de Janeiro

Santa Cattt,ln" - Machado & Cla. S À. (0100,:10 e Àsinel,..
Ru a SalJcnha MarlnhoJ t . Flor allópolls

Com ii' Biblía na Mão
«No teodculo))

TERÇA-FEIRA, 8 DE NOVEMBRO

Quando o Senhor a viu (a viúva de Naim), teve com

paixão dela e disse-lhe: Não chores. (Lucas. 7:13). Ler

Lucas 7:11-17.

UM VELHO pregador gaulês, dramatizanclo o seu ser

m10 sôbre o incidente com o entêrro do filho da viúva de

Naím, imaginou que o coveiro estaria no cemitério, apoiado
sôbre sua pá, esperando à beira do sepulcro aberto, pela
chegada do entêrro, Como êste demorasse êle impaciente
foi até o portão para-rveríflcar o que havia. Lá encontrou
um homem a quem perguntou se não tinha visto um en-

..I têrrn pelas ruas, i!:sle disse-lhe que vira o Profeta de Naza

ré, ressucístar o morto que, contente Iôra para casa _

com sua mãe. O coveiro então disse: "Faço votos para que
o Pcofeta não permaneça neste lugar!".

Para OS tristes e desesperados Jesus era o mensageiro
da esperança.

Um fato sinistro cansava tristeza ao Mestre o agui
lhão da morte, especialmente da morte-espirítual. Paulo
revela a dor e a causa desta morte: "O aguilhão ela morte é
o pecado." "O salário elo pecado é a morte." Jesus sofreu
para que o aguilhão da' morte fôsse removido ele nossa Vi-Ida. Deus o ressuscitou dentre 0.3 mortos para que percamos
até o desejo de pecar e por meio dêle vivamos uma vida
nova e eterna.

!

OItAÇAO
.Ol; Senhor da vida, ajuda-nos a ter fé em ti para al

eanear-mos a vida mais abundante. Ajuda-nos a derrotar,
em nós mesmos, o egoísmo e realizar a nossa salvação pela
submíssão de nossas vidas a Cl"isto. Ela seu nome. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA
NA. vontade de Cristo está a nossa paz.

J. Baird Ewens (Erín)

I
•

't:u quero é o delicioso Toddy; o Toddy

legítimo, que vem nesta lata hermeticamente

fechada e com sua pequena chave para

abri-la; o Toddy que eu tomo sempre."

É fácil de compreender. Antes dela, seus

pais já preferiam Toddy. Hoje os filhos

também exigem 'foddy -:- o mais

'.equro, o mais nutritivo e o mais'

�ompleto alimento. Toddy - que

se projetou no Brasil e no mundo
._ é uma fórmula científica e

exclusiva, que tem formado
.

.

oerações fortes, sadias.

Inteligentea 8 vigorosas.

queira.
bouba aviá ria o peste
sulna o paratíto dos
bezerros _ cólera e Toddy' o alimento

d.. confiança para
fôda a família.

Toddy , único.
1oddy nlio tem nem

pode t., similares •

ti"fo das aves" pneumo •.
enterite dos bezerros.

Toddy contém cálcio, ferro, fosfatos, pro
teínas, carboidratos 9 vitaminas, cientlfi
ecmsnte dosados, para render o máximo
de nutrição. E Toddy diz a verdade.

REPR. NO PARANÁ ESTA. CATAfllNk

Enio Rosas 8.. Cia. Ltda.

Praça Barão do Garauna, 67
C. P. 320 - Tel. 208 - Ponta Grossa

Estado do Paraná

PHECAUÇÃO NECES- ISÁRIA
Quando se vêm suceden-]

do, amiúde, casos de gripe, I DR SAMlJEI FONSECAe, com n:aior. razão, duran-j . .• L
.

i te as epidemias da doença, CIRURGIÃO-DENTISTA
devem ser proibidas visi- I Clínica - Cirurgia

1
tas ao gripados. Do mesmo

I
:pROTESE: - Pontes Moveis e Dentaduras em

I nodo, é indispensável que! Nylon.
.centes e convalescentes

I
DIATERMIA: - Tratamento de canais pela alta

-vitem contacto desneces-
i

frequencia.

I·:lrio com outras pessoas. I -
� Raios X e Infra-Vermelho

Suprima as visitas em Consultório e Rcsirlenc.ia : R. Fernando MAchado

época de epidemia de na, 5 - Fone 2225

gripe, a, fim de evitar i Consultas: dn s 8,00 às 11 horas e dns 1·1,00 às 18
-a propagação do mal. '1'0l';1i'.
- SNES. 1 Exclusivamente com hora marcada.

VENDEM-SE
Por motivo dé mudança vende-se um dormítórlo de

casal, completo; um grupo estofado; um guarda-roupa de
solteiro; uma cama de solteiro; uma mesinha de cabecel
rã; uma geladeira '''Kelvinator'' de 9,8 pés; um fogão "Da
ko" à querozene; seis prateleiras; um rádio "Filips" de' 8

valvulas; um Rádio "Zenith Transoceanico" pilha e luz,
portatil ; uma mesa de eosínha: trans formadores de cor

rente; Fogareiro elétrico de duas bocas; um tambor para
querozene ou gazolina: um autoclave; uma mesa geníco
Iogíca: doze cadeiras; duas poltronas; cantoneiras: uma

mesinha.
Ver e tratar à Rua Prof. Maria Julia Franco, 13 nesta

Capital.
.

•

-y t ",,,, ..

ft S í IfI is'
Ataca todo o OrrUf811l0 1'\

EM SIFILlS OU REUKA.· ,

TISMO DA MESMA OlU- ,
GEMf .\

USE O PUPULAR PREPA- '1 '

� RADO

1�-fJl:K#JA
, Aprovado pelo D. N. S. P., como auxiliar DO

tratamento da Sifilis e Reumatismo da mesma'
, Qrigem.
'i., Inofeº-ªivo ao orranismo. alÍldAvel corno II.

•

cor. '" ','
�. -'" ;..

.

r
--- ..... 4-. _..... __ ._ .&4 ....--.. ."� .. .i.. .......

EMPREGO
Rapaz capacitado para Qualquer serviço Procura em

prego.

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

Vende-se um "Snooker" marca "Brunwlnskí", com jo
go de bolas e demais pertences, com pouco uso. Negócio
urgente para desocupar lugar. Pequena entrada e suaves

prestações mensais.
Vêr e tratar na Casa "Radiomak" em Santo Amaro ou

pelo telefone 3.293.
l

C·Ü�ÜRR·ÃSCõ··· -1
- -

�.-���"-�
ALI NA CHURRASCARIA SÃO JORGE; NA ;aUA

FREI CANECA N° 103 É O. MELHOR. NÃO' PASSE
MAIS A "PONTE A PÉ" PARA UM BOM CHURRASCO.

ATENDEMOS ENCOMENDA PREVIAMENTE PE-
---_._.

--��.��--------�-----------

CURSO "SANeTOS SARAIVA"
(REGISTRADO)

DACTILOGRAFIA E 'rAQUIGRAFIA
PROF. LIGIA DOS SANC'l'OS SARAIVA
aos interessados diàriamente das 9 às 12 e das

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

I.'eh 8U3:

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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DR. LAURO CALDEIRA DE ANDRADA
CIRURGIÃO-DENTISTA

CONSULTóRIO - Edificio Pártenon - 2° andar
sala 203 - Rua Tenente Silveira, 15

Atende diáriamente das 8 às 11 horas.
3as e 5as das 14 as 18 horas. - 19 as 22 horas.
Confecciona Dentaduras e Pontes Móveis de Nylon

CONTA. PROPRIA
Aceito representações de firmas do Sul. Cereais,

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

Faço Financiamentos e ofereço Del-cred ire, cartas para
Alcino Caldas. - Av. Ipiranga, 1248 - 60 andar - sala,
607 - São Paulo.

DR. ÁLVARO DE CARVALHO
- Médico de Crianças -

PUERICULTURA - PEDIATRIA - ALERGIA INFANTIL
Consultório: - Rua Tiradentes n. 9.
Residência: - Av. Hercílio Luz n. 155 - Tel. 2.530.
Horário: - Das 14 às 18 horas diáriamente.

CENTRO EXCURSIONiSTA "ARNOLt)O RAUl.!tiQ"
-�PEDlCIQNÁRIO-

FUNDADO EM 16-9-54

JOVEM CATARINEflJSE t
- �-=>-....:..,. •

AGORA, QUE SURGIU A TUA SOCIEDADE i

MAIORES OPORTUNIDADES DE CONH�.cER

TERÁS
A

TERRA CATARINENSE. NÃO PEilCA T[;JlPO, EN

víA- NOS HOJE MESMO, TEU UOME E: f!NOERE

, ço A CAIXA POSTAL 48�:" FLOfUJl.NÓPOLlS-S,C,

_._�-

... -

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO-

/

AQUECEDOR

ELÉTRICO

���
IMERSÃO e

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de
cobre.

• Aquecimento ultra rápido,

» Játo abundante na ternpe
ratura desejada.

O MISTURADOR 'DÁKO. de ••• '"

lagem inslantonea. permite "

rnoror escola de çraduoçõe$ de

TEMPERATURA,

Dr-Vonstantlno
Dimatos

Mll:DICO CIRURGIAO

o ESTADO

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAL

Capacidade:
100 a 1.000 litros

para você:
Uma orientação para seu caso? - Dirija-se ao Esc,l{)

Esc. "São J13sé.
'

Receber' sua conta amigável ou judicia.l - lpsc. "São
José".

Resolver a lgo na. capital (se móra no interior)? -

"São José".

Ipreparo ele custas, encaminhamento de papeis etc. dos
81'S. advogados do interior - O Escritório " São José" re-

solve. <,

'Procurador para qualquer encargos? - Esc. "São José"
"SÃO JOSÉ", é um Escritório criado para SERVIR

c grande e o pequeno.
Rua Alvaro de Carvalho, 25 (perto do Clube 15 de

Outubro).
Fone: 38-83

Fabricaêlo. no. tipos
hor�Qr\tQJ • vertico'.

VOCE

OPERÁRIO A VOSSA· D�SPOSICAO '-Brlmc:'ten�d!2�hamados
,

CONSERTA-SE FOGõES ECONôMICOS. SERVIÇO

ContadorRAPIDO ·E GARANTIDO. ATENDE-SE CHAMADO A
DOMICILIO.

Operário: - VALDEMA:R POSSAS - Rua "3 de Maio"
(Beco), no ESTREITO.

AOENTIS--.,PRBélsAM·SE
Excelente Comissão - Mostruário Grátis

Firma es1�belecida há 28 �nos admite Agen
tes no Interior para venda de Casimira e

Linhos pelo Reembolso Postar.
Tecidos Lasco Cx. Postal 8305

S. Paulo

DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA ,

.

DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS. CLINICA GERAI, IAngustia-Complexos-Insonia-Ataques-Manias-Proble
mátíca afetiva e sexual.

Do Serviço Nacional de Doenças Mentais. Psiquiátra
Escrever uma carta? - Procure o Escritório "São

José".
.Doenças de Senhoras - elo Hospital-Colônia Sant'Ana.

Partos _ Operações _ Vias CONSULTÓRIO _ Rua Trajano, 41 _ Das 16 às 17
Fazer um requerimento? - Vá ao Escritório "São

Urinárias horas. José".

Curso de aperfeiçoamento RESIDENCIA _ Rua Bocaiuva, 139 _ Fone 2.901.

I
Um recibo? Um telegrama? Uma carta de fiança?

Esc. 'S. J o,sé"e longa prática nos Hospitais
de Buenos Aires P 'R I:' C I S A _ SE Registrar seu diploma, ou outro documento? - Ele

CONSULTO'RIO: Rua Fe- IL executa.

lípe Schmidt, nr. 18 (sobra- PART� DE CASA MOBILADA COM 3 QUARTOS, Preencher uma promissória? - Escritório "São

.ío). _ FONE 3512: SALA E BANHEIRO. RESPOS'rA URGENTE PARA José".

HORA'RIO: das 15 ás 18 REDAÇÃO AO NO 160. Fazer uma declaração? Ou um contrato? - Ele faz

DEPOSITO (Procura�se)
,

Importante .firma procura para alugar, .com área de

�00�2,,, de preferência com. terreno ao lado! Cartas para'
Avila na Redação deste jornal.

.

f,í!��!�d��!! nol p,!!,�pe�!�!��q��f�� de tecidos

')6479 da Caixa Economica ,cartas com referências á "CLETI" - Brinquedos Finos,
Fed-eral. Rua 25 de Março, 641 - si 301 - São Paulo,

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

'���� >_. -- ." - -_

\,
� .

.",;�-_. .:::

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

revestida de material altamente ISOLANTE !lã de vidro).
• Re�encia do tipo tubular, inteiramente bli�dada. iJ

• Co1lWole iutomático de temperatura po_t"-U,RMOSTATQ
que gl'Qgo� gritlde (CQ�M.IA ;--'._.-=� .... �_

1)erikO< _��=�iff--··
r -=::--,- .... i, "--7 ;! '7 .... m ".P �;;!

"'"C. RAMOS S.A. Comércio e Agênciasl
.RuI João Pinto, 9 Fpolis.....St••Catar:D.1

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

horas.

Residência: Avenida

(A)
Precisa-se de um (a) su

jeito a horário Comercial,
tratar à Rua Deodoro 7.

.
-

-

',:' t'" : _.
.'

.

". .(_' "'4&

"

,é;:;jr") ',<,���F"����i�
----- ----------'-

QUER ."" .

FLORIANÓPOLIS

Com' ê,s�e valo ... V. S.
ó.b .. il'á. ume, c6nta 'jue ,__.,lhe ..endel"b. jul"O cem

pens�dol" e

ª�IIs§§§�E;:�ItI5- levó,l"';' pó,r'ó, SUA I'es,dên-
, eie, um lindo e útil presente:

umBELlsSIMO eOFREde .AÇO aROMADO.

APi"ocul"e hoje" NOVO

NCO GRiCOL,A
"RM.c. t7�,16 �

.... FI.ORIANÓPOLIS - SANTA CATARIN", ".1)',

•

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

gundas feiras, às 20,30 à rua

BALCONISTA IConselheiI;o Mafra, 33 - 20
Precisa-se de uma com andar.

prática. II ENTRADA FRANCA
Tratar em Modas Clíper, . ,.

.

Estudante
UniversitárI'o

Procura quarto mdepen
dente com refeições. preferi-,vel mobiliado.
Tratar à Rua Cons. Mafra,

99 Quarto n. 12.

leiTE
Agência

de

Publicidade
.... blMLu
...............
.....te..

,
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ECONOMIA ••• ECONOMIA.�.
Lt O MtS DA ECONOMIA, NA TRADICIONAL LIQUlDAÇAO DA

ECONOMI,c\ •••

C A SA «O R I E· N T A L.))
. /.

.

A CASA ORIENTAL, LIQUIDA NESTE Mt!lS TODO O SEU MARAVILHOSO STOCK DAS ULTIMAS NOVIDADES,' PELOSMENORES PREÇOS DA PRAÇA COM:l'RE NA CASA ORI-
.

ENTAL E FAÇA ECONOMIA

NOVIDADES

Popeline estªmpada, desenhos modernos .

Popelines estampadas, novos desenhos, largo 80 ..

. Popelines estampadas, 'ultima creaçào, larg .. 8�
'

....

Popelines estampadas, desenhos revolu�l.onanos t :

Popelines estampadas, desenhos de desfile (Bangu)
Gorgurão estampado, desenho recem lançado,

largo 1,00 .

Setim de algodão estampado, desenho exclusivo ..

Cambraia de algodão finíssimo, cores ultra cníc

Cambraia de algodão schantung, desenho delicado

(Nova America) .

Lonita bordada, alta novidade .

Silkê estampado, novidade, largo 1,00 .

'"Popelinita
em todas as cores, legítima Gasparian

Lonita especial, todas as cores, largo 80 :--: .

Lonita Bangú, largo 1,00, cores modernas .

Lonita San Jam, largo 1,00 ,.

Setin Paris, largo 90, novas cores .

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

Tweed de seda encorpnrada, tipo televisão, maravl-
1hoS0, largo 90 .

Cambraia de linho, cores suaves, largo 90 ' '

Cambraia de linho Irlandez, largo 90 ,'.'

Linho grosso, pi vestidos, largo 90 , ..

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

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

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

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

Linho para ternos, diversas cores ..

Purissimo linho para ternos, côr beige, preço antigo
Purissimo linho para ternos, côr cinza, preço antigo
purissimo linho, fio Irlandez, cores branco e cinza

Purisáimo linho, fio Irlandez, branco assetínado
Puro linho Belga, \narca 2 zeros, legítimo, largo 2,20
Organdy suisso, cristal branco, largo 1,15 '.

OrgandY suisso, cristal, em cores, largo 1,15 .

Orgnndy suísso, lavrado, largo 90 , .

Organdy f;uisso, bordado, (Brodery) largo 90 .

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

�Organdy estampado a ouro, Bangú, largo 1,00 .

Nylon bordado com veludo, largo 1,20 (Americano'
'I'ule de nylon bordado com veludo, largo 1,40

(Americano) , .

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

Lézes, grande sortimento, a partir de .

Nylon, fio Rhodia, largo 1,00 .,

'

.

Nylon salpico fio Rhodia, largo 1,00 .

Organza de nylon, largo 90 ' .

Tela de nylon, largo 93 .

Nanzouck finíssimo, largo 80 .

Tecido especial para anaguas , .

Organdy San Jam, Bangu, largo 1,00 '. . . . .. .

TECIDOS DIVERSOS
Luizine especial .

Linon bem encorpado .

Chita estampada '.

Tecido 'estampado , ,.

Opala estampada .

Opala estampada, finíssima, largo 80 .

Opala Usa assetinada ., ,

Opala lisa, artigo bom : .

Opala Usa, tipo pele "de ovo, largo 80 .

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

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

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

cores , .

Gf>tgandy liso, Matarazzo .

Organdy estampado , ,

Organdy liso Bangu, largo 90. .

Tafeta de algodão, escocez, ,Çores firmes, larg. 80

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 ríno, largo 80 .

Filá 'mosquiteiro, branco, largo 1,60 .

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

Filó mosquiteiro, 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

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

78,00
110,00
40,00

40,00
!l8,00
28,00
tiO,OO
,}D,oo
41:1,00
53,0,1
90,00

120,00

so.oo
,150,00
150,00
120,00
160,00
220,00
230,00
48,00
65,00
95,00
85,00
155,00
220,00
��80,oo
115,00
�:;u,oo
130,00
250,00
�OO,oo
55,00
'55,00
200,00

200,00
120,00
aO,oa'
(iS,oo

,
65,00
�iO.oo
1311,00
33,00
26,00
75,00

!.l,00
13,00
3,00
11,00
12,00
22,00
l-t,oo
18,50
24,00
33,00
30,00

40,00
20,00
30.00
3(:;00
27,00
25,00
50,00
22,00
24,00
49,00
33,00
25,00
35,00
85,00 .

105,00

-'I90,00
110,00
360,00

. ""__ t

RUA

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

Materia píastíca lisa perfumada, Iarg. 1,40 .

Materia plasttca estampada, largo 1,40 .

Fustão branco, bom .

Fustão branco especial .

Fustão piquet, largo 80
'

.

Fustào píquet, especial, largo 1,00 .

Fustão casa de abelha, mercerisado .

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

Fustão pelucia, bem encorpado, branca e cores .

Fustão pelucia fio mercerisado, branco e cores ..

Pelucia lisa .

Pelucia lisa tipo feltro ,
.

Tricoline branca marquisete, largo 80 .

Tricoline branca cordoné, largo 80 .

Tricoline branca cordoné, especial, largo 80 .

Tricoline branca, especial .

Tricoline branca mercerisada .

Tricoline branca, tipo Inglesa, fina e brilhante ..

Tricoline branca Nova America, 2 x 2, legítima ..

Tricolines diversas, a começar de
'

.

Zefir superior .

Tricoline para pijama, qores firmes largo 80 .

Tricoline pi pijamas, listas assetínadas, largo 80 ..

Tricoline preta, especial, largo 80 .

Merinó preto, superior, largo 80 .

G,orgurão preto .

Tropical de pura lã, larg. 1,50 ..

Jersey de pura lã, largo 1,50 .

Brim colegial, J 16 .

Brim colegial, branco e marinho .

Brins diversos, a começar de .

Mescla superior, cor firme .

Chitão bem floriado .

Chitão superior, estampado bem bonita .

cretone estampado, largo 1,40 , .

Tecido listado pi cortina .

Tecido listado pi cortina, artigo superior .

Tecido creme pi cortina, largo 1,30 .

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

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

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

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

!l;fylon Rhodia pi cortina, largo 1,30, branco, rosa,
e crem,e

/
: . , ..

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

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, largo 2,00 .

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

Cretone em cores, largo 1,40 .

Cretone em cores, largo 2,00 ' .

Cretone em cores, largo 2,20 .

Cretone LINHOL, largo 2,20 .

Percal finíssimo, larg. 2,20 , .

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

Algodão especial, largo 2,00 pç. de 10 rnet-, . .

Morin pi fraldas pç. de 10 mets. . .

Morin Ave Maria ; ..

Alvejado especial pç. de 10 mets .

Cretone superior, largo 80 , .

LENÇOL SANTISTA, OSASCO, 140 x. 230 .

LENÇOL BANTISTA PRAtA, 160 x 260 ; ..

LENÇOL SANTISTA PRATA, 220 x 260 ; .

LENÇOL SANTISTA OURO, 160 x 220 .Ó: ••• :
••

-

•• : ••
LENÇOL -SANTIS!J!A OUR@,' 220 .;x .;'260 .. ; ��"}o>
FRONHA SANTISTA PRATA 45 x -60 �'.. :r,

-

FRONHA SANTISTA PRATA 50 x 70 , .

FRONHA SANTISTA OURO 45 x 60 '

FRONHA SANTISTA OURO 50 x 70
.

Toalhas plastica..s, novidade :::::::::: : : : :
Toalhas c/ franjas, pi mêsa, 150 x 150 .

Toalhas xadrez pi mêsa, 150. x 150 (Brusque .

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

Toalhas xadrez pi mêsa, 140 x 250 (Brusque) .

Toalhas adamascadas, pi mêsa 150 x 155 .; .

Toalhas de seda lavrada e/ franjas pi mêsa .

'I'oalhas di) seda Japçmesa, cl franjas, pi mêsa .

Toalhas de banho, brancas, Alagoanas .

CONSELHEIRO MAFRA, 15 - FLORIANÓPOLIS

460,00
34,00.
44,00
20,00
28,00
38,00
68,00
68,00
68,00
20,00
27,00
30,00
18,00
22,0,0
25,00

, 24,00
30,00
35,00
45,00
58,00
60,00
18,00
13,00
27,00
39,00
25,00
25,00
29,00
120,00
85,00
17,00
22,00
12,00
25,00
1�,00
12.00
44;00
11,00
15,00
24,00
28,00
42,00
48,00
52,00

48,00
55,00

23,00
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
420,1'>0
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

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, mercerisada 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 merceríeada 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 mercerlsado pi casal .

Colcha de veludo pi casal .

Colcha de seda, cl bico, pi casal .

Colcha de seda e/ franjas, pi casal .

Colcha de pura seda dupla pi casal, c/ franjas ..

Colcha de pura seda Japonesa, e/ franjas, pi casal
SEDAS .

Setin duqueza artigo especial, largo 90, ;..... 45,00
Setin duqueza artigo extra, largo 90 50,00
Lumker especial, largo 90 30,00
Lumker lavrado, largo 90 40,00
Tafetá faile 34,00
Tafetá faile, especial, Rhodia, largo 90 43,00
Faile bem grosso, Iarg. 90 60,00
Faile especial, Rhodia, largo 90 65,00
Setin langerie, extra especial, largo 1,00 I 65,00
setin langerie, natural, largo 1,00 120,00
Langerie, largo 90 -, 30,00
Langerie natural, largo 90 _ .", . . . 90,00
San Jam, largo 1,40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,00
Seda gabardine pi camisas, largo 90 50,00
Seda xadrez míudo pi camisas, largo 1,40 '. '1:),00
Tafetá chamalate, largo 90 35,00
Tafetá escocez, largo 90 45,00
Organza lisa, largo 90 29,00
Organza lavrada, largo 70 , ,.. 25,00
Moarê pi colchas, largo 1,30 47,00
Patú especial, larg 90, ,

-

50,00
Flamenga superior, fio Albene, largo 90 65,00
Cuecas de cretone 26,00
Cam�,sas de _jersey .de seda pi rapaz 50,00
Camisas de Jersey de seda pi homem, a começar

de ; .

Camisetas de fisica pi homem, a começar de .

Camisetas meia manga pi homem (Heríng) .

· Camisetinhas pi bebé .

Calças plas�icas pi bebê , .

Calças de meia pi meninas .

Calças de meia pi senhoras .

Calças de Jersey de algodão pi senhoras .

Calças de Jersey de seda pi senhoras , ..

Calças de nylon americano, pi senhoras : .

Babeiros de organdy bordado > .

soutíens de tecido marquisete .

Soutiens de brim assetinado .

Soutiens de setín duquesa '
.

Casaquinhos de flanela pi bebê .

Casaquinhos de felpa pi bebê .

Lenços plissados pi pescoço (Japoneses) .

Sacolas de materia plastíca .

Cabides plastícos pi criança : .

Cabides plastícos pi senhoras .

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

Guarmçoes de cha 130 x 130 cl-6 guardanádos ."

GU!lrniçóes de chá, artigo superior .

Me�as de nylon pi senhoras ,
.

Me�a.s �e nylon, .malha 60/15, costura preta ""' '

Me�as ue nylon, americanas, pi senhoras .

Melas de nylon pi homem .

Me�as espuma de nylon, pi homem .

Me�as de nylon pi criança, diversos preços
.

Melas �e nylon rendadas pi críança, diversos precos
Sombr�nhas de seda cabo moderno : .

Sombr�nhas de seda, paraquedas .

Sombr�nhas de seda, paraquedas pi mocinha ..

Sombr�nhas de seda. cabo niquelado, de 180,00 e
Sombrmhas para crianca
Guarda chuva pi rapaz .::::::::::::.::::

.....

Guarda chuva pi homem, a começar de .. ::::::::
Guarda chuva de sed!:}s com cabo de alpaca ., .,.

ATENDEMOS PELO REEMBOLSO POSTAL TELEFONE - 3.493

........-.-_ -.-..•-
- .". _�_ - ·_· ·...,. w • :- ""'•• - - - .. - .. - - .. - - . - .. _ .

de
casal, completo; um grúpo tlstofado; um guarda-roupa de
solteiro; uma cama de solteÍl�o; uma mesinha de cabecei-
ra; uma geladeira "Kelvinator" de 9,,8 pés; um fogão "Da- 5ko" - à quero,zene; seis prateleiras; um rádÍo "Filips" de 8 '"

5
IIA . /'-' , -

valvulas; um Rádio "Zenith Transoceanico" pilha e luz"''''' �_,..s;

portatil; uma mesa de eosinha; transformadores de cor� �
�

ren.te; Fogareiro elétrico de duas bocas; um tambor para-
---_::.:;::::;;::=�===:::�:::::;�

qu�rozene ou gazolimi; um autoclave; uma mesa genico-
10glCa; doze cadeiras;. c1ua� poltronas; cantoneiras: uma

mesinha.

I Ver e tratar à Rua Prof. Maria Juliar Franco 13 nesta

i Capital. '

'

V1Bcondé do Rio Branco ,Avenida do ..bdo letal'"
<02;.)

1 ransporfe de cargas em geral entre"

,

ftORIANOPOLlS, CURITIBA E SÃO PAULO:

'MATRIZ: -

FLORIANóPOLIS rlLIA •• : CU'KITIBa

COM VIAGE.sS DlK�'l'AS ;: PERM.A RENTES EM CARROS paOP&108

Escritó:io:
Rua Padre Roma 50 - Terreo

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n. 134

Fones: 2534 - 2.53�

Caixa Postl\l, 43�

End. Telegráfico:
Sandrade e TranspollJi

-O-

'relerone 121.

Endereço Telegrátlc:l
Santidra e TraI1BpoU.

�

I'D..I.AL: 8AO PAULO

CalDioheoete . Tipa furoão
Acha-se a venda, no Comando do 5° Distrito Naval

uma camionete tipo Furgão, Marca Chevrolet modêlo 1950'
necessitando reparos, que poderá ser vista di�riamente da�
09,00 às 12,00 horas e das 14,00 às 17,00 horas.

Os interessados deverão apresentar propostas en, en

velopes fechado, até às 12,00 horas do dia 29 do corrénte
mês.

Telefone: 17-10-11

Slo Paulo - Capital -�.
bdereço TelelP'áttco:
Bandrade e TranapoU.

-o-

(AliDda De. &10 de laneiro· ••• Belo 80n.OD'. COIII tr'r.�. III"•• aH
Ih P.al••••

r

•..,riu d. Tr.D'po� IIID'" Oum 8/A.)

Agradecimento 'Viaaens DIRÉTAS
FLORIANÓPOLIS, - RIO ÁS 3dS
FPOLlS.-S. PAUlO---RIO "

4,,,,
PPOllS.!.. CURITIBti--RIO AOS SABS

SERViÇOS AÉREOS
t"'DI17t'IDf"'\ nf"\ �III

: �.....•......................" .

I Restaurante 'Rapoli
•: RUA Marechal Deodoro M.

•
JIlm Lagea. no 101 do BrUO, O melhor'

.,: Deaconto eapeclal lW'& OI Mnboree náJanMe_ •

.
.'

: �
.....•••••• ��••a i �

�I,
;.

Nestor de Deus Cardoso e família, penhorados agra-

decem ao abalisado clínico e Cirurgião Dr. Newton

d'Avila, Revela, Irmã Lígia, LA.P.L, enfermeiras e todos

os que cooperaram para ° completo restabelecimento de

sua esposa, máe, filha e irmã, Sra. Claudina Cardoso, I�Mi_ilii""�:'.""IiiiI""1!,;
durante a. intervenção cirúrgica a que, se submeteu no

Hospital de!C:u·icli.tde de nossa Capital.
Agradecendo, roga à 'Deus peja felicidade de todos. CHUR,RASCO

Distribuidor

c, RAMOS S/A

Comercio Transportet
ttun Joio Pinto, _i Ji,oUc

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
295,00
420,00
110,00
160,00
250,00
210,00
215,00
240,00
280,00
350,00

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

15,00
22,00
:)[),oo
GH,oo
10100
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
350,00

•

?
ALI NA CHURRASCARIA SÃO JORGE, NA RUA' ------------.-----,-----,...

FREI CANECA ·N° 103 É O MELHOR. NÃO PASSE VENDE S-EMAIS A "PONTE A PÉ" PARA UM BOM CHURRASCO. .

�

ATENDEMOS ENGOMENDA PREVIAMENTE PE-

CURSO "-SANeTOS S�RAIVA"
(REGISTRA'DO)

DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA
PROF, LíGIA DOS SANCTOS SARAITA

atende aos interessados diAriamente das 9 As 12 e das

14 às 18 boras

ENDEREÇO: Rua Feliciano Nunes Pires. 18 -

:tel. aU3.

DOCES
Aceitam-se encomendas de

docinhos em grande varie

dade; Tortas e Bolo de Noi
va, Sãlgadinhos para Batiza

dos - Aniversários e Casa
mentos.
Rua CeI. Melo e Alvin 17.

Tel. 3.416
._----,- j

Vende-se um "Snooker" marca "Brunwins'ki", com jo

go de bQlas e demais pertences, com pouco usa. Negócio
urgente 'vara desocupar lugar. Pequena entrada e suaves

prestações mensais.

Vêr e tratar na Casa "Radiomak" em_Santo Amaro ou

pelo telefone 3,293 .

-----'-

Alugqrn-se
Alugam-se duas Salas para Escritório.

Vêr e tratar à Rua Vital' Meireles n, 2

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



m�E���i�ía;'.'�:��OI��Ul�; :�"d:I��d:�t�,�,:::\�::: �Iiri iã� miu' V! i � O! o ti��nil�m'it�a��!,�o ::po�
<,

recebido informações de que dita-se que o ministro e .seus Haverá, como sempre acon- Amín, impôs o do senhor e i elos amigos mais chegados-ao vo", de Pôrto Alegre, edição ele 2 do corrente, insere o se-

6 pessoas morreram e outras companheiros estivessem ta- tece, formatura de alunos do .monsenncr P. G. Líbrellotto, elr. Jorge Lacerda. guinte comentário:
\

7 ficaram ferielas, no desas-' zendo uma viagem de ínspe- curso ginasial do Colégio como patrono dos quartanís- Lamentamos, elo. mesmo "Noticia-se a fundação de 'mais duas uní.versidades: em'

tre ele um avião, em que o cão sobre largo, quando ocor- "Dias Velho". Os alunos, tas. passo, que se não deixasse Santa Catarina e na Paraíba.

ministro ela -Vial?ão, Carlos reu o desastre. O avião era UnICOS interessados na res- Ao noticiarmos o fato, o aos jovens formandos o di- Lemos num [ornl elo Rio que temos 23 uníveraidades

Lazo, era passageiro. Não há um DC-3, de propriedade do tividade, escolheram como fazemos apenas para que se reíto de homenagearem as federais, além de várias escolas isoladàS, também federais.

maiores detalhes, exceto de Ministério da Viação. seu patrono o industrial e co- saiba que alguém está contra pessoas que, no entender de- Cremos que aí há um engano do comentarista ou um êrro

.• 'ifJ "1E i merciante Espiridião Amin. Amín, que é tido como um Ies, mereciam consideração. {de revisão. Ao que sabemos, o número é bem menor, em-

_________________________,_,_. A escolha realizada parece
_ I

bora a êle se deva adicionar o das universidades católicas,
que não agradou ao Diretor w-..............�......,..,........__'Y'_...�-..__.-...._.........-........,. que, embora particulares, recebem fartas subvenções dos
do Estabelecimento ou al- poderes públicos. Mas, de qualquer modo, parece que é um

guém outro. A verdaele é que O DEPUTADO JOAQUIM RAMOS E O êrro e um mal essa preferência pelo desenvolvírnento do en-

sábado, dia 5, o ilustre dire-
' ,- 'sino superior, em detrimento do ensíno de gra li méclio e

tal' do "Colégio Dias Velho", NOSSO MUNIC'IPIO primário, bem como do ensino profissional.
ao mesmo tempo em que ve- ,

"

Sem dúvida, seria útil e benéfico que houvesse a mais
tau o nome do Espiridião Durante sua recente estada ao município, de Ploríanópc- ampla oportunidade para a formação de profissionais n.

no Distrito Federal, o Prefei-

-1:]iS
três milhões ele cruzeiros berais e para a pesquisa cientifica, em todo o território -na

to Osmar Cunha teve oportu- para conclusão das obras da- cíonal, Mas, num país anele a metade da população é anal
nidade de tratar de diversos quela importante via públi- fabeta e há falta de técnicos e de operários e tra:-balhaclO1'es

CASTIGO DOS CÉUS /assuntos relacionados' com ca, obras estas já iniciadas rurais qualificados, muito mais interessante é canalizar 1'e

sua administração. Além de pela administração munící- cursos e esforços em pról do ensino primário e dó de grau
entrar em entendimentos di- pal. médio, especialmente o técnico-profissional.
retos com diversos órgãos dos Não podemos, pois, deixar Outra consideração procedentíssirna tem cabimento:'
poderes da União, inclusive o de fazer um registro especial J preferível é ficarmos com as universidades que já possui
Dasp, .o senhor Osmar Cunha do fato em foco, louvando a

.

mos e dotá-las de melhor aparelhamento e pessoal mais
manteve estreito contacto atitude do deputado joaquim competente e, portanto, mais bem remunerado (atualmente
com a bancada catarinense Ramos que, com admirável Os nossos professores uníversítáríos têm vencímentos írrl
na Câmara dos Deputados. A parcelas, vai colaborar para sórios) do que aumentarmos descomedidamente o número
pavimentação da estrada do mais êste grande empreendi- dessas instituições sem sombra de possibilidade de dar-lhes
aéroporto de Florianópolis, menta da administração Os- a devida eficiência, inclusive quanto a pessoal docente, pois'
trecho municipal, foi um dos mar Cunha. Aliás é preciso não pode haver tantos professores à altura para tantas uni
problemas mais visados pelo que todos os representantes versídades.
governador da cidade. O de- barriga-verdes .nas diversas Cuidemos, primeiro, ele alfabetizar o povo, de preparar
putado Joaquim Ramos, es- casas legislativas, sem dís- gente capaz para produzir e ele aperfeiçoar o nível elo en

forçado. representante barrí- tinção partidária, dêem sua sino superior já' existente.
;a-verde no Legislativo Fede- colaboração para o progres- Novas universidades, deixemo-las para mais -;

tarde,
ral, após vários. estudos, in- so de nOS3a cidade, que re- quando tivermos riqueza suficiente para tanto. As que te
cluiu no orçamento da Uni- percutirá agraclávelmente em mos, bem aparelhadas que. sejam e guindadas, verdadeira
ão, uma emenda que concede todo o país. mente, à altura da missão -que lhes está reservada, bastam

para a formação das autênticas elites de que necessita-

que o. sr, Irineu Bnrnhausen nGS oferece: O povo de nossa Capital
10 _ a zona industrial sacrificada pelo racionamento, vive um pouco descontente O senhor Professor Roland I Por outro lado, e com sen-

apesar de mais de 70 milhões aplicados ínutll- com o estado em que Se en-
Corbisier, do Instituto Brasí- tido prático que lhe deu a

mente na linha Plot-ianépolís-Jnraguá: contra o seu meio de trans-
leiro de Filosofia, catedrático sua atuação' na Campanha

20 _ aumento. eseorchante nas taxas da energ ía-raclo- porte entre a Capital e o
da Escola de Belas Artes da de Aperfeiçoamento de Pes-

nada; Continente. Capital Federal,' Secretário soal de Nível Superior, o Pro-

30 _ aumento. de 40% no. vendas e eonsígnações, re- A situação está no seguiu-
Geral de Assistência Técnica ressor Roland Corbisier apro-

rindo a Constituição e ameaçando o. equilíbrio ,e pé: Grande porcentagem dt( Ministério da Educação, a veitará a sua estada entre

econômico (lo Estado: los empregados no Comér-
convite. da Faculdade Catari- nós para lançar as bases de

40 _ ameaça, em virtude dessa tributação despropo- ..ío da Capital reside no
nense de Filosofia, realizará, uma colaboração frutífera

.

sitada, de êxodo das nossas fábricas;

I ':;oritinente;
isto é, no Es-

na próxima quinta-feira, elia entre os intelectuais de nos-

50 _ prG�biçãG de novos ínvestímentos em Santa Ca- craito, Coqueiros, e., mui.to.s
10 do corrente, às 20 horas e so Estado e o Instituto que

tarma; " LItros centros reaidenciais
30 minutos, no salão da Fa- dirige; sabemos efetivamente

.

I I lt I c1.Íldade de Direito, J'á anun- que S Sa consider'a Santa�o _ na Callital: nem uz nem' el e. lor iá" Ora, tôdos precisam
. .

,

'

ciada conferência sôbre o es- Catarina como 'Im do pon;hegar rmais ou menos as
' s -

• '.. •••••••• ••• •• ••••• tado atual da cultura brasi- tos de apoio fundamentais.............. - •• •. .... 'oito hor'as na Cidade para
iniciarem a luta diária. Vol-

leira e todos os problemas de para que os trabalhos do Ins-

A EXECRANDA CREATURA organização que com ela se tituto se possam desenvolver
- " �am, ú� maioria dos casos

relacionam. com êxito.
Jara casa ao meio-dia para

t
.

b t Interessado, sempre, atra- ••-;.-••••*•••*�••oI" � _-••••Desde JUDAS que se ven- per encem mars, aca res a- lOVa\}1ente às quatorze ho-
deu por 30 DINHEIROS, até dos pelo senhor todo pode- ['as continua,rem a diárid. vés dos v_ários cargos que tem

d· t·
" ocupido e, de todos O's estu-nossos las, que surgem IpOS l'OSO que sopra em seus OUVl- Para isto, positivamente,

asquerósos e repelentes que dos, a voz do comando para precisam de. um meio segu-
elos que tem realizado, prin-

causam ás.co aos que deles se a prática das maiores baixe- ,

'd d
cipalmente sôbre filosofia,

. 1'0" rapl o, e que eva estar
t d d' ·taproximam. zas, dos atos mais sordielos, . por u o o que IZ respel o

sempre em concl!ç-ões. Na
a uma valorização atual, O Tribunal Superior Eleito-São seres abjétos que ene- l1iais nauseabundos... máquina, evitando excesso

_ gresse, a vida humana, fa-, Esse serês não ficam mais quanto a si própria e quanto ral, ontem, apreciando con-
de �um.aça; auwe.ntando a

ao nl'lndo, ela cultura brasi- sulta do Tribunal Reg-ionalzendo estremecer os !!-licerces e0Í11 aquela serenidade que t"'
,

, po enCIa para ma,L,lilreS .ve.10- leira, o Professor Roland Coi'- de São Paulo sôbre a reaber-
,

da di'gnidade, da decencia, da nós outros temos ... Seus 'd d t tCl a es e ou ros rreqmsl 0$ bl'�l'el' que �caba de ser no- t'lra do alistamento eleitoral,retidão de caráter, da socia- olhares são esganiçados e J
.

t"
, �,a ,

bilidade, do convivi.o sadio brilhantes... Eles não pos-
e menor Impor anCla. meado Diretôr Executivo do esclareceu que deveJ;á ser rei-

I rnf.elizm�n te., (êsse nosso Instit'lto Superior de Estu- niciado em IOde J' aneirb pró�das coletividades. I suem mais o sentido do cari- I
'

bl
'

Esse seres ele conciência nho com que se afagam nos- s:�'v_rc 01' _pu IC?, o comel:- dos Brllsileil'os, tratará prin- ximo, ressalvado o' disposto
frouxa, de caráter podre, a- I sos filhos e nem pode convi-

:Iano, nao e:ta be� serVI- cipalmente dos caracteres de no artigo 60 da Resolução n,

cabam sempre como JUDAS, 1 ver com suas esppsas porque
do de conduçao. Vlvem se orio'inalielade da cultura' na- 5.080, que trata de casos es

roidos pelo remorso e incaj:la- I perderam o respeito humano,
utilizando ele carros que cio�al e da sua importância peciais em que haja a ne-

quando não são velhos, es- como mensagen1 para uma

J
eessidade do documento pelozes de andar à .luz do dia, perderam a amizade de seus

ombreando-se com .as mas- amigm e a consideração de
tão maltl::atados pela falta época de crise. interessado.
de assistência precisa a eli-

sas, porque ,o pavor do ato seus &emelhantes. tos veí,c1110s. f'o.'Y'J"�""""" �"-"-"'-"-""."""k�_""_"","",",,,,---,,-,,-,,,
asqueroso que -praticaram, -

d I t·t :NãQ�poderão estas Empre-não lhes permitem que se .Quan o e es ranSI am por sas, encarregadas dê servil'
sintam seguros ... Em tudo nos nas ruas, devemos nos I, I' h d CANTO_ . _ as 111 as o ' e ou-
eles vislumbram um ato de afastar com rapIdez, como

t Ih 't_ 'Ras me orar a SI ua-
vingança, em cada sombra quem se afasta .de um cao - � f

'

eles percebem um punhal danado, cuja baba contem à� ç�_._.,_,_. .;.__" _

agúdo que ameaçam suas vi·rus- da loucura e da maldi

carnes elllvenenadas pelo re-

RIO, 7 (V.A.) - As mer-: Tribunal deliberou a respeito

O BEN cadorias importadas sem li-
I
por maioria de votos, em ca

i ZIMENT_O DO
cença prévia e fatura con-

I
so referente à importação

NOVO CEMITERIO sular devem ser de,volvidas! de cortes de linho destinados

DOS INGLESES ao pais de origem, não se IRealizou-se domingo dia I justificando a �anção i�pos- a diversas pessõas, ápreendi-
30 'I' t't d r' I ta pela legislacao expeclal de I'

dos pelo Inspetor da Alfan-
no c IS rl o os ng eses ' -

• A •

I'
. d" sua' apreensão e venda em dega e que impetraram man-

a cenmol1la 1'e IglOsa o _ �. I
'

'b
.

t I N-'" C
. Ileilao. de acordo com a decI- dado de seguranca contra es-

enZlmen o c o ovo eml- _ :

t" 'bl' d' d sao do Tribunal Federal de- se ato ela autondade alfan-
ena pu ICO, man a o cons- , '. I ,- .

t· 1 P f 't"" O' i Recursos agora tomada. O degana.
nllI' pe o 1'e el osmar

Cunha, que assim atendeu a

.i LI sta aspiração local.
.

O ato, que tev� a presen-

ça de aLlt6ridades, inclusive Cal'u e o para quedas 'na-o se abrl'u
E ISCITO NO SUD -l\

representante -do Sr. Pre-
•

-J

PlB, - Ao fe-ito, bem cofiilo numeroso LONDRES. 7 (U.P,) - Um

Ireu
na Alemanha, perto de

, público, foi mjnistrado pelo piloto da R. A.-F. caiu de Bonn, e acaba <;le ser, revela-

Co·ncorda a -Inglaterra com a Rev. padre Bertoldo Bl'áun. 5.000 metros sem que o seu ela nesta capital pelo Minis-
- Para á população dos rngle- para-quedas se abrisse, indo tério da Aeronáutica, que -

reall'zaca"'o ses essa realização 'do Pre- aterrisar sôbre uma árvore. adianta ter' havido inquérito.
feito OS1na1' Cunha 'tem

I
Percebeu, com certo espanto, para

<

estabelecer as exatas
,

LONDRES, 7 (U.P.) - O povo sudanês seja decidido
I

grande significação e cor-! que nem mesmo se tinh.a fe- circunstâncias do acidente

Minis.tério' das Relações Ex- num plebiscito. O plebiscito responde à- naturais sentí� rido achando-se apenas um ocon:ido com o aviador, te

teriores informou que o go- foi sugerido em agosto últi-
t
mentos humanos. Por isso o tanto sem fôôlego. Resolveu nente Jimmy Jones, de 27

vêrno da Grã-Bretanhà con- mo. Esta deliberação, natu-: novo Ced-ritério dos Ingleses tanto sem fôlego. Resolveu anos de idade.

ralmente, . implicará numa! foi recebido pela população refúgio, mas caiu, ela altura Foi devido a uma colisão

reforma do convenio ele 1953. I com expressões, de - gràtidão de dois metros, e fraturou a de dois caças a reação, "Me
de que tambem participa o I e simpatia para com o Go- clavícula. teor", que Jones l'esol,veu dar

Egito. I vêrno lVIunicípa 1. I Essa história incrivel OCOT- o sa!to espetacular.

Plortanópolís, 'I'erça-teíra, 8 de Novembro. de 1955

Nótulas
-- <1< AQUELES que percebem vencimentos de 8 a 10 mil

cruzeiros mensais, CGm o. aumento. de 40% terão. mais ....
3.200,00. e 4.000,0.0. para enfrentar o aumento do <custo de
vida que aí já está, em virtude do. aumento do vendas e eon
slgnaçêes em 40%, ou seja, de 3 para 4,2.

Mas os pequenos, os pobres dos, Barnabés, que ganham
1.200,00. e 1.500,0.0, esses, CGm o aumento. de 480,00 e 600,0.0,
restarão fatalmente diminuielos! Vão. fazendo. as contas e

vejam se' é ou não é assim?
-

" O, POVO, agora na iminência de arcar com esses

aumentos todos, deve exigir elo Govêrno o mais rigoroso
controle nos prêços,

-
<:' COM a maioria que obteve, por compra, na Assem-

bléia, O. sr. Irineu Bornhausen está aquinhoando cada ami
go, derrotado nas eleições de 54, com um polpudo cargo. O

povo pagal'á tudo. isso. ...
-

<,< NENHUM lmpôsto pode ser aumentado, num exer-

cício, em mais de 20%. O ele venda e consignações o foi em

40%, sob o disfarce avestruzesco de taxa. Estamos informa

dos de que as classes produtoras irão 'ao Judiciário, para
anular esse segundo aumento, que, na realidade, fere fron

talmente a Constttuiçâo. Por sôbre a nulidade de direito,
no caso, há ainda a de haver sido votado em sessão ilegal
da Assembléia.

-
<!' COMO fim de OGvêl'11G é apoteótico o. panorama

morsa.

O dinheiro que vem do ato

monstruoso da traiçã,o covar

de, queima-lhes as mãos e

eles sentem uma ânsia feróz

ção ...
No rol sinistro que vem de

milenios, podemos, incluir

agora mais uma,"3.lma des
vairada que enlutou a socie
da-de e familias catarinenses.

.
\

Cuidado, senhores, com a

execranda creatura que aten
de pelo nome de ROMANO

WSKY, símbolo de cov.arelia,
da traição e da vilania ...

KOBAR

de ficar bem com suas cons-

ciências no dia que Ile livra
rem do dinheiro maldito com

que venderam seu modo ele
agir, de pensar, de sen.tir, de
opinar, porque eles não' se

cardou com uma proposta do

Parlamento do Sudão, no

sentido de que o futuro do

Ainda perdura aquela sen

sação de bem estar que as

familias sentem, quando po
dem ouvir suas estações pre
feridas sem � interferência
de outras emissoras.

. Com o abençoado vento sul

[ué caiu sôbre a Capital em
dias da semana finda, a tor
re da Rádio Diário da Ma
nhã (que devia estar coloca
da fóra da cidade, como
.nanda a técnica e eles sa

bem disso I) ruiu, possibili
tando que a gente escute até
o Repórter ES30, coisa que há
tempo não ouviámos. Mas in
felizmente ela voltará ao ar,
graças aos milhões do senhor
Todo Poderoso que tudo com

pra, até consciências ... Mas
como não há mal que não se

acaba, depois de janeiro nós
vamos ver quem póde mais.

Juno.

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

FACULDADE CATARINENSE DE
FILOSOFIA

Conferência do Professor Roland
Corbisier

VAMOS
MELHORAR?

REINICIO DO
AliSTAMENTO

Mercadorias importadas
IRREGULAR

DE 5.000 METROS

mos":
xxx

Interessante .observar, a respeito desse comentário, que
o Rio Grande já tem a sua uni versidade! E que o indícs de
alfabetização no vizinho Est"ado não é superior ao nosso!

MUNICIPALISMO E RURALISMO
A convite do Prefeito Os- I professor João Davi Ferreira

mar Cunha deverá visitar' Lima, a palestra do sr. Luiz
nossa Capital, no próximo Pinto será realizada no Salão
dia 14, o senhor Luiz Pinto, Nobre da Faculdade de Di
Diretor do �rviço de Divul- reíto de Santa Catarina.
gação do DASP, que, aqui,' Qu'anto à organização, o sr.

pronunciará importante pa- Prefeito Municipal .contará
lestra subordinada ao terna:' Com o decidido apoio do Cen
"Municipalismo e Ruralis- tro Acadêmico XI de' Feve
mo". Pela atualidade do as- reiro, presidido pelo esforça
s unto, a conferência de Luiz do acadêmico

�

Túlio César
Gondin.

Pinto está fadada a amplo É de se esperar que, no

próximo dia 14, muitos estu

dantes, funcionários públicos
e profissionais liberais, bem
com-o professores, participem
dessa reunião na Faculdade

de, Direito, para ouvir a pa
lavra de um técnico sôbre' es
ta doutrina tão discutida nos

sucesso. Aliás, Sua Senhoria,
profundo conhecedor dos

problemas da administração,
é, figura das mais conhecidas

,em todo o país, tendo publi
cado diversas obras que, em

muito, tem facilitado o tra
balho 'das administrações
municipais. dias atuais: municipalismo e

,Por especial cleferência do ruralismo.

Tal como recebí, vai a carta:
Em nome da classe dos ladrões, sicários, assassinos

et caterva venho protestar contra a alusão nefanda fei
ta pelo senbor Guilherme, o Tal, sob o título de "Ná As
sembléia BORNHAUSEANA", de domingo.

Alí se lê textúal, clara e literalmente: "A esta al
tura, o líder foi interrompido pelo Gestas, que empol
gara a Presidência" ...

Não podemos absolutamente permitir, senhor Di
retor, que um jornalista como o senhor Jú Ramos di
minua o#conceito do qual o venerando Predecessor Nos
SO fruiu durante séculos.

Gestas teve o honroso epíteto de "mau ladrão".
Assassinou, cometeu latrocínios, implantou o terror, de
predou caravanas etc. no seu modo típico d'e lutar pela
vida.

Nunca jámais, porém, foi traidor.
Os GESTOS de traidoresr são típicamente "1'oma

nowskianos".
Pelo chefe da quadrilha
Dimas La:tro FURibundo.

xxx

De acôrdo?
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