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_ historia completa dos unimos acuntecimentos.. Nu �onDresso. A .. resistência
..•. ; de Lolt. Nerêu na Presidência. O Ministério. Oulras Nolas .

. � ,

Os acontecimentos polítié!).militares, relativos ao ao chegar à sala onde devia I estranho se tratava de sua arma ao coronel

BatiE:tUj
ordens, aparecia tambem o i gresso Nacional embora a.

;.mti.g()�pe�::p�r �o�ivo da c�nsu�a inic!al dos r�dios _e,
i ficar deti.do, o generai l�tehe-1 posto-chave, qnd� mesmo Teixeira, seguin:�o. p��ific,:,- coronel Urárai �,a�alhEí.e:,: obstrnç�"o, de alguns elen:�n

resta (!aPItaI pe1'l� falta de jornais do R10 de Janeiro, nao ! goyen roí acometido de uma' normalmente devia haver mente, para o Mínístérlo ca ccman
...
<1ante da Policia Milí- l tos da.·UDN, como os cte.()��·

". ão de; todo conhecídos do povo; ou, quando menos têm I crise cardíaca, que reqner'�lll certos cuidados para a pro- Guerra, onde se encontra de- tal' _do Distrito Federal, q�� I tad�s. Afonso A.rin?s.' J()�O
_')ara ele Ignorada a sua' sequência. I

seu imediato internamento servação ela ordem pública o tido. é hoje uma das Fo;rças mais I �grlpmo: Eman} Satlro, �:!a-
Para .. atender a essa lacuna e também para do- no Hospital Militar do Exér-

!
coronel Batista Teixeira en- Ao amanhecer, de ontem, díscípllnadas do pais.

. I no Martms e Adauto Lúcio

':!umentárlo�, damos na presente edição o relato dos aC011· cito, para onde foi removido centrou, na chefatura, de, Po- dia 11, todas as esperances NEREU E FLORES DA

I
Cardoso, processou-se, com a

;edment!)�. ç�lminantes da jornada contra o golpe e tam- em companhia de 1oh� filhos.llicia apenas o coronel Adau- de reação ao movimento che- CUNIM, maior liberdade de discussão,
lém outros, fatos; que, pela sue' relevância, não importa A êsse tempo o gen. Lott to Esmeraldo, delegado da fiado pelo general Teixelrn Concomitantemente, de.>'le: encerrando-se com a apllca-

:á deiwis;e1lli, de ",constituir novidade, estava absolutamente senhor Ordem Política e Social, pre- Lott estavam desfeitas. Isto .a madrugada, o deputado I çâo do Parágrafo primeiro
.

da situação, Como um dos parando-se para recolher-se, porque todos os postes-chá- F'lôres da Cunha e o senado.' I do artigo 79 da Carta Magna,

O <iÓ�O I
Mascarenhas de Morais cum- primeiros atos da aegurança, o que não pôde rasar por ter ves do Distrito Federal

•.
bair- Nereu Ramos, respeetíva=

Í

ante o impedimento do sr .

. ,.... prlu em parte, a sua.•nlssão destacou o coronel Felisberto sido detido. Entretanto, ,em ros e ruas, subúrbios e ::'lo mente presidentes da cáma'l Carlos Luz, em lugar Incerto
RIO,. ,�2 .(V;A.) - Passado no Palácio do Catete, con-, Batista Teixeira para ocupar questão de cinco minuto;" centro da cidade, estavam S(,- l ra e do Senado, tambem em e não sabido. Em consequên-

o imp�,6to dós acontécímen- duzindo pr-esos para ° Palá- militarmente a chefatura de chegava o coronel :v1.enezes' lídamente guardados por �ôr-l
íntima colaboração com r) II cía assumiu a suprema ma

tos, vãp' sendo revelados à cio da Guerra �,110VO minis- ; p.olícia e prender o res:t:H�(:t�vo Cortes. .pre�o também .de ças?o Exército, que h�v";_am gen, Lott, passaram a can '0- gístratura da 1����0, sob !:l,'"

impre.nsa;à;s ultírnas ocorren- tro da Guerra, ja empossado, I titular coronel Menezes (:01'- ! surpresa, peio coronel Batis- descido em grande numero
I
car Os membros daquelas plausos dos proprios adver

das' v'erHic�dàs nÓ Paláclo do mas que não chegou a entrar tes, outra autoridade do pas-I ta Teixeira, pretendeu esbo- da Vila Militar, com a adesao duas casas do Congresso Np.- sáríos, o sr. Nereu Ramos, "o
cíi:téte,· qua�do O ex-presí- em função, ,general Fiuza de . sado governo e que era apon- çar um movimento de rea- da maioria dos almirantes e I cional, para tomarem medi- mais liberal e o homem de

rie-nté 'Carlos' Lt1� resolveu Castro e o general Alcides I tado como comprometlda na I ção, alegando a ínconstítu- brigadeiros, os quais passa-I das em sessões extruordlná- maior espirlto públíco da Re�

tomar' uma.décísão no ramo- Etchegoyen, que embora a-I articulação do golpe que, ao cionalidade do ato ela sua de- ram a colaborar com o freno rias no sentido de recoloca- I públrca" - na expressão do

50 caso dcHJél. Mê-mede a. fa- presentando sinais de enrer- l que se informa, se pretendia. tenção, �oi entretanto COllti-i-Teixeira Lott e seus auxilia- rem o país nos freios eonsL�-I' s:nad_or udenísta Argemlro

vor, deste' oncial e contra c midade, ali se achava. Logo! desfechar, Ainda que pareça do e sem resistencta entregou
I
res diretos. Como esteío de tucíonais. A ação do Con- Flguelredo ao se pronunciar

m������ .�.�!�m�m�����;·Agu�ies'p..con1ie-ci1l1entos em r-
.......· ..........................···....-; . { B�-·_··
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° Senado referendou a deci-

ordem cronológica assim se'
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são da Câma�a dos Deputa-

descrev�m:, ao anoit.ecer do o! RuLen. de � �:O. m�ls anti!:;@D.sa-""dos..dia l(�;,.o general Lott, com- \ V 'Wã J S C I

pareceu ao Palácio do Catete � Arruda Ramos
J t:�:� no � e • at'ir! na �

I
NA CAl\'IARA E �O'SENADO

parã 'st'lber a decisão do caSQ t GERENTE � f1�::J�. A nO �{Ln � i _Tratou-se, entao, da ql!e�-
do coronel Mamede. Ao che- � pIl.." , tao da posse do novo presl-

gar, já ali se encontrava en1 '1 DominlOS F. � C � �: dente da República. O ger.E�

outra, sala, o ge-n:f.ral Fiuza � de Aquino .. � M. 12a3.24· .: ra1 Lott nu:na �titude que o

d,e Castro, já então convida- ;. . � � 'oI enobrece e as Forcas Arma-

do para (J cargo de ministro ':..;..,..-_.........,...-...........".�"., .... ·"'..."_O�'v.....• ......._.._........·�M.........W.-.P.....!.. das. declarou tax�tivamente
da Guerra. "Presidente, o se- Edição de hoje - 8 páginas I . Florianópolis, Tel'ça-feira, 15 de Novembro de 1955 Cr$ 1,00 oue' O único desejo do Exér-

nhor tem quatro Soluções pa- xito era a preservação Cl.l

l'& ó caso: prender ° coronel legalidade e do regime demo-
.

�:;;::.� X::��d:�r���a� ��= =,O - Brl·gad·e-Iro . fo,-
.

p·aro.· &··8S8 OS PRIMEIROS PRONUNCIAMENTOS �:�!�COo'd��:!��t�e�ã;�e ;���
'olve-lo ao Exército e eu o n.O �"'D!1" ""IN -NTE �U·R[i J D À �lÍns ça. Quer, e nisso são concen-

punirei; ou, senão, demito- ti
. �)1t'l: If'� � � i: II • ,'� �� � �m�,_ ' �,;,. f) 1\.�U trados todos seus esforços, a

O Brigadeiro Eduardo, rnes 1 p�i'essou de Cumbü.;·, (·'\�,.'rtl' di"I!tamente para (J f... ij " .....il.._ !LI -- i .�- .. IL. - ..r'il.

m·e".
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Gomes apresentou-fle ao bl'i-1 à tarde e'e Gntem, após cO"-. lVfilli.stÉ'l'Ío da l,<::ronáutic::t. No Se.nado, ao ser [l,provDda a resolução que o 1n- grandeza e o progresso do

. O.,Cx-pre", t�n � ",r 0tiS UZ I gadeiro Alves Sêco, que o I tacto'l ""T' o �eneral Henri- 19. fim 'fle rVH:;::entar-se jU:l°o vestia na Suprema l'/lagistl'atura, ° Senador Nerêu Ra- país. Por isso, apelava pam o

l�r�e.nidtou en .ateo .

que ve�ell SlJ.bStituiU na pasta na

Af'-I ,:\.!" Tf'ixeira Lott, ministro' tamell'tt" (";111 I).� seu& pilob.; Imos, emocionado, proferiu as seguintes palavra.s:
Poder Politico para que, cJen-

ueCla o man r o corone (,
.

\ tro da Constituição, o no'/o
.

dE' IS' í
ro.nautica, à tarde de ontem. da ''';U!'') a sendo orientaoo,' dos jatos _da FAB para aque- "Tenho para mim que minha investidura na vice-pre... .

Mame e na sco a upe ror O --
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d t d l'b
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d presidente assumisse imedia-
oS 1 to 1
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-' ,e_\ ...m1l11s.1'o c egou ao MI-1110 sentdo oe ru'Inar o a,�- til. lJ�'·.<.e. SlC!enCIU o i:lena la me lmpe e omar e 1 eraçao e ca-

ue Guerra e s pe a. conv c- .

t" d A. '

t' I 't
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d"d 1 E· t d 1· 1 d ..
' -' tamente o governo.
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çao em. que certap1ente esta� e.ompanhadn dos brigadei- I

E
A liberaç'ão do Senado, que aprovou a l'csolucão da Câma- I

DepOIS cta ana Iset.,.e .IVO>l:-
V" de "'ue o br'g-.adeiro Edu
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1'08 Gervásio Duncan (ex- rJ""· Seco
ra dos Denutados. Neste momento pesando as responsa- ,

o
-
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,

ardo Gomes e o almlrant.e 'f d ""')\trTi'·" iii"
. 1

.'
bl'll'dadps -do Congresso Nacl'011al, l'e'vanto os olhos para

da qu.estao, o sr. José Mal'J,.fI.
Amorim do Valle!gurantiriam ,ne:. o J:i'i\'rH;:�), n<�;�lO. ce J ,.._, __

.
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1 d d Alkmm �,centuou que o For.

t 1 t d f' j ir
.OUZd e f e .. o e J1.1anOe o eu e peço a eus me apon e o camlll 10 a paz e a .

,a a o e que oram nsp a-
\,f".d l' d f" ".' '

d'
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Nereu Ramos, como 'ylce·,p,e-

'" D d·
I

t' f'
,u<.ce O, a em os o.IcIal". O d t d J

-

A
.. S t" concor la naClOna . .

d
l"O"'es a:n o-se por sa ,1$ e1- }'

• sr. epu a o 030 gn,pmo, ecre ano s.ldente do Sena o, era a pes-

t
'.'
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1 T � i L tt que Se lavwm soJidanzad') I
x x

o, o gener,a eJ.xe ra o· ...

'1
.

d C
Gera.! d-a U. D. N., no dia 27 de: outubro, !�lan· soa a quem, ctevia ser entre-

):etlrou-�e do Palá.cio do CO$
e com e c !,;��UlpO PlaraO um·

do à rádio Globo, declarou
. 'l�e d� TODOS OS '

x

;!-;"s.� o·" _"....• .g:ue a-chefia do.go�rn(}. !le-
.

t !'
.

.

f bka, �n1 .>ao au o. Cll-
ES"" • ·D08 Ih I

. -;-.3=1'
� � "ii .... �_ d .. A ("t.' aS8nmú" a _Pres.idênc'a.. '.

da P.,f'-1' lJ;,lle�>.; �n.." _ ;:U.

I d bl
r,'1 e.l}"a i mesmo .ln ormou .
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_ . :

_.�, \_'-11., e. c l.��ranf-u� ��s�� .uau. e-:..... -." pois de reso vi o o pro ::'!ma,

aes l.:jr.nàUstaa q1.l�'Mnba dei.
c.ontl·O te're ltlgar J:l..O ganme-!' IW' nl.e_it. dQ -,lia .3.'

-

N.el'ê 'nãmos:-. h' ,

.
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N t dirigiram-se nS srs. Jose J�riá-
.' ,- .

.

.. te no ministro Al ....es Seco ç: _ "C011tO, amda OJ0, pouel' . a.ar l'�açao. ee c ,
'k' F-I � d C ,�h

':ado ao pasta da Guerra e seu _:1-. .:f
- '"':.,.' A propósito, o dr. Fralwisco GaBotti .diri·

'd" F
" 1 na Ai mln e ore;,; ,a 1 .. , •• a

�

,

, ." _
�.... " 1J;;rtii;lec�muo aos pr1l1Cll)1()S· momento atenaen o aO apelo que me e �8!!O, apenas c.e- h· d' ... r;'

. <'''"'ztit.utn sel'la'1rgerenal re- l' I giu·lhl') o seliuil'lte tdegrama: I .', • f
. , (que c eo-ara enOja ao �vil·

�...,�
d --Fi d' C ; R

formr.iJ$ da discíp m3 mI j. �

vo dizer que aqUI estou par2 cumpru' o dever que me 01 1 .

t" d'" G �). r;',
lrma o .. llza e as 1'0 u�

ta
Deputado João Agripino, impôs+o nela Câmara dos del)utados e pelo Senado Fede- i,

ms eol'lo .aN uenRa,
,( val.}3,-

1\a�ao-;par-a a su� resi.denc:ia>
< r. Secretário da U. Do N. •

.
•

. . A ra sr ereu amos foi

d i d· bia
'l.Ji.�l·oís de ol'r1enr..r que o

I R.tla Assenlh.l:"l"" 51 _ RTO I ral, a qHe tenho a honra de pertence!". CU'11pr;rel este I' N' d
i 'ouco elJb Si ec,? o ma.- - � '" - -

.

d
'

'N
- . I para o cena o.

'achal Milscarenha.s de Mo. brig"deil'ó ·Eduardo Gomi:)� Ouvi ontem na Rlidio Globo sua declaração: dever, na. certeza e que vou serv.,r a. açao c01� � pedl1'j Convocados os depnti.;.d,)s
ficasé'\e a vonhtc1e, o novo s'1.nYento em Deus, para que me ll1spu'e o Camilll10 a _ . ..'

\Lis; e os generais OdilJo De- "de todos os Estados chegam reclamações ('ou- ',. . "

.

i para' uma sessaO extraor:.ma�
.

Z
' .... 1 d C t 1\(1' mjp..ist.�. () disse-lhe que podi? tra f""u'�e U<". S eleloç,.i":.es de 3 da O'l·f_·l!hro·". Q·ual:. concordlU n "ClOnaI . I' 1 h-

. , ,:;

_z, eno", O a 'os a, J.,�en-
t0ptirar, �e ')ara sua resldê ;..

"" u."
...

" - "._. -
1

PROCLAMAÇÃO DO SR. NEUEU RAMOS : �l� pe a m� a e"A�.; ílel,al':_�
es de MoraIs, llidioColônia,' dade candh:lato Governo Estado muito grato ';' n 'bI' N 'R rei.; para uma 8";::;,, ....0 à ta.

cia onde.: :: guardaria a desl.c;· .

I
•

B O presl(lence da. nepu. lC3, senhor "ereu .•amos, ,"r.

'�U�U3tO Correia Lima, Peixo- ficarei se pl1d�r informar-me. se rmeu oro -., . _ de, anrovou-se, por ,,/);) eono

';) Kel-er, Maurell Filho e ou- nlH;[W J�e seu nOJUe para nlJ- nh�'Ílsen, Governa.dor Estarl() S;mta Catarina se pr0l111nClOH om�m apSeg�l,r:te .oraç,ao F,ao 1;bov1.o: tra 72 votos, e 43 contra 9 .:')-
I h f 'lit

. va c J'cigi ão. I, . ,. 1 t f d d't l'
-
." Ao assumIr a reswenCla oa .epu lca. em cum-

t
- .

1
.

d'
•

, .-:05 e e es mi ares, os quals aCJ1a en.re os que re a am rau e I as e elÇoes I.
-

. - C� d
- acao l10mma a 111 1\3aC30

lhe fiZ�r�m sentir a neeess1� 'O l:.:·jgndeiro Eduardó GJ-
Certo sua resposta, en.vio corrli�is saudações. i pnmento a uma dehber� çao aprovada pela ajUdara �s do' vice-pre8ide�te d.} SeÀ;a�

J' ·N.��"",.·"""".oyo..w....�_......oA.*""""" • •

G 11'" Depubdos e pelo senado Federal, ocorre-me o ever ·ue
d N R 1 O

dàde. Ua· rea.çl',o, pois maito

'O E S T A D O F'l"allci�co BCUJamllll li ott! •

,fale'.r com sinceridade a todos os meus concidadãos. dO, sr. erepu ecueml'tOS 'elo:' �tcl·tur-mais ·0.0 que a SU(;l, autorida- x x I . . _ o com o r ·0 .1.,,-

de o despacho do eX·pre· E I 1" d ho�e x,
Nil.o PO$SO cl,;smentIr colnvlccoes,. �l:e ,me ,na�cera:n cional, para Pr€sidencia. d9.

jenté Ca-rlos I.ui feria o re-
I' ;�dsen(N� � {'!1�

e

on�a' Claro está que êsse telegrama não pôde ser
no espírito atraves de um� _arga 1 ,:�jS enCIa ue. nO�1em RepZlblica.

"',ula""ento. dl·�..clpll·n';r do ��. '.erdla o. aCIOna, ã(' I;d'" 1°1 T g l'd ACO púb1.ico, para quem as poslçces pO.lLlCaS, por mais e eva-

�........ • o. -l". responc H o. .eve que ser en o I () em se ... t d
.. 1'. De 1<'1 "a . f gra' o a eOlllemo,aç () [, das são oportunidades que encerram sempre, an es e

A POSSE DO PRESrn��NTE

�:
�r.c 'L�;_ .

d' p.ob t e ;u�,.r� .16Qo aniversá.rio da PR(I· �"'''.�••�tel''fII'''1IK10eeee".....*al!'.MIH''QQi)���\1! ',' tudo, compromissos de bem servir à coletividade .

. 10TaS.ne. e a �s, em s ..::\ca CI,A1\1AÇ.�O DA REPu- E nesta hor3, de graves apreensões nenhum serviço No Palácio do Catett:, rea-
da com aqueles ! compei1",el� .

BT IC A � l.
.

t l D IAI�1r.: NO CATETE.

1 I tt' > " fia0 Mu\'era ,ra "a-
.

L I
.. lhe será !"l,ai.s prestinlo,so. ('q�e o de assegur.81.' a,paz a to- lil;lou-se às 18,40 hor::.n de

0S de arma', o g-en-era • .;)
. ,

N.
" •

."'
_ ,

d�cldiü reassumir a �iireção l�Q na �cdaçn� e n ..s �(:-
• >II

• dos os eSPlntos sem dlstmçao, e 2, tranqUllldaae a todos ontem, a cerimonia d� possEl '

d� '�-ta da Guetra.. a fim de emas de8�e JléHiHll que �o:. I�lO. }.} (v. 1:.\ - O pr ,- I ,li' .1;llIeü·'l, d. J.� n� de Ea'- os lares da grande família brasileirb.. do sr. Nere\l Ramo,>. !lO car-

.

,..
.

,

1 tará a Circular na pro;,:!- sir.el:te ?\erê1.l 1::!'tmos rel;,'- lN· ("an�::r� . I Jam;jis soube desempenhar post.os de Govêrno_, des go de presidente da Rell:;:'
deter.Iumar medidas que sa •

.' t f' d' 17 ben, ontem, ft �élJ de, no 1,a- ;.15 dUIS }; llf,1 :'.:!S catarme I· m·el'ece"'do a lei ou menosprezando ° culto do Direito, s 'o11'ca, em n ....<lrcicio, em subs-
. vas.sc.in a tempo q.. orel'em. o as I· ��::lra, la. .

,
1'1 • <vA'"

... - ;;8::; n'.antiverarit· (0rdial p.�,� \ujos moldes me afeiçoei. ,. . tituição a:o sr. Carlos Luz.

�!n.ittt.UiÇões. Enqu_anto. em! O U'NICO Li-.�h) do Cã1d0, ;, visita .J'; :esti'fI n'J <.iél[ÜO de Despa 1 Menos, porém, ainda, o saberei sem atenção �os pre- ° General Henr.iq\le Teixeira
,çespaçõ de tempo mfenor a

I C�lrdeHl Arcc:.;upo do Ri-; j (·h�:-;.
-

� ceitos cristp.os em que fui educado e que me tên ensina- Lott, ministro da Guen'a leu
duas-horas o gert�ral T.ei:KeI- I W0. }.1 n,:, A.) - O Ufll· do a tel: em consi.deração a dignidade hUP1Rna dos meus cl f

.

1
ra Lutt S.e comuhlcava com .. I . t; ct-,\ TrD"� q le

I ..,.��_ ...._........_ ...............�_..........__......�_.......�...._
o termo .e posse, qil� m 0-

•• ,; > • ('". [eDU :J.{I'" • u� l� . t seme1.hantes e, por isto mesmo, com maior razão, a reg· go assinado pelo ;:lOIVO presi-
todOS.()B comand�nt.es milJ-

.. ,..
"

·j·,,'·or ('n moçato ,.1'1 I O SR JORGE LACERDA
.

d °d ,- , ->.

. b 'Ol,L'll ., .<v,.. ,'<'.1 ,.

•. J "
•

peitar os direitos os meus conCI anaos. dente da Republica, ü=PC1')

tare.s�.(io. pais, !l. .sol.utamen- "',;!;,n"'.l'a.• ·l"".·'lo. !1t'.3)' fOI' e.lltl·'·
... 1 G" -·t t
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A breve passagem pe_o ovemo nM me p"mu e 1"ea· pelO general Teixeira Lot

te fieIS a sua -auton ade, o,
'UL' (I G"vi;t co ao Rr. Ner:m ESCONDEU SE'

.

't t' f" J'
.. "

marechal Mascarenhas de g " .. T' M' .'
1izações admmls ra lvas, mas con 10 em Jeus'que o; mas

I
e, finalmente, pelO sr. F.o'.'es

.

di!'
,

P
". Ramo.:>, fOl I).i r. vose aI U, \

-

• da minha permanência à frente dos negócios públicos sc- da Cunha, presidente da Câ-
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'dp d' f,n· Ef,tac!c. Ci' ._.ago�s. Dos 72 deputados que, 'na Câmara, votaram rão declicsdos, com todo o devotamento, a resta1Jeleci�l' um mara dos Deputados. No mo-

do. Cat-ete, <:om 01 �m .te
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do à última noraí ainda teve d ..... rens�l1�nw a Eua cu. elfa da U. D. N. xo, em benefício do Brasil, um apêlo nesse sentIdo. ral Lott e brigadeiro Vasco
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lânciâ' dirigindo-se ao Minis- ''l�,I' p0sse a:) governo r,e Deek, Waldemar Rupp .e Wanderlei ·Junior,
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são instituições nacionais destinadas a defender a pa-j' nhas de Morais, geu:,,:aís i�ll-

(ério da Marinha, onde, ao l\H\!J'.....• \l t'.1'] a favor. omitindo-se o sr. Jorge Lacerda, que não teve tria e a garantir a Lei e a Ordem - espero, para o bom clides Zenóbio da CO'lta, Sal-
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coragem de, com o seu voto, defender o cargo, desempe!1ho da Alta Magistratura em que fui investido e I danha Massa, Mendes t:e Mo-
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1 t contra o golpe. lobjetivamente dos patrióticos propósit03 que me animam, I raes, Floriano de Lima Hrai�

panheiro_de res1Btenc 30, ,eve, .- NOS E Id Não quís, por éerto, ficar na esquerda da contar com o apoio do nobre povo brasileirõ". ner, além dos srs. José Ma-
a decepça.o de ver em esa� I

_ lento o titular dà�u.ela pasta,
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U. D. N.! _.- - ----------- ria Alkmin, Apolônio Sa!e""

almirante Amorim do Valle, Essas fraquezas, num homem público, com
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e outros deputados, senado-

as responsabilidades que deve ter quem quer
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que opinou como recursotex-1 governar úm Estado, são recebidas melancólica- [. S �� I 3... t1>, da Marinha e da Aerc�
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:r:!Od��h�� f:�g���Ult�=, " maria-vai·com·a·s-ouíras, que fugirá à respónsa- receu, ontem, ao gabinete do marechal Mascarenhas de i APRESEN'l'ADO AO EXER�

ró 'folontel'ro de Ca.stro, chefe' bilidade nas horas difíceis para agradar ou não Ministro da Guerra, a f�m
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!vloraes, com êl.e, 'Palestrando CITO O NOVO PRESIDENTE

'" .ln . , dI? de solicitar. prorrogação de longamente, em companhia Cerca elas 17,'3.0 horas che·
. do gabinete civil� cor.onel.l.u- r' desagra ar aguem.

randir Mamede e o lomalls- i Exemplo a seguir, no caso, foi o do deputad sua licença do Exército, a do ,general Humberto Caste- gou ao palácio do ExÁrci.1;o (}

ta Carlos Lacerda, chefe' in-- i �::f�:II�:��ul��'1)veor��rn;t;hÇ:s�'� do Muniz Falcão. Eleito governador de Alagoas, expirar no próximo dia 15. lo Branco. Comandant.e
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da- sr. Nereu Ramos, qu� acaba-

tel.t1J>tual "a nova ordem, que.
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,,� q'ueria estabelecer. "'Ta "'u- do. Exllom sempre 0$ çoncellua· elra para vo ar con I. '

.. .. �... dQS plt.ULASNlrAt.I;l:ANTES (COr b d t ctt
-

d fi MI' 1
.

t d di'
Gêneta QS, ij.utori4�üe �upre· q. $Q"�u.) '"arg V�RMINOSES .. a!'lsim, O novo mandato que rece eu o povo. que se encon rava no a e e
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO

a mobiliária Miguel DauI
Tem a venda
Uma càsa a Avenida Mauro Ramos
Uma casa a rua Visconde de 'OUl.'O Preto
Uma casa a rua Deodoro c/13,50 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 Mono do Geraldo-Estreito
Duas casas e eum terreno para loteamento no Morro

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

cipal.
16 lotes no Bairro Butiá,
Uma confortável Casa na Avenida Hereílio Luz.
Dois apartamentos (parte financiada).

:PRf -VESlIBULftRES
PARA AS FACULDADE8 DE DIREITO, FILOSOFIa,

MEDICINA, FARMÁCIA E ODONTOLOGIA.

;CURSO:BOSCO
Matrícula: Livraria Líder, até 31 de azõsto,
Informações: Local acima ou pelos telefones 2316 e

8661.
Inicio das aulas: 1 de setembro.

ADI> ." Cr' 170,00
Semestre Cr$ 110,00

Nr Interior
Ano Cr' 0,00
Semestre Cr$llO,OO
Anüncí , mediante -ontrête, DR. CARLOS ENGELSINGOS orilCin-lis, mesmo nio pu· Regressando a esta Capital reabre seu Consultóriob licados, não serão de- olvido•.
A direção não .e responaal ilIsa a partir de 2a. Feira, dia 31

pelos conceito••mitid". nOI .:'- � Rua Deodoro _ FlorianópolistllCO' •••Inadoe.

MINISTf:RIO DA AGRICULTUkA
.

SERVIÇO FLORESTAL
DELEGACIA FLORESTAL

REGIONAL
"4CORDO" COM O ESTADQ Dr;

S&NT-A CATARINA
-

A V.I S O
A Delegacia Florestal Regional,

no sentíde de-coibir, ao máximo pos
sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de ímpe
pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que
acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção
de todos os proprietários de terras e lavraderes em geral,
para a, exigência do cumprimento do Código Florest;al
(Decr. 23.793 de 23-1-19�4) em todo o Estado.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MA'l'O
Nenhum proprietário de terras ou Iavrador poder.i.

.

proceder queimadá ou derrubada de mato sem solicitar,
com antecedência, " ueeessãría licença da autoridade flow
restai competente, conforme dispõe o Código Florestal em
seus artigos 22 fi 23, respectivamente, estando Oi! Inrratores
sujeitos a penalíéades,

REFLOREST I\l\�NTO

o ESTADO

Esta �epa.rtição, pela rêúe de viveiros florest.als, em

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

mentes de espécies florestais e de ornamentação, para for
necimento aos 2,gricultorcs em geral, intereâsados no reflo
restamento de suas terras, além de prestar toda ertencaeão
técnica necessária..Lembra, ainda, a pcssíbílldade da ob

tenção de empréstfmos para reflorestamento no Banco do

Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos.

Os interessados em assuntos florestais, para a ohten- -O-
".

j
-

I
O leitor encontrar',

.

nos,. co-ção de marores sclareclmentos e requererem autor saeae luna, informaçóea que nec .Ita,de Ilcençapara queimada e derrubadas de mato, devem diàriamente I d. ímsdtato t
I dirigir-se às AgênCias Florestais Municipais ou diretamen- JORNAIS T.l.fun.

I o
O Estado . _ . . • • • . . . . . . . . . 1.02%-� te a esta Repartição, situada à rua Santea Dumont n . 6 A Gazeta .•...........••. 1.61.16
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(' COMP�\.NHIAS D1l

Age'"ncía :
Rua Deodoro esquina:da TRANSPOR'f.lS------

• Rua Tenente Silveira A�1i-.O
TAC .................•.. 1.700
Cruzeiro do Sul ..... .. 2.1100

-----------------......--,--.. P.nalr ............•..... I.illl
Varii " . . . .. .. • l.a21
L6id. Aéreo .....•...... 1.401
Re.l ......•..•.........• 1.li8
candinavas • •• '......... 1"00
HOTtffi

.

Lux ............•...••.•• 1.021

IMagestic . . . . 2.276
Metropol '.1(7
La Porta ..............• 8.321
Cacique _............... 1.44'
Central .. . . . . . . . . . . . . . . . ".694·
E.trela ... . . . . . . . . . . . . . . 1.171
Ideal ...........•.•...••. 1.8il
ESTREITO
Disque ., _ .

.....
ADMINISTIl&C.U

lleu3çlo e Oficia•• , l rua Coe
selherre M&fr•• n. 16U Tel. 1022
- Cx. POltal' U',
Diretor: RUBlINl lo. _AlIOS

Gerent.: DOMIN-OOS r. D.
AQUINO

Ilepre.entlí.lte. :
Reprelentacõ.. A. 8. Lc rll.

Ltda.
Rua 3enacor Dantaa. 40 _ ia

andar.
Tel.: 22-6924 --'- Rio d. Jan.iro.
Rua 16 de Novembro 128 ia

andar ula UI - SIo P.ulo.

\SSINA1URAS
N. Ca,ltal

lNFORMAÇOES
UTEIS

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

18ANCO
de C�f�ITO POP.ULAR

Ie AGRICOLA I I

���,16 .. I

F'LOmANOPOLIS - 5rô.. <:'ó.rô.rlnô.

INDICADOR PROFISSIONAL! .

Da

RO;gASTo,s I �A���;iç��RMO
-

Com prática no Bo,pU..1 816 M t D I C O IDR I LOBATO DR W.ALMOR ZOJIER FraLci.co de 'Aaahi e.a anta Especialista em moléatías de Senhora. e vias uriDá.' -

I' Can do Rio de J.nelr. CLINICA DE CRIANÇAS
.I FILHO GARCIA CLINICA MtDICA ADULTOS nas.

Do••c•••0 aparelllo

rel.lratórtO!
DI'lo.... vela r.eu!.". 1(.. CARDIOLOGIA -,

Doenças Internas Cura ·ndical das' infecções airudaa e crollJcas, doI TUBIlRCULOS. do••1 •• Ifedld.. .. Vai"..... Contultório: Rua Vitor ·••1- aparelho a-enito-urinário em I\mbos os sexo••RADIOGRAFIA B RADIOSCopa .1c1.41e II> 8r..1I reles, 22 Tel. 2676. CORAÇAO _ FIGADO _

,'DOS PULMO.S

I
Ex·l.lerno ,"or concu'o ....- Horários: Seltunda., Qo..rtaa • }:UNS _ INTESTINOS D,)enças do aparelho Dia-estivo ti do ,iatema ••rVOllo.Clrurll'11I do Toru terDldace-Eacol. Sexta teiras: .

Horário.1 101;' ás 12 e 21L ás 6.- JU:DICOS - ; Formado pe,l. f'.culdade Nado- (Senic. do Prof. Octino'" Das 16 às 18 hor... Tratam�nto moderno da 71o 7:1
_

CIRURGIA JLtNIC.l inal de Medlcln., TI.ioleel.ta. drieue. Um.) Residência: Rpa Felip. Selll. 8IFILIS Consultórh): R. Tir�deDte8, 12 - III, A.ndar - FOlI.:GlIIRAL-PARTOS l'ialoc1rurll'llo do BOII�UaJ li.. , Ex-I.terno do Serviço d" Clrar- midt, 23 - 20 and.r, _ "pi. 1 - Consultório _ Rua Vktor 3246 _.3erviço complêtQ • ..p.ci.li- I ri. aaa.:>a Ilrl••• ROII,!UíI L A.. P... '1'. C. 'rei. 1.002.
Residencia'. R ... Lacerda COUtlll ho, 18 _ _ (Chácaraudo da. DG.NQAS D. SL'II'BO-

,
Cura0 de elpeelaU...çle lIela ..

do Rio '-e J••elro
"

Meirell.es, 22.
MS con. moderno. m6wdo& •• S. N. '1'. Ex-illterllO � .x·aul.- MedIco do Hospital de Caridade DR. HENRIQU. PRISCO HORA1:UO: do Espan ba) _ Fone: S24R.diag�6.ticoI • tr.tam.nto. ltente

de Clr.r.... t!l. Pr.t. O•• e da Maternida'!_e Dr. 'carlo., PARAISO Das I. a's I" horas. ,....................�."..-.".................-.J'V'.....:---........�"'J"...__...........,;-"r..�SULPOSCOPIA - BIST••O - GuJm.rl.. (JU,,�;, Correa .. •

SALPINGOGRAJ'IA - m:l':'.A· 0- Cou: F.lip. SelIm1••," - DO.lNCAS D.I S.lNBO.ü - M:Jt�ICO Telefone: ConsultórioLIS.O BASAL ,Fon. 160l PARTOS - OP�ACO.S Operaçõel .- Doenç., ti. Se- \

DR. J�SÉ TAVARES IRACEMA
.. Iladlote!'.ph, ,er $.... c.rua-· Atend••m 1II0r. marud.. Con.: Ru. Joio PlDW n. 18, nhoTaa - Chni�. de. A�lllto.. 8.415

DOENCAS NERVOSAS E MENTAIS. CLINICA GERALEletroeo.gul.cio - lItalOll .nu. Rea.: - ]lu. .lMt.ve. Jllnlor, da. 16,00 à. 18,00 ao-!'.. CU�IIO de lllspecI.hzaçio no Rsidêncla: Rua Jo.6 do An-gustia-Complexos-Insonia-Ataq�es-Manias-Proble-Vlolet. e Infra Ver"UeD... 80 - Fone: %195 �ela m.nai .t.D" dll- .Hospltal 40', S.rvidor.. do ••.
V 1 P

.

158 P ICoilllult6r!0: Ru. Tr.jano. n. 1, rla�entt no Bo.pltaI d. tado. f ! a e ere1ra - ra a mática afetiva e se�a!.la andar - .difieio do .ontepio. DR. YLMAR COR� . C_arld.de. . (Serviço do frof. lI.riano d. da Saudade - COqUeiros., Do Serviço Nacional de -Doenças.. Mentais. PsiquiátraHorlirio: Da. II ã. 11 IIDrall -

CLH,ICA lllJ!:DTCA Resldencl.: Andrade) IDr.•OSSl. CONSULTAS dAlI 10 __ 11 Iao- Rua: Gen.ra! Bitttncoort n. Co�sult8l....., P.l. m.nlll ao. do Hospital-Colônia SanVAna. -

Da. li à. 18 lIIor.. - Dr•. ra.. 101. 'lelefol\.: 2.6111. Hospital d. Cllid.d.,
CONSULTÓRIO __ Rua Trajano, 41 _ Das 16. às 17.UaSI Roa Tiradentt. � - Fon. lUIS NEWTON

A tarde da. lfilO h. em di.n- DR. ANTONIO GOMJ:S OERe.idlnci., A.,..Jlld. Trom- DR te no conlult6rio ,)tu. Non.. horas.powsky, 84. DR. JOSIl TAVAP.ES D'AVILA Machado 17 :Jlquilltl •• Tlr.- ALMEIDA RESIDENCIA _ Rua Bocaiuva, 139 _ Fone 2.901.
IRACEMA CIRURGIA. GJlR/..L dente�. 'fel: 2766 ADVOGADODR. JOLIO DODf

Doen.... de Senhor.. Procte I- Re.ldencla � 1'11. Prell••nte .I!lcrit6rio. R9II!!enciaJ
VIEIRA MOLlI'STlAS NIlRVOSAS. � -- -

Coutinho 44. Av. Hercilio Lo., 11M.IiINTAiS - CLINICA G:�.RAL 10il. - Eletrieidatl. )lUlca CLINIC.A Teleton.: 1146.I Dr Serviço N.clon.l .e Do.n- 'e��n�ult�:io: �u� fV!�.r :��- ·de
...... '"I CDS .Mentai.. '.

- e e o. . OLHOS - OUVIDOS .,... &M.SPI:CIALlSTA •• OLHOS, Chefe do Ambuld o �� Hirle- .

ConsuLa.: Da. li 1II0r...m • GARGANTAOUVIDOS, NARIZ .II GARGANTA, ne Mental

I filante: .
' DO DR NEY PERRONErRATA••NTO • OP.II""Q,"Ir:3! Pliquiatra do �ocpltal _ Resl�êncla; Fone, 1.421 DR. GUERREIRO DA rONUCA

.

Infr.-VerlllelJto - NebliUa. - Colónia S.nt'Ana Rua. Blumenau n. 71. Chefe do Serviço d. OTO.I-
'\ MUNDUltr.-Bo... I Convulaotlrapi. p.lo :tl.·tro· DOENÇAS DO APARBLHO DI- NO do HOI.l'ital de Florianópoli. Formado p"ll. F.culdlld. N.cl-(T •••••t. .... ,1•••1.. ce. h d' I I li i GESTIVO - ULCERAS DO lIS· 1> CLI"TICA' ·PAlt. 1 d -oi d' .

U' id dr.� .lIIe:'"o) c. oque .. �&r lB1l�. nlll +D ��a. I TOMAGO B DUODlINO, AL•• - .� ossue a <o. O. ..... • nao • me Icma nl'.ra � •

An"lo-reU.o.eo-ia - aac_lta ••
pi•. lIalarloterapl•. Pllco,.•;_a.,.:l.; GIA DERJII[ATOVJGIA • CLI

LHOS MAIS lIIODIIIRNOS PARA
RIO dDo.B;���I.IRO• r CONSULTAS: .....rc.- I ·..:Illi ... ··

'I
-

NIC' G•• u
-

TRA'fAMENTI"I da. -qOBNNO.AS .. -"-',Oculo. - )l04er.e f
.

.,...... ta. dila 1li ... 15 àora. ''\�: \
... JIII�

da ESPECIALIDAD. Aperfeiçoamente nll "C••a 4.. DR. ÁLYARO DE·CARVALHO•• Ot..JUaola1'i...I.� (Wc:. (m.nlol)
"

DR. JULIO PAUPI1'Z Consulta. - p.la mullll.o Saude Silo _ieu.l"
_ Médico. de Crianças _

•• &atai.) Ru. ADita GarIbaldi, alqul,__ FILHO HOSPITAL. Prof. Fernando Paulino
- -:-. -

A T L
I Bor'no da. • à. li ...r.. • de General Bitt.ncourt.

d· • f n À TARDJI --r da. • ••• _ IInterno por I '''')01 do a.nico PUERICULTURA.- PEDIATRIA _ ALERGIA INF N Id•• 18 à. 1;: laor... RI:SIDBNClAl .1.11.. BOI.1(:"., J!lJs% I?ternod • 2tO .nterml·.1I n'"' CONSUL'f01tIO. de Cirurgia
I Consultório' _ Rua Tiradentes n. 9.Conloltóno: - .na VI_r iI.!- 1311 Tel.2901 e ervICO o i88. �o-en ttro °il. I CONSULTORIO _ ••e lo. I Prof. Pedl-o d" ��u.ra

.' '.

.

.. ..r.l•• II - ron. 1671. - da Santa Casa do :RIO de J.n.iro
IILHEOS nO % B.t.elo por : .no na ".ater., ReSldenCla. _ Av. Hercl110 Luz n. 155 - Te!. 2.530.R••. - .n. Sio loree I' DR. ARMANDO VALJa.. (Prot. W. B3r�idlnolli). RE�IDENCI.\ ,- F.lip. SCIII-' oidad.e - ��cola". I Horário: � Das 14 às_18 horas: diáriamente.rona 1411. . RIO DE ASSIS I

Curso
.

de n�\1roloel. (Prof. midt na 113 Tel. 1166 Prof. OtivlO Roonguel Llm. _.
.

_.'
.. _: _. _

.Auatr�ge8110). . Interno por ! �no do p nto .
.

.

...DR. �RJ�E:U- :::·.t!:r.W::latl���::::II:t::� Ini:d�n�r:;'°m!�al�o.plta! m.tar- DR. ANTON!O MONIZ oP�o;���IBS DR. CESAR BATALHA DA SilVEIRApltal de Carldad. DOENÇAS INTEltNAI DE ARAGAO CLINJCA DB ADULT � -
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FARMÁCIA DE PLANTA0
12 sábado (tarde) - Farmácia SLo 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 -:- Rmi Trajano
25 sexta-feira (f.estadual) - Farmácia Esperança
Rua Conselheiro Mafra
26 sábado (tarde) - Farmácia Nelson - Rua Felipe

Schmidt
27 domingo - Farmácia Nelson - Rua Felipe

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 ralterada sem- pré
via autorização deste Departamento.

DR. SAMUEL·· FONSECA
CIRURGIÃO·DENTISTA

Clínica - Cirurgia
PROTESE: - Pontes Moveis e

Nylon.
DIATERMIA: - Tratamento de

Dentaduras em

canais pela alta
frequencia ..

Ralos X e Infra-Vermelho
Consultório e Reàidencia : R. Fernando Machado

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

horas.
"

Exclusivamente com hora marcada.

i .! ��

Dr.VoDstantioo
Dimatos

DR. ANTONIO BA'l'ISTA
JUNIOR

CLINICA ESPEC��A DI
CRIANCA!

Conaultaa d.. II ia 11 hor..
Ihl.• Oons . .P.d�••lru.linIll9

lL .

ADVOGADOS
DR. JOSE MEDEIROS

VIEIRA
- ADVOGADO-

'!lixa Poatal 160 - n.ja!
'anta CAtaril1Q.

Mll:DICO CIRURGIAO

Doenças de. Senhoras
Partos :_ Operações - Vias

Urinárias
Curso. de apertetçoamento

- I e longa prática nos HospitaiS
, de Buenos Aires

.

I' CONSULTO'RIO: Rua Fe

lipe
.

Schmidt, nr. 18 (sobra
do). _ FONE 35Í2.
HORA'RIO: das 15 ás 18

DR. CLARNO G.
GALLETTI

- ADVOGADO-
Rua Vitor ."irel.. , 110.
lONa: 1.468 - Florianópolb

DR. VIDAL DUTRA FILHO
horàs.MJl:DICO DE CRIANÇAS

ConsU1tório: Felipe Scínnidt, Residência: Avenida
38 (d�s;14. às 17 horas). . [Branco, n. 42.

-

Resídência: Tenente Sllvelra'l' .

At· d h dte 130 (Fli\ne Jl165) -.. en .e C ama .os

Rio

Dr. .Lcuro Dcurc,

::-:...;' Oitnica Gera'

DR.LAURO CALDEIR� DE ANDRADA
CIRiJRGIAO-DENTISTA

CONSULTóRIO - Edificio J>artenon - 20 andar
sala 203 - Rua Tenente" Silveira,:15

Atende diáriameRte das 8. às 11 hor-as.
3as é 5as das 14 _as 18 horas. _:_ 19 as 22 horas.
Confecciona

-

Dentaduras -e Pontes Móveis de Nylon

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Plortanópolís, Terça-feira, 15 de Novembro de 1955
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"O Estado Esporti'vo"
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TODAVIA, O FIGUEIRENSE DARA O MÁXIMO EMP,ENHO PARA CONSERVAR-SE NA PONTA - ENORME EXPECTATIVA·
NA CIDADE PELO SENSACIONAL CHOQUE DE HOJE À TARDE

I

Levando-se em consideração a homogeneidade dos
dois conjuntos, possuidores de retaguardas solidas e

ataques dos mais produtivos, o Paula Ramos possui o

maior número de tentos com pequena dif'(!renea do alvi
negro que em' -compensação possuía a defesa .menos "e

zes vencida.
Dois titãs em confronto de tal envergadur.i "ó pude

rá sair um prélio equilibrado é emocionante com mui
- tos lances fóru do comum para gáudio de quantos pas
saram pelos amplos portões do estádio da rua Bocaiuva.

De um lado veremos l?ombra, que-pelas suas C_"CtP
cionais atuações, póde ser considerado o ponto alto do
quadro pnulaíno e um grande perigo para os guarda
valas corurártos. Vilson é outro espantalho para os go
leiros, pois com sombra e E'rico· Iídera o movimento dos
art ilheirns com 9 tentos. VaÍério, no centro 'da interrne
diária, ao lado dos futurosos Marréco e Jacv e uma ga
rantia. O trio-fin.al está muito bem constituído com Lelo,
Nery e Erasmo, autenticas promessas. Os demais: Pito
Ia, Nery e Herrera convencemo.

Teve prosseguimento, domingo, o Campeonato de dentro das suas caratérísticas de jogo. N II ataque todos No alvi-negro, o avante Carlito possui predicados
Profissionais da cidade, deÍl'ontando-se os quadres re-' bons, especialmente Oscar que demoustrou estar em 'ple- �écnico� como ni�guém, sel1.?o � maior resp�-ns�Yel pelos
presentativos do Imbituba Atlético Clube, da" ila de

I
na forma correndo todo o campo ]108 noventa minutos e

sucessos do pelotão e no prunerro turno fOI figuru pre

Henrique La ge, e do 'I'aman daré, do sub;dístl'ito do Es- Ilevando � pânico ao reduto adversár!o. domlnante. Betínho, E'rtco, Pachecrr e Toinho completam
treito. Cláudio e Jaime excelentes marcadores Adão .nuito ,co� o player gaucho a: poderosa linha de, frente do "Fu-

Vimos um jogo normal, com muitas .sttuações criti- lutador, assim como o veterano Geraldo. iOS demais es- I)·aç�o Negro". A linha média está muito bem constltuída,

cas, principalmente diante- da meta de Amaury, o qual, forcados,
-

.... ; ._.
,
[assim como o trio-final que tem no vigoroso Trilha Sj-,U

diga-se de passagem transformou-se na figura saliente Os quadres jogaram assim conHtituido�:-'
-

'_---, 'I ponto alto.
..

'

da peleja.' IMBITUBA _' Capaverde ; Paulo e Adir ; Juarez.T,' Para o. choque que se aproxima, os quadros deverão

A partida que disputaram os alvi-cclestes- irrter!o- Prof'essor; e Gerson; Nery, Oscar, Pedro David, Cha.déco "formar
aSSIm:

.

-
•

rnnos e os rubros estreitenses póde ser eons ideradu bOR, e Laudo
'

.
"

.

FIGUEIRENSE _ Norton: Trilha e Helcio· Aníbal

Houve disparidade de forças, api-esentan do-se os

'

TAMANDARÉ _ Amaury; Cláu dia �ffi:Jaime.: lia- Julinho e Wálmor; Toinho, Betinho, Car+íto, ;E'rrco ;
.

bit b f f it O 'T'., - d ·l�·' J'O a' A I' J inha i''L b t OI 'do (-'
-

11-" i Pacheco.
1m I -u- enses como rancos avoI'l -os. _ ... ll1:l11 a' c

,

- _II, 1, (,la e oqu ln 1a, e e a, - a 10, _,era (0, __ � el'y e I -

'gou sempre na defensiva, de vez que não dispõe ele sta- Jair. I � ,P.AULA RAMOS _ Lelo ; Nery e Erasmo; Marréco,
cantes em condições de luta com grandes barreiras, ('01110' 0_ íoso foi dirigido pelo �r. Laui'o. Santos, com bôa I Valeno.� .�acy; '-�il�o�, S�mbra, Ne.y, :i.tola e ,l-Ie�Tel'a.
é a do seu antagonista de domingo: Perdeu, vendendo .- tuacão, apesar de ter concedido o gol -de Nery, marcado ,HOlauo Preliminar _ 14 horas, Joge prmclpal
bem caro a derrota graças ao desempen ho da sua- reta- em impedimento.

.

<'ii: 16 horas.
, ,

guarda que em nenhum momento deu ttégua aos atacan- Preliminar: Registrou também a vitor-ia do Imhítu-
tes do Imbituba que para sair da cancha. com- os, louros ba, pelo mesll!p eS,core: 2){1.
tivemm que suar a camisa. .'

Dois tentos li um, foi Q _J:esultarlo da pugna entre •••e••(•••••••••••••••""••••••••••••••••••••••

azuis e rubros, aliás justo.
-." :;- -

AMADO-RES TR[Z·E DE UA1f\ AS INo primeiro tempcr houvé -apenas um ponto, de au- .

-., ..
'

:_.. f;::
..:�.".. . I�I__' ttJi_\j-;;,_ Pc t

toria de Lando,.aos 6 minutos, 9scalt, recebendo de Nery, - --::' ,.."

chuta violentament�salta Amaury e toca a peloia com RANTES--E PROFISSION'AI-S. '�";<1' -�'�v�'��
as mãos mandando-a na tr'avl'�. Lando, Lwm ,:ol-ocado, ue- : ,/ �:- ; L�v6u uma: 90a assist�n- te;'�:e 'in;icto �a ponta da
sita um pouco e atira com violencia, mandando o 1a1ào FIGUEI-REkISr,'. ,I

('ia ao está�o, da F. C. F" tabela, derrotando o grêmio
n�LS malhas.

-

'

.. U -

.

_

- �, . E
1" J, 1- . I na tarde de sabado, a roda- I dos Correios pelo escm'e de

Na etapa final régi'ltraram-38 doL3 tentQs, Il'n l,ara Com os .iogos de sábàdo e domingc" "ficaram sendo· da n. 3 do returno do Ca:m- J 2xI, enquanto que o Alvim
cada lado, marcados por Lfindo e Nery, êsre I�O n!Íhuto as:,seguintes as ,clàssiiiCações dos üertames de futebol peonato Citadino, de Ama- Barbosa goleado pelo Fla-

derradeiro, visivelment_e impedido HOll\·'" um gol �mula- :da Capital, nas três categorias; dores.

'I
mengo �or, 5xI foi juntar-

<'lo, aos 20 ll1inutos, 'lendo autor o extrema �anrlo, que, AMADORES _
se ao gremlO rubro-negro no

recebeu a "esféra" imí)edido, I 100 lugar _ Treze de Maio, 2 p, p. trpvleto), - O Tre7.e de Maio, lutando último pôsto, Foi êste o pri-
Como acima dissemos, o goleiro Amuury foi ,) gigan- 20 lugar - Postal Telegráfico, 6 contm o Postal Telegráfico, 'meiro triunfo do Flameno'o

te da contenda, Surpreendeu a todos a conduta do 30- 3,0' lugal� _ Il'is, Tamandaré e Áush'.�'l'I. 7
.

v.i�e.líder,
-

conseguiu man-Ino atual campeonato.
,-o

vem guarda-valas "colored" que fez intervencõe3 assom- 40 lugar _ Vendaval, 9 . );""t:' ��--:-",�,-
brasas, livrando o con.iunto de uma goleada. ....5° lugar _ Flamengo e Alvim Barbosa. 15 ------------------------

O médio Juarez tanibém cumpriu uma "performan- ASPIRANTES '���
ce" digna de elogi"os. Foi -o melhor i):)n1em do iJ:mdo visi- l° lugar _ Figue{Í'ense, 3 p. p. O GRANDE TOMBO DE UM LID·ER 8 X- Otante. Capavertle, com pouco trabalho sà;u�sc bem. PUu- 20 lugar _ Imbituba, 5

< ., : ..

<lo e Adir muito firmes, principahne:1te I) "playei''' colo- 3° lugar _ Bocaiuva, 6 '��������.;,�....,��..,.,
red" que progrede a olhos vistos. Gel'��(:1l <;. Profpbsor 40 lugar _ Atlético, 7 A grande' sUl'l)l'esa de giu ao Sados_, líder do Cam-

50 lugar _ Avaí, 8 c�rt,ame paulista foi "em I
- �

60 lugar _ Guaraní, 11 dUVIda a Clerrota que a Per· . peonato, pela dibtada eOI1-

70 lugar _ Paula Ramos 13 __

t tuguesa de Desportos illfli" I tagem de 8xO dOi�'in 0'0,

80 lug'ar _ Tamandaré, 16
- [-I---:-�4::

- :'
. '"

PROFISSIONAIS
1 ° lugar _ Figueirense, 3 p. p. _

20 lugar _ Avaí, 4
3° lugar - Paula Ramos,5 �
40 lugar _ Bocaiuva e Imbituba, n
5° lugar _' Atlético, 11
0° (ugar _ Guaraní, 12
7° IlH,l'al' _ Tamandaré, 17

Importantissimu para Pigueirense e Paula Ramos a

IChandO
firmes para o titulo, tem br-ilhado nos seu!'! últ í

batalha de 'hoje, à tarde, no estádio da Praia de �Fóra, em mos compromissos e logo mais esperam
_

brindar os seus

continuação ao Campeonato Citadino de Futebol Prof'is- afeiçoados com uma vitória retumbante.
sional. . O campeão de 51 e 54 lidera o certame com um P011-

Ambas as equipes, ostenta�do grande forma e mar- to de diferença sôbre o Avaí 'e dois sôbre o Paula i!amos.

Yen�eu caro a �errota o Iaman�aré
-

, .(
.

,.".

.,,;......
'

2 x 1, PRÓ IMBITUBA, O RESULTADO DO CONfRONTO DE ANTEeONTEM
LANDO (2) E NEY, OS MARCADORES - O MESMO RESULTADO NOS

ASPIRANTES

...........................................,

IPIRANGA 4 X SERGE 1
Numa partida amistosa, defrontaral_n-se na tarde de

domingo ú,lti,mo; no gramado do Saco dos Limõe�, as

equilJflS do IPIRANGA e SERGE.
Precisamente ás 15,30 horas, com uma assistênC'ia

regular, o árbitro, Sr. Athayde- deu início à lHIgna, que

mais tarde teria como vencedor o onze do Ipiranga, O jôgO
apresentou-se aos primeiros minutos, com pequenas excur

sões à méta aclvel'sária ele amba,s as equipes, porém eom °

desenrolar do "match", a intermediária ipirang-uis.ta fir··

mou-se, e começou a alimentar ° seu quinteto r;:ue com

ataques bem forjados, conseguiu abrir o placard por inter

médio do meia esquerda Ivan. O primeiro tempo .11Orém,
não ficaria só em um tento, pois ° mesmo Ivan, em segui
da, numa ele suas investidas, foi premiado com um belíssi

'mo passe de Rodrigues e assinala mai.s um goaI l)ara seu

time.
No segundo período, os visitantes' conseguem num de

seus ataques, o tento tão almejado, forçando o zagueiro
direito do Ip,iranga Ventura, marcar goal- contra. Os ipi
ranguistas voltam agora, a excursionar a, área advel'Hária e
em passes rápidOS conseguem o seu terceiro tento num

fulminante petardo de Rodrigues. Os rapazes do Serge
continuam lutando, -mas suas investidas são dissolvidas
pela defesa contrária. E qUàndo se julgava que I) "esc()I."'�"
da partida seria de 3 tentos a 1, o Ipiranga através do
centro vante, conse·gue armar grande confusão na área
do.s visitantes e obriga o zagueiro esquerdo do Serge, assi-

. nalar o quarto goal, contra seu "team".
E com mais alguns lances que empolg'aram a -assis

tência, pela ,maneira com que ,os seus integrantes' finali
lizavam seus ataques, termii10u o jo,g'o - com

_
a vitória do

Ipiranga por 4. tento,s a 1.
Na preliminar, venceu também o Illiranga pelo' mes-

PAULA RA'MOS 4 X AVAI1 (AMISTOSO)
Afim de possibilitar a' com o Avaí, na manhã de

Sombra atuar hoje frente I domingo, presente pequcl�o
1.0 Figueirens�, visto que o I público� Ambos os clubes
player paulaÍno fóra sus- colocaram na cancha con

p�nso pelo_ T. J. D, por uma I juntos mistos, tendo os 1011-

parti.da, o Pat�la Ramo,: con-I ros, pertencido ao g-rêmi,)
segUIu um Jogo- amIstoso praIano pelo escore de 4xl.

mo escore.

A equipe vencedora foúnoü com: Dino, Ventura e

Ildebrando; IvaIdo, Dilson e .�liatar, Manc1ieo, AIrton, Ro
drig'ues, Ivan e Hazan.

Esta pois, de parabéns, a ;sua diretoria, com mais es

ta vitória e também o seu-Rovo técnico, Sr.
com muita capacidade tem' sabido- orientar o

CAMPEONATO CARIOCA DE REMO:
CAMPEÃO O VASCO

O Vasco da Gama, vencendo quatro p:-11'eOf; e ol)ten
do ainda dois segundos e 1 terceiro lugares, conservou
:nais uma vez a hegemonia do esport,;> nálltico (":lrioca. O
Flalnengo foi o 2° coloca_do, vindo, a seguir o Botafogo,
em 30 e Icaraí em 40 lugar.

..

.

BRASll3 X PARAGUAIO'

guista.

O selecionado brasileiro" dão colo�sal, deixando nas

representado por jogadol'f:'s bilheterias a apreciável .:'lO.
do certame carioca, dispu- ma. de' um milhão e seiscen
tOl), domingo, com os para- tos mil cruzeiros. -

guaios, o prélio da Taça 5a feira, no pacaembú,.
Rome�l ...que I "Osw�lldo Cru.z", sendo bem será realizado o segunno
onze IpU,W- i sucedIdo pOIS venceu per jogo e desta feita o scrath

I três tl'ntos a z6ro, .o ,Mal":' ser''), represent�d ' I
M, F,

" (.. ... . .. o por, :oga-',
. eall?, apanhou uma mul,i- dores do certame pDullsta,

-�-

DISTANCIA-SE NA LIDERANCA O
,

_.

,

TREIE DE MAIO

.,
... �,...;':;r-�1I>.."

GRANDE "FESTA DAS LUZES" NO
CLUBE DOZE

SÁBAD,O, dia 27, cintilante FESTA DAS LUZES
com muitas surprezas e encantamentos. Valiosa co�
operação da Casa �'ELETRO-TÊCNICA", a loja chic
da cidade. Reserva de mesas na Secretaria do Clube
das 8 às lI, horas:

'

O programa d-a cintilante reunião é o seguinte:
la. Orquestra do Clube Doze. ,

2a. Conjunto de Ritmos do "BLOCO DOS XX"
com recém-contl'ato pela RÁDIO RECORI)
DE SÃO PAULO, com "show" de ACOR
DEON.

3a. TALõES PARA O BINGO DAS LUSTRES a

realizar-se no dia IOde Dezembro.
4a. Apresentação de dez MI8S e RAINHAS DE

CLUBES.
.

5a. Apresentação de 1\1:1SS SANTA CATARINA.
6a. APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATAS AO

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

, :--,- BRILHANTISMO -

�. CONVOCACÃO ..

ASSOCIAÇãC DOS SERVIDORES' PU'BLICOS DE,
SANTA éATARINA

o Presidente do Conselho Diretor da ASPSC
acôrdo com o artigo 27 dos Estatutos Sociais convoca
associados para uma Assembléia, Geral· a se realizar
próximo dia 18 à�3 20 horas, à Rua Trajano, 37 com a

guinte ordem do dia:
a) Reforma dos Estatutos
b) Posição dos servidores em face_ do aumento
cimentos dos funcionários do Estado,

.,: .. : Antonio, Matheus l�l"je:g'er-
Presidente

os

no cia, com 16 compartimento,
se- bem situada a rua Viscon-

de de Ouro Preto 49 (ao la
do da antiga residencia do

de ven- Dr. Nereu Ramos) preço

jmOdico.,.

Tratar na Rua Bocaiuv.a
_47. ;;;�.

,.,'

•

Iu!mll
CINE SAO JOSf

As 2 _ 4 _ 7,30 -:- 9,30hs.
Rock HUDSON _ Bar

I bara RALE _ Richard
CARLTON em:

SEMINOLE
technicolor

oírie Noticiário, Nac.

Preços: 10,00 ____: 5,00.
Censura até 14 anos.

·As - 2hs.
Ricardo MONTALBAM _

Esther WILLIAMS em:

FESTA BRAVA
technicolor

No Programa:
Reporter na Tela, Nac.

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

As 4,30 _ 7,30 _ 9,15hs.
Tab HUNTER _ Dawn

ADMS em:

VOLTA A ILHA DO
TESOURO
technicolor

No Programa:
Repórter na Tela. Nac.
Preços: 10,00 _ 5,00.
Censura até 14 anos,

As - 2)1s.
1°) Cine Noticiario. Nac.
2°) SEMPRE TE AMEI

-

technicolor
3°) RODA DA FORTUNA

technicolor
Preços: �,oo ----:- 4,50 .

Censura até 5 anos.

As _ 8hs.
SEMFRE TE AMEI

Com: Fhilip Dom
technicolor

FESTA BRAVA
Com: Ricardo Montalban

_ technicolor
No Programa:.
Cine Noticiaria. Nac.
Preços: 9,00 _ 4,50.
Censuru até 14 anos.

_As 5 - 7 _ 9hs,
"Sessão Das Moças"

Cyd CHARRISSE _

Fred ASTAIRE em:

RODA DA FORTUNA
technicolor

No programa:
Noticias da Semana. Nac.
Preços: 1,50, 2,00, 3,50.
Censura até 5 anos.

As - 3hs.
Ricardo MONTALBAN _

Esther WILLIAMS em:

FESTA BRAVA
technico!or <1)....'

No programa:
Sul em Foco. Nac.
Preços: 9,00 _ 4,50.
Censura até 5 anbs.

As 5 - 8hs.
Robert TAYLOR _

Eleanor PARKER em:

! O VALE DOS REIS

I technicolor
No Programa:
Sul em Foco. Nac.
Preços: 9,00 _ 4,50.
Censura até 14 anos.

hf
..

fI�rm,*�mIMil
--

, As 3 _ 7 _ !:ins,

·'''Sessão Das Mocas"
�

.

Fhilip DORN _: Cathe
rine MAC LEOD em:

SEMPRE TE AMEI
technicolor, /"

No Prograrr{a:
Atual. Atlantida. Nac.
Preços: l,.Qo, 2,00, 3,50 .

Censura até 5 anos.

Ve ...de-se
de

•

�Ufgen.e
Vende-se ótima residen-
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, . Sociais
A FI,ORIANO PEIXOTO

Alillio Bandeira

"Chamam-te alguns ele réu, tirano e prepotente,
Fascinado ele sangue e cheio ele vaidade,
Instrumento brutal de alucinada mente

E monstro, aberração sem par' da atualidade.

Outros dizem, que és tú o baluarte ingente,
A alma do País, a máscula vontade.

O forte defensor que compreende e sente

A extensão da Lei e o amôr da liberdade.

Quem poderá, ao certo, o que se passa
Dentre em ti e através da rígida couraça

Que a tua abria anormal esconde à vista �úbHca?

Eu, P01: mim, Marechal, só .se! o que tens feito:

Louco tirano ou não, sei bem que tens direito

A gratidão ela Pátria � ao culto da República!

ANIVERSARIOS

{
.\

)

neiro
- >01'. LllpercÍo Vil'issimo

.dos Anios, atualmente pres-,
- dr. Walmor OctavÍo de

Oliveira, Inspetor do 20 Dis

trito de Terras, �m Tuba

rão;
- sta. Zenaide Rodl'igue·"

filh do sr. João Candic,o
E rigues e sua exma. ps·

p �< d. Laura R. Rodl'igues;
.

- sr. F. Ervino Heyse,
Diretor-Ger.en te da Com·

panhh Auto-Mafra e Dire

tor das Firmas Ileyse & Ir

màos
.

_ Maestro Alvitro RalTIvM,
b'rilhante figura dos meios

cultu'rais e eximio violinü)

ta;
- sr" Amauri Faria Ra·

mos

� sr. Aldo Marcon
sr. Hans Germar,o

essa protecão�
contra as cárieg

-

essa sensa�ão extra

de frescor
�

Bona

_ agora também •

.m tamanhos GIGArlTE • FAMILIA

prestigiosa agremiação da
Avenida flercílio Luz.

Marise é f�lha do casal An
dré Vilain e d. OdHa Farias

Vilain, a quem .cumprimenta
mos pelo êxito inicial obtido.
Foi o seguinte ó resultado

da 1!J,.· apuração parcial:
Mal'ise Vilain, com 615 'vo-

donforme/ estava progra
mada, realizou-se sexta-feira
p. p. dia 11, a primeira apu

+ação parcial do' concurso pa

ra eleição da Rainha da 'lA.

A, Barriga Verde", para.o pe

ríodo social 1956-195,7.
Com a presençá das ,candi

datas e Diretores, além de

crescido Inúmero de pssocia- tos, em fi> lugar;

dos, foi feita a conta'gem dos

votos, obtidos pelas várias', Marlene Vila in, com 300

candidatas. votos, 2° lugar;
A gentil e linda Mal'ise Vi- Naimy Maria da Silva, com

lain, apresentada pelo "Setôl' 230 votos, 3° lugar;

de Arte, Recreio e Pl'opagan- Dirce Noemy de Souza,eom

da", totalizando 615 votos, 120 votos, 4° lugar;

tem a prill1azia I de liderar Stela Maris de Freitas;com
esse iriteressante certame, 100 votos, 5° lugar.
dando uma demonstração dQ Na proxnna sexta-feira,

ser uma séria candirtata ao

I (Ua. 18,� �erá efetuada a 2a,

h�roSb tíenlo 'de RaÍlüla dá apuraçao.

Florianópolis, Terça-feira, 15 de Novembro de 1955

TEATRO ALVARO DE CARVALHO
TEMPORADA OFICIAI. DE INAUGUtlAÇAO

(7 a 16 de dezembro de 1955)

SANDRO apresenta: .

MARIA DELLA .',COSTA
VIVENDO JOANA D'ARC EM

o CANTO DA COTOVIA
de J. ANOUILH - Trad. de R. SILVA e J. ALVIM

E TODO O ELENCO DO "TEA'I'RO POPULAR DE ARTE"

ATRIZES: FERNANDA MONTENEGRO, MONÁ DE LACY, WANDA KOSMO

-ATORES: BENJAMIM CATTAN, EDMUNDO LOPES, roABIO SABAG, FAUSTO
MACHADO FERNANDO TORRES, LUIS TITO, JOSE' TÁCITO,
MILTON MORAIS, SANDRO, SERAFIM GONZALES, SÉRGIO BRI-

.

TO, ZE' LUIZ PINHO.

•

-000-

DIHEÇAO GERAL DO GRANDE "METEUR-EN-SCENE" ITALIANO
GlANNI. RATTO

-000-

"A MIRANDOLINA"
de GOLDONI - Trad. de R. Jacobbi

UMA EXPLICAÇÃO

lassas amigos, nossos co

:lhecidos, nossos comp�mhei
l'OS de püblicidade, nossos

colegas de diretoria da As

::>ociação Brasileira de Pro

,)aganda? Seria ineficiêrc
�ia? Pergunte-se na rua a

11m simples moleque o que é
"do contra" e qual o remédio
.3e tem de tomar para. deixar
de sê-lo ... Há vinte e trê� a

nos atrás, que vendiá o la
boratório? Quatro centenas
de contos de reis por ano. A

gora e11 tl'e as quinze maio,
t'es do país, vende isso, qua
se que por dia ....
1'01' que entào? Justamen

te porque cresceu muito,
porque entrou a pesar na po
lítica internaciQnal da co�
panhia que tendo de confiar

problemas de vendas de ou

tras filiais do mundo todo -

o Bra,sil é o número um da

organização - teve de ceder
110SS0 país para balançar.
Se há algmn castigo nisso,
foi o castigo aa eficiência,
Um prêmio .às avessas, em

Que se muda uma orientação
que deu certo: Prosseguil'e-
mos.

URGfNT�
Vendé-se uma casa (anti

g'a) em terreno medindo
11,56 por 66 metros, (duas
frentes), sito à Rua Felipe
Schmidt. - Cr$ 250.000,00.
'nformações nesta Redação.

SR. MIGUEL DAUX
Faz anos, hoje, o En" Mi

guel Daux, suplente de de

putado, pelo P. S. D., e

fi-IgUl:a destacada no� meios

comerciais, ,\lá. ilo(.üedê.lde
local. I

Por ORILDO

(63)

CHARADAS CASAIS
à) A "nódoa" ficou porque você bateu no "latão" -2-
b) Não tem "cabimento" a "corporação de cômegos" -3-

ENrGl\iIA',
Esferas
Prática, uso.
O mesmo que rã.

-- Bebedeira (Giria)
-- Inútil
-- Decreto do Imperador

"A MORATÓRIA"
de Jorge Andrade

tan do o Serviço Militar no "MANEQUIM

Exército Nacional;
de Henrique Pongetti

FAZEM ANOS, HOJE: - sr, Alberto 'Veiga de ASSINATURAS PAnA AS QUATRO nrWITAS

G F·
RESERVAS ATE' O DIA 20 - TELEFONE 3,316

_ jovem :Qjodo)'o 0!E.:s arras

Mendonça, filho do sr. Joao - sr. Hercilio Pedro da
- PREÇOS POR RECITAS -

José M.endonça, construtor Luz Filho ,camarotes
- Cr$ 750,00 - Poltronas - Cr$ 150,00 - Balcões - Cr$ 80,00

civil, e de sua exma. esposa

'

:-' a�I����10GO���10Ml��d�1�J?:� FAR��v!NO:�I�!�����o:s :Diario 'da Pa.SS8,·temp __Q· "O Estad'o"Ginasial do Instituto de da Costa, filho do sr. Bolí-
.

Educação Dias Velho; var Natividade da Costa, al- Me.ropole
_ Maestro Hugo Freysle- to funcionário do Banco .lo

A ben, funcionill:io aposenta- Eu'asil, em Curitiba;

do do Tesouro Estadual e - Padre Luiz Adams,

fulgurante expressão ela mú- Professor do Ginásio' D!_ocp- (Alvarus de Oliveira)
sica catal'i!lense; ;;ano, em Lajes; Hoje excepcionalmente te-

_ si-a. Mmcrvína Cuneo, - sra, Margarida Mei: a mos men sagem pessoal para
esposa do sr. Armando Cu- Andrade, eSposa do sr. Ama- vocês que nos lêem ou nos

neo, funcionário pu blico es· deu Andrade, residente e:1 ouvem, há cinco anos conse-

ta dual Ribeirão Claro, no Estauo ti Q tã
..

..:U lVOS. uantn s.uges .ac,

_ sra, Alaide Garcia de do Paraná, e filha ·do nosao quantos pontos de vista di

Oliveira, esposa do sr, Aris- conterrâneo sr. Ten. E (1._
versos, mas quanta aproxi-

tides de Oliveira mundo Meira; mação entre nosso pensar e

,_ sr .•João Roberto ela Sil- - sta. Iiiete Souza, fill!:, o seu, durante êste quinquê-
vei ra ;

do Prof. Trajano Souza; n io ?

,_ sra. Maria Aparecida - Teu. Antonio Nunes Pl- É que haverá uma pausa,

.Nocetti Souza, esposa do sr, res, da Policia Militar uma paralização temporária
Roberto Costa Souza;' fun- - sr. Arnoldo Leal dr: nestes nossos comentários. E

cionário do Banco f10·' Bra- Meirelles,'. tunclonár!o do devemos uma satisfação ao

sil . I Banco do Brasil; !laSSO público. Deixamos· o

"" .

_ sta. Cecilia Jacques dos setor de atividade ao qual
.
Santos, filha do sr. Francis-'�

�_

• emprestamos nosso concur-

co Jacques <ias San tos :

1
so há 22 anos e 7 meses. E

- SL1. Osvaldina Damas m·llM.ut·O 'lÓS que sentimos os negô-

,ff de Oliveira, filha do sr, III .ios de Ena-Scott crescer

'Oswaldo Eloy de Oliveira e !1l1 nossas mãos, que cria-

de sua exma, esposa d. Hele- ,
corn nos tanta coisa que se ínte-

na Damasco ele mivclra;' II'ftl "NOS ",rOl! aos seus produtos, cam-
_ menino Odcmir, filho n.V"I panha "do contra", "slo-

do sr. Orlando Teixeira, ;'ans:' corno ''tônico das ge-

Chefe' <ie Linotype'" da' Im- -1t:Je dá :ações", como "fixallúr mais

prensa Oficial do Estado, e [ue perfeito" etc. Nós que

de sua exma. esl)osa d. 'Ali- evamos a todos os recantos

piá dos Santo;; 'l'eLxeira; lo Br:lsil> mensagem de pro-
_ sra. Zefel'i.na,clo Vale paganda e mesmo pessoal,
_ sr. Mauro Pe·ieil'a 2m nosso contacto com os 1:e-

, __ sra. Albertina Diniz, lendedores: deixaremos a

esposa, do dr. Leopoldo Di- Jrganização.
niz, residente·no Rio de Ja- Por quê, têm indagado

Russo.
CONCEITO: (3a. coluna) : Espécie de' galera antiga.
ANAGRAMAS
Quais as profissões das pessôas abaixo:
a), NERI ROTOMO b) ANA PITSI
APROVEITE A SUA MEMóRIA
a) Qual·o autor d"'Os Luziadas"?
b) 'Em que país está o vulcã� Strômboli?
c). QUi! ,l+.·l!fÕ'1n·e completo da ópera "Nanon"?
A PIADA DE HOJE " , ..

Um' camponês vem"·à gr�nde cidade e' deita-se sôbre
, gramado do jardim públ ico. Nisso, chega um guarda-
ivil que lhe diz:f ,�

- O sr. não- póde ricar.aí. O sr. me acompanhe.
- O que? O sr. não tem vergonha de pedir minha

ompanhia? por que Se! enfia numa farda se não tem co-

'agem de andar sózinho?
'

SOLUÇôÉS DOS PROBLEMAS ANTERIOhES (G2),
NOVISSIMAS: a) habiana; b) mabaço.
APROVEITE SUA MEMóRIA: a) em Utha; b)

iioachino Antônio Rossini; c) Ovídio; d) Bacclls; e)
30ulder Dam (U. S. A.).

AUXILIAR: Tremoceiro.

'SAN,GUENOL
TôNICO DOS CONVALESCENTES.
TôNICO DOS DESNUTRIDOS

contém excelentes elemtlfit,)Ç tónicos:
Fórloftl. Cálcio, Arfeniafõ e Van,iibto

de sódio
...

OS PÁLIDOS. bEPAUPERADOS,
E S G O T A O O SI MÃES QUE
CRIAM, MAGROS, CRIANÇAS
RAQUITICAS. receberão a toni

ficaçiio geral do (jrgahismo. com o

Emprêgo
Grande Empresa. nacional tem algumas vagas para

rapazes para serviço externo. Boa remuneração. Respos
ta a êste jornal, por carta ·escrita pelo pÍ'óprio punho, ao

nO 160.
------

CLUB� DOZ� D� AGOSTO
PROGRAMA DO MÊS DE NOVEMBRO

Sábado - Dia 19 '- "Soil'ée".
Sába do - Dia. 26 - "Soirée".
Nota: Por motivo de conveniencia do Clube fica,

transferida para Dezembro a an unciada

'�Festa das Lu.zes".

---_._,--- • 1..rr EFem&

Estação das Praias
às ortrsP

Chegou o período- mais delicioso .lo auo, O mais de

licioso e também o mais sadio. As lindas praias, com as

quais a natureza dotou II nossa Cap:t:d, depois de um

interregno de várias mêses, vão tornar a regogitar de

lindas garotas e elegantes "spor-tman ".
As mais afamadas marcas de ma illots do mundo <)8-

tão devidamente representadas em }'loriallópolis As f'a

mosas marcas Catalina, Jantzen. e Neptuno sâo bastante

populares entre os nossos habitantes o que bem atesta'

o bom gasto da. nossa. população. Podemos afirmar que
nenhuma das mais renomadas praias apreseutam varie

dade, beleza e seleção ma is apurada em roupas do que
RS nossas.

Pelo qu., sabemos as saídas de banho, os "shorts",
os "maíllots" das reputadas marcas acima (in clus.ive
para a petizada). se sncontrnm cm profusâo, na Y01_)L11a
rfssíma (e também mais barateira) A Modelar. De ano

rara ano o setor sporte vem merecendo maior aten cão

por parte da direção d� preferido et;tàbd(�('!ment() e pa
ra a estação, às portas, houve uma caprichosa escô lha

I do melhor e mais belo.

I�bi�·�
.�!!�
- �/l.. y.<

�.-{J
..

,"

�

'•..
.

�. )
., ,

05 MEL.��:&:��LlNISTAS D� o�u"sr�AS��
05 ESl.AVOS E AuSTRO�HÚNGAROS.A ,NOLAND!', PI<O·

DU! 05 M{;:LHORE'5 VIDt.ONCELI�TAS. OS r:-I<ANcE;5E5

E. BEL.p.AS SÃo 05 MAIS HA'8{;./S EM INSiRuMfiNT:)S 05

sôPRO,AO P;lf..S.êI'QUI':, NOS :Nf«RU;lAE.NiD S DE BRO/\'2E

SE DESTACAM 05 ALEMÃES.

PIaRA CADA? HOMêN5. QuE PREZ G)lJ5N7'AN'

O CINfiMA, NA' 1� MULf./ERE.S,

_-
-

..._.,._.........�..........�.....�_..... .....w_".�.-_......-..�_-.-..-...w�J&,. ......-_-;_..:... ._� _ ....._-.

'VOCE
Escrever 'uma carta? - Procure o Escritório

.osé".
Fazer um requerimento? - Vá ao Escritório "São

rosé".
Um recibo? Um telegi'ama? Uma carta de fiança?

�sc. 'S. José"
Registrar seu diploma, ou outro documento? - Ele

,xecuta.
Preencher úma promissória? - Escritório "São

rosé".
Fazer uma declaração? Ou um contrato? - Ele faz

Jara você.
Uma orientação para seu caso? - Dirija-se ao Esc.

�sc. "São José.
Recebrr sua conta amigavel ou judicial - Esc. "São

fosé".
Hesolver algo na capital (se móra no interior)? -

'São José".
•

)reparo de custas, encaminhamento de papeis etc. dos
31'S. advogad03 do interior - O Escritório" São José" re

solve.
E'rocurador para qualquer encargos? - Esc. "São José"

"SAO JOSÉ", é um Escritório criado para SERVIR
:: grande e o pequeno.

Rua Alvaro de Carvalho, 25, (perto do Clube 15 de
Outubr·o).

.

Fone: 38-83

"São

FLORIAN6POLIS

En";na-se na Rua Feliciano Nunes Pires 12.

Já Saiu
"

«REDE»
Romance de S'ALIM MIGUEL uma EDIÇÃO SUL"

Distribuição da:
UVRARIA ANITA GARIB4LDI LTDA.

Praça XV de Novembro, N. 27 - Florianópolis
- - _._-------

CURSO "SANeTOS SARAIVA"
(REGISTRADO)

DACTiLOGRAFIA E TAQUIGRAFIA
PRO]!". LíGIA D-OS SANC'l'OS SARAI,..A

'ltende aos interessados diàrianlente das 9 às 12 e das
14 às 18 horas

ENDEREÇO: Rua Fel�ciano Nunes Pires. IS -

I:'êl. S118.

l\VE'NTlJRAS DO ZE-MUTR'ETA
-' ..

i".'::;::;====':;':>��..

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



6 o ESTADOPlorianôpolis, Terça-feira, 15· de Novembro de 1955

CENTRO EXCURSIONISTA "ARNOb.ºº__ RAULINO"
-�PErucl�:S.lO-

. FUNDADO EMr'.'tG-9�54

(Especial para "O Estado").
BUENOS AIRES - (APLA) - Senhoras e sen ho

ritas tinham invadido o bondg onde alguns jovens des

portistas e animados estavam sentados, com as pernas
-

estiradas e a inteligência imersa na ex'�ese de uma pa:
tida de futeból ou na filosofia dos punhos de não sei que
glória do boxe. Uma senhora, mais em equilíbrio do que

propriamente de pé, empurrada. e comprimida,
.

pergun-
tou:

.

- Será que não há cavalheiros neste bonde?
Um daqueles jovens, sem levantar a vista daquela

metafísica do cálcio e dos punhos, respondeu entre a hi-

laridade dos companheiros:
'

.

- Cavalheiros, há; o qUe, falta é lugar nos bancos,
Um inimigo das mulheres, daqueles que IHl escritó

rio são ferozes com os subalternos para compensar as ca

çarolas que a mulher lhes atira na cabeça e as chinelas

qUe recebem na cara jogadas' pela filha, um tipo de bu-
rocrata raivoso e candidato a uma úlcera duodenal, tarn JOVEM CATARiNEtJSE I
bém estava comodamente. sentado no elétrico e começou

.

---
--'""''--.'- eeess •

,

a expor ao vizinho o seu ponto 'de vista, que procurarei AGORA QUE SURGIU A TUA SOCIEDAOE ,TERA»
resumir num estilo decente!

--

MAIORE'S OPORTUNIDADES DE CONHECER A
- A mulher de hoje fuma, usa calças compridas,

'TERRA CATARINENSE, NÃO PERCA TEMPO, EN �
,

guia automóvel, anda a cavalo, ocupa nos escritórios f'un-
"-

ções que até pouco tempo eram exclusividade dos homens, V(A:" NOS HOJE MESMO. TEU NOME E tNOERf-
torna-se médica, embaixatriz, juiza, astrônoma, advogar-a. ,.

..,

lutadora de catch-as-catch-can, capitã de indústrias, 1- ço A CAIXA POSTAL 489- FLm�IMWPÓUS�S.C,
. �

gente de câmbio, legisladora, lutadora em estilo japonês, O R A ç Ã O
polícia e farmacêutica, elege e se deixa eleger; preten- QÍ1erido Pai, nós te damos graças pela capacidade
deu ficar em pé de igualdade com o homem em todos os

I EPOSIIO' (p' )
.de desejar o .sucesso de nossas vidas. Ajuda-ll0s a ver

direitos e os direitos lhe foram reconhecidos. A autori-

'.

.

rocura-se 'que 110SS0 �ucesso.não está_s� no futuro. Conc�de-nos.adade do marido é uma lembrança remota e a emancipa- 'graça, de VIver hoje no espírito do Mestre. Amem.
ção é total. E agora? Ainda querem 'que a gente se le-
vante para lhe ceder o lugar .no bonde? Se ela tem essa Importante firma procura para alugar, com área de PENSAMENTO PARA O DIA
pretensão e hoje é como qualquer um de nós, que volte a 300m2, de preferência com terreno ao lado. Cartas para
ser o que era 'há cem anos atrás. "Avila" na Redação deste jornal. Êste e o dia que fêz o Senhor; regozijemo-nos e ale-

Um raciocínio assim não é nem o de um eéonomista gremo-nos 'n êle. Salmos 118 :24

nem o de um sociólogo. E' o raciocin io daqueles que mar-
HERBERT H. STROUP (New York)

.caram encontro com mulheres e elas deram o bolo, que.
- 0-

tiveram gargalhadas como resposta às suas propostas de QUARTA-FEIRA, 16 DE NOVEMBRO

amõr, que receberam traições com o primerro que apare- Quem der a beber ainda que seja um copo de água

ceu e com o qual ela Se vingou de uma vida conjugal me- • fria, a um dêstes pequeninos por ser 'êste meu discípulo,
díocre e conversas monótonas.. buscando talvez, na ilusão

• em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu

do-adultér!o, um desafôgo da mesquinhez' do lar. Com iste vAloV' VoS, galardão. (Mat, 10:42). Ler Mat, 10:37-42.

o, b O famoso filósofo inglês Samuel Alexander, entrou
- - d. .. i ..ó. umA ContA que

E' verdade. A mulher usa calças compridas na praia, lhe ..enderó. jut'ó com. certa ,manhã em sua sala de auja em Manchester com

nas férias e algumas vezes nas ruas da cidade. E fuma, pens�o,. um sorriso no rosto que refletia- uma grande felicidade

Tambêm fumava e usava calças compridas a escritora leVA!"';' PAI'U:A residin- íntima. É que no seu caminho da casa para a Universi-

Georges Sand, mas quando ela entrava no Café de la Ré-
.'

. cid. um lindoeutil presente: dade, uma meninazinha lhe pedira para atar o cordão de

gence, os fregueses se colocavam de pé. A mulher de ho- um BELISfllMO eOFREde ;4�O eROMADp.
seu sapa�inhs>. Que �ção mais simpl�s! Contudo, deu-lhe I

je atingiu as mais altas h iera rqu ias. Em .aIguns países,

� p
tal alegr-ia de coraçao que se refletia em sua face.

I
A

..ocu ..e bole o NOVO N d
.

I' d id
'

é juiz. Isto não é novidade nem constitui sinal dos tem- NCO GI"':'lI-C'JOLA
a a mais 111 o, na VI a e enS1110S de Jesus, 40 que I

pos. Uma mulher da bíblia exerceu a justiça com sereni- � (J valor que Éle dá a estas pequenas coisas, que estão'
dade 'e sabedoria durante cuarenta anos, embora fôsse � r7�, 16 dentro das possib ilidades de qualquer pessoa realizar
.' fLORIANÔPOL.IS - SANTA CATARINA_ H.O"

irit ..Iuit d
,.

duma poetisa, Seu nome era Débora. As mulheres de hoje em seu nome e esprrr o. Mu i os e nos pr-ivamo-nos es-

têm idéias e fazem história, Também tinham idéias San- ta felicidade genuína, porque estamos tentando .fazer al-

ta Ge�oveva, Joana D'AJ'c e -Biranca 'de Castela e fizeram' guma coisa grande e importante e, com isto, menospreza-
a história de França. 'I'inharn id-éias Isabel, a Católi@a,. imponentes,

de cortesia, mas temos dezenas de pequenas mos as oportunidades de fazer coisas pequenas que têm

Maria Teresa e Catarina II e fizeram a história da Esjia- Qcasiõe�, em que po�em.os manifestar o respeit? ,�,u.e se IV<1l01', S:tOút�i.R e alegram /is ,outros. Pelo uso <te .cada
nha, da Áustria e" da Rússia. Pentesilea, raiu ha das ama-

deve a, esses ser�s_ frageI� �te ?orpo e alma, d� dialética e opOltun'�dac1e' d-e rdizel' -tlIl:l� palavra ou oferecer auxílio

zonas, andava a cavalo e soub.e morrer debaixo da lança 1:1: vomade,. ma� �ao admiráveis em :s,eus dot�s de g.��ero- nraterial, enCOtltI�amos, ao, fim de cada. dia .nma. recom-'
de Aquiles. Citei alguns dos numerosos. exemplos ilustres, sida.de, de 111h�lçao, mesmo que estejam no erro. pensa de paz: que. sobrepuja .a todo o entendimento.

/
_, . ,. Nunca se pergunta a: uma mulher que nos telefona

para nao ser obrigado a escrever uma enciclopédia. A- ,. d
-

'"

tá ti d b ,c-I'
ponte i 03 exemplos consagrndos pela história, porque é,,·

uizen o que nao es �-s� sen 111 o em, o que e que e a. O R A ç Ã O

infinito o número daquelas heroínas obscuras que, nas t:m. S_e este.ve hospltalIza,da, para un:a �equena opera- '. Pai C.eleste, dá-nos graça e. sabedor�a. para viver no

fámílias, inspiraram a coragem e o bom senso, a probi_lçao, �ao se 111_daga qU,e fOI ,que lhe c,OIt�l�m. �e ela !em (lIa de hOJe �Ie. modo � proporcIOnar felICIdade a oub:os.
dade e a honra, e que não deixaram seu nom_e na maior �:n CIma da comoda flasqumhos .de. lemed:o� nao se le, o I Na nossa atIVIda�le dlUturm� .e tarefas comuns permlte

parte da humanidade. As divagações sôbre a infdiorida- lOt,ulo. Se, n,a mesa, toma comprImIdos, nao se pergunta lno� encontrar meIOS de �'lorIfIcar o �eu �lome e dar ale

de física da mulher sôbl'e seu cérebro que pesa um pou-
pala que selven:... .

_

l

I gna aos outros_como Cnsto nos ensmou. Por amo'r dêle

co menos, �ôbre se�s nervos f-àcilmente excitáveis, sôbre � grau de_ mtImldade que nos conceqéram n�o nos nós te lóogamos'·Ísto.. Amém.

I'
. .

h -b r h' d ']" dI'
autOrIza·a trata-las como um traste de nossa propl'ledade

su� oglc� caprlC o.sa, so l'I�!1 orça'A 1 rau Ica as a-
Não se deve, porém, cair no exagêro de chamá-la de "mi�

gnmas, -sobre o sutIl magntJsmo do Jogo e seus golpes h h" D' ". h Ih"
.

1
- .

proibidos na estr.atég'ia senWmental não são argumentos nha tsen °dra I: _ Iz-sde bmm a mUI er . Ntap,o eao, que tI- "Banaliclades fazem a perfeição;
'l'd t t 'f

.

'd d
. _

't
n a. ama o Içoes e oas mane ras en re as damas da. banalidade." Miguel Ángelova I os para sus en ar sua Jl1 erlO1"I a e congem a nem .

t
.

h
.

t· d'" f '
- - ans ocraCla c amava a Impera 1"IZ e ma el11me' 'RIClfARDE PYI{E (I I j )para apresentar como uma usurpaçao o seu acessoaps·

< , • '. ng a ;erra

empregos públicos. A mulher é o que sempre foi, mesmo
'- �_ � __ "-.

------

quando ensina energ'ia nuclear numa cátedra universitá
ria. Digo até que a caga dia q�e passa ela é mais mulher,
apesar do fato de se l'tlultiplicilrem os divórcios leve a

supôr que a mul'her ç'bQpera _na
-

d�l3agregação da família.
Se as amazonas cortavam o séio dil'eito, para ficar com

maior liberdade no' manejo (la� 'armas; a estrela Marilyn
Monroe nos faz saber que, enquanto Christian Dior lan
çava a moda da "ligne haricot" (linha vagem) isto é mu- •

lheres longilíneas � sem formas, as mulheres, norte-í}me.
ricanas, as mais desprovidas do mundo, compraram em

1954 "seios" de espuma de laÍ(;x, no valor de cinquenta e

quatro milhões de dólares. Os fabricantes anunciam nas

revistas mensais "Bustos e Coletas", a venda: de maillots
especiais, nos quais já estão previstas as curvas natu
rais. As curvas que por acaso não existem são hàbilmen
te compensadas. O "eterno feminino" é insuprimível.

-0-
Mantenhamos, pois, com os formalismos da sociedlide

• que tem uma tradição de el!Og,ância intelectual" tôdas as Ihonras que são conferidas às damas. O eséritor Fontenel
le, que na ida·de de oitenta anos se inclina para apanhar
o leque de uma jovem de dezoito anos, é, um exemplo da

quele automatismo e daquela espontaneidade que 'devem
reger as normas da boa educação. Tirar o chapéu diante
de uma senhora, mesmo que seja a própria irmã ou a pró
pria esposa, oferec-er o lugar a uma senhora gúe entra
na sala de espera de um dentista, se não há cadeiras li
vres, dar-lhe precedincia, abrir a porta, mantê-la aberta,
não devem ser consequência de um raciocínio e siJrl" 1,�\1l
ato espontâneo. Era por automatismo que_,1!Jn-,}'Ü' d� Fran
ça tiraya o chapéu, quando JJ.a-��,.-va' 'pelas serventes do
palácio. A cortesia .!�a.»,,::�::\; �empre atenta, pôs nos lá
bios do General,_.A.Jêxandre de Beauharnais uma frase fa
mosa. Ele e_J"r'lla esposa Josefina, em 17.94, estavam no

cáre��olucionário; um emissário fez a chamada dos
ill1i'sentes que deviam ser levados à guilhotina. Depois de
ter lido alguns nomes, disse:
:- Beallharnais.

,

- Josefina e Alexandre avançaram um passo.
- Dois? Por que dois? Na lista só consta o nome de

um - disse o emissário.
Então o General Alexandre Yolt'Ou-se para a mulher

de quem estava divorciado:
- Permita, senhora, que, pela primeira vez na vida,

eu tenha a precedência e subiu na carreta dos condena
dgs à morte.

Nem todos nós temos oporfunidade de ter gestos tão

la�ics ao� genttemen
DE PITIGRILLI

• Resistentia do tipo tubular, inteiramente blindada. ,�
• Controle automátito de temperatura gO!>1lRMOSTAT�
" que groDO� Qritlde f'QNQMlA. »:.:"�.,_=-::-=-
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ECONOMIA absoluta
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Grande CONFORTO

AQUECEDOR

ELÉTRICO

IMERSÃO e

Capacidad" 10 "LITROS
4!,.' Construido inteiramente de

� . .-..J--
........... I cobre.

fi Aquecimento ultra ráJ::ido.

;j Játo abundante na tempe-
ratura desejada.

o MiSTURADOR DAKO, de ".

........ logem instantoneo.' permHe O

maíor escola de greduaçõe5 de

TEMPERATURA.

I
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Coma BibliiJ na Mão '.

�"'-�-'-----

TERÇA-FEIRA, 15 DE �OVElVIBRO
Não VIFl Inquieteis com;) dia de amanhã. (Mateus

6:34). Ler Mateus 6:27-34.
EM 1910, Daniel Willard tornou-se presidente da

companhia de estradas de ferro "Baltimore e Ohio
P..ailroad Company." Éle entrara para a referida com

panhia como simples guarda chaves há uns trinta anos

.. trás, Quando o cumprimentavam pelo -sucesso de sua

carreira qUe o levou de simples operário de linha à po
sição de máxima responsabilidade como presidente, al
guém lhe perguntou o seg rêdo de sua maravilhosa as

censão, Sua resposta foi: "Nunca pretendi ser presidente
da "Baltimore e Ohio" ou de qualquer outra estrada de
ferro. Meu pensamento foi sempre fazer tudo para não
perder meu emprêgo, e o único meio que eu tinha para
conseguir. isto, era fazer o melhor qUe eu sabia, na posi
ção em que me achava, Se não o fizesse podia ser dis
pensado e eu não podia arriscar-me a isto porque era

pobre e precisava trabalhar para viver. No entanto sem

pre fazendo o melhor que eu podia, fui avançando, pouco
a pouco."

Fazendo o melhor que podemos, nas situações em

que .nos achamos, é dos requisitos básicos para o suces

so na vida cristã. Como sonhamos com o sucesso! Mas
às vêzes, sonhamos' com o sucesso só no tuturo. Viver,

I' cada dia, fazendo o melhor e enfrentando com honesti
dade o problema de nosso viver diário é a prova de fogo
do cristão. .'

Hertape
,(selução concentrada de sulfa)

Indicada nas afecções
das aves em geral.

Outros produtos Hertape
para aves: Corizave

e Espiroquetol.
� �

.'�"
I.�bºratôri:p..

. HERTAI?E Ltda.
'
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__
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..•...... i'" Rúa '.Cardoso; 41' i,".

:C. P�_692': Belo HorJzOrit.
REPR, NO PARANÁ E STA. CATARINA

Enio Rosas & Cia. Ltda.

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

.. Estado do Paraná ! �

Vende-se
Uma copa laqueada, côr

verde, com 6 'cadeiras esto
fadas, uma mesa elástica e

uma cristaleira.
Preço : Cr$ 4.000,00.
Tratar na. Avenida Mauro

Ramos, 245, ou pelo telefone
3.289.

PENSAMENTO PARA O DIA

,

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

,DOCES
Aceitam-se encomendas de

docinhos em grande varie

dade; Tortas e Bolo de Noi

va, Salgadinhos para Batiza
dos - Aniversários e Casa-

e per,feição não é mentos.
Rua CeI. Melo e Alvin 17..

TeL 3.416

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

<"'
,

�

AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAL

CapaCidade:
100 a 1.000 litros

Fablicodos "0$ tipos
horiZQntQJ e �c.rti,ol.

<

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

revestida de material altamente ISOI.ANTE Clã de vidro},

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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BUENO� AIRES- (APLA) _ Em meados do século

passado "in the good old days" (nos velhos bons tempos),
.

dois ingleses se encontraram, cada um em 'seu próprio co

che puxado a cavalo, no meio de uma das ruas mais es

treítas de Londres. Era impossível passar, mas era ainda

mais impossível que um dos dois cedesse a rua ao outro.

Ambos acenderam um charuto e o fumaram com fleugma.

imperturbável; logo depois, um segundo charuto; e depois
um terceiro. Quando se esgotaram Os charutos de 'um e de

outro, um do's dois retirou elo bolso o "Times", acreditando
dar assim uma sacudidela elétrica na impérturbabilidade
do outro. O outro tomou a palavra:

� Se ler com a devida atenção o "Times", o senhor le
•
vará duas ou três horas. Bem, quando tiver terminado, ra

��. ça-me o favor de passá-lo, para qUe en possa lê-lo também.
O leitor dobrou o diário, colocou-o no bolso e fustigou

os cavalos.
O automóvel .tírmou o crepúsculo dos coches a cavalo,

mas o orgulho do primeiro lugar na tua subsísttu. Quando
dois automóveis se encontraram em ângulo reto no cruza

mento de duas ruas, a vaidade e a prepotência, a obstínção
e o amôr próprio estabelecem questões jurídicas:

_ Eu vinha pela direita.
_ Mas eu já estava na metade da rua. . I
A sabedoria elo rei 'Salomão intervem a miúdo s'ab a

forma elo apito elo guarda, que ameaça os da.
is com a con-Itravenção e o que tem mais arraigado o respeito pelo apí

tu.da lei é o primeiro a- mover-se, amaldiçoando.
Juntamente com o folheto sôbre o, "modo de usá-lo";

as fábricas de automóveis deverão entregar um folheto i
intitulado "As boas maneiras elo automobtlísta". Não existe

motorista que possa prescindir dele mesmo nos primeiros,
tempos, Quanto mais baixa a sua origem soçíal, quanto
menos merecedor é êste peão por nascimento de andar de

automóvel, quanto mais inesperadamente lhe chegou a

sorte de sentar-se ante um volante, tanto mais insuportá
vel é. Começo a crer que os prodlgios do coche são mérito

próprio.
Não 'se diz "meu automóvel faz ... " mas eu faço:
_ Eu faço os quatrocentos quilômetros de... a... em

três horas.
_ Eu subo qualquer morro em terceira. Com um 'Iítro

de gasolina eu faço quarenta quilômetros. Eu desafio qual
quer automóvel a me passar. Embriagado por esta sober

ba, comprime o acelerador como se apoiasse lo pé no pes-

.coço do gladiador moribundo e nega passagem ao automo->

bilista que atrás toca a buzina pedindo a rua. Geralmente

está sentada a seu lado uma doidbvanas que se volta para
o outro carro, sorrindo em desafio.

Mas como, segundo dlsse o humorista Zamacois, "um
sot trouve toujours un plus sot qui le depasse", (um tolo

sempre encontra um outro tolo que o. supera), obtido uma

vitória taciturna. A satisfação mínima que pode ter é

_- ç/{/eb'COht yocêt: m:!?/tç;1,f?
.:>: I

-/t19�e ... ;6//ót/&
pt/e�/?eqf�.....

��

Êles subern O que querem

E quem sabe ... sabe
<,

É ncturol. Êsse delicioso sabor característíco de Todây
é inconfundível. As crianças o cclcmcm e querem

sempre mais. Em tod� o mundo Toddy é o clímento mais

completo. mais perfeito e mais puto. Toddy contém

tudo o que o organismo necessite para aumentcrr

a resistência tísica. produzir novas ene:rgias
•

Pode ocorrer que a vaidade humilharia pretenda uma '--

revanche, mas aqui reaparece a sabedoria de Salomão, sob ----�-----efl \ '��-

o acpecto de uma revanche, mas aqui reaparece a sabedo-

t. ",p
"--_."

I-{ ria de Salomão, sob o aspecto de uma árvore e no dia se-

�e l �(í;tLLI
�

guinte os cronistas dos jorn�i:,":��o ,!�,��� s��re,.9ue .ç�cr�. ;-
'_ (4'AlI'!. "1"V�"

ver. r
-. ' - "" c. .

6 Ir&� I
"

- > A< 1

Ocorreri�m menos desgraças na ma se os mctotlatas \" 'II� c /-
'-.

, (' >t.
-I

se recordassem dêstes três principio fundamentais: 5 ,,� � - n
.

,
.

2 - Não é necessárto ser-se inteligente para compri- �:.... - _(__�
mil' o acelerador.

c

3 - Quando um homem inútil e insuficiente não ob

teve sucesso na vida e nos negócios, resta sempre êsse mí

nimo de cérebro que basta para Iguiar um automóvel.
O autómcvel pareceria menos torpe se recordasse des-

tas três normas. c:::;::..
....

1 '_ Não há porque 'surpreender-se de que na rua exís-
.. c.�'�

tam mal educados ou imprudentes ou princtpíantes. Tu :..t
também fôste um principiante. :;:;;.-..:��;;�'!S.� -. ;Z;- �

2 _ Se cruzas com um auto diriglde por uma mulher, - -=---=- ,; " --:
f

. . h_o.de� ..
�
-_ --

não aças cômicamente o sinal da cruz, para divertir o p teU' no- �
.

tell companheiro. As mulherres manejam-no' melhor do � do bJK:10 cP �,c#/fI ..
'

que· tu. Demonstram isso as estatísticas das companhias �� recantO de onde "-4 '{f:"�::"
de seguro. ut'" ...IAL 1 .... ....J CO'"

I\Ov4S cne·__ \óci\ c ..fI04I"� •.�. '!I!'!
3 _ O respeito ao Código de Estradas não é um sim- 'Ó!.�'r1,·.1 L_ me ser'

_ ..... 1f\()tOI'.
.,

pIes dever cívico mas base da boa educação automobilisti- '-, ! """

d pO$$OI- Mca. Não digo que aquele:; qtle acendem oS faróis nas estra- �
.

.c OlJlIlbo e l.IIfI

5O '* fS�lf�l�nndas, 'e não oS apagam ape.�ar dos sinais suplicantes de al-

JDtlMgum outro, sejam criminosos. �á foram denunciado'3 mui-
--""

's E A .• H O R Sr ..

tas vêzes. Digo que são mal educ3;elos, que amparados pelo .. _

anonimato fazem uma experiência. Exasperar com toques
de buzina o automobilista que se deteve por impericia ou

por algum incidente não serve ele nada, porque o outro r-. __ 'De 2.� a 22 H.R

tem a mesma vontade ele mover-se que tu. A única coisa

que cOIEegues é, prov?car ci estrépito de outras 20 buzinas, �.
que obedecem ao fenomeno do contágio mental coletivo. �

Em matéria ele elegância automobilística, aelvertirei �
r, ..J"que não é de cavalheiro chamar o próprio carro com tér-

,_
mos depreciativos, com "minha canoça", "meu moinho ,

ele café". O auto é um instrumento. Se te serve, respeite-o.
Mas não se eleve cair no êrro oposto. Não exaltá-lo. Se

,ens um modêlo de quinze anos atrá3, que já passou por' •••.,." �::����!,
'•.u•••••••

vários proprietários e reiteradas reustarações, não te dês
I

. ,.

�..
',",

'".
'

,

ao cômico luxo de um chofér que tira o quepj com viseira
DlretorlO �:l_e usava:n o� hom€;;:,z,.g�la.�tes baã t�mpo;�

para abrir-te a porta com uma inclinação. I Ca�m e can ao .na armadllha. as mUlll.e".• §..� de f cll co

'Quando o carro não é teu e foste gentilmente con- qU.li;ta, def?provldas d� respeito por �l mesmits" �� per

vidado, não te atires como na poltrona do laringologista,
. feIto gentleman conVIda uma mulher da qUJl es a q,p�i

nem te sentes na beirada, como os tenores quando de- ,xonado a ,ver os vasos .ou os le�:Jes O�I a da�' u�� VOI'tf"r O Centro de Irradiaçât CHURRAS'COvem e)l1.itir uma n0ta sostenicla. Nãó te creias no dever de ino autom_ovel sem fazer-lhe a corte: ;c a mulheI d. espe- : Menlà;,"Amor e Luz" realiza .'
?

I 'a' I t"
- "d' . trava e nao se a faz, o senhor subIra na sua estima, e

'

- E�""" d'
.•

e Ogl 1 a exce en e suspensao o carro, nem las VII' u- .

t'
.

f
. . I t d

sessoes sotc..:��s, to as as se- ALI NA CHURRAS'CARIA SA-O JORGE NA RUA
·1 d' ·t· 'd d',', N- ·f .....• ;maneraosangue noaodommarovoanequan ooes-I

d f'
. ., '-

-,. .. ,

ües espOl lvas .0 que Jllge. ao le () CHças para )'a-'t d
' . . f' d gun as eiras àp._030 a rua FREI CANECA N° 103 E' O MELFIOR N-O PASSE

'e : l' S " , ','.
.

.
a o de um pneumabco postel'lor o ara ar çurvas na

.
.' -,', ..

. .' A

g<Ll a gaso ma._ e em um::t parada ObllgcltOIl,t entra em!. Ih' ". s to" ConselhelTo Mafra,3-1--_2° MA1S'A'''PONTE A PÉ" PARA UM BOM CHURRASCO
um bar não lutes selvagemente com o dono do carro fr- ,lua

e a mu el, afellando- se a seu pe coço, mara fi da
-'-

'_.
.,.,

. :. .

ra pag;r-lhe a bebida. Se param para almoçar, o almã o I i�iciativa de abraçá-lo. O que é um refinamento de apre- �nE�·TR.ADA· FR "� i'El'{!?��O� ENCOMENDA PREVIAMENTE PE-

tLl'
ç

I qador da aventura. ,. ANCA [,,0 '1ELEF<JN1i.l'-a72.7,�_......

o pagas. .�>'�-----------------------

No auto, se há uma senhora, retire o ch�apéu. Mas,.
/'

O' SANGU�E"<.._, A'
.

se faz frio, a senhora tem' o. dever, C01110 em todas as de- . li> II .. V IDA
mais circunstâncias, de di?el': '."

ALBANO DA COSY-A
TEM REUMATISMO? PURGUE O SANGUE'''DE PREFE·

-- Ponha o chapéti, rogo-lhe.
.

RE;:-';CIA.AO ESTOMAGO •..
Embora OS' automóveis sejam, de hoje em diante, gar-

.

.

. (::::J • '":� 6)=.]
'-

çonnieres motorizadas, é bom não aproveitar quando o; ....III � Y • -, .'
Cf-I,rl'O está em movimento. Segundo o poeta Giacomo: Representações S.IA.-

r "iii
Leopardi, duas coisas belas há no mundo, Amor e Morte,

.

SÃO PAULO __:_'CAPITAL
O ma', ""0'0 dOPlIr.I:O::o:.,;;"e I>I1ICO rec:%JOP!Iacl=

mas é aconselhável deixá-las separadas enquanto se po- l{Ão fAÇA ISSO'
med'Cd I, ,nolon",o para .'s clial1,'ds.

de. As mãos vão sôbi'e o volante e o olhar na rua e no es-
RUA XAVIER DE TOLEDO, 71 - 70 - CONJ. 71 - CAIXA POSTAL 1156 - ," Comh.1tc .1S.lfdcc�'-,es do Sangue. a Silrl"
TELEGRAMAS NABLA

c o Reul1l,rtrslllo rem cspil1h,1S') Depure
pêlho retrospectivo, que a senhora, depois de haver usa- C Z S

o S.Ing"c. ":'0 ";C Cleme Ilem I)omadas.
REPRESENTANTES ESPE IALI ADO EM PRODUTOS REG.IONAIS O S \. I I

áo para l'etificar o baton, voltará a pôr em posição útil
,"Inglle c a ".1 cc, c·se purffar °

< festej-ando O 250 aniversário de sua fundaçào, cumprimentíl-m ,seus amigos, Sallg,"c dc. plcle,cnci" ao Eslom.,g;
ao condutor. clientes e representadOS, agraelecendo a todos' a confiança e_provas de esti-

Nao dc�,c panl am.1nh';. comece hoje
Convidar uma mulher a dar um passeio de automó- .1. tomar 1,!,IXtR 914. adotaelo no Exer .

. ma com que têm sidO honradO,s.,.e que>esp_e_rarn .cmltimlar a meroece. 'lf:iltii��rJ Cllo e bhfllh ., I '11'
vef, eSj)el'anc1o lll-nn avcnturâ, é t'dvial. .. '. '.'

. I
.. <I' '-1'<:0'"" O por m, lares·de

1l1t'dJc(.,� .. \'/D]{OS !)UPLUS C()!"n'I�I\\ ()

É O velho truque dos vasos chineses dos leques do
nU/lIUJ '!U LIQld' )(, I: CUST,\ '\ll'I\T"

...�.� (2UL..: L)UI�� \'lLlH.US PEOUF:\'(JS.
I t.�

-�
"1

fiança para tôda a família.

Toddy é único. Toúdy filio

g-ritar:
- Cretino!

tem nem pode ter similares.

• DistribuidoJ.'

c- RAMOS S/A

Comercio Transporte.
ftun Joio Pillto, 9 Fpoli

e conservar a saúde durante o crescimento:-

T::':!Jy contém céUo, ferro, fosfatos, pro
t .... , .. ;;d, ttu'baidreto5 e vltaminas,"'cientifi
C:".� �Ilte .dose dc s, para render o máximo
Co: 1...I1.;\<ãll. E .Todd.y diz a verdade.

AOENTES.-PBECISAM-SE
Excelente Comissão � "Mostruário Grátis

i;-'irrifâ estabelecida há 28 anos admite Agen
tes no In.tsr-ior para venda de Casimira e

Linhos pelo Reembolso ·Po�tal.
reei dos 'Lasco Cx, Postal 8305 o

I S. Paulo

Dgentes-ReeÓlbolso
O'IllV9: OYS

'OEO'OI IU�SOd uxrr:::) u.lud supu:) 'O'!:!SSTlUO:> noq as

-nílud a 0P'IJnJ�SOlU as-a:>au.lO.i[ 'sp'ld op U5'B.ld .TanbTUnb lU2

'osToqlUaa.l 0Iad sa,lfl.papUaA amo;) lUa.T'BlHnqU.q 13.lnd SOAnt:
so�ualUala u apuPTunpodo a;)a.Ta,j:o SU.l!U1!SU:> ap US1l:)

.�teDção
Vende-se, por motivo de

I viagem, uma banca de Jor
nais e Revistas instalado no

'llelhor ponto da cidade -

\Jal'dim Oliveira Belo, Pra
_;a 15 'de Novemb�o. À tratar
'la mesma C0111 José Coepo.

Trav. do Ouvidor, 36-2°-s/
35 - RIO DE JANEIRO.

Div6rcio
E novo casamento no Mé-

xico.

Informaçõ�s grátis.
Referências de assuntos

terminaelos satisfatoriamen
te.

UNI CASO DE JUSTIÇA

(Alvarus de Oliveira)

Ainda há juizes em Bel' ...

limo ..

"Relembremos' a história

que originou a lenda ilus
trando a honestidade da jus
tiça no mundo: - Havia um

moleiro na cidadezinha ale
mã. Um dia foi procurado
por membro do reinado que
lhe queria o moinho. Êle se

negou, não vendia não cedia
para. ninguém o que era uni
cainente seu. E o emissário
invocou a autoridade real ...
Mas o moleiro se negou e

ante o espanto do emissúrio
do todo poderoso, exclamou
cheio de confiança na justi
ça da sua terra: - "Ainda
existem juizes em Ber
lím ... "

A nossa justiça de quan
do em quando, dá exemplo
de sadio espírito de inte
gridade. O juiz Mangarin o

Filho, da Terceira Vara.,
mandou soltar imediatamen
te a ré Amélia Pavini, acu

sada, de roubo à caixa de
esmolas da Igreja N. S. de
Lourdes,' sita à' Avenida 28
de Setembro.
Que 'estranha história vi

vera essa senhora que f'ôra
apanhada em fi'lg'.:·.nnte, sm

inexplicável atitude? Con
sultando em ."pai de santo"
em sessão espírita, êste

pres,crevera para sanar-lhe
os males, receita da .qual
fazia parte uma moeda de
iruzeiro, tirada da caixa de
-smolas de qualquer igreja.
Ela fez tudo para consegui-
1.0 às escondidas, mas não
foi tarefa fácil e com ara

me tentava retirar a moeda

quando foi apanhada em

falta. Chamado o padre do

templo católico, êste sem

pensar na- justiça divina,
que é a mais santa e a .mais
justa, entregou a pobre mu

Iher à polícia e daí foi ela
L barra do tribunal ...
Como a nossa justiça é

norossima e tem havido
números casos de réus que
'ecebem condenação menor

lo que o tempo já cumprido
la prisão, só não ficou es

hreciclo quanto dona Amé-'
-a Pavini ficou retida, à
uard.indo julgamento. A
ef'ormn de nossa justiça é
nedldn impcriosa e mais im
crios., ';lindcl a criação dos
ribunu is populares que re

olvem os casos na hora!
---- ._... __." ... _ ..

Vende-se
Na rua Tiradentes a casa

CAPOEIRAS
Um ótimo lote de terreno

10 Loteamento Portela.
'

Tratar com Eduardo San
tos.

. Rua Visconde de Ouro
,'reto, 81, Fone 3726.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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��'
�'vma. D. Joaquim Domingues ile OIí·

veíra,�8grade�e, ao Senhor Prefeito Municipal
? Dr. Os�ar vunha, pre-I Formulo os melhores vo- De V. Excia. Ilma.

feito Municipal, recebeu de tos pelas prosperidades de V. ( sesvo em J. C.

S,. REV"1\tIA./D. Jo�qwm .no- Excia., e aproveito o ensejo I Joaquim Arcebispo
mingues d� Olíveíra, Arce- para me confirmar Metropolitano"
bispo Metr�olitano a, se- .

l' guínte cartaJ;, que, ' dispensa
comentários: ;

.

"Florianópolis, 10 de
.

No-
vembro de: 1955. !

ANDRE' NILO TADASCO

!lmo. e Exmo. Sr. A data de 15 de Novembro assinala a sremé-

Ao, completar o seu primeiro ano de govêrno, pode o
Apraz.�me acusar em mão ride de maior significação de nossa História Pá-

dr. Osmar Cunha, ilustre Prefeito Municipal de Florianó-
a �lYántia de,' Cr$ 19.250,00 tría, principalmente neste ano: - as aspirações

polis, receber, sem constrangimentos, as manifestações (d�7..enove mil (e duzentos e de independencia do Brasil.

d03 seus admiradores e amigos e as demõnstrações gene,"-
cbcoenta cruzeíros), oferta 'uma \ ve� mais nos surgem os episódios épí-

rzllzadas de simpatia e aprêço do povo. E' que, em w'o que pela bondade de V. Ex- cos dos movimentos revolucionários; como c dos

curto período de atuação, o honrado e dinâmico Che�e do
cía, aliada à.de Frei Mojica, Pernambucanos, em 1710; o dos Mineiros, d" 1720:

Govôrno Municipal realizou obra que excede, em vulto e
flcou destinada à Obra das novamente os Pernambucanos em 1817; e 1324; ....

s' ;n;.ficação prática, a do seu antecessor em todo o,
1

largo ,Vocações desta Arquidiocese.
.

os heróicos Farrapos de 1835 a 184'5, fortalecendo

período em que esteve à testa da Prefeitura, mOV!lnentan-
' Dita oferta, em si, já é das a Independencia na conquista de uma República.

'.0 .. IUO S�m�nte os recursos ordinários da Munic:ipalidade.
mais ínsígnes e 'por ela àpr�s- E quem poderá contestar que, não fôra a círcnns-

,

d d t 'b
. -

f d 1 il
., so-me a trazer' a V EXCla tãncía, puramente fortuíta, de se achar no Brasíi a

l�::' 3 !:L!:' ta gorca contr: uiçao e era, aux íos do Estado'! ...!.
'

.

e produto de empréstimos..
. os mais : vivos agradecímen- Família Real, a Independeneia seria' fatalmente

O nobre Prefeito Os-
i tos. O qae, contudo, mais um movimento republicano? E quem poderá CQH-

C li penhora-e subjuga, é a idéia, I'
testar que todas as tentativas de separação, ante-

.:'.81' unna, no entanto,'
_ :11 conta com a assís-'

o alto coneeíto que ela en- ríores a 1822, nos mais variados pontos da terra

cerra' POI'S que em verdad brasileira, não visavam a fundação de uma Re-
t�nc�a do Estado, quo

.,.
. e, '.

.

ú ancamente lhe recusa os' p�a uma Arquídíocese, não ij , pública?,
. l'>.a obra nenhuma que se an-I', E as derradeiras nodoas de sangue de nossos

mais comuns e normaís
u,u

teP<lnha àquela que ela se�:
martíres toram apagadas com-as lagrimal> vertidas

�;:,.x:\lios de rotina; tam- .

•

, ,pr""";'z oatrocínar. 'pelo Imperador no dia de seu embarque, resgatan-
,,'i 1 1.,&,(; fêz empréS,limos:�' _..........

-

.: "1 recebeu auxilio' fede..� ,AconteCe, porém, que com I!
.do assim a divida de haura que seus ascendentes,

0,1. Não obstante apli�'
ai visita de Frei Mojica, a J desde D. Maria I até seu próprio Pai, tinham assu-

apenas ó produto das �_ Airquidi�cese não recebeu li mído? ..

_ cadações ordtnárías; I a apenas aquele notável bene- t 66 anos decorridos, podemos afirmar, sem l'e-

Jua administração, Úem
fício: recebeu o da sua pre-II ceio, que as nossas instituições republícanas, com

sído o que se vê: r�av'..za- sença piedosa e edificante, o �
.

efeito, são uma culmãnação de nossa própria His-

�
-

t d "- Ida sua voz privilegiada, com

I
tóría. •

çoes em o os os. setores,
pavimentação urba�a e

que deliciou a numerosa e Aquele amanhecer de 15 de Novembro de 1839,

suburbana, pontes/pontí- '.seleta assistência e recebeu surgira sob a espectatíva geral, e o Exército �lava

lhões, obras, de utJUdade ;também, e .até de maneira I
então o último empurrão ao trono Imperial. , .

pública, como os abrígos
'muito particular, o de sua

E não houve derramamento de sangue porque

nos pontos de ôn1bus re-
eloquência, simples, sim, mas I este .mesmo ExércitO'.estava possuído de grande Como fOI" �v.itado I

L::::açoes, de várias ruas, reparação d� wçadas, e m�tas partícularmente sugestiva e espírito de disciplina,' mantendo-se coêso, como li Ioga Dl ,..,_.

outras. convincente. '; \ ainda. neste 15 de NO'Q'embro de 1955, salvaguar-' Na entrada principal do euí- Marinha - ALves 080! rra

Hoj.e,. 'para assinalar ainda a. �ssagem. do primeira
Assim que-não trago ape-

dando OS sagrados interesses da Pátria Brasíleira, rícío, era aguardado pelo llJ:l- Junior.

an�vers�no de seu fecundo gOVêrl!l0. o Prefeitgl Osmar
nas um, S� não vários e. bem que Ele manterá una e indivisivel, queiram ou não rechal Mascarenhas de Mo- Justiça - Francisc,) Iv.:, :le-

Cunha inaugura, no distrito da Lagoo.. um grupo escolar e
.vívos rugrarliecimentos a V. os decantados derriagogos e os Inconscientes que raes, acompanhado de Válio:õ zes Pimentel.

post? de saúde e um jardim_ no distrito da Lagôa:: a ponte.
Excia. procuram macular o passado histórico de nossa Pá- generais; que o conduzia [',0 Viação - Lucas 'Capes.

de �Imento, a �ue a populaçao local aspirava d� há multd: Acredito. ;ser grato a V. Ex- tria! salão de trabalho do minis- Exterior - José Cf 1;)8

e aI�da .no perImetro urbano.da capital, a ponte. próxima. à
cia. colmEi!lÍcar como o faco Este regime. nascido das aspirações do grande tro Henrique Lott. Após con- Macedo Soares,

CaPlta:ma dos Po�to�, obra que contribuirá não só para. 'a
que refiolm? inidiar uma BOL� Povo Brasileiro> com todos os seus reais ideais de ferenciar longamente com o Trabalho - Nelsún O. �g-

comodIdade do publlco, ma.s também pata as facilida'li'.1l'
SA pa:ra vo:cações sob o no- liberdftde -- de: pensámento, de crença e de cáte- chefe das ]!1orças Armadas d� na.

do trânsito de veiculos.·
.

:;;.:_
S

me � FRlN:I 'JOSE" GUA- dra - na Íibel..'dade religiosa na democratizacão d(J terra, o presidente Nereu Ha- Saúde - Mario Pinotti

E' preci�o, por.tan�o, que se frise, senr'1-eser'W'as:. tudO:' DALUPE MOJrGA. voto, na dese:llfeudação da-propriedade, na: deso- mos foi apJ;'esentado no salâo

isso �oi reallzado mtelramente com recursos 1IWrm Is. da.
;'" ' 1igarquizaçãü Idol :senado, na federação dos Estados de despachos, aos gCIlerais

P�'efeltu�a. sem qualquer assistência do Estn.�, CQ,Jo tam-1
_.. 1- 1Jnidos do Bé.J.Sú' ... será mantido pelo mCSIUJ presentes, inclusive vários da

bem .:sta �endo realizada a estrada para � Aerop_irto. de" .

"

.

í
T

Exército que o implantou, para que o Brasil con- Aeronáutica e da Maril!ha,

que Ja se maugurou longo percurso.
'

! JOSE/FINE BAKER. tinue a ser pel;:.s tempos afóra, a Terra de um Po- que ali se encontravam no

,

Dessa maneira, o Prefeito Osmar.. Cunha, vem. cum-, Qtil!laEC, 14 ,u. P.) - A
! vo Uvre, a P{ttria Soberana de todos Os Brasileiros momento.

prmdo o que p;:ometeu ao pov.o, por.�asião de slliil:memo- ,:fa\r�lOSa;€3tl'êla',,:{' côr, Jose· .conscientes desta qualidade, que é quasi um I,)riv1- -Perfilados ao longo di) �a··

l'ável campanha eleitoral; e, coIn,Q o demonstroU\ no re-
,.,! na', �b!'ÍCT fUI ['tesa dia -u légi,o! . J tão, oS generais forall1 apre·

cente t:e�to em vitó:ia retumb,�te dos Ca.f{did�, da Ali- \do C(\l)r:l!�(., "'J)e�ta ...
cidafl.,�,

'C
--.. _ , 'ii!!.

.

sentados, um por um, pelo

��l�.' oOClal TrabalhIsta, o I?Pi';,Q convenceU-se rle'qlle l1ão!·,;.,ela
pO.ICW r,r.·.r·'!'Hllal, Ih) ,

(Im f Icaçao a"!iiPraça
general _Lott, aos qua.is o êr,

��t",va enganado ao co,J;t.t.�,nr-lhe o expressivilj, triunfo
- momento em qUe se aprOl1t:l,- I

' Nereu Ramos cumpl'imenta-

Urna d
.

nas. . ... , 1
-

ro

/ "T
.

.s e que saIU Ql $,eu nome para o Go":êl!",n d ..... '_.
,[l para ('!xa1' o' :vanadá,' i

"
va. ennlnada a apresenta-

, ,

"" ...'" o ",.unl·· !..... d' , ..... EX
ClplO.

. i ,,,,)1': o ú.� !lm 1 ,.�� �nülânti:·) � v.", PR�) FLORIANO'POLIS LTDA., transpcrte de ção, proferiu o novo chefe

. ?utras rfoa:l_i;�M�,s vir�o; e quando term.inar o' segun-,
.<1 fIm de 1 e3rHl:'�l' à Eúro- �argas em .�era],. \

tem � satisfação d,e comunicar aos seus do governo as seguintes lJa- NEREU .E CAFE'

0.0 ano de �� adnunlstraçao o Prefeito, Osmar Cunha .terá.
:J)a.

.

;tnu..rnerc.s Cllente:$ que mstalou em Porto Alegre á Rua Co- \a!Vl'as dirigindo-se aos (:i18- RIO, 12 (V. A.) - O r.

acresclqo maIOres obras ao patrimônio. matlel'ial de Floria.-' ' .•\ l_H'Il;:;ta é �,,( r1�ada l!� :D:lendadOl', �ze�e'� n. 64, telefone: 2-37-33 "RIOMAR", a fes militares: "Congni.tulo- I Nereu Ramos, Presidente ::""

�J'pQli.s. que se propõe enrique.cer l?ara que a Capital cata- iJ.,raude"pcl0 ,1r. Doz: BrowJ, sue ,AGEHCIA" o� ,es�era contar com a preferê�la com me com os generais aqui p':e- ! República em exércicio, '" ".

�mdense possa .ombrear-se com as que apresentam riuaiores ltf; �:os. Angel",s, ã.gll1do du· que 1 sempl"C _fOI GlIfi1:;;'lgUlda. sentes pelo gesto de rJ.iSCiPli-1 tou, ontem à tarde, no :r.

1:;:.. wes

ue.
progresso e de trabalho, '. S,,! Nt' em �10me:c.� Willi"L':l

,.
Outroosim,

�OID.ju.nica
o Exp.resso Floria,nópolis Ltda" na e patriotismo do Exérci-, o sr. Café Filho, Presidr "

De tudo se conclui qu.e o POVQ acertow na 'esco.Tha da
1_., Tuub, empl';-;';,':l lO de N .}-, q;1!l!e os sem servIços ,nas praças ele CURITIBA, SÃO PAULO, to, nesta hora dificll, conci- I licenciado.

Prefeito e tem _n::totlvos. de j.úbilo, para celebrar; c� g�� va r'j,r(}u:. } �

mo
..
e; BEL� H0R:I�ONTE, vem sendo',m:mtid?s ri,gorosa- ta�do-os a permanecerem' -o Chefe do Govêrno é

ú"" 4J.l�mrel)_taçoes de entUSiasmo a passag�lJY./ d& 12.l'.'ihreirà
J ll.sevl:me_. I.are: pl'otes- pnelh� Icm dIa, cUJa ,;ore�teza, .segurança ,e rapIdez sempre c�esos para as tarefi'!l que giu-se ao Hospital as 1·; l)

�no" �e governo do dr. Osmar Cunha. O fnObl:la' iii i;1l5adl,) I ��u m(\c.�nca f,; .01 posta eG� � carac,Ce;;.:'.zou a orgamr-:açao do, . amda. nos agual'ds.!D . .11 to-I horas, interrompendo o;.. �·

?relelto, por sua vêz, terá razoes de sobê� p.!l;i!l 'd .lí.i�llJel'llade pr_.vl'l)ria sob .

;.,!
EXP

..
RESOO F.LORIANO'.POLIS LTDA. . d03 Vlm trazer a miI1na sol!- alguns instantes a confer€','-

d'
JV a cons. e- 'i' 't] -

O'''ü '] FI
' , .

I , d
.

1
- "

1':;;,1'-se em la com o� seus compromissos para: e 01- o 1>
'la l.;.a ,.e O . .'IV Cf) ares.,' • onanopolls" novembro de 1955. \

_

al'l€C a.de ,

!
cia política que se realiza-va

e pr:osseguir ativamente na. sua já vitorlosa. carr;ira ��o I () fnqwél'ito 1 l'I:Jímil1B.r f�'
.

.

.

'_' .

'. Pouco depois o ministro ao Palácio do Catete. Aco'- _

ce.. certo das simpatias de sua iente Il'd t.
_"

p . �

H �nal'('ad(l'par:\ a r,óxim:a..�-':" ASSl":.VJBI.ÉIA GERAL DE ICONSTITU'IÇAO DA LottTapresentou de.:;culpas ao panhavam-no o general Li.,.

te;ra.
_

�.1 �/J,�:;;;:.',III-<;a-f€il'a.
' � l

1 R-�. y! 11\' C lss,-no Hotel S/A
sr. Nel'eu Ramos pm: nãe..po- ma Brayner e o major Bor·

� � 1 ,� _ i� ,I 11
d?r comparecer à sua, posse ges, membro da antiga Casa

t() �eG8��ee��() .CijO\'i�\)'ADM����.,í}.1�4II'-'..
- _. � '�iJ'��',,,,," i

._ �
, Lembrado, entretanto, 'p��0 Militar do Catete e Que ·teve

, ,. !��!��� � í!k ti "rnare h 1 M
•

t (E
. . c a. asCar�l1h8_q de atuação destacada na pri,�,r;.o

T E A I l')"• O
"
'- DE.' JU,SC&LT,-rn.jR.\ A

m organização)
- .

!OC
li�U

Moraes que .êsse ato deveria í dos seus ex-companheiros

A b
" \"

-

,

-

,�NERÊU, I, 2a. CONVOCAÇÃO
" 3er presidido pelo chef� do rebeldes na madrugada 10

rea er-tura do Alvaro.JiA C�n�[r..,·of',,! �r(); ,14 .(v .. A..)l
_,_ o .51<, 03.in�rp� ,'adores da RAVEN� CASSINO HOTEL S/A"

Exército, senhor da "ituaçác dia 11.
.

b t d·".. t
\l.t: lU.t-'fU li Ju:.;çelmo !\l:b!tse'Ialek <enVIOU. em organm:aça.o, pelo presente edItal convocam os Srs. su-

o general Lott imed�atam(:nte A primeira parte da Co -

"' ce..ld ercura. o A,ea 1'0
I

.-
..L �U ,'Teatro Popu- tltml>t':m, C;[<J Ilr�deote Ne-I bM,ritoreg: para: a assemb1éia geral de é.onstitllição da mes-

se dispôs a acompanhar o sr versa foi assistida ta1l1b' 1-

l ••varo e arvaiho, em sua e A-t,..,);> "''''''''''''-e ... 1"'1 t.. 't' I . - -

l'
'

Nereu Ramos ao Cate te e pelos srs FerreI"ra Ci-af•
•

• ._
. f. ".

- ... t<. ..�..o -se ..os. j \�. !-.·amot'J. c- 5eguID'te
_ ele-11ll,ia

orgamzaçatD a rea lzar-se em 1°. de dezen1l>ro proximo,
. Li V

nova fase, sera Inaugurado
I

.' ;u .. ntes" elementos: " I grama: \ _ às 9 hoI"'"� da nlanhã, nos -salões da CLUBE BLONDIN si-
empossá-lo sem mais tardan- Raimundo de Brito e 0.:;(

pelo "Teatro Popwar de Ar- 'U..'z" � F d M

I
"N 1

.

to
.. .' . .

.
' ça. Na sua ausência, ficou Martins, que,' alguns minu1 ,�

"

.'

.

. I
_ Ü �

- ernan a on-. - J. '8. ,KTa grave em qlL� :a pmçg. F1d:·lano Peuwto sinO, na cidade de Laguna, d

�� 't d�. s.ruadro e Mana Della :e&:� Mio-ná de Lacy; fe: .y. Exa. <lS!"Ulr e a chefia t;;, Estp.do dte' Santia.' Catarina, com a seguinte ordem do dia: ,espor: e�do pelo comando depois, se retirara.m, jU-1i

,<-Q� .!j.. A tem�rada oficial ".il\\:�:K'os-mo.· f " Nação brasiit-jra.' venho II' 1 _ Constih'01ção da sociedade. . :0 ExerchO o marechal Mas- fi'mente com o major Borj,'Q,

C'.� mauguraçao s_erá aberta / "

,I � I pl'€sentar;.lhe 08 meus .ar- Z. _ Exame' das contas no período de organização.
�arenhas de Morae.::;, para permitir uma c9l1vena.

�OJiU a apresentaçao ,�a peça
I

.... es _ Benjamim cat.) dentes "otos d(�r'felicidade C' I :& _ EÍeiçãcj dos órgãos diretivos.
O l\lINISTEltIO I dos dois presidentes. O J('il�.

O Canto da Cotovia. faJnQ:- .:a�l/ Edmundo Lopes, . Fábio pedir a prof' f'�Q Djvina ps, Laguna 8 de novembro de 1955
E' o seguinte o l\'Ilnisbérió ral Lima Brayner perman""

sa. produçã� de J. AnouU 3al1 !lig, Fausto Macha.t!o) Fcr" 1'a o .. lietl g(J�'êrno e para a I Os inc;l"110radores:
. do govêrno Nerêu Ramos: ' ceu na sala.

feste espe�ac�o, Mar�����",! 1r:ndo Torres, José Tácito, ;:('380a cte V. F.'};2 .• A Naçii'J
' :l�.r. PlI'.ulo Carneiro

Guerra --;. Henriqu'J Teixo!- \ O encontro dos s.rs. NerGll

a costa, VIvera o._QM?el de .JI�II;fjon.,Morais. Sand�. Sem-I
confia na ':.,y.l'el'i�:r!e:ia de V.:" _ Idalino Nedeff Ira Lott. Ramos e Café Filho foi fóto-

Joana � Arc, oca.s��,O, � que, f fIm Oonza.tes,. Sérgio Brito e ;Exf!. e' das f;r,�.s altas qUali-1 Waldelnar de Oliveira Relaguarda
Aeronáutica - Vnsc0 Alves grafadO pela AgênCia Nacln

mostrara ao DP§$.Q< publico, José :L'Uw Pinho. Apre.renta- '-cindes de i'()n1f.ITl público, � 4 ,.Francisco Fernandes P'.inho _. I Seco. . .

nal.
- '- ",-.

suas grande� qualidades in.. 'ção especial de Luiz ?iro. .

lml dE'- que � OS5Il '0 Brasil m
- --

terpretatlv:l,$., ' .

r
'

A V I SO F R E C H A N O O
_

Nós. dias subsequentes, S8- Direçãf)�geral a. cargo 'de �:'1i:� ��!::t;�e ,.�r���.��!���E':'1 �

,
.

.

.

.

.

r�o: l�resentados, "A Mira:,,- Giannl Rat�, grande "mfJt- sidente da R!.'púhlica í.t
.

. Nessas ocasiões, de intensa ebulição, de mL:: .D-

d!@lma , de GOldoni!.t��duçaCllI teur-scene" litalia.no. , qllem envio 1l"il1ha:> re�pL- .
_ .

I

__ _�

ças e re'/iravoltas, há sempre alguem que precisa' ,le-

de Ruggero Jacobbl, A Mo- As reser� *,l�ssinatqras to;.;G.',!; saudlu,;ôes". ' A DireçãO' da El\1prêsa Florianópolis S/A. tem a henra sabafar.

!:a.tória"•.de/orge Andrade 81 p_ara as q�*�1'-r6citas po�e- . de comuºicar ao Pov«.) desta Capital, que no dia 15 do cor-
Foi o que aconteceu com ilustre amigo meu, da

Maneq�, de Henrique I rao ser\ieitasíá�;(!) .dia 20.
: j ren,te mês inauWtirará a nova Linha C I R C U L A R uc" I U. D. N. golpista daqui do Estado.

PQlllgettl, ell-cerrando-se ai PO;.i;;,dia,'1 de dezem-
ADIADA A CONFE· que obedecerá !ao seg'lninte Itinerário e Horário. O homem travou-me do braço e foi confessando:

temporada no dia 17 de de- bro, �ração dQ Teatro RÊNCIA 00 PIW� I T I N;' E R & iR IO.
- "Vocês, aqui, são de amargar. O golpe fl'�1.-

zembro. Alm:1;:de!CarVitl�:1O. FESSOR LUIZ'
"

Partida Pr\l.ça 15 .� Cae3 Frederico Rôla - Rua Deo- ca,ssou. Juscelino assumirá a Presídência. Nós ... al�l

Ar dortl _ Felipe Schmidt __ Duarte Schutel _ Almirante de derrotados, ainda temos que receber o dr. N'E 'êü�

PINrO La.I1tego _ Este;,ves JunioU' _ Presidente Coutinho - D. Joa- no Catete, prestigiado como o restaurador da ne1"no"

Em virtude ; dos úUim<:js ,quim ,_ Praça, GetúliQ 'fargas - Visconde de Ouro Preto cracia no Brasil.Todos compreendemos o fim da U.D;N."

acontecimentos deslmrolados _ Pr�ça Pere't.'a Oliveira:: _ Arciprestes Paiva e Praça 15 comprometida no golpe, apesar do "preço da liberda"

na Capital da Renública, (J Ponto: Final.
de ser a eterna vigilância". O Brigadeiro foi manda-'

Professor Luiz; Pilltto, Diret.()r,
.

H O R.fÁ itlOdo ?�ra casa! Lott é um monstro! INerêu,. seguríSSl!tlO,'
do Serviço de. Dooumentação PaJ.'tida da. Praça 15

decIdmdo com enorme classe! Tudo isso nós aguenta�'

do DASP, adit>u :ma vinda á 6,35 _ 705 _ p,ll5 _ 8,05 _ 9,05 _ 9,35 _ 10,05 _ 10,35 _ mos heróicamente. Mas, depois do que houve pqr aqui,',

esta Capi"tal.!
•

11,0$ _ 11,35 ,� 12,05 _ 12,35 _ 13,05 _ '13,35 _ 14,05 _ o que é insuportável, '0 que nos deixa abafados, ° que�

O ilustre �scr7tor de-:vrma 14,35 -15,05 -'15,35 _ 16,05 _ 16,35 -17,05 -17,35 _ 18,05 nos faz cada vez mais raivosos é essa ...

realizar, ontf:m.1.11l\ Faculda� 18,.35. _ 19,05 _:... 19,35 ..:.. !l),05 _ 20,35 - 21,05 _ 21,35 _
- Essa o que?

de de Dire1tp•.�� eonferert- 22,05_,
. .. essa superioridade de vocês não atiçluem:_.I

cia subol'�a�, ao titulo .Ai, isamos ainda queÃ\�viagem inaugural do dia 15 do um SÓ foguete!!! .

���icjpal.m:QJ.. e nUfal1s* eorrerl te será ás: 9,30 hol'aS'. passando postel'iormente a ser
. GUILHERME TA·L.*��D���� �

"1 . \

UM NOV015 DE NOVEMBRO

Florianópolis, Terça-feira, 15 de NQ\l�mllro de 195$-
---------------------------�---------------\

AJfIVERS.4RIO DE GOVERNO DE
.

OSMP�R 'cUNHA

t Missa de' SéÍiolO Dia'
;); �Ul� UVRAf4ENTO RIJlZINI( '; ,

. . "

/ I :
,: li .L'lIamentQ! e,:ft,imilia. eonvidam aos parentes e

s f; 3 suas relações;, para.' assistiredt à missa que
" ;:"m celebrar dia Ia' sexta-�ira às 7 hqras na Catedral

.

" :-?c'jtana� por alma de sua lnesquecív.el .(ij,ha ÓTILIA,
�:;'!CC!:la em Sao Paulo. Aos, qlJe cc1mparec�rem" à êSte ato
religioso, antecipam seus a:gl.·fdeei�tos�

.

,

"

.... ,.

--------��--��------�----

Comemora-se no próximo dia 19 de novembro, o 6f3C1
aniversário da Adoção da BANDEIRA NACIONAL BRlUn ...

LEIRA.
-

Nesse dia a Bandeira será hasteada às 12,UO horas,
sendo arriada à hora normal (18,00 horas).

ss Repartições Públicas e Estabelecimentos que possui
rem Bandeiras julgadas ínservíveís, deverão encaminha
las, na forma do que estabelecem os artigos 213 do Decré
to nr. 8.736, de 10 de Fevereiro de 1942' e 33 do Decrete-Lei
nr. 4.545, de 31 de Julho de 1942, ao comando da. Guarni

ção Militar 'de Florianópolis (no Quartel General da In

fantaria Dll'IÍsionária j5a, à Avenida Hercílio Luz, nestâ
Capital), afim de serem incineradas em cerimonia. civica e

com toda a solenídade.
.

Esta remessa deverá ser feita, acompanhada do respec
tivo ofício, até ás 10 horas do dia 17 - do fluente, com

as necessárias indicações.
------_.�._---

PROGRAMA COMEMORATIVO À
PASSAGEM DO PRIMEIRO_ANI
VERSÁRIO DE GOVÊRNO DO
PREFEITO OSMAR CUNHA

HOJE - As 8,30 horas - Missa em ação de graças, na

Catedral Metropolitana, mandada celebrar pela
Ala Moça do Partido Social Democrático.
As 9,30 horas - inauguração da Linha Circular
Duarte SchuteI. .

Ás 10 horas - Inauguração da Ponte ao lado da

Capitania dos Portos.
As 11 horas - Inauguração do Posto, Grup) Es-
colar e Jardim da Lagoa.

. .

As 12 horas - Peixada na Lagoa, oferecida por
por um grupo de amigos d.o sr. Prereíto.
As 16 horas - Recepção na Prefeitura Munici-
pal. '_____ .

As 20 horas - Cocktaíl no Bar Pérola, oferecido
pelo Diretório QO Estreito do Partido Social De-
mocrático.

.

Fazenda - Mario Càl)
O presidente da Rep "

assinou decretos, ni)m�
o

. general Floriano de

Brainer, chefe do Ga':,
Militar da Presidênch ela _

pública e o sr. Pau'l'J
Tavares, chefe do Gr.,bi
Çivil.
O novo Chefe de PoiíC1. é

o General Augusto 'Mag.e,
da Cunha Pereira. '>.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO .Plorlanõpolís, Terça-feira, 15 de Novembro de 1955

..

Festividades de'
Catarina

Santa

PADROElRA DA AIÚlUIDIOCESE E no ES'I'ADO
/

EDITAL DE CONVOCAÇiiO

Dom Joaquim Domingues ele Oliveira, ppr mercê
.

de

'Deus e da Santa Sé Apostolíca, Arcebispo Metropolitano.
Assistente ao Solio Pontificio, etc.

Aos que o presente Edital, virem, saudações, paz e 1benção em Jesús Cl'isio. .

Fazemos saber, que de acordo com a praxe estabeleci- I
da e a piedade dos fieis, celebrar-se-á no dia 25 do corren

te, feriado estadual por decreto-lei de 12 de julho de 1938,
a festividade de Santa Catarina; Virgem e Martir, Pa

droeira da Arquldíocese e do Estado, pelo modo que segue:

1) A's 10 horas, Missa Solene, com Assístencía Ponti
. ficaI.

2) A's 16 horas, Procissão com a imagem de Santa Ca-

'""-. tarina, para a qual convocamos todas as entidades e insti

tuições católicas desta Capital que nela deverão tomar par

te; designadamente pela seguinte forma nesta mesma 01'

dem:
Cruz processional, Grupo de anjinhos, Colegio Coração

de Jesús, Asilo de Orfãs, Cruzadínhos, Congregações Maria
nas Femininas, Associação de Santa Terezinha, Associação
de Santa Zita, Damas de Caridaele, Apostoldos ela Oração,
Ordem Terceira Feminina, Ação Catolica, Abrigo de Meno

res, Colegio Catarinense, Congregações Marianas Mascu

linas, Irmandades, Ordem Terceira, Carro Triunfal, Rev

mo. Clero, Palio conduzido pelas Autoridades especialmen
te convidadas. Banda de Musica e povo.

Antes da supra-mencionada hora, as referidas Asso

ciações e Entidades se postarão dentro, no adro ou mesmo

fóra da Catedral, cada uma no lugar que lhe fôr reserva

do e competir no préstito.
Cada Associação deverá apresentar-se com os respecti

vos estandartes e distintivos.
O préstito desfilará continua, lenta e ínlterruptamente,

i. é, sem qualquer parada nem precipitação na marcha.

�
Os fieis e famílias que não puderem acompanhar a pro-

cissão deverão postar-se nos passeios das ruas do trajeto,
para assistirem à sua passagem.

O préstito obedecerá ao '.oeguinte itinerário: Praça 15

(lado do Palácio), Ruas Felipe Schmidt, Deodoro, Vidal

Ramos, Arcipreste Paiva, Pereira Oliveira, lado do Ipase) ,

Rua Anita Garibalcli, Av. Hercílio Luz, Rua Fernando Ma

chado e Catedral.

Para' a solene Procíssão convidam-se as meretíssímas

Autorídades, OS fieis e a populacào em geral.
Sendo costume, aliás muito Iouvavel e piedoso, enfeita

rem e ornamentarem os fieIs as ruas e fachadas das casas

em circunstancias semelhantes, o mesmo se pede e se es

pera por ocasião da, Procissão de Santa Catarina, gloriosa
Padroeira da Arquídíocese e do Estado.

Desde já hipotecamos bençãos a todos quantos de

qualquer modo concorrerem para o brilho da Procissão da
excelsa Padroeira.

Florianópolis, 12 de Novembro de 1955.

De ordem e comissão ele Sua Excia. Revma,

Mons. ,Frederico Hobold, Vigario Geral.

José Renato de Souza, Provedor da Irmandade do SS. t7.

Sacramento
-< Heitor Dutra, Secretário.

COMÉHCIO,
.

INDúSTRIA E TRANSPORTES
CONVOCAÇÃO

Convocamos os senhores acionistas para a assembléia

geral extraordinária, à realizar-se no dia dedesete (17)
de Dezembro de 1955, às dezuseis (16) horas, em sua séde

social, à Rua do Comércio, s /n., nesta Cidade de Videira,
Estado de Santa Catarina, afim de:

a) Doliborar sôbre uma proposta justificativa de
sua Diretorra, para aumento elo Capital Social e

.

alteração do artigo 50 dos Estatutos Sociais;
b) Outros assuntos de interesse social.
Os possuidores de ações ;0 portador para exercerem

os seus direitos de voto, deverão depositar as mesmas na

séde da sociedade até três (:3) dias antes da realização
-da assembléia geral, ficando também, dentro do mesmo

prazo suspensas as transferências de ações nominativas.

Videira, 3 de Novembro de 1955.
.

Ângelo Ponzoní - Diretor.
Saul Brandalíse � Diretor.
André David Braudalíse - Diretor Adjunto,
Achylles Emilio Ponzouí - Diretor Adjunto.

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

i :Restauranle Napoli
: RUA M&reehal Deodoro li.
• Em Lages, no sul do Br&a1l, O melborl

: nescento eapeclal para OI aenhorel mjantea
•
• I

....................aA••a•••••••••••••••••••

Endereço Telegrátlc:l
Santldra e TranapoliJ

-Q-

7

GRANDE "FESTA DAS LUZES" NO
, CLUBE" BOZE ....�'

.
Vende-se
Urgenfe

Vende-se ótima resíden

cia, com 16 compartimento,

I'rem situada a rua Víscon

.le de Ouro Preto 49 (ao la

.lo da antig-a .1'esidencia do
:)1'. Ncrcu Ramos) preço

"

SABADO, dia 27, cintilante FESTA DAS LUZES,
com muitas surprezas e encantamentos. Valiosa co-·

operação da Casa "ELETRO-TÉCN.ICA", a loja chic

da cidade. Reserva de mesas na Secretaria do Clube,
,

'

das 8 as 11 horas: i
I O �)j'og-ra�na. da cintilante reunião é o seg-uinte: \

la. Orquestra do Clube Doze.

2a.' Conjunto ele Ritmos do "BLOCO DOS XX",
com recém-contrato pela RÁDIO RECORD

DE SÃO PAULO, com "show" de ACOR-
DEON.

.

3a. TALõES PARA O BINGO'pAS LUSTRES a

l�e�fnz:ü�-se no dia IOde Dezembro.
4a. Apresentação de dez MISS e RAINHAS DE

CLUBES.
.

aa. Apresentação d:1i MISS SANTA CATARINA.

\IOa. APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATAS AO
TITULO DE "RAINHA DO CLUBE DOZE".

DANSAS ININTERRUPTAS -.SURPREZAS -

- BRILHANTISMO -

Expresso Florianópolis LIda.
1 ransporte de cargas em geral.entre

�

FLORIANOPOLlS, CURITIBA E SAO PAULO.

nodico,
Tratar na Rua Bocaiuva

',O',MELHOR JURO·
. ..' �:� :- ..'

.

';:5'.%....<>;'. "
.0· '

'

· :f>.;\:r;. ':
_. :�::.

·

D��8SITOS POPULARES "

BA'Meu. AÓRíCOL,A�
.-",_. . ':::--".

·

RliA TRA�Àt(O;; 16':<
.

'

..,�':
'

.

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

.1 CONVOCACÃO
ASSOCIAÇÃO' DOS SERVIDORES PU'BLlCOS DE

SANTA CATARINA
/' i

O Presidente do Conselho Diretor da ASPSC de

,côrdo' com o; artigo 27 dos Estatutos Sociais convoca os

.issocíados para uma Assembléia Geral a se realizar no

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

guinte ordem do dia:

a) Reforma dos Estatutos
b) Posição dos servidores em face do aumento de ven

cilf"ien1tos dos funcionários elo' Estado.
Antonio, Matheus Kríeger

"Presidente'

.
'.: .FLORIAN6POUS' >i: •

._ ".,

Vende-se
Na rua Tiraelentes a casa

na, 20
CAPOEIRAS

Um ótimo lote de terreno

no Loteamento Portela.
Tratar com Eduardo San

tos.
Rua Visconde de Ouro

Preto, 81, Fone 3726.
-e-

IRMA SELL DE SOUZA

.

Participação
BENTO AURINO DE ANTôNIO BERNARDO

'J :SOUZA DOMINGUES
'-e-"-

DALCIDES MARIA
DOMINGUES------------

bllldora ... IUdt.. ac.A.
VIt.r. ValnJu e DiIeN.
CASA MIBC.LANIA .latn-

têm o.prazer de participar têm o prazer de participar
:t V. S. e suas Exmas, Famí- a V. S. e suas Exmas. Famí

lias, o contrato de casamen- lias, o contrato de casamen

to de sua:' filha MAURA R@- to de seu filho WILTON,
':;1'1'A, C0m o sr. Wilton An- com a srta, Maura Rosita de

tônio Domingues. {Souza.
MAURA e WILTON

noivos.
Coqueiros - 10 de Novembro de 1955/

Dr. Gastão de Assis e sua exma. espôsa d. Iolanda Vende-se um bem montado bar tendo uma sorvete-
Ramos d6 Assis, rfarticipam aos seus parentes e pes- ria e armazem com um balcão fl'igo'rifico.
soas amigas o nascimento de seu filho, qub na Pia Ba-" Ver e tratar no Empório Barriga Verde na Av.
tismal rellebeu o n(ime de Gastão de Assis Filho. Mauro Ramos 213, . I'

Coqueiros

l'lLIA1.: CUKITIBA_

COM. VIAGENS nmlt'fAS � PERMA NENTES EM CARROS P&OPKIOS

I'ILIAL: SAO PAULO

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

Partícípaçao
GERCINO BOTELHO E -v-. LIBóRIO SONCINI

! SIM.

participam aos parentes e participa aos parentes e

pessoas amigas o contrato pessoas an\Sgl'\s o 'contrato

'de casamento de sua' filha de casamento de seu filho
-Nadir com o sr. Ciro Son- Ciro cor a Srta. Nadir Bote-

cini. Ilho.
Nadir e Ciro

Noivos

MATRIZ: FLORIANOPOL1S
Escrltó*'1o:

Rua Padre Roma 50 - Terreo

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n. ln

Fones: 2534 - 2.53t1
Caixa Postal, 430
End. Telegráfico:

Sandrade e Transpolla
-o-

víseonde do R10 Branco

(in/li)

'l1elerone 121.

AvenIda do �U.dô UlfJ8/78

.Partícípaoao
- ,

· Telefone: 37-lO-IH

São Paulo - Cap1tal - SI-.
Bndereço Telegráfico:
Sandrade e TTanapola

--o-

(Alfocla o .. Blo de JaneU'o • eDl Belo Rort.onle CODl trAfe&,o Dlflt•• aU

li. P...l. 11111 ....prlaa de Toolper*" 1110.. OHaIa 8/A.)

-'1
VIOEIR�

,ALTA COSTURA
Por havei' contratado afamada modista do IÚo de

faneiro, "A FLORICULTURA" avisa as suas distintas
.l icntes e a sociedade de Florianópolis, que caba de rea-

" -

rrir o seu atelier de costura.

Trabalho garantido em talhe anatômico nos mais re

'entes 'modêlos.
A FLORICULTURA

Rua Felipe Schmidt, 46 - Fone: 24-6-9.

E' indicado nos casos de fraqueza,
palldez, magrela e fastio, porque em
sua fórmula entram substâncias tais
como Vanadato de sódio, Ltcltlna, Gli-

. cerofosfatos, pepsina, noz de cola, 'étc ..
de ação pronta e eficaz nos ·casos de
Iraqueza c neurastenias. Vanadlol é·
indicado para hOrneils, mulheres, crian
ças, sendo sua fórmula cõnhecfda pelo s

grandes médicos e está Iicenciàdo peta
Saude Pública.

ClUBE..DOZE DE AGOSTO
pROGRAMA DO Ml!:S DE NOVEMBRO

DIA 19 - SÁBADO - "SOlRÉE", DAS 21 HORAS
\TÉ AS 2 DA MADRUGADA.

DIA 27 - SÁBADO - CINTILANTE - "FESTA
JAS LUZES", UM DESLUMBRAMENTO DE LUZ E PRA
L'A. UMA NOITE INÉSQUECíVÉL, COM SURPREZAS
) ENCANTAMENTO. vALtmlA COOPERAÇÃO DA
"ELETRO-TÉCNICA" - A LOJA CHIC DA CIDADE.
mSERVA DE MESAS NA SECRE1'ARIA DO CLUBE
DAS 8 AS 11 HORAS.

. ,

REiLOGIO PER�D·IDO
Perdeu-se' um relógio de pulso, d-e

-

senhoi'a, marca
MASSON - folheado, no trajeto da Avenida Mauro Ra
nos - Rua Dr. Ferreira Lima - Almirante Alvim,- até à
?raça Getúlio Vargas.

Pede-se li- quem achou, o obséquio Ele entregar à Rua
Irmão Joaquim na. 22, ou na Portaria da Secretaria da.

Agricultura, que será gratificado:

Uma linda casa de madeira, toda pintada a oleo,
envidraçada, venezianas, com 7,40 de frente 9,00 'de fun
lOS, varandão, 3 quartos, safa, varanda, despensa, agua,
luz, chuveiro eletrico, fogão econômico; tanque,' quintal
com arvore frutiferas, muro na frente, etc. pór 120.000,00,
sita a Rua Campos Novos 63, nésta Capital. Motivo:
viagem.

Tratar no mesmo endereço.

EMPREGO
Rapaz capacitado para Qualquer serviÇo Procura em

prego.
Informações no Albergue noturno com o senhor An

tônío Campos Rua General Bittencourt.
'" .

BAR E ARMAZEM

•

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


