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ANUNCIAM AS RADiaS .QUE o SR. PRESIDENTE DA REPOBLlCA, A CONSELHO DE UMA JUNTA MEDICA, DEVE PERMANECER AFASTADO
DE TODA E QUALQUER ATIVIDADE. EM VIRTUDE DISSO, o SR. CAFÊ FltHO PASSOU o EXERCICIO DA P'RESIDÊNCIA AO' DEPUTADO CAR
LOS LUZ, PRESIDENTE DA CAMARA. LOGO APÓS HAVER ASSUMIDO o CARGO, O NOVO PRESIDENTE CONFERENCIOU ·LONGAMENTE
COM OS SRS, MINISTROS. 'o DEPUTADO CARLOS LUZ, COMO SE SAB[ PERTENCE AO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DE MINAS GERAIS.
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< ,�.' �:·_iiretr�leo em S�nla Catarina

i Arruda Ramos i rio d. s. C.tarlna ! I Ixtratdo em Ta�gara e entregue uma

1 Do':���;� F. -,
<

Ano XLII
. oi'

.

EIO,����f���li���S�!l�i?O �?a�i?��t, �
: de Aquino • N. 1!.319 i Comtssâo Parlamentar de Inquérito sôbre a exploração do

'I. !
, [petróleo no Brasil e a situação da "Petrobrás",

••••••••••••••••••••Gi
,_

Também estêve presente à sessão, acompanhado pelo
l'.'diçfw de hoje - fi págmas Florianópolis, Quarta-feira, 9 de Novembro de 1955 (!r'. 1" deputado Valdemar Rupp, o sr. F, Saião Lobato, engenheí-

--- ro-chefe 'ela Divisão ele Geofisica do Conselho Nacional
c10 Petróleo, que fez entrega ele um vidro contendo

n1lve' rOsa' rllo �a Revolu'ça-o 80Ic�evl'sta petról�el���raí��.n�ea���i�;PiOascat�r�n�n�� ud� �aen;ar�e
um laudo de sua autoria, o engenheiro Saião Lobato de-

,

f clarou que o óleo exibido tem, realmente, características

_.
bm acentuadas de óleo parafinado e asfáltico, em face. de

.

. """
sua densidade, Acrescentou ser a existência cio ouro negro

Feste]OS comemorativos.. Nãoltiveram a nõte bélica l·á .radi. �aquela região l�m fa'to con��'eto, muito eJ:nbor� ainda se

,

.

l'.IIio
, ,rgnore a extenaáo dos lençóis. Ao concluir afirmou que

otonal..Pediram amizade entre-és nações. i\ nova polífica. Itentativas promissoras deverão ser realizr:_das, através de

,

MOSCOU, 8 (U, P') _ O ela política Internacional da grandes potências,
,�.

Respon- gagern e voltarei com uma informado das declarações. n,ovtas s>ond��enSt e bconseqr l�etntes lPerfu1 raçotes1, Tevndlol en:
f'

.

1 U
,-

S létí
-'.

"d d ' t d Ih
" IV1S a exposiçao am em et a pe o cepu ano a cremar

des 11c de on .em, comemora- ruao e ovie .ica nao e apenas en o a uma pergun a, u- me ar, porque ouvi aqui ele Molotov comentou, S01'-
R êrca rí Il

-

trolíf I 1
.

Uva elo '38.0 anive,rsário da um gesto díplomatíco, mas' rante recepção no Kremlin, muito boas êoísas''. Poucos rindo: "E�tá inteiramente' pU_l'lP, abcerca ed a �l'�çoes pe, r? � erads nEo tval_e e10 ElO CtlO
_ . .

.' ,I
I

' ., , I elxe a l'anrrcn o val'lOS mUl1lClplOS o
.

s ac o c e San a
I ";'revolucao bolchevtsta, care- uma campanha serra da par- Molotov elec arou que "che- mmutos depois, o prnnerro certo":' Molotov fez a decla-.'

C t',
'"

d t de O d T
'

_

,

'd 'h I" �, b b
.', - , a arma nota amen e Os e caca ar e angara e consí-

ceu da nota bélica caracterís- te o governo para me, orar: guei a Moscou com oa a- ministro Níkolal Bulganin racao pouco antes de partír. I
.'

'
'- l' , ,-

,

_

ínt
. ,!

_

' .' . dernndo as conclusões elo engen lel1'O SaIao Lobato a Co-
tica, Calcula-se que tornaram suas relações ln ernaClonalS. t J-�"'''..,/''l_'-'' .. .,. - .,. .r50..-_ .;- '!-.fiIj._.._....iIf< u..-..-..(II.;a�_._,.J-w. - .,..� .,.

.._._ w.--.,..".IQ�.,._Jll. I
• - \. •

-

.'- "

parte um milhão ele pessoas. .Kaganovich
falou perante I J' I- , '4 !

ll11SSaO resolveu visitar aquela regiao, o que fara oportuna-

O. d"_,sl'ile militar durou 20 mmerosa aS:3J,istencia,' no.. usee Inose - prepa ra
Inente,

�_
... .....: I"�·_��.-v.-�--...............w�...........�_....• ....-....._.............�

minutos e acredi�am alguns Teatro B�lsho:'"na vespera i ; 5 A RECLASSIFICAC
-

O DOobservaelores que IStO se derve do 38,0 alllversano da revo- J RIO, 8 (V. A,) - ° sr,' a clecisáo inicial tomada du- Após os trabalhos, parti- '. '

.

j
A

ao fato de quererem Os russos lução bolchevista, Disse que Juscelino Kubi?'schek apre-' rante a nova . reunião. de cipantes da rellnião infor-I
l;essaltar a nova politica con- es�a nova tátic�... �,ivera t,��to sentar� à nação, na sua prj- � técnicos (domingo, das 10 maram que o sr, Juscelino FUNCIONALISMO
ciliatol'ia, talvez por causa eXlto q,ue � m,a!?Ila d�� ?Ir- meira mensagem anual ao

I
às 14,30 �óras) promovida Kubitschek pretende subme- I

ela reunião dos chanceleres, cuIas razoruveIs nos palses Congresso, "dt' forma coor- pelo PresIdente eleito da ter os estudos das metas de Alinda na-o apr'ec'lado pelo plena' rioNo desfile, muitos empu- burgueses" agora pereebem denada e ha.rmônica", o seu [República nos Escritórios da seu. govêrno - tão logo se-

" '. .

.
,

' I
nhavam cartazes, exaltando �ue a política base�ela �os programa de Govêrno - foi � Cemig, em' Belo HOÍ'izonte. jam conclui dos .

- à critica f It d d C
I_

as virtudes do. comunismo e IUgoslavos, Mas rOl conflr- �·_.·_....'"i?'w.·.·.!".·.-.........._-_·.....-.;.._-.........- .............-��...........·_-..·v·"""...• .....,..,. e à discussão dos altos ór- por a a e parecer
-

a .omlssao

����:�� :�::!���\Jee�:�af�� :0���d�U;or�!��'�ne;:1�0��m �� I ,O POLACO JA' FALA �i�s d�e ��1:1:d��ól�a�0�\��l;:� de Financas
nes, instulat10S nas muralhas :lomínio de Moscou a outros

'

- são, "seja elaborado' o pro-
>

do Krel'i1lin, '8-e apelava de paises comunistas europeus, Pela boca do Adão Miranda, está o polaco na
grama definitivo,

RIO, 8 (V, A.) Não foi suB,.:go,mis�ão, que ,alnGa está

quª,ndo em vez aos manifes· insistiu a Dulles para que i
colunas dos jornais, falando,

:' ....r·e' 1'1111' a-'"
a-�iado" pEl'lq. p1É.lia1J.\io" da por concluir o -estu4o sôbl;e

I Q" t'f' t·
- -

t •
Pal'tic ip'aTanl co v C'a'mar'a, o,n'-tern o ·pro]' eto gu"',· s n ve en'lendas f A ;, cl

tantes',' que' .eleosem vivas. "es. 'evise o plano das potências lJl'3 JUS 1 leal' a raH;ao, mas, nao eUl,{} l� '" 'a . o .. c:Z U,e a-

.
.

., mo,.�atac-a�mi, .".:. -:� -.
.,

.

':'"
" _

ao;
. góvel'fl,íl'dores, ;lóv18 'Sal- .tl''''tlt,.":tl,4l- ·1;éélassIDÍl.i:t61iá'-���':::�; c.,,:;õ'es à ·.j.lll-Urensa,""-::. dizendo.� .� nonta"-"'eos'" Resl)Oncll'a " di�.,lclas pa_rn., _!L,uni,ÚÇ.;l:çâo.ela " ',.. -, "", 1� 1 ',T' - '.-

'"J ,...." "'''' ,MA) ""'" • -
.

,X::u.;'l'. .

. ":_.
'

.

, ' ,

' '.' _ --

I Ora, Jlçm eU,..n.em íli:;-'ilusü'cs :: SM:tlÍure§ ;.('<I(aO, (e' .NrmQs, e- ana!'.! SérV-idoi;es' ''p�6licos ctvis' da que seú ponto dê vistà- pes.,..
#.<.ot,�t):d� ae-il - apeJos, mas Alemanha:. --' :'1unes, do Amapá; o sr, IiU·

.m vociferár� COl11i!l' noub'a: Os pontos p.rill(;'jpais apre- p, '1', B" fomos ag'entes da il'aição, llt'lo {fHe lião
;'1 R LOjJeR; o deputado Coa.

União, O projeto chegou (lao soaI sobre a nOl'Ja tabela, é

ocasiões, E o Zhukov respon- ;(m,tados par Tito foram de I
nos cabe cullla nesse negro ellisóllio da vida líoI1- ser í'ncluíc1o� na ordem de que ela não melhora coi-

t" 1" t C t
' c.lci N unes, Presidente da dl"a, n'as fl'cou eVI'c'lencl'adc 1

'

"I t
dia às sauelaç'ões, Pela praca ::tue a Alemanha eleveria ser I

'ICa (e �aH'::1, a atma, .• sa a guma,. ·prmcrpn men e-

_
-

1
�, -

A

t
.

l'
'

t
Comissão de Valorização da C·"'lle ele na-o ·poeleI'I'a ser vo- Tlar'a os' pequenos. funcI'olla'-

Ve'rmn.lh" desfl'lararn s.olda. ·.1eutraliz::ída em vez de atraí- ,,,,MO um p::tl'cn 'esls .para re eTu-me ao au or .... '"

v. "'" • r
• Amazônia; numero::;os técni·', '

de Infantaria e Aero� :le aos blocos ocielentale ori- das dec arações, ao Adão Miranda. tado, pOlS que nem-sequer a nos que são os menos con-
dos n 1 1" t'

·;os e p:lI'lamental'es, ,... '.-(
-

d F'n nca h t pI d B t
,

t I t d A' I mtal que são necessárias ga- COi! leça-o la CInco ano.> e, ne.sse empo, ja o �ombsao e 1 a
,

s c e- em a os, aS'a que se ve-

nl:j,u 'ica, cae e es. as eac e-

I
Foi designado o engenhei- b

1 t I b t rantias coletivas ele S2!Hl- vi lamLcndo OSS03 na l)ol'ta ele todos os partidos. gou a dar parecer so re o ja que, enquanto os chama-
mias Mi i ar e Nfliva , a e- � 1'0 Lucas Lopes p::ll'il COOl'-

-

t' !:ª,nça contra possível agTes- ElE mesmo declarou, em entrevista llelo rádio, trabalho ela sub-comissão, elos aumentos horizontais ou
rias de artilharia an i-aerea

r
_ denal' os estudos dos diver·

1,' -São aliada e que a unificação que ning'uém pode ser idealista de hal'l'iga vazia. por ela nemeada. Esta mes'- sejam oS trienios, são, ape-
e peças de campan:la U.e pe- _ ;os grupos de trabalho, e a

.

.

b d se deva realizar por etapas, Se nãO' pode ser, não seja coisa nenhuma, para lna, apesar doe ter trabalhado nas de 100 cruzeiros para Os
queno calibre, Foi o serva o

nio fazer 0,3 papelões que êle faz. discriminação das ativida- sábado.e domingo ainda não pequenos funcionários, para
rigélrosamente o protocolo Erich Ollenharuer, chef'.'! elo j, 1e' ch n r es g'

'

t'd
'

I' tI'
- QiIanto à mL.•roa elo Adão é'Ôbl'e II1�tl"I,ftO<�,

·c,,, L' 1.;11 • II 1 G ess TU· examinou as nove emendas os que 'g'anham mais esse au-
usual do partido, Ao súbir�.ao par 1 o soem IS a (e OpOS1ÇíW .

._ ",,,. -
, ,

ela Rer)úbllca de Bonn tam-' Sal1ldús e Snlls, lião é comig·o. Não exerço cal'go
pus, 'que, pela sua complexidaele, menta é de 700 cruzeiros,

mausoléu ele Lenine-Stalin" Em seguida ao encerra-
*'

.

l' tI' 1 bém, fez pressão, hOJ'e, J'unto '. em comissão em nenhmll c1êles. O cargo que exer- exigiam um estudo mais acu- E acrescenta o deputado
Iam ae lan e Bu ganm, K lru- " menta dos trabalhos, foi dis. d H
shchev e Voroshilov, presi- de Dulles para alterar a polí-I ço. lW IAPI é efetivo. Conquistei-o por .coneurso, ra o' ouve quem sugerisse Pereira da Silva: "Seu obje-.

I sern pistolão, há dezoito anos. r tl'ibuída à imprensn a se-
que a Comissão de Finança: tivo foi, entretanto, atualizar

dente do Supremo Presidium, tica aliada para com a 1I.1e- .;uinle nota oficial:
,

1 manha, E conferenciaram I
Devo a Getúlio Vargas, o direito de ter opinião ;-lesse parecer verbal em ple- a situação face' ao aumento

Seguiam-se Milchsll Peruv - "Pretende o Pl'esidente e-
,

"
"

t d I I t' clurante 3" minllto·s, Os s/o' - I
:8e111 precisal' vender-me, nem curvar minha cabeça nário, Mas, isso seria impos- do custo da vida, E acres-

cmn, mmls TO e ne uso na e u 'eito 1)01' oe
,-

1 a
'

eialistas sug'eriram cantatas aos lloderosos do. mo'meHlo e nffm anilar ag-arra-
l, 'aSlao c e su prl- sivel,

-

c1adR a complexidade centou o deputado, que 'goS-
Ellerg.iil elétrica, o ex-pl'i- meil'H ll1cns::lgem anual ao

, _,

t MI' entre 03 governos alemães ele do à easa:ca Ilêles, da materia, taria de apresentar até um

�����i:�il���:��l'es�;:���v, cl� Leste e Oeste, em comércio, Voltando ao 11oIaco, o que êle precisa explicar �:,�1t��,e!s�,('�;l.C�ontl, �:re- substitutivo, mas não quer-'

Con<:elho, lazal' .Kag,,'novl'ch comunicações e outras ques- são as suas correrias de neg'1'o fug_ido; o vo,to CO-11-
' . , '. 1,:< ,e e orm, co- O próprio presidente da que o compreendam mal. As-

_" ' ,rdenada e harmônica, o seu

e o ministro do Exterior, �ões técnicas, sem que isto trál'io as emendas que dias antes subscrevera; os Comissão de Finanças, de- sim sendo, vai deixar C01110
,

r h llCíUdos de segurança e imediata desistência e
programa de. govêrno, que_ putaclo Nelson Omegna, acha está e aprovar o proJ'eto tal

Vyacheslav Molotov, Depois lmp lque no recon ecimento no setor econômico será um
�llall'

.

os vI'ce-presl'dentes lo regime comunista na zona aquêle um milhão de cruzeiros que êle disse a mim
b

que não será por mais de como se encontra, para que
_� " desdo .ramento e aperfeiçoa·

do Conselho MI'koya.n e Ma- )riental da Alemanha, Os so- e aos Deputados Braz Alves e Olice Caldas,' ali 72 horas de espera que o uma revisão, a seu ver fatal,
.11ento do trabalho "Diretri-

"1'111 Sabul'ov, cialistas não se acham satis- nas Caldas da ImllCl'atriz, ter-lhe sido of"l'ccic1o, funcionalismo vá desespe- se faça em plenário, quando
'" .oes Ger'ais do Plano Nado-

feitos de que os aliados este- para que êle se vendesse ao situacio·nismo esta- rar-se, E' melhor, l�ara todos, o assunto vier a ser ali discu-
.lal de Desenvolvimento".

jam sós 'explorando com os dual. aguardar-se mais um pouco, tido, Penso - termina

O t
'

f'dI' t t O
"Para isto está· organizan- a fl'n' de qlle o tI'a.balho des- f

russos em Genebra as possi- res o e conversa la a, (eSplS amen o. "- que uma re 'arma, como a

bilidades de iniciar a unifica- Plaho.de Obras não foi l'egeitado antes, inclusive
do uma série de grupos de

ça ao plenária mais perfei- que se'pretende fazer, nao

.qão. Duvidam qUE: a neutrali- com o voí,õ do polaco, porque o P. T. B. resolveu trabalho, integrados por to, deverá ocorrer de cima para

elade seja um preço muito al- apl'Oi'vâ-lo com emel1das moralizadoras.·.
cécnicbs e parlamental'es, O deputado Pereira da baixo, mas de baixo para ci-

t I
- Q t

" .

t 'I
-

. que sob sua orientação dire- SI'lva, que f'ol' o I'elat d ma"
'0 para os a emaes pró-oçi- uem em a conCIenCla ranquI a nao espera o

ta, deverão 'elaborar estudos
ar a ,

dentais para conseguirem a resultado das eleições para definir-se e' nem anda
Jásicos e sugestões de leis e

�...........�...........-.........................-�...............-..-��....- ••

unidade nacional. foragido, escondido, corrido, subornado. - WA'INER PERD,EUTELMO RIB""IRO
�tos administrativos,.

Declaração de Mo.Jotov ..,

:,t��;�:�i::���:o��v���� �segreg�açaõ��ra-c"faT�' O TEMPO ;::l.����\�i:!�';a::�lJ;:: i �,:�E!::;��:��!;):�:::i�
sinuou. com insistencia, que I

1 Prevísão do tempo. até às rique Dávila, o Tribunal Fe- Russell e Cunha Melo; e, ve-
voltará a Genebra Ievando WASHINGTON" 8 (U, P,) apoiou unânimemente as de- l4 horas do dia. 9.' deral de Recursos denegou, dficado' o, empate, o Presi-

:lavas propostas à conferên-
I
- A Suprema Corte declarou cisões da primeira instância, Tempo - Instável.' dente do TER acompanhou-

da dos chanceleres das 4 a inconstitucionalidade de a respeito do assunto, Uma Temperatura - Estável. ontem, o pedido de habeas os, de .acôrdo, ainda, com o

................. i••• 'qualquer mee�ida visando a de sentença, que deu causa ao Ventos - Nordeste a Su- corpus impetrado em favor Subprocurador Geral da Re-

recurso, afirmava "estar li- este. do jornalista Samuel Wainer pública, sr, Alceu ...Barbedo,
TERÁ ALTA O sagregação nos parques pú-,

quidada a doutrina de possi- Te}nperatura - Extrema pelos advogados Evandro

I
que também se havia mani-

-

PRESIDENTE blicos, carppos de esporte e bilidades ig'uais, mas separa- de ontem: Máxima 25,1. Mí- Lins e Silva e Haribel'to de festado contra a concessão

8 (U P) O I canchas de golfo O tribunal das para brancos e negros, oima 20,2" '; Miranda Jordão, do "habeas-corpus".
DENVER, ,,-. ,

- ••_•••••••� _
• ..-__ _.-..- ,.•••••••••J'.- .-••.- "' 'I'- ,.. '!',. ..

presidente Eisenhower sairá
sexta-feira do hospital e via

jará para Washington, Os

médicos todavia, afirmaram

que não será antes de fins

de Janeiro oU Fevereiro que

poderá ele decidir quanto á

Isua candidatura as eleições, .

As informações não indicam Depois de um novo con- 110 comum nos processos

não es,teja ele disposto a gO-1 tacto, ontem, com o Minis- psíquicos de obsessão:.\

vernar a naçâo durante um I tro da Gueáa, o deputado Respondendo a uma, per

segunda termo, O dr, Paul Armando Falri0 I
declarou- gun ta, disse: "Os problemas

Dudley White, espeCialista nos: "Na minha opinião a I de disCiplina pel'tru1cem à

em moléstias cardiacas, de- situ.ação est-á; calma, A guer- economia interna das corpo

clarou que neste momento as 1'a de nel'vos desencadeada rações militares, mas deve

notícias sobre o estado do pelos arautoE; do g.glpe e da mos éonfiar flos respollsá
coração do presidente "são ditadul'a é constante e ine- veis pelo primado da ordem

as melhores passiveis". xorável. Mas isto é fenôme- !l.a 6rea elas FÔl�ças Arma-

"Coolleração com fatos e não

� palavras"
'.LONDRES, 8 (U, P.) - O

minÍ2,tro de Defesa da' União

Soviética, mal. Georgi Zhu

kov, declarou que o país está
...se esforçando para "l'obusts
cer a coop'eração pacifica e

confiança entre as nações,
por meio (le fatos e não de

.:

palavras",
Em discurso pronunciado

antes do desfile da praça
Vermelha, em Moscou, diss'�
que "em sua política externa

.

o governo soviétic0 é guiado
pelos principias de Lenine,
de co-existencia pacifica �

continuação ela luta pela.
causa da paz, A URSS não

,esquece que existem setores
�m certos países que se es

forçam por destruir a causa

da paz. O povo soviético pode
estar certo ele que o pessoal
das nossas forças. armadâs
continuará a defender os in

teresses nacionais de nossa

patria socialista e o trabalho
pacífico de outros POVOS" A

emissora ele Moscou teans
mitiu as cerimorlias come

morativas do 38,0 aniversário
ela relwlução bolchevista,

A nová política Russa

MOSCOU, 8 (U, P,) - La
zar Kaganovich, primeiro vi

ee-preúdente do Conselho de

ministros, declaron, ontem à

llPite, que

das, inclusive o seu coman·

dante-chefe, o Presidente da

República".
Interpelado pela reporta

gem sôbre sua 'visita ao Mi·
ni.stro da Guerra, declarou
inicialmel�bl o deputado Ar,
'mando FaLcão.

- E' eXª'to que novamen
te visitei, ontem, o general
Teixeira Lgtt, em .seu gahi-

nete" Como brasileiro e_na I - Feliz do povo qU,e;, nu
qualidade de repl'esentante ma hora de tantos eqUIvocas
da Nação, entendo que é útil I e alucinações, como a atua.!,
procurar, vez por outra, o tem à sua disposição, em

Ministro da Guerra, sôbre posto-chave, um homem da

cujos' ombros recai f?:ra.nde energiã bem orientada, da

parcela de responsabilidade pureza de sentimllntos, ela

pu. manutenção da ordem e nobreza de propósitos e da

11,1.1 preservação da lei. firmeza democrática do ge·

K Uicrescentou:, -nel'8.1 .Tebmira Lott,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Esta �epartição, pzla rêúe de viveiros Ilorestats, em

cooperaçâo, que mantem no Estade, dispôe de mudas e se

mentes de espécies flercstais e de ornamentação, para tor-

IlleciIDcntõ
aos z.grtcuttores em geral, interessados no reflo

restamento de suas terras, além de prestar toda oríencação
técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob
tenção de empréstímos para reflorestamento no Banco do
Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos.

Os interessados em assuntos florestais, para a 6bten- -a.-

ção de maiores sclarecímentos e requererem

antorizacãil'l
O te.itor enco_ntrarA, nQlUII eo-

.- ,
luna, ínformaçõea Que nec . aiia,de Iieençapara queimada e derrubadas de mato, devem diàriamente e de imediato:

I dirigir-se às Agência!'] Florestais Municipais ou diretamen- JORNAIS Telefuu
,-------- ---�------ . -

·t d' S t DtO 6 O Estado 1.02%

PÃI.I :<'-'

COJ I!�a�����!;y�::ao.
SI

uaC:i:ar::at�:n, ::5.
nmon n.

�i*!:;:ieT����::::::::::: Hr!'

S
e e one .

- -

I!np�ensa Jfieial .,...... 11.688

, I ���legJ:'áfiC{): Agri9Un, _, "'!odanõpoUs, S. C. HO��;;:a��:

"�/fA '��-'<�fJ I V'I' g com 'segur ça
���l:�����::::::::::::: HH0IJ1IAfITE TODO DIA a em d,O Militar ... :: ... :...... .. 1.117-

.

.

São Sebost íão (Cllla de

/'1 '" �. nos \lAVeJOS e rapidez M:t���:l.d;··b;;t;.�··",�: :::::

II'i't
so NOS CONFORTAVEIS MICRO�ONIBUS DO C�O;M�O;O�a ÜR-········"

", ",
� • ,.. RIPIDO "SUL-BRASILEIRO» �::�r.�:t.�mb('r.�..:.;;: 1111

i1l ... � �
. Florlanôpolía - Haja' _ Joinville �_ Curitiba Po��:i� "('s';l�' 'é��i'8�,�i� �:���. :;p ,� , Policia (Gabo' Deleitado).. l.i!U.-;.......;;;;-�----�-�- ._,.- - -..., COME�\_NHIAS D.'

Age"ncía :
Rua Deodoro 6squina:da TRAN8PORTlI8�----

I • Rua Tenente Silveira AÉRilO
TAC ...• ...........• ...•. 1.700
Cruzeiro do Sul ..... .. Z.1I00
Panair ......•........... 1.111
Varilt .•• 1.121
Lõíde Aéreo .. 1."'01
Real , . . . . . . . . . . . . . 1.1'8
candínavas ••..••.•••••• 1.100

, HOTEIS

'Lux .,

.,..................
..021

Magestie 2.276
Metropol '.. 1.147
La Porta ,.... 8.321
Cacique _............... I,"'""
Central . . . . . . . . . . . . . �.694
Estrela ; .. . .. .. . .. .. 1,171
Ideal ..........•••...•... '.•i.
ESTREITO
Di8Qu, ., , .

2

mobiliária Miguel' Daux
Tem.a venda
Uma casa a Avenida Mauro Ramos
Uma cal'a a rua Visconde de OUl.'O Preto
Uma casa a rua Deodoro c/1'3,50 de frente e 46,60

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

Estreito
Uma casa a rua 14 de Julho
Uma casa de madeira em Barreiros
Duas casas 11'0 Morro do Geraldo-Estreito
Duas casas e eum terreno para loteamento no Morro

do Geraldo '

.

Um lote na rua José Candido da Silva - Estreíto
Dois lotes a rua Moura _ Estreito
Dois Lotes no Bairro de Fátima - Estreito

Quatro lotes no centro da cidade
Quatro lotes em Londrina - Paraná
Tem" compradores para casas em Florianópolis des-

ele cem a quatrocentos ruil cruzeiros.
Negócio a dinheiro.
Informações na IMOBILIARIA "MIGUEL DAUX"
Rua CeI. Pedro Demoro 1541 - 1Q andar Estreito ou

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

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

:rRE:!"VESHBUIARES
\ PARA AS Ji'ACULDADE8 DE DIREITO, FILOSOFIa,
t MEDIÇINA, FARMACIA'E ODONTOLOGIA.

CURSO:'BOSCO
,'1\latl'ícuHt: Livraria Líder, até 31 de agôsto.
'Informações: Local acima ou pelos telefones .2316 e

3661.
r

Início das aulas: 1 de setembro.

Ijano..
, '

Anc> Cr$ 170,00 23 domingo - Farmácia Noturna _ Rua.Il'rajano:
Semsltre Cr$ '0,00 29 sábado (tarde) _ Farmácia Esperança - RuaNf' Interior
Ano ,., Cr$

.

O,OQ 'Conselheiro Mafra.
-

.

Semestre ." Cr$llO,O.o BO domingo - Farmácia Esperança - Rua Conse-
Anúnc.i J_ �ediante -ontrâto.

Ih i 'o Mafra.Os Orll€ln '\18, mesmo não pu- eI. ,
•

' •hlicados, não serão de olvldos, O SerVIçO noturno sera efetuado pelas Farmácias
A direção não 18. r.esponaal ilha Santo Antônio e Noturna situadas às ruas Felipe Schmidt,pelos co ncettos emít: dos no. a:'-

.

ti&'o, IlIlinado!:. 43 e Trajano.
A presente tabela não poderá ser alterada sem pré

via autorização dêste Departamento.
Departamento de Saúde Pública, em setembro de 1955.
Luiz Osvaldo D'Acâmpora - Inspetor de Farmácia.

Florjanépolis, Quarta-feira, 9 de Novembro de 1955
--_._----

MINlST�RIO DA AGRICULTUk'A
SERViÇO F�ORESTAL

DELEGACIA )<'LORESTAl.
.REGIONAL

"4.CORDO" COM O -ES'rADO ))1';

S.\NTA CATARINA
'a v I S O

. A Delegacll1. Florestal Regional,
no sentíd» je coibir, ao máximo pos

sível, a::1 queimadas e derrubadas de mato, afim de impe
pedir os desastrosos efeitos econômicos

.

e ecológicos que
acarretam tais práticas, terna público e chama a atenção
de todos os propríetártes de terras e lavradores em geral,
para a exigênci� do cumprimento do Código Florest.al
(Deer. 23.71)3 de 23-i-19�4) em todo o Estado.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO
Nenhum proprietário de terras ou lavrador puderá

proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,
com antecedência, u neeessâría licença da au�oridade flo
restal competente, centorme díspêe o Código i"lorestal em

seus artigos 22 fi 23, respectivamente, estando os infratores
sujeitos a penalidades.

BEFLORESTUn;;NTO

�8RTNATURAS
Na Caz;ltlll

o .ESTADO
_( ....... ) k.

.....D...INISTKAÇãu
Kedaçlo e Oflchalll, à rua Con
selheiro Mafra, n. 1511 Tel. 1022
- Cx. POlltal' 1111.
Diretor: RUB:aNJ s: _A.IlOS

Gerente: DOMINGOS r. D.
AQUINO

Kepreeentalltea :

Representações Á. S. L"rA.
Ltda.
Rua 3ena«!or nanta., ",O _ 1°

andar.
'I'e1.: 22-ó924 - Rio d. ] ..neiro.
'tua 11; de Novembro Z28 fiO

andar ula iII _:_ S10 Paulo.

lNFORMAÇOES
UTEIS

1"8ANCOdeCif�ITO POPULAR'I. ; AGRíCOlA- 1- . I
'

'RMa,"'� 16 ,.,
I F'LORíANÓ�OLIS - 5,6., ('ãiõ.rtn6; '...

.

I
I

{_NDICA'DOR PROFISSIONAL:
DR. RO���:ASTOS I

MARIO DE \_ARMO 1/ J):.�=_�.Com prátlcaHÉ�;C�OIPIt.. 1 816 C��!�� O
O

RUIi Vitor Ioairele., flO.'DRA. _.r a-YSLAVA DR Y T
...05ATO DR. WALMÓR ZOMD Fral,c18CO de Anil e lia Q:anta,' CLíNICA DE CRIANÇAS I'ON.: 1.468 - FIGrianópoU�n JUC>.l:I

-

I
Can do RI,o de Janelr.W. AlUSSI

"

fiLHO
6 G�CrIA I" _- CLINICA MÉDICA ADULTOS. DR. MARIO WEN-[l",,,'çu-tlo !t,par,etilo ""'.1I1nUrlo 01 ..1_._.. !;le.a .cu a e .,.u CARDIOLOGIA Doenças Internas DHAUSEN• TUBJlRCULOSII do... d. Ihtllclu 'a UlI\Iy"ru Contult6rio: Rua Vitor 'Iel-R.;.DIOGRAFIA I RADIOSCOPIA I .Ida�e li. Brufl filies, 22 Tel. 26711. CORAÇAO _ FIGADO _ CLíNICA MÉDICA D:II ADULTOS

I DOS PULMOBS 'Ex-h!terno. )lor eonc.rao" .a- Horários: Seltunda., Qu...rt.. e tUNS _ INTESTINOS I!J CRIANÇASCirurgia do Tor:n ternldate-E.cola Sexta feiras: Consultório - Rua Joio Pin.- .�pIC�S -

"'ormado pela f'aculdade Nade- (S.nIc. do Prof. OctAno'" Das 16 às 1,8 hora.. Tratam�nt(l moderno da to, 10 - Tel. M. 7611.CIRURG A 'L1NICÁ ,1'
&I I LI) Consultas: Da. "' li • lior- ,.

1 J.
i nal di! MedldulI. Thlloloclllta. r cue. ma Residência: Rua Fdipe Bela- SIFILISG:t:RAL-PARTOB
Tleicclrurglio do HO'lJltaJ N.; Ex-Iaterno cio Serviço d(- Orar- midt, 23 - 20 IIndar, IlP'. 1 _

Consulto-rio _ Rua Vi t
,Residência; Rua J1st....�n I.,St>rviço cOIDI'ICltQ e u�.e!IIH- rê. 1la1L:Ja, Il:II1 '.ii> Hoapltel L A.. P. :m. :T. C. T�l. 8.00,g. c 011' 'nior, 46. 'reI. lI.8U.udo daa DoaNOAS DI! SL"l'BO- I

Cono dI! eapeclaUaaç" .ela! ..

lio Rio Ii� Jaaelro :__
�_____ MeireJIes, 22.RAS. co� moderno. m�todni .e; S.' N. '1'. Ex-I.tu.... e :Ix..., D1.� Medico do HO�Pltal de Caridade DR. HENRIQUIiI PRISOO HOItANIO:diagnósticol e traiamento. ! t t @i! C1ru«fa ,. .. PX'of ,Ui(. e da Matermdade Dr. Carlos

PARAISOSULPOSCOPIA - HIST:IIJtO

-I
en -

a ',' '. CorrêaSALPINGOG'RAlI'lA - B!i::'A" 0- Gul�.arl... ( IOf.
DOBNCAS D. S:IINHOli! _ Mli:mCO

.

LISIO BASAL Cona: Feh))e Bell.m1dll. II -

PARTOS _ OP:IIRAQO:llS Operaçõel _ Doença. de 8e-, ,Kadlote!'a!)11I 1I0lr 0.&1•• e�rtsa-
• Fo::.. nldlS:lc'ln laon lil2'rea!Íia, Cou: Rua Joio ,Pinto n. 111, nhoraa _ Clínica de Ad.lto•.Eletr.oeo8Kulaçlo - hh,. �l'rtl

R . _ 2u« .c.tClv'Ut Jqn{oy. da. 16,00 à. 18,00 ho-sl. Curso de Especialização )noVioleta e Infra Ven.leUle.
�o

..g'F . !III'
.

Pela manhl aten.e dil- .[Iospital do. Servidor.. lio .1_Coaault6110: Rua Trajano, n. 1, -=--�.��:__._ .. _, ._,. riamente no Ho.pltal de tado.1° andar -·I!diflcio -do J(O'lli8pio,
DR YLMAR COR'D'li!I � Cuidade.

-

(Serviço do Prof. IarianoHortl.rio: Da. II à. III korall-. J:\.LJ, b
Residência: Andrade)Dr. JilllSSI. CLíNICA MÉDICA Rua: General Blttllncouri n. Consultai _ Pela man.l aoDaa 15 li U lI.orlll - Dra. CONSULTAS d.. 10 - U liIo 101. Telefone: 1I.69l1. Hospital de Ça.tidadl,.U.sSI ral.

-,.- .. -____ A tarde da. llilO hI em di_D-Re.idênclin _4v!lullll!l Trom- �_".. TiTadent� :i
_

- Fonl l14.ltí
DR. _ NEWTON te no

-

eonlultõrio A .aua Nun.. ')R. AN'I'ONIO GOMESIpoweky, 8',
._�__ DR. JOS! TAVAP.J:S D'AVILA 'Machado 17 :l'Quiflll •• Tira- ALMEIDA

IRACEMI� CIRURGIA GJI!Uili Idente�. "1'el: 2766 ADVOGADODR'. JúLIO DOIlI �.. ReSldenela _. na Prezfuut. Iberitól'io e R'.I<!unc\.,····0 Llll'STlAO N'"'RnO!" ' " ". I)oençlll de Senllorlll8 - Froct.· Coutinho U. A fi '11 I D 1.'VIEIRA M'';"l'TTAIS � CLiNICA ·'ã,,; ,nAL JOlrla - Eletrlcl;lad. MUlea
CLINICA T:ie!o::�1 .0f,4ft, ,II.

Ií:DIcn
10' Consult6rio: Rna Vitor I.I-

deDr Serv�ço Nacional II. voou- .�ele. n. %8 - TII,fone: 1107.
OUVIDOS N.lltIZ

ESPECIALISTA III OI,HOS,
ças Mentall.

• Consult.al: Dai 11 1I.0ral em
OLHQS -

GARGANTA Clinica Geral
OUVIDOH, NARIZ • GAllGA.·'J'�A Ch f d A bula' o � BIelo :li ..·"'RATA-·...NTO )I O""']lA "1).'_" o e Q m ,

-I
diante.

DO DR. NEY PER'CONE 'J
.

A � S h i
.

á
� ....- 11:_ -y" MontaI 'ê' F 1 'I rio EspecialIsta em mo �st1as � en oras e vas urm •
Inf.ra-Ver'alellrto - Nebll11lla�. -

ne
..

d U leal _

Resiü nela: one, ... I DR. GUERREIRO DA rON8J:C.lPSIQUiatra o oep Rua: Blumenau n. 71. ,

d OTO]l ,MUND rias
-

Ultra-Bo� Colônia Sant'Ana
DOENÇAS DO APARXLHO DI- Chefe dQ �ervlço I 1- .(Trata••at. II. '1)."" ce.

Convul.oter�pja polo. �l"i:ro-

! GESTIVO
_ ULCilRAS DO .S- �O do HOI�i��lt�llOri�lR�1 !:;r�!o le��Ci::cu�:t.er���d. Cura ndical das i.nfecçôes 8iudas e croll!caa, 40o",rllçlo chOQUEi fi cll'dla:rool. In��lin ,n-

TOMAGO II DUOD.NO .!LII&-
.. ossue a Q' -,

aparelho ll'e.nito-urinário em Ilmbos os sexol.
Anclo-retlaolo:opla - It!uft, II. pia. :Maiarioteraptl. P.loo�en; !:l. GIA-DERMATOL0GIA :. CLI- LHOS MAIS�,MODlIIRl!:lOS PÁRA do BrasilOculo. - Mo<Ier.o ( ,a••aa. CONSULTAS: "'uça- " ''JlI(Ji,. I! NICA G":RAL TRATAMl];N.l('l d81 DO:aNNQ.lS, RIO DII JANBI&O Duenças do aparelho DiieStivo e do listema .Grvo.�.oi. Ct_JU.ola'l'lacols.. .(lbÜee

1 ta. da. li) à. 15 hora. 'lúc •

'I.
da ESPECIALlDAD. AperfeiçrJamente na "Ca.a de

Horário 1 101L) ás 12 e 21LJ ás 6 .

•• lEataillo}
. (manU) DR. JULIO PAUPI ..."Z Consulta. - pIls manlll a. Saude São,-J[jl'ull" 7� 7lHorirlo d�.-' li 11 ".1'.. 611 Rua Anitl Garibaldi, Ih'Qllo.__ FILHO HOSPITAL. Prof. Fernando Paulino

1
Consultóriu: R. Tiradentes, 12 _ 10. Alldar _ FOil.:daa 111 •• l� laoral. -

de General Bittencouri.
a _

ri A TARDJI - da•• a. I -I Interno por' :'''108. do Sernço : 3246 _ •

GOnlult6rio: - Rua Vlt.r·"ei- RESIDENCIAl 1tulI Eo", ifi'o/Tli. Ex i�terno da 110 enferma." n .... CONSULTOIUO de CirurgIa ,
" .

reI.. III - J'OM lIe7i. '.39 Tel290l e ServICo d. ll'81tz:o-entl!rolo�. I CONSULTORIO _ :a.a loe I Prof. Peãlo, d_ E�u.ra I ResIdencla: R. Lacerda Coutinho, 18Ru. - )tua Sio Jorc. II -'
.

da Santa Ca8� do �IO d)" Jane o

IILHEOS nO % lE.tagio por � ano na "Iater- 40 Espanha) _ Fone: 8248.' UJl DR ARMANDO VAL'" (Prof. W, B ..rardmelli.
RE�IDENCI.\ ,_ rellp. 8ell-l-

Qldade _ :IIseolll" '

j'
,

'

oue ,
.

"'. '
Curso .!ie nii:uroloeia (Prof. midt nO 113 Tel. lIllIl Pro!_ Otivio Rociriltne. Li:n.DR. SAMUEL FONS:RCA '. RIO DE ASSIS IAustregesllo). Interno por Z �no

d,O
P nto

I
WJ"........__.-..-..-.-.�-..-..-.....................�TIST A fio., Servlçol de CUnlea lstalil.tH Ex interno do Ho.piia! ma*ar-

'{ ONIZ
'

SocorroClllUJtGIAO-DEN ....

da -Allletêncla Municipal e E(�- nidade V. Amaral. DR. ANTON�O M

I
OPERAÇCJilS ......-::

-Cl1nica - Cirurei... - Prot...
pltaJ de Carida".

,

•

DO�NÇAS INTJ:JtNAI
_ DE ARAGAO CLINICA DB ADULT ... Dr. Cesar Batalha da SilveiraDeni���� X e I.fr.-V......... CLiNICA K:atDlCA D. CItIAN- Coraçao .. liiltõmaco, lukatt,o, CIRURGIA TRlIUJlA'.l'OLOGLA DOENÇAS D:I J:lNI:'.úR-\S i Cirurgião DentistaConnltórlo o Jt..itll!cla. ]lu OAS :I ADULTOS

1!��adO
o via. blllaru. J.:lna, (Io'fll-

Ortopedia CP!'iSULTAS: ho Ho.pital, óe Clinica de Adultos e CrIançasfernando Jiaelo..olt. I. .� Ále.rlrta -

'I'
rIO. O .t'itero., V.I,Se' :&.tr.l.. Consult6rio: JoliQ Pinto, 1.. Ca:idade diáriamente pela ma-

i Raio XTel.fone: Inl Con�ultórlo: !ln. ,Mlln.. 111.- Conllllt6rio.
Das 15,àa 17 diàriaminu. nha.

+COnluHa.: da. 8,oe ia lI," d,.do, 'I - Coa•• l1:ali •• 1& 11 À" n.
.MeTloa &9. Sábado. RESIDIi!NC�A: ._ R' a lJuarb; Atende com Hora Marcada" da. a,oo A. 18 lIora. 18 hor.. Da. l� àI .l� hora"B i 10 Ros: Bocaiuva lU. Shutel l2� - Tele!. 8,288 -.1 Felipe SchmIdt 39A Salas 3 e 4EJ:clulivament. com )lors mar- - Ru,dAncia: Rna alar.cllal fnll- "RelldênCla. RAa (lca ."a .

Fon.' __ 1.'11"'. Florianópolis,
,, ll>ermlÕ, i -- :l'on«>: ''1111 FonQl: UU. .

•.....
I

•

DR. ANTONIO _DIB
MUSSI

I

nl;;1 - ADVOGADO -

�aixa P"ltal 150 - Ib',d

I Sa�:a Catarina.

Dr.

Das 13 às 16 horas.
Telefone: Consultório

3.415
,

Rsidência: Rua JQe6 do
Vale Pereira 158 _ Praia

lIe da Saudade _ Coqueiros.

o ESTADO

FARMÁCIA DE PLANTA0 ..,_
,

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

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

midt.
.

3 segunda-feira (feriado) _ Farmácia Moderna -

Rua João Pinto.
8 sábado (tarde) - Farmácia Santo Antônio :._ Rua'

Felipe Schmidt, 43.
.

9 domingo _. Farmácia Santo Antônio _ Rua Fe
lipe Schmidt, 43.

15 sábado (tarde) - Farmácia Catarinense - Rua
Trajano. _

.
16 domingo - Farmácia Catarinense _ Rua Trajano.
22 sábado (tarde) - Farmácia Notur�a � Rua 'I'ra-

N

"parelha,em moderna. completa para .11&\'«1Ier .x.....
radiolóll••.

Radiografia, e radIoscopla8.
Pulmões e coração (torax).
Estomago - Intestinos e figadJl (eoleclltol'l'afla).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Histero-salpln,ografia com Insufla.

ção das trompas para diagn6..'1tico da esterU;dade.
Radiografias $Ie ossos em geral •

.

. Medidas ua�as dos dlametros da bacia para orienta
ção do parto (Rádio-peITimetria).

Díàrtamente na Maternidade Dr. CarlolÓ Garre•.

(-

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

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

Uma casa de estuque na rua Servidão ·Moritz, (Morro)
com o terreno 6 x 14, preço Cr$ 18.000,00

Uma casa de material com o terreno 10 _x 30 no inicio
da estrada dq Pantanal (lado da 'I'ríndade), preço Cr$...
40.000,00

A tratar com o Sr. Doralécío Soares ou o Sr. Sílvio
Sonstní

•

·Raios X

DR. VIDA,L DUTRA FILHO

I· MÉDICO DE CRIANÇAS
Consultório: Felipe, Sehmidt,

'38 (das 14 às 17 horas) ">
.

Residência: Tenente Silveira,
130 (F;.>De ,q165)

DR. ANTONIO BATISTA.
JUNIOR

CLINICA "'ESPECIALIZADA n.
CIUANÇAl!

Con.ultal da.' ii 11 hora.,
Rat. e Gon •. Padre Ii&,u.linho.

12.

ADVOGADOS \

DR. JOS�'MEDEIROS
VIEIRA

Lauro Daura

(Chácara

I ,

t
1

.!
t

I

--____:_-------:-----'----

Lavando c'om Sabão

\?irgem EspecialiçJade
da Cla. WIIZIL, INDDSIBIIL-Jololllle., (lI!arcl�!8glltrada)

economiza-se jempo�e dlnbelro
,-----_.� .�_.�._---------

I:. !'I.SÁ.O VIRe,..;;)t'" ... ""J"f
(j, e.

Isp EélAUOADE

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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CAMPEONATO AMADORISTA DE
FUTEBOL

Teve prosseguimento na

manhã de domingo .(30) o

Campeona to de Amadores,
constando da rodada dos

seguintes jogos : Treze de
Maio x Alvim Barbosa'e
'I'amandaré x Flamengo.

')e traduzir no marcador,
.ois, preocupou-R e mais em

iailar seu adversário. Con
udo, a cada minuto que
.assava, notava-se que os

.resistas armavam-se e co

neçavam a apresentar um

ladrão de jôgo convincente
jue pudesse sobrepujhr seu

.eal e aguerrido clube da
:ua Cruz e Souza. E para
"onfirmar esta melhoria de

PELO'MESMO PLACARD
'DO TURNO O TAMANDA
R ..� IMPOZ-SE AO FLA

MENGO: 2xl
Fraca em -seu índice téc- irod ucão do lider invicto,

nico foi fi peleja em que Ta- Cito consignou num bonito
mandare e Flamengo se de- .rrerr.esso o pr'imeiro tento

,

f'roútaram. abrindo a roda- la pugna. E continuava o

da do returno. O qUe mais, .centuado trêm de jôgo tre

uma vez mais salvou o espe- .ista quando o árbitro de
taculo foi o entusiasmo .que ermina o final da 10 eta
lhes são caracteristicos; .a, Mas, ao in iciar-se a se

com seus elementos se es- .un da fase .notava-se ela
forçando ao máximo para -amente que o Treze, a cada
oferecer ao diminuto públi- nstante ganhava maior en

co que ao, estádio ocorreu rosamento .ern suas linhas
uma partida movimentada enIo como principais f igu
cheia de lances que pudes- as Natalino. Zezinho e Ilde
sem agradar ao mais exigen- 'onso. Desta maneira, en

te espectador: Todavia, isto .olveu seu anbgonista e foi
não se registrou e o match golpeando-o" compassada
ao nosso ver .foí apenas re- nen'te até deixar-lhe sem

gular, No mengo aparece- 'ôrças e moral. Dai em dian-!ram com destaque; Didi, e o Treze de Maio passou
Agenor, Osni, e Ernani; L revidar o baile que rece-I
enquanto que no Daré salí- lera inicialmente. 6x1 foi a
enturam-se : Mareio, Mane- oritagem ; contagem esta

ca, Vinicius e Alberto. Ou- .m tanto ing-rata para os

tros detalhes :' 10 tempo: \efensores das côr'es,preta
Tamandaré 1 x O, goal de ,bra;1ca, mas qUe

I real

Alberto, cobrando um es- -nente foi fruto daquele que
canteio com maestria; Fí- .oube se defender e procu
nal : ,Tamandaré 2 x Ela- ar em hora precisa o gool
mengo 1. Va,tt'inho para o .dvorsário. Outros deta

rubro-negro e Rui para o lhes: 10 tempo: Treze ;_ O

piriquito completaram o Tinal: Treze de Maio 6 x

marcador. Quadros: 'I'aman- Alvim Barbosa 1. Marcaram
daré: Pedrinho, Véva e Ipara o lider; Tito 2, vVilso�
.Conceição.; Benjamim, Mar- ,Aguiar e Ildefonso. Lou-
cio e Manêca ; Alberto, Rui, -ival marcou os do derrota
e Vinicius. Flamengo: Elmo. los. Quadros: Treze de
Pintado e Galego; Didi, Os- .vIaio: Ernani, Flavio e_-Na
ni e Agenor;" Ar i, Vadin ho, - talíno : 'Zezinho, Ildefonso e

El'I1an i e Zé. Euclides ,Pe- Hélio; Sabal'á,. Cabelo,
reira foi o árbitro tendo bôa Aguil:jl', Wilson e Tito. AI

ah!2ção. AVl)rmalidades: fim Barbosa: Ronaldo, Wal-
Num iance c�lf,cal se choca- nor e Lili; Bejotário, Ba

ram Paulo e Didi, saindo ,inho e Nilton; Lourival,
contundido d�. cancha o }oia, Alfeu, Jorge e Lin

plaYd[ do clubé dirigido por laivo.

Arg�miro Coelho, voltando Coube ao senhor 'Nelson

porem ao gramado após 10 �antos dirigir a peleja, ten
minutos. �o relativamente se saido a

MARCHA FIRME RUMO :ontento, Expulsou Aguia!
AO TITULO O TREZE DE � Jorge por jôgO brusco.

MAIO \chamos rigorosa estas pu-
O Treze de Maio era lições, todavia, assim foi

a'pontado pelo público como ;l'eciso fazer já que o em

o pr,ovavel vencedor pois a lute queria tomar novo ru

diferença. de ,colocações -en- mo.

tr.e este ,clube e o Alvim '\".SELEÇÃO DA RODADA
iii-,- -,: Barbosa 'erá: bastante grande Pedrinho (T), Walmor

,(_ .t·,�:c�'i-·;póis 08 gren'Ís o'cupavam a A.B.). e Natalino (T. M.);
I'jú1tt� da tab('l[; e o' aivi-ne- �ezinho (T. M.), Ildefonso

gro à .penúltima -colocação. ,T. M.) e Agenor (F); AI

Perem .não escondiam que o berto (1'), Mario (F), Er

Alvim 'Barbosa apresentava-I-nani (F), Marcio (1') e ,="�to
, se como um sério perigo pa- (1'. M.).
ra os comandados de

Nata-lO
CRACK DA RODADA

lino. Assim, com estas pers- Zezinho, o jovem baixi

pectivas teve inicio o e11con- ,nho e franzino medio do

troo Logo nas primeiras ma-I Treze de Maio é quem figu
rJobras 'o Alvim Barbosa ra esta rodada em nossa

encurralou seu adversário secção. Juntamente com

fa�endo ,crer que os trezis- seus coleg;?s Ildefonso e Na

tas perdel'iam a invencibili- talino foram as figuras rr;á-,
dade e a ponta da tabela. I ximas 'do matchs da domm·

Porem, neste 20m. de supre-
I gueira.

macia o al�i-negro não sou- I '

M. BORGES

h-YNÔVA
-

Ó-IRffÕRiAõóCARAVA-NÀ�
,DO AR ESPORTE ClUBf

Reeebemos e_ agradecemos Sarmento Salles

o ofício abaixo: 1° Tesoureiro_ ,- Haroldo
"Florii:lllópo!iS, 30 de Ou- Lopes traverso

tubro de 1955; 2° Tesoureiro - Paulo
Senhor Diretor Esportivo' da Rocha Chaves

de "O Estado" ,Diretor do Dep. Espor-
Tenho a grata satisfação tivo - Raul Breyer

de levar ao conhecimento de Diretor' do Dep. Esporti
V. S. que, em' sessão solene vo e Recreativo - Ignácio
realizada em 30 de setem- Moschela
bro do corrente ano, foi em- Conselho Deliberativo

possada a 'Diretoria abaixo, Walter. dos San�os
que adminisÚará o Carav\1-1 Raymundo XavIer Tabo

na do Ar E. C. no periodo I;;ade 30-9-55 à 30-9-57. '.Hélio Emilio de Gouvêa

Presidente de Honra - Lms

Maj. Av. Roberto Brandini I Osm,an Boabaid'

Presidente ___; Cap' Av. OSI1l Mello

Roberto de Ar�ujo Cinti'a I Valho-me do ensejo para

Vice-Presidente' - Cap.' apresentar-vos os protestos
Av. Luiz Mororó ,I da minha mais alta consi-

10 Secretário - Fernando dera:ção, com as melhores

Bruggemann Viegas. de I saudações esportivas.
Amorim I Hélio S�rme?-t? Salles

20 Secretário ;Uélio ,SecretarIO

E'rico (Figueirense) 9

Sombra (P;"·Ramos) t.."•••••• '....... 9

Wilson' (P��''Rafuos) : :' : ..
I -'9

Lauro (Atlético) : , 7

Fernando (Aval) -. :-. ".'. ,". :-. .'. :.: (:)

Pit�ia (P. Ramos) 6

Carlito (Figueirense) �. . . . . . .. 6'
Jair (Bocaiuva) 5

Oscar (lmbituba) �. . . . .. 5

Nery (Imbituba) 4

Zacky (Bocaiuva) 4

Armando (Bocaiuva) ;............. 4

Cavallazzi (Atlético) 4

Victor (Atlético) ..........•.......... 3
Chadéco CImbituba) 3
'Nizeta (Guaraní) 3

Professor (lmbituba) ,

3
Professór (mbitubà) 2

Ari (Guaraní) ..•..................... 2

'Dedéco - (Guaraní) ,.......... 2

Oscar (Imbituba) 2
Alemão (Figueirense) 2

Rodrigues (Bocaiuva) 2
Bolão (Avaí) ..•. '.................... 2

Walmor (Figueirense) '. . . . . . . . . . .. 2

Niltinho (Avaí) 2

Cobra (Bocaiuva) ' 2

Nenem (Bocaiuva) 1

Raul (Bocáiuva) 1

Jair (Tamandaré) 1

Vico (Avaí) 1

'Dilney (Atlético) '.. 1

Alípio (Avaí) 1
Oládio (Tamandaré) 1

Rodrigues-(Bocaiuva) 1
Lando (Imbituba) 1

Caréca (Atlético) 1
Tiao (Gllaraní) ,............. 1
Jacó (Avai) 1

Zézinho (Guaraní) .r........... 1
David (Imbituba) 1
Loló (Avaí) 1
Hercílio (Avaí) '. . . . . .. 1
Betinho (Figueirense) ,1

Ney (Tamandaré) 1

Toinho (Figueirense) .......•......... 1

Fernando (Tamandaré) 1
RECORDISTAS DE TENTOS NUM Só JOGO
Lauro (Atlético) com 3' gols.
lfriCo (Figueirense), Lauro (Atlétiéo) e Wilson (P.

Ra.mos.), cQm 3 tentos.
,

'.,'ARTILHEIROS NEGATIVOS
Teodoro, ,d.o' Atlético, a favor do Jmbituba.

. 'Valerla do Paula Ramos, a favor do Avaí.

Bçmga, 'do Bocaiuva, a favor do Avaí.
'

ARQUEIROS VASADOS
Soncini (Atlético) 16 vezel'!

Argentino (Ta�andaré) 14 vezes

LeIo (P. Ramos) , 12 vezes

Domí (Guaraní) 10 vezes
,MATRIZ: Jl'LORIANOPOLIS

Amaury (Tamandúé) � '- 9 vezes Escritóno:
Lniz (Bocaiuva) '. . . . . . . . . . . . . . . . 9 veies
Alcides (Avaí) : .-.... . . . . . . . . .. 8 vezes

Capaverde (·Jmbítuba) '. .. 8 vezes

Oswaldo (Bocaiuva) 6 vezes

Hélio (Bociauva) ..•............ , . , . . . . .. 6 vezeE

Pat..é (Guarani) ., '. : --:: 5 vezes

Walter (GuaTaní)
�'

.

Norton (Figueirense) .

Isaias (Guaraní) �
'

. .' .

'Tião (Imbituba) '. . . . . . . .. . . . . . . 4 vezes

Almiro (Tamandaré), em 49 'minutos 2 vezes

·Itamar (Tamandaré), em 41 1111nu€08 . :':.
'

2 vezes

NOMEROS DO CAMPEONATO,
CITADINO DE PROFISSIONAIS

PARTIDAS REALIZADAS
Paula Ramos 5 Guaraní 2
Imbituba O x Bocaiuva O, em Henrique Lage
Atlético 4 x Paula Ramos 3
Figueirense 4 x Tamandaré O
Avaí 4 x Bocaiuva 1 J

'

Atlético 5 x Guarani 2
Imbituba 5 x Tamandaré O

Figueirense 3 x Paula Ramos 1
Atlético 2 x Avaí 2
Bocaiuva 4 x Tamandaré 1
Guaraní 2 x Figueirense 1
Paula Ramos 2 x Imbituba 1 /:

Avaí 2 x Tamandaré 1
Atlético 1 x Figueirense 1
Paula Ramos 5 x Bocaiuva 2
Imbituba 3 x Guarani 1
Figueirense 1 x Avaí O
Paula Ramos 2 x 'I'amandaré O
Bocaiuva 3 x Guarani O'
Imbituba 2 x Atlético 1
Avaí 2 x Paula Ramos 2

Figueirense 2 x Imbituba 1
Guaraní 1 x 'I'amandarê O
Avaí 3 x Imbituba 2
Bocaiuva 2 x Atlético 1
Avai 2 x Guarani 1

Figueirense 4 x Bocaiuva 1
Atlético 2 x Tamandaré 2

20 TURNO
Paula Ramos 5 x Guaraní O
Bocaiuva 5 x Imbituba 4
Paula Ramos 2 x Atlético O

Figueirense.7 x Tamandaré O
Avaí 2 x Bocaiuva 1

CLASSIFICAÇÃO
1° lugar Figueirense, 3 p. p.
20 lugar - Avai, 4 'p. p.
30 lugar - Paula Ramos, 5 p. p.
40 lugar - Atlético, Bocaiuva e Imbituba, 9-p. p.
50 lugar - Guaraní, 12 p. p.

'

60 lugar - Tamandaré, 15 p. p.
OS ARTILHEIROS

ã vezes

5 vezes

4 vezes

iTurte em revista
Por AREÁO JúNIOR tempo defendeu as côres do

Por falta de número, dei- dr. Alfredo Cherem, passou
xou de reunir-se, segunda a pertencer ao nosso gran
feira última, a Comissão de de amigo, Milton Zandon á.

Corridas, impedindo, dêsse
modo, a 'programação de I Destroier e Urubicí, dei
carreiras para o próximo

I
xararn de tomar parte na úl

domingo. tima reunião, por ter o pri-
meiro, mancado durante um

Aguardamos, com real in- exercício e o ségun do, en

teresse, o pronunciamento fiado um prego na pata di
da Comissão, acêrca das I anteira esquerda;
ocorrências verificadas do

mingo último, quando da

disputa do primeiro páreo.
Ou os senhores comissários

punem exemplarmente o jó
quei Noé Santos ou êsses
lamentáveis casos continua

rão, em detrimento do Jó- zembro próximo'
quei Clube.

Continuamos aguardando
a palavra dos senhores di
'retores do Jóquei Clube
Santa Catarina, a respeito
da reunião clássica que de
verá ser realizada em de-

CERTAME CARIOCAChegaram, de Curitiba,
para o sr. José Elias, duas

éguas puras. São elas:
Fair Cassandra e Kalolá,
duas bôas corredoras do Hi

pódromo de Guabírotuba.

i .Prosseguiu domingo o

certame Carioca de Futebol.
Os resultados foram és
tes:
Vasco 8 x Madureira O

Palmeira e Lurdinha, per- Flamengo 2 x São Cristó-
tenceutes ao sr. Hercínio voã 1
Rocha Linhares, ja se en- Fluminense 3 x Olaria, 2
contram nas cocheiras da Portuguesa 3 x Bonsu-

Ressacada, devendo estrear, qesso 1
'

ambas, na próxima reunião. ! América 3 x Canto do, Rio
3

Bravão, que por tanto Bangu 2 x Botafogo- 2

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dino·(P. Ramos) ' ..

Jaime (Avaí) : .

Alexandre (Imbituba) .

Fausto (Avaí) : ..

,2 vezes

2 vezes

2 vezes

1 vez

f

PENALIDADES MÁXIMAS
,_ _ Convertidas em gol ,

Pitola, no jogo Paula Ramos x Atlético
Vico, 11>0 jogo� Avaí x Atlético
Oscar'; no jogo Imbituba 'x Avaí
Lauro, no jogo Atlético x Bocaiuva
Nizeta, no jogo Guaraní x Avaí
Zacky, no jogo Bocaiuva x Imbituba
E'ric.o, no jogo Figueirel1tse x Tamandaré

DESPERDiÇADAS
Leibnitz, no jogo Paula Ramos x Guaraní
Amorim, no jogo Avaí x Paula RamÇls

EXPULSõES DE CAMPO
Sebastião, do Atlético, no jogo frente ao Guaraní. I
Erasmo (P. Ramos) e Chadéco (Imbituba, no jogo i

entre os dois clubes.
Bolão, do Avaí, no jogo 00ntra o Figuei'rense
Dilney, do Atlético, no jogo contra o Bocaiuva.
Vermelho do Tamandaré,' no jogo ,contra o Atlético,
Sombra, do P. Ramos, no jogo contra o Atlético.
Filomeno, do Guaraní, no 'jogo contra o Paula Ramos.

OS APITADORES
Lázaro Bartolomeu :.. 8 vezes

Gerson Demaria '7 vezes

João Sebastião da Silva. . . . . . . . . . . . . . . . .. 7 vezes

Lauro Santos : 6 vezes

Oswaldo Meira : . . . . . . . . . . . . . . .. 4 vezes

Steban Hory (húngaro) . . . . . . . . . . . . .. 1 vez

ASPIRANTES
Classificação

1° lugar - Figueirense, 3 p. p.
2° lugar - Imbituba, 5 p. p.
3° lugar - Bocaiuva,' 6 p. p.
4° lugar - Atlético, 7 p. p.
5° lugar - Avaí, 8 p: p.
6° lugar - Guaraní, 9 p. p._
7° lugar Paula Ramos, 13 p. p.
8° lugar- - Tamandaré, 14 p. p.

PRóXIMOS JOGOS
Sábado - Guaraní x Atlético
Domingo - Tamandaré x Imbituba
Dia 19 - Paula Ramos x Figueirense
Dia 20 - Atlético x Avaí

Expresso Flurianópolis LIda.
1 ransporte de cargas em geral, entre

FLORIANOPOUS, CURITIBA E SÃO PAULO

•

ID�mi�
CINE SAO JOSE

As 3 - Shs.

Jucly HOLLYDAY -

\lclo RAY em:

DA MESMA CARNE'
N o Programa:
Fatos Em Revista. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 5 anos.

, As 5 - 8hs.

Humphrey BOGART em:

O MANDA CHUVA
No Programa:
Noticiario Guaiba. Nac.

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

As - 8hs.
Amedo NAZZARI

Yvonne SANSON "ern.:
OS FlL;HOS DE NINGUEM
No Programa :

Atual. Atlantida. Nac.

Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 14 anos.

D1-,a
As -:;;;- 8hs.

.John PAYN:EJ,,- Arlene
DAHL em :�<"

"

.A PANT:ERA NE'GRA
Technicolor

No Programa:
Repórter, N Tela. Nac.

Preços: 7,00 :--c 3,50.
Censura até 14- anos.

.

....'Sessão Popular"
VIDAS EM BRUMAS
No Programa:
Cine Noticiario. Nac.

Preços: 3,5ei - 2,00.
Censura até 14 anos.

As - 8hs.
Programa duplo

1) - Paul CristUm e

Paul Raymonrj.
O MONSTRO DO MAR

2) - 'Deora Paget -

Jeffrey Hunter
A PRINCESA DO NILO
No Programa:
Compl. Nacional
Preços: 7,00' - 3,50.

J'lLIA1..: CURITIBa
,

CO" VIAG.NS Dmf:'rAS I!! PERMANENTES EM CARROS PROPIUOS

-

V1Bconde do Rto Branco
(112,-38)

Rua Padre Roma'50 - Terreo

Deposito:
Rua COIUlelheiro Mafra n. lU

Fones: 2534 - 2.535
Caixa Postal, 435

End. TelegráfiCO:
Sandi"ade e TranspoIls

-o-

'releroné 1218

1!lndereço 'relegrátlc�
Bantldra e Transpol1a

-0-

Telefone: 1;7 -30-91

São Paulo - .capital - Sf.

Endereço Telegráfico:
Bandrade e TraIUlpol�

--o-

(AIIDela De. ajo de l'aDelro e em Belo Don.unte com tl"f�go m6tuo até
, Ih P.aI. e.lIII a J:iMpr&ll 4e Tr-af.l�port�.. UluIU Gé:l'ali! 8/[1,)

.
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Sociais
FELICIDADE

,RAUL DE LEONI

Sombra do nosso Sonho ousado e vão!
De infinitas imagens irradias
E, na dança de tua projeção,
Ciu::1l1to mais cresces, mais te distancias ...

A alma te vê à luz da posição
Em que fica entre as êoisas e entre os dias:
És sombra e, refletindo-te, varias,
Como todas as sombras, pelo chão ...

o homem não te atingiu na vida instavel
Porque te embaraçou na f'il igrama
De um ideal metafísico e divino;

E te busca na selva impraticável,
Ó Bela Adomercida da alma humana!
'Trevo de quatro 'folhas do Destino! ...

ANIVERSARIOS esposa d. Olindina Manara

'Q. I Pereira;
FAZEM ANOS, HOJE:

.

_ sta, Ofélia Ferreira,
filha <ia sr. Angelo Soares

.JOVEM TANAIDE FURTADO Ferreira e sua exma. espo
sa d. Emej-entina Ferreira

Transcorre, hoje, o aniver- _ sr. Nelson Andrade, co-
sárío natalício do jovem Ta- merciante nesta Praça;
naíde Furtado, dedicado run- _ sta. Maria de Lourdes
cionário da Livraria

progres-I Olinger,
filha do sr. João

so e filho do sr. Caetano Fur- Baptista Olinger, residente
tado e de Da. Alice Furtado. em Guaramirím
Ao jovem aniversariante as _ sra, Olindina Vieira

muitas felicitações que por Cunha, esposa do -sr, Do
certo, hoje, receberá, junta- mingas Odorico Cunha
mos as de "O ESTADO". _ sra. Jaci Santos de

Almeida, esposa do sr. Is
menino Rubens, filhinho mael de Almeida, residente

do nosso conterrâneo sr. Hé- em Itaja
í

lia Moura
_ sra, Otilia Garofalis,

esposa, do dr. H-enrique Fia
lho
_ sta, Eloá Maynoldí Nu-

_ sr. Abelardo Souza.
funcionário publico fede
ral ;
_ sta. Maria Zenaide Li

ma, funcionário da Caixa
Económica Federal neste

sra. Izaura Goulart Estado
Silveira,' esposa do sr. João _ sr. Humberto F'rancis-
Norberto ;la Silveira, 'fun- ;0 Beirão
cionár!o público federal; _ sr,' João Amaral, resi-
'_ sra. Tereza Teodoro .íente em Joinville

Ramos Campelli esposa do _ menina Nancy Campos
dr. Luiz, Campelli, médico ·:ilha do sr. Jacy Campos e

residente em Urussanga ; ma exma. esposa d. E'rica
'_ sra. Juracy' Freitas Campos, residente em J'o-
Ol inger, esposa do sr. Ma- invile

.. ,

rio Olinger, residénte em _ sra. Rosa Gonçalves,
Brusque ; ieposa do sr. Abilio Gonçal-

_ sra, Elvira Walen- les, residente em Joinvile
dowky _' menina Jarmy Correa,

_ sra, Iracema Guazzi filha do sr. Vil'gilio Correa
Rezende, esposa do sr. João e de sua exma. esposa d. Ro
Can d ido de Rezende Filho; sa Correa
_ menina Lenita Manara

.

_ sr. Eugenio Doin Vi
Pereira, filha do sr. Eucli- eira, Fiscal do consumo,
des Pereira e de sua exma. servindo no norte do. país.
��';;""

:�==�------------------�-----------
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CLUBE DOZE DE AGOSTO
A FLORICULTURA

Rua Felipe Schmidt, 46 :___ Fone: 24-G9.
PROGRAMA DO MÊS DE NOVEMBRO

DIA 13 _ "SOIRÉE" INFANTO-JUVENIL, DAS
16 às 20 HORAS PARA OS INFANTIS.

DOMINGO. DAS 20,30 HORAS ATÉ ÀS 23 HORAS,
PARA OS JUVENIS.

DIA 19 _ SÁBA'DO _ "SOIRÉE", DAS 21 HORAS
ATÉ ÀS 2 DA MADRUGADA.

DIA 27 _ SÁBADO _ CINTILANTE _ "FESTA
DAS LUZES", UM DESLUMB:8AMENTO DE LUZ E PRA
TA. UMA NOITE INESQUECíVEL, COM· SURPREZAS
e ENCANTAMENTO. VALIOSA COOPERAÇÃO DA
"ELETRO-TÉCNICA" _ A LOJA CHIC DA CIDADE.
RESERVA DE MESAS NA SECRETARIA DO CLUBE,
DAS 8 AS 11 HORAS.

VIVER!
'

MORRER!
DEPENDE DO SANGUE, O SANGUE É A VIDA

\" As parturientes após a gestação, devem usar'

� SANGUENOL

contém excelent.es elementos tônicos:
Fósforo, Cólcio, Arseniato e Vanadato

de sódio

OS PÁLIDOS, DEPAUPERADOS.
E S G O T A'O O S. MÃES QUE
CRIAM, MAGROS, CRIANÇAS
RAQU iTICAS, r�ceberõo a tonj·

Vende-se
Uma linda casa de madeira, .toda pintada a oleo,

envidraçada, venCZÜll1ClS, com 7,40 de frente !\OO de fun

dos, vaí'andüo, 3 quartos, sala, varanda, despensa, agua,

luz, chuveil'o eletrico, fogão econômico, tanque, quintal
com arvore frutiferas, muro na frente, etc. por 120.000,00,
sita a Rua Campos Novos 63, nésta Capital. Motivo:

viAgem.
Tratar no mesmo endereço.

78° ANIVERSÁRIO
SANTIAGO, (U. P.) -

O presidente Carlos Ibanez
comemorou, ontem, o seu 780
aniversário. A data assinala
também a metade do seu pe
ríodo presidencial de 6 a

nos. Ibanez parecia bem for
te no dia de ontem, que pas
sou, como de costume em seu

gabinete. Dentre os primei
ros a apresentar cumpri
mentos foi 11m grupo de con

gressistas americanos em

viagem pela América do Sul,
em observação das condi
;ões agrícolas do continen
te.
------------

PASSADOHOJ E NO

André Nilo Tadasco

CONCURSO "O QUE E O IBGE"�LUBE }'OTO AMA
DOR DE FLORIA

NÓPOLIS
Recebemos

mos:

Ao
Jornal
O ESTADO
Pug nia Esportiva
Nesta
Pr��ndo (s) Se�hor (es':
Tenho a máxima satisfá

;ão em participar a V (v).
3 (vy. que em reunião do
':;onselho Deliberativo rea

izada em 11 elo CülTente, foi
eita a seguinte Diretoria

,ue reger'i os ('E-',;tinos dê:.
(' Llube'no periodú 1955/57:
Pl'eside)1tes de Honra _

\rnoldo S. Cúneo e Eduard,)

e agradece-

ALTA COSTURA�

III
t"tW'w

Você sabia que •• 1

.,..,.H,;.:. r..........
._ ..... 6J.%:·c!::a .. " ..

NOVA TURMA DE TÉCNICOS PARA A
AVIACÃO BRASilEIRA

.
,

CASA MISC.LANIA di8tn
campanha de vulgariza-
ção sanitária contra a bvldora 41.. IUdlea B.C.A.
'sífilis. - SNES. Vlter. Valnl.. • DIaeeL

. Com a presença de altas
au tor idades civis e mil íta
res, teve lugar dia 22 do COi.'

tente, à noite, 1'LQ, Departa ..

mento de Ensino da VARIG,
em Pôrto Alegre, a soleni
dade de formatura de mais
uma turma do Curso de Me
.ân icos de Manutenção, per,
tencente à' Escola Varig de
Aeronáutica (EVAER).
Após a entrega de díplo

nas, proçedida perante nu

merosa assistência, fez uso

da palavra o paraninfo da
turma, Prof. Walter M. Kri
gero A seguir em nome dos
.ormandos, falou o sr. Pau 1,0
'ires Arteiro', tendo ato

contínuo o Diretor da Es

:':01:.1, Cmte. Rubens Bordin i.
ef'(;(,l"'ado os trabalhos e.

convidadc os presentes :,

. lassaI' ao Ginásio de Espor-

Preceito do Dia
ONTEM E HOJE

Em tempos passados, não
;e podia sequer pronunciar
'a palavra "sífilis". Desca
bido sentimento de recato

impunha silêncio em tÔl'l10 Iie uma doença cujas lesões
niciais, em geral, são loca·
ízadas nas chamadas partes
ludentas do corpo. Com o

tempo, porém m�dificou-se
êsse ponto de vista. e hoje
a luta contra a sífilis é fei
ta em larga escala. Sob a

luêle pretexto, já ninguém
,e pode furtar a combater a

�ífilis. \

Procure colaborar na

tes ds Fundação dos Fun
cionários da Varig, onde se
real izou o baile em homens
gern aos novos técnicos da
aviação comercial brastlei
pa, cuja relação' é a segu in
te: Antônío

'

Chemale da
S:]\r., Antônio Ruiz, Ca,'-
10s Luiz Wolff, Celso Vale
Di.trr , Edmar Felippi, Ên.lO
Lauro Becker, Flávio José
Brasil, Francisco de Paula
da Silva e Silva, Geny Dan-
te Paviani, George Maurí
cio Wanderley, Gert Karts
ten, Gilson Meinharrlt,
Gihon Rohrse�eer Santos,
Heyhory Chernenko, lber:>
Kurtz da Rocha F'reitas,
João Afonso Soares F'ret-
tas, José Dilson Freire de
Calazans, José Fabiano Dul
lius, Josias Pereira da Sil
la, Javr Pereira Nun e s,
João Carlos de Oliveira Sou-

Camisas valendo Cr$ 150,00 po
apenas 93 na 'extrea dà vendar
do. 4rllgo da leia Semana

A "amostra" agradou em cheio. Realmente é digno de
encômios e apóio êsse sistema de venda, há muito adapta
do no Rio de Janeiro -;- São Paulo, etc. cio "artigo do dia"
rue, aqui, A MODELAR transformou, por motivos ponde�
ráveís, em "artigo da meia semana".

A base dessas interessantíssimas véndas que representam sempre uma magnífica oportunidade de econômía
para o, povo está na compra, em quantidades enormes, de
Jetermínadas mercadorias, As 'grandes compras facultam
obter a mercadoria com boa diferença de preço, diferença
jue acrescida de um bom abatimento na percentagem do
tucro do comerciante (que vai buscar a sua compensação
10 volume da venda) representa a vantagem, quiçá gran
de, dos consumidores.

Para dar uma característica ainda mais interessante a
3ssa venda, que, dentro em breive, se tornará popularíssl
ma, instituiu A MO�ELAR um prêmio semanal aos que

I

lce!'tare,m, em palpites, enviados à Rádio Diário da Ma
nha, ate o meio dia da véspera do lançamento do artigo
lual a mercadoria que será exposta à venda como "artigoda meia semana",

-

,

"EINSTEIN"
NOVA IORQUE, (U.

P.) _ A Escola de Medici
na mais moderna dos Esta
dos Unidos foi inaugurada
nesta cidade como parte da
Universidade Yes.hiva, uni
versidade judia. A nova Es
cola de Medicina tem o no

me do notável sábio Albert
9 DE NOVEMBRO Einstein, que a humanidade

A data de hoje recorda-nos que: perdeu recentemente.
em 1.624, junto ao Forte da Ponta de Monser-I'rate, o Capitão Manuel Gonçalves -queimou uma

-----

lancha dos holandeses;' II!I!III..!!I!I.II....·""..em 1.800, em Lisbôa, Portugal, faleceu o poéta
Domingos Caldas Barbosa nascido em Rio de
Janeiro; I •

em 1.842, o General Luiz Alves de Lima e Silva
então Barão de Caxias, assumiu a Presidencia e .

o Comando das Armas ,da Província do Rio Gran
de do Sul que se achava sob a revolucão "Far-
roupilha";

•

em 1.843, em São Paulo, onde nascera em 9 de
Agosto de 1784, faleceu o Padre Diogo Antonio
Feijó;
em 1.945, tomaram posse, em F'lorianópol ia, das
Secretarias da Justiça e Saúde, Segurança PÚ
blica e Viação e Obras Públicas, os drs, Ivens de
Araújo, Oswaldo Bulcão Viana e Udo Deecke
respectivamente.

' ,

Ioenich
Presidente _:_ Eugênio A.

VIü !ler
Vice-Preside!lte _ Wd.l

lir Fausto Gil
Secretário

:::osta Souza
Tesoureiro

Roberto

Cristiano

CONCiJHSO "O QlJ.E É (l sos pejo IBGE, para adis
IBGE'! tribuiçâo conveniente.

A Secretaria Geral do f) -- A Comissão Julgado
Conselho Nacional de Esta- ra composta de três mem

tística do Instituto Braaileí- bros, será opoi.. tunament:
1'0 de Geog1rafia e Estatís- I designada pelo Presidente

I
tíca, avisa que foi prorroga- do rac.E.

'

do até o dia 30 de novembro g) _ Os originais deve
róximo o prazo para a el1· I rão ser encaminhados à Se
rega dos or-iginais do COl! -

I
cretaria-Geral do Conselhr

.urso do:! manogratias "O I Nacional de Estatística (Av.
[ue é o L B. G. E." Franklin Roosevelt, 166 --

Ê o seguinte o regu.a- Rio de Janeiro), até o. d la
nento do citado concurso; 30 de novem];l'o de 1955: v
a) --- Os trabalhos dev,", originais l'cmeticlos por vi'

'fto ter um mínimo de vin- postal 8Ó �el ão aceitos fO('

.e e um máximo de cinquerl- colocados no correio ai;,
ta páginas, em papel ofíci')< êsse dia.
latil5grafaclo, ·'spaço doi�, h) _ Todos os trabalh)
JOdendo conter gráficos e deverão vir assinados CaD

itações docnmentárias. pseudônimo, aeompanhados
b) ,-' Poderá conCOlTC;l' de envelope fechado, à p:n'

:)_ualquer pessoa, :1'uncioná- te, contendo nome e endere
do ou não das repartiçõe,'l ço do concorrente e respec·
�statísjicas d·o- País. tivo pseudr;n;mo.
c) _ Os trabàlhos devê- i) _ Ficarão reserv4�o:

rão apresentar uma sínte3(;! ao CNE os d�reitos auto!"�;
de evolução do IBGE de'l,le correspondentes aos h-J.ul'
,ma fundação até os nos;:; J<; lhos premiados.
dias, focalizadas as SLWS j) _ A Comissão Julg�,
'ltividades e realizações no dora deverá emitir o re!>·1 ------------------------------------------------
campo técnico e cultural, pectivo parecer até o <iid
te.m assim sua projeção na 31 de Janeiro de 1956.

-

vida nacional e nos círculos As reportagens poderão ser enviadasinternacionais.
d) - Serão conferidos até o próximo dia 30dois prêmios, individuais e FALECEU

,
__

indivisíveis; o primeiro, n, GONZALEZ I
""'".

,. .

valor de Cl�$ 10.000,00 (dez No �roxllno (lIa,3u se en-

mil cruzeiros) e o segundo, MADRID, �U. P.) _ Fa- c�rrara o p�'azo, para l'ece-

no de Cr$ 5.000,00 (cinco leceu em sua residência de!
blmel1to de I e�?rt�ge.ns con;

mil cruzeiros). Córdoba, o famoso toureiro
I corrente� ao ,:;remJ� �sso

e) _ Além dos prêmios Rafael Gonzalez, "Macha-' de Repolta�em , pahocll1a
em dinheiro, os trabalhos I quito", com 75 anos de ida-I do .e �rgal11�a(�o .,peja As

vencedores serão impres I de. gOClaçao BlasIlena de Im

: prensa.
A melhor reportagem pu

blicada de 1° de janeÍi'o a

30 de novembro do correntf_)
áno será premiada com

Por haver contratado afamada modista do Rio de Cr," 50.000,00, podendo cada
Janeiro, "A FLORICULTURA" avisa as suas distintas jornalista de qualquer ponto
clientes' -e' a sociedade de Florianópolis, que caba de l'ea- do país concorrer com um

brir o seu atelier de costura. maxnno de 3 reportagens.
'1.'rabalho garantido em talhe ftl1Rtômico nos mais re- Os comprovantes de pu-

:entes modêlos. I blicação (recortes de jor-

za, Léo Potenkin Aaráno
vitch, Luiz Fernando Luz,

-

viichael
_ Konotop, Nelson

Zanetti Osmar Treteski,
Paulo, Pires Arteiro, Rau.
Braga Cardoso, Sérgio An
tônio Paggi e Waldir João
Zakwicz.

DOCES'

ia C. Pereira
Diretor Social _ Vit' r

Ferreira da SilvJ,
Dir. Fotográfico _ .José

J. Galluf
Dir. Cinematográfico-

fosé Cordeiro
Vogal _ Alcenor MeJ-

chiades de Souza
Orador _ Jobcl Sampalo

':ardoso
Antecipando !ile\JS agra·

Jecimentos pela3 (s) aten

ção (ões) que o (s) Ami
'5o(s) nos dipensar(em),
firmo-me com elevada esti
ma e consideração.

Cordialmente
CLUBE FOTO AMADOR
DE FLORIANóPOLIS
Roberto Cosh Souza

SecretáJ in

Aceitam-se encomendas de
docinhos em grande varie

dade; Tortas e Bolo de. Noi
va, Salgadinhos para Batiza

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

TeI. 3.416

nais ou revistas) devei'ão
�er enviadas em duplicata
à . Secretaria da ABI, rua
Araújo Pôrto AlegTe, 71 _
Rio de Janeiro.

O regulamento do concur

so estipula que poderão con

correr ao prêmio as reporta
gens que tenhRm sido publi
c�d.as pela primeira vez no

corrente ano, em qualquer
jornal ou revista editados
no país. Em caso de terem
sido publicados sem assina
tura ou com pseudônimo, o

diretor do respectivo orgão
atestará a identidade do au

tor.

Relogio perdido'
Perdeu-se um relógio de

pulso, de senhora, marca

MASSON - folheado ,no tra

jeto da Avenida Mauro Ra

mos - Rua__Dr. Ferreira Li
ma - Almirante Alvin, até
a Praça Getúlio Vargas,
Pede-se a quem achou, o

ObséquiO de entregar à Rua
Irmão Joaquim N. 22, ou na

Portaria da Secretaria da

Agricultura, que será gratifi
cado.

AVENTURAS

BALCONISTA
Precisa-se de uma com

prática.
Tratar em Modas Cliper.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO

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
no.oo
160,00
250,00
210,00
215,00
240,00
280,00
350,00

Ef,ONOMiA•• .- ECONOMIA.;..
,�'-4_'RO M:tS DA ECONOMIA, NA TRADICIONAL LIQUIDAÇãO DA

CAS
A CASA ORIENTAL, LIQUIDA NESTE MflS TODO O SEU MARAVILHOSO STOCK DAS ULTIMAS NOVIDADES, PELOSMENORES PREÇOS DA PRAÇA COMPRE NA CASA ORI-

ENTAL E FAÇA ECONOMIA

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

Materia plastica lisa perfumada, largo 1,40 .

Materia plastici estampada, largo 1,40 .

Fustão branco, bom � .

Fustão branco especial .

Fustão piquet, largo 80 .

Fustã:o piquet, especial, largo 1,00 .

F'ustão casa de abelha, mercerisado .

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

.

Fustáo pelucia, bem encorpado, branca e cores .

Fustão - pelucia fio mercertsado, branco e cores ..

Pelucía lisa .

Pelucia lisa tipo feltro ····

Tricoline branca marquisete, largo 80 .

Tricoline branca cordoné, largo 80 .

Tricoline branca cordoné, especial, larg, 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 .

'rríconne para pijama, cores firmes largo 80 .

Tricoline pi pijamas, listas assettnadas, largo 80 ..

Tricoline preta, especial" largo 80 .

Merinó preto, superior, largo 80 .

Gorgurão 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 cjtstal pi cortina, creme, largo 1,30 .

Voi! cristal pi cortina, creme, largo 1,60 .

N"ylon Rhodia pi cortina, largo 1,30, branco, rosa
e creme 48,00

Nylon Rhodia pi cortina, largo 1,50, creme 55,00
Tecido estampado pi cortina, larg. 130 a comecar

de
' , •

Tecido pi ��p'�s't�'i��; ·��;�s· ii;�;,' i�i.g_· '1',30' : : : : : : : :
Tecido pi reposteiro, estampado, largo 1,30 .

Tecido pi colchão, largo 72 .

Tecido pi colchão, especial, largo 1,40 .

Tecido xadrez, p/ toalhas' de mêsa, largo 1,40 .

Tecido branco, pi toalhas de mês a, 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, Iarg. 2,20 .

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

Algodao especial, larg. 2,00 pç. de 10 metg. . .

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 SANTISTA .PRATA, H?Q x 260 .

LENÇOL SANTISTA PRATA, 220 x 260 .

LENÇOL SANTISTA OURO, 160 x 220 �
LENÇOL SANTISTA OURO, 220 x 260 .

FRONHA SANTISTA PRATA 45 x 60
"

FRONHA SANTISTA PRATA 50 x 70 ::::::::::::
FRONHA SANTISTA OURO 45 x 60

.

FRONHA SANTISTA OURO 50 x 70 ::::::::::::::
Toalhas plasticas, novidade .

Toalhas cl franjas, pi mêsa, 150 x 150 .

Toalhas xadrez pi mêsa, 150 x 150 (Brusque .

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

Toalhás xadrez pi mesa, 140 x 250 (Brusque) .

Toalhas adamascadas, pi mêsa, 150 x 155 .

Toalhas de seda lavrada cl franjas pi mêsa .

Toalhas de seda Japonesa, cl franjas, pi mêsa .

Toalhas ele banho, brancas, Alagoanas .

C?NSELHEIRO MAFRA, 15 - FLORIANóPOLIS

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 mercerísada em cores pi solteiro .

Colcha branca pi casal .

Colcha branca mercerígada pi casal .

Colcha branca rnercerísada 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 mercertsado pi casal .

Colcha de veludo pi casal :.
Colcha de seda, cl bico, pi casal .

Colcha de seda c/ franjas, pi casal _ .

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

Colcha de pura seda Japonesa, c/ franjas, pi casal
SEDAS

Setin duquesa artigo especíal, largo 90 .

Setin duquesa artigo 'extra, largo 90 /. .

Lumker espectal, largo 90· .

Lumker lavrado, largo 90 , .

Tafetá faile .

Tafetá faile, especial, Rhodía, largo 90 .

Faile bem grosso, largo 90 .

Faile . especial, Rhodia, largo 90 .

Setin langerte, extra especial, largo 1,00 .

Setin langeríe, natural, Iarg. 1,00 .

Langerie, largo 90 ' ..

Langerie natural, largo 90 .

San Jam, largo 1,40 .

Seda gabardine pi camisas, largo 90 .

Seda xadrez miudo pi camisas, largo 1,40 .

Tafeta chamalote, largo 90 .

Tafetá escocez, largo 90 .. : .

Organza lisa, largo ·90 .

Organza lavrada, largo 70 .

Moarê pi colchas, largo 1.,30 .

Patú especial, largo 90 .

Flamenga superior, fio Albene, largo ,90 .

Cuecas de cretone ..

Camisas de jersey de seda PI rapaz .

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

Cam�setas de .física pi homem; a começar de .

Cam�set�s meia manga p/ homem (Heríng) .

Camísetínhas pi bebê .,
Calças plasticas pi bebê .

Calças de meia pi meninas .

Calças de meia pi senhoras
'

Calças de Jersey de algodão pi' senhoras .

Cal�as de Jersey de seda pi senhoras .

Calças de nylon americano pi senhoras
Babeiros de organdy bordado : : : : : : : : : :
Soutiens de tecido marquísete .

Soutiens de brim assetinado
'

Souti.en.s de setin duqueza . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Casaqumhos de flanela pi bebê .

Casaquinhos de felpa pi bebê .

Lenços plissado� p/'pescoÇ-Q (Japoneses) .

Sacolas de matéria plastíca .

Cab�des plastícos pi criança .

Cablde.s _plasticos pi senhoras .

Guarn�ç?es de ch�, I,OO x 1,00 e/ 4 guardanapos ..

G,uarn�ç?es de chll; 130 x 130 c/ 6 guardanados ..

Guarnlções de chá, artigo superior
Meias de nylon pi senhoras

.

Me�as �e nylon, malha 60/15, ��s'tür';_ 'prei�
.

: : : : : :
Melas ue nylon, americanas, p/ -senhoras
Meias de nylon p/ homem

.

Me�as espuma de nylon, pi h���em'::::::::::::::'
Me�as' de nylon pi criança, diversos preços
Melas �e nylon rendadas p/ criança, diversos preços
Sombr�nhas de seda cabo moderno .

Sombr�nhas de seda, p�raquedas /

.

Sombr�nhas de seda, paraquedas p/ mocinha .:
Sombr�nhas de seda cabo niq�,elado, de 180 00 �
Sombrmhas para crianca

'

Guarda chuva p/ rapaz. .::::::::::
.

Guarda chuva pi homem a começar 'd�"""'':_'"
Guarda chuva de sedas c�m cabo de 'a.lpaéã· : : : : : :

_ �
ATENDEMOS' PELO REEMBOLSO POSTAL TELEFONE _ 3'.493

'V"_-..• ..-.. _ ..-..•....,..... w..--�--.-. _-- 1". - ' _-..-..- -_- - _ .. _ ..

-
.

CHEPÉUS EM
wr ·._•• •

".M_ _._ ..........,..,.

E���':a? -�O�'�E�tÓ:::' "São '."al������sL��Hot,1 DEPOSITO ("rocura-se) s. PAULO, 7 (��9li�2,��'!'��d"=::
Jose'''.

' Importante firma procura para alugar, com área de
.

diligências, a 13.a Delegacia ra e Baltazar Morel'ra, sus-
o desfile de chapeus com que

F"zer' tlm reqllerl·mento? _ Vá ao Escritório "São' 300m2,' de preferência com terreno ao lado. Cartas para prendeu numerosos ladrões peitos de fazerem parte de
.. a sOGledade florianópolitana "A '1" R d

-

.

h
osé".

VI a na e açao deste jornaL que vm am pondo em polvo- um bando qtUe vem, assaltan-
teve a oportunidade de .flS- I' t ·t

Um recibo? Um telegrama? Uma carta de fiança?
rosa o (lS rI O. Entre êles en- o .distrito e cercanias. Em

sistir' ao tão ansiosamente contra-se o ladra-o Celso
Esc. 'S. José" d f

seu poder, foi encontrada
espera a esta.

EMPREGO
Francisco Machado, que se

Registrar seu diploma, ou outro documento? _ Ele F"
,-

uma carr,oça, puxada por um
< OI um acontecimento iné- '_ confessou autor de continlla-

executa. "t C
• cavalo baio. NQ interior do

, I o em nossa apitaI e cuja ��;..- dos furtos de fios da Lig'ht e
.

I
Preencher uma promissória? _ Escritório "São t

�,..,--
velCU o sob verduras, foram

üpresen ação, impressionou Rapaz capacitado para Qualquer serviço Procul_'a em- de chumbo da Estrada "'e
José".'

'" encontradas numerosas mer-
vIvamente a todos que se prego. Ferro Sorocabana. FOI'am d'

Fazer uma declaração? Ou um contrato? Ele faz

I t
ca onas ,furtadas.

.

.
-

co�cen raram FIO elegante Informações no Albergue noturno com o senhor An-
para você.

?
. ..

salao de festas do Lux. tônio Campos Rua General Bittencourt. DR. SAMUEL <"b.ONSEGAUma orientação para seu caso. - DlrIJa-se ao Esc. A expectativa reinante em 1---.......--:---------------------- [� -

Esc. "São José. "d ICHURRASCO ?
Receber sua conta amigavel ou .,iudicial ::_ Esc. "São nt.?sso gran -monde" em I

. orno de "Chapéus em Tele- . •

José". . visão" éra perfeitamente ALI NA CHURRASCARIA SÃo. JORGE NA RUA
Resolver algo na capital (se móra no interior)? - iustificavel, por se tratar de FREI CANECA NO 103 É o. MELHo.R. NÁo. PASSE

"São José". �Ima iniciativa bastante fe- MAIS A "PONTE A PÉ" PARA UM Bo.M CHURRASCO..
Preparo de custas, encaminhamento de papeis etc. dos liz e que mereceu, desde 10- ATENDEMo.S ENCo.MENDA PREVIAMENTE PE·
Srs. advogados do interior - O Escritório ;' São José" re- go os nossos aplausos.
solve.

NOVIDADES

popeline estampada, desenhos modernos .

popelines estampadas, no:,os desenhos, largo 80 ..

popelines estampadas, ultima creaçao, largo 80 ....

popelines estampadas, desenhos revolucionários ..

popelines estampadas, desenhos de desfile (Bangú)
Górgurão estampado, desenho recem lançado,

largo 1,00.' .. '- ' .

Setim de algodão estampado, desenho exclusivo ..

Cambraia de algodão finíssimo, cores ultra chic

Cambraia de algodão schantung, desenho delicado
(Nova Ameríca) ; .

Lonita bordada, alta novidade .- .

Sillcê 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 creaçào, cores modernas,
largo 90 .

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

.

Cambraia de linho, cores suaves, largo 90 ,.

Cambraia de linho Irlandez, largo 90 .

Linho grosso, pi vestidos, largo 90 .

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

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

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

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

'rJ:_.inho para ternos, diversas cores ' ..

'Purissimo linho para ternos, côr beíge, preço antigo
pUl'issimo linho para ternos, côr cinza, preço antigo
purissimo linho, fio Irlandez, cores branco e cinza
purissimo linho, fio Irlandez, branco ass'etinado
Puro linho Belga, marca 2 zeros, legitimo, largo 2,20
Organdy suisso, cristal branco, largo 1,15 .

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

Organdy suísso, lavrado, largo 90 .

Organdy su ísso, bordado, (Brodery) largo 90 .

;..; Organdy bordado com veludo, novidade, largo 1,Cí)
Organdy estampado Bangú, Iarg. 1,00 .

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

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

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

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

Lézes, grande sortimento, a partir de .

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

Nylon salpico fio Rhodia, largo 1,00 .

Organza de nylon, largo 90 - .. -

Tela de nylon, largo 93 .

Nanzouck finíflsimo, larg. 80 .

Tecido especial para anaguas .

Organdy San Jam, Bangú, largo 1,00 ,.

TECIDOS DIVERSOS
Luizine especial .

Linon bem encorpado .

Chita estampada .

Tecido estampado .

Opala estampada .

Opala estampada, finissima, largo 80 .

Opala Usa assetinada ,
'

.

Opala lisa, artigo bom .

Opala lisa, tipo pele de ovo, largo 80 .

Opala lisa, legitima pele de ovo; largo 80 -

.

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

<yCambraia lisa, pele de ovo, largo 1,00 branca e

cores .

Organdy liso, Matarazzo .

Organdy estampado -
.

Organdy liso Bangú, largo 90 .

Tafeta de algodão, escocez, cores firmes, largo 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 fino, largo 80 .

Filó 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, tarnanho 3,00 por 9,00 .

ECONOMISE PREFERINDO A CASA ORIENTAL
-

FLORIANóPOLIS

25,00
30,00
35,00
AO,oo
60,0.0

78,00
110,00
40,00

40,00
R8,00
e8,oo
60,00
·>0,00
41:1,00
58,00
90,00

120,00

90,00
150,00
150,00
120,00
1ÔO,00
220,00-
230,00
48,00
65,00
95,00
85,00
155,00
220,00
��80,oo
115.00
J.�Ú:oo
130,00
::50,00
ioo.oo
55,00
55,00
200,00

200,00
120,00 _

ao,oo
ss.oo
65,00
:;0,00
130,00
�3,oo
26,00
75,00

U,oo
13,00
3,00
11,00
12,00
22,00-
14,00
18,50
24,00
33,00
30,00

4'0,00
20,00
20.00
38,00
27,00
25,00
50,00
22,00
24,00
49,00
33,00
25,00
35,00
85,00
105,00
90,00
110,00
360,00

RUA

VENDEM-SE

-o RIE
460,00
34,00
44,00
20,00
28,00
38,00
68,00
68,00
68,00
20,00
27,00
30,00
18,00
22,00
25,00
24,00
30,00
35,00
45,00
58,00
60,00
18,00
13,00
27,00
39,00
25,00
25,00
29,00
120,00
85,00
17,00
22,00
12,00
25,00
10,00
12.00
44;00
11,00
15,00
24,00
28,00
42,00
48,00
52,00

28,00
60,00
75,00
30,00
40,00
34,00
38,00
35,00
46,00
52,00
36,00
48,00
54,00
70,00
80,00
300,00
420,oõ
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

......

45,00
50,00
30,00
40,00
34,00
48,00
60,00
165,00
65,00
120,00
30,00
90,00
90,00
50,00
7;',00
35,00
45,00
29,00
25,00
47,00
50,00
65,00
26,00
50,00

70,00
12,00
30,00
12,00
12,00
9,00
15,00
22,00
:35,00
58,00
10,00
18,00
25,00
40,00
13,00
35,00
35,00
13,00
5,00
10,00
43,00
55,00
110,00
50,00
85,00
120,00
90.00
100,00

100,00
120,00
100,00
190,00
40,00
110,00
120,00
;j50,oo

CIRURGIÃO-DENTISTA
Clínica - Cirurgia

PROTESE: - Pontes 'Moveis e Dentaduras em

Nylon.
DIATERMIA: ---:- Tratamento de canais pela alta

frequencia.
Raios X e Infra-Vermelho -

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

'

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

PRECISA-SE
PARTE DE CASA MOBILADA Co.M 3 QUARTOS,

SALA E BANHEIRO. RESPOSTA URGENTE P-ARA

REDAÇÃO. AO. NO 160. Exclusivamente com hora marcada.

Representações
Pessoa bem relacionada no comercio aceita repre

sentações neste Estado para S. Paulo na base de co�
missões de vinho, cereais, laticinos e outros. Escrever pa
ra nua João Pessoa 129 - 9° andar si 903 Santos Est.
S. Pa{110.

CURSO "SANClOS SARAIVA"
(REGISTRADO.) ,

DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA
PRo.F. LíGIA DOS -BANCTo.S SARAIYA
aos interessados diàriamente das 9 às 12

14 às 18 horas
Rua Feliciano

A habilidade da sra. Doro
téa Carvalho Couto confec
cionou os'magníficos modê
los que foram utilizados por
graciosas senhoritas, Hdi-

. mas representantes da ele

g�ncia da mulher catarinen-
se.

No podíamos, nêste regis
tro, deixar de louvar o em

p,enho da direção do Lux Ho
tel em proporcionar reu-

Por inotivo de inudança vende-se um dormítório de Illoes sociais de tamanha

casal, completo; um grupo estofado; um guarda-l;oupa �e significação, ás quais· o nos

solteiro' uma cama de solteiro; uma mesinha de cabecel- so "café-society"" decidida

ra; um� geladeira "Kelvinator" de 9,8 pés; um fogão "Da- mente", não têm faltado com

ko" à quel'Ozene; seis prateleiras; um rádio "Filips" de 8 ,�l1a coloboração. ,

valvulas; um Rádio "Zenith Transoceanico" pilha e luz, Não podiamos., neste regis

�ortatil; uma mesa de cosinha; tran!iformadores de cor- "gente bem;' de Florianópo-

rente; Fogareiro elétrico de duas bocas; um tambor para !is esteve "completamente"

querozene ou gazoiina;, um autocl.á.ve; uma mesa genico- presente a ... "CHAPÉUS EM

logica; doze cadeiras; duas poltronas; cantoneiras: uma TELEVISSÃO", uma festa �tende
que marcará época nãs alta's

Imesinha. _

Ver e tratar à Rua Prof. Maria 'JuBa Franco, 13 nesta camadas sociais da metl'ópo- ENDEREÇO:

C
le baXl'jgu;-v�rde·.,.. ' r.el. 8113.

,apitaI. . ".s.

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

e das

DR. LAURO CAlDBRA 'DE AND·RADA
CIRURGIÃO-DENTISTA

Co.NSULTóRIO - Edificlo _PartenOri - 20 andár
sala 203 - Rua Tenente Silveira, 15

Atende diáriamente das 8 às 11 horas.
gas e 5as das 14 as 18 horas. '- 19 as 22 horas.
Confecciona Dentaduras e Pontes Móveis d,e Nylon

----------------------.-------------------------=-
DR. ALVARO DE CARVALHO
- Médico de Crianças -

PUERICULTURA - PEDIATRIA � ALERGIA INFANTIL
Consultório: - Rua Tiradentes n. 9.

Residência: - Av. Hercílio Luz n. 155 - Te!. 2.530.

Horár-io: - Das 14 às 18 horas diáriamente.

DR. CARLOS ENGELSING
Regressando a esta Capital reabre seu Consultório

Nunes Pites. 1S - a partir de 2a. Feira, dia 31
.

Rua. Deodoro � Florianópolis

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Novo Gereate da
Cruzeiro do Sul

Em visita a nossa Reda- triz na Capital Federal, on

(;[10, esteve ontem, o sr. de ocupará o cargo de As
Newton Cruz novo gerente sistente do Diretor de Su
da. conceituada Cia. de Na- cursais de Agências.
vegação Aérea "Cruzeiro do
Sul", que Se fez acompanhar Ao amigo Jairo, os nossos

do sr. Jairo Pereira, nosso votos de boa viagem e pro
particular amigo e que por gresso em seu novo cargo e

muitos anos exerceu as fun- ao sr, Newton Cruz formu
ções de gerente da Cruzeiro lamas feliz administração
em nossa capital e que ago- 1 na Cruzeiro em nossa cida
ra foi nomeado para a Ma! de. i .'

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

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

Florianópolis, Quarta-feIra, 9 de Novembro de' 1955

Na Assembléial, E' realmente a concretiza-

ção de um velho sonho que

L
·

I t·
I � d ílJ f:2t ..em dêsde os últimos decê-

eg IS a Ivai (;:'"_{ ::�:ue�� z: �:;��,d�� p�'
Sessão elo dia 7 de que trata esta leI, serao

rambular por velhos sobra-

3fetuados, obl'igatóriamente, dões, aquele pugilo de run-

30b o reglme de concorrência dadores do Clube .Doze, an

pública.
síava por uma séde clefiniti-

Art. 3.0 _ A concorrência va que abrigasse os associa

será aberta dentro do prazo dos, dando-lhes horas de sa

te DO (noventa) .lias após a
lutar e fidalgo convivia. As

.mbllcação desta lei. sim era na velha DESTERRO

Art. 4.0 _ Terminada a
ele tão glorlosas tradições ...
Os anos rolaram sempre nes

te aceleramento que nos en

velhéce sem que a gente no

te C01110. Mas a idéia da sede

Lauro Locks

O deputado Orlando Berto- Deputado
li, do PSD, encaminhou à

•••••••e ••.,••••••••••.
Mesa,'o seguinte:

DEP. VALÉRIO
GOMES

Dispõe sôbre a cons- Ocorre, nesta data, o ani

trução de .uma rêde 'de versário riataU'cio do nossc

águas e esgôtos na Ci-I prezaelo conterrâneo, sr. Va

dade de RIO DO SUL. lério Gomes, valoroso lide
Art. 1.0 _ Fica, o Estado I pe 'sedista no l:nunicípio dl

ele Santa Catarina, obrigado I 'rijucas e deptltado ·à As·

a construir uma rêde de, sembléia Legislativa.
águas e esgôtos na cidade de,

.

De par com o pclítico, elE
RIO DO CUL, dent:l'O dê 2 tantos e tão a,3sinalados ser

(dois) anos a-contar da pu- viços à sua terra, o ilustre
blicação da presente lei. nataliciante é progressista

§ U'nico - o serviço de que inelustrial no seu município,
trata a presente lei, será. onde dirige uma elas gran
mantido pelo-Estado, caso I des us�nas catarinense.s.
não seja efetuado acôrdo I Dono de invejável prestí
com a Municipalidade bene- gio, que lhe adl'/eio elas suas

ficiada e pelo' mesmo serÍÍio qualidades de caráter e de
cobradas as taxas ou impos- coração, o sr. deputado Valé
tos normalmente exigíveis. rio Gomes, na ela ta de hoje,
Art. 2.0 _ Todos os servi- ver-se-á cercado das mais

ços e obras necessários à justas manifestações de a

construção e funcionamento preço, a que, prazerosamen
da rêde' de águas e esgôtos te, nos associamos.

Lida e aprovada a. ata ela
sessão anterior e lido o expe-:
cliente tíveram início os tra
balhos, na hora regimental,
sob a presidência do deputa
do Braz Alves.

Petroleo - Perseguições

O deputad� Aptonio Go
mes de Almeida, do PSD, o

cupou a: tribuna, na hora do

expediente, para tecer con

siderações em tôrno de um
. artigo publicaelo em um ma

tutino da Capital Federal,
sôbre a descoberta de Petro
leo em Santa Catarina, no

município de Tangará. Em

seguida, teceu ainda consi
derações em tôrno de um te

legrama recebido de Capin
zal, denunciando arbitrarie
dades praticadas contra ele
mentos elo PSD pelo Delega
elo de Polícia. Requereu após,
o deputado Antonio Almeida
que tal ocorrência fosse le
vada ao conhecimento do Dr.
Secretário da Segurança pa
ra os devidos fins.

Paraiw das crianças pobres

O deputado Oll.ce Caldas;
elo PTB, ocupou a tribuna,
em seguida, para tecer con

siderações em torno da cria

ção do "Paraizo da Criança
pobre", em Urussanga,. por
iniciativa de um granele .nu
mero de abnegados daquele
município etc. Antes de dei
xar a tribuna, fez um apelo
aos homens pÚblicos de San
ta Catarina bem como ao sr.

Governaelor, para darem,
também, o seu apoio à tão
nobre obra de assistência às
crianças pobres do Sul do Es
tado.

\
.,Rede de Agua e Esgoto pa

ra Rio do Sul

PROJETO DE LEI :f'i.

�oncOlTência pública para a

eretuacêo das obras, serão as

mesmas, após o julgamento
daquela, imediatamente ini

ciadas,
Art. 5.0 _ Para fazer fàce

is despesas de que trata esta

ei, fica o Poder Executivo
�lutorizado a abrir os créditos
iecessarros, aproveít anel o
.iara tanto, OS saldos orça
nentários dos exercícios an

teríores, excesso ele arreca

dação do presente exercício
lU

.

outros meios financeirQ!'
rue lhe são afetos.

Art. 6.0 _ Esta lei entrará
-m vigor na data da sua pu

.lícação, revogadas as dís

iosíções em contrário.
Sala das Sessões, em 7 ele

iovembro de 1955.

Orlando BértQli
Deputado

'nstituto CQl'açfw ele Jesus
de Braço dy Norte

O deputado Lauro Locks,
do PSD, encaminhou, tam·

)ém, à Mesa, o seguinte:

PROJETO DE LEI N.

Declara ele utilidaele

pública
Art. 1.'0 _ E' considerado

ie utilidade pública o Insti
;uto "Coração de Jesus", com
3ede na cidaele ele Braço do

Norte.
Art. 2.0 _. Esta lei entra

,m vigor na data ele sua pu

blicação, revogadas as cUs

)osições em contrário.
S. S., em Florianópolis, 3

je novembro de 1955.

"SOCIEDADE CULTURAL
JOAQUIM, NABUÇO"
DEPARTAMENTO SOCIAL

O Departamento Social ela Sociedade Cultural Joa

quim Nabuco, avisa a. todos os seus associados que hole
dia 9, na Sociedade elos Atiradores ele Florianópolis, reali
zará ·uma reunião dansante. Para brilhantismo ela mesma,

espera o comparecimento de todos.

QUETE majestosn ele como

será a futura séüe do Clube
Doze ...
E' um trabalho muito bem

feito pelo artista WALTER
DIAS ...
O projeto deve-se aos co

nhecimentos técnicos do en

genheiro RUY SOARES, que
é o responsável pela firma
COITSTRUTORA: PEREIRA,
SOARES & ClA. (A DECAR).
Devemos também acres

centar que a sondagem do
terreno onde será edificada
a nova séde, não apresentou
nenhuma anomalia que vies-

para o veterano nunca esmo- se acarretar despesas maio
res ele estaqueamento, etc.,
pois que '0 terreno até certa
profundidade necessaria, é
firme e seguro, sondagem "'00!!i1al!t;IU�lIl:!!l>$••e».$.I••"'.,

Mas novamente o entusiasmo feita pelo Eng. Renato oar-
esbarrava com mil e um pre- doso. . EFEITOS ArrÔMICOS
calços e o velho sonho esfu- Estamos assim na fáse íní-
nava no ar jÚ vasío ele es- i cial ela grande construcâo NAÇõES UNIDAS, 8 lU.F.)
peraneas.. . que dará a nossa terra, um _ A Comissão Política da
Agora, que temos à frente l maravilhoso e cintilante cen- Assembléia Geral aprovou,

.to Clube Doze, um homem tro ele recreações sociais, a por unânimidaele a organizate fibl:a inquebrantável, cujo altura de uma Capttal ele Es- cão ele uma comissão inter
ema e "�uerer é poder':' .

o tado. I �acional formada de quinze
�osso arrugo General. ylelru COMPRAS DE AÇÕES PARA I cientistas, para estudar os
la Rosa, .- e�tamos ja na TODOI? OS ASSOCIADOS: efeitos da radiacão atomíca
enda alviçareirn ela concre- Já que estamos nesta fáse sobre o homem. Pouco antes
.ízaçân da feitura do Edifí- de compras ele ações, deve- da votacão os Estados Uni
zío . . . mos espernr que todos os elos tentaram in�tilmente re-
Já se nóde ver nas vitrines associados concorram com-

r eluzir a comissão a onze no-
la CASA HOEPCKE, a MA- prando uma ou mais acões Imes. -

.

Tõrisíííõ��ãrfe�e�Sacê"iífií-êTõ-w��
José � MoUca· Enaltecendo as possibilidades
turísticas. Louvado o Plano de Turismo.
Um espetáculo inesqueciveL·

.

Reportag·tml_de: Cine Ritz, perante um pú-
Jorge Cherem Entrevistado pelo autor blico numeroso e seleto a

Cêrca das 12,55 horas de desta reportagem, Frei Mo- presença de Frei Mogi�a
'

em

domingo pousou no Aéropor- gica, elizendo ele suas impres- nossa' cidaele atingiu seu
festividades promovidas na-

.
.

_ quele ensejo.to desta capital o avião da soes iniciais sôbr.e nossa me- ponto culminante com o

Transportes 'Aéreos Catari- trópole, afirmou que "Flo- magnífico recital de arte que ...........................................
nenses que trazia de Laj es, rianópolis é uma cielaele tão êle e seus companheiros ofe-
onele 'prop:ll'cionara um es- boni�a que elesejaria aqui receram ao noss-o povo. CONVITE PARA MISSApetáculo artístico. à platéia permanecer por muito tem- Inaugurando a noitada ar-

.

elaquela cidade serrana, o fa- po". Perguntado sôbre o que tística, Frei Magica elisse elas
moso Frei José de Guadalu- mais o impressionara quan- razões porque abraçara o sa- 3° aniversário de falecimento
Ipe :Mogica, astro do inesque- elo o avião que o conduzia so-' cerdócio, acentuanelo que,ao. .

cível filme "Entre a cruz e a brevoava Florianópolis e no contr-áxio do que muita gen-I Manuf\l FerreIra de Melo, senhora e filhos convidam

'!spada", também conhecielo trajeto do aeroporto a ciela ... te supunha não· h .
aos parentes e pessôas de suas relaçõe3 ele amizaele para

, ouvera.
t·

. .-

lor suas auelições no rádio e de, inelicou a ponte Hercílio tragédia em sua v'd I assls irem a ·mlSSa que em mtençao a boníssima alma de
1 a e se. .

.ta televisão. Frei Ivlogica fa- Luz, monumento fincado sô- se tornara sacerdote fôra
sua amIga, comadre e madrmha

;ia-se acompanhar em seu bre o mar e q·ue liga a ilha única e exclusivamente leva-I .

. LUIZA CONSTANTE,
lesembarque pelo vereador ao continente. do por sua vocação.

sera celebrada �o altar do. S. S. Coração ele Jesus, na Ca-

\ntônio Apóstolo que, repre- O entrevistaelo falou com Ap' b 1 d' F
.
tedral Metropohana, no dIa 11 (sexta-feira) ele novembro

.OS? e o lscurso, reI corrente as 7 horas.,entando o Prefeito Osmar entusiasmo sôbre as possibi- MagIca Interpretou, acompa-I "
/

::!unha, fôra buscá-lo na lidades turísticas da ex-Des- nhado ao piano pel F" R' _ _

A todos que oomparecerem a êste áto de piedade cris-
o reI 1 ta t· d' t

•

'princesa da serra". têrl'o e, ao ser informaelo sô- cardo Hagmann, duas belas
; an eClpam agra eClmen os.

Entre as pessoas presentes bre o Plano ele Turismo da ca
-

, t el I
J"oh."-w.hl"....-.J'__oh.· ........__5-_......__�-.........."'JV'..-.JO_...JO.j.-"O·..- • ...

nçoe3, arreDa an o pro on- .

L moderna� estação de passa- Transportes Aéreos Catari- gaçl.os aplausos. Em seguida,

F
.

Il ii;eiros "Hercílio Luz", que i
nense teve palavras enaltece- apresentou-se 'Ü tenor b1'asi-

oram apresentar seus votos' doras a ê3se respeito. leiro Pedro Geraldo, cuja se-

\ '_'eG · an . r..
le boas vindas ao ilustre sa-' Depois de seu contacto Fml.eell.hManOçga,l.cfaíse�Caaceen� ..ellavdoaz.cpoem_ f.

1 ft

•

� �
�erdote franciscano e sua co� I com a imprensa e rádio, ü

_ :

llitiva artística, encontra-: irisigne religioso rumou para dro Geraldo também

al'l'an-I
O senhor e monsenhor P. G. Libreloto, em véspe-

am-se o Prefeito Osmar 'o Palácio Episcopal, resielên- cou vibrantes manifestacões ras do plel.·to, anelou lá pelo 'Rio elo Sul procurandoI.
d

-

]unha e sua exma. sra:, o sr. Cla o sr. Arcebispo Metro- do público pl;incipalmente desviar o diretório elo P. D. C. dos comprom.issos que
Luis Fiuza Lima, um dos di- politano, onde apresentou quando interpretou a bela havia assumido.
:etores da TAC, Dib Cherem, seus respeit030s cumprirnen- canção "Maria La O". Agora, em nota divulgada elomingo, o sr. Presi-
)rocurador-geral do mun.icí- tos a D. Joaquim. O tenor italiano Dante Mo- elente elo Partido esclarece:
pio e pessoa_:; de sua família, Levado, sem seguiela, a 'Vi-1 re110 e o cantor mexicano "4 _ O desrespeito por parte ele pedecistas às de-
etc.

,

sitar a Lagoa Frei Magicá; Guillermo Maceelo foram os cisões elos Diretórios Municipais está sendo devidamen-
Após rápida permanênc�a' ficou maravilhado com o be- 'intérpretes seguintes. te apurada para as necessárias providências, inelusive

na es�aç�o .de pa�sageiros, líssimo panorama que a seus I A vinela de Jos.é . Mo'gica a punição dos faltosos".
)nde dlStl'lbulU autografas e olhos se ofereceu, externando tornou-·se possivel gracas ao Em se tratando do senhor e monsenhor P. G., nós
foi fartamente cumprimen- sua admiração pela beleza convite que lhe foi for�ulado p.g. para ver essa punição!
taelo pelos presentes, Frei do local,. comparanelo-o com pelo Prefeito Osmar Cunha. x

rosé Mogica rumO),l para o paisageús as mais belas vis- A responsabilidade ela orga
::::onvento dos Franci3canos tas 'em outras partes. nização do festival esteve a
desta capital, à rua Padre A' noite de domingo, no carg'o da Rádio Guarujá.
Roma, onde seus colegas _ de 'OCliii6i4hlO•••••••••••••••••••••••••••••••••••f
bntina o recebJram hJspita-

ei;:��n�I:S 16 horas, Frei COMPARECAM AO 1'40·8,C.
I

José MOJica cO!lcecleu entre- Deverão comparecer ao

vista coletiva à imprensa c' Quartel elo 14.0 B. C., para
rádio ele Florianópolis, fa-I tratarem de assunto ele seus

zendo, pelos microfones da., interesses, OS seguintes Ofi

Rádio� Guar:ujá e Diário ela I ciais ela Reserva ele 2a. clas
Manha, uma sauelação ao se elo Exército:
povo de nossa terra, I _ 2.0 Tenente Inf. Antonio

ft Nova Séde do Clube Doze

para o alevantarnento ela

grandiosa seele ...
COMPREM AÇÕES, SO

CIOS DO CLUBE DOZE ...
O GRANDIOSO EDIFICIO

DEPENDE DE VOSSA CO

OPEHAÇAO ...
APELAMOS PARA O VOS

SO AMOR PELO VETERA
NO ...
SEM A VOSSA COOPERA

çÃO, NÃO PODERA' HAVER
SEDE ...
SEM NOVA SEDE NÃO

HAVERA' MELHORIA PARA
A NOSSA SOCIEDADE ...
ADQUIRA HOJE MESMO

SUA AÇÃO, COOPERANDO
ASSIM PARA A FEITURA
DO GRANDIOSO EDIF'I
CIO ...

:·eceu ...
' De onele ela veíu a

tona, criando vulto e crían-
10 corpo, esperançando os

verdadeífcs amigos elo Clube.

Gomes ele Almeida;
_ Aspirante a Oficial InI.

Antonio Nereu Procopiack;
- Aspirante a Oficial Inf.

Il'any Araújo dos Santos,
l'espectivamente das classes
de 1910, 1930 e 1930.

Um voto de louvor a obra de elevado
alcance social em Urussanga

A ASSembléia Legíslatíva, Pelo silêncio a que sua
em sessão ele 7 elo corrente, mo lestín o obrigu, esconde-se

.

por proposta elo sr. Deputado no seu mundo onde a abne-'
Olice Caldas, votou por unà- gação é tôda a sua história.
nimidade ele seus membros Mas, por força elas suas rea

presentes, um VOTO DE lizações e pelo sentido crís
LOUVOR a obra ele elevado tão ti patriótico ela sua dedí
alcance social que 'vêm rea-' cação, projeta-se além das
lizando no Município de: fronteiras ele sua cídadéla
Urussanga o padre Agenor' para marcar o tempo com a
Neves Marques, principal- luz elo seu exemplo.
mente a construção do PA-!
RAIZO DA CRIANÇA destí- Graças a iniciativa e a de
nado á todas as crtanças 01'- .licaçâo elo Padre Agenor,
lãs e abandonadas ela zona êsse autêntico representante
carbonífera de Santa Cata- ele Cristo, 107 crianças pó
rina. bres já estão amparadas em

E' o seguinte o texto da Urussanga, e, muito em bre-
"justificação": ve com o auxílio ele-Deus e

Justificação dos homens de' bôa vontade,
Quem conhece a obra be- 450 crianças receberão gratís

nemérita e de elevado senti- no PARAISO DA CRIANÇA.
do socíal que vem desenvol- DE URUSSANGA, a mais
venelo no Sul elo Estado de completa assistência ou seja:
Santa Catarina, o denoelado - Creche _ Berçário Jardim
Padre Agenor, não póde e ele Infância - Ambulatório
não deve negar-lhe os mérí- - Farmácia _ Serviço Den

tas, porque pela sua vida, se tário _ Parque Infantil e ci-'
tornou exemplo para outras nema Infantil. Obras essas

vidas: - no púlpito, no ga-' orçadas em Cr$ 5.695.431,80,
binete ou na patról, dedica-; mas que nem por isso o de-

s� a trabalhar pe�a cri�nça li
noelaelo Sacerdóte esmorece

.o
pobre, e porque nao dízer ; em sua resolução de lutar e
_ pela humanidade. lutar cada vez mais em pról
Aquele sacerdóte, marcado

I ela causa mais justa- e mais
p-elo espírito de renúncia e simpatica, que é a prepara
sacrifício, estende as suas, ção das gerações futuras de
mãos aos que, em perigo ou I nossa Pá-tria.
em desespero, precisam

.

ele A êsse Sacerdote de Deus
auxílio; -:- finalmente: fáz

I é que �u peço aos meus no

do conceito de solidariedade I bres pares um VOTO DE
um princípio e uma religião' LOUVOR, porque êle merece
- por isso conquista na 80- não só Os nossos louvores co

ciedade e na admiração elos mo também a nossa colabora
homens, um lugar mais alto ção e a nossa bôa vontaele na
- e perante Deus, as graças obra que tanto o enaltece.
que necessita para o prosse- Sala elas sessões, 7 de 11

guimento da sua grande obra ele 1955
de recuperação da criança
abandonada.

\.

Olice Caldas
Deputado

A NOVA "A MODELAR"
Congratulações da

Associacão Comercial
-r

A respeito ela inauguração A Associação oomercíal de
elo novo estabelecimento "A Florianópolis sente-se satís
Modelar" _ à Rua Trajano feita em verificar que as re- .•

7, o Sr. Charles Edgar MO-: modelações elos prédios co

ritz, Presidente da Associação merciais estão tornando bem
Comercial de Florianópolis I

mais agraelável o aspecto das
,

enviou. ao proprietário da-

'I
ruas da zona ele comércio,

quela flrma, Sr. Jacques Sch- impres2iJn[\ndo bem os que
weidson, o seguinte ofício: nos visitam.

.

Prezado associado I Estamo::; certos ele que o

JACQUES SCHWEIDSON. exemplo ele V. Sa. terá imi-
"A Modelar" _ Nesta tadores e é nessa certeza que
Em reunião ordinária des- lhe apresentamos, de. par

:a Associação -foi decidido, com os votos de pl'osperiela-
)01" v,oto unânime elos Dire- de crescente nos negócios,
tores, apresentar a V. Sa. fe- nossas

liCitações pela inauguração
do novo'prédio ele A. MO
DELAR e pelo brilho das

saudações cm;eliais
Associação Comercial de

Florianópolis
(Charles Edgar Moritz)

Presidente

x

x.

O sr. Genésio Lins viajou para a Europa. Destino
anunciàdo: França. Destino certo: Grécia!!!

x x

x

O código ele ética do senador Alcieles Ferreira
nunca foi muito rigoroso. Ele mesmo não faz questão
de prova em contrário.

O Alcides agora quer ir para o Tribunal. Depois
de senador, ministro ...

Daí elescer ao cúmulo de homena'gear o coisa!!!
Tristura, Deus do, céu!

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


