
Fidelidade das Forças Armadasl:à Constituição
Nerêut]Comanda a Situação Nacional
o GRANDE CATARINENSE, APOIADO PELA CAMARA SENADO E AS fORÇAS ARMADAS, FOI CONDUZIDO A PRESIDENCIA DA.REPUBLI-

CA MANTENDO COM A SUA AUSTERIDADE, A ORDEM, A LEI E o BEM ESTAR DA NAÇÃO BRASILEIRA.
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- ze ••••••••..·····� Nota do Gabinete do' '::

, I DIRETOR I lC?mail antigoD.ií-.I Pr-efeito Nunic:ipal'I Rubens de : riO de S. Cat.rlna li c o N V I T E mentação do D.A.S.P., profe-
: Arruda Ramos : : o Senhor Prefeito Munici- "rirá na Faculdade de Direi-

: ,GERENTE i Ano XLII I' 1(J'')�1 de �Jol'�anópol,iS" tem � 11.0 de Santa Catarina, no
.,

D· F. : ,,1:1tO prazei de CO .. rvídar ao; próximo dia 14, segunda-fei-a omlngos/. • N ,ft 3ft" •
Autoridades Militares, Civis e ra, as 20 horas, sob o patro-•

.

dA· • • ;&.,:.;.. . .

• e qUino ,. I Eclesiásticas, Representantes cínío do Centro Acadêmico
, ! .

! da Imprensa, Estudante e XI de Fevereiro, subordinada
:;".................... ._

o Povo em geral para assisti- ao tema "Ruralismo e Mu-
;,'"f·JJ;'Ç..ição de hoje - 6 páginas Ftoríanépohs, Sábado, 12 de Novembro de 1955 CI1.. lH

rem a conferência que o Se- níeípallsmo"., ..

nhor Luiz da Silv::l. Pinto, Di- Florianópolis, 11 de No

retor do Serviço de Docu- I vembro de 1955.

Reclassificação do -=_ _..__..-

Func iOna I ismD F������O'POLlS, CID�a�Ev!�n�N9.U1��A
• Ainda há silencio na cida- HOEPCKE, gente parada,

Em plenário o plano - Campanha pela aprovacão sumária de. olhando as exposi�?eS elos
.

.', As horas avançam. caçadores, com troféus e tu-
com as declarações acima, RIO, 11 (V. A.) - A Sub- Aprovação sumár-ia não .sejam de car�ter geral. Agora naquela esquina da do. Noutra, a linda NAQUE-
qUe a posse dos eleitos esta- Comissão de Finanças encar-l

. I Em nossa redação esteve
"Mauro Ramos", muita gen- TE do Clube Doze, o vetera-

va garantida, respondeu o

regada d: es!udar o pro.i�t.o .O.Gl'ên:io dos Ofi�iais, �d- iuma "��mis��o .de servidore� te em torno dos quítandei- no e arístocratíco cl,ube queministro Lott:
que dispõe sobre a classtf'i- mín ístratívos, Escr

í

turários fedarais organizada naque
ros, com verduras, peixe, agora vae ter a sua sede sun-

- "Tudo leva a crer que cacão do funcionalismo civil e Datilógruí'os resolveu fa-lla entidade, a fim de nos es-
frutas. tuosa.

,;im.· Mas não sou adivinho I da> União, encenou, as reu- zer aos deputados mais um' cla recer qUe há, entre as e-
Os caminhões passam em Intenso movimento na rua

�m'a Pl'eve�' .0 fut"uro, ° �a'l niões �uAe �inha realizando 'apêlo no �enti?o de que n-Im_enda: cO,mba.t.idas, algu��s velocidade, levantando poeí- Felipe sch�idt, a moderna
l-,el das FOl ças AImadas e o

na residência do deputado provem imedin tamerite o que ate PI eJ utncam os sei vi-
ra, arteria ela cídade, onele o

l.�e g-a�>an.ti;· amplamel�!e � Geraldo Masca�·en�as. ° Plan� de Clnsslfícação, des-(d.or:s, em vez de os benefi-
Os ônibus também passa, vae-e-vem é contínuo.

Constituição e o funciona
parecer desse orgao espe- pr-ezando as emendas que siarem.

.

cheio ele pessoas que vão pa -V-a.mos para FIGUEIRA. A
monto das instituiçõ-es". cíal, segundo informação ob· r--_•••__...._-..........-... ""'....�........_....M..-....................................................

:a o centro. beira do cais está o reboca-
Lembrado, então, de que tida na Câmara dos Deputa- NE REU RAMOS No Morro há movimento, dor FLORIANO'POLIS.

LI� poucos' dias, ,�m!1 so�e- dos, deverá ser apresentado
.'

.

íumaca nas chaminés. A' rua Conselheiro Mafra é
ll�l�de na E: A. :D., .11"<1 VIla hoje, seguindo-se o exame

. ,,'. Lá na beira elo cais, muitos á rua da Imprensa, onde to-
!'"Ilhtar, havia concitado os

da matéria em plenário. Co-

P íden d R blí 0lham cedo 03 barcos que elos trabalham, ouvindo-se o

militar�s a ,que �antivesse,m mo se tem noticiado, o Pla- reSl ente . a epu. tca Iisputam páreos. ruido dlliS li);lOtipos.
u respeito as leIS

. d? .

paIS, no d� Classificação se acha -

" O vento fresco que vem elo Os ônibus passam sacu-
Lesmo co_m o s�cnflclO .

da incluído no avülso do dia da_- 10rte, proporciona velocida- dindo tudo, vindo do Estrei-própria VIda, aflI'mou: quela Casa desde segunda- les nos barquinhos de ,velas to, passandO por aquele obra
feira. )l'ancas, como grandes azas de arte que é a imponente

�e gaivotas. PONTE "H�RCILIO LUZ",
Ali perto da;. p..o�l-te .dbl.Vi- Clue

.

o grru1S!e -r:a.tÜl'inense

t3."""(;; oPerarios -aa nos'sa construiu para as gerações
i;ân�ica prefeitura, termi- futuras ...
Iam uma nova ponte sôbre Com o calor que chega a

) canal. E mais aeliante, na mêdo, já se póde ver as filas

,éde elo veterano, a bandeira dos que vão aos "COQUEI
'ermelha indica que há soi- ROS", banharem-se nas á

,'éé a noite. guas límpidas da baia, na

Na praça 15, aquela mesma "PRAIA DA SAUDADES.

l}ultielão que conversa fiado Parámos numa cafçacla,
). dia todo, amontoando-se onde um hj)mem vende ca

la calçada entre a SOBERA- marões dos grandes, longas
oJA e o CHIQUINHO. barbas esperramac1a'3, a 40 ao

Lá para baixo, gente que quilo. Assim mesmo o balalo
spera Os ônibus das várillis esvasiou com rapidez.
inhas, nos abrigos de alu- Nos cafés apinhados, di'3-

1linio. cute-se pôlítica e há os pro-
\

Na esquina da A CAPITAL, tetas que sabem tudo e não

I
t mesm� carrocinha de pipo- admitem opiniões contrarias

:as, chell'ando... ás suas.
Na praça da Alfandega, na Um dia alegre e quente,

.. ;lora fuatinal, as filas au- com muita gente nas rua'3 e

I mentam tambem nos moder- nos jardiils, joven� estudah-
n03 abrigos cl� aluminio. E tes das Faculdades formam
ali adiante, ã aglomeração roda e contam as últimas
de Rempre Ílo MERCADO. novidades .. ',
Passám OS grandes ônibus Assim � FlorianópoU3, ami-

"papa-filas", soltando fUn'la- ga; tranquila, pequena e fa

ça, que nos faz, escurecendo ceira, vivendo de seu passa
à rua. do glorioso e das esperanças
A cidade já está completa-: do futuro que há de ser pro-

mente desperta. missor .

Em derredor do Jardim

� O PAPEL D�S FORÇAS ARMADAS
Manter a Constituição - "Qualquer
movimento fére os regulamentos

- Os eleitos -
• RIO, 11 (V, A.) - "A si-

.tuação política d� país está
melhor do que muita gente
pensa", _;_ declarou ontem à

imprensa. o ministro da

·Gl1el'l'J,· general- Ilem-ique
I'cixeira

. Lott,' por ocasião
dos exercícios na Barra da

'I'ijuca, com os canhões de
f"brichrão nncional.vacres
t:entanio que os chefes mi-
·;itares vem tornando sucessi
\',·:8 providencias, não só l'e

jlPlaméntal'es, como outras

de. acôrdo com recomenda
cões expressas. do próprio
preRielente da. RepÜhlica, pa
r;�: que as l"o·l'ç·as· Armadas
�e mantenham denü'o da 01"

li�m e da 1egalidade.

A 'uma outra pergunta,
sôb�'e .

se ele l-lueria dizer,

MISSAO DO EXímCITO
- "Pretendo qLle .o Exér·

_� g.,..� w-.f'.,...r� �,

::ito cump'ra a sua missão,
1_

"
.' .

fi-eLme.nte" dn... lH',.ôJ:do. com a· EISENHO'WER .�

IOssa lei e a l'ecome�daçã(l REGRESSOU.
'.18 ilCmi chefe:,:. l<jstn e tam- ....

IJ(;111: rt rtt�omellih)(::fio do sr. DENVER, 12 (U. P.) - O

".; t- 1 J'" 'L I'" presidente Eisenhower fo.
rI eS1(lell'e (11 ,epu) Ica .

-Sôlwe se tinha c_onheci- submetido hoje a um nove,

�ellto ela exislenc.ia de um exame medico, antes de SUQ

partida para Washington, e

seu estado de saúde foi ele

clarado saUsfatório.

CONCLUIRAM AS

APURAÇÕES
RIO, 11 (V, A.) Até 1"emol'ial, de apoio às suas

agol':l, só chc'g;aram ao Tri- :.�itbdes, respondeu:
.

bunai Supel'Íor Eleitoral os - "NfLo é necessário ne

l'esulJ:Lclos finais do pleito nhnm movimento neste seno

de 3 de outubro em quatro :<10, pois aO'edito que todos
. Est:1dos: São Paulo, Rio ,;:; e:tl)111l'atbs estejam im

Cnell de cio Sul, Espirito San- htüdo.s ele _suas verdadeiras

to e Rio ele Janeiro. DandQ nib�(}cs dr def<mdel' o regi·
esclarecimentos :,:ôbl'e o fã; '[,11�;". in, so.berania (la Pátria e

io, o ministro Luiz Gallotti;J1JrE'sel'Vnl' a onlem interna e

presidente chquelc' Tribu- : l'xterlla do ])nls. Desse mo·

naI, disse: I do, não vejo motivo para

"À lei estabelece O' prazo que sejam externacla� ade

de trinta ,dias para a con-
I ,:6es� Qualquer mOVImento,

tlusão dos trabalhos e na : c;e.i:l de qualquer na�u�'�za,
-. 'bilidade cfe prorrogação. fere os l\cg'uhmentos mlhta-

,

I
. I "

em caso de necessidade. IV UI- ; l'P"; .

,

tos tribllllais ".regionais já i F'il1,tlmen�?, ��?re o caso

obtiveram a.quEila dilatação Jo coronel LlzaII la M�mede,
e outros estão tendo seus: rleclill'ou o g�neral Lott que
pedidos allTecin.00s pelo Trt- ,o mAesmo esta na alçada do

bimal", t governo.

FALECEU O CEL.

POKORNX

-cPOSSE DOS ELE:ITOS

"Oliveira Belo", aquele colar

A não aprovac.ão do de carros de praça perma-
necer completo, a e3pera dos ; , •

acardo ortográfico fr�su��:�aleiros gritam os SA��������J.�.) _
LISBOA, 11 (U, :P.) - ° escritor, depois de afir- jornais da manhã -" O ES- Vestigios pre-históricos, que

Lamentando -a, clecis'ão do I
mal' que a lingua não 'per- TADO", "A GAZETA". fazem pensar estar-se dian�

Congresso brasileiro de re-
I
tence nem a este nem aque- O movimento das lojas é te da mais antiga manifesta

cusar o acôT�lo ortográfico 'le, conclui: "desde que os regular, com seus proprietá- ção de vida humana no nor-

O JUIZ QUE NÃO luso-bras.ileiro, .�côl'do ,�111
1 pol'tugueses a transporta- rios postactos nas portas, te do Chile, foram descober-

- que subll11ha., ahas, que os I j'um ele ?eu Rolar para outras sorrindo para os que pas- tos pelo vigário ,de San Pe-
VOTOU I filologos brasileiros deram latitudes fiéou sendo tantó sam. dro, na grande· salina da

RIO, 11 (V. A,) - Infor- cartas", o grande escritor dali como de cá. Transmitiu- --------.--

provincia de Atacama.
mam de Minas Gerais que o Aquilino Ribeiro escreve ho- se segundo ,as regras de um PROJETO DE Uma missão cientifica es-

"...IIHO•••••••••,I••••• juiz· da comarca Raul Soa· je no jornal, "Sécplo", que direito absoluto. Além do tudará o material arqueoló-
•

.

res, naquele Estado, dr, Lin- "a ratificação do ''::tcôrdo se- mais, uma lingua é uma he- . AUMENTO gico descoberto pelo eclesi-
HOSPITALIZADO dolfo Paolier multou o seu ria um acontecimentQ feliz l'alclica. Herda-se, não l\e fa- RIO, 12 (V. A.) - A Se- ástico, o padre Lepaige, mis-
RIO, 11 (V. A.) - Por de- coleg'a dr. José Oliveira Jun- para a unklade futura da brica ao torno. E'. também cretaria do Palácio do.cat�-I sionário belga,

termina cão do dr. José Se- cal como eleitor falto�o. ° Ilingua, mas 11ão catastl'ofico uma pauta dialética que 0- te enviou, ontem aCamara
..._-_._._-_�_. .J"_._ _ bastião 'Fontes, médico res- juiz assim plln�do alegou, na i pelo que .res1)eita .a. CUltl:l.'a':. bl'iga a pensar e a discorrer de Deputados, as informações

1J(lnsável pelo Departamento defesa, que deIXOU �e �otar I ° escntor Aq�llhno �lbel- de deterfninada forma. E prestadaJs pelos titulares das
PRISIONEIRO DECONTRA OS ELEt-

de Saúde do Regimento Ma-I p,or falta de transferencHl �e I,",? _esc;�ve 111ms adIante,: nnis que o sangue det'ermi- forças armad3,s, assim como

TORES FA:'LTOSOS I echal Caetano Faria, onde titulo.
,. I l�ao ha uma cultnra. brasl- l1a:1 comunidad� d� amanhã. pelo Ministério da Justiça em GUERRA

RIO, 11 (V. A:J _ Noticia' se -encontra recolhido o .ior- ° recurso, porem, fOI re· .lelra e u,ma cultura POrtl�- As nossas prov1l1cJaS. de u�- relação à Polícia Militar de CAMPO FRIEDLAND, In-

proced t d S- Pulo in-I nalista Samuel Wainer, foi .ieitado sob o fundamen to ,de I

g.
nesa. Ha um estado de CI-

I tmmar se.
rao grandes do.ml- Distrito Federal e pelo Corpo glaterra, 12 (U. P.) - Infor-en e e ao a

.
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I'nl'CI' li o· tel'llado no Hospital da Polí- Tal Teslde na comarca ha no- sencla a 'mgua consoan e o gues. Ue mais nao osse, o execu lVO, Ja em regIme param para reIniCIar, sa a-el Ola Ja o
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Proc d lt elei-' MTtar. Após o exame Ve anos, tempo maIS que 'su- uso que se I e a como vel-· nao avena vall> agem para e urgencla naque a casa c.o do, o re prno os pnSlQnel-esso e mu as aos cla I 1
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tores d
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d votar l' 'co a que se submeteu o licierite para regularizar sua culo de idéiªs e e con eCI- o rasl em que no uturo
I egls a �vo, que e eva os ven- ros de guerra alemaé�, cUJaque elxaram e c 1111
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J'us- If dador da "última Hora", situação como eleitor. As- mentos bem assIm çomo ms- e as es Ivessem maIS ap as
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n' le faclllt"tivo ordenou sim, o .llllZ de Raul Soares
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A ESPANHA EM MAIS UMA,
. ORGANIZAÇÃO iNTERNACIONAL

PARIS, 11 (U. P,) - A I na nesta capital, pa�.a tratar
Espanha ingressou, ontem, I de importan�e remano agr�
noutra organização interna-

I
pa 0'3 orgamsmos p�tronals

cional de sindicatos nci Con-"de quase todos oS palses da

selho de Federações inclus-
I
Europa ociden�al. Os sineli

ti-iaL; européias, orgão con-· catos espanhols, chamados

sultiv d Cono-resso intel'na-
I
"verticais", incluem repre-

o o " -

t
.

ci'onal do trab:tlho. José So- sent:lçoe'3 pa ronals e opera-

dos Tirrs conjúutamente.

RIO, 11 (V A,) -- Com a

idade de Si'anos, faleceu
nesta capital, onde exercia.
as funções de consultor téc
nico do Serviço Geográfico
do nosso Exército o coronel
reformado do Exército Aus

triaco, Augusto Pokorny. °
extinto veio para o Brasil em

1920, depois da primeir:l
grande guerra, integra'ndo
uma equipe de militares do

seu país, Nunca mais, po·
rém, regressou à Austria,
passando a. considerar-se
braRileil'o de coração. ° co

l'Onel Augusto Pokorny preso

o il ust l'e \;'homem públko , mais. uma vez serve a

sua pátrin, o�llpando o alto cargo de Presidente da Re·

"úhiiea, por de-cbão da maioria da ,Camara e do Senado.

. LISBOA LAMENTA A Sbissa

tou seu relevante serviços
ao Exército Brasileiro na

quele setor durante 35 anos,
morrendo cercado de consi
deracões e de amizade de

quantos privavam do SeU

cOI�ivio.

lis, delegado naciomtl
I S�t;ldicatos chefia á repre-

s�tação �spanhollJ.. O Con

selho europeu, que estará
reunido durante uma sema-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Clínica - Cirurgia
PROTESE: - Pontes Moveis e

Nylon.
DIATERMIA: - Tratamento' de

Dentaduras em

2 Flol'ianó])olis, Sábado, 12 de Novembro de 1955 o ESTADO

I mobiliária Miguel Danl
MINlS'l'2RIO DA AGRICULTUkA

SERVIÇO FLORESTAL
DELEGACIA .'LORESTAL

REGIONAL
"I\CôRDO" COM O ESTADO Dr.;

SIlNTA CATARINA
AVISO

o ·ESTADO
j�l", f ...... 1 ..1'-'�

.lDMlNISTIlAÇ.iU
lledaçlo e Oficia... à rua Con
selheiro Mdra. n, 1039 l'el. 1022
- Cx, Postal' UI.
Diretor: RUBIIN� lo. _AMOS

FARMÀCIA DE PLANTA0
Tem a venda
Uma casa a Avenida Mauro Ramos
Uma casa a rua Visconde de OUi.'O Preto
Um'a casa a rua Deodoro cj13,50 de frente e 46,60

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

Estreito
Uma casa a rua 14 de Julho
Uma casa de madeira em Barreiros
Duas casas 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 - Estreítc
Quatro lotes no centro da cidade
Quatro lotes em Londrina - Paraná
Tem compradores para casas em Florianópolis des-

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

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

rípal.
16 lotes noBairro Butiá.
Uma confortável Casa na Avenida Hercílio Luz.
Dois apartamentos (parte financiada).

A DelegaciA Florestal Regional,
no sentíd« de coibir, ao máximo pos

síTel, aii queimadas e derrubadas de mato, afim de ímpe
pedir os desastresos efeitos ecenêmíees 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 Flores�al
(Deer, 23.793 de 23-1-19M) em todo o Estado.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MA'l'O
Nenhum proprietário de terras ou lavrador pederá

proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,
com antecedência, u neeessãrta licença da autoridade flo
restal competente, conforme díspõe o Código Florestal cm
seus artigos 22 fi 23, respectívamente, estando os Iufratores

sujeitos a penalidades,
.

REFLORESTun;:NTO
Esta �epar.tição, pela rêde de vivdros florestais, em

cooperação, que mantem no Estade, dispõe de mudas e se

mentes de espécies flerestaís e de' ornamentação, para for
necimento aos z.grfcultores em geral, interessados no reflo
restamento de suas terras, além de prestar toda orien�àção
técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob
tenção de empréstimos para retlorestamente no Banco 110
Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos.

Os interessados em assuntos florestais, para a obten- --o-
-

d
.

I' t torí
-

I
O te�tor encontrarã, nuca co·çao e maiores se arecrmen os e requererem au orrsaça» luna, informaçõea que nec Ilu.

de Iicençapara qUeimoada e derrubadas de mato, devem díàrtamente e de ímadíato t

I dirigir-se às Agência!l Florestais Municipais ou diretamen- JORNAIS TIlefun.
. -, O Estado .........•... ,... '.02%-� te a esta RepartIçao, sitllada • rua Santea Dumont nO. 6 A Gazeta................ 1,666

p�1.1
.

-lIié1� eOJ 1 em ���:�::�"��7i) - - Caixa Postal, 395, �:�:::;�e�::��i ::::::::: ::�ii

,$'
! Endereço telegráfico: AgrisUy� _, Ftortanôpoüs, S. C. HUSPI�AIS

Cartdadm

,�/_II!!"" 00.'I1A/fTE To..:;'�i\ Viagem com segutança [ª:.����;:������:��:�� H���". São Seboat íâo (Cala clt

/," �� ...•_»� nos \!!1PCJOS e rapI'dez M;t�����ad�"Ú��t;,�"c��: 11 .. 111111"
los Coma DR. ANTONIO BAT!8TA.

"

,ltR'-� ��t,
. 80

NiipIÕO°�:soi�Bi4SliEiio: DO 11;;���..�i.;I�::I.��;: :::: CLC:�::,".�!���:.,:�
:í: . lP .� -

Florianópolis - Itala! - Joinvl11e � Curitiba Policia (Sala Cominirio 1!.OI8 !t0l•• I Cons, ,Padl'e .ll'o.11n)lo,/1
.

�
_.J . I Policia (Gab, Deleeado).. 1.111' 12.

�_. ,--

{'

• Kua Deodoro esquina:da 'IC�r;\Z����ASTfs· DR. �g;���<:ROS I �!���� ��R�e���:�-......---�--------- Agência. • Rua. Tenente Sílveíra AÉR1tO
IRA- TAC 1.700 VIE Partos - Operações - Vias

·.PRE""!'VES._,"'IIBULDRES- ---------------------- :�����!ro.. �� ..S.�I.. :::::.:: �::�� 'aixa P:.�iOl�tD� lta'al -I Curso d�ri:pá:;;:içoamento_ Varie ,........ 1.121 �anta Cdarina.
L6ida Aéreo 1.'0% '

e lo.pga prática nos HospitaisReal ,............. 1.158 DR. CLARNO G. I,' de Buenos Aires .PARA AS FACULDADES 'DE DIREITO, FILOSOFIa, candinava '...... UOO ,GALLETl'I I' CONSULTO'RIO: Rua Fé-MEDICINA. FARMACIA E ODONTOLOGIA. .• HOTÉIS
- ADVOGADO _

n S h ídt 18 ( b
.

18ANCO
de CRfblTO POPULAR

I
Lux ,.... 1.021

RUI! Vitor IlIirele., !lO.

IIPe
c mi , nr.. so ra-

C-URSO'
li'"

BOSCO IM&gestic 2.276
jON.: 1.'118 - Florían6polb do). - FONE 3512.

oIiI;

•

e AGRíCOLA I I �:tr;�:;a .::::::::::::::: ::i:i
DR. VIDAL DUTRA FILHO HORA'RIO: das 15 ás 18

Matrícula: Livraria Líder, até 31 de.agôsto.' n .. -

.
.'Y"rLlnNlrl, 16 . " Cacique , I.'" .

MÉDICO DE CRIANÇAS I
horas.''\NI.U v

--.6-_'--
Central �.694Informações: Local acima ou pelos telefones 2316 e

rLO'"'IAIlUOPO'-IS Estrela 1.171 Consultóri,o: Felipe Schmidt, Residência: Avenida Rio
8661.' T 1\ 11 -Sio.eôrôrlnô. rdeal ... 1.1li1 38 (d�s.14.as 17 horas)

, , IBranco n.42.l ,j,:STREl1'O Residência: Tenente Silveira, lt d h dInícíc das aulas: 1 de setembro. .

\

l'
iOisqu•. , ...... , ...... :.... .1M! 130 (F"'ne JU65) en e c ama os

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

-.----,'...;._-,--,,..--,---p""".--_.-;"_._., .
__ o
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,
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PROFIS'SIONALI DR. RO���:ASTOS J'MARIO-DE :tAR�O Dr. Lauro Daura
I JUDICO CANTIÇÁO
Com pritlca no Ho.pIU.1 Sle. M t D I C O Clinica Geral

=R I LOBATO DR W" T 1L6OR ZO� FraLelsco de Aull e a& ":llita ' - .

Especialista em moléstias de Senhoras e vías uriná-/AI. •

.

• � .J lBAU
C i CLÍNICA DE CRIANCAS1 a8'l do Rio de Janelr. • .I"ILHO I GARCL\ CLINICA MEDICA ADULTOS nas.

Doe.ç ... 40 r.parelllo rel"lr.tórlo ,: nllllo••lo ",.i. rll(:Q!'''O l'Ifll- CARDIOLOGIA Doenças Internas Cura ndical das infecçõ'es Ela-udas e crollicAa, doi TUBJilRCULOS:a clo••J ti. HedJclu .. U!tJ"....- Contultório: Rua Vitor I.,· Ih 't
.

á
.

bIRADIOGRAFIA 11 RADIOSCOPIA I .lelallle ti. 8ruII rele2, 22 Tel. 2675. CORAÇAO _ FIGADO _ apare o �elll o-urm rIO em llm os os sexo••

I DOS. PULMO:lS l'ElIAJ!.terno por concnlO" Ma- Horários: Sel:undu. Qu... rtAl • lUNS ._ INTESTINOS D;lenças do aparelho Dizestivo e do al.tema lUlrvOGCI>.C!rur"'la "o Tora-· ternldac!e�Elcola Sevta oe' a .

H
_.

I 1011.
'

12 21L�. 6 .

' • II A
• 4 "Ir s.

Tratam�nto moderno da I orarlO 71 8S
.

e -n ..8 •- lI!UilDíCOS _ f'orm.do pela f'aculdadG Nlld,,-' (Su"IC. do Prof. OctAno ... ·

Das 16 às 18 'horal,
CIRURGU JLíNICA nal de Medicina, Tlllolocllta el IIrll'ue. Uma) l�esidilncil!: RUIi Fdip. Sch- SIFILIS I Consultório: R. Tiradentes, 12 - la, AJldnr _;_ FOll':
GliRAL-PART09

. 1'I.loclrul'gll0 do HOI�l\tIW :re-... ll!:x-lmtuno do Serviço d" CJnr- midt, 23 - 20 IlDdar, "p�. 1 - Consultório _ Rua. Victor 3246 _ •,. I to e l.p.els1i· I . rhl IlaILJiII
.

lei. Iit. B:o.p!t�l L A. P. :E. :T. C. T I II 002. �ervlço comp e
. .... C tio RIo lIe laaelro .�._._.__________ Meirelles, 22-: Residlmcia: R. Lacerda Coutinho, 18 •.•.(Chácara....do dai DGlINOAS D. SJL'Il'HO- I ora0

.

lIe eapeclaUaaçle .eb
M'd' d H' 't I d C& Id dRAS COIl. modunol m6tod�1 .� ,8. N. 1'. Ex-I.terllo "lIx"Qul.- e ICO o O�PI a e r a e DR. HENRIQUIl PRISCO SOItARIO: ao Espanha) _ "�one: 8248.d' '6 ti tr tamento ltellte

de Clnr"ta .... I"rof' O"'. e. da Matermdade Dr. Carloi
SÜf��SCO�;A � HISTiao - GulDluier. (!tIC!'·.

.
..

I Corrêa'
. PARAISO Das-13 às 18 horas. ,._....-..__- ......_-..-....__......---..-..-..-..-....................�....._'V\I

SALPINGOGRAFIA - l:I::Jr:A' .:l- Cnnl: Felipe Sàml!ll••1 - DO.NCAS
-

D. S.NHO� _ Mtí;:r:;ICO Telefone: Co�sultório DR. JOSE; TAVARES IRACEMALISIO BASAL FOlle aHill. PARTOS _ OP.RAO'O.S' Operaçõel _ Doença. de Me-
.. Jladlote!'a.,l. �!' QIlÜíl "arta.· At.md. 11m l16ra mua4la. Con.: Rua João Pinto a. 111, nhoru -. Clínica de AdaltOll.

no _.'
8.415

DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS. CLINICA GERAL"EletrocoaeulAçlo - l!1al. ;,JUre. Ite •. : - <tu. ]btev�1I .Junior, da. 16.00 àl 18.00 ào��.. Curso de Ellpecialiução . Rsidência: Rua Jo.� doVIoleta e Infra VenulÜle. 80 - Fone: !i1l5 �ela m.nhA atlnie dll- qospftal dOI Servidor... io ••,'. Angustia-Complexos-Insonia-Ataques-Manias-Proble-
Coamult6::!o: Rua Trajano. n. 1, ._ rla�ent. no Ho.pital d. tado. \ Vale PereIra 158 - P.raia mática afetiva e sexual:l° andar - .d!fíeio do .óntapl0, DR YLMAR CORRIA'

I
.

Caridade. (Serviço do Prof. Ihriano de, da Saudatle - CoqueIros. I, Do Serviço Nacional de Doenças Mentais. PSiquiátraHor"-rio: Du II iI.,' 11 �OTlIIl -

CLtNIC.A Ml!:DJCA Residência:. Andrade) IOro "OSSI. CONSULTAS das 10 � 13 110-
Rua: Genlral Blttlncouri D. Consultai _ Pela muI!! ao do Hospital-Colônia Sant'Ana,

Dal 11 li 18 hor&ll - D1'&. raso
l():!. Telefon.: Z.6111. Hospital d. Cnid.de, ------------

I CONSULTÓRIO _ Rua Trajano, 41 _ Das 16 às 'l't.USSI Rua 1'iríldente .; - Fon.

U151
DR NEWT�ON A tarde da. �6I0 h. 1m dlan- DR. ANTONIO GOMES OE : 11ol'as. . .

Re.ldlnell' AYlJu14s Trom·· ' te no consultóriO-- li )tua Nllne.

Ipowclty, B'. DR \ JOS1: TAVAF.J:S b'AVILA Machado i7 :Jlqaill.«l •• Tlra- ALMEIDA RESIDENCIA _ Rua Bocaiuva, 139 - Fone 2.901.--------- --
.

dentes. 1'el. 2766 ADVOGADO-DR. J'OLIO BOm . IRACEMI.. CIRURGIA GJ!R�L r Reaidellcia - na Prlllli4enie m.erit61'io e R.lid�ncl'l ITTnI'T'D& MOLE'STlAS NJlRVOSAS II

IDoença.
de Senllora. - Proet.. ICoutinllo '"

..
'- Av. Hercilio Lus. 11 DR. LAURO CALDEIRA-DE ANDRADAy� MIiNTAIS - CLINICA G:' ,RAL logla - �letrlel"ade IUilca CLINIC.l Telelon4l: 1146 .•i:DICO

I
Dl' Serviço Nado!!».1 ti. Voen· Consult6rlo: Rua V!tor· 1I,!- de

. ças Mentai..
.

·ele.' n
.•
!B

•

- Telefon.: 1107. OLHOS _ OUVIDOS N.&JUZ CIRURGIÃO-DENTISTA.SPECIALISTA liA OLHOS, Chefe do Ambubot o:� Hit'l.;· .

Consul.;a•. Du 11 hor.. Im • GARGANTA CONSULTÓRIO _ Edi�icio Partenon 20 andar'OUVIDOS, NARIZ. GARGANTA !ne Mental

I
diante: '. DO Im. NEY PERRONEfRATAllaNTO • OPIIJtAQ\'I;3!. Pliquiatra Ôo UQcplui - �esl�ê�fla, Fone, 17·�!I DR. GUERREIRO DA lrON8J:CA sala 203 - Rua Tenente Silveira, 15

IDfra-Ver1lilelllo - Neblinl.". -IColônia Sant'An& . ua. umenau n. .... Chefe dQ Serviço de OTOtI- MUND Atende diáriamente das 8 às 11 horas.,Ultra-Bo...
. CODvulloterapia pilo �llt:\'o-. DOENÇAS DO APARELHO

DI-1NO do Hos:çital de Florlan6poUI Formado pAla Faculd.de Haci' gas e 5as das 14 as 18 horas. _ 19 as 22 horas.(Trata.ea,t. i. ,la••U. ele choque 'I c.rdiazol. IDu.lIn ,ra· li �r1��:lGVOO -]!I iJuLoCEDRJlANSO D?.. ��- .:>ossue a CLINICA o. APAKIS· n&ol de &edicina Uni' ulidad.
Pontes Mo'vel's de Nylonollleraçl.) pie. Maiariotlnpi•. Plieo�.ra;.:::l,,· T

' �""- LHOS MAIS MOD:lllRNOS PARA do Bra.iI Confecciona Dentaduras eAnelo-reURoacopla - Ji�elt... CONSULTAS: �er\llll' a �\\i"· ., ()JA.DERMATO�I)GIA )I (lLI- TRATAMENT" du DO.INNQAS RIO D. JAN1II-dOOcul6' - lIofierlla, "ADanta tu du 11 la li hora, ,��c NICA G JI.AL
da ESPECIALIDADlI Aperfeiçoamente na "C..a de DR. ALVARO DR CARVALHO.e Ot..alaoladlllltGI, ('b!ce (manlll) , DR. JULIO PAUPll'Z Consultai - 'Pala manJl1 ao Saude Silo Ill'uel"

_ Médico de Crianças _
.

a. &11&4.) Rua ADita Gar!baldl, l!JqtlJ.__ FILHO HOSPITAL. Prof. Fernando Paulino •Boririo da•• AI 111 ..�ra. a d. General Bittencour.., A TARúIl _ d.1 • ai I -Itnterno por I '""lOS do Sernço PUERICULTURA _ PEDIATRIA - ALERGIA INFANTIL<lu 111 li 1;: Jaor... .

. Ri:SIDKNCIA.: Atua So>:_lfva, Ex i�terno da ZO· eDfarmA�1I n .... CONSULTORIO 'de Cirurgia

I Consultório: _ Rua Tiradentes n. 9 .
•Conlult6:t0: _ :aua vn.r ile1- 131) TeU901 e Serviço d. ga.t�o-enteroloela i CONSULTORIO _ .I.. lo. I Prof. Pedl'o dI.! E-:>u,ra'rile. U'-'J'onl .11I'lJ. da Santa Casa de �IO d� Janeiro

I'LHEOS nO ! .ltarIo pnr : ano na "Iater- Residência: _ Av. Hercíliq Luz n. 155 - Te!. 2.530..R.I. - tu. 810 lore••1 DR. ARMANDO VALa- (Prof. W. BarardlDelll). RE�IDENCB. ,- r"Upe Sela.'
nidade - .acolll·' Horário: _ Das 14 às 18 horas diáriamente.I'oll' 1411, RIO DE ASSIS 1

Curso
.

de n ..uroloela (Prof. lmidt nO n3 Tel. 21116 Prof. Otávio ROririgue. Lim.Austregesllo). - Intilrno por Z �no do P ntoDR. MARIO WJ:N. DOI Serviço. tle ClinIca lafaatll I Ex interno do HOlp!ta! matu-
O MONIZ Socorro D-R.' CE.SAR BATALH·A DA SILVEIRA.DHAUSEN da A..I.tência MunIclpal e .()!I- 'nidade V, Amaral. DR. ANTON� OPERAÇGl!IS '.pltal de Caridade DO�NÇAS INTJ:)tNAI DE ARAGÃ.o CLINICA DH ADULT �

4 I CLiNICA I:tDICA D. CJtLU(· C()l'sçao .. Jii.t6.�aeo, �lItadll1o, lA TRIIU!lA'l'OLOGU DOJiNÇAS D. Jl!lNr::úR_'..S i
CLINICA MtDICA D:I AUULTOS QAS • ADULTOS t�ead() • VIU biliar••. 1:111•• ""lI-: CIRURG

Orto .d!a CONSULTAS: 1110 HOllpital ó. jl!I CRIANÇAS '
_ .ller,ia - rIO' o (Itero,

l'
p

Pi to 11 C 'd d d'ã" mente pela ma·
.

-C·on"ult6rl·0 - Rua Jo&o Pino Consult6rio: Rua Nllle. li'la- I Connlt6rio! Vlb:r "belel Consult6rlo: J?ão. n. . ha:1 a e i na
iu ..

Co I '"- 11 .. % Dila 16 àa 17 dlàrlamlnte. n a.
to, 10 - Tel. !l. 7611. Chldo, ., _ n.. '-II _I ! .

.M Sib dOI RESIDBNCIA: _ R' a Dl1arl, IConsultai: DAI , li • Ilc�' I. 18 horal IDal III la 18 Ilor... ellOS ao.. a

ai Shutel 129 _ Telef 8.288 -1'Residência: Rua ••t.... J'. R..:idlnc!a: Rua Iaflch.i (;.i- Reaidência: Rlla B"cai."a lO. Res: Bocaluva 1 .

FI
' ,

r
.

nior. O. Tel. 1.81%. , Ilaermc, li - I'onfil 17U

I
Fonl: UI8. Fou: - 1.71'.

I
orlanopo 18.

Gurenta: DOMINGOS r. DI
AQUINO

12 sábado (tarde) - Farmácia 8tO Antônio - Rua

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

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

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

Trajano
20 domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano
25 sexta-feira (f.cstadual) - Farmácia Esperança
Rua Conselheiro Mafra
26 sábado (tarde) - Farmácia Nelson - Rua Felipe

Schmidt ,

27 domingo - Farmácia Nelson - Rua Felipe
l Schmidt

I O serviço noturno será efetuado pelas farmácias
StO Antônio e Noturna Situadas às ruas Felipe_Schmidt,
43 e Trajano.

A presente tabela não poderá ser ra1terada sem pré
via autorização deste Departamento.

'

Iteprelenta>lte. :
Rep resentaeõee Á. !'I. Cc rll.

Ltda.
I Rua 3ena�(lr }}"ntu, 40 - 1°
andar.

TeI.�2.692. -- Rio de Janeiro.
Rua Iii de Novembro %28 'o

andar eala 511 - Sio Paulo.

\SSTNA'T URAS
Na Cajilltal

ADI> '. Cr' 170,00
Semeatre , , ,. Cr; 110,00

Nr Interior
Ano '.. Cr' 0,00
Semeatre ' Cr$UO,OO
Anúnci J mediante -ontrâto.
Os orig inaia, mesmo 'não pu

blicados, não serão de olvido•.
A direção não ae responsal ilha i apelos conceítca emiti dOi nOI a,:,- ,

tieol alliDsdo::.

DR. CARLOS ENGELSING
Regressando a esta Capital reabre seu Consultório

partir de 2a. Feira, dia 31
Rua Deodoro - Flortanôpolis

INFORMAÇOES
UTEIS DR. SAMUEL FONSECA

CmURGIÃO-DENTISTA

canais pela alta
frequencia.

Raios X e Infra-Vermelho
Consultório e Residencia: R. Fernando Machado

na. 5 - Fone 2225
Consultas: elas 8,00 às 11 horas e das 14,00 às 18

horas.
Exclusivamente com hora marcada.

4:['
Dr.Constantino
Dimatos

I.NDICADOR
DRA. WLABY8LAYA

W. MUSSI
•

DR. ANTONIO Dm
MUSSI

Cirurgião Dentista
Cl1nica-de Adultos e Crianças
Raio X
Atende com Hora Marcada
Felipe Schmidt 39 A Salas 3 e 4

Lavando com Sabão

-V>irgem ESJ;>ecialidade
'da Gla. "BIIIL INDDSIBIIL-Jololllle. (Dllrca�r8olstrada)

ecoDomiz�"'8e tempo�e diDbeir�

r
,

I
•

I
I
)
I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO Plortanôpohs, Sábado, 12 de Novembro de 1955
.--�----�-------------------------------

Sociais
PRUDENCIA

Não aprofundes nunca, nem pesquises
O segrêdo das almas que procuras:
Elas guardam surpresas infelizes
A quem lhes desce às convulsões obscuras

Contenta-se em amá-las, se as bendizes,
Se te parecem límpidas e puras,
Pois, se às vezes, nos frutos há doçuras,
Há sempre um gosto amargo nas raízes ...

Trata-se assim, como si fossem rosas,
lVIas não despertes a sa bor selvagem
Que lhes dorme nas pétalas tranquilas,

Lembra-te dessas flores venenosas!
As abelhas cortejam de passagem,
Mas não ousam prová-las, nem feri-Ias ...

!lj.�f·(
ANIVERSARIOS

FAZEM ANOS, HOJE:

,'.l"OIVADO

Faz anos hoje a menina
LEILA REGINA MEIRA

• ANDRADE, filha do casal
Amadeu Andrade e Margari
da Meira Andrade, residen
tes em Ribeirão Claro, Es
tado do Paraná.
- sra, viúva Leonor Tei

xeira, residente em Saco dos
Limões

- sr. Pedro Soares de
Ol iveira, nosso prezado con
terrâneo e destacado fun
cionário civil do Ministério
da Guerra;

dr. Danilo Freire Du-
arte

- menina Elizabeth De- Com a graciosa e prenda-
lambert Filizola, filha do da sta. Na d ir, diléta filha
Major-aviador Man lio Fili- do nosso prezado conter
zola e sua exma, esposa d. :âneo sr, Gercino Botelho e

Jandira Delambert Filizo- sua exma. esposa, contratou
1:1; ,1�fl .nento o nosso jovem

- sr. Adolfo Elpo Silvei- (. onter râneo sr. Ciro Sonci
ra, funcionário da Caixa .ii, filho da exma. sra. vva.

Econômica Federal neste Lihór io Soncini.
Estado; Aos noivos e exmas. f'a-

- sr. Edson Ganzo inítias as .felicitações de
- sr: H ernani Vieira Leal O ESTADO.

Participação
GERCINO BOTELHO Eva. LIBÓRIO SONCINI

SRA.

participam aos parentes e participa aos parentes e

pessoas amigas o contrato pessoas amigas o contrato
de casamento de sua filha d�- casamento de seu filho
Nadir com o sr. Ciro Son- Ciro cor a Srta. Na.dir Bote-
cini.

.'

ilho.
Nadir e Ciro

Noivos

CLUBE DOZE DE AGOSTO
PROGRAMA DO Mf.:S DE NOVEMBRO

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

.

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

DIA 19 - SÁBADO :._ "SOIRÉE", DAS 21 HORAS
ATÉ ÀS 2 DA MADHUGADA.

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

EMPREGO
Rapaz ca'pacitado para Qualquer serviço Procura em-

prego. ,�:.,._" ------
Informações no Albergue noturno com o senhor An-

tÔnio Campos Rua General Bittencourt.
�- ".......__-� .. �--'I!!\$I_.II:UIlt.IJIi!-!li_iJ-l!lI�iM","....WJ",_••

'

[·ALTÁ COSTURA!'
Por haver contratado afamada modista do Rio de

Janeiro "A FLORICULTURA" aVisa as suas distintas

clientes' e a sociedàde de Florianópolis, que caba de rea

brir o seu atelier de costura.
Trabalho garantido em talhe anatômico nos mais re-

centes modêlos.
A FLORICULTURA

Rua Felipe Schn1idt, 46 - Fone: 24-69. ,.

---------------------------------------
TSABEL BOCHELE VENTURA

t Missa de· Sétimo Dia
A família de Isabel Büchele Ventura, profundamen

te sensibilizada agradece as manifestações de pesar re

cebidas por ocasião de seu fa;�cimento, e convida seus

parentes e amigos para assistirem à missa que manda

celebrar por sua boníssima alma, dia 12 do corrente,
sábado, às 7 horas da manhã, na Catedral Metropolitana.

AnteciJ)adamente agradece a todos que comparece-
rem a -esse á to reI {gioso.

.

\

o PRECEITO DO
DIA

É PÊSO DEMAl�. . .

IA alimentação desregra
da é uma das várias causas

ua gorduu excessiva. A

gordur;a que se acumla no

organismo, além de pêso
morto, exige maior esfôrço
do coração e predispõe ao

diabetes e a várias outras

(loenças.

SUIHima o excesso de

gordura do seu corpo,
reduzindo aos poucos a

quantidade de doces,
passas, bolos e alimen
tos g o r d 11 r o sos.

SNES.

Divórcio
E novo casamento no Mé

xico.

Informações grátis.
Referências de assuntos

terminados satisfatoriamen
te.
Trav. do Ouvidor, 36-2°-s/

25 - RIO DE JANEIRO.

Vende-se
Urgenfe

Vende-se ótima residen
cia, com 16 compartimento,
bem situada a rua Viscon
de de Ouro Preto 49 (ao la
do da antiga residencia do
Dr. Nereu Ramos) preço
modico.
·Tratar na R_lla _Bocaiuva

'17.

aI
1 Z

SAINT GERMAIN EN
LAYE, 10 (U. P.) - O paxá
de Marrakech apresentou as

suas desculpas ao sultão de

Marrocos, Sidi Mohamed
RAUL DE LEONI Bell Youssef, com o rosto

colado ao chão e em frases
.

entrecortadas de soluços
que somente foram reconsti
cuidas com grande esforço
pois eram murmuradas em

voz f'ra ca," na Iíngua árabe.
"Majestade, enganaram-me"
Disse o paxá: "Majesta

de, enganaram-me! Eu sou

escravo de vossa majestade
-.! peço-lhe perdão pelo mal

que lhe fiz. Espero ainda vi
ver bastan te para o meu res

ga te e peço ao meu sobera
:10 que me considere como

.im dos seus mais leais au

ditos porque considero vos

sa majestade como o aobe-
ran o de todo o Marrocos".

- sr. José Hamilton Mar- O sultão esforcou-se para

tine!l�r. Américo de cam-I ��fe:1��f���ssoe P::ásu�� ��:� HOMENS DE NEGOCIOS DO NORTE EM
�o�s;���� Custódio cam-I ���;a:s eSl������;�l�iaSa p��� : VISITA À AMERICA LATINApos vras de perdao e de esque-
- sr. Fe�'is Kalif Cherem cimento do passado, pro-
- jovem Nelson lVIurilo nunciadas em voz muito ele- NOVA ORLEANS, 10 (U.

Alves va da, O paxá EI Glaoui, que P.) - O governador Frank
- sra. Maria Zir de Al- 2 muito idoso, foi auxiliado I Clement, do Estado de Ten

meirla Lopes, esposa do sr. .ias suas genuflexões proto-I
nesse, encabeça um grupo de

1:l:1lli'0 Lopes fazendeiro em <alares peio secretári? par- �omens. denegOCios.�le par.campos Novos .icular e pelo camareiro do' tíu,
_ �oJe, em excursao pela

- sr. Ladislau Grams, soberano. América Latina, com o fim

competente mecanico da Ba- Regresso a Rabat a 16 de fo:nentar o comércio e as

"e Aérea de Florianópolis; SAINT GERMAIN EN relações culturais.
- dr. Onalc1o Pinto de DAYE 10 (U. P.) _ Noti- Clement e a comítíva fa-

Jliveira, engenheiro da Pre- da-se 'nos bastidores do pa-
zem parte de uma missão co

feitura Municipal desta Ca- vil hão Hemique IV que foi
pita l I escolhida finalmente a data

ele 16 do corrente pelo sul
tão Sidi Mohamed Ben Yous
sef para o seu regresso a

Rabat, O soberano, que via

jará a bordo de um avião es

pecia l, será acompanhado
pelos sens dois filhos Meu-

I
lay Hassan e Moulav Abdal- i
lah. A comitiva do soberano.
,�herifenho viajará a. bordo

II.íe outros aparelhos.

�------_-._-----

mercíal, auspiciada pela Ca-
sa Internacional desta cida
de.' O grupo reattzara conre-
rencias com os representan
tes comerciais e oficiais das
prlncípals cidades latino-a
mericanas. Também íntegra
uma comissão de escudos da
Conferência Inter-amer.cana
de inversões, realizada nes

ta cidade.

HOJ E PASSADONO
12 DE NOVEMBRO

A data de hoje recorda-nos que:
em 1.653 um destacamento de _ holandeses foi
derrotado, junto do Jequiá, pelas tropas do Ca
pitão Francisco Pereira Guimarães;
em 1.823, a Assembléia Constituinte foi dissol
vida por D. Pedro I;
em 1.836, um Decreto do Governo Revolucio
nário do Rio Grande do Sul, dat�do de Pira
tinin, quando da Revolução Farroupilha, criou
o escudo de armas do Estado revoltado;
,em 1.81�gJ a Vila. de -Naza ré foi tornada pelos re

velucionários de Pernambuco,' depois de peque
na resistência do destacamento de 50 milicia-
nos que- a guardava;

�

em 1.865, chegou' a esta então Desterro hoje Flo
rianópolis, di! regresso do Rio Grande do Sul, o

Imperador D. Pedro; .

em 1.866, em Tuití, no Paraguai, em operações
de guerra, faleceu o bravo catarinense Alferes
Patricio Emílio de Sepulveda Ewerard ;
em 1..899, começou a circular em Florianópolis
o pequeno semanário "A Violeta'"
em 1.918, dia imediato ao da assi;atura do ar
misticio que pôs termo a Primeira Grande Guer
ra, implantou-se a República na Austria, desa
p�lrecendo a velha dinastia dos Habbsburgos;
(�m 1.942, o,; japoneses sofreram fragorosa der
l'ota naval nas Ilhas Salomão.

André Nilo Tadasco
.. , .__ .. �-.-._--_.__ .,

--.""--

ATINGIU A UM DOS CUMES DOHiMA·
LAIA, MAS PERECEU NA VIAGEM

DE REGRESSO
GENEBRA, 10 (U. P.) - !lha atingido pela expedição,

A imprensarsuiça registrou, I dirigida por Lambert, famo
ontem, com satisfação, e ao so alpinista. O grupo atin
nesmo tristeza a conquista giu o cume do monte a 24 de
do cume do monte Gamesh outubro último. Segundo' as
.[-limal, no Himalaia, que tem informações da imprensa, a
'lma altitude d� �.456 me-I tingiram o cimo Lambert,
ros. Uma expedlçao de al- Gauchat e Mme. Kogan e

Paul Gendre, alpinistas
franceses. Gauchat, que se

dedicava a subir montanhas
desde os 5 anos de idade, re
alizou muitas expedições nos
Alpes suiços e itl:l:lianos e

nos dolomi.tas. Era conside
rado um dos melhores esca

ladores de rochas da Suiça.

pinistas, dirigida por um

miço, atingiu o cume, mas

depois da façanha, o jovem
Eric Gauchat, alpinista ge
:lebrês de 21 anos morreu.

}auchat caiu de mais de 500
"letros de altura quando
'oltava do cume _da monta-

Já Saiu
, "

«REDE))
Romance de SALIM MIGUEL uma EDIÇÃO SUL"

Dish'ibuição da:
LIVRARIA ANITA GARIBALDI LTDA.

Praça XV de Novembro, N. 27 - Florianópolis

FINISSIMAS TôALHAS COMO "ARTIGO DE 1/2
SEMANA"

A recentissima introducão no nosso comercio pela
'A Modelar", da venda do '�artigo de 1/2 semana" des
pertou o máximo interesse, assim como obteve o maior
.los sucessos. O 10 artigo lançado por preço, que pode-
110S s ituar como espetacularmente barato, foram cami
,as de sêda, para homens, Artigo que vale de 140 a 150
.ruzeiros foi vendido por 93' cruzeiros.

O outro. -artigo que está sendo ofertado nesta 2a meia
semana, são tôa lhas de rosto, bem grandes, servindo
luasi para 1/2 banho. Trata-se de um dos melhores e

mais finos produtos no genero, em belisaímas cõres, cu
jo preço de venda normal é de Cr$ 75,00. Agora, nesta
venda de "% semana", pode ser adquirida por Cr$ 49,Cr
apenas. É, portanto, uma magn ifica oportunidade para
as senhoras donas de casa.

Na 2a feira próxima será lançada á venda um outro
u-t igo. Qual? A resposta dos que queiram receber uma

midade gratis, póde ser dada á Radio "Diário da M9-
ihã" por carta ou telefonema, onde os palpites serã i
sorteados,

Participação
Dr. Gastão de Assis. e sua exma. espôsa d. Iolanda

lamas de Assis, particlpam aos seus parentes e pes
.oas amigas o nascimento de seu filho, que na Pia Ba
.ismal recebeu o nome de Gastão de Assis Filho.
.__ -

....p.--
.. ·-·-...·;·-···--;.··_··...-·-·-·-·.....Z...·-·-......····....·-·-..·

�. artl_clpaçaO
BENTO AURINO DE

SOUZA
-e-

IRMA SELL DE SOUZA

ANTôNIO BERNARDO
DOMINGUES
-e

DALCIDE8_ MARIA
DOMINGUES

têm o prazer de participar
L V. S. e suas Exmas. Famí
ias, o contrato de casamen

.o de sua filha MAURA RO
;ITA, com o sr. Wilton An
ôn io Domingues.

lVIAURA

têm o prazer de participar
a V. S. e suas Exmas. Famí
lias, o contrato de casamen

to de seu filho WILTON,
com a srta, Maurà Rosita de
Souza:

e WItTON,
noivos

10 de Novembro de 1955�oqueiros Coqueiros

Com a Bíblia na Mão

SABADO, 12 DE NOVEMRRO
Esta é a vitória que vence o mundo, a .nossa fé. (J

não 5:4). Ler I João 5:1-12.
RESUMINDO a mensagem do Bispo Bergravo na

'onf'erência de Arnsterdão eUI 1948, um clérigo do Cana
ã citou-o, da seguinte forma: "Há uma ameaça, uma lu
l' e uma vitória."

A ameaça. No nosso viver, quer indivldualmente
uer em. coletividade, enfrentamos, a ameaça do egoísmo,
ft inveja, da cobiça, do orgulho, do ódio,

-

da derrota, A
sta é interminável. De uma coisa estamos certos - en

-eutnmos um inimigo.
A luta - Na luta contra o inimigo carecemos de

'rísto como nOSRa fôrça e justiça. Êle nos ajudará a 01'

.lenar nossos talentos e habilidades ao lado de Deus e

sua justiça. Cristo irá conosco em tôda a linha para en

frentar o' inimigo e lutar ao nosso lado.
A vitória - Há uma vitória sõbre os pecados de

omissão e de comissão. Há a vitória sôbre as derrotas, a

L;p.tabilidade, a insegurança da vida. Com o poder do
';risto compassivo pod.emos conquistar esta: vitória.

ORAÇÃO
Nosso Pai, nós te damos graças porque llossa fé em

Cristo nos dal'il. a vitória que vence o mundo. Ensina-nos
r. reconhecer as ameaças em nossa vida, dá-nos coragem
le entrar na luta e c:oncede-nos tua presença para aju
.Iar-llos a vencer. Conduze-nos para a frente e para o

dto em direção ao nosso Mestre. Ent nonte dêle. Amém.
PENSAMENTO PARA O DIA

"Graças a Deus qu_e nos dá a vitória por nosso Se
lhor Jesus Cris'to:"

-

CARLETON C. ROGERS (llIinóis)

HOTEL MAIS BARATO
Perón transferiu-se

PANAMÁ, 10 (U. P.) - O dos de viagem ou se seus a-

1eneral Juan D. Perón, ex-
t

migos o ajudaram economi
presidente da Argentina,! camente. Um representante
ieixou o luxuóso hotel "EI de Perón insiste em que os

P.lnamá", a fim de transfe- viajantes estã� com escassez
dr-se para o mais economico de fundos.
e mais calmo "HGtel \Vash- 'J'••••� ._;.•••••" ,,- .

ington", de propriedade nor-, Ve'nde .aete-americana, da cidade de· •
8010n, que atravessa um pe
"íodo de decadencia. Na rua Tiradentes a casa

nO, -20
CAPOEIRAS.<j conta d� dois dias no

.

,ntel HEI Panamá" para Pe
l'ón e sua comitiva se ele
vou, segundo se diz, a 600
'.1c,!ares. Não se sabe, no én
:anto, se o ex-ditador a pa
;\'011 com seus próprios fun-

Um ótimo lote de 1erreno
no Loteamento Portela.
Tratar com Eduardo San

tos.
Rua Visconde de Ouro

Preto, 81, Fone 3726.

L\VENTURAS DO ZE-MUTRETA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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O CAMPEONATO CITADINO DE PROFISSIONAIS TERA SEOUENCIA NA TARDE DE AMANHÃ" DEFRONTANDO ..SE

OS' CONJUNTOS DO IMBITUBA E TAMA;NDft"RÉ

; a�I � ,

•

mina

",0
'Em reumao realizada na I 40 jogo
séde da F. C. F., foram de-j20 colocado
batidos vários assuntos re-, 50 jogo - 10 colocado x

Da feliz iniciativa do des .. A'Laco Clube e uma espe-I ue lJ':onobram· impressio- lar que também revolucio- ferentes ao Campeonato da. 30 colocado
portista Rosendo Lima, sur· !e:ie de Sirio Libanez Car io- .uutemente a bola, conf'or- nou os meios esportivos da Capital, tendo sido aprovada r 60 jogo _ 20 colocado
giu o 1° Torneio Aberto de : ca, que ao que parece pl'e-, me ficou demonstrado na capital. Na presidência do a tabela do 30 turno que é 150 colocado
Basquet-ball. �Com ele apa-I tende revolucionar o nosso

I vitória �rei1te ao Caravana Clube atualmente, o Sr. Fer- a seguinte: 70 jogo _ 40 coloca.dc -x
recerem alguns clubes no- Basquet-ball. Integram a (lo Ar. E seu preparador o .lal1l10 'TIotelho tudo tem fei 130 colocado
vos, destacando-se o A'La·,I ma equipe os basquetebalrs, conhecido técnico de futebol '

.. o pela 110']:, associação. Ps- 10 jogo _ 50 colocado x 80 jogo _ 20 colocado x
ço Clube, que enfrentan- Maca co, Boca. Pancho, Pi- W. Mafra, que ao que pare- :'ahcns àC';c rapazes que com- LIO colocado 110 col.ocadódo dois ele seus prmcípats i;JDi;'lt, Amarelo, Galo, Si- ce introduziu no basquet as r,,,;..m o novo c.lube e es?,?- 20 jogo _ 30 colocado x

I
no JOgO _ 30 colocado x

adversárjos, no jn�ci0 .do .não e Kal if'a. O ,treinamc'1- manhas do difícil esporte ramos que continuem assim. 20 colocado 50 colocado
referido torneio, venceu (1.0 ro da equipe para I) tornei·)'ldas 'miJltidões. Além do seu ':::e tal acr.nt ecer dentro en� 30 jogo _ 50 colocado x I LO? jogo _ 10 colocado x
maneira extraordinária, prí- em curso fôra dos m�is vi- ibelo jOgl) que vem apresen :ll'tVe teremos um novo cam- 10 colocado '40 colocado
meiro ao Clube 12, equipe �'or(Js:Js, tendo como resuI-1 t:,n,d�, .) l/Laço Clube, PO;I- peão.
A, e na segunda rodada, tudo uma equipe de azos "su i LÍm uniforme espetacu-.
não respeitou' '0 cartaz dn _.�--_. --.-,,-.-----------------------------

�[��l�:� �l�Ui�:t��oca;��:i�� Terça'·Fel·'ra.
" .a' Tard'e O C'h·�·qu"e,na do .Ar. composta de '';0- V

dos os seus titulares, tais
como Zé Carlos, Aldo Nu- FI·UUel-raDSe X' Pau.l!l Ramosnes, Americano, Saul (O UCambisela. O A'Laço Clu
be apesar de ser já o Iider Ao que apuramos de fon- I

sem dúvida um dos melho
elo torneio aberto, composto e segura, será aproveitada Campeonato entre os qua- res do certame e deverá ser

dos 9 (nove)melhores clu- . data ela Proclamação da dros do Figueirense, líder I
presenciado por um público

bes da capital, derrotou já tepúbl ica que cai na próxi- absoluto e o Paula Ramos,
I

numeroso, hajam visto o

os dois melhores, inclusive la terça-feira, para a rea- 3° colocado. 'enorme interêsse que está
o Campeão do Estado. O iza ção do confronto do O prélio em referência é despertando.

A' LAÇO CLUBE, a sensaçãn do
basket-ball da cidade-

POLVINHO

. "

Fez bORHo 10- o·olurno de anle-onlem o· Guarani
Goleado' o Atlélico : 4 x O

,Di�nte de H� dimi��to I DS conjurttos "áss irf rornia-", "'brúgrinos" que foram"'ao I miÍlllÍos '-d;P�is,
�

p�ri�!er
público, Guaram e A�letIco I

dos :
.

. . I ataque um bom número de l-médio do mesmô." player, o

defront�l'am-se ante-untem, ATLÉTICO - So.,nCJl11;. vezes. Num desses ataques. I escore subia para três. A0s'
em prelio noturno, efetuado 'I'eodoro e Juca : Osní,' An í- Antoninho arrematou no 27 minutos o marcador mo-
11.0 campo �a .Prala de Fóra, ,,ia e Cazuza; Victor, Gio-

I
travessão e aos 32 o mesmo

I vimentou-se com o 40 tento
dun do, aSSIm, an.da�en�o ao Ja_ni;' Cavallazeí, Lauro e player, de fóra da área, I do "Bugre", obtido por Sa
C\'rt"frtí' de prof isslonaís da Mina, I desferiu violento "petar- di. Nos restantes minutos
cidade. GUARANi - Domi; Pa- do", tendo Zez inho inteli- nada que modificasse o rit
As 21,10 horas, após o pico e Fausto; Vicente, Nil-

I !2'entemente desviado a pelo- mo de jogo.
término da preliminar. entre ,]on e Aníbal; Sadi, Anto- ia para o fundo das reeles e Gostamos da atuação rio
os aspirantes dos mesmos, linhO', Dedéco, Zézinho e

I
assinalando o primeirg teu .. Guaraní: Merceu vencer.

em/que venceu o Atlét.ico Cadinho. I to da noitada. Mais adian- Entre os seus onze rapaze:5
por 6 a 4, teve início a pele- Na primeíra fase houve· te o arqueiro Soncini empó1 .. salientat'am-se as figuras
ja entre os titulares, com evidente superioridade dos! g-a defendendo um arremes" de Zezinho, Antoninho (ê'l-

ISO poderoso de Zezinho. lxO te o melhor dos 22), Domi,
.......................e na la fase. Fausto e Nilson. NO,S_,venci-

,

',I No período deá.adeir!), dos os que,,_ escaparam do

05 GAUCHOS JA' SE PREPARAM PARA Il��o:nd�PI��i�'JÍl,'�S At!1t\��t��;"1 ��:;�tr;e:���: Osní, SO!l-

O· CERTAME NAr:ION'A·l DE REMO LlLvayelo �n;pate, Antoninho �O. apit� �steve sati:5-
_ .

\.,
-

. I \le fora da _area, num schoot

I
tafoI'lO o sr. Lazaro Barb-

. .
vÍolentíssimo aumenta pari:. Iomeu e a renda acusulI

PORTO ' ALEGRE, 11 (V.

I'
e Náutico União, que, do-

I c10ig á diferença e poucos Cr$ 360,00.
A.) - Realiza-se, domingo, m'ingo ultimo, depois de tLU Iàs'!) horas, ·uma reunião dos percurso muito movimenta- •••••"•••'••••.,•••••••••••••••••••••0 ..

remadores que estão com�n- I

do, chegaram com i.1ma dife-
cados para as eliminatórias, I

rença" mínima e entre o� NOTICIAS DIVERSASque deverão indicar a equ\:: ! double ski{f" do Vasco da
'

.

pe gaúcha que vai partici� IGama 'e -Náutico União, que I
- O certame carioca de saber: arqueiros: Veluoo

par do campeonato nacional també.m tiveram ótima pre- ,futebol de 1)5 já rendeu até, (Fluminense) e Hélio (Vas

�e remo. A reunião será�rea, i se�lç� na regata realizacla' agora a apreciável soma de c.o); zagueiros dir�it?S; p&.t,
hzada na sede do GremlO

I
no dH� _

6 dO' corrente. A;:;

I
Cr$ 13.912.863;90. lmho (Vasco) e BibI (B.>O!1.

-.

Náutico União, na Ilha d')
.

guarmçoes de four e a dê - A taça "Oswaldo Cruz", I sucesso); zagueiros .C(�l.lPa,,!ió. o c[uub!e do Vasco da Gal1H entre os 'selecionados brasi- .trais: Pavão (Flamengo) (,

dia terão modificação algu· leiro e paraguaio est� marca- Edson América); zagueÍl\o�
Também estão marca.d[\." ;":1, 'enquanto que, na dupla I da para amanl:lã no Maraca- esquerdos: �i1ton Santos

para domingo pl'Gximo i:.S !t'l ionista, o remador Koza- nã e 5a. feira, no Pacaembú. (Botafogo) e .:' Jordan (F'la

e.lilllin�tól'ias Ce four e(l�ll I (;,hel1Co fo� subs�ituido pe.lo RIO, 11 (V. A.) .- Cercado mengo.);. mé)l i o s volan-
• tlmüneu'o, entre as gual'!l1- jSCllner Joao Batlsta da S1J.- da maior expectativa teve tes: Zózimo '(Bangú), De-

ções do AlminalLe Barro,n. v:t Filho. lugar a reunião do Conselho quinha (Flamengo) f' 11'an
Técnico' durante a. qual o (América): pontas direitas,:
técnico Flávio Costa deu a Garrincha (Botafogo) e Sa
conhecimento a lista dos bará (Vasco);, centro-aLa
craques cariocas, convocados cantes: Zizinhó (Bangú) e

para a formação do selecio- Vavá (Vasco) � meias esquer
nado que deverá enfl'ent�E' (,S das: Didi (Fluminell'.3e) e

parag'uaios, no próximo do- Pinga (Vasco); meia direita
mingo. Foi confirmada intei- Walter (Vasco); e ponteÍl";
ramente a lista divulgadn há esquerdo: Escurinho \FIll
dois dia'3, com 19 craques, 'a I min:ense).
�-..-.,.."...-·-..·..-.-.w..-.-............w-."..-.·�w_..-..-..........-.............•

TREZE DE MAIO X POSTAL TELEGRÁFI-
CO, ATRACÃO DE·HOJE

,

FAVORAVEl A C.8.D. AO TORNEIO
DOS CAMPEÕES

"""''''�.lIiI
RIO, 11 (V. Ao) - O repre-I em receber logo a prop0'3ta

sentante da Federação Mi- aprovada na recente reunião
neira no Rio, nosso confrade' das Federações de Foot-ball,
Canor Simões Coelho, esteve realizada em Belo Horizonte.
na sede da CBD, ontem, pa- O rep'res.entante ela entidade
ra tratar do Torneio dos carioca, sr, �astãO' Soares' de
Campeões. Cónferenciando Moura Filho, manifestou-se
com o presidente Silvio Pa- de' pleno acôrdo, sugerindo
checo e com o presidente da a1gumas alterações no proje
Comissão de .A!3suntos 1nter- to inicial, mas até agora não
nacionais, Lui;>l Múrgel,. ex- teve ciencia da�s conclusõe'.:;.
pôs alguns detalhes do plano,
que a entidade .mineira pre
tende apresentar.
Estando sendo planejado,

com a de'vida antecedencia, o

calendál'io internacionál pa
ra 195(!, mostrou-se o "chan
celer" cebédense interessado

Prosseguirá, hoje, à tar
ele, no estádio da rua Bo
caiu\'a; o certar\le amadoris
la J'la' Cidaçle, com a real i
züção. dé dois bons encon-'
tros que são o� �eguintes:

CINE SAO JOSE
As 3 - 7,30 - n,30hs.
William HOLDEN

Nancy OLSON - William
HENDDC em:

O TIGRE DOS MARES
No Programa:
Cine Reportar Na Tela.

Nac.

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

ORGANIZADA A TABELA
DO 30 TURNO

40 colocado x As 4,30 - 8hs.
CINEMASCOPE

Spencer TRACY - Jean
PETERS - Robert WAG

x iNER - Richard WIDMARK
.:._ Katy JURADO em:

A LANÇA PARTIDA,
'I'echn icolor de Luxo

No Programa:
Desenho Colorido.
Preços: 1'8,00 - 10,00.
Censura até 14 anos.

O GUARANI NO SUL
O Clube Atlético Guaraní : bater-se-á com o Minerasil

'f'li excursionar ao Sul, ama-I n.a tarde ele terça-feira, fe

hã, devendo enfrentar o I nado.
. Ien rique Lage, em Lauro IIüller, no mesn�o dia, ru- � deleg�çã? irá chefiada
ran do em seguida para o pe.o seu técnico Newton Jo-
lstrito de Santana, onde' sé Garcez,

As - 8hs.
0) Noticias Da Semana.

Nac.
20? A HISTóRIA'DE JOE

LOUIS - Com Col ley Wal
lace

30) O MONSTRO DO
MAR -

- Com: Paul Cris
lÍan

Preços: n,oo - 4,50.
Censura até 14 anos.

GENTIL LEMOS o TURFE EM REVISTA

PO'r AREÃO JÚNIOR
Sensacional, sem dúvida

alguma será o pega entre
Bola de Ouro e Min uano, na

próxima reunião, quando se

enfrentarão no principal pá ..

reo da tarde, na distância de
l.000 _ metros, juntamente
-orn outros parelheiros, tO"
los categorizados.
En tretan to -as aten ções

.Ios turfistas estarão volta
cl,as para ambos, uma vez

que são os donos da festa.
x x x x x x x x

O jóquei Walvonvitz, que
havia sido dispensado do

Jóquei Clube Santa Catari
na, foi reintegrado em suas

Ll0) A LEGIÃO DO ZOR
'10 5jG Eps.
Preços: 7,00 - 3,50. .

Censura até 10 anos.

.,1;-
As 4 - 8hs.

10) Atual. Atlantida. 'Nac.
2°) O GOLPE TRAIÇOEI

{O - Com i. Rex Allen
3°) A HIS'Í'ÓRIA DE JOE

f,OUIS - Com: Colley Wal-
.ace

funções, uma vez que SW1·;'

justificativas foram aceitas

Im"Transcorre hoje o aniver- pelos se�lhores .Comissário:) , , '��il..�sário natalício do nosso da refenda entldade. ._� __;:_ ...:..._
correligiônário e amigO' Gen- x x x x x x x x

'

- rQ- .

til LemO's, hábil g'erente dO' Dentro em breve, as p:11'-
I "A 5 _ 8hd 1· Atl� t· t'd

- . -

d d ISs.Posto e gaso Il1a an lC 1 as nao IT_JaIs ser�o a as
i William HOLDEN

no Estreito, pertencente a com bandeIra, e sim, com
N OI SON W'll'&

.

tI' t'
. ... ancy . � - 1 Iamconceituada Firma Meyel' C]J1 as e as lcas, as quaIS .la :

BENDIX .

.

f' d'
.

1 t-
em .

Cla.
_ . .

'oram a qUll'lC as. e es _ao O TIGRE DOS " .. \.R '

_ Por tao auspICIOsa data, I prontas para a lI1stalaçao. ,mi l.ES
No Programa:

por certo o distinto'aniversa - Uma grande melhoria, sen�' .

I
Cine Reporter. Nac.riante será alvO' de significa- dúvida. .

Preços: 9,00 - 450.{h'as hO'menagens, ás quais x x x x x x x x

"O ESTADO" se associa for.. Também está merecendo a Censura,atéIO anos.

mulandO' ós melhores voto" ;1.tenção dos senhores di,'i-
gentes da nossa entictad,,�

........................................G........ turfística, a arborização do

NOV'O HORA'RIO Hipódromo. sendo que os

. ., estudos preliminares, incl u-
Retmido, o Departamento

I
sive análise do terreno, já

de Futebol decidiu que du- se acham prontos.
['ante a temporada quente x x x x x x x x

, partir de domingo será Entre os proprietários, o

)bservado o novo horário dr. Alfredo Cherem vem

das paI·tidas dií.ll'nas: 14 mantendo a liderança, pOl"
horas para .início da preli- prêmios ganhos. E, que aU
minar e 16 horas para início o presente, o destacado tur
:lo jogo principal. fista já conseguiu levanta}'
Para os jogos noturnos foi Cl"� 11.400,00 em premlOS

mantido o horário das 19 ganhos, contando pai'a isso,
horas e 21 horas para os jo- com seus tres animais:
'�'OS de aspirantes e profís- Bravão, Betafita e Belso-
,;ionais, respectivament:e. ní.

de felicidades .

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

i
(

i
•
•
•
•

:
� �..a ..._ Q4

.f...s·- 8hs.
ReporteI' Na Tela.

Nac.

20) VINGANÇA INPLA
CAVEL - Com: Alan Lane

30) OURO
_
NEGRO

Com: Preston Fostel'

----, __ ..

Restaurante Napoli
RUA Marechal Deodoro ..,
Foro Lages, nó sul do Brun, O melhorl
De$conto et!pec1Al para OI lenhor.. 't1&Jan*.

Benifo Bastos de Braujo
MISSA

Às 14 horas - Rostal Te- Maria 1vanoski Araujo e filhos, Viúva Amália Bastos

legráfico x '±!reze de Máio. de Araujo (ausente), Alcide,.3 Bastos' de Araujo e família,
ÀS 16 horas Alvim Bar-' Dr. 1vens Bastos de Araujo e famma (ausente), Dr. Edgar

bO'sa x Flameng.o. Bastos de Araujo e senhora (ausente), Dr. Antônio Bas
tos de Araujo e família (ausente), Dr. Manoel Pedro da
Silveira e família (ausl!!1te), Dr. José GervaL3 e família:
(ausente), Georgina Silva Araujo e filhos (ausente), con),li
dam os demais parentes e amigos a assistir á miss� de
primeiro aniver2ário de falecimento de seu queTido espo
so, filho, irmão e cunhado BENITO 'BASTOS DE ARAUJO
- que mandam celebrar na Igreja de Nossa Senhora da
Conceição, lia dia 14, às 7 horas.

Em "prIncípiO, à CDB mos

tra-se 'favórável ao patrocí
nio do Torneio dos Campeões,
formulando para o represen
tartte da ent:idade mineira,
na reunião de ontem, as con

dições impostas.

�caba de' d,e.ixar il Secre-

r
ToãO' Mário Zomei�. Para SLl

tana do Departamento de bstituÍ-Io foi des-ignado o

Futebol ela F.' C. F. o sr. sr. "Otávio Cardoso Fraga.

DOCES'
Aceitam-se ericomendas de

docinhos em grande varie
dade; TO'rtas e Bolô de Noi

va, Salgadinhos para Batiza:"
dos - Aniversários e Casa
mentos.
Rua CeI. Melo e Alvin 17.

TeI. 3.416'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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ECONOMIA..•

Plortanépolís, Sábado, 12 ele Novembro de 1955

ECONOM:IA.�.
la O MiS DA ECONOMIA, NA TRADICIONAL UQUIDAÇAO DA

CASA
NOVIDADES

popeline estampada, desenhos modernos .

}'opelines estampadas, novos desenhos, largo 80 ..

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

popelines estampadas, desenhos revolucionários ..

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

largo 1,00 .

Setim de algodão estampado, desenho exclusivo ..
Cambraia de algodão finíssimo, cores ultra chic
Cambraia de algodào schantung, desenho delicado

(Nova América) .

Lonita bordada, alta novidade .

Silkê estampado, novidade, largo 1,00 .

popelinita em todas as cores, legitima Gasparian
Lonita especial, todas as cores, largo 80 .

Lonita Bangú, largo 1,00, cores modernas .

Lonita San Jam, largo 1,00 .

Setin Paris, largo 90, novas cores .

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

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

Cambraia de linho, cores suaves, largo 90 .

Cambraia de, linho Irlandez, largo 90 -

Linho grosso, pi vestidos, largo 90 .

Linho fino, fio Irlandez, core" modernas, largo. 90 ..

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

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

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

Linho para ternos, diversas cores ..

Puríssimo linho para ternos, CÔl' beige, preço antigo
Purissimo linho para ternos, côr cinza, preçd antigo
Purissimo linho, fio Irlandez, cores branco e cinza
Purissimo linho, fio Irlandez, branco assetlnado
Puro linho Belga, marca 2 zeros, legitimo, largo 2,20
Organdy suisso, cristal branco, Iarg. 1,15 .

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

Organdy suisso, lavrado, largo 90 .

Organdy suisso, bordado, (Brodery) largo 90 .

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

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

Nylon bordado com veludo; largo 1,20 (Americano)
Tule de nylon bordado com veludo, largo 1,40

(Arnericano) .

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

Lézes, grande sortimento, a partir de . o .

Nylon, fio Rhodia, largo 1,00 , .

Nylon salpico fio Rhodia, largo 1,00 .

Organza de nylon, largo 90 .

Tela de nylon, largo 93 .

Nanzouck finíssimO, largo 80 .

Tecido especial para anaguns .

Organdy San Jarn, Bangú, largo 1,00 .

TECIDOS DIVI!:ItSOS
Luizine especial .

Linon bem encorpado .

Chita estampada .

Tecido estampado
'

.

Opala estampada .

Opala estampada, finíssima, largo 80 .

Opala lisa assetínada ; .

Opala lisa, artigo bom .

Opala lisa, tipo pele de ovo, largo 80 -;

Opala lisa, legitima pele de ovo, largo 80 , o .

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

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

cores .

-

-

Organdy liso, Matarazzo .

Organdy estampado .

Organdy liso .Bangú, largo 90 _ � .. ,_.• ' •. ,_ -.

, Tafeta de algodão, escocez, cores firmes, largo 80
Tafeta de algodão listado, a começar de .

Cassa bordada, largo 80 "
'

.

Filo branco .

Filá em cores, largo BO .......••.............••.•

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 mosquiteiro, branco, largo 3,55 .

Filá mosquiteiro, branco, largo 4,50 .

Filá mosquiteiro, em cores, largo 3,50 .

Filá mosquiteiro, em cores, largo 4,50 .

Mosquiteiro pronto, tamanho 3,0º por 9,00 .

ECONOMISE PREFERINDO A CASA ORIENTAL

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

78,00
110,00
40,00

40,00
RB,DO
28,OCl
eo,Oo
·�O,oo
4l:l,oo
53,01)
90,00

120,00

90,00
150,00
150,00
120,00
160,00
220,00
230,00
48,00
65,00
9:',00
85,00
155,00
220,00
:�30,00
115,00
:i..�O)oo
130,00
�50,00
WO,OO
55,00
55,00
200,00

200,00
120,00
80,00
(l5,00
65,00
:;0,00
1311,00
33,00
26,00
73,00

1.1,00
13,00
3,00
11,00
12,00
22,00
14,00
18,50
24,00
33,00'
30,00

40,00
20,00
20.00
_.:U<oo _

27,00
25,00
50,00
22,00
24,00
49,00
33,00
25,00
35,00
85,00
105,00
90,00
110,00

. 360,00

RUA

ECONONIA� ••

(CO, R ,.1 E N T·A 1-»
A CASA ORIENTAL, LIQUIDA NESTE MÊS TODO O SEU MARAVILHOSO STOCK DAS ULTIMAS NOVIDADES, PELOS ,IENORES PREçoS DA PRAÇA COlViPRE

ENTAL E FAÇA ECONOMIA

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

Materia plastíca lisa perfumada, largo 1,40 .

Materta plastíca estampada, largo 1,40 .

Fustão branco, bom .

Fustao branco especial _

.

I"ustão píquet, largo 80 .

Fustão piquet, especial, largo 1,00 .

I<'ustão casa de abelha, mercerisado .

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

Fustão pelucía, bem encorpado, branca e cores .

Fustão pelucia fio mercerísado, branco e cores ..

Pelucia lisa .

Pelúcia lisa tipo feltro � .

Tricoline branca marquisete, largo BO .

Tricoline branca cordoné, largo 80 .

Tricoline branca cordoné, especial, largo 80 .

Tricoline branca, especial .

'I'rícoline branca mercerisada .

Tricoline branca, tipo Inglesa, fina e brilhante ..

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

:rri�olines díversas, a começar de .

Zeflr supel'lor ,
.

Tricoline para pijama, cores firmes largo 80 ,. o . , .

Tricoline pi pijamas, listas assetínadas, largo 80 ..

Tricoline preta, especial, largo 80 .

Merinó preto, superior, largo 80 .

Gorgurào preto .

Tropical de pura lã, Iarg, 1,50 .

Jersey de pura lã, largo 1,50 .

Brim colegial, J 16 .

Brim colegial, branco e marinho .

Brins diversos, a começar de .

Mescla superior, cor firme .

Chitão bem flertado .

Chítão superior, estampado bem bonita .

Cretone estampado, largo 1,40 � .

Teciclo listado pi cortina .

Tecido listado pi cortina, artigo superior .

Tecido creme pi cortina, largo 1,30 .

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

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

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

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

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

e crem·e 4B,00
Nylon Rhodia pi cortina, largo 1,50, creme 55,00
Tecido estampado pi cortina, largi 1,30, a começar

de .;... .. 28,00
Tecido pi reposteiro, cores lisas, largo 1,30 60,00
Tecido pi reposteiro, estampado, largo 1,30 7500
Tecido pi colchão, largo 72 30;00
Tecido pi colchão, especial, largo 1,40 ,........... 10,00
Tecido xadrez, pi toalhas de mêsa, largo 1,40 34,00
Tecido branco, pi toalhas de mêsa, largo 1,40 38,00
Cretone branco, especial, .sem gôrna, largo 1,40 35,00
Cretone branco, especial sem gôma, largo 2,00 46,00
Cretone branco, especial, sem gôma, largo 2,20 52,00
Cretone em cores, largo 1,40 36,00
Cretone em cores, largo 2,00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,00
Cretonc em cores, largo 2,20 54,00
Cretone LINHOL, largo 2,20 70,00
Percal finíssimo, largo 2,20 . . . . . . . . . . . . . . . 80,00
Algodão €special, largo 1,50 pç. ele 10 mets....... 300,00
Algodão especial, largo 2,00 pç. ele 10 me tg. 420,00
Morin pi fraldas pç. de 10 mets. 120,00
Morin Ave Maria .'.......... 21,00
Alvejado especial pç. dc 10 mets. 150,00
Cretone superior, Iai'g. 30 20,00
LENÇOL SANTISTA, OSASCO, 140 x . 230 79,00
LENÇOL SANTISTA PRATA, 160 x 260 109,00
LENÇOL SANTISTA PRATA, 220 x 260 150,00

.i.o--.�":' --bENÇO,L..;,SAN11.I&TA OURG,�160 x 220 :-;..,..� ';" ""'124;00
LENÇOL SANTISTA OURO; 220 x 260 172,00
FRONHA SANTISTA PRATA 45 x 60 '28,00
FRONHA SANTISTA PRATA 50 x 70 3500
F'RONHA SANTISTA OURO 45 x 60 32;00
�RONHA SAN:rrSTA O�RO 50 x 70 39,00
'loalhas plastlCas, novldnele 59,00
Toalhas C'/ Jr:.njas, pi mêsa, 150 x 150 100,00
Toalhas xadrez pi mê.sa, 150 x 150 (Brusque 125,00

Toalhas xadrez P� mêsa, 140 x 200 (Brusque .. 165,00
Toalhas xadrez pi mesa, 140 x 250 (Brusque) 200,00
Toalhas aqamascadas, 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

I

CONSELHEIRO MAFRA, 15 - FLORIANÓPOLIS

.Toalhas de banho em -eores .

Guardanapos brancos, grandes dz. .
.

Jogo lençol e fronhas bordados .

'Pano de cópa, artigo especial .

Tapete de veludo pi quarto .

Colcha branca, artigo bom pi solteiro .

Colcha branca, especial pi solteiro· .

Colcha branca, mercerisada pi solteiro .

Colcha em cores pi solteiro .

Colcha de fustão em cores pi solteiro .

iColcha mercerisada em cores pi solteiro .

-eotcna branca pi casal .

Colcha branca merceríxada 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 mercerísado pi casal .

Colcha de veludo pi casal .

,Colcha ele seda, e/ bico, pi casal .

Colcha de seda e/ franja-s, pi casal : .

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

Colcha ele pura seda Japonesa, e/ franjas, pi casal
.

SEDAS
Setin duqueza artigo especial, largo 90 .

!Setin duqueza artigo extra, largo 90 .

,Lumker especial, largo 90 .

Lumker lavrado, Iarg. 90 .

Tafetá faile .

Tafetá faile, especial, Rhodia, largo 90 .

Faile bem grosso, largo 90 .

Faile especial, Rhodia, largo !lO .

Setin langeríe, extra especial, largo 1,00 .

Setin Iangeríe, natural, largo 1,00 .

Langerie, largo 90 ..............................•.
Langerie natural, largo 90 .

San Jnrn, largo 1,40 '.

Seda gabardine pi camisas, largo 90 : .

Seda xadrez míudo pi camisas, largo 1,40 .

Tafetá chama lote, largo 90 � .

Tafetá 'escocez, largo 90 o o ..

Organza lisa, largo 90 : .

Organza lavracla, largo. 70 � .

Moarê pi colchas, largo 1,30 .

Patú especial, larg. 90 .

Flamenga superior, fio Albenc, largo 90 .

Cuecas de cretone .

Camisas de jersey de seda pi rapaz .

Camisas de [ersey de seda pi homem, a começar
de .. . . 70,00

Camisetas ele física pi homem, a começar de 12,00
Camísetas meia manga pi homem (Hering) 30,00
Oamisetínhas pi bebê : . 12,00
Calças plasticas pi bebê 12,00
Calças de mela pi meninas 9,00
Calças de meia pi senhoras 15,00
Calças de Jersey de algodão pi senhoras 22,00
Calças de Jersey de seda pi senhoras :�5,00
Calças-de nylon americano, pi senhoras

-

G8,00
Babeiros de organdy bordado . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00
Soutiens de tecido marquísete 18,00
Soutiens de brim assetínado 25,00
Soutiens de setin duqueza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00
Casaquinhos de flanela pi bebê- 13,00
Casaquinhos ele felpa pi bebê . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,00
Lenços plissados pi pescoço (Japoneses) .35,00
Sacolas de materia plaatíca 13,00
Qabldes plastícos pi criança 5,00
Cabides plasticos pi senhoras . . . . . . . . . . . . . . .10,00
Guarn�ç?es de ch�, 1,00 x 1,00 cl 4 guardanapos .. 43,00
Guarn�ç�es de chá 130 x 130 e/ 6 guardanados .. 55,00

��_�� � �Gt�f\.rl112oes de chá, artigo superior .,. L.' .�•••••••• __ 110,00
1í1elUs ele nylon PI s�nlroras : . . . . . . . . . . . 50,00-
Me!as �e nylon, malha 60/15, costúr:J. preta 85,00
Me�as ue nylon, americanas, pi senhoras 120,00
MelaS ele nylon pi homem o . . . . . . . . . . . . . . . 90 00

Me�as espuma ele nylon, pi homem 100;00'
Me�as de nylon pi criança, diversos preços
IvIolas �e nylon rendadas pi criança, divcrsos pl'ecos
Sombrmhas de seda cabo moderno

•

Sombr�nhas de seda, paraquedas ... :::::::::::::
Sombr�nhas de seda, paraquedas pi mocinha ..

Sombrmhas de seda cabo niquelado de 180 00' e
Sombrinhas para crianca

'
.

'

Guarda chuva pi rapaz .:::::::::::::::::::::�::
Guarda chuva pi homem, a começar de .

Guarda chuva de sedas com cabo de alpaca ..

460,00
34,00
44,00
20,00
28,00
38,00
68,0('
68,00
68,00
20,00
27,00
30,00
18,00
22,00
25,00
24,00
30,00
35,00
45,00
58,00
60,00
18,00
13,00
27,00
39,00
25,00
25,00
29,00
120,00
85;00
17,00
22,00
12,00
25,00
10,00
12.00
44;00
11,00
15,00
24,00
23,00
42,00
411,00
52,00

NA CASA ORI-

ATENDEMOS PELO REEMBOLSO POSTAL TELEFONE - 3.493
-

i/I. _ .-.- _ ,_..,._ _.. _.,. .-.-� '*',. ·.�·�••_"•••'_'•• ""''''.'-:'-''''--.-tl:''''_'''�''''''''''.''"J,J_••-..F.''''w.'''''''''�'''''''''''''."",,,,.;a,.. . ,.
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•

COMARCA DE BIGUAÇU te com a 2a. gleba; 2a. gle- �
EDITAL DE CITAÇÃO ba - 220m. de frente, em

PACHO: A. Designe o Sr.

COM O PRAZO DE TRIN- terras de Hcnrique Dino, Escrivão dia e hora para a
.

TA (30) DIAS por 1.100m. de fundos, on- realização da audiencia de

O Doutor "Jaymor Guima- de extrema com Matias Pau- jURtificação prévia da pos

rães Collaço, Juiz de Dil'ei- Ii, extremando ao Sul parte se. Cientifique-se o Dr. Pro

to da Comarca de Biguaçu, ,;om a la. gleba e parte com. motor Público e as partes.

Estado de Santa Catarina, Bartolomeu Richartz, e ao ! Biguaçu, 18-X-1955. (Ass.)
na fÓl'ma da lei, etc... Jorte parte com Bartolomeu Jaymor Guimarães Collaço
FAZ saber aos que o pre- �ichartz e parte com a 3a.

- Juiz de Direito. Procedi

sente edital virem ou dele �oleba; 3a. gleb� - 330m. de �la a justificação, foi esta

conhecimento tiverem que, :l'ente, em terras de Anas- I Julgada por sentença do

por parte de JOSÉ JOÃO tado Fraga, por 396m. de
.

teôr seguinte: Vistos, etc.,

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

do o Dr. Rinaldo Lacerda, PedTO da Silva, extremando justificação de fls. em que é

lhe foi dirigida a petição do ao Sl,ll com a 2a. gleba e ao requerente José João da

tcôr seguinte: Exmo. Sr. Norte com Lauro José Nau. Silva, para q_ue surta seus

Dr. Jui7, de Dil'eito da Co- II - Que, querendo adqui- jurídicos e legais efeitos.

mal�ca de Bigouaçu. O infra rir o dominio sobre o men- Cite-se pessoalmente por

assinado, José João da Sil- donado terreno, de acôrdo mandado, o Dr. Promotor O Centro de Irradiaçãc
�, brasileiro, casado, la- com os arts. 550 e 552 do C. Público e os confinantes do Mental "Amor e Luz" realiza

'ado!', r,esidente e domi- C. e no que se refere O art. imóvel em questão. Para jllCSSÕeS Esotéricas, todas as se

ciliüdo
. �m TI'ês Riachos, 154 do C. P. C., requer a ciencia dos interessados in .gundas feiras, às 20,30 à rua

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

vem, p�' seu procurador, depoimentos das testemu .. com o prazo de 30 dias, uma endar.

promover uma ação de usu- nhas abaixo arroladas, que vez no Diario Oficial e por , EN.TRADA FRANCA

I
DOeES

capião, pal'a o que expõe e comparecerão independen- três vezes no jornal" O Es

afinal requer a V. Exa., o temente de intimãção, e que tado", para todos, querendo,
Aceitam-se encomendas de

seguinte: I - Que por si e se proceda de acôrdo com o contestarem. o pedido, no CASA MlBl3LANIA ••to.
docinhos em grande vari�-

t ta art 455 e seus paragrafos, e prazo- legal. Custas afl·nal.
dade; Tortas e Bolo de NOl-

U
.

"
'.

seus an ecessores, em < It.wora ... Ridtea B.C.A. va, Salgadinhos para Batiza- '.
ma 1ll1da ç�a�a de,madeira, toda pintada a oleo,

posse mansa, continua,. pa-- art. 456, ambos do C. P. C., Biguaçu, 26 de outubro de
VIt.r. Valnd... DIMee. dos _ Aniversários e Casa- I envldraçada� veneztanas, com 7,40 de fre�1te 9,00 de fun-

cifica, sem interrupção nem após feita a julgada a jus- 1955. (Ass.) Jaymor Guima- mentos. .

.e

'1
dos, varandao, 3 quartos, sala, varanda, despensa, agu'a,

oposição, (:om "animus do- tificação "ab-initio", para rães Col1aço - Juiz de Di-
Rna CeI. Melo e Alvin 17. luz, chuveir� el:trico, fogão econômico, tanque, quintal

mini", ha lais de 30 anos, que, com o julgamento final, reito. E para chegar ao co- Jl.ll·amentado, no impedirnen- Te!. 3.416
• C?l11 arvore h'l.ltJferas. muro na frente, etc. por 120.00-0,00,

dc um terr no sito em Três possa o Suplicante adquirir I
nhecimento dos in teres- to ocasional do Escrivão, o

.

. i s�ta a Rua Campos Novos 63, nésta Capital. Motivo:

Riachos, distrito da séde o �it_lllo necess�rio à tran�- sados, passa o presente

�di-I dati�ografei e subscl'evÍ. viagem.

deste Municipio, com a área Cl'lçao no RegIstro de Imo-I tal com o prazo de 30 dlas, Blguaçu, 27 de outubro de ' Tratar no mesmo endereço.
total de 624.360 m2, divi- veis competentes. Protes-

I
que será publicado e afixa- 1955.' '-'--_. __ 'o

dido em 3 glebas, contiguas, tando-se por todos os meios' do na fórma da lei. Dado e (Assinado) Jaymor Guima- . �N!i.II.
aSSlm discrIminadas: la. de lH'ova em direito permiti- :,passado nesta Cidade de Di- rães Collaço I CHURRASCO ?
gleba - 4000m. de frente, das e dando-se à causa, pa- guaçu, aos vinte e séte dias Juiz de Direito. I

em terras de Bartolomeu 1':1, efeito de alçada, o valor; do mês de out�íbro do ano Confére �om o original' I ALI NA CHURR.ASCARIA SÃO JORGE, NA RUA

Richartz, por 572m. de flln- dc Cl'$. 2.100,00. P. deferi-oI de mil novecentos e cinquen- afixado no lagar de

costu-I' I
FUEI CANECA N° 103 É O MELHOR. NÃO PASSE

dos, em terras de João H. mento. Biguaçu, 18 de ou-· ta e cinco. Eu, (Ass.) Pio me. O EscreVente, Pio Ro- MAIS A "PONTE A PÉ" PARA UM BOM CHURRASCO.

Pàuli, extrem'ando ao Sul tubro de 1955. (Ass.) . Ri- ! Romão de Faria, Escrevente mão de Faria.
.

.......lIiilliliMI·
,.........WM AT�NI)E.MOS. E.NÇOM!!)�DA ,PREVIAMENTE BE.-

1 ransporte de cargas em geral entre
.

FlORIANOPOUS, CURITIBA E SAO PAULO.

MATRIZ:

UOII VIAGENS DlRJ!:'rA� I!: I:'ERMA NENTES EM CAltROS PSOPIU08

"!LIA.,: iU.O PAULO
Escrltó_-to:

fi'LORIANOPOLl'�

Rua Padre Roma 50 - Terreo

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n. 1"

I'ones: 2534 - 2_535
Caixa Postal, 4311.
End. TelegrátIco:

Bandrade e 'rrarispol1s
--o-

VIsconde do RJo 8)'aol:'.o
(�2/11)

A "eDJc1� do btado 18M!7t!

T�le10ne. 37 -Sô-Il
_

"l'elercme 1231

Endereço TelegrU)c?
Bantidra e Transpol1a

-O-

São Paulo - Capltal - S" .

Endereço TelegráfIco:
Bandrade e Transpol1a _

(arfnela D. Itlo de laneiro o. em Belo 801'1.OQ18 eODt trArer-f) .mtirtu••�
Ib r••le eom • 1C..,rlaa •• 1't'anapork· tUnlU Gera" II!/-'.)

Vende-se

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

45,00
50,00
30,00
40,00
34,00
48,00
60,00
65,00
65,00
120,00
30,00
90,00
90,00
50,0'0
7ü,00
35,00
45,00
29,00
25,00
47,00
50,00
65,00
26,00
50,00

100,00
120,00
100,00
190,00
40,00
110,00
120,00
;)50,00

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Vindo dey Curitiba, onde re- patrocínio do Prefeito Muni

sitie, encontra-se em visita à cipal e apoio de firmas do
nossa Capital, o festejado es- alto comércio e indústria do

crítor 'Patrício L. Romano- Município, tendo por têma:
• .-..._......,.,_•••_.••_IiI..._._......*_.�.....

1
-

dwski, que durante muitos a- "Nascimento e a E'iID uçao a

ASSEMBLÉIA LE _
nos aqui residiu, desenvol- Música", tornando-se peque

vendo grande atividade cul- no o Teatro por conter a

GISLATIVA tural e conta grande núme- grande aglomeração do povo
Sessão de ante-ontem: rozde amigos e admiradores. que concorreu à hora de fi-

Presidente: Deputado Braz Romancista,' poeta, orador na arte, de tão Importante
Joaquim Alves e conferencista, L._Romano- Embaixada Cultural, deliran-
Secretários: Heitor Alen- wski é um escritor por de- temente aplaudida pela nu-

cal' Guimarães e Lenoir Var- ruais conhecido, pelas suas: merosa assistencía.
,

gas Ferreira excelentes obras, como o 1'0-1- E' bem passivei que i!- rete-
A ata da sessão anterior foi mance ,"Ciume da Morte",' rida Embaixada delecíe :t

aprovada com diversas netí- premiado pela Academia nossa culta Florianópolis,
QUl'fO, 11 (U P) A

I
. .

-

ticações. Brasileira de Letras. com uma hora de arte, igual
iova 'ierrovia do Equador que Em 'comunicacão à Casa A 4 deste mês, o escritor à que proporcionou à cidade
vai de Quito ao pôrto de San

o Deputado Bra-z Alves deu Rommiowski que visita o de Blumenau, oxalá tal a
:"'ol'enzo, no Pacífico, deverá I ciência aos senhores deputa- nosso estado em companhia conteça, para satísfação ele
estar terminada e ser ínau- dos da sanção da lei que fi- do Tenor Felippo Barani, todos os florfanopolítano. >

gurada em princípios elo ano
xa o subsídio ele governador Chansonnier Roberval e Pro- Ao Romanowski, nosso ve

entrante. Faltam menos de
e vice-governador para o ressor Oleh Gabrussewyez lho colega de imprensa, e aos

G4 quilômetros de via térrea quínquênío 1956-1961.' I pianista consagrado, realí- demais dignos Membros da
»ara serem termínados. A O eléputado José Valdomiro zou no "Teatro Carlos Go- Embaixada Cultural ounti
ferrovia liga a parte norte Silva, representante de Joa- mes", de Blumenau, grande bana, Os nossos cumprímen
Jo país com a Capital e for- çaba, como primeiro orador Conferencia .. Concerto, sob o tO.3.
.nentará o desenvolvímento .nscríto, reportou-se sôbre a
.la agricultura .e industrias .mportâneín e necessidade da
florestais. necanízação da lavoura.

------

Q deputado João Colodel

--------- '---'_.'--,--�,

Florianópolis, Sábado, 12 de Novembro de 1955

..�..ii'III
NA CAMARA MUNICIPAL

Por Nazareno Coelho

Sessão do dia: 9-11-55
Presidência: Vereador Genésio L. da Cunha (PSP)

Armando Valéria de Assis (PSD)
secretaries: Haroldo Vilela (UDN) e Walter Oliveira

Cruz (PSP)
Ata: Aprovada
Expediente: Não houve
O sr. vereador Haroldo Vilela (UDN)' com a palavra re

quereu para que constasse dos trabalhos da Câmara, um

editorial publicado ......no Diário da Tarde sob o título "PE

RIGA A DEMOCRACIA". Aprovado.

VOTOS DE PRONTO ItESTABELECIMENTO AO
PRESIDENTE CAFE' FILHO

O líder do PSD, vereador Antônio Pascoal Apóstolo re

quereu telegrama de pronto restabelecimento ao Presiden
te Café Filho que se acha enfêrmo. Aprovado.

J 4; ,�� ....

O VEItEADOR CARIONI E O CO'DIGO MUNICJPA'"
f

Ocupou a tribuna conforme prometido na sessão an-

terior o vereador Libera to Carioni (UDN) ,que dissertou
sôbre vários aspéctos do novo Código Tributário em estu
dos pelo Legislativo Municipal. Durante a sua dissertação,
foi o vereador udenísta contrariado nas suas estimativas
pelos vereadores: Nereu do Vale Pereira (PDC), Antônio

Apóstolo - líder do PSD e João Navegante Pires também
da bancada -pessedísta.

Após os debates e terminadas as palavras do vereador

Liberato Carioni foi a sessão encerrada e convocada outra

para hoje, a hora estipulada pelo regulamento, 1'7,45 horas

e que vem sendo cumprida religiosamente pelo Presidente

da Câmara, vereador Armando Valéria de Assis,
...........................................

IMPROCEDENTE A ACÃO PROPOSTA
,

PELO BANCO INCO
, O Juiz de Direito dos Fei

tos da Fazenda, Dr. Manoel

Barbosa' de Lacerda, 'acaba

de proferir sentença na Ação
de Consignação em Paga
mento, proposta pelo Banco

Indústria e Comércio de
Santa Catarina contra à
Prefeitura Municipal de Flo

rianópolis, que não se con

formou com a revisão feita

no Imposto de Indústrias e

Profissões, Licença, etc.
A Prefeitura local, por in

termédio do advogado Dib

Cherem, Procurador Munici
pal, defendeu a tese de im

propriedade e ímprocedêncía
da ação.

,

Por sentença de 8 do cor

rente, o Juiz da 4a. Vara jul
gou improcedente a ação, ab
solvendo a P.refeitura e con-

.denando o Banco Indústria e

Comércio de Santa Catarina
.io pagamento do imposto e

Ias custas de lel.'

�UlrO·.sAN
LORENZO

Ravena Cassino Hotel s/a
(Em organlzação)

2a.' CONVOCAÇÃO

0.3 incorporadores' da RAVENA CASSINO HOTEL S/A.,
em organização, pelo presente edital convocam os Srs. su

bscritores para a assembléia geral de constituição da mes

ma organização a realizar-se em la de dezembro próximo,
às 9 horas ela manhã, nos "alões do CLUBE BLONDIN, si
to à Praça Flori_ano Peixoto s/na, na cidade ele Laguna,
Estado ele Santa Catarina, com a seguinte ordem do dia:

1 - Constituição da sociedade.
2 - Exame das contas no períOdo de organização.
3 - Eleição dos órgãos diretivos.

Laguna, 8 de novembro de 1955.
Os incorporadores:

Dr. Paulo Carneiro
Idalino Nedeff
Waldemar de Oliveira Belagllarda
Francisco Fernandes Pinho

...........................................j�*,..ISI

AVISO
A Di1.'eção da Emprêsa Florianópolis S/A. tem a honra

de comunicar ao Povo desta Capital, que no dia 15 do cor

rente mês inaugurará a nova Linha C I R C U L A R "C"

que obedecerá ao seguinte Itinerário e Horário.
I T I N E R Á R 1\ O

Partida Praça 15 - Cae.3 Frederico Rôla - Rua Deo

doro - Felipe Schmidt - Duarte Schutel - Almirante

Lamego - Esteves Junior - Presidente Coutinho - D. Joa

quim - Pi'aça Getúlio Vargas - Visconde de Ouro Preto
- Praça Pereira Oliveira - Arciprestes Paiva e Praça 15

Ponto Final.
HORÁRIO

Partida da Praça 15

6,35 - 705 - 7,35 - 3,05 - 9,05 - 9,35 - 10,05 - 10,35 -

11,05 - 11,35 - 12,05 - 12,35 - 13,05 - 13,35 - 14,05 -

14,35 - 15,05 - 15,3'5 - 16,05 - 16,35 - 17,05 - 17,35':_ 18,05
18,35 - 19,05 - 19,35 -'20,05 - 20,35 - 21,05 -::- 21-,35 -

22,05.
Avisamos ainda que a viagem ina'iigural do dia 15 do

,

corrente será ás 9,30 horas, passando posteriormente a ser

obedecido o horário acima.

A I PROGRAMA COMEMORATIVO À PAS
I SAGEM DO PRIMEIRO ANIVERSÁRIO

OUTRO ROUBO DE FAROL I DE GOVERNO DO PREFEITO
OSMAR CUNHA

Dia 14 - 2a. Feira - À'3 20 horas - Conferência do Pro
ressor Luiz Pinto, Diretor elo Servi

ço de Documentação do DASP, sob
o tema: "RURALISí\/IO E MUNICI-

'NA POllel

Dia 15 - 3a. Feira

PALISMO", na Faculdade de
reito de Santa Catarina.

- Às 8,30 horas - Missa em ação de

graças, na Catedral Metropolitana,
mandada celebrar pela Ala Moça
elo Partido Social Democrá tlco.

Do livra de ooorrêncías po- i Ambas estí.ceram, I detidos
Iíctaís, anotámos o seguinte: até ás ri, horas ela'manhã,

I

(LUanda roram postos em li

berdade, depois de terem sido

advertidos.

Francisco Gonzaga e o sol- AMEAÇA E AGRESSíiO
dado' Sebastião 'I'ríndade

MORDIDA POR UM
CACHORRO

Di-

Às 9,30 horas - Inauguração
Linha Circular Duarte 8'chutel.
Às 10 horas Inauguração
Ponte ao lado da Capitania
Portos.
As 11 horas - Inauguração do Pos

to, Grupo Escolar e .Jardim ela La

goa.
Às 12 horas - Peixada na Lagoa,
oferecida por um grupo de amígns
do sr. Prefeito.
Às 16 horas - Recepção. n:'] Pre

reítura Municipal.
Às 20 horas - Cocktail no Bar Pé
rola, oferecido pelo Diretório do
E_;treito do Partido Social Demo-

dã

da
dos

O dr. Pedro da Luz, comu
nicou a Polícia de que foi'

erátíco,

•
--_.�-----_._-----

EMBRIAGUJi:S

ESCRITOR L. ROMANOWSYI

A PETROBRÁS QUER PERFURAR 15
POCOS MENSALMENTE

,

Rio 11 V.A. Até junho de 195/J foram perfurados
no Brasil 180 poços de petroleo - informou o' coronel
Artur' Levy, presidente da Petrobrás, prestando decla
rações perante a comissão parlamentar que apura a ex

ploração do petroleo. À Petrobrás, com o aumento de
seus recursos, espera perfurar 15 poços por mês, ou

mais - acrescentou .

O cel, Artur Levy informou, ademais, que o progra
ma da Petrobrás prevê a ampliação ela refinaria de ma

taripe para produzir 37 mil barris diários, refinando
oleo baiano. A ampliação será iniciaria dentro de '13
meses.

O programa prêve tambem a construção de uma re

finaria no Distrito Federal com capaci dnde máxima pa
ra, 90 mil barris diários.
Com relação a Nova Olinda, o depoente adiantou que

já se encontra a caminho do Amazonas, para ser insta

lado dentro de um mês, uma bomba destinada a trazer,
á superficie o liquido da aludida jazida petrolifera.

FINANCIAMENTO DE 70 MILHÕES À
COMPANHIA DE PETROLEO

DA AMAZONIA

Pelo investigador Sálvio
roubado de seu carro, chapa
12-10-38, que deixou defron
te a residencia de seu pai, á
rua Mauro Ramos, um farol

Manoel Hermenegildo Vi- dianteiro.

eira, 'empreiteiro de obras,
de côr branca, natural deste

Estado, casado, com 46 anos

de idade, residente na rua

Bocaiuva, n. 144, compareceu Estelita Assis, branca, Ca

na Delegacia Regional para sada, com 39 anos de idade,
queixar-se de que foi agre- - domestica, residente no Mor

dido e ameaçado a serrote, 1'0 da Cruz, declarou na Po

pelo ifid'j,.iiduo JOSE' DE lícia que roí mordida por um

TAL, carpinteiro, residente cachorro de IOLANDA DE

em Barreiros, trabalhando TAL, residente à' rua Campos
atualmente na rua Ferreira Novos 73.

RIO, 11 (V,A.) - Assinado,
,

te poderá ser feita, depois ue

ontem, o contrato pela dire- Petrobrás e o B. N. D. E., cu

toria do B.N.D.E. - Instala- ! concluido o acôrdo entre a

ção de uma refinaria para 5 jas negociações se encontram

mil barris díaríos na fase final.

Foi concedido á Compa
nhia de Petroleo da Amazo-
nia o financiamento de se- SUBSTITUIÇÃO DO
tenta milhões de cruzeiros, MINISTRO DA
pelo Banco Nacional de De-

GUERRA ARsenvolvimento Econornico. -

-

destinados à complementá- GENTINO
cão de recurso para a íncta- BUENOS AIRES, 10 (U.
Iação de uma refinaria de pe- P.) - Nos meios chegados à

troleo, a seis quilometros de Casa Rosada se ínrormou, es
Manaus, com capacidade de ta tarde, que o presidente
beneficiar cinco mil barris de provisório, gen. Eduardo Lo
oleo bruto por dia. I nardí, aceitou a renúncia do
O 'contrato respectivo rece- ,ministro da Guerra, gen. Le

beu ontem as a'ssinaturas ela i
on Bengoa. Acrescentaram

diretoria do B. N. D. E. e da I oS informantes que o coronel
empresa petrolifera, depois reformado Osorio Arafia irá
de aprovado pelo Conselho substituir Bengoa, devendo
Nacional de Petroleo. ser empossado em brerve. Ar-
A ultilização do financia- turo Osorio Al'afía foi pro

menta ora concedido '.30men- movido a general.
I

,-.f

Fernandes, foram apresenta
dos na Delegacia Regional,
por embriagues os individuas
Manoel Ramos, de côr preta,
com 44 anos de idade, resí
lente em Coqueiros, e Mário
Oliveira, de côr branca, com
�4 anos de idade, residente
na rua Silva Jardim.

URGENTE. Lima, numa construção ao

lado do Ginásio "Barriga
Verde".

OUTRO ROUBO NUM,
CAMINHA0

Vende-se uma casa (anti
ra ) em terreno medindo
ll,50 por 66 metros, (duas
crentes), sito à Rua Felipe
3chmidt. - Cr$ 250.000,00.
Informações nesta Redação.

ROUBO Jacy Martins, natural des
te Estado, de côr branca, de
29 anos de idade, residente
em Laguna, motorista do
ônibus de "Santo Angelo da

Guarda", tendo deixado seu

veículo defronte.a agência,
ao voltar do almoço, notou
que lhe haviam roubado um

macaco hidráulico. Desconfia
de Milton Parnplona, resi
dente no Estreito, porque o

mesmo antes havia estado no

seu carro.

O Presidenté do Conselho Diretor da ASPSC
acôrdo com o artigo .27 dús Estatutos Sociais convoca

associados para uma Assembléia Geral a se realizar

próximo dia 18 às 20 horas, à Rua Trajano, 37 com a

guinte ord"em do dia:
,

a) Reforma dos Estatutos
b) Posição dos servidores em face do aumento ,de veh
cimentos dos funcionários do EsLado.

DELEGACIA FISCAL
�: Tabela de Pagamento

s�� I .. ,N�)vE�BRO - 21 - Ministério da Fa,zenda, Po�er. Ju-
, dlclano, Tnbunal de Contas e Procuradona da RepublIca.

Dia 22 - Demais Ministérios.
Dia 23 - Procuradores de ativos e os que não recebe-

CÓDIGO,
TRIBUTÁRIO

A Associação Comercial de

Florianópolis está convocan

do seus associados para !lma

importante reunião que se

realizou ontem, em sua séde
social com início às 19,30 ho�
ras, quando foi discutido o

"Código Tributário".

Antonio Matheus }{l'iegel'
Presidente

Ondír Joaquim de Carva
lho, .resldente à rua Almi

rante Lamego, 114, queixou
se de que na noite, de ante

ontem, roubaram de seu ca

minhão um par de farois
com os respectivos aros. So

licitou a presença d� Policia
I'écníea, visto haver impres
sões digitais, suspeitando ele
seu vizinho, já qualificada na

Polícia por crime de' roubo.

ram nos dias acima.
Dia 24 - Ap03entados definitivos.
Dia 26 - Aposentados provisórios e sal.ário-família.
Dia 28 - Procuradores de inativos e os que não rece

beram 'nos dias marcados.
Dia 29 - Pensionistas militare'.3 e ,provisórios (meses

ME������!�iOS A ,p r a ç a', ::z��ir:ro:
ep��:������� civis (meses ele novembro e

Visando en1belezar 0'3 nos-
I DEZEMBRO - 2 - Procuradores ele pensionistas (me-

sas logradouros r.úl:::llcos, a
'

ses de novembro e dezembro).
Prefeitura Municipal de Flo- THE SYDNEY ROSS CO. comunica aos distintos Fre- Dia 3 a 10 - Os que não receberam nos clias tabelados.
rianópolis instalará um cha- gueses desta praç?- e do -interior que, por, motivo de inte- NOTA' - Os inativos deverão apresentar ao ltíncióná-fariz com iluminação no Ja� - rêsse adnlinistrativo, fechou os seus depósitos estabelecidos rio pagador o título eleitoral ,ou documento do S . Dr. Juiz
dim situado defronte ao em Florianópolis, onde el'a representada pela conceituada Eleitoral ,para anotação no verso do Cheque.
Quartel da Policia Militar do FIRMA IRMÃOS GLAVAM, que -sempre lhe serviu com 2. - As pensionistas estão dispensadas de apresentação
Estado. Digna de registo esta 'eficiência e honradez. ' de qualquer documento em virtude de decisão do Tribunal
atitude do Executivo Munici- Prosseguirão, entretanto, sem qualquer interrupção, as Superior Eleitoral.
pai que, assim, procura dotar relações comerciais com a conceituada freguesia, que será' 3, - A comprovação dos funcionários ativos será feita
Florianópolis de jardins e visitada pelo, corpo de' vendedores dos produtos Ross e pelo respectivo Chefe, juntamente com a frequênCia do
praça� con'dizentes com o Winthrop e atendida com a devida prc3teza pela Filial de I mês de nàvembro.
grandioso surto prOgreSsista: PÔ,rto Alegre - 8!venida Júlio Castil�os, 48 ,- 40 andar e.1 D. F. em Florianópolis, 9 de no'vemJ;lro de 1955.
por que vem atravessando a caIxa postal n. 650, onde espera contmuar a merecer a, sua I

Jone da Costa Melim
metrópole barriga-verde. I costumeira atenção. Delegado Fiscal-Substituto

O AUMENTO DOS
MILITARES

RIO, 11 (V. A.) - O Ga
binete Militar da Presidên
cia da Repúbli-ca completou
;L documentação relativa ao

aumento da despesa decor
�ente nos novos padrões de
vencirnen tos dos militares.
Essas informações foram on

tem enviadas à Câmara dos'
�)eputados em resposta a um

:equerimento formulado pa
ra instruir a tramitação do
.rojeto que ali se encontra
.nn regime ele urgência.

Comunicação à:Praça:
o EXPRESSO FLORIANO'POLIS LTDA., transporte de

.eassumíu, esta tarele, SGa

adeíra no Legislativo Esta
Jual e apresentou relatório
la Comissão Parlamentar ex- cargas em geral, tem a satisfação de comunicar aos seus
terna que averiguou as írre- ínumeros clientes que instalou em Pôrto Alegre á Rua Co
.ularldades havidas no CC- mendador Azevedo n. 64, telefone: 2-37-33 "RIOMAR", a
mércio de trigo no municípin sua AGENCIA, onde espera contar com a preferência com
ie Canoinhas.

I que sempre foi distinguida. '

O deputado Franci3co Can- Outrossim, comunica o Expresso Florianópolis Ltcla.,
iani requereu voto congra- que os seus serviços nas praças de CURITIBA, SÃO PAULO,
;ulatório às auto','idades e RIO e BELO HORIZONTE, vem sendo mantidos ri,gorosa
)OVO blumenauenses pela; mente em dia, cuja'"pl'esteza" segurança e rapídez sempre
�la'ssificação ele Blumenan' caracterizou a organizítção do

'

'amo um dos cin,�.) mUI" EXPRESSO FLORIANO'POUS I,TDA.
)rogre_ssistas municipi')3 do Florianópolis, novembro de 1955.
3rasil.
Na ordem do dia, f01'9)11

lprovados várIos pl'l)jl';t'JS ele
:eL CONVOCACÃO

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PU'BLICOS DE

SANTA CATARINA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


