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WASHINGTON, 9 (U.
,_ O Brasil e Estados

P,)
Uni-

Outros países latino-ame
ricanos tambem adquir,iram
trigo desde que a lei entrou
em -vigor em meados de 1954,
como o. Chile, Colôrabía, Pe
rú e Equador. As necessida
des mínimas do 'Brasil são
calculadas entre 1.800.000 e

2 milhões de toneladas anu

almente. O Brasil produz
cêrca de 600 mil toneladas

por ano.

As rendas totais da COl'-

Edição de hoje - 8 páginas Florianópolis, Quinta-feira, 10 de Novembro de 1955' Cri. I"

dos, esta semana, assinarão
um acôrdo para a aquisição,
Belo Brasil, de cêrca de 500
mil toneladas de excedentes

Terminados os cumpri
mentos, o sr. Carlos Luz diri

giu-se ao gabinete de traba
lho presidencial, a fim de

tomar ,o ,primeiro contato

com os assuntos dependentes
de suas novas e altas tun

ções.

ele trigo norte-americano, se
gundo se disse, hoje, em

fonte informada. Acrescenta
ie que agora o acôrdo é ape
nas questão de mera forma

lidade, mas o presidente Ca
fé Filho pediu licença, hoje,
entregando o mandato a ��*��• ..I"*�.u_ � ..,.,. ...

Carlos Luz, presidente da
Câmara dos Deputados. AV1·a- O' giganteDesde o início do ano, es- .

tava sendo negociado o con- MOSCOU, 9 (U. P,) - Um

vênia do trigo, entrando em avião gigante de bombardeio,
fase final há um mês. A capaz de lançar bombas atô

venda do trigo será feita a- mícas em vôos interconti
través 'da lei especial, que nentais, abriu a revoada sõ
permite o pagamento em bre a Praça Ver mel h a,
moeda estrangeira. Será es- na R e v i s t a com que
ta a maior quantidade já a União Soviética comemo

vendida a país latmo-ameri- rou o 38° aniversário da Re

cano, sob a lei e uma das volução de 1917. O quadri
maiores a qualquer país es- motor de bombardeio, a jato,
trangeiro. Calcula-se o va- sobrevoou a praça com es-

101' do trigo em 35 milhões de colta de caças. Um locutor da

dólares, tomando por base rádio moscovita descreveu o

10 preço 70 dólares a tonela-
I
aparelho como "de novo ti-

da. po".

.� r!�i !n[i� a !IJÚ· i[B o �r. Ir O� UI
RIO, 9 (v.· A.) _:, Depois nho tido a honra de diriglr cia dos trabalhos ao vice-I recebeu, no Salão Mourisco,

",-que o sr. Monteiro de Castro Ijs nOS20S trabalhas. O que presidente Flores da Cunha" cumprimentos dos que ali

se retirou da Câmara, ontem desejo é que todos possamos, manteve-se ainda por alguns
I
haviam comparecido e entre

.0 presidente Carlos Luz, unidos, trabalhar pela gran- momentos em seu gabinete,! os quais se notava muitos
reassumindo a presiAden�ia deza d� r:,ossa _ Pá�ria, A o:i- dirigindo-se .logo a seguir

I
deputados e senadores. En

dos trabalhos da oamar a, nha rnissao nao e uma mis- para o Palaclo do C'-' tete, on- tre outros; notamos ali o

que no momento ia iniciar a são para dividir, mas para de chegou precisamente às

I
governador Miguel Couto Fi

votação nominal da lei do unir, quanto mais possa, to- 17 horas e 45 minutos, sendo lho, governador Paulo sa

inquilinato, pediu permissão dos os nossos companheiros. logo conduzido pelos chefes razate, governador eleíto de

. para fazer, antes, urrra ím- Para isso é indispensável das Casas Ci1vil e Militar ao Minas, Blas Fortes, deputa- O presidente Carlos Luz

portante comunicação ao contar com a colaboração Salão Amarelo. Ali, sem qual- dos José Maria Alkimin, A- hoje. mesmo entrará em ati

plenário. E leu então a carta .�ficiente e patriótica de to- quer solenidade, o sr. Mon- fonso Arinos, Carlos Lacerda, vidade, recebendo para uma

que acabava de receber do r= quantos compõem a au- teiro de Castro, chefe da Adauto Lucío Cardoso, Vas- primeira conferencia, os três

presidente Café Filho, conce- ,tu!.ta Câmara dos Deputados. Casa Civil, procedeu à leitu- cancelos Costa e Decclecío ministros militares, que já
bidn nos seguintes termos: No Palacio do Catete, nos ra do termo de posse, que Duarte, varios jornalistas, estavam no Palácio quando

)JUCOS dias em que exercer foi assinado pelo presidente funcionários da Câmara dos n reportagem dali se retirou.
A,CARTA DO SR. .1 presldencía da República, Carlos .Luz e pelos chefes das Deputados e outros ,amigos e O presidente Carlos Luz

CAFE' FILHO ouvíreí sempre todos os Casas Civil e Militar. correligionários elo ex-presí- já convocou para hoje às 10

"Rio de .Janelro, 8' ele no- meus colegas. Não haverá Já investido, assim, na dente da Câmara dos Depu- a primeira reuníão minis-

vembro de 1955. Senhor pre- para os deputados e senado- presldencín , o sr. Carlos Luz tados.: teria!.

sidente. Tendo me recolhido res horaarlos especia�, por- �••��

por motivo de uma crise cár- que os considerarei a todos

dio�vascular ao Hospital dos como meus colaboradores in-

"-;Servidol'es do Estado, e reco- dispensaveis nesse curto pe

mendando-me os médicos as- rgo.
sü,tentes d?s. Aarão Benchi- Quero passar agora a pre

mel e Raimundo Brito, bem sídeneía ela Câmara ao nosso

como os médicos chamados emi n e n t e vice-presidente,
em conferencia, drs. Genival general Flores

I
da Cunha. E RIO, 9 (V. A,) _ O caso I meira reunião com o Minis- ; lo gen. Sá Tinoco, coman-

Londres, Deolíndo Couto e o faço com tranquilidade, do coronel Jurandir Mamede

I
tério. Na boataria que ontem' dante da 2a. Div. de Infan

reobaldo Viana, que me porque s. excia, goza nesta co�tinua en: �onto �lOrto. enchi.a o Palácio Tira�entes, taría, de São Paulo. As noti-
.

mantenha "afastado de qual- casa de merecido prestigio, HOJe, em meio a boataria que se afirmava que na hípotese elas foram desautorlzadas

quer atividade" e observe pelas suas altas qualidades cercava o nOtiCi�riO do afas� do substituto do presidente oficialmente. Entretanto, é

"por mais alguns dias" o re- de cidadão e político. Peço I t�mento do presldent� Cafe Café Filho resolver desligar significativa a informacão

pouso índíspensavel ao meu 110 sr. deputado Flores da
I F!l�o, .

algumas estações c:e aquele oficial da Escola Su- ele que o gen. Sá Tinoco che
restabelecimento, venho -por Cunha que venha assumir a I J'adl� �nformaram que a cri- períor de Guerra, de acordo gou hoje .à noite a esta ca

este meio transmitir a vossa presídencla dos trabalhos".

I
se .1l�II�tal' deco�rente daquele com a solicitação do ministro pítal. SANTIAGO DO CHILE, 9

excelencia, na qualidade de Quando o antigo parla- episódio entraria numa nova ela Guerra, os titulares da ,................................_.......--........_.. (U. P,) _ Com o objetivo de

meu substituto enquanto mental' gaucho se dirigia, sob I fase, pois, atendendo à soli- Marinha e ela Aeronáutica BAIXOU O PREÇO combater a inflação e dimi-

perdurar o referido impedi- aplausos, ao recinto ela mesa:' citação do ministro da Guer- pediriam demissão, DO CAFÉ .iuír o deficit orçamentarío,

mente, as funções de presí- a fim de assumir fi presíden- ra o chefe elo Estado Maior Cllli:GOU AO 1110 O o governo pretende demitir

G 1 d F A d GEN SA' TINOCO RIO, 9 (V. A.) _ Telegra-· f
' .

'bl'
dente da República, nos ter- ela, o deputado José Alkimín era as orças rma as I. . 21.000 uncíonáríos pu lCOS.

mos elo artigo 79, parágrafo usou da palavra e pronun- deslilgaradaqEueleloficsial �os RIO, 9 (V. A.) _ Após ter �n�i�l�i�!�oP��I�����!�;�: q�: Esta comunicação foi feita

primeiro da Constituição: ciou as seguintes palavras. quac 1'OS a sco a uperior sido conhecida a decísâo do pelo ministro da Fazenda, sr.
t G E t t t

. Torrefaç.ão e Moagem daque- t
.Reítero a v. excia. os meus

c e .uerra. n Te an o, mais sr. Café Filho de transmitir Oscar Herrera .. An eriormen-
t d t

- le Estado comunicou à .....
pmtestos de elevada conside- PAI_,AVRAS DO LIDER DA ar e, as mesmas es açoes o governo da República ao te se informara que a opera-
:r i ti

.. COAP que em sua ultima
ração e estima. (a.) João Ca- MAIORIA ' uesmen Iram a primeira no- sr. Cm'103 Luz, circularam cão abrangeria vinte por mantém também um centro

tícía ': I' d reunião decidiu baixar o ca-
"81'. Presidente. Por dele- .icia "írruc la a. boatos de que o novo ocupan- 'cento do funcionalismo, ou ele instrução de técnico. Mais

fé no varejo de 65 cruzeiros
gação elo meu e elos partido., A re�ortagem da "Tribuna te do Catete iria tazer mo- sejam, 41.200. O sr. Herrera ainda: _ No dia 3 do corren-

.. t t· .ii. para '63 cruzeiros e 40 cen- -

1
FALA O PRESIDENTE DA \ ele collgados, venho decla- da I111p1'enSa en ou �OtlVtl' Uifre.tções' 110 li.....i�')t�ItJo. 'Fl\<- aduziu ter a Missao K ein te mês teve início um novo

CAMARA 'ar que não faltará o apoio '0 brigadeiro Gervasio Dun- lou-se mesmo, C:oll1 ,t1gLllllil
Ú vO>l-.;

-

suge,r.ido que o governo reti- curso _de treinamento ele 0-

Terminada a leitura da �ue v. excia. estima util e can, chefe do Est::lclo Maior insistench, que o gcn. Tei- rasse todas as subvenções e pcradores.

carta, o presidente Carlos mesmo indispensavel ao e- Geral das Forças Armadas. xeira Lott seria substituido UMA RUA CARIOCA i
os auxilios como a empresas Revelou finalmente que,

·Luz proferiu estas breves xercício da suprema magis- �ecusandÕ:se pOlidal.nente a

I
no Ministério da Guerra pe- COM O NOME DE ferroviarias, transportes co- dentro de dois anos, a Petro-

palavras: "De acordo C0111 tl'atura do país, tão certos :ldiantal' qualquer informa- fi............... ..... I letivos e aéreos, afim de que brás terá uma equipe ele ope-

essa comunicação, devo assu- estamos' de que sJ.berá en- '·ão sobre a sua conduta, de- I

S
- CANROBERT funcionem no regime da e-. radores especializados ele al-

mil', dentro de poucos minu- grandecer as tradições demo- Jurou o brigadeiro Duncan o
I
PRE CREVEU A RIO, 9 (V. A,) _ O verea- conomia privada. A Missão I to nível, capaz ele trabalhar

tos, as funções de presidente �l'áticas elo Brasil e conduzi::, :eguinte: "Estamos diante I AÇÃO PENAL CON- dor Francisco Trota, que Klein foi contratada para; em Cubatão ou em outras re-

·da República. Não posso dis- o dentro das normas uni- ie um aRslmto sigiloso e de
'rRA ADALGISA tambem é cOl'onel elo Exél'ci- exame dum plano destinado I finarias, substituindo

•

assim

simular a gravidâde do mo- cas compatíveis com o putri- um documento resel"Vac1o. i \o' to, apresentou uma indicação a debelar a inflação. • todo o pessoal estrangeiro.

menta que atravessamos, por mania de cultura que acúmu- Nada posso dizer, Os srs. po-
i NERY ao prefeito, por intermrclio

isso mesmo, mais do que lamas e com as fl.spiraçóes do derão obter informações nou-l RIO, 9 (V. A,) _ Por de- da Câmara Municipal, sllge- •••w•••_ ':' ....,.__.._.._, J".......,._.._..... __

nunca, preciso do apoio e povo brasileiro. tra fonte. Mas não por meu creta de tempo, o juiz ela 13a. rindo que passe a denomina!:-
,

'conselho dos meus eminen- intermédio". Vara Criminal julgou pres- se general Canrobert a rua M
·

'

I L tttes colegas da Câmadas dos _ TOMA POSSE O SR. Ve-se assim que o caso crita a 'ação penal movida onde o extinto chefe do Es- emorIa a o
Deputados. CARLOS LUZ continua em ponto morto, pelo brigadeiro Guedes Mu- tado Maior das FOl'ças A l'-

Quero que me assistam
.- 1 devendo ser discutido, já pe- niz contra a poetisa e jorna- madas re.sidiu durante os RIO, 9 (V. A.) _ O comen- hoje que existe um memorial

. permanentemente como até O presidente Carie\; Luz, 'h� presidente Carlos Luz ho- lista Adalgisa Nery colunista muitos anos, no suburbio do I tarista Màrcelo Pimentel, do I firmado já por três mil ofi-

aqui o fizeram, enquanto te- Jepois de passal: a presiden- je, por ocasião da sua pri- do vespertino "Ultima Hora". Meyer. "Diário da Noite", assegura ciais elo Exército, de apoio ao

_,. ...,._••__-..-_• .-. _..- w .-.- t#..� ·.·.·.·.·.·.�·.·.."" ..- ,,/4 '.111&.·.·.· .-4 • •..tr -.· -..-.· • • � ",..._. ",.�� .-..-N

Ainda o caso Mamede
LUCRO SEMESTRAL DE 250

MILHÕES EM CUBATÃO
RIO, 9 (V. A.) ,- O dire- .missão parlamentar de in

quérito, o seu depoimento so

bre as irregularidades de

nunciadas por um grupo de

militares dispensados daque
la empresa .

O depoente analisou sere

namente as declarações pres
tadas anteriormente pelos
oficiais e disse que, atual

mente, a refinaria está fatu

rando por mês cerca de tre

zentos milhões de cruzeiros,
o que lhe deu um lucro se

mestral de 250 milhões de

ttor técnico da refinaria de

Cubatão, sr. Leopoldo Mi

guez, concluiu, perante a co-

DEMISSÃO EM MAS·
SA DE FUNCIO

NARIOS

cruzeiros.
Informou que existe um

centro de treinamento de

pessoal da refinaria, dirigi
do pela Esso stanelard, e que
a Standard da California

fé Filho".

Foram dois os maiores vultos de Santa Catarina, pro- O T t L S
,. discur§o na ,Câmara Federal, sôbre a ação dos que fizeram

pugnadores efi�ntes e dessasombrados, na Capital do enen e auro everlaDO a República, assim se referiu aos dois vultos republicanos

Imperio, da implantação no país do regime republicano:

M II
catarinenses, evidenciando a não menos importante atua-

um já sexagenário; o outro, moço ainda, com menos de
. Ü e r e o regime ção do jovem Tenente de Engenharia: "Santa' Catarina

um quarto' de século de existencia. Aquele-, Antonio Justi- geograficamente pequena, mas grande pela envergadura
niano Esteves Junior, do alto comercio da Côrte, pessôa bl-

·
. dos seus filhos, prestava tambem o seu concurso com Este-

muito acatada, grande abolicionista e até protetor de es- repu leilOO ves Junior e Lauro Muller, que menino ainda, alfE:res- alu-
cravos fugidos, Presidente do Clube Republicano Catari- no, ao alvorecer do novo regime, montado a cavalo, assu-

nense e por fim, Senador da República; e este esperançoso Ildefonso Jllvenal

I
miu posição saliente no Campo de Sant'Ana, tomando to-

Tenente de Engenheiros, do Estado Maior, cuja patriotica das as entradas do campo". .

.

e valiosissima at'uação, bem como apreciadas qualidades depositando a séla de sua montaria, rumado para São Dias depois de proclamada a República: o ll'larechal

como eminente cidadão-soldado, evidenciaremos no decor- Cristovão, dei onde marcharia à frente das tropas para o Deodoro em atenção aos bons, inestimaveis serviços que o

re1' de2sas desataviadas notas. Campo de Sant'Ana, Pois, "se Deodoro não tivesse saído á Tenente de Engenharia e do Estado Maior Lauro Severia-

Ficara assentado, a 11 de Novembro de 89, entre o ge- rua no seu cavalo de guerra, a RepÍlblica não se teria fei- no Muller, prestára, pela implantação do regime republi
neralíssimo Deodoro e os mais influentes proceres republi- to"; "se não houvesse um chefe para se pôr á frente do cano em o nosso país, e mesmo porque muito o estima1va e

canos da ,Capital do Imperio, que o movimento proclama- movimento, como o general Deodoro, unico para o qual nêle depositava grande e merecida confianca nomeon-o

dor do novo regime explodiria a 15, mas Deodoro em a noi- se voltavam os olhos dos seus camaradas, cheios de e31)e- governador do Estado de Santa Catarina, Pl:o;idencia feliz

te de 14, adoecêra gravemente, com grande dispnéa, febre ranças, nada se,>-teria conseguido". e acertada" porque o .jovem Tenente' "governou com liber

alta 'e dores, o que causou a todos grande inquietação, pois O erudito e saudoso General Liberato Bittencourt, em dade e justiça, com a ventul'a de se ver aplaudido e e3ti

o movimento revolucionário não podia de forma alguma Q 2.0 Lvolume áa importante obra "Academia Brasileira de mado dos hcmens limpos".
ser adiado, ainda mais, sabendo-se que o Visconde de Ouro Letras", estudo crítico de patronos e ocupantes, ao tratar Ao Tenente Laura Muller estava reservada no regime
Preto, Chefe do Gabinete, estava a par de tudo e provi- da individualidade do, academico Lauro MUller, conta-nos que efici�ntemente ajudou a fundamentar, futuro gran

elenciava meios de repressão. .. I interessantes episodios da vida do referido imortal, quan- diaso, 'edificante e dignificador, tornando-se um elos maio-

Benjamin Constant, o mais diligente, o verdadeiro I <:10 aluno da Esc01a Militar da Côrte, na Praia Vermelha, res estadistas da República'. Governador do seu Estado aos

FundacJor da República, pois, "vinha anos a fio preparando por onde se póde fazer um estudo de apreciável período da 25 anos, depois político militante de grande pre::;tígio e ha

o espírito da mocidade para o advento da nova f?rma de vida de tão insigne brasileiro, a que a República tanto fi- bilidade, com assento na Câmara Federal, em diversas le

governo", e outros, desasocegados, discutiam no sentido cára devendo, como um dos seus proceres, visto que aquela gislaturas, Ministro da Viação do governo de Rodrigues
ele que o Marechal fosse trazido até ao campo de Sant' Escola Superior, onde êle desenvolvêra tão importante quão Alves, tendo sido o rEfmodélador do Rio de Janeiro, tornan

'Ana, onde se encontravam as tropas. Foi quando o Tenen- patriótica atividade, "era o fóco dos grandes movimentos do-o a mais bela cidade do continente americano, ministro

te_ Lauro, o mais entusiasta doS jovens_ republicanos, � qu�l lli�erais e� �tivid�de be.ll� fazeja", �rincipaln�ent� Aboli- do Exterior do governo do Marechal Hermes da Fonseca,
nao se aparta1n de junto do seu quendo mestre BenJamm çao e Repubhca. All pontlflcava o gemo de BenJamm Cons- tendo sucedido ao inolvidavel Rio Branco, e sido um dos

Constant, quando este tratava de tão importante proble- I tant Botelho de Magalhães, que foi um· dos maiores ani- nOSS03 maiores chanceleres, general do Exército, membro

ma, ofereceu-se para ir á l'esidencia elo Marechal, afim maelores da cruzada patriótica". da Academia Brasileira de Letras, poeta, prosador e jor
de saber de sua saúde, relatar-lhe a marcha dos prepara-

I
"Meeti.ngs" eram feitos constantemente no vasto anfi- nalista de grande combatividade, Lauro Muller foi incon

tivos e, dizer-lhe da imprescindível necessidade da presen- teatro da aula de física, e Lauro Muller era dos mais en· testnvelmente, 'um dos maiores estadistas do seu" tempo
ça de sua prestigiosa pessôa, "fIe grande· poder e fascina� tusiastas na realização dessas turbulentas assembléias a- e é um elos maiores vultos ela Historia Catarinense. O seu

ção sobre o soldado". Aceito o seu oferecimento, o Tenente cademicas; "de começo calado que nem estatua, quasi 8em- nome encontra-se vinculado à história da implantação do
_ esporeou o ginete, saindo a largo galope em direção á re- pre de cócoras; quando fi agitada sessão por terminar, sem novo regime no Brasil, como o jovem militar que batalha

sidencia do generalíssimo, mas, qual1do lá chegou, já não prático resultado, êle aparecia sorridente, na tribuna, e <!i- 1'a destemorosamente ao lado de Benjamin e Deodoro, como
encontrara o velho marechal, que, mais aliviado dos so- zia então a última palruvra, sobre o assunto melindroso em lider ela mocidade academica ela gloriosa Escola Militar da

frimentos embora ainda febril e com o peito dolorido por discussão". Côrte, tendo sido um dos mais ousados, proficientes e con-

QUeimadu;'a de emplastros, havia tomado um' carro, e nêle Simões LopeS, o ardoroso deputado gaúeho, em célebre victos republicanos.

general Lott. Será dado a

publicidade no primeiro ges
to que importe em desprestí
gio do atual ministro ela
Guerl'a. Adianta aquele jor
.1alista que esse documento
19uarda apenas a oportuni ..
dade para a sua divulgação e

foi redigido há dois meses,
quando se começou a coleta
de assina turas.

LUCROS FABULO
SOS DA GENERAL

MOTORS
" NOVA IORQUE, 9 (U. P.)
- A maior empresa indus

trial particular do mundo, a

General Motors Corporation
(GMC) já ganhou mais nos

nove primeiros meses deste
ano que em qualquer outro
ano de sua história.
Harrów H. Curtice, presi

dente da corporação, disse
em seu relataria do terceiro
trimestre que os lucros liqui
das nos 9 primeiros meses de
1955 foram de 912.387.537 dó
lares, ou seja, 13 por cento
mais quê nos 12 meses de
1954.

'

poração nesses nove meses

ascenderam a 9.543.778.394
dólares. -

Durante esses nove meses

a GMC vendeu 3.622.296 au

temoveis e caminhões pro
duzidos em suas fabricas dos
Estados Unidos e Canadá.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Trajano
.

llellreaent.lIt.. : 20 domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano
Repreaentaçõ.. A. 8. L.".rA. 25 sexta-feira (f.estadual) - Farmácia Esperança

Ltdll.
Rua 3.n ..�or 'Dental, 40 .- 5° Rua Conselheiro Mafra

andar.
.

26 sábado (tarde) - Farmácia Nelson - Rua Felipe
Tol.: 22-51124 -- Rio d, Jl&oliro,
llua 15 de Novembro 128 iO Schmidt

andar ula 111 - 810 P.ul"}, 27 domingo - Farmácia Nelson - Rua Felipe
Nenhum proprietário de terras ou lavrador poder.i Schmidt

proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar, \SSTNA'fURAS O serviço noturno será efetuado pelas farmácias
com antecedência, " neeessãría licença da autoridade no-I

Na Capital

IStO Antônio e Noturna Situadas às ruas Felipe Schmidt,
restaI competente, conforme .dispÕEc o Código Florestal em

A C' 170,00 43 e Trajano.
seus artigos 22 fi 23, respectivamente, estando os infratores S:j:e�t��·::::::::.:: C�" 11000 I

t
." A presente tabela não poderá ser ralterada- sem pré-

sujeitos a penalil!r..des. Nt' Interior

REFLOREST.\MENTO
Ano Cr, 0,00 via autorização deste Departamento.
Semestre ........•.•.. Cr'110,OO
Anúnci J mediante -ontrâto. DR� CARLOS ENGELSING
OS ori"in�il, mesmo nio pu- .

hlicados, não serão de olvides. Regressando a esta Capital reabre seu Consultório
.

A direção. não le. r.eapoDlal iii.. a partir de 2a. Feira, dia 31
pelos conceitos Imltl d-aa nOI .c- ,

. , .

tiArO. ulSinado�. 'RUll Deodoro - F'lorianópolís

Ffnríanúpolís; QlIiritã-feira, 10 ac' Novembro

mobiliária Miguel Daux-
Tem a venda
Uma casa a Avenida Mauro Ramos
Uma casa a rua Visconde de OU1'0 Preto
Uma casa a rua Deodoro c/13,50 de frente

de fundo,

MINlSTl!:RIO DA AGRICULTUkA
SERViÇO FLORESTAL

DELEGA,VIA ')'LORESTAl,
REGIONAL

""CORDO" COM O ESTADO Dr;

S&NTA UATARINA
�VISO

o ESTADO

o ESTADO FARMÀCIA Dl PLANTA0

INDICA[)OR PROFISSIONAL \c,.:�·,,::!;�fq::,os... 1 MAR���ç��MO
ORA. WLAÍJY5LAYA DR. I. LOBATO DR. WALMOR ZOitER lirahdllco de Aula e a. "snta: MÉDICO

W. IilUSSI • FILHO. í GARCIA Cal'! do Rio de Janelr. I CL1NICA DE CRIANÇAS
Do••eaa .0' alluelko lre•.,lrat6rto

.

01.16.... Dei. r.c"'!.... !f.�
CLINICA MÉDICA ADULTOS

•
I

.,. CARDIOLOGIA
DR. ANTONIO DIB TUB.P.RCULOSII do..I ... lfe41du .. UitI,."",- ContultÓl'io: Rua Vitor Doenças Internas

RADIOGRAFIA. RADIOSCOPU.! tl!dad" ." 8r••1I rales, 22 Te). 2675.
11111-

CORAÇAO _ FIGADO-
MUSSl I DOS PULMOIIS I �I-ilmt.rno por eone.uo 6. lia· Horári?s: Serunda., Qu..rt•••

, Cirurgia cio ToraI I. ternJdat!e-Euola Sexta feIras: l:UNS _' INTESTINOS
- ItDICOS - Formado pela F'aculdade N.ele-; IS.n!ço do Prof. OetA"'._)'" Das 16 às 18 hora.. 'l'ratam"lnto moderno da

CIRURGIA JLtNICA n.1 de Medicina, TI.lolocl.h.! elrl«u.. Uma) R
GDRAL-PARTOB TI.lodrllr&,Uio do Rompa.1 Me- l!:x-Iuterno elo Servteo dt, Ctrar-

esidêncía r RUIl Fdip. Sela- SIFILIS
3nviço eomplCltQ I IIpOCIIl!l-- rlll Iltaa..);'t .!

J:I••• Boa.,lbl L Ao P... 1'. Co midt, 23 - 2° audar, lipt. 1 -

Consultório _ Rua Victor
....do dai Dú.NCAS D. a.SHO- Cura0 de eapedaHaaelo ».1. "

elo 11Io de J••elr.
Te!. '.002.

.

RAS, con. moderno. m6toc.\"••1 S. N. 1', EI-I.terDo e .r-.nllo- MedICO do Ho�pltal de Caridade n.'R;:-n:::E::N=R:-:I:":'":--·------ MeireJ1es, 22.
diagn6.ticol I tratam.nto. i teDltl .e aruarla do Pref. CIi$ e da Matermda'!_e Dr. Carloa

' QU. PRISCO HORARIO:
SULPOSCOPIA - HISTJI�O -I Gulmarl.. (ate\·. I Correa PARAISO D 1· à
8ALPlNGOGRAJ'IA - ElIl'!'Ã' 0-, Conr: Fllip. Bclamlcli, II -I' DOJlNCAS D. SIINHO.a.ur _ MXil�ICO

as 1 fi 1. hora.,

LIS.O DASAJ4 I Fone IHíll .
. PARTOS - OP.RAÇO.S Operaçõel _ Doenç.. de 8.- Telefone: Consultório

.. 1t.dlote!'.",11I ,&11' Q."1Il emrta... i Atendi Im àora IIlllil'ca4.. I Cona: RU.a Joio Pinto D. 111, nhoru - Clínlc. de AdIlUOI. 8,415
Eletl·oco.cnIaelo - �IOIII ;;Jltn IRe •. : - :aua Jbtev•• lanlor, da. 111,00 à& 18,00 bc"u. Cura0 de Eapecialbaçio no 1

R 'dVioleta e Infra

ver.
·'Uel)...

!
80 - Fone: !l9' Pela manhi .tlnde dià- Rospital dOI S.rvldor.. elo ••_; SI ência: Rua J016 do

Co.;1IIult6rlo: Rua Tr.j.no. n. 1, riament. no Ho.pital d. tado.
. I Vale Pereira 158 _ Praia

l° andar - .dmcio do .obteplo. DR. YLMAR CORRAA ClUid.d,. (Serviço do Prof.•ariallo d. da Sauda"e C
.

Horoirio: Da. II ta III Iloratil

--I CLíNICA M:tDTCA Residênci.:
. Andrade) U - oquelroa.

Dr. "OSSl. CONSULTAS dai 10 _ 11 lao-
Rua: G.Del'l� Bittncouri D. ConsultaI - P.I. m.I1.11.1 ao.

Du li à. 18 1l01'1II - Dr•. ra..
101. '1ele10n.: 1.6111. Hospital d. Caridad., -

_

.USS� Rua Tlrudlmt(j :; - Fene 1I'1I� A tarde daa 11510 h••m dlan-
Re.ldlnd.l A...14. Trom· DR. NEWTON te no eon.ult6rio li au. Nun•• DR. AN1'ONIO GO.MJ:S OS

P_0_w_sk_"_,_8_4._______ DR. JOSl: TAVAP.J:S D'AVll.A Machado 17 :.J.qlllllll •• Tir.- ALMI1IDA

I
. lRACEM!· CIRURGIA GJlRt..L dente�. 1'e�. 2766

ADVOGADO�
D

I Realdencla - n. P f....
i MOLX'STIAS NERVOSAS J oençu de Sen}aora. - Preet.. I Coutinho 44.

reI! D.I Illcrit6rio a R..ldencl••
'MENTAIS - CLINICA G'lRAL 1011'1. - �letrlcI4ad. ""elrea (''LINICA

Av. Hereilio Lu.,-lIl
I Dr Serv�ço N.ci�n.l d. JJo.n-l� Con9ultórl� Rua Vlto.r ••1-1 /

de
'I'81.fon.: 11411.

DR lAURO CALDEIRA DE ANDRA·D·AI çss Ji[entall ele. n.!8 Telefon.. 1107. OLHOS
.

•SPECIALl8TA •• OLHOS, I Chefe d", Ámbulai I):� Inrl::- .

Consult... : Da. 15 aora. Im .. ��:g>.&\ N.UtlZ -·1"·'
OUVIDOS, NARIZ • GARGAN!A ne Mental I

diante: '. DO
A

l'
CIRURGIÃO DENTIS

rRATA.IINTO • OP.:u.QI'I .. J Psiquiatra do üocpU.l _

ReSidêncIa. Fone, 1.411 DR GUERREIRO D
. DR NEY PERRONE

- TA

Infr.-V.rllleUao - Nebg;,U..fI, - Colônia Sllnt'Ana Rua: Blumenan n. 71. eh f d S
.

A J'ONSJlCA .

MUND
CONSULTóRIO - Ed.ific.i� Partenon - 20 andar

Ultra-ao.."l\ i C v I t i I i n DOENÇAS DO APAR1l:LHO DI·
e e Q. erV:l;Ço d. OT01U- I 203 R T

(Tr.ta••ate eI. ai_ui.. c•• cho::e u,,'�a-:d��;:'l I��:ll:· r:- I GESTIVO - ULCIlRAS DO .S·- �O do H08Ittal li8 }i'lori.nópoli. Formado pfI!á Faculd.de NaeV: sa a

At -d d�:a. enente SIlveI:-a, 15

_ o"el.çlo) pia lIalarioterapi." P.ieo••ra�":l-' TOMAGO III DUODIINO, J..LIIlt- Lr;;�Se a INICA '0., APAll.- naol de láedieina Unjo erddad. en e IarIamente das 8 as 11 horas.
Anelo-nUaoaco,,'. - J;�.I&a el. êONSULTAS: ''''�rç.'· �. Q�i�� GIA-DERIIIATOL0GIA • CLI- TRATAMMAEI�",�ODlIIRNOS PfRA do BruH 3as e 5as da" 14 as 18 horas - 19 as 22 horas
OeulOl - IIMer•• ( ,.�••*. tu. d.. 16 à. 15 1I0r.. 'lú" j NICA GJlIAL d ESPli"CNIA1 da•. DOIINNCAB RIO D. JANBIRO .

""
.

.

G,. •

.e Ot..IU.olari...I, (taie. (manlli) , DR JULIO PAUPI'l'Z
a � LIDAD. Aperfeiçoamente na "Ca.a de ConfeCCIona Dentaduras e Pontes MoveIS de Nylon

a. 1:8&&4.) Rna Anita Garibaldl, 8IQU',.,_·
' Cons,ultàa - pela manlal ao Saude Sio .Icu.l" ------.------------- _

Hor•.,lo d�•• li 11 _,.. • de General Bitt.ncollr*. . FILHO HqS�IrAL. Prot. Fernando Paulino . DR. ALVARO DE CARVALHO
4•• 18 à. 1.. Iaora.. RESIDIINeIA: "lia BO<:l .. if:t'a, I l!:i: I�teruo da 2� .n!erm.�1I ....

A C�t�ÚB - d.. • ., I - Interno por I �"101. do a,nlc.. _ Médico de Crianças _

Conlult6rto: - Rua VI"r )le1- 1311 Te1.290l

le
ServlCo d. Irutro-enterolerlaln T

ULTOltlO. .
de ClrurglB . r

rei.. II - ,"on. 11171. ..

.

..- da Santa Casa do Rio d!5 Jn.iro CONS,TLTORIO.
-... 101i I Prof. Pedl'o d" Eou<rA

I
PUERICULTURA - PEDIATRIA - ALERGIA INFANTIL.

R... - .au. 8io .Tor,. I' DR. ARMANDO VAI'" !Prof. W. Bllrardinelli). IILHE�S nO 1 .

I IIltagio 'por : ano na' ....ter- Consultório: _:_ Rua Tiradentes n. 9.
"on. 1411, ..

.

Q Curso de n�nrolo&,I.. (Prof. .RE��DENCI,\ ,_. ".lIp. 8ell-1 .

nldade - Jileola" . A '. ,.

•

RIO DE ASSIS 'Austregesilo). uudt n 118 Tel. 216. Prof. Otivio Roriri&,ue& Lima ReSIdenCIa. - Av. Herclho Luz n. 155 - Tel. 2.530.

DR, MARta W):N- Do. Serviço. tle CUnle. WaatUI I Ex interno do Ho.plta! m.tar·
. Interno por 1 "no do.P utOo

j
. Horário: - Das 14 às 18 horas diáriamente.

DHAUSEN da A..ldêncla Municipal ••

""-1
nidade V. Amaral. DR. ANTONTOMONIZ Socorro

pltal de C.rldact. DOENÇAS INTlIillNAI
�

OPERACCilS
4 I I GLiNICA KflDICA D. CllUN- Coração. Ketômaeo, 'ute.tlDO, DE A�GAO CLINICA DH ADULT � �

I)r, Cesar Batalha da Silveira

CL1NIC'A M1:DICA D. ADULTOS. <;lAS. ADUL'l'08

'If�rado
I viII. billaru, I:ID', "... CIRURGlA TRliIUJlA'lOLOGIA DOENÇAS D. J.NI:úR.\.S � Cirurgião De·ntista

II CRIANÇAS .

- .A.Jor,1a - riO' o

úterO'1
. Ortopedia CONSULTAS: }io HOlpital d. � Clínica de Adultos e Crianças

Conenltório - Rua Joio Pln- Consultório: lh. Nanell 1Il1a-, Conault6rio' VltGl' "l!'e�1 Con.lultório: Joio Pinto, 11.. Caridade diáriamente pela ma-) Raio X
to, 10 - Tel.' II. '168, ehado, 7 - COD..lta•••• 11 la i!!' Dal 16 la 17 dillria�itnto. nhã.

Consulta.: 'Da. 4 à•• ller"1. 18 hor.. IDa. 16 l. 18 lilor... Menoa 'toa Sibadoa RESID_NCIA: - It· a Duan. ,- Atende com Hora Marcada
Resid·êneia: Rua ••ten... .T*- R••�dênel.: ltna .araclil.i Ú.l- I Relidênciá: .:iaa B"cal..... I'. Res: Bpeaiuva 111. Shut.el , 12� - Telel. 8.288 - J

• Felipe Scbmidt 39 A Salas 3 " 4
nior, n, -T.I. 1,811. , llaormQ. I - rODe: I'llll i

Fonl: &4511. FeDI: - 1.714.

I
Flonanopohs.! "

a 12 sábado (tarde) - Farmácia StO Antônio - Rua

Felipe Schmidt, 43
13 domingo - Farmácia StO Antônio � Rua Felipe

Schmidt, 43
15 terça-feira (feriado) - Farmácia Catarinense -

R ua Trajano.
19 sábado (tarde) - Farmácia. Noturna - Rua

e 46,60
A OelegaclA Florestal Reglons!,

DO sentld .. .1e coibir, ao máximo pos
sív,el, as queimadas e derrubadas de mato, afim de impe
pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que
acarretam tais práticas. torna público e chama a atenção
de todos os propríetártes de terras e lavradores em geral,
para a exigência do cumprimento do Código . Florest.al
(Decr. 23.7$)3 de 23-1-19M) em todo o Esta.do.

QUEIMADAS E DERR:UBADAS DE �lA'l'O

.....
UIWINIS'l'ItAÇA.U

Red.elo • Ofld... , à rua COD
selheíro Mafr., n. 160 Tel. 1022
- CIo Poetai' 118.
Diretor: BUBOl lo. _AIOS

Gerant.: DOMINGOS r. DI
AQUINOUma casa 'e um lote a Avenida Santa Catarina -

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

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

Quatro lotes no centro da cidade

Quatro lotes em Londrina - Paranã
Tem compradores para casas em Florianópolis des-

de cem a quatrocentos mil cruzeiros.

Negócio a dinheiro,

Informações na IMOBILlARIA "MIGUEL DAUX"
Rua CeI. Pedro Demoro lõ41 - la 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-

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

Esta Nepartição, p2la rêtie de víveíros fiorestals, eru

cooperação, que mantem no Estadn, dispõe de mudas e se.

mentes de espécies flerest!!is e de ornamentação, para lor-

I necimento aos lI,grieultores em geral, interessados no reflo
restamento de suas taras, além de prestar toda orien'àção
técnica necessária. Lembra, ainda, a - possibilidade da ob
tenção de empréstimos para reflorestamento no Banco do
Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos,

Os interessados em assuntos florestais, para a ohten
ção de maiores setarecímentos e requererem autertzaeâo I_________________________
'de Iieençapaea queimada e derrubadas de mato, devem

I dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou diretamen-

pAI---i-'-?-'---Jf!�-·�-""-.' ....�·---c---O---.-..-n-I-._-_. II::
a

t���§rE;;:;:;a;,�;:��:,::;;,::: ::.:
"I«.fA"� TOD;;� Viagem com segurança/t", ��� nos \1,4/)["JOS e rapidez

"

'-e.DJ".'.'
��J "'-It-t

SO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

-

""J, .;' �

4. i;" -�.
-

RAPIDO ,<SUL-BRASILEIRO»
'; J.f'

....

Florianópolis - Itajsf - Joinville � Curitiba

----------'- Agência-:-
:PRE'·VESnOULARES
PARA 'AS FACULDADE8 DE DIREITO, FILOSOFIa,

MEDICINA, FARMÁCIA E ODONTOLOGIA,

CURSO�·BOSCO
. l\latríeula: Livraria Lider, até 31 de agõsto. ,.Informações: Local acima ou pelos telefones 2316 e

I8661,

\Início das aulas: 1 ue setembro.

Homens que
trabalham

Bua Deodoro esquina:da
Rua,Tenente .Silveira

Se V. S. sofre de prisão de ventre e esqueceu-se de tomar
Ventre-Livre ontem à noite, antes de dormir, não esqueça hoje.

. Tome uma dose de Ventre-Livre hoje à noite, antes de ir para
a fama, que amanhã passará o dia bem e trabalhará com prazer.
Os homens ativos, que trabalham com afinco devem cuidar

e.specialme,nte da saúde, pois precisam ter o estômago, os intes
tmos, o fígado, enfim todos os órgãos, e também os nervos,o
=m bom estado, para conservar as suas energias.
A prisão de ventre intoxica o organismo, abate as forças e,

por conseguinte, diminui a capacidade de trabalho.
Combata a prisão de ventre sem perda de tempo, usando

Ventre-Livre, .

Ventre-Livre tonifica as camadas musculares do estômago e

intestinos e limpa-os das substâncias infectadas e fermentacões
tóxicas, verdadeiros venenos, que perturbam-as funções de todos
os órgãos e causam tão grande mal aos nervos.

���"_�_""_-_"'_"'_"_"'L'''_-_-_�;.;-_-_-:�:-----------._._._.--�---------------------

18ANCOde.C�f�ITO POPWLARI� AGRICOLA . I I

�t1�,16
..

,I
f"LORlANOPOlIS - 5rô.,e�rô.rJnó..

r

Tome Ventre-Livre hoje, à noite.

* * *

DR. JOLIO DOIlI
VIEIRA

Lembre-se sempre:
Ventre-Livre não é purgante

* *

Tenha sempre em casa

alguns vidros de Ventre-Livre
"
,

Dr. Lauro Daura
I
rras.

Cura radíca! das infecções agudas ti croa ícas, 40
aparelho ,enito-urinário em ambos os aexos.

Doenças do aparelho Dizestívo e do .. iatema ••rvo.o.
Horário I IO� ás 12 ti 2� ás 6,
Consultório: R, 'I'íradentes, 12 - lO. Aadar -- FOlie:

3246 -

CUmea Geral
Especialista em moléstias de Senhoras e vias uriná-

í

•

Resid.encia: R. Lacerda Coutmho,
do Espanha) - Fone: 8248.

18 ., (Chácara

-

DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA
DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS. CLlNICA GERAL

Angustia-Complexos-Insonia-Ataques-Manias-Pl'oble
mática afetiva e sexual.

.
Do Serviço Nacional de Doenças Mentais. Psiquiátra

do Hospital-Colônia Sant'Ana.
CONSULTÓRIO - Rua Trajano, 41 - Das 16 às 17

horas.
.

RESIDENCIA - Rua Bocaiuva, 139 - Fone 2.901.

)

I
f

I
I
i

I
I

.__._._�-----------

Lavando com Sabão

\?irgem ESpecialidade
da Cla. \VIIIIL IIDOSIBIIL-Jolovllle. (1IIrc8�r8glstrada)

�coDomiz8·se feIDPo.:a,e' dinbeiro
!

I
_________._

----._------------.--- I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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o ESTADO Florianópolis, Quinta-feira, 10 de Novembro de 1955�
a: ........__.._ .... �- .....__ . .. .'') _""-"'_"--' -----_. '.

SOCIAIS
A FESTA DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO
Já é uma tradição e acontecimento social a festa dos

empregados do comércio.
O Sr. Eduardo Rosa responsavel pela festa e diretor

do Departamento Recreativo do Sindicato de Florianó

polis, está de parabéns pelo ?em organi�ado progr�ma
das festividades, Entre as muitas saudações e recepçoes,

houve um elegan i.e Cock-taíl, onde notava-se a presen

ça do S1'. Charles Edgar Moritz Presidente da Federação
do Comércio de Santa Catarina, O Dr. Roberto Lace.rda
Diretor-Geral do S.E.S,C. e S.:KN.A.C. de Santa Catarm_a,
Sr. Hipólito do Valle pereira Presidente d� Federaçao
dos Empreg'ados do Comércio de Santa Catarina, sr. Pau

lo Malty Presidente do Sindicato dos Empregados do

Comérci'o de Florianópolis. O Sr. Francisco Medeiros l'(�
l1resentante do Sr. G,overnadol' do Estado, o SIr: Prefei
t da"Capital a presença do Dr. Osvaldo B. VIana. As
o ""

tít 1 d "M' Coencantadoras Srtas. CandIdatas ao .1 U o e. I�S
-

'''Cl'O 1955" e muitas outras convidadas. A noite no
mel, .,

dl-o do LI'I"a 'I'en is Clube uma animada sorree . os co-
sa a. c .

• 1
mel'ciál'ios CO]11 a presença de aut�r�dades e pe�soa� c e

destaque na nossa sociedade. AI� f�l .entregue � ramha

eleita Srta. Elvira Furtado funclOnal'Ia da Casa Salm�,
Iai ímbólica ele "Ml'"S Comércio 1955" e as demaIs

a arxa SIm o 1 .
�.

. _'.

candidat:.ls, lindos prêmios lhe í'oram of�recIdos. M�IS
uma vez vimos, o conlentamento c fi, alegr-ia dos empI:-
gados do Comércio quando festejavam o dia dos Comer-

-0-
, LUX HOTEL .

A festa organizada pela cronista Emely :,m a noite

de sábado no LUX HOTEL, sinceramente :eve o� :nelho-
res elogios e ma.iorcs aplausos. Emely esta de p.arabens.-

"CHAPÉUSE1Yl TELEVISÃO" foi um�l, bonita festa

com um grspo de graciosas e lin(�a� menll1a�-m_oças da

a sociedade que exibiram as últimas criaçoes _

em
noss ,

D tOO C to Rose
chenéus confeccionados, pela Sra. oro-em ou: :\. .'

Mal:ie Rupp, Tná lVIachado, Nelsa Mafr�, Olfa M�na Luz,

Ruth Amélia Loho, Eliane Arauj.o e Leda Schmldt, ,coI?
seus rostin hos lindos deram mais encanto aos mal afvI:
1hosos chapéus. Em meio a festa o S�'. E,duardo Rosa Eel
leilão de um chapéu- homenagem a, primeira Dama do S>

S.. M' " ta Konder I:ol'nhausen. O elegante estu-
tado ra , a rieu \.

, '1- f
dante Jorge Bornhausen foi o felIzardo do. lei ao, o e-

1 O Chape'L] fi menina-moça Olga Mar-ia Luz, elas-
re(,PI1C o .'

,Ir'
_

:f"�Hda por mim "O l:rotinho do Mês", Olga lhana, nao

�1 I, 'b 't"a C'01'10 tem graca e simpatia. Notava-se a p.re-e so on I , "
"

.

S- . tá "

e a do Governador Trineu Bornha.lJ.sen, e ecre alIos,

d�n�stado. As elegantes da Cidade também 'der:m su�
,

a a festa P'1l'abens Emely. Parabens SI. Tom
nl'escnç, ,. '.'

,. .

,... d t I nte-

.' -' to co1-1bOl'o\l püra o bl'Ilhantlsmo es a e ega
<lue mUI ,.

110i te.
-0-

O �r. e S1'a. Fenlflllilo B. Viegas receberam dem
sua

"

e SUf
l'esidêllCia p"l'a um ,raldH!' Americano, pessoas

.

f�mjzade. Entre os pre:;cnt.es o sr. Governador do Estado

e outras au toridades.
.

.
.,' .

A sra, dr. Clitlldio Valente Ferren'a festeJou seu am-

r \en;ál'io no di;l, (4),
.

� t 1
, HQje mais. um aeontecimento s�cI�I, .0 cas<.mell ,o c o

SI', Romeu Gonçalves COl11 a �rtà, D'l11a .SIlva..

't a moça bonita,
Tel'ezinha Dutra nos ViSI ou me11m.<

_

_ .,
.

Que deixou n1l1ito� moços pensan�lo �e vaIou nao, vlslt.al1
_

F
.

A F'ólbl'IC''t de L Caldas PIO'
a cidade de Sao '1':lIlCISCO .. ' < ., .

'. ,. rt
mete exibir seus tecidos a sociedade flonanopo I ana,

dentro em brreve.

I -0- :

t Com grande suntuosidadc festejou .sua ,b?dns de pra·

ta na cirLtde de SflO Paulo, dia (30),.0 slmpatlco ca�a.l �a
raiva. Foi uma elegante l'eunião estando p�"esente fIguras

ele destaque da sociedade .paulista e catannense.
R

.

h'
O Clube XII de Agôsto está esco�hendo s�a aI,n.,

para o próximo ano, dU;l'; séri.as candIdatas, Lea T.erezl

nha José e Terezinha Spogamtz.
No SabinoR Éar, srta. Alice Scheeffcr comentava com

.

.

ta "TUl'Ul'll'! da Sociedade Bl'usquense e falou
('. CIoms ,., .

.

, 'to breve
sôbl'e ;U:1 viagem .ao norte cl� país, que sera mUl '

. -0-
. Sandro, o famoso artista do Teatro �rasileiro e�pos�
da estrelíssima Maria Délla, .Costa, enl vlâ.ge� espe�lal, i�
llossa capital afim de entenmmentos �om o pIof;sSOI Sa"
vio de ü livei ríl, Di l'ctOI' do "Teatro Alvaro de. Carv�lho s�
'alou-me do contentamento de sua Gomp�n.hIa p�la e

tréia do Teatro Álvaro de Carvalho no proXJl:n? :ne�. ,

A leo'ante Nice Faria recebeu em sua resIdenc_Ia sa-
e '"

d J ntar Amel'lcano
bado, pessoas amigas, oferecen o um a"" .,,:
Sua Exil. 0'Govc1'l1adol' do l�stado estava plesente ao J"n

tar.� ",

No dia (3), n srta, Valeska VIegas, festejou seu am-

versário com uma bonita festa.
-0-

No Cine Süo José, Domingo, a srta, �osa Maria Le�m�
kuhl estava bonita e elegante, usou modelo ,e� veludo It�
liano na côr verde. Comenta-s�, que na pl'O�Ima sem.ana,
. .' "Cnsa Brusque que vendera os afamados
Inau ""ural'-se-a a "

.

t 'd'"
-

Renaux A Sociedade Cultura MUSICal homena
eCI os :\. • .

d" 'antar em a

geou a Primeil'a .Dama do Esta o, com um .1<

noite do dia (7) no Salão do LUX H?TE�. .

O Fl'ei José Mogica, cantou no cme Rltz, f?� um ele

gante recital. e agradou bastante a seleta plateIa. O, C?
nhecido e aplaudido Piluca está de contl'[\to com a RadIO

Nacional do Rio.

. EMPREGO
Rapaz capacitado para Qualquer servIço Procura em-

prego.
t om o senhor An-

Informações no Albergue no urna c

tônio Campos Rua General Bittencoul't.

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

CONVITE PA.RA MISSA
. 3° aniversário de falecimento

.

Manuel Ferreira de Melo, senhora e filhos. convldam
aos parentes e pessôas de' suas relações 'd��mlzadle pa�a
assistirem a missa qP(' em intenção a bonIssl-ma a ma €

,sua amiga, comadre e madrinha
LUIZA CONSTANTE,

-

d '" S Coração de Jesus, na Ca-
sorá celebrada no altar o 0. ,

•

tedral Metl'opoliana, no dia 11 (sexta-felra) de novembro

corrente, àil 7 horas,
,

.
,

� A' todos que comp�recerem a êste áto de piedade cns�
tã, antecipa�1 agradecImentos. t -,::�

ANIVERSAIHOS

FAZEM ANOS, HOJE:

SENHORA IVONNE
RENAUX

Transcorre, hoje, o a ..tilver

sãrio natalício da'exma. se

nhora Ivonne Renaux" digna
e virtuosa esposa do Ih:,. Ingo
Renaux, 'Diretor das Empre
sas Renaux, da cidade de

Brusque, e Presidente do Di

retório do PSD naquele mu

nicípio,
Residindo naquela cidade

ha vários anos, d.ona > Mona,

como é mais conhecida em

todas as rodas sociais de

arusque. soube fazer-se esti

mar, sobretudo, por sua ínex

zedivel bondade, tantas ve

zes demonstrada nos auxí

lios constantes e valiosos

com que tem procurada so

correr e servir à gente pobre
Ide sua terra. .

Culta e inteligente, falando
tres idiomas com absoluta

.agurança, simples e e�uca
da, a senhora Ivonne Re

naux, por tantos títulos que

dignificam a sua personali
dade, desfruta de alto e me-

ecido conceito, quer na so

cíedade de Brusque, quer nos
netos sociais elo Estado onde

é conhecida.
ParticipandO do júbilo da

família do dr. Ingo Renaux,

pelo feliz acontecimento so

cial, sentimo-nos honrados

em poder cumprimentar sua

digna esposa, com os melho

res parabéns.
- sra, Flavia Simone ,de

Assis, esposa do sr. João de

Ass is, alto funcionário dos

_:;orreios e Telegrafos;
- sra. Prof. Maria de

...ourdes Beirão Bonassis,
sposa elo sr. Zenon V. Bo

tassis, funcionário da Peni
;enciária do Estado;
- sra, Olga Camisão Sil

va esposa do sr. Péricles
Silva
- sr. Tubercio Xavier de

Oliveira, diligente funcio
i ario do Tesouro do Esta

�o ;
� :....._ ST,· J.orge- _.P, Krieger,
esoureiro da Pl'efeituta

:lnnicipal e residente em
\

{l'usque;
- sr. José An(.l)nio Das·

os, dedicado ES'1eivão da
.�oletoria Estadual, de Ca-

.1ninhas;
- sra. 'Berthildt' D. Pa

iuet, esposa do S1'. Roberto
P('rez Paquet, oficial da
ilarinha de Guerra
- menino Flávio B�irão

10nassis, filho diléto do sr.

lenon Donassis e sua exma.

esposa d. lVIaria de Lourdes
Beirão Bonassis, e aplicado
duno do Cursó Particular
"Antonieta de Barros';;

- sr. Avelino lVIaia, co

.nel'ciante e111 Joinvile
- jovem Abelal'do Guima

rães, residente em Joinvile
- sta. Ivone Ninfa Maya,

filha do sr. Luiz Gonzaga
laya
-- sra, Clara Brinkmann,

2sposa do sr. Henrique Bl:in
kmann, residente em Joinvi
le

- sra. Margarida Step-
pat, esposa do sr. João
3teppat

- sra. Diva Gevaerd Lis
bôa, esposa do sr. José Lis
bôa;

- sr. Jorge Zattar Junior,
do alto comercio de São
Francisco do Sul

- sta. Vilma da Silva, fi
.ha do sr. Claudino B. da
Silva
- sra. Silvia Teixeira

Moreira, esposa do nosso

prezado conterrâneo Clr. Ed
mundo Moreira, ilustre ad

,vogado nesta Capital;,

- stã. Vilma de Lourdes
.Polidoro, diléta filha da

;�xma, snl'a. Iracema Seara
f.'o'i.cloro

BATIZADO
Foi levado à Pia Batismal,

.na Capela do Asilo "irmão
Joaquim", nesta Capital, a

menina, ANA CRISTINA,
dileta filhinha do SI'. WAL
'TER DIAS e'de da. Maria
da Gloria Ferreira Dias.
Serviram de paddnhos, o

sr. IRACY BITTENCOURT
DA SILVEtRA e RlIa esposa,
-da. MARIA DAS DORES
FREITAS SlLVEIRA.

,..",.0 . m mrz'Q xmm- osnt' '

A PARTIDA l· Qoal será o
. arUo,o

•

da «Meia
Semana) .de hOJe �

A hora em que estamos red iginuo esta nota paira
uma intensa curiosidade popular em redor da pergunta
acima. Hoje, 5a' feira, 10 dia, da 2a meia semana, do lan

çamento ·de mais um artigo de utilidade máxima por pre
ço muito abaixo do normal, A "lff),d!,!lar certamente es
tará com uma das suas portas de entrada �.:.:::'I" é expos-
to o an-tigo da venda especial) coalhada de gente�COYll-"'J ""

....
prarido, àvidarnente.

O 10 "artigo da meia semana" obteve, no seu lança
mento uma venda simplesmente espetacular, exgotan do
se todo o seu estoque. Também". camiza s valendo apro
ximadamente Cl'$ 150,00 por apenas Gr$ 93,00 ...

Cumpre ainda destacar a possibilidade- de. qualquer
pessoa ganhar um dêsses artigos de meia semana, inteí
ramente g'ratis. Basta escrever ou telefonar a Rádio Díá
do da Manhã dando o palpite qual será a mercadoria da

próxima venda. Êsses palpites serão sorteados recebeu
do o ganhador, um exemplar grátis. Para os lançamen
tos de 2a feira os palpites podem ser enviados até sábado
''''0 meio- dia e para o lançamento de 5a feira s€l'ão, rece
bidos, a té 'la feira ao meio -dia :

"_ Serão expostos fi vcn da conto a rí.igo (1fI meia semana,
não só artigos de valor médio mas também artig-os de
alto custo. !cr ! l 'fIm

Para Alderacy

Naquele dia a casa se agitava .

Em preparo ete pi·�xima. partida .

Pairava no ambiente a despedida
Da hora .triste que se aproxima�a.
A Mãe, de preocupada não falava,
Andando, sem repoiso, numa lida,
Com a grande resignação de toda vida
Embora a dor sentindo - não chorava!

Num quartinho, em silencio, alí na frente,
.

O velho Pai, num leito, tudo sente
Sem da existencia ter mais iluzão ...

O filho chega e com olhar o abraça.
E áquele quadro que o destino traça
Leva partido o próprio coração!

SENA GOMES
Senhor do Bomfim, 8-1955.

.�yocê sabia que
",T---.,··-'�_

•••

TRADiÇÃO
E QUALIDADE

, .

�SPECIAL PARA /A MULHER
Gracíela Elizalde 1/2 colherírrha de sal.

Nova lorq u e - Já tenho I '3 ovos (clara e gema se-
cído ocasião de oferecer às : paradas).
tinhas leitoras, receitas de I 1 1/4 de xícara de leite.
waff les", que constituem 1/4 de' xícara de manteiga
.ma das iguarias prediletas derretida.
lOS norte-americanos. Hoje I 1 xícara de queijo ralado,
ou oferecer mais umas Misturam-se os irig'redien-
luas delas. fornecidas, como tos secos. Mistura-se a ge
\S demais, pelo Instituto de ma de ovo batida com o lei
';conomia Doméstica da Ge- te e se ajunta à mistura de
leral Electric. farinha de trigo, batendo-se,
"WaIf]es" de Maizena até que a massa se torne
1 xícai-a de farinha de tri- uniforme e macia. Ajunta-se

go. a manteiga e, logo em segui-
1 xícara de maizena. da, o queijo. Enquanto iss�,
3 colhül'iíahns de fermento em outra vasilha, bate-se a

nglês. clara de ovo, até qUe fique
1 colherinha de sal. bem dura. MistUl'a-se a cla-

..

f 1 colher de açucaro ea com a outra massa. Aque-
2 ovos (clara e gema se- ce-se, previamente, a má-

>aradas).. quina de fazer "waffles",
1 1/4 XícuJ;fIi-de leite. untes de se <,;.010car a massa RIO 8 (V.A,) - Está ha- de direito, como s� houves.se
3 colhéi-�s- de manteiga na mesma. vendo confusão: os Juizes votado. O que se verifica e,

lerretiela. �leitorai? continuam rece- naturalmente veai causan-

Mistura-se a farinha ,de oendo as justificações ou re- do alguma confusão, é que os

l'igo com a maizena, o fer- NASCI:\lENTO querimentos para pagamento. funcionarios publicos falto-

'lento, o sal e o açu_car"nu- MENINO GASTÃO de multas;- Esclarecimentos' sos no pleito de 3 de outubro,
Ui. gran,de tijéla. Em outra O lar do nosso estimado do presidente do TRE 'I e que no dia do pagamento
:lsilha, bate-se a gema dos conterrâneo, dr Gastão Si-' Em. palestra ontem

)
com não justificarem sua falta' oU

\vos, com o leite, e ajunte- mone de Assis e de sua nossa r@portagem, o de;:;em- nãJo pagarem multa, deixa
e à massa da farinha de exma, esposa sra. IoIand;t bargador Eurico Paixão, pre- rão de receber os .;seus res-

.rigo e maizena. Bate-se até Ramos de Assis, foi enrique- I
sidente 'do Tribunal Regio:'

I
pectivos' vencimentQ.s, Mas

'ue fique macio e uniforme. ciclo, no domingo último, nal Eleitoral do Distrito Fe-I isto já eta uma coisa prevista
.

'.junte-se a manteiga derre- com ó nascimento de robus- deral, afirmou não serem - suficIentemellte divulgada,
rdu. Mistura-se com a clara to menino, que na pia ba·· verdadeiras as noticias so- Acrescentou o clesembâr
le ovo, que deve ter sido ba- tisma[ receberá o nome lle bre o termino do prazo para gador Eurico Paixão que to
,ida' pl'eviamente. Esquenta- Gasti'). '. I justificação dos .que não vo- dos os Jttizes de zonas elei
e a máquina de fazer "waf- I Realizando-se hoje o ba- . taram no ultimo pleito. torais continuam reç:ebendo
'les", antes de se colocar a tizado na maternidade Dr.,.1 - Que levando atestado as justificaçõe.3 ou requeri-
massa. Carlos Conêa, servindo se medico ou outro documento mentos para pagamento das

"Waffles" de queijo padrinhoR o Dr. Adel'bal que justifique a falta, quer multas. de 100 a 500 cruzeiros.
2 xícaras de farinha de Ra.mos na Silva e D. D. es- pagandQ a multa regulamen- A' medida que necessiteni

�rigo. posa Da, Ruth H. da Silva. tar,' o eileitor faltoso poderá realiza� negocios,
.

receber

3 col! erinhns de fermento A·i) distinto casal nossa� se quitar com a justiça elei- vencimentos ,fazer empresti-
inglês. felicitações. toraI, filcando, para os fins mos, etc., fatalmente os elei-

tores faltosos terão de pro
curar os juizes- de sua res

pectiva zona para se quitar
com a. justiça eleit.oral.

Não �há prazo para os 'faltosos se

quitarem cOfTl a Justiça Eleitoral

:�

'"GRANDE "FESTA DAS1uiÊ-s;;�NO
CLUBE DOZE

SABADO, dia 27, cintilante FÊSTA DAS LUZES,
com muitas sUl'preZas e encantamentos. Vafiosa co

Olpel'ação ela Casa "ELETRO-TÊCNICA", a loja chic
da cidade. Reserva de mesas na Secretaria do Clube,
das 8 às 11 horas:

O pro.grama da cinti1ante reuQ.ião é·o seguinte:
la. Orquestra do Clube Doze.
2a. Conjunto de Ritmos do '''BLOCO DOS XX",

com recém-contrato pela 'RADIO RECORD
DE SÃO PAULO, com "shaw" de ACOR
DEON:

3a. TALõES PARA O BINGO DAS LUSTRES a
I· realizar-se no dia IOde Dezembro.

4a. Apresentação de dez MISS e RAINHAS DE
CLUBES.

5a. Apresentação de MrsS SANTA CATARINA.
63. APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATAS AO

TITULO DE "RAINHA DO CLUBE DOZE".
DANSAS ININTERRUPTAS - SURPREZAS -

- BRILHANTISMO -

:AVENTURAS DO ZE-MUTRETA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



• o 8STADO
"-

Florianópolis, Quinta-feira, 10 de Novembro de 1955

CERTAME AMADORISTA DE FUTEBOL

TORNEIO IN'leIO DE BOLA0
Teve lug'ar em dias da

I
dião Amin, Rosato Evarrge- I

(emana passada, o GRAN-llista, Hartwig Beck, Mário

IDE TORNEIO INICIO DE Mazzola, Humberto Mazzola, ,

'30LÃO.· ENTR'E AS EQUI- Aroldo Pessi, Paulo SChai-,

lPES, DA ASSOCIAÇÃO demantel e Helió Lange. -

_

'BARRIGA VERDE", SO- '

CIE'DADE CARNAVALES-,
O local do TORNE'lO foi ....CA "GRANADEIROS DA a séde do Departamento i

fLHA" e o SELECIONADO Balneario do Doze (Coquei-,DO MOMENTO ESPORTI- ros Praia Clube), cabe.ndo
I ..VO DO CLUBE DOZE.· ao vencedor uma TACA ofe-

Venceu o TORNEIO o recida pela ]federação Ca- I

�onjunto do Veterano, cujos !t:ll'inenses de F. C.-B. B.

componentes foram Esperi-' Parabens ao Veterano .. :

LAZARO FEZ ANOS ONTEM
--

"O Est'ado Esportivo"
""' _ ' �-- _ _ ......

-

.

I CINE, SAO JOSE
. As 3 - 8hs.

I "Na Téla Panorâmica"
Cyd CHARRISE - Fred

! ASTAIRE - Oscar' LE

IVANT em:

! A RODA DA FORTUNA
---

Brilhante a Temporada do Clube
de Regatas Aldo Luz

Dentre os grandes clubes Fundação de São Paulo"; 2° la", patrocinada pela glo- (maior' voga do apís), Edson
remísticos do Brasil foi o' - em maio nesta Capital, Ie- -iosa Federação Metropoli- Westphal, Francisco Seh
Clube de Regatas Aldo Luz, I

van tou a regata de abertura ana de Remo; 5° - domin- 1l1idt CChicão), Sadi 'Bel'ber
de Florianópolis, a agremiá- da temporada, promovida ;0 último, dia G-z atingiu ao r êstes quatro campeões bra

ção náutica que melhor de- pela Federação Aquática de náximo ao levantar sensa- sil eiros e sul-americanos),
sempenho efetuou no ano Santa Catarina; 3° - em ionalmente o Campeonato Valmor Vilela; irmãos Boa

em curso; senão vejamos: junho, também promovida ;atarinense de Remo de baid (quatro), Gleno Sche-
10 - em janeiro, nas águas pela FASC, na raia de Flo- 955, nesta Capital, também l'er,' João Vasconcelos' (Tu
de Jurubatuba, em São Pau- rianópolis, venceu de ma- rromovita pela vitoriosa Fe- oa), Orildo Lisbôa e outros

lo, venceu espetacularmente, te ira convicente a regata .eraçâo Aquática de Santa tantos, dois execelentes ti

pela terceira vez consecuti- interestadual, PROVA AL- latar-ina, com a participa- moneiros Moacir e Alvinho

va, a maior prova clássica (MIRANTE BARROSO ào de seis clubes, sendo (Curvina), e Um incansável
do país em "out-riggers a Honha à Marinha Nacional; 'ês desta ilha e três do in- técnico, Adolfo Cordeiro .

. 8 remos", PROVA FUNDA- _1° - em julho, na Capital erior do Estado. Os remadores acima cita

çÃO DA CrDADE DE SÃO Federal, venceu de forma Pela quinta vez consecu- dos acabam de serem convo

PAULO, parte integrante notável os páreos de "4 iva o C. R. Aldo Luz ar- !cados pela Federação Aquá
dos festejos do encerrarnen- com" e "out-riggers a 8" da 'ebatar para si o título de! tica de Santa Catar-ina para
to 'do "Quarto Centenário da grandiosa "Reg-ata Notur- larnpeão da Eficiência. intregrarem às diversas que

Possue, atualmente, o Al- Intervirão no próximo Cam
,.,....,......w••••• _ ....._-.....-............- .._.........,..,.� -lo Luz, o maior plantel de peonato Brasileiro de Remo

ernadores do Estado e qui- a realizar-se na Lagôa Ro
'

..9. do Brasil, citamos entre dr igo de Freitas em 18 de
;les Hamilton Cordeiro dezembro do corrente ano.AINDA AS ANORMAlIDAnES VERIFI

CADAS NO MATCH POSTAL X IRIS
Quem assistiu esta peleja I

radores, pois quando o juiz
. que finalisou o turno, deve -omete um érro que possa
ter ficado desolado ao pre- irejudicar o clube, os

ilayers o acossam na ten-
,

..

ativa de que S. S. volte
.traz, o que para aleg-ria de
ms e desespero de outros,
.onseguem, pois nOS08 âr
litros deixam-se levar in
"an tilmente pelas suas con

-ersas, Precisam nossos jui
:es manterem uma só pala
ra e fazer valer sua ener-

'in pois do contrário será
iomínado pelos jogadores o

[Lle é desagradaôel, além de
ausar transtornos no tribu

. d de justiça a quem
-

ca-

'�l'á punir os infratores.
lue se precavenham nossos

ú;j)qros contra estas peque
:H:, coisa-i que no final só
:oderão trazer séria confu
.ão, Que a partir destes
-róxímos jógos : apitem com

'ionestida de e energia, re

rreerrdeudo e espu lsan do os
.

ogadores faltosos. conforme
'e fizer n ecess{rrio, para
[tle n_ neleja atinja seu fi
laI normalmente. Este, 'o
'lotivo que nos fez' voltar ao
'�smJi'o pois não é possive1
[ue tenJlflmos novas atua

�6es fi la Estefano Orí.

senciar cênas repugnantes
que ElÓ mesmo nesta ilha dos
casos rfll'O� acontecem. Po
rem. já narramos os porme
nores do acontecimento nu

I'Ja edição anterior e esta
mos novamente focalizando
o assunto no afãn de que
lhlSSOS dirigentes de fute
bol compreendam e sintam
a necessidade �de designa
rem árbitros a altura dos

jógos que realmente tem si
do cheios de pequenos deta
lhes' e que se não tiver em

S. S. um juiz energico, que
faça valer sua autoridade,
desenrola-se para o lado
anti-esportivo levando-o pa
ra o fracasso. Os jogadores
amadores, em sua maioria
são jovens, dotados de' uma

incomparável força de von

tade para vencer aliando,
ao entusiasmo, reclamam
insistentemente do árbitro,
o que jamais deveri� acon

tecer, salvo condição expcio
nal o que para, isso tem
uma pessoa escolhida que é
o capitão. Somente, a este
cabe fazer as lleCeSSaI'las

reclamações porem, assim
não compreendem nossos jo- J . M.BORGES

ASSOCIACAO ATLÉTICA
,

BARRIGA VERDE
P-rograma ,dos festejo!l r Dia 6 de d�z.embro - 3:1..

que serão promovidos no feIl·a.

decorrer da Campanha para NOITE TROPICAL

Eleição da RAINHA desia Promovida pelo "Setôr de

agremiação: Arte, Recreio e Propagan-
da", em homenagem à sua

- 6l\. Candidata, Srta. MARISE
VILAIN;- com o concurso de
MIRADINHA E SEU CON,
JUNTO DE RITMOS, E

mais, Daniel Pinh�iro, Ney
de MarIa, Alcioney, Avila e

várias surprês.as.
Dia 9 'de dezembro - sa.

Dia 11 de novembro
feira,

Reservado .para a Candi
data NAIMY MARIA DA

SILVA - la. apuração pm:
daI.
Dia 15 de novembro - aa.

feira

Domingo, pela manhã, no 20 lugar - Postal Tele-
stâdio da Praia de Fóra, I gráfico, 4

rosseguiu a disputa do I 30 lugar - 'I'aman darê,
.ampeonato Citadino de Iris e Austria, 8 atende aos interessados diàriamente das 9 às 12 e das

.....madorcs, com a realização 40 lugar � Vendaval, 9 14 às 18 horas

I
.

ENDEREÇO Rua Feliciano Nunes Pires, 13 -

.� segunda rodada do re- 50 lugar - Alvim Barbo- :

rrrio que constou de duas sa 13 reI. 3113.
••••••••e••e8••••�•••09••e••u.9QCe�.�$e�o@.

iartidas, sendo os seguintes

I
6° lugar - F'lamengcv Lã

1S resultados:
Áustria 4 x Irís 3

I
A próxima rodada, a rea-

. Postal 5 x Vendaval 1 lizar-se domingo próximo,
Com os resultados acima, pela manhã, é das mais sen

'icou sendo esta a clãssifi-! sacional, pois bater-seão o

8 c:ão por pontos perdidos: Ilider e o vice-líder e- logo Cdm êste vàldV' VoS,
1 ° lugar - Treze de Maio, após jogarão os últimos co- f ·6.b·i",<i. uml>. c,jO�';' que

: (invicto). locados. II :1������If:!!:;-lhe ..e.nder>b.juV'ócom.
\I. -'.- pense.doll' e

._-..-..-........A�.........y_,...-�.........�,.,._.,,_._�............................._-••..-J"J
�

_ .Ievá;"';' p&rô 5Uà r>esidên.

O .TURf 1= �M R I=V ISTA I
G'

um BELÍSSIMO e�;���! A�;1���:�;;e��: I

I L L L I . � P,:_acul"! hoje G NOVO
Por AREÁO JúNIOR Talvêz já para a próxima 1 NCO�GR.,COL.A ,

Temos observado que a reunião, marcada - para f
( '.', ,� d+no-, 16-' ,

sociedade floi-íanopolita- dia �O _dO corren�e
.

mes, a II '

,

fl.ORIANOPOLlS - SANTA CATARINA ,,�.,

la vem prestigiando, sobre- Com�ssao �e corridas elabo ..

i ..,.,.,....,.�....J'.,�...._........P-.......�_....._................��__W�'Y_-J'.M•

umeira, o jóquei Clube re C111CO pareos, O' que, se;�'l

R I' tanta Catarina,: compare .. d�.vida ,al�um�: dará maior epresen a�_ ecndo ao Hipódromo da Res- b11lho a reUl1lao.
Procuro, para fabrica de brinquedos finos, de tecidos.

laeada, p-or ocasião das COl'- Cartas com: ref,erências á "CLETI" - Bl'inquedos Finos,
: das Estreantes para a próx�-I • Rua 25 de Março, 641 - si 301 - São .Paulo,

ma reunião: _LurdÍl1ha e

Palmeira, do S1·. H�rcíni()
O dr. Elias Mansur Elia", �{ocha Linhares; Atrevida,

{estaca'do turfista ·da Capi- ':do dr. Elias Mansur Elias e

aI, dentro em breve instt",' Urubicí (ex-Laço de Ouro),
uirá premios para as me- do sr. Osní ·Laus .

. hores fot�gl'afias consegui-
las no local do Hipódromo. A fim de tratarem de :1:::'

A tais prêmios só pode· suntos relacionados ao J,).
:10 concorrer fotógrafos fiuei Clube, viajaram'os srs.

,madores e, oportunamente, Antenor Souza e Bernard,)
taremos maiores detalhes Boel. O primeiro, para Uru,
.ôbre tão interessante COll- bicí e o se,!!undo, para NO\'[l
urso.

' 'I'ren to.

P
.

d d
I

P
.

t �d'. 01' mot!vo e uma oen- 01' nosro 111 erme lO, co-

ü, ,denominada I "garroti- munica, o sr. tesoureiro do

ho", que vem abcando a Jóquei Clube Santa Catar;,
avalhada alojada nas co- nu, aos interessados, que o,;;

heiras do Hipódromo da prêmios relativos aos p1'l
lessacada, foram vacinados meil'os e segundos lug'ares,
odos o sanimais, na tarde bem como as comissões rl!

te ôntem, razão pela qual fErentes � última reunião, I
dio teremos corridas -domiú- sc, eerão pagos na seman:l

l'O próximo. vindoura.

Chocolate-Dansante, pro- feira
movido pelas Candidatas Reservado para a Candi

dos "S.A.F.P." e "S.A.R.P." data STELA MARIS DE

Senhoritas-DIRCE NOEMY FREITAS - 5a. apuração -

DE'SOUZA e MARISE VI- liarcial
LAIN Dia 12 de dezembro - 2lt•

Dia 18 de novembro - 6a feira'
. feira COQUETÉL-DANSANTE,

Reservado para a Candi-l promovido pelas Candidatas

data MARLENE VILAIN -_ da "Secção de Bolão e "Gl'C-

2a. apuração parcial. l mio Fem!nino", SenhoritiJ:,
Dia 25 de novembro - 611<. l\:lARLENE VILA IN e NAJ-

feira I MY MARIA DA SILVA

Reservado para a Candi- 'Dia 16 áe dezembro - 6lt•

data DIRCE NOEMY DE feira
SOUZA - 3a. apuração par- Reservado para a Candi-

cial
/

dat!1 ESTELA MARIA DA

Dia 26 de novembro - SILVA - 6a. apuração pa1'-
Sábado cial

GRANDE' SHOW-DAN- Dia 23 de dezembro - 6a•

SANTE, promovido pelas feira
Candidatas do "S.T.D.G." e Ás 22,30 horas - Apura-
Secção' de Esgrima, Senho-' ,;ão semi-final L:1z:1I'o B:-.]'tolomeu, brio-; 1'0 nesfruta em todos as 1'0-

rita� STELA MARIS DE Á 24,00 horas - Ap'ura-, �o sarg-ento da nossa Ma- 14as de invejável prestígio.,
FREITAS e ESTELA MA- ção final. rinha de Guerra fez anos no I. .�

RIA DA SILVA Proclamação das vencedo- dia de ôntem.
,

I. óntem os seus inú�J1el'os
Dia 2 de dezembro - 6a. raR: RAINHA e PRUfCE:- Destaêado elemento ,dos colegas, amigos ,6 admira-

feira .SAS circulos esportivos, sendo 'dores foram abraçá-lo, e n'üs;
Reservado para a CaJ.;tdi- Florianópolis, 5 'de no- um dos mais completos ár- embóra· com atrazo lhe en-

data MARISE VILAIN vembro de 1955 'bitros dé futebol de Santa viamos sinceros votos de

4a. apuração parcial . . .. .... A DIRETORiA Catarina, o sargento Láza:;. properidades.

,
paulista, i Guarani 2 x Noroeste 1 (
domingo I XV de Novembro de Jaú 3
e respec-

I
x Palmeiras, O

Technicolor

CAMPEONATO PAULISTA No Programa:
Atual. Atlantida. Nac.

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

Pelo certame
{oram disputados
os seguintes jog-os
tivos resultados'[
Taubaté 3 x Ponte Preta 2 Santos 5 x Linense O
São Bento 3' x Jabaqua- São Paulo 4 x Por tugue-

ra O Isa 3 As 5 - 8hs.
William TUBBS - Aman

l da - AUGUSTO em:

O FILHO DE OUTRA
MULHER

No Programa:
Cine Noticiarío. Nac.

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

o INTERNACIONAL VENCEDOR DO
CLA'·SSICO GAUCHO

O clássico gaucho Grê- assistencia que proporcio
mio x Internacional, teve nou a arrecadação de Cr$ ..

,

lugar domingo em Porto 687.690,00. O Internacional)
Alegre, presente colossal, foi o vencedor por 3 xL· I

IfíiiiiIíjl��'"
conquistou as -hon ras de me-Ilhor elemento do 1° turno do

.

Campeonato Paranaense,

NIVALDO PARA O BOTAFOGO
Ao que informam de Curi

tiba, o arqueiro catarinen
se Nivaldo, vinculado ao

Ferroviário, da Capital-rpa
ranaense recebeu tentadora ;lOssivelmente rumará para
proposta para ingressar no o Rio, afim de submeter-se IBotafogo, do Rio. '1 um período de experiên-

O estupendo guardião que cia no "Glorioso".
.

•••••••�••a•••e••�••••••••�...$G•••••••••eof I

As - 8hs.
Preston F'OSTER

Wayne MORRIS em:

-OURO NEGRO
Noticias Da Semana. Nac.
Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 14 anos.

CURSO "�ANCTOS SARAIVA" As - 8hs .

Amedo NAZZARI
Yvonn e SANSON em:

OS FILHOS DE NINGUEM
N o Programa:
Reporter. Na Tela. Nac.
Censura até 14 anos.

(REGISTRADO) �

DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA
PROF. LWIA DOS SANCTOS SARAI"A

As - 8hs .

Humphrey BOGART em:
O MANDA -CHUVA

,

Cine Reporte!'; Nac.

Preços: 9,00 - 450 .

Censura até 18 anos.

•

As - 8hs.
10) Cinelandia Jornal.

Nac.
, 20) PANTERA NEGRA -

Com: John Payne - tech
nicolol'

30) VIDAS �M BLUMAS
- Com: Richard Graysol1
Preços: 7,00 - 3,50.
Censura até 14 anos.

•

1))..••

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Ü ESTADO
�--�._._.__ .

Florianópolis,- Quinta-feira, 10' de Novembro de 1955

Acidentados Dois Cadetes
Um afogado e outro vitima
centre de veícules A Prefeitura de Mafra fez grande concurrêncía, decor-

RIa, 8 (v. A.) -- Quando coronel Hipolito Brissaé e 80- tragicas outro cadete da A- imprimir convite paraa reu- rendo no mesmo ambiente de

pe3cava ante-ontem pela brinho do general Ali Bris- I cademia de Agulhas Negras, nião da Enciclopédia, estan- espectativa pelas palavras do

manhã na Guanabara, um saco I perdeu ante-ontem a vida do o/mesmo assinado por Almirante Carneiro, e em se

psscador, ao puxar a rede, O infortunato jovem esta- Cento e trinta rapazes da-l numerosa comissão que, na- guida do manifesto desejo de

sentiu a extrunhamento pe- va desaperecído desde sexta-I quela e�cola superior, em turalmente ficou logo cons- cooperação no empreendi

sada, levando-o logo a supor feira ultima. Deixara ele sua I quinze caminhões, regressa- tituindo·o grupo diretor dos menta delineado.

qu.e se trat:w� . d� qualquer I r�sidência à rua Ferreira de
1
ram à tarde ele uma romaria I trabalh�s· �o �unicipios. A Muitos agradecimentos são . �ssa a 'COl�issão do muni-

coisa exLraordmana. Empre- Sa, 188, apartamento 102,! à cidade paulista de Apareci- concurrencia fol grande 10- devidos ao comandante do; cipio d� Itaplranga:

gando então maior esforço, em Copacabana, naquele dia, 'da. Chovía muito e o "jeep" tando o vasto salão do Fo- 150 Batalhão do Exercito e
Prefeito Artur Goerck; Pa

ficou desolado ao verificar para tomar banho no posto! no qual viajava o oficial que rum, cedido pelo Juiz de Di- do Chefe do Trafego rerro- dre Beuren, vigário de Itapí

que colhera em sua malha o 6, onde pereceu afogado. O comandava o comboío retar- reíto Dr. Francisco Oliveira. viario, sr. Raumiro Emeren- ranga; Vereador José Nico-
var avante a reunião que não

cadáver de um jovem que de- fato causou grande conster- dou-se. O Almirante Carlos Carnei- ciano pelas atenções dís- la,u Franze, Presidente da podia ser transferida em vir-

pois rdi identificado como o nação entre os colegas do ca- Procurando tomar a van- ro expôs, como habitualmen- pensadas ao Almirante quan- camara;. --:- Dr. Maximiano tude de outros compromissos
I
d t t bí t' d reuníáo to ao prosseguimento da ex-

Leon, médico: Vereador -

d AI' t' C
.

cadete do 1.0 Ano da

Acade-I
e e e pessoas das relações guarda, aquele "jeep" acele- e os o j e lVOS a " � o miran e arneiro.

mia ele Agulhas Negras, Wil- "(la sua família. . rou a marcha, businando pa- encontrando a maior' recep- cursão pelo vale do Rio do S�hoeler de, �apela; Orlando Por fim tornou-se muito

ton Mlreles Bríssac, filho do Tambem em círcunstâncías ra pedir passagem. tívídade para a concretisação Peixe. Pílz, S�cretano da Sociedade interessante o debate em tor-

td· d Espor tiva Esperança; Roge-
Em consequencia, o último da Encíclopédia que a o' Oil FiCOU organiza a a comís-

t
-

d P' t U·-
rio Frant.z, Presidente da As-

dos quinze caminhões derra- se afigurou obra de vas o - .sao e ar o 111ao os se-
sociação Rural; Ervino Euge-

pou e foi de encontro ao mérito. No debate algumas guíntes membros:
nío Jaeger, Presidente da

"jeep" do oficial de comando questões foram suscitadas, Prefeito Alfredo Metzler;

'dando-se horrível acidente. especialmente pelo Sr. Aní- tenente coronel Clovis Ale-

I
Tombados na estrada, os dois bal P. Cordei;'o quanto à 0.1'- xandrino Nogueira, coman

veículos que se chocaram vio- ganização da parte dos mu- dante do 150 B.E.; professora

., lentamente, verificando-se a nicipios, tendo em vista a Jandira Domlt, diretora do

morte do cadete Luiz França parte geral e a reunião se grupo escolar "Balduino Car

Costa. encerrou com alocução vr doso"; frei Liborio Lüerg, di-

Tambem receberam feri- orante e patrfotíca do pa- retor do Ginasio São José;

mentos, mas sem gravidade, dre Vénceslau Loninski que Germano Wagenfiihr, ínspe
os cadetes Líno Jaci Peron, também é medico oculista. tal' escolar; Ary Millis, Jor

Luiz Adolfo Bernardes Ba- Não poude fugir o Almí- nalista; dr. Setlastião seve

tísta e Fernando Saraiva, do rante Carneiro ao- excelente duo da Luz, Promotor Públi-

1.0 ano. Glauco Antonio Du-' almôço na sede do Club, mais co; Jacondino Godinho; pro
arte Sampaio e João Alberto uma das muitas gentilezas ressora: Maria Farias Inoeen

Carvalho, do 3.0 ano e o se- com que foi recebido. cio; Aracelli Rodrigues Frie-

gundo sargento fotografo A comissão do mumcipto drích; Nathaniel Hirchs, In-

Antonio Duarte Espindola. de Mafra ficou assim constí- dustrial: - Vereador Wílly
O cadete Luiz França Cos- tuida: Jung, presidente da Camara:

ta contava 20 anos e era fi- Prefeito Frederico Heyse; Urbano Pereira Hey, secreta

:ho do sr. Waldemar Epifania Jovino Lima, 10 escrivão; Dr. rio da Prefeitura; Felipe Lino

Costa, residentle na cidade de Carlos Minini, adjunto de Krotz, nego c i a n t e; JosÉ:

Barra Mansa, Estado do Rio, Promotor Público; Mario Krotschek, presidente do -

;Jara onde seu corpo foi 0liveira Goeldner, inspetor "Gremio Esportivo Porto

transportado e entregue à :scolar; vigario FeHx Stefa- União"; Matias Pimpão; Jo

família. Os feridos foram :1oviez; João Camargo Mon- ,é Pacheco Clet, escritor; Dr.

internados para tratamento teiro, Diretor do Ginásio Vicente Codagnoni; PauLo

na enfermaria da Academia 'Barão de Antonina"; Gui- Paulo Lima, agente da Esta

�ilitar das Agulhas Nêgras herme Ritzmann, presidente tistica; J,osé Altino dos San

____________';.. jo Rotary Club; Paulo Mene- tos, agente de meteorologia.
�es de Mendonça, gerente do A chegada do Almirante

3anco Inca; João I,.ominskey, Carneiro à progressiva Itapi
)roprietárlo;' Dr. Mario Sa- ranga, a maior cidade sulina

)oritti, dentista; Professor catarinense da fronteira com

Aramis Renato Steran, pre- ], Argentina e guarda dos in
lidente do "Centro Cultural teresses nacionais naquela
]ruz e Souza"; Ari Honoratl rica porção de nosso territó

I!'arias, seGretl1rio da Pretei- rio foi ,complicada pelo gran

um; Reinalçlo Fleming, pre� de volume de água de algun
tderite da So.eiedade Prote� 'iacho§, coino do a1'1:ôio:
tora dos'Operárias Mafrenses For tal e z a, iverifiCando-se
Antonio Propopiak, industri'- Romente à meia noite. Todo

aI; professor Nivaldo Lang; foram gentilissimos. Os alu- ALTA' COSTURAreodoro Saad, organizador de nos do Grupo Escolar Fre
.

ntel'essante museu; Valter Rogerio, sob a magnífica

di-\
Por haver contratado afamada modista do Rio de

3chultz, presidente da Cama- reção da Irmã Alba Hining, Ja!1eil'o, "A FLORICULTURA" avisa as suas distintas
a Municipal: Dr. Antonio diplomada do Curso de Ex- �l!.entes e a sociedade de Florianópolis, que caba de rea-

.·'l'ereu Procopiak, advogado e pansão Cultural, organiza- DrIl' o seu atelier de costura.
.Im repr·esentante do 20 Ba- ram-se em espetáculo de tea- Trabalho garantido em talhe anatômico nos mais re-

talhão Ferroviario ("MaÍlá"). tro, com números interes- centes modêlos.

No excelen�e grupo escolar santes, sendo à parte musical

"Balduino Cardoso", verifi- dirigida pelo Padre Ervino

cou-se a reunião da Enci- Schmidt, Inspetor Escolar.

·.lopédia . em Pôrto União, ou-Após a represen taçãó que
.ra das 'cidades duplas do terminou com a agradeci-
Brasil, como o é Mafra: menta do Almirante Carneiro ria

Apesar. do tempo incle-· às homenagens ele que estava

mente,que quasi fechou a es- sendo alvo, iniciou-se a reu

trada de rodagem federal de nião da Enciclopédia, no

juritiba na passagem por - mesmo salão repleto do Grê
São Mateus do Sul, houve mio elos Artífice.

do "eu-

Preguiça e � 'fraqueza
VANADIOL

MOCAS DESANIMADAS t
HOMENS SEM UitRCIA,
Não é sua culpa!
É fi Iraqueza que ° deixa .eansado, pálido,

com moleza no corpo e olhos sem brilho.
A fraqueza atrasa li vida porque rouba

as forças parn o trabalho.
VANADIOL

li'ORMATURA
A 21 de Novembro será
ealizada a solenidade de
,'ormatura dos formandos de
1955 do Instituto Bíblico de

Florianópolis cujo-local se
lados no Curso de Formação
')8 d A f' t

rá a Igreja Presbiteriana, à
-_) no e per elçoamen o (

.. V'· d 1 O ' P' t
lG2 C F�··

,ua lscon e ce. lHO re o,
'nos ursos "speClalS. '1 ··f· d

.

,

Oe'ste t til "15 I
(j , vell Ican o-se, na apar-

o a (e '-' a unos, ,

'd d' .

1.5"
-

b 1
.

tum a c, a entrega dos dl-
(j sao o slstas. I

1 d' d
. .,.

. 'P amas e o iscurso o pa-
EIS a oportunl'dade Ul1lca ... d f

. rann11'0, reveren o pro essor
je conqll1star honestamente, A

,.

J R'b
.

t'

. . menco . d elro, pas 01'
• oando com as propnas asas, dI' P b't' d

_ ... a greJa res 1 erIana e
1. sua formnçao proflsslOnal C

. a' P'd t d. . ampm s e reSl en e a

:�pE:i'lOr �e � sua ema�ncIPa-IDiretoria do Seminário Pre.s-';lO eCOn0t111';il, atraves de b·t· d C
.

E
I

.

I
. . 1 erutl10 e ampmas, s-

Im CUl"c':O (C nlve UniVCl'SI-
t d d S- P 1..

d f t t'd
a o e ao au o,

.:lrIO ,e . u ·Ul'O gal'an 1 o.
Homenagem Especial: ao

'ISABEL BÜCHELE VENTURA Presbitério do Sul;

t M· d S
'

t·
'

O·
e ao Conselho da Igreja

Issa e e 110 la Presbiteriana de Florianó-
, polis.

A família de Isabel Büehele Ventura, profundamen- Homenageados:
te sensibilizada agra (Ieee as ma,nifesta ções de pesar re- do João Emerick
cebida8 pOl' oCásiílo de seu falecimento, e convida seus (diretor);
pàrentes e' amigOS para assi"tirem à missa que manda reverendo Alírio
celebrai' pOl" sua boníssinia· aLçna, dia 12 do cOI·tente, (secretário);
sábaQI9, às 7 horas da manhi'i, na Catedral Metropolitana. ,reverendo Wi1lis

Antecipadamente agradece a todos que comparece- (tesoureiro);
,em, ""

átME�gSAoGEM PESSOAL
",m!;:���!:��,�ona c. WH-I.

_...... - Fl�ri�;�����;��t,?, d�í�\��� S:i�
Elise.nho'Hler- c..ump.rl'mentou' a RlJSSl'a ,'fi esta r1rimeira turma de-

I,!;' !'ormandos, fOI ol"iIanizado
DENVER, 8 (U. P.) - O do Presidium do Soviéte Su- t�m março do cOl;rente ano,

presidente Eisenhower en- � prer.�J da URSS, por ocasião com o objetivo· de preparar
viou, mensagem pessoal ao! do 38.0 aniversário da revoo. evangelistas de ambos os

presidente da União Soviéti-
'

lução de outubro de 1917, que sexos, que poderão, concluÍ
ca formulando os votos do marcou a fundação da União dos os estudos, ser contra

povo norte-ameriCano pelo SoviétlcA.. Nos anos anterio- t!l.dos para e�x:ercer o minis

progresso, para uma paz jus- res, a mensa'gem_ era enviada tério dà Palavra, por uma

ta e permanente. A mensa- pelo secretário ele Estado, que Igreja local, concílio regio
gem enviada elos ho.spital de agia em nome do presidente. nal ou juntas missionárias.
Fitzsimmons, foi endereçada E3te ano, Eisenhower afas- O Curso é ministrado por 4
a· K. 'v'oroshilov, cujo título tou-se da praxe e decidiu

I professores, sendo três pas-

-""",),;0"����"'�; QQ. !lJly�al: g m�nsa,genl "peey�oa_l. ., tqre_s, e lIma p}iSêiQIlária. ,

aumenta os g lo b u los sanguíneos e

.
VITAUZA o sangueenfraquecido, E' de gosto delicioso e pode

ser usado em todas as idades.

"VOCÊ TERÁ SEUS ESTUDOS PAGOS"
Estudante: defina-se por estudos pagos pela própria

uma carrêira objetiva e pro- 'Escola.
missora.

_ I No propósito de oferecer
Se já concluiu o curso se- oportunidades excepcionais

cundário (clássico, científl- I a nume,l'OSOS jovens brasilei
co ou €quivalente), ou está 1"0S de ambos os sexos e de
em vias de concluí-lo, pro- ,tlta capacidade intelectual,
cure co"nhecer a :mscola Bra- .a Escola oferecerá, em 1956,

. sileira de Administração pelo menos 170 bôlsas, cadE,
Pública (EBAP), da Funda- uma compreendendo a im

ção Getúlio Vargas, Praia pOl'tância de Cr$ 36.000,00
de Botafogo, 18G, Caixa Pos- (trinta e seis mil cruzeiros)
tal 4081, telefones: 46-5107 '-Ll1uais, em din heiro, .

e 46-4010 (ramais 36 e 48), (Cr$ 3.000,00 por mês), além
cujo ensino de administra- de orientação profissional e

ção l(ública, baseado num ensino gl�atuitos, restauran
vasto 'Wrog-rüma de ciências te a preço de eLlsto 11;1 F. C,
sociais e técnicas adminis-. V. e passagem de :yin-c!n ,e

h'ativas modernas, o habili- .lvolta, caso 0- candidato nüo

tará aos mais altos cargos resida no Rio de Janeiro.
da administração pública no I

A aceitação da bôlsà im
Brasil. 'I plica dedicação aos estudos

Se qualificado para con- em regime de tempo integral
quistar, através de concur- e compromisso por parte do

so, unia das bôlsas de estu- estudante bolsista de não
do oferecidas pela EBAP, fazer quaisquer outros cur

além de formação profissio- sos paralelamente.
nal gratuita, Você terá os Dos 1264 alunos' até hojE'

matriculados na EBAP, 487
a frequentaram ou fI'equen
tam em gôzo de bôlsas de
estudo. O concurso de h1ibi-

litação às bôlsa-s constará
de provas escritas de Filo

:ofia, 'História, Português.
?,'rancês, Inglês, a.lém de doL'1
.:estes psicoló.ll;icos: um dt
aível mental e outro de per

"lOnalidade.
Atualmelite frequentarr

Escola 115 al11nos matl'iel,

reveren

de Souza

Ca.milo I
I

Mrlrtin I

• •

Por fim resolveu-se que a

Comissão, logo organizada,
seria limitada a 30 membros,
pois maior era o número de

interessados no vasto empre
mdímento.

população de demonstrar seu

int�resse pela EnCiclopédia
nem de assegurar o apoio; as

providencias do Prefeito Mu

nicipal publicanelo edital e

convite para a sessão no Clu
be Recreativo Chapecoense, a
cooperação do major Eucli
des Simões, do Dr. Antonio

Siqueira de Souza, consegui
ram sob chuva inclemente le-

no dos objetivos de grande
obra. cultural do povo catari

nense, e foi aclamada a se

guinte comissão diretora:
Caixa Rural; Ivo José Jae- Prefeito Tucfditles Paim
�er, Presidente da Sociedade Butuhy; Dr. Antonio Selistre
7 de S t b ,. -

. Ed
!

'

e em 1'0, escrivao: -

de Campos, Juiz Federal; Co-
gard Werlang, Presidente do ronel Ernesto Francisco Ber
Gremio dos Artifice; Irmã tas, Frei João Wianey Erdri
Alba Hiníng, Diretora do eh, vigarlo; Madre Anclla

GreI?io Escolar Frei Rogerio; Inez Bossap, Diretora do Co
Irrnà Rovena Hoeprs, Direto-

; légio Bom Pastor; Professora
ra do Grupo Escolar santa

'

Lourdes Aita Diretora do

M�dre Benvenuta, de São -
I
Grupo Escola� Marechal Bor

Joáo ; Padre Afonso Hansen,
I
mann: Dr. Rubens Carvalho

ligaria de Sã.o João; ,Padre Rauer' médico' Dr Altamil'�
Exvino Schmidt, mspetor Es- pereir� da cr�z, �dvogado;
rolar: Padre Edwino Bremm, Dr. Roberto Machado; Dr.
.ooperador: Professora Mar- Antonio Siqueira de Souza

Jari.da Schimielt, Professora Eng. da D.E.R.; Leonardo In�
Lydía Back; Professor Hei- dia Fernandes da Diretoria
.noth Koerbes; Irmã Tabita de Estatistica.' Paulo Mar

�uller superiora _de São João ques, Coletor' Federal; Do
.:>erchmans; Irma Geraldina, mingas Giorno Oficial· d

.
' , o

;up�nora do Grupo Escolar; Registro de Imoveis; Profe-
,nua Eltrudes, Superiora tl·) sara Teresinha Menezes Na
Hospital Sagrada Família; men; Professora Glorisse
lereador Helmundo Brod' Graff; Professora Genesia
'rofessor Aloisio' Utzig', d� Pires Negretto; Delegado Pe
.1:acuco; Hermuth Stahl, ne·· dro da Silva Maciel; Deputa
�ociante em S. Pedro;. Wili- do José de Miranda Ramos;
>alclo Stup, Gerente da Caixa Capitão Olavo Rech, Comte.
lural; Egon Berger; Henri- da 4R Cia. Is.olada da Policia
lue Etz; Theobaldo O1ehl Militar; Francelina de' Arau
:oletor Estadual; José A:, jo Silveira; José Antonio Pe
-i'ranzeri. droso Namem; Lourival Xa-

Em Chapecó conspirou vier Padilha; Dr. Gaspar
'ontra a rêunião o mau tem- Coutinho, advogado; Artur
)0 reinante em tO,ela a região João Lara, Presidente do �

lrejudicanelo as estradas e o Club Recreativo Chapecoen
·omparecimento. Não deixou se; Plini.o De Nez; Gentil
ntrctanto ,fi parte culta da Bellani.

,-'
EJ do Amazonas a planta
mais eficaz na cora das

BAR E ARMAZEM
Vende-se um bem montado bar, tendo uma sorvete
e armazem com um. balcão frigorifico.
Ver e tratar no Empório Barriga Verde na Av.

Mauro Ramos 213.

JORNALISMO TURISTICO
A j.ornaI.ist� americana; balho de procurar a sra.

Catherme SullIvan, gerente Ann Logan na Embaixada
da' i:evista "American Ar- I dos Estados Unidos.
tist" conheceu a América -"-("Correio da Manhã"
do Sul em cinco semanas. Rio, 4-11-55).
Sint�tizando o profundo co- (Contribuição do Depar
nheclmento que adquiriu tamento de Turismo da
das coisas sul-americanas TAC).
em uma entrevista, chegou·
às seguintes magistrais con- V - d .

clusões: a, p�laVl'a mai,s us�- en e ·a.eda na Amencn do Sul e ml1ls I
..

ou menos; São Paulo possui
Na rua Tiradentes a casa

dois museus rivais e o Perú ,na, 20
- ruinas incas. O horário CAPOEIRAS
de jantar nessa parte do Um ótimo lote de terreno

eontinente não coincide com I
no LO,teamento Portela.

o dos Estados Unidos. No I Tratar com E-duardo San
Rio de Janeiro, que não dei- I.tos.

xa. de ser uma bonita cida-I Rua. Visconde de Ouro

de,·o tráfego é infernal e a .
Preto, 81, Fone 3726.

falta de água endêmica. Não
i

s� �ala inglês no� meios ar-;Ve-nde-.twtlCOS da Paulicéia e -

I
,', e

pasmem - ela gostaria de' I'\U
.

�p:e�der espanhol e portu- - � rgenfe,
.gues. Vende-se ótima re.siden-
Positivamente, o Marc cia, com 16 compartimento,

,Berckovitz (citado pela jor- bem situada.a rua Viscon
; nalista) não teve muito tem- de de Ouro Pr-eto 49 -€a'õ la-

-

po para dar maiores infor- do da antiga residé"i)'ci-a -d6
mJç.ões sôbre aspectos mais Dr,. Nereu -Ramos) "preço
positivos dA.. terra a tout modico�",-,
eourt lVI1's. Sullivan, nem

'

Trata!":;h Rua Bocaiuva
esta senhora se deu ao tra- ,4'7. ':,;:.,/'

BROHllUITES e

AFEC�ÕES CATARRAIS
A Amazônia é uma das reglOes
do Mundo de flóra mais rica
em aplicações terapêuticas. For
nece à Medicina uma poderosa
planta - a Dipterix odoráta -

componente básico do remédio
ODORÁTON, arma de combate
às bronquites agudas, crônicas
e dos fumantes; gripes, asmas,
tosses rebeldes e afecções ca

tarrais. Tem ação curativa pro
funda, graças à energia medi
camentosa aà;Juirida por um

processo científico empregado.
l!l bem sig'nificativo saber-se

que Odoráton é um dGS produ
tos modernos mais recomenda
dos pelos que comprovaram 0-

seu va.lol", inclusive membros da
ilustre classe médica, do que
damos abaixo um exemplo:

«Atestó que tenho empre
gado na minha clínica o prepa
rado Odoráton, em casos de

bronquites sub-agudas e princi
palmente crônicas com real

sucesso, tais são as sua;;; pro
priedades fluídificantes e bal
sâmicas. aliadas ao seu valor
tônico, quiçá vitamlnico.

D�. RICARDO A. WEBER»

RELOGIO PERDIDO"
Perdeu-se um relógio de pulso, de senhora, marca

MASSON - folheado, no trajeto da Avenida Mauro Ra
mos - Rua Dr. Peneira Lima - Almirante 'Alvim até à
Praca G._!;túlio Vargas.

'

Distribuidores neste Estadü: !'ede-se a quem achou, o obséqUio de entregar à Rua

CARtOS HOEPCKE g, A. I.rmao Joaquim na. 22, ou na Portaria da Secretaria da
""""=",,,.�-..............I,.AgJ;icultura, que se.rá .,gl'atHicado,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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"/'�. ,8_;'em 1.483, em Eisleben, na Alemanha, nasceu o �

grande e impoluto reformador Martinho Luthe-

dro, Fque v�iu ad falecer na mesma cidade em 18 ,Pq por SINHA CARNEIRO �",:�!�iG;��
,

e evererro e 1546; CONSULTORA DE HIGIENE INFANTIL DA JOHNSOi'l & 10HN.SON
em 1.555, chegou a Bahia do Rio de Janeiro uma

expedição francesa sob o comando de Nicolau "COMO ALIlV!�NTAR O
I
tarde. Gema. de,ovo p�s-

Durand de Villegaignon, cujo acontecimento BEBE
.

sada na penetra e tambem

nos OCU)lamOS em out.ro local; I
Como se dev.e? dar os .al�- ,excel:nte fonte de ferro

em 1.G45, nos arredores de Recife, travou-se um 1lle�tos ao bebe._ Est� dUVI- I A_ epoca exata em que o

corribat., .entre brasileiros e holandeses, tendo
da e uma das .que mais �to�'- I bc.be deve c�rr:eçar a receber

Vidal de Negreiros e Fernandes Vieira repeli- I

mentam �s J�vens maezl-! alimentos sol.ldos, depende
do o Coronél Jor is Garstmann ; I

nhas. Aqui estao alguns dos
I
do. d:senvolvlmento. ?_O seu

em 1.822, foram entregues ao Corpos da Cuar- pro.bl�mas _qu: surgem com co;'p.mho e da opl�lao do

niça.�o .

Militar do. Rio de Janeiro. as
. n.ovas Irr:ms frequ:nc�a e as respec-I�1erdl�0. Al.gu��, beb:s con�

Bandeiras do Brasil e nesse mesmo dia fOI icada tívas soluçoes.. , eguern d íger ir alimentos

pela primeira vez nos mataréus de nossa Es- Qual é a maneira correta ermi-eólidos quando têm a-

quadra; de dar a mamadeira? Segu-lve1u!S algumas sernanasBe
em 1.869, o Comandante paraguaio Canete, em

re o bebê como Se o esti-' idade. Outros têm que espe

Sangu ina-Cuê, foi derrotado pelo Major F'ran-
vesse amamentando e o mais rar vários meses, antes de

/cisco Antonio Martins, à frente do 210 Corpo de de pé possível. Isto dará ao conseguirem vencer até os

Cavalaria da Guarda Nacional; pequerrucho um senso de primeiros alimentos semi

em 1.906, faleceu o Marechal Augusto Francis- bem-estar, porque Se senti- sólidos, como papinhas ra

co Pacheco, um nome rico em tradições e ex-
rá não só confortável, como lIas de cereais. Alguns mé

poente da cultura de nossas Forças Armadas; também seguro e aconchega-
I
dicas preferem começar com

em 1.!'l37, foi 'promulgada uma nova Constitui- do. O bebê pode_ aprender' a legumes e frut.;s :·:�o:(bs an

ção dos Estados Unidos do Brasil, sendo implan- mamar de uma mamadeira I tes dos cereais. Bananrs ma

tada uma nova forma de governo que se denomí- apoiada sôhre um traves- duras podem ser dadas sem

nau "Estado Novo". seiro, mas o prazer e a Sfl.- susto, da sexta semana em

André Nilo Tadasco tisfação que terá da ali- diante, bem moidas, e são

rnentação não serão os mes- i muito valiosas pois f'orne
mos. E não Re preocupe tan- cem energia, minerais e vi
to se o seu filhote está co- taminas. Ao contrário da
mendo o suficiente ou não. crença popular, não é n eces

Uma criancinha sadia ge- sário esperar que o bebê te
ralmente come até satisfa- nha dentes para lhe dar

) PRECEITO DO DIA Rua Felipe Schmidt, 46 - Fone: 24-69.
.

1

PROGRAMA DO M:Jl:S DE NOVEMBRO
zer o apetite. Não comerá carne, a qual deve ser moí-

QUANDO A CRIANÇA mais do que precisa e na-o da é claro.. '.. DIA ]3 - "SOlRÉE" INFANTO-JUVENIL, DAS
c, <.

ERRAR 16 às 20 H9RAS PARA OS INFANTIS.
deve ser forçado. Os bebês definitivamente

.,;iJ; i
'i; I DOMINGO DAS 2030 OR Sim, vitaminas são ne- têm preferências alimenta-

Erros e imperfeições são ['ARA OS JUVENIS.
' H AS A'l'É ÀS 23 HORAS, cessárias como suplemento r es e sentem o sabor da co-

naturais em qualquer pes da dieta de leite. É verdade mida. Conhecem a diferença. c " c ' -

DIA 1!'l - SÁBADO - "SOIRÉE", DAS 21 HORAS .,.

-
.

soa, principalmente quando ATÉ ÀS 2 DA MADRUGADA. que o. leIte e o. mais comple- entre doce, ácido, amargo,
:ometidós pela primeira vez. DIA' 27 _ SÁBADO _ CINTILANTE _ "F�STA

to �hmento Isolado para c'zêdo e salgada. E, já que
Nas crianças são mais co- DAS LUZES", UM DESLUMBRAMENTO DE LUZ E PRA_I b�bes, ma,s ne_m o rr:elho.r as glândulas gustativas de

nuns, e _?s pais não devem I'A. UMA NOITE INESQUECíVEL 80M SURPREZAS
leite cOl�tem. toda a vitarní- urna criancinha são mais

repreendê-las severamente e ENCANTAMENTO. VALIOSA COOPERAÇÃO DA
I na G, vltar�llna D ou. f�l'ro sensíveis do que E s de um'

por cometer�m peqnelU�s I "ELETRO-TÉGNICA" .: A LOJA CllIC DA CIDADE. I nas qllan�.lda�es eXI�ldas adulto, alimentos que, para

!::1ltas. 6 caminho a �egllll' ,RESERVA DE MESAS NA SECRETARIA DO CLUBE,
por uma cllancm.ha, .normal. r.ós, tem um gôsto ligeira-

� o do conselho amistoso, DAS 8 AS 11 nORAS.
Na mode.l'I1a. pediatria, S:ICO mente ínsôsso, estão bem

mas sem promessas de re- , de laranja-rico em vitamina temperados para o bebê.

compensas; pois só assim se C - é aconselhado depois Quanrln se pode passar a

formará uma personalidade das duas ou tres primeiras dar três refeições diárias,
sadia. ' � semanas de vida. Um prepa- -m lugar l1e quatro ? Isto ge-

Não repreenda seu fi- : 'I rado de vitaminas D ou óleo i almen te acontece quando a

lho por faltas pequenas r, Reslau·raote Rapoll- · de fígado de bacalhau tam- criança chega a um ano dé
ou cometidas pela prí- : : bérn é dado nessa época. Ce- idade. A : ransição do esta-

meira vez. Mostre-lhe, • • ['8::lis enriquecidos com vi� do do bebê para ( de crian-

suavemente, seu êrro: RUA J4&rechal Deodoro li. I taminas e minerais também ,>inha é �::'l'acte�'j':�ldo nutri-
e as conseqiiências pos-. t:m Lages. no !lul do Bru1l, O melhor! • entram no pragrama de ali- �ionalnlE'nte paI' uma dimi-
siveis e o aconselhe pa-! Deaconto ell'pêctal}Aua oa',enhlore. 'Y1.aJantea : mentação. Carnes moidas que nuiç:'ío do apetite por leite
ra o caminho certo. _" ,'"

• fornecem o feno tão essen- , um aUiiJento da vontade \ir

SNES. � � ..: daI e a vitamina B, em adi- (omer ,;fLJ:1'e, o'ns e outros
ção à proteína de alta qua- alimentos ricos em protei
lidade, são incluidas mais 11:'S.

R8solvi�o O caso Mam8�e
RiO, (E.) - Foi hoje final

mente resolvido o suposto
impasse criado entre o Gal.

Lott, Ministro da Guerra, e

o Chefe .do Estado Maior das I O pedido do Gal. Lott foi

Forças Armadas, a propósito. atendido e o CeI. Mamede
da reversão ao Exército do ,deixou a comissão que exer-

CeI, Jurandir Mamede. l cía, para voltar à tropa,
....-

Você sabia, que •••

•

De tôdas as criaturas vivas do mundo, somente 0'- :-::0, .. �, .. e' os antr-opoides, co-
mo os gorilas e os chimpan zés, são sujeitos ao resfria do comum.

-0-

Todas as pessoas de mais de 11 anos de idade que assina uma resolução
"ele paz" comunista na [Checoeslovaquin recebe um recibo atestando tal fato.
Tal recibo deve ser gUardaj' do e apresentado à Policia quando exigido.

-0-
Nenhum pedaço grande' de terra no mundo é sepa rado por mais de 290.milhas

I
de outro pedaço. I

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO-DENTISTA
Clínica - Cirurgia

PROTESE: - Pontes Moveis e Den tadmas em

Nylon.
DIATERMIA: - T'ratnmento de canais pela alta

frequencia.
Raios X e Infra-Vermelho

Consu ltório e Residen da: R. Fernan do Machado
nO. 5 - Fone 2225

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

Exclusivamente com hora marcada.

Dr.Coos tantino
Dlmatos

DR, ANTONIO BA'fIFI'"
JUNIOR,

CLrNlr4 1r,RP"""�'.I):AIU 1)'

CltlANÇA:8
CO[l .. 'f1t!-�. -d!l15 9- *_ 11 'H�l".f'
L�. e C.ID •. Padra lI!!ll'oeho"'·

12

ADVOGADOS
DR. JOS:S MEDEIRO

VIEIRA

,Mti:DICO CIRURGIAO

Doenças de Senhoras -

Partos - Operações - Vias
Grinárias

Curso de aperfeiçoamento
é longa prática nos lIospitah,

de Buenos Aires
CONSULTO'RIO: Rua Fe

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

- ADVOGADO -

Pil"tal 160 - IbJ.!
r.At'll'itu:,

,"'"'aíJta
Rpf.'!'".

DR CLARNO G.
GALLETl'I

- "-OVOGADO -

Ru. Vitor ."irele., �il.

jON.: 1.4.G8 - Florianópolh Divórcio
E novo casamento no Mé

xico.
Informações grátis.
Referências de assuntos

terminados satisfatoriamen
te.
Trav. do Ouvidor, 36-20-s/

25 - RIO DE JANEIRO.

DR. VIDAL DUTRA FILHO
horas.MÉDICO DE CRIANÇAS

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

130 (F...ne :U.65)

Residência: Avenida Rio

Branco, n. 42.
Atende chamados

Cóm a Biblia na Mão
«No téOdculo,)

QUINTA-FEIRA, ]0 DE NOVEMBRO
E a qualquer que muito fôr dado, muito se lhe lle

dinl. (Lucas 12 :48). Ler Ll.cas 16: 10·U.

I
DISSE um leigo ao seu pastor: "Reverendo, por que

o sr. não deixa de falar tanlo de como usar nossos bens
terremos e prega-nos o evangelho simples de Jesus?"
Aquêle homem não estava interessado na ênfase que o

pastor punha na mordomia de nossos bens.
O pastor começou a pensar que a observação do lei

go era um desafio para êle e resolveu estudar os ensinos
.de Jesus a respeito. da mordomia da propriedade. Des

,

cobriu que o evangelho de Mateus contém mnis de cem

',. }'eferências ao assunto; o de Marcos mais de cinqüenta;
,Lucas e João, quase cem cada um. Em verdade Jesus fa
lou cinco vêzes mais a respeito dos bens terremos do que
sôbre qualquer outro tema.

É evidente para quem honestamente considera esta
questão, que 9 Mestre tinha a mordomia como assunto
de iIJlportância. Éle não pl'ocuro� esquivar-se de tocar
nesta tecla nem espera que'o pastor de almas o faça.

Tôdas as pessoas que começam a praticar a mordo
mia de Seus bens lança·se numa aventura de fé para ve

rificat· desde logo que sua vida é enriquecida muito além
de sua expectativa e e�peranças.

, ORAÇÃO
Oh Deus, nós te ilamos graçás pelo llrevilégio d(1

sermos canais das tuas bênçãos. ,Conserva-nos humildes.
Oisciplina-ilos para que sirvamos 'au teu reino tanto com

nosso trabalho IJessoal como 'através da aplicação dos
bens materiais que nos confiaste. Em nome de Jesus.
Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA
Cada um de nós' dará conta de sí mesmo a Deus.

Rom. 14:12.
A. PURóELL BAILEY (Virgínia,)

DEPOSITO (Procura-se)
Importante fil'ma procura para aluga"r, com área de

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

•

CLUBE DOZE DE AGOSTO
A FLORICULTUB.A

Participação
GERCINO BOTELHO Eva. LlBóRIO SONciNI

particiPa!��� parentes e participa aos parentes e Represent�aço-espeSSOjls amigas o contrato pessoas amigas o contrato
de casamento de sua filha de casamento. de seu filho Pessoa bem relacionada no comercio aceita 1'epre
Nadir com o sr. Ciro

-san.
- Ciro cor a Srta. Nadir

Bote-,�entações neste EstadQ para S. Paulo na base ,de co-

cini. Ilho. missõe" de vinho, cereais, laticinos e outros. Escrever pa-
Nadil' e Ciro . ra Rua João Pessoa 129 - !'lo andar si 903 Santos Est.

Noivos 'S. Paulo.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Ef,ONO�Il\••• ECONOHIA.�·.
• �..x,.._ .•..

� O Mí:S DA ECONOMIA, NA TRADICIONAL LIQUIDAÇ�O DA
E(;ONOMI.�•••

OA-SA (CO
A CASA ORIENTAL, LIQUIDA NESTE MfJS TODO O SEU MARAVILHOSO STOCK DAS ULTIMAS NOVIDADES, PELOSMENORES PREÇOS DA PRAÇA COMPRE NA CASA ORI·

ENTAL E FAÇA ECONOMIA
.

NOVIDADES
popeline estampada, desenhos modernos .

Popelines estampadas, novos desenhos, largo 80 ..

popelines estampadas, ultima creaçâo, largo 80 ....

Popelines estampadas, desenhos revolucionários ..

popelines estampadas, desenhos ele desfile (Bangu)
Gorgul'ão 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 America) .

Lonita bordada, alta novidade '

.

Silkê estampado, novidade, largo 1,00' .

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

Lonita Bangú, largo 1,00, cores modernas .

Lonita Sp:n Jam, largo 1,00 : ..

Setin Paris, largo 90, novas cores .

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

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

Cambraia de linho, cores suaves.. largo 90 .

Cambraia de linho Irlandez, largo 90 , ..

Linho grosso, pi vestidos, larg. 90 .

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

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

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

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

Linho para ternos, diversas cores ..

Purissimo linho para ternos, cór beige, preço antigo
Puríssimo linho para ternos, côr cinza, preço antigo
Purissimo linho, fio Irlandez, cores branco e cinza
Purissimo linho,· fio Irlandez, branco asaetlnado
PUl'O llnh Belga, marca 2 zeros, legítimo, largo 2,20
Organdy; isso, cristal branco, largo 1,15 '.

Organdy SUlSSO, cristal, em cores, largo 1,]5 .

orgundy sulsso, lavrado, largo 90 .

Organdy suísso, bordado, (Brodery) largo DO .

Organdy bordado com veludo, novidade, largo 1,C'1
;� Organdy estampado Bangu, largo 1,00 .

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

Ny10n bordado com veludo, largo 1,20 (Americano I

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

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 .

Nanz.juck finíssimo, largo 80 .

Tecido especial para anaguas .

Organdy San Jam, Bangu, largo 1,00 .

.
.

TECIDOS DIVERSOS
Luizine especial .

Linon bem encorpado .

Chita estampada .

Tecido estampado .

Opala estampada , .

Opala estampada, finíssima, largo 80 .

Opala lisa asse tinada .

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 .

Cambraia Iísa, pele de ovo, larg. 1,00 branca e

'-r:
cores ; .

Organdy 11so, Matal'azzo •

Organcly estampado .

Ol'gandy liso- Ba-ngú, . litl--g. 9(:)· .. ;.. -:- .. -;
-

.

=

Tateta de algodão, escocez, CJres firmes, largo 80
'Tafeta de algodão listado, a começar de .

�Cassa bordada, largo 80 .

Filo branco " .

Filá em: cores, largo 80 .

·.Filá branco, largo 1,50 .

. Filá bem fino, largo 80 : , .

Filá mosquiteiro, branco, largo 1,60 .

Filá mosquiteiro, branco e 'cores, largo 2,00 .

Filá !l1osquiteil'o, 'branco, largo 3,55 .

Filá mosquiteiro, branco, largo 4,50 .

Filá Inosquiteiro, em cores, largo 3,50 .

Filá mosquiteiro, em cores, largo 4,50 .

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

I

ECONOMISE PREI,'ERINDO A CASA ORIENTAL

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

73,00
110,00
40,00

40,00
88,00
88,00
tiO,oo
·}Q,oo
48,00
53,01)
90,00

120,00

90,00
150,00
150,oQ
.120,00
1ôO.oo
220,00
230,00
'18,00
65,00
95,00
35,00
155,00
220,00
'}80,óo
115,00
��O,oo
:'30,00
aso.oo
!OO,OO
55,00
55.00
200,00

200,00
120,00.
ao,oo
tl5,00
65,00
�;O,oo·
iso.oo
33,00
26,01)
75,00

H,oo
13,00
B,oo
11,00
12,00
22)QO
14,00
18)50
24,00
33,00
30,oQ

40,00
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

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
4&,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
'18,00
52,00

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

Materia plastica lisa perfumada, largo 1,40 .

Ma teria plastíca estampada, largo 1,40 .

Fustão branco, bom .

Fustâo branco especial .

Fustão píquet, largo 80 .

Fustáo píquet, especial, largo 1,00 .

Fustão casa de abelha, mercerisado .

Fustáo casa de abelha, em cores modernas Bangú
F'ustão estampado, a começar de .

Fustào pelucía, bem encorpado, branca e eores .

Fustão pelucia fio mercerísado, branco e cores' ..
Pelucia lisa .

Pelucia lisa tipo feltro .

Tricoline branca marquísete, largo 80 ..

'

.

Tricoline branca cordoné, largo 80 : .

Tricoline branca cordoné, especial, largo 8Q .

TÍ'icoline branca, especial .

Tricoline branca mercerisada .

Tricoline branca, tipo Inglesa, fina e brilhante ..

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

Tric-olines diversas, a começar de .

Zefil' superior
.

Tricoline para pijama, cores firmes largo 80 .

Tricoline pi pijamas, listas assetínadas, largo 80 ..

Tricoline preta, especial, largo 80 .

Mermó preto, superior, largo 80 .

Gorgurão preto .

Tropical ele pura lã, largo 1,50 .

Jersey ele 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 lístado pi cortina, artigo superior .

Tecido ,creme pi cortina, largo 1,30 .

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

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

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

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

Nylon Rhodla pi cortina, largo 1,30, branco, rosa
e crelue - ; . . . 48,00

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

de .. . . .. 28,00
Tecido pf reposteiro, cores lisas, largo 1,30 60,00
Tecido pi reposteiro, estampado, largo 1,30 75,00
Tecido pi colchão, largo 72 30,00
Tecido pi colchão, especial, largo 1,40 40,00
Tecido xadrez, pi' toalhas de mêsa, largo 1,40 34,00

. Tecído branco, pi toalhas de mêsa, largo 1,40 38,00
Cretone branco, especial, sem gõma, largo 1,40 35,00
Cretone branco, especial, sem gôma, largo 2,00 46,00

. Cretone branco, especíaí, sem gôma, largo 2,20 52,00
Cretone ·em cores, largo 1,40 36,00
Cretone em cores, largo 2,00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,00
Cretone em cores, largo 2,20 54,00
Cretone LINHOL, largo 2,20 70,00
Percal finíssimo, largo 2,20 80,00
Algodão espeeíal, largo 1,50 pç, de 10 mets....... 300,00
Algodão especial, larg. 2,00 pç.. de 10 metg. 420,00
Morin pi fraldas pç. de 10 mets. 120,00
Morm Ave -María 21,00
Alvejado especial pç. de 10 mets .-...... 150,00
oretone superior, largo 80 20,00
LENÇOL SANTISTA, OSASCO, 140 x 230 79,00
LENÇOL SAN'l'ISTA PRATA, 160 x 260 .-. 109,00

�.Q�.SAN!;I;'Is-'PA....P,RATA, 2�O��� � .. �� 150,00
LENÇOL SAN'FIS!:fA -OJl3.9, 160 x 220 124,00
LENÇOL SANTISTA OURCJ,"-2-2O-x .2.60 ,.... 17200
lPRONHA SANTISTA PRATA 45 x 60--'----

'

-- 28;-00
]:l....RONHA, SANTISTA PRATA 50 x 70 :::::::: :.:::"'" 3"5-;fH3-
F'RONHA SANTISTA OURO 45 x 60 32,00
FRONHA SANTISTA OURO 50 x 70 :::::::::::::: 39,00
Toalhas plasticaB, novid-ade 59,00
Toalhas cl franjas, pi mêsa, 150 x 150 100,-00
Toalhas xadrez pi n1êsa, 150 x 150 (Brusque 125,00

Toalhas xadrez pi mêsa, 140 x 200 (Bl'usque .. 165,00
Toalhas xadrez pi mêsa, 140 x 250 (Brusque) 200,00
Toalhas adamascadas, pi mêsa, 150 x 155 180,00
Toalhas de seda lavrada cl franjas pi mêsa 275,00
Toalhas de seda Japonesa, cl franjas, pi mêsa 350,00
Toalhas de banho, brancas, Alagoanas : 45,00

IWA CONSELHEIRO MAFRA, 15 - FLORIANÓPOLIS ATENDEMOS l'ELO REEMBOLSO POSTAL TELElWNE � 3.493

1 ranspo-rte de cargas em ge'ral 'entre.
FlORIA'NOPOllS, CURITIBA E SÃO PAULO.
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xpresso ona.nopo IS Ilda.
COMARCA DE BIGUAÇU te com a 2a. gleba; 2a. gle- noel Laurindo Corrêa. DES- � LJU n J
EDITAL DE CITAÇÃO ba - 220m. de frente, em l'AC�?: �. Designe ° Sr.

'OM O PRAZO DE TRIN- terras de Henrique Dino· EscI'lvao (lia e hora para a

TA (30) DIAS por 1.100m. (le fundos on� realização da audiencia de

O Doutor Jaymor Guima- de extrema com Matias 'Pau- justificação prévia da pos-

rães Collaço, Juiz de Direi- li, extremando ao Sul parte se. Cient�fi�ue-se o Dr. Pro

to da Comarca de Biguaçu, �om a P. gleba e parte com motor Pubhco e as partes.

Estado de Santa Catarina, Bartolomeu Richartz, e ao
I Biguaçu, 18-X-1955. (Ass.)

na -rórma da lei, etc... Norte parte com Bartolomeu IJaymor Guimarães· Collaço
FAZ saber aos que ° pre- Richartz e parte com a 3a .

......,. Juiz de Direito. Procedi

sente edital virem ou dele �'leba; 3a. gleba - 330m. de I da a justificação 'foi esta

conhecimento tiverem que, 'rente, .em terras de Anas-I jÍl�gada ?Ol' se�tença do

-por parte de JOSÉ JOÃO tacio Fraga, por 396m. de teor segumte: VIstos, etc.,

DA SILVA,-por .seu advoga- fundos, onde extrema com Homologo por sentença a

do. ° Dr. Rinaldo Lacerda, Pedro da Silva, extremando justificação de fls. em que é

lhe foi dirigida a petição do ao Sul com a 2a. gleba e ao requerente José J_oão da

teôr seguinte: Exmo. Sr. Norte com Lauro José Nau. Silva, para que surta seus

Dr. Juiz de Direito da Có- n - Que, querendo adqui- juridicos e leg'ais efeitos.,
nUl'ca de Biguaçu. O infra rir o dominio sobre ° men- Cite�se pessoalmente por

assinado, José João da Sil- cionâdo terreno, de acôrdo nanelado, ° Dí·. Promotor O Centro de IrradiaçãO
va, brasileiro,. casado, la" -'0111 os arts. 550 e 552 do C. Público e os confinantes do Mental "Amor.e Luz" realiza ,.vrad,oI', residente e. domi- C. e no que se refere' ° art. imóvel em questão. Para rICSSões Esótéricas, todas as se- (Al'fnela D. ale de JaDelro e ... Belo 8011.uo\. eoOa trile,•. _.til••U

ciliado em Três Riachos, 154 do C. P. C., requer a �iencia dos interessados in, gundas feiras, às 20,30 à rua
SI. P.... eem a EIII;P�e.a •• Tranaponr "nu G...� S/A.)

neste Municipio e Comarca, V. Exa .sejam tomados os certos publique-se editais, ,Conselheiro Mafra, ·33 - 2°
.-

.,.--
•

vem, por t'eu procurador, depoimentos das .testemu- com ° prazo de 30 dias, uma andar. .

,
•

pI'omover uma açã.o de usu- nhas abaixo arroladas, que vez no Diario Ofici.al e por , ENTRADA FRANCA -DOeES I I V·· ·d.··
-

.

capião, para' ° que expõe e comparecerão in.dependen- três vezes no jornal" O Es- en e seafinal requer a V. Exa., ° temente de intima'ção, e que tado", pani todos, querendo, A�eitam-se encomendas .de i'
.

�

..,

seguinte: I _ Qúe por si e se proceda 'de acôrdo com o contestarem ° pedido, no' MISC•• &MIA ...1-
docmhos em grande varie-. .. .

CASA �.. __ltJ.. "dade; Tortas e Bolo de Noi- '"11 -.

R'eus antecessores, tem a ut 455 e seus paragrafos, e prazo legal. Custas afinal. buWora .... IUcUea !tC.A.. va, Salgadinhos para Batiza- .

Uma linda ca�a de 'madeira, toda pintada a' oleo,
.posse mansa, continua, pa- :trt. 456, ambos do C. P. C., Biguaçu, 26 de outubro de

Vlt.r Valm... DIIe..... dos'.- Aniversários e Casa- enVIdraçada, veneZianas, com 7,40 de frente 900 de fun·

cifica, sem interrupção nem :,pós feita a julgada a .jus- 1955. (Ass.) Jaymór Guima- • - . ,\.. 'dos var'and- 3 tI'
,

_ .' .. entos. ')'
ao, qual' os, sa a, varanda, despensa, agua.,

opósição, con'! "animus do- tificaçáo "ab-initio", para rães Collaço - Juiz de Di- Rliai CeI. Melo e
luz, chuveiro el.etrico, fogão econômic(), tanque, quintal

mini", ha mais de 30 anos, lue, com ° julgamento final, ll'EiitO.
E para c,hegar -ao co.._ JU-l:amentado, 110 impedimen- Tel, 3.416

Alvin 17.
c?m arvore frutlfeEas, muro na frente, etc. pór 120.000,00,

de Um terreno sito em Três possa o Suplicante adquirir nhecimento dos in teres- I to ocasional ·do Escrivão, '0 sita a Rua Campos Novos 63, nésta Capital. Motivo:

Riachos, distrito da séde ° �it_ulo necess�rio'- à tran�-I s�dos, passa o presente �di- dati�ografei e subscreví. , viagem.
deste Municipio, com a área crlçao no Rell'Istro de Imo- tal com ° prazo de 30 dIas, I Blguaçu, 27 de outubro ·de 'fratar no mesmo endereço.
total de 624.360 m2, ,divi- veis .competentes,' 'P'I'otes-

I
que será publicado e afixa- :1955.; --_ .--.------

dido em 3 glebas, contig�laS, tando-se por todos os meios do na fál'ma da lei. Dado e' (Assinado) Jaymor Guima- ; .....11111
as"im discriminadas: la. de prova em .direito permiti-

.

passado nesta' Cidade de Bi- rães Collaço. : CHUR··R'A'se·o ?
gl-eba _ 4000m. de frente, das e dando-se à causa, pa- guaçll, aos vinte 'e séte dias Juiz de Direito., .:,

'
.

•

.

em terras de Bartolomeu ra efeito de alçada,' ° valor: do mês de outubro do ano COl1fére com ° oÍ'iginal
.

ALI NA CHURRASCARIA SÃO JORGE, NA RUA

Richartz, por 572m. de fun- de Cr$. 2.100,00. P. deferi-
I
de mil novecentos e cinquen- afixado no .log·ar de costu-

IFREI
CANECA �o 103 É O MELHOR. NÃO PASSE

dos, em terras de João H. menta. Biguaçu, 18 de ou'- ta e cinco. Eu, (Ass.) Pio! me. O EscJ.'evente, Pio Ro- . MAIS A "PON,!,� A P�" P..:;\F_tA VM_J30M CHURRASCO .."'.__co

�au_li, extremando ao Sul tubro de 9.55.
. (Ass.) Ri-.� RO,mão d� Earia,);-;$çJ·eye.nte mão Í:le Faria. 1'-���..�:�""'IIii�� ..

ATENpEl\10S ENCOl\'L,ENDA PREVIAMENTE PE-
m"''''''''''''''''"'

""',.
.

__., '_.",:, ',','_."

;����f�:,� j1��2�, ,;:: "!�>

Toalhas de banho em cores .

Guardanapos brancos, grandes dz. . .

Jogo lençol e fronhas bordados .

Pano de cópa, artigo especial .

-

'l'�pete de veludo pi quarto .

Colcha branca, artigo bom pi solteiro .

Colcha branca, especial pi solteiro : .

Colcha branca, mercerísada pi solteiro .

Colcha em cores pi solteiro ................•....

Colcha de fustão em cores pi solteiro : .

Colcha rnercerísada em cores pi solteiro .

Colcha branca pi casal
,

.

Colcha branca mercerígada pi casal ; .

Colcha branca mercerisada extra pi casal .

Colcha branca. Francesa, pi casal .

Colcha branca píquet, alto relevo, pi casal .

Colcha em cores pi casal
-

:
Colcha de fustão em cores pi casal .

.

Colcha de fustão mercerisado pi' casal " : ..

Colcha de veludo pi casal '
.

Colcha de seda, c/ bico, pi casal , ..

Colcha de seda cf franjas, pi cásal .

Colcha. de pura seda dupla pi casal, cl franjas' ..
Colcha de pura seda Japonesa, d,1 franjas, pi casal

SEDAS
.

SeUn duquesa artigo especial, �arg. 90 ,

Setin duqueza artigo extra, largl 90 .

Lumker especial, largo 90 .

Lumker lavrado, • larg. 90 � .

Tafetá raile .' .

Tafetá faile, especial, Rhodia, largo 90 .

Faile bem grosso, largo 90 .

Faíle especial, Rhodia, largo 90 '1' ••••

Setin langerie, extra especial, largo 1,00 J .' .

Setin Iangeríe, natural, largo 1,00 .

Langerie, largo 90 ..

Langerie natural, largo 90 .

San Jam, largo 1,40 .

Seda gabardine pi camisas, largo 90 .

Seda xadrez míudo pi camisas, largo 1,40 .

Tafetá chamalote, largo 90 .

Tafetá ,escocez, larg, 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
de .

Cam�setas de .fisica pi homem, a começar de .

Camisetas mela manga pi homem (Heríng) .

" Camisetinhas pi bebê : . : .

Calças plasticas pi bebê
.

Calças de meia pi meninas : .

Calças de meia pi senhoras : .

Calças de Jersey de algodão pi senhoras .

Calças de Jersey de seda pi senhoras
'

.

Calças de nylon americano, pi senhoras ; .

Babeiros de organdy bordado .

Soutiens de tecido marquísete ,,; ..
Soutiens de brim assetinado .

Soutiens de setin duqueza . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Casaquínhos de flanela pi bebê .

Casaquinhos de felpa pi bebê .

Lenços plissados pi pescoço (Japoneses) .

Sacolas de materia plastíca .

Cabides plasticos pi criança tJ •

.

Cabides plasticos pi senhoras .

Guarn�ç?es �e c�á_! 1,OO.� 1,00 ci 4 guardanaflos _.

.. Guarn�ç<?es de cllfi; 130 x 130 cl 6 guardanados ..

Guarlllçoes de cha, artigo superior
IvIe�as de nylon pi senhoras ...... : : : : : : : : : : : : : :
Me�as de nylon, malha 60/15, costura preta .

Melas de nylon, americanas pi senhoras /

Meias de nylon pi homem
'

��:<-: : :
_ Me�as espuma de nylon, pi homem .. .. � .

Me�as ele nylon pi criança, diver��preços
Melas}e nylõn ·rendad.a.�_PI criança, diversos preÇDs
�ombr�nhas de seda ca}'jo 111oclerno .

oombr!nhas de seda, paraquedas .

Sombr�nhas de seda, paraquedãs pi mocinha ..

�ol11br�nhas de seda. cabo . niquelado, de 180,00· e
bombrmhas para Cl'lanca
Guarda chuva pi rapaz .:::::::::::::::::::::.::
Guarda chuva pi homem, a começar de .

Guarda chuva de sedas com cabo de alpaca ..

MA:t'R(.�: FLORIANQFOM�
Esc:!:U6.:1o:

RUIl Padre Rpma 50 • 'l'el"ft!{1

Deposito:
;
Rua Conselheiro Mafra n. 13'

Fones: 2534 ......, 2.53l1
Caixa Postal, 433
End. Telegráfico:

Sandrade
.

e Tran:spollB
-O-

nLU1,: eUKlTI!14 V'TI.lA.L: �AO PAULO

V18conde de, ruo Branco
(jJJ2,11)

Aventa. do &tado 1688/18

Telefone: J7�JO-il
Telefone 1211

Endereço Telegrãt1cn
Santidra e Transpol1.s

�

São Paulo - Capital - Sf.

.andereço TeIelUáflco�.
Sandrade.e Tranapolb

-o-

7

50,0'0
98,00
180,00
14,00
120,00

'.

95,00
105,00
150,0'0
85,00
115,00
180,00
110,00
185,00
210,00
295,0'0
420,00
110,00
160,-00
250,00
210100
·215,00
240,00
280;00
350,00

-45,00
50,00
30,DO
40,00-
34,00
48,00
60,00
65,00
65,00
120,00
30,00
90,00
90,00'
50,00
'i5,00
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 '

:-:5,00
[;8;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
5Q,oo
-&5,00
120,00
90,00
100,00

100,00
·120,00
100,00
190,00
40,00
110,00
120,00
:>50,00

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Floriár.u'íjlolis, Quinta-feira, 10 de Novembro de 1955

a L. B. A. SOCDrre Irês Estados

�ÕeSeiffiuTõ�iliõSsOííiõ-õresso'Em entrevista a O JORNAL
I
nano , dentro do chma de duramente atingidas. E d ANORMALIDADES EM Na sessão extraordlnáría de

o Presidente da Federação
I
inflação em que vívemos,

I
danos que sofrerem em con- DIONISIO CERQUEIRA ante-ontem à noite, do Legís-

d.o Comércio de ���ta. Cata- I
quando o valor real da moe- sequência, serão mais preju-

O primeiro e unico orador íativo Estadual, foram rejeí

�m� �ec}ara q�e e n�als pr�- da s�fre contínuas oscilações diciais à economia do país
a ocupar a tribuna na hora tadas, pela maioria da Casa,

JU�IClal ao pars que as_ pro- �ara baíxo, e com a política do que a elas próprias, pois
do expedient� foi o deputado 29 emendas ao Orçamento

prras empresas � �a�a��o dos rínançeíra, criando novos, nada de bom se pode augu- var�as Fe:l'eu'as que teceu para 1956. Apenas uma e

lucros extraordínártos . enc.a:.g·�s a. pro�u?ão, c_omo I r�r da restrição das transa- consIderaçoe� so�re as

cons-111enda, �e autoria do Depu
qs �gtO", e Ie�trmgmdo ainda çoes na baixa dos empregos, t�ntes anorrnalldades em tado Jose Bahia Bittencourt,

FLORIANO'POLIS, 8 (Do mais o minguado crédito na queda das arrecadacões ,vIrtude de se encontrar a- obteve aprovação, graças ao

Serviço de Divulgação da bancário disponível. de impostos e no desistí�u- quele município situado na voto de minerva do Presí
F. C. S. CJ - O sr. Charles Os especuladores a que se los dos novos empreendi- frontei�'a com a República dente Braz Joaquim Alves. A
Edgar Moritz, Presidente da pretende atingir, continua- mentos. Argentma e estar quasi que referida emenda inclui na

Federação do Comércio de rão imunes às sanções da E' por isso que confiamos frequentemente em dif'icul- contas para o próximo exer
Santa Catarina, que estêve lei: Ma�, empresas que mou- na clarividência no patrtotís- dades com elementos do País cício quantia não superior a

recentemente na Capital Fe- rejam as claras nas lides da I mo do Senado Federal a
que tentam ou mesmo ínva- 250 mil cruzeiros para auxí

deral, foi procurado por um indústria, do comércio e da quem incumbirá examinar o
dír as nossas terras em bus- lia a diversas entidades assís

repórter de O JORNAL, para agro-pecuária" essas serão: assunto em nova, instância". ca de dias melhores. Salien- tenciais do município de Ita-
emitir sua opinião sôbre a tau ainda aquele deputado, [ai.
taxação dos lucros extraordí- rIYw"'................__.........._........�oi"'oJY............ que as consequencias destas Em virtude elo grande
nários, matéria que está in- desavenças já ocasionou uma número de emendas a serem

teressando a opinião públí- Faculdade Calarl·nense mo�te ,e dois feridos. Lançou apreciadas, sómente depois
ca nacional. entao e�te deputado um aPê-1 elas 23,30 horas a sessân foi
Aquêle prestigioso orgão da lo aos líderes que apoiam o encerrada.

imprensa carioca, em sua

edição ele 4 de novembro cor- de FI·losofl1arente, publica a seguinte en-

trevista: I
já"����ii�:sO;�r a�;u��in;z=� C�rso .de Dialectologia BrasUeira
ders do comércio, tais como

I S�bado, dia 12 do corren- eira, Osní de Medeiros Ré-I
o sr. Jessé Pinto Freire, pre- te, as 19 horas, na sede da gis, Oswaldo Ferreira de

Precisamos desafogar a sidente da Federação do Co- F�culd�de, Catarinense de �,I('�:o, Pedro Manuel Ages
no, para o que o aprimora- .iapltal, facilitanelo assim a mércio do Rio Grande do FIlosofia, a Rua Esteves Jú- tinha da Silva, Rita de Cás-
mento de nossa rêde de ho- rfluêncía maior de turistas Norte, e Manuel Alfeu Silva, n io'r, n. 179, serão entregues sia Vieira de Córdova Ro-

O Dl:. O�mal' Cunha completará, no próximo dia 15,

téis é imprescindível, a par nacíonaís ou mesmo inter- presidente da Federação do os diplomas aos inscritos no dolf ína Moellmann, Selva
o seu prrmeiro ano de aclministração, à í'rente da Prefeí

de medidas oficiais que faci- nacíonais, que encontrarão Comércio Varejista do Rio Curso de Dialectologia Bra- Palma Ribeiro Sylvia Amé-
tura Muníeípal de Florianópolis.

litam a afluência de corren- em balneários como Canas- Grande do Sul, sôbre o pro-: sileíra, realizado pelo Se- lia Carneiro da Cunha, Sue-
Ainda é muito cêdo para se julgar o trabalho do atual

tes turísticas ao Brasil, que vieiras, Lagôa, Coqueiros, etc. jeto de lei de-taxação dos nhor. Professor Dr. Serafim li da Silva Thieves, Terezi-
governador da cidade -,

tanta COISA BOA E BONI- eztabelecímentos hoteleiros lucros extraordinárfos, há! da Silva Neto, que frequen- nha Araújo, Therezinha de � .tempo encarregar-se-á de fazcr jU9Liça ao �sfOl'ço, e

TA tem a mostrar a todo o

I dignos
das belezas naturais pouco aprovado na Câmara taram as aulas com assidui- Jesus da Luz Fontes, Urba-

a ativldade que êle vem desenvolvndo, em beneficlo da co-

mundo". que a Natureza dotou esta Federal, divulgamos hoje dade. no Vicente Gama Salles Ve-
letividade florianopolitana.

Naturalmente, o nosso Es-
I terra privilegiada. pronunciamento ,dO presi-I' A

_ entl�eg� será feita em 1'a Therezinha Lautert de I�vejado, pela sua crescei'lte popUllarld:ule; atacádó e

dente da Federação do Co- sessao publica, que, por Im- Araújo, Victor Warken,
calumado pelos acl.vel·sários sem escrúpulos, o Dr. Osmar

........-..••_w__.- ...- � , mércio do Estado de Santa' c!ativa dos alunos, terá ca- Walmor Cardoso da Silva,
Cunha tem sabido'lutar como um leão, na defesa illtl'ansi-

Catarina, sr. Charles Edgar jl'áter festivo. Walter Fernando Piazza, gell.te .d� .soberania municipal, justificando, assim, o vóto

Na Delegacia �eg-I()D �I Moritz.
, .; São os seguintes, em nú- Wilson Coelho Pinto e Zedi

maJol'ttano que o levou,à chefia da Prefeitura.
K !..a

_ "E' lamentavel _ dIsse mero de 101, os alunos que Dal-Bó.
Políiico ardoroso ela llóva geração, homem :rfeito ao

de Policia . .

o sr. Charles Edgar Moritz - 11'eceberãD os diplomas: tr�bal.ho e .a lut� difícil, o chéfe do executivo municillal

I
a mentalidade que se cdou I Ady Nunes, Alba Maria •••••••••••••••• ,

vaI, dia a dia, dClxando para tráz os obstáculos sem conta,

No livro de oCl)rrências lá" ural deste Estado, casado, no Brasil em relação ao ca- da Silveira, Alceni Maria o!hando, serenamente, para o futuro promissor e progres-

·t 1
.

d d t P tt Alt' M O t· I I
- slsta da nO,S3a capital.

.

estava o seguinte: om 34 anos, comerciante, re- PI a �n�a_ o. A_ o amos na I/)e ers, aml�'o orais 8 rle C e Dao
iclente nesta Capital, na A- COl1stltmçao o llvre empre- l..atos, Ana Ma.na Flores, ,.

Construindo pontes, COmlll'ando abrig'os, calçando ruas,

'enida Rio Branco, 93, quei- cndimento, como decorrên- Angelo Ribeiro, An i!:>a I Nu- ROMA, 9 (U. 'PJ - Um abrmdo estradas e niívas vias públicas, demolindo 'casas

(Ou-se que, entre 20 a 24 ho- :ia do regime democrático. E nes Pires, Anna. Therezil1ha empregado,��'fi.G.Qs lJUJ- cond�na<!_a2' �ental1(!� tUri.31l10, moderni'Zalldo os ser�

'as, um larapio ou larapios .la vida. coti��.ana tudo �3 fa���aria�Ef2Xd. .-!díils-;-XntÕ- nícipa�d; Siderno, �a Calá- viços da própria Prefeitura; enY'tõôôsGs sêus MOS,- vefili

luebraram um vidro da ban- lara cnar dIfIculdadesJ �m-I L�, vvaterkemper, Arnaldo bria, transportou uma coroa ca-se o desejo ardente de fazer da callital catarinense uma

leii'a da porta da cosinha de lre,a pa:!!çula�,

�ínl'PondO�
José de Oliveira, Aurora destinada ao Monumento aos cidade moderna, limpa e dotada de melhoramentos iI1Clis-

_ ho ""_�'--d b t' 1 G I t B t I F Mortos na Guerra num tricí- lJensaveis ao seu progresso .

. ua residencia, penetrand, _""-a ca a passo o s acu os ,ou ar , ar o omeu ran-

: esta e lh� .J.:(:},i'.1J�il(io--eluzen- e peias de ordem fiscal e bu- cisco Ramos, Carlos Büchele cle destinado ao transporte Póde-se mesmo dizer que Florianópolis caminha, agora,

.os cr;;;iros em dinheiro e
rocrática.

' J úniol', Celeste lVIaes, Celes- de lixo. Considerando o fato
I
ao encontro do seu destino, após um largo períOdo de inde-

. uma ofensa ao sentimento cisão e timidez.
dois anéis ele ouro com um Os outros países do mun- r!no Saehet, Christa Stl'e- I

d 1 t· 1 k C 1 TI patriótico da população, o
I

A nossa querida "Ilha Verde") f' I
ubi em cada anel, no valor o ivre es Imu am, por to- � er, onSLle o ',ameI'O Pin- -

ac 10U, a ma, um apai-
j d

. t C t'd' F' prefeito de Regoo'io inflig'iu ,xonado!
le mais ou menos uns dois L os os mo -os, as novas m- os, us o 10 ranClSCO de

versôes de capitaI's, crl'a-nos Campos, David Ama,deu uma suspensão de quinze Êle chama-se Osmar Cunha.
nil cruzeiros. O larapio dei-
:ou em sua residência um bi- clima favorável a que os lu- Gandolfi, Dilza Délia Dutra,

dias ao prefeito de Siderno, W o Prefeito dinâmico, trabalhador e honésto.

eros verificados nas empr'e- Doloris Ruth Simões de AI- filiado a um partido da ex- O.s nossos pal'abens pelo seu primeiro ano de atl'vI'-
hete escrito a lapis, o qual
mexou a porta ele frente, sas se- de.otinem a essa apli- meida, Dinah Fel'l1andes trema esquerda. elades.

lilhete este a qual a caligra- cação. Aqui, entretanto, nos Brognoli, Doralécio Soares, I
�ia é bem parecida com o comportamos como se fosse- Edgar Lopes Silva, Edison IN N
)ilhete deixado na residencia mos supercapitalizados e de- Westphal, Eleonora Peluso,

. VE TARIO DOS

10 Dr. Fausto Brasil, á rua <:envolvidos, criando barrei- Eliana Lautert de Araújo, BENS DO SENADOR
�milio Blum, n. 17A, na noi- as às aplicações de fóra, e Kli �ugêríio Lyra, Elisabeth

'

LUCIO BITTEN-
e de 30 do . mês próximo .essangrando a pouca sei'va Mana Fragoso GaBotti, Em-
l)assado. nterna de que dispomos, a- manuel da Silva Fontes, E- COURT

Iravés de novas taxações, �nilial1a Maria da Silva Si- RIO, 9 (V. A.) - Ao juiz

MAIS ROUBOS ..;omo esta que vem de ser mas, EudOl:O de Sou�a, Ge-
'

de �ir:ito da prim:ira vara

aprovada pela Câmara. O orge Agostmho Bapbsta da de orfaos e sucessoes acaba

Silvio Pirajá Martins, na- projeto embora escoimado de Silva, (jertrudes Pereira da de ser distribuido, a pedido
,ural deste Estado, casado, alguns dos seus dispositivos Silva, Giovanni Pasqualino da senhora Aidea Lage Bi

:1dvog'ado, residente á rua draconianos inciais, é sufici- F:H'aco, Gleei Palma Ribei-
I
tencourt, viúva do senadoi'

3aldamanha Marinho, n. 121, ente, entretanto, para acele- 1'0, Hélio Cardoso, Hélio Lúcio Bitencourt, o inventá

:}ueixou-se que na noite do rar o processo de descapitali- Barreto dos Santos, Edmun,
I rio dos bens deixados por

dia' 4 do corrente, um lara- zação por que�vem atr3!ves- do Accáeio Moreira, Henri-' seu espôso. Para efeito cl�

pio ou larapios, penetraram 3anclo a economia brasileira, que Klappçth Júnior, Ino-
I
distribuição, foi atribuido ao

em sua residência e lhe rou- já acossada ,po� tant03 fato-I cente Xavier A,lves, Iva inventário.o valor. de

qni-,baram eia carteira que· se ·es desfavor.avels". Korb, Ivette Walbach, Ivo- nhentos mIl cruzeIros, unw.

ilchaJva em um bolso de sell
ne Christoval, Izabel Maria vez que, op.ortunamente. t ,-

- "E' fácil e simpátic'O .

paletó, o qual estava em sell
de SOU\O, Bárbara Elisabete cios os bens pertencentes ao

:)l'osseguiu o preside9te da
quarto, a importâncI'a de cI'n- Kauling, João dos Santos extinto serão avaliados judio

Federação do Comércio de
Co mil e poucoS cruzeiros Sant C t· f 1

AI i!ão, José Ilário Pereira, cialmente.
. ,a a arma - a ar-se. ,

[<'oi feita a pericia no local. ,·\Os lucr�s exorbitantes q\fe K,u�Iberto Junke, Leo Pletz, -----�------

.

,
,T 10'Ia Carbalho Leal Lírio

Jrecisam ser arrancados dos
.� �

" ..

'

IVISITA DE PARLCONTINUAM OS LARAPIOS Dol·sos de aI' "1' d I
Zam, LIege Damlalll, Luiz A- !

guns pnVI egla os C I .

'

. .

,m benefício do povo. Outra �.I� os dos �antos, Lmo
IMENTARES RUSSOS

Letlcla Souza, solteira, com �oisa, porém, é fixar o crité-
KUI t.en, Mal�lI1a C�sca�s,

I A LONDRES
23 anos de idade, empregada :io para o e lucro extraordi-

.Mal1lra Sarqllls, Mana Hll-

elo dr. Armando Valério de
.

degard Tesche, Maria Agnes, LO�D�ES, 9 �U. P.) - O

Assis, residente na rua Ma- Heinen, Maria Carolina Gal-
. 1.0 mmlstro, SIr Anthony

fechaI Guilherme, n. 5, com-
lotti Kehrig, Maria Concei-· Eden, declarou perant� a Câ-

pareceu na Delegacia, quei- FESTA DO -;ão Gevaerd, Maria de Lour- mara dos Comuns. hOJe, que

xando-se que um larapio 'ou ACORDEA-O
des Medeiros Vieira, Maria a Ingla_terra conVIdou ur::a

larapios, entraram em seu
de Lourdes Schmidt, Maria d.elegaç�o.parlamentar SOVle-

T[ I C ., R" M tlCa a VISItar o paI's em J'u'
quarto e furtaram a quantia

( e ena amalgo egls, a-
. .

-

OUTRO ROUBO 'de 100 cruzeiros e um relo0'Ío
Noitada artística-que pro- ri:') Nathalia Oppermann, lho proxlmo.

Hoje ás 1/2 noite e 40 mi- de ouro com pulseira de fi- nete se revestir de grande �,1:aria Helena Flores, Maria
----------

nutos, compareceu na Dele- bra; 2 colares de peroiaS de
brilho será realizada no pr.o- .Tosé Bogéa Corrêa, Maria

gacia, o sr. Waldir Voigt, na- 3 voltas.
ximo dia 26 no Clube XV de LuÍza Osório Sommer, Ma-

. :"Jovembro, intitulada "Festa !'ia- Regina Sobiera.iski, Ma-
10 Acordeão", que contará ria (;;félla Carneiro Rila·, Ma
com a partiCipação do Con- ria Terezinha Haenshke,
junto Frainer, composto de lVhd!ia Carvalho, Marlene
um pai e sete filhos. t." •.n·nnn MaI'lene M,,'a

)'
....c, "ri.

Em se tratando de um es- .,leh :l. Neusa Therezinha Li
petáculo original, espera-se) u.a. �eusa Maria Peluso,
grande af�uência de associa- �i!'�a Tl'iI�rweiler, Norberto
dos do tradicional Clube à Cam;}os de Araújo, NYette
sua séde nessa data. �-Jait' Dias, Ondina Doin Vi-

A Legião Brasíleíra de AS-I crianças vítimas da 'onda de
sístêncía enviou a três Esta- frio que atingiu 10 munící
dos do Brasil um total ele pios.
Cr$ 650 mil - para atender A "Pró-Matre", ela Bahia,
a casos de urgência. que estava na iminência de
Para' Santa Catarina, '1'0- encerrar as suas atbvídades

ram enviados Cr$ 200 mil, a por falta ele recursos rínan
fim de acudir a numerosas cciros, foi socorrida com ..

ors 300 mil pela LBA, e, pa
ra a Maternidade de Itapí
poca, no Ceará, foram envia
dos Cr$ 150 mil, para a con

clusão das obras de instala
ção.
(Da Tribuna de Imprensa)

26-9-55OS HOTÉIS E O TURISMO
,"

Ao Congresso Nacional Ho- tado estará representado no

teleíro, o 80 que se realiza 30 Congresso Nacional Hote�
em nosso país, agora tendo ieiro. E' uma magnífica opor
por séde Curitiba, três temas tunidade de expormos o nos

a serem apresentados pela ;0 programa turístico à apre
delegação carioca ao citado íação das outras delegações
conclave são considerados de le diversos Estados, o que
maior importância. E, entre Jossibilitaria no aprimora
êles, um nos chamou especial nento de nossas instalacões
atenção; trata-se da forma- ioteleíras e a adoção de me
cão de uma emprêsa de ca- Iídas indispensáveis ao in

pital mito para construir e remento do turismo, nacio
manter uma rêde de hotéis ial e estrangeiro. Florianó

confortáveis, obedecendo a iolí.s, especiàlmente, possue
um roteiro turístico. iotéís bem instalados. Po-
O sr. José Gil Guedes, se- ém, obedecendo às normas

cretárío da Federação dos (ue visam fomentar o TU

Hotéis e Similares e também .USMO em nossa Capital,
do Sindicato da Classe, no .Ies ficariam melhor localí
Rio de Janeiro, falando a um .ados nos recantos onde

vespertino carioca, acen- naís se faz sentir essa neces

tuou:
"O Congresso Hoteleiro a

instalar-se em Curitiba, vai
se realizar não apenas para
um encontro cordial dos ho
mens da indústria hoteleira,
como também por uma ne

cessidade imperiosa da classe
e mesmo do nosso país. Ne
cessitamos e precisamos cui
dar, q u a n t o antes, das
condições que permitam o

desenvolvimento de nosso

TURISMO, interno e exter-

los "casos e ocasos raros".
Nunca é prejudicial expan

Iír a cidade, e isto é um pro
ilema a ser atacado de fren
e pelos ídealízadores da

.ampanha que está mereceu

.o a apôío incondicional de

odes os ca tarinenses: O
rURISMO EM SANTA CA
rARINA.

idade; ou seja, em recantos
iropicios e adequados, nos

ielos locais ele passeio da ilha

AGRESSÃO
""

Por tfr\tgredido a socos, o

comerciante "'!osé Ferreira,
residente á rua NõW..5rento
101, foi preso e· recolhido �o
xadrez da Delegacia por or

dem do sr. CeI. da D. O. P. S.,
o individuo Agenor Santiago
de Ossima, natural deste Es

tado, de côr parda, casado,
com 25 anos, pintor, residen
te no Morro do Céu.

ROUBO

Dino Bortoluzzi, estudante
residente á rua Brigadeiro
Silva Paz, 13 apart. n. 1,
queixou-se de que na noite
passada, penetraram no alu
dido apart. pela janela que
se encontrava aberta de on

eie roubaram o seguinte: Um
relogio de pulso chapeado a

outro, marca Orator, 17
ouro, marca Orator, 17'

chapeada; um oculos de tar
taruga graduado; uma cane

ta Parker 21, mil e quinhen
tos cruzeiros em dinheiro;
algumas moedas argentinas
e um isqueiro.

SELVAGERIA

Manoel Gonçalves de Li
ma, natural . deste Estado,
casado, com 27 anos, operá
rio, residente á rua Xapecó
s/no queixando-se de que Di
vo de Tal, foi na residencia
de Sua cunhada Edith dos

Passos, residente na mesma

rua, onde estava sua senhora
e batendo nesta rellidencia a

senhora do 'queixoso t�ve
um ataque de nervos, sendo
necessario chamar um médi
co para atendé-Ia.

VICENZ, 9 (U. PJ - Foi I
inaugurada ontem, oficial
mente a Base Aérea dos Es
tados Unidos correspondente
à zona da Europa Sul. As

tropas estacionadas nessa

base italiana estiveram des
tacadas na Austria até há
alguns meses..

BASE NORTE-AME·
RICANA NA ITALIA

Loteria do Estado
HOJE:

CR$ 250.000,00

"Na Assembléia
Legislativa .

.

SESSÃO DO DIA 8 Govêrno na Assembléia para

LI�a e aprovada a ata da que se fossem tomadas as
sessao anterior e lido o ex- necessarias providências.
peeliente foram iniciados 03

trabalhos sob a presídencía
do deputado Antonio Almei
da.

ORDEM DO DIA
Foram díscutídos e apro

vados varias projetos ele lei.

Um ano rie �OYBrnO

.......................................�..�.

,

/
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�
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Na escolha do patrono dos estudantes que este

ano concluem Q curso, no "Dias Velho" não funcionou
muito bem a lei eleitoral. A cédula única fracassou. A

intenção de elegerem um elos nouveallx dche3 em evi
dência, mostrava que os estudantes estimariam uma

festa sem as aperturas da crise, ou um bom passeio.
Até aí nada demais. Dinheiro é para circular. E

_' agora quando o r()manowo'kf anda em evidênci�; to
das as evidências se explicam.

Mas, o pleito foi impugnado, ao que informam.
Não sei se alegaram falta de maioria absol�lta ou vo

tação comunista contaminando o resultado. O fato é
que o patrono será o senhor e monsenhor p. G. Libre
loto. �ão cuido da situação ec�mica, ou m�lhor, fi
nanceIra do senhor e monsenhor. Se ele p. g., está
bem! Não é justo que os estudantes percam a festa
porque a politicagem se intrometeu para substituir �
derrotar o patrono tipo primo-rico.

Tudo isto são preliminares.
Quanto aos patronos, no mérito, não há mérito ...

a decidir. Tanto faz, como tanto fe? ...
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