
pós ter sido conhecido o re
- sultado, o deputado Mario

Martins requereu uma 'se-

r�;:�;;;'�'�J Anora nuerem 8· naI
� Ano XLII

� li 'I .,1'.
� � RIO,.24 (V. A.) - Antes um movimento nesse senti-

� N
.

�
do sr. Otávio Mangabeira dó, conduzido por forcas do

� . 12.332 pronunciar um discurso, PSD e da UDN. Para al-

t . concitando as forças politi- guns, o parlamentar baia-

_____-.- . ""'_...._...._a_--_.._-_-__._..._.-_-_-._-_-_.._._.--__..........._ cas, ao congraçamento, sa-
no não fez outra coisa senão

'Florianópolis, Sexta-feira, 25 de Novembro de 1955'1 Cr$ 1,00 bta-se, já, da existencia "de refletir em momento psico-
-------------------------..:....-----.� lógico, a tendencia geral que

se esboça nos meios políti
cos, com o objetivo de en

contrar a qualquer custo
uma solução para o desequi
librio reinante,
Falando a nossa reporta

gem, o ar. Otávio Mangabaí
ra negou refletir seu discur
so aspectos de qualquer mo
vímento político, lembrando
que salientara a certa altu
ra que não podia falar em

nome das forças desavindas.
- Não é exato. Refleti

.ccísa minha, da minha expe
riência de velho na coisa
pública. Tenho encontrado
'em toda parte angustias e

apreensões. Esse o principal
motivo que me levou a pro

Alves ferir o discurso de ontem.

Edição de hoje' - 8 páginas

Os trabalhos. coesos· 8 pacificos ao lado' da Lel
RIO, 24 (v. A.) - A's 2 gunda discussão, do projeto, dos Deputados, devendo nu- RIO, 24 (V. A.) - Acom- estado e a segurança polítí- Tenho a honra de subme-

o que foi rejeitado. . ciar imediatamente a
.
dís- panhando o projeto de lei ca do país fiquem, durante o ter a consideração do con-

O presidente da Mesa so- cussão do mesmo. Como já que pede o estabelecimento estado rte sltto, sob a jurisdi- gresso Nacional, a vista do
Iícitou aos deputados que Informamos, acham-se íns- do estado de sitio, o sr. Nerêu ção militar, na forma prevís
permanecessem no recinto, a critos para falar sobre o as- Ramos enviou a Câmara dos ta na -propría, Constituição exposto, o anexo projeto de

fim de votarem, pouco de- sunto 18 senadores, devendo Deputados a seguinte men- (artigo 207). lei".

·po.is, a redação final do pro- O� debates se, prolongar por sagem: _._ _••••••••

jeto. O Senado Federal, que algumas horas. "Os ministros da Marinha,
se encontr�, em sessão per-

'I
Tôdas as el�endas apresen- da Guerra e da Aeronáutica,

manente, Ja recebeu o pro- tadas, em numero de 39, fo- responsaveís pela manuten

[eto aprovado pela Câmara ram votadas. ção da ordem íntorna e pe·

·O�r��a�v-e�s�d-·e�Dw.. �D�n�·cwl;a�s����:�:=���tucional, dãrtgem-me a expo-
sição, que tenho a honra de
transmitir em original, a vos

sa excelencia, na qual fazem
sentir a necessidade, para

Como a UON· E I ·t manutenção da ordem e das

aUla no s rei o ��s�:����e�e ��iO.decretação
Tal como recebemos, vai o tantes dos senhores Douto-o Mais uma vez senhor: dire- 2. Julgo de todo o ponto de

seguinte: res: Romeu Sebastião Neves. tor acuso que dentro das hos- vista conveniente aos inte-

Do: Ex. Presidente Geral Oswaldo Bulcão Viana, Gen- tes Udenistas só 'encontrei a resses 'superiores da ordem

do Comitê Popular da Fren- til Borges Filho e outros a- falsidade, traição. inveja, I P.ub�i�a e a defesa da Cons

te Democrática da rua Ma- gentes ela Eterna Vigilância ciúme ódio e perseguição, ra- tJ.tUlçao, que se ado�e a me

chado de Assis - Estreito. e lia-se nas fisionomias ele ço essa acusação motivo dída, e tenho a honra de so-

A0: Exmo. Senhor Diretor cada um algo ele camarada- cançou ele apelar para as
licitá-Ia ao Congresso Nacio-

de "O ESTADO". gem e stncerídade e não aín- autoridades para colocar-me nal pelo prazo de 30 (trinta)

Assunto: Publicação, solí- da sabedor que por ele tras es e todos negaram a atender: dias, previsto no artigo 210

cita. condiam-se a falsidade a me a começar pelo Senhor da mes�a Constituição.
Exmo. Senhor: traição e que logo o termí- Hsríbertc Hulse que já é um

A medida deve a meu Ver

Na qualidade de EX-Pl'e'3i- no do pleito, caíram suas velho amigo e conhecido, as- ser extensiva a todo o terrt

dente Geral e no intuito de mascaras. e apareceram as sim o faço sem esmorecimen- torto nacional, para que ne

esclarecer perante ao Pú- suas duplas p'el':,onalidades, to ou desespero de causa, e
nhuma parte deste se possa

hlíco, prlncípalmenta aos incluindo também o senhor aguardo a imediata reação converter numa. area de re

moradores-do Estreito, como I{otzias aquele que nos dizia dos ofendidos, outrossim sem fugio das atividades subver- N-�.......- ..��._-_-_-.-.-..-.-.-.��............,...-...r

agiram os responsáveis pe- s·er o rínanclador do movi- timidez, por qua Se tosse eu sívas, que o governo. tem o PRESO POR ENGANO
los destinos da União Damo- menta político do ssnhor 'timido não iria combater os

dever e o proposíto
_
de re-

't· N' I
-

d J L d f prímir.era rca aciona sacçao e. orge acer a, e que me ez Comparsas do senhor Jorge
Santa Catarina. assinar um manifesto dos Lacerda, nas gelidas Monta- As garantias constítucío-

./4,..,.
Senhor Diretor: Éx-Combatentcs ao povo Ca- nhas da Itália:

/ naís, cuja suspensão se ím-

_
Sabedores que foram os t'1rinense em fa,vor lia Can- Assim senhor Direto!' dou põe, são apena's aquelas que

lideres do Partidó da Eter- didatura do senhor .Jorge La- por terminado este meu re-
dizem respeito mais direta

na Vigilância, que no- dia 2 cerda, acil'so que este ial lua- lato, o qual solicito a Publi- mente á. investigação, a pre-

de Outubro de 1955 á's 15 ho- n.ifesto não me oi apresen- cação no seu mtttutino.
.

vêl:i�ão -c. ar répre�.iS'ã(J· do mo-

ras em frente o meu Comitê taúo a não Ser UlUf' folha, Sem maIs abraços vimento sübvel'sivó; crue' vêrn
instalado na rua Machado- ele de pa,pel almasso em branco, Nagib Paulo prosperançlo nas ultimas Se-

Assis no Estreito, estive em nada nele constava, alegan- Ex-Comba�er:te da F. E. B. manas, e cuja inupção Ílni

contacto com .os Exmos. Se- do o referido senhor que era (Firma reconhecida) nente conduziu aos aconte-

nhores: Odilon Bartolomeu, t'm nosso favor. E assim' c_o- ..,) ()....()._.(J�().., cimentos de 11 de novembro

Acy Cabral Teive e outros mo as ordens por mim rece- e á subsequente deliberação
senhores que no momento bida secretamen';e pelos che- O HABEAS-CORPUS. elo Congresso Nacional sobre

não me recordo, e que os re- fe-s Uclcnistas (:' orientação a substituição do presidente
feridos senhores estariam- como eu deverIa agir com os I

. DE CA F E·
' da República.

me subornanelo, e trànsvlan- eleitores que não f::.ssem sim- Praz-me acentuar que a

elo os eleitores alí inscritos, IJatizantes ou ná') votariam RIO, 24 (V. A.) - Em lon- defesa da ordem publica não

para que votassem com os com nosco, e que solicitassem ga petição, o advogado J�ge reclama, neste momento,
Candidatos ela Aliança So- do Comitê dinheiro para vo- D�o�t Fontenel.e solicitou do I, q�a�quer medida res�l'it.iv!l' ao
cial Trabalhista, coisa esta tarem, os quais fossem satis- mmlstr'o AfranIO Costa, rela- ellreItos que a ConstltUlçao e

que não sucedeuse pois na ver feitos nas importâncias soli- tal' do habeas-corpu's para o as leis otdinarias a'3seguram
elade foi que aproximei-me citadas mais que entregas- sr. Café Filho, dispensa do aOS trabalhadores os quais
elo .auto que conduziam-os sem os seus respectivos Tí- pedido de informações ao pe- se acham coesos e :pacificas
citados senhores, foi para tulos, os quais tínhamos 01''' sidente Nereu Ramos, a res"- ao !:Jdo da lei e dos Poderes
prGstar apenas algumas in- dens de inutilizar-os ou ras- peito da coação que o paci- constituidos, plen a m e n t e

�rmação a respeit0 dos mo- gá-los imp e d i n d o as- ente sofre, por forças do E- identificados com o- movi

l'aelores daquela rua perten- sim o comparecimento nas xército, que lhe cercam a re- menta de retorno a legalida
cente as hostes Alianci8tas, Urnas assim como o envio sidencia, alegando que essa de, cujas raizes estão lança
mais como não acreditavam dos documentos e Títulos pa- coação é fato notaria, divul- das no sentimento popular
na verdade, passou a ser con- ra transferencias ou aquisi· gado por todá a imprensa, e no respeito ás fontes da

tinuadamente vigiado e fis- ção de novos títulos enfim a pre�endendo, as'sim .que o soberania.

c[.j,}izado pelos agentes da retenção total impedindo as, processo fosse julgada de pla- Será conveniente que a a-

Eterna Vigilancia, ficando eu sim a vitória dos Adversá- no: pu ração dos crimes contra o

privado de sair para fora do rios assim como reter 'õs ° relator proferiu o se- .-................................._.....--

Comitê, e não. podendo afa- eleitores até o .termino da c.. guinte despacho:
�" zer as minhas refeições, as- leição ás 17,30 horas. "Não há como deferir a pe-

sim a recolher-me para o Senhor Diretor tição de fs. 4: diz o impetran-
clescanço noturno, pois tive Acuso também as pessoas te, inicialmente, achar-se o

que Permanecer com o Co- que nos,financial'am duran- paciente impedido de loco

mitê aberto a noite toe a e te o elecorrer elo pleito,- foram mover-Se e mesmo sair de sua

como já falei sem o- direito os seguintes Doutores: Ro- residencia, por tropa do E

de ausentar-me de dentro do meu Sebastião Neves, Oswal- xército e da Policia que obe·-.

mesmo afim ele não ter cort- do Bulcão Viana, Gentil decem as ordens do sr. vice
tacto com os elementos do Borg'e� Filho, Esperidião A- preSidente do Senado, em

Partido adversário e não ain- mim José Moellmann e se- exercício na presidencia da

da satisfeitos os seus inten- nhor'a, assim como a senhn- República. Entretanto, a pre-

j'tos de fal'si?ad� e traição foi ra Dna. Clara Spek_ e demais
I

texto da �otorie�ade desses
I

mandado m loco a senhora que no momento n3.O recor- fatos, pretende seja o habeas

Nilce Farias atual diretora. do -me, importâncias _estas" corpus julgado de plano, Sem

( do centro de merenda Esco- para compras de titulo e q�aisquer inf�r:naçõ�s. �ela
•.-.-........-....---:........................

lar a Exonerar-me do cargo eleitore's. .sImples exposlçao feIta, Im- ASSUMIU O NOVO
que vinha exercendo naque- ,..,�••w�·_ ·�· __ ww._ pôe.-s_e o indeferimento da MINISTRO DA
la repf\,rtição subordinada ao MINIS'l'RO DA FA· petIçao de fls. 4. Cumpra-se RIO, 24 (V. A.) - ° Se- noturna, em segundO turno.

Departamento de Educação, ZENDA O SR- MARIO o despacho a inicial, para AGRICULURA. naelo votou ontem á tarde-; Isso, entretanto, não quer

alegou-me a dita senhora que que as informações sejam so- RIO, 24 ev. A.) - Foi no- em primeiro turno, na sua dizer que a autonomia e'steja
l'ecebiriü ordem para tal ati- BRANDT licitadas". meado e já tomou posse, on- segunda tramitação pela Ca- asseg'urada, porquanto o pro-

N".h.M _•••••• , ..

tude e que eram sabedores RIO, 24 (V. A.) - ° presi· ��. tem no Pajacío do Uatete, sa, a· reforma constitucional jeto volta à Câmara para no-

que. eu estava trainelo a dente Nereu Ramos convidou FEITO O PEDIDO perante o pre:,iàente Nereu que concede a autonomia do vo pronunciamento no proxi-
Frente Democrática e acha- o sr. Mário Brandt, recente- Ontem mesmo, o pedido de Ramos,'o ncv.)· MinLtro da Distrito Federal. mo a11o.
"a-me Rubornado aOS inimi- mente nomeado presidente informações foi da�ilografa- Agricultura. Trata .. se do de- Convém aCentuar ainda RIO" (V. A.) - Roi in-

gos Partidários e que a decio do Banco do Brasil, para su· do e deverá ser ericaminhado putado federal petel)ista pe- Compareceram 51' senado- que se passar afinal eSsa dicado para substituir o ca-

são estaria 'aissim justa. bstituir o sr. Mario Câmara ainda hoje, esperando-se que la' Bahia, sr. lBduard,) Cat&- res. Quatro votaran� contra, autonomia, a primeira elei- ronel Sadock de Sá no Co-

Mais não levando a seria no cargo de ministro da Fa- o recurso possa ser levado a Ião, q;ue até aqt1i exucia o S1'S. Apolonio Sales, Assis ção de prefeito só se dará em mando do Corpo de Bombei

Por motivo ainda ser novato zenda. Possivelmente ainda julgamento do plenário,' na car,go de se�':�t9.ri'{) r.a Agri- Chateaubriand, Moura An- 1960. ros 'do Distrito Federal o

na fileira Udenista e por mo,,: .hoje será lavrada a sua no- proxima quarta-feira ou, an- cultura no �'!'oveTno talano. eh'ade e Paulo Fernandes. Fizeram declarações de vo- coronel Rafael Souza Aguiar.
tivo de não conhecer bem oS meação-. O' sr. Mario Brandt tes, em sessão extraordinária, Esteve presenie r. pOsse o go- Como se trata ele matéria to oS srs. Kerginaldo Caval- Este militar tem curso de

chefes em que t'stava subor- é uma das figuras de proje- se o presidente José Linha- vernàdor Antonio !�aJbino. O que não pode ser votada em canti, Caiado de Castro. Estado Matar e foi chef,e de

.-'\,.;d!nad� 'e al.c�u:i ignol'an- ção dã secção mineira do res decidir-se pela convOca- sr. Eçluard'J Catalão I� fazen- estado de sitio, foi a mesma Coimbra Bueno e Ruy Car- policia, da Força Expedicio-
i.CJ.a POIS as vlsltas eram,con:o.� Eartído RepubJicanQ.

'

,ção .00 13upremo, deiro e produto!'. ele cacau·. .incluída na, pauta da. sessão nei-ro. " -na1'ia,. --_., """-..... ;0;;;

horas e 25 minutos foi aprn
vado pela maioria da Câma
ra dos Deputados o projeto
812, que institui o estado de

sítio no país, A votação acu

sou 178 votos favoraveis e 91

eontrártos, Imediatamente a-

o MrNISTERIO DO SR. NEREU RAMOS

O repórter perguntou ao

H. Otávio Mangabeira sô
bre o seu propósito, de acôr
do com impressões colhidas
na Câmara, depois do dis
curso que pronunciou, de a

ceitar a pacificação política
em torno dos candidatos e

leitos a 3 de outubro .. O sr,

Mangabeira retificou:
- Respondendo a um a

parte, afirmei que aceitarei
se trouxerem a pacificação
em torno dessa formula.
Não quero dizer qUe propo
nho esta formula, mas não
excluo nenhuma. Se 'for pos
sível a pacificação dessa
maneira, bato palmas.
Concluindo, acrescentou:
- A pacificação é a úni

ca solução. E' preciso que os

homens se entendam. Lanco
idéias para ver se elas ger-

o ESTADO DE 81TI0 A

Por 178 a 91 votos na Câmara

Mensagem sôbre
o estado de, sitio

.�.....,.,�.

:,.O'-ESTADO
.Em sendo o dia de hoje,

Feriado Estadual, no qual o
povo católico cultua a Pa
droeira da Arquídíocese dês
te Estado, não haverá tra
balho na Redação e Ofici

cedô SO:,',':'é'5 (P<'3D, São Pau- nas, motivo pelo qual não
lo) ; circularemos amanhã, vol-
Guerra, .goneral Henrique tando a circular no próximo

Duffles Teixeira Lott;
.

dia 27, domingo.

RIO, 24 (V. A.) - ° pre- Marinha, almirante
sidente Nereu Ramos até o l Camara:
fim desta semana estará com Aeronáutica, brigadeiro Al- Pacificação com os eleitos
o seu Ministério constituido. ves Sêco.
Dependendo da resposta de" Mas antes de composto in
sr. Abguar Renault que foi teíramento, corno estamos.
convidado para ocupar a pas- bem informados. haverá 11ma

ta da Educação e Cultura, as alteração .10 Ministério com

demais socretarías de Esta- a substítutçào cio sr. Mario
do estão' assim providas: Camara!ln pasta ela Fazcn-

Justiça e Interior, deputa- 'ca,' prov.wctm. nte neio &1

do Menezes Pimentel (PSD.:... Mario Brandt.

Ceará) ;
Trabalho, Industria e Co ..

mareio, deputado Nelson 0-

megna (PTB, São Paulo):
Saúde, prof. Mauricio Me

deiros (PSP, carioca);
Agricultura; deputado E-'

duardo Oatalâo í

PTB, Ba

nia) ;
Exterior, .rosé CR,1'lv.> Ma-

minam.
RIO, 21 ev. A.) .- Ao's jor- noite. Isso feito, retírou-s«;

riais que publicaram a noti- 3.0 - Por volta das quatro
ela da sua prisão na madru- horas do mesmo dia, fui a

gada de vínte e dois do cor- cordado por ôrdem do sr. ge

rente, o general Juarez - Tá- neral de . Exército Ange!c
v:ora dirigiu a seguinte car- Mendês de Morais, que ac�m
·ta: ':1t. prO'posito da noticia panhado por um dos ajudan-·
'-velc�râéta rlós j'm'ftnis de ooje. ttis. 'de oi'q:l'!m do �·r. minis:,
sobre a minha prisão na ma- tI'O da Guel:ra, me comunicó1]

cll'ugada ele ontem, dia vinte encontrar-me eu ali por en

e dois, peço-vos publicar, a gano, podendo retirar-me
bem da verdade, os seguinte's imediatamente ou per,mane
esclarecimentbs: l.o - Por ceI' até mais tarde, se pre
volta da Zero horas e trinta ferisse. Disse-lhe preferir
minutos daquele dia, fui a- voltar imediatamente para
cordado em minha casa, a casa. Ofereceu-me o seu Car

pedido do sr. general de Di- 1'0 para conduzir�me, o que
visão Técnica Célio Araujo agradeci;
Lima que, me informou ter 4.0 - Acompanhado pelo
ordem do sr. ministro ela ajudante de ordens do sr.

Guerra para conduzir-me Ministro ela Guerra desci al;é
imediatamente ao Ministerio o saguão interior' do Minis
da Guerra; teria, onde, apÓ's repetir-n1e

2.0 - Chegando, ao Minis- a 'versão dÍl.da pelo sr. gene�
tério fui conduzido ao gabi- ,ral Mendes de Morais sobre
nete do D. G. �., onde se a- I a. minha situ�ção providen·
chava o respectIvo chefe, st: CIOU a obtençao de um carro

general de Exército Otávio S. oficial para. conduzir-me 9-

Mazza, que me recebeu cor- minha residência. Grato pela
têsmente, indicando-me uma publicação que der a estas
cama improvisada onde eu linhas,.subscrevo-nie cordial
poderia repousar o resto da mente - Juarez Távora".

Movimentação

Ao lado disso, comprovou
� nossa reportagem intensa
movimentação nos quadros

. políticos. Leaders da UDN -e

do, PSD conferenciaram.
Hoúve troca de impressões
e sugestões foram examina
das.
BEsea-sé a fórmula de en

tendimento, que, segundo o

desejo generalizado, coloca
ria um ponto final na crise
politica que determin<1'u as

sucessivas mudanças no pa
norama do governo, nos úl
timos dias. Senadores ude
r.i.stas ,chegaram a ser cha
mados ao Palácio Tiraden
tes, para conferencias. Os
s1's. José Maria Alkimim e

Armando Falcão não estão
alheios aos acontecimentos;
assim_cerno vários deputa
\10S udenistas, notadamente
ela Bahia, do Ceará e do Es-
tado do Ri!).

'

Trotamento Completo: .

Tônico 'Anti-verminótico
SEM VERMICIDAS

RIO, 24 (E.) -, "Regrossou
da Itália o Engenheiro Artu-
1'0 Bonsenso, trazendo toda
documentação necessária pa
ra transferir' seu Estaleiro
para -o Brasil. Assim dentro
de poucos dias seguirá para

Florianópolis afim de estudar
a localização, em Porto Bélo
ou Ilha de Santa Catarina,
para êm seguida ordenar o

transporte de todo o mate
rial e aparelhagem. ° Enge-

nheiro Bonsenso' pretende
fundar uma colonia· agricola
em comum com famílias bra-

Vários informantes soli
citaram cautela aos repor
teres na divulga�ão desses
fatQs, pedindo, inclusive, a.

omissão' de nomes, uma vez

que se desejava tornar o

movimento uma expressão
espontânea dos meios poIí
ticQ!l-

UM ESTALEIRO EM PORTO BELO .oU
NA ILHA

Informado os mIlitares
sileiras e italianas, sendo es

tas especiãlizada's na lavou
ra. Espera receber boa aco

lhida por parte do Governo e

do Povo Catarinense. Indus
trial e Engenheiro italiano

almoçou com o deputado
Wanderley Junior, trocando
ideias a respeito de sua ini-

Também se adiantou que
os meios militares conhe
ciam as tentativas de conci

líação que se procediam nos

meios
�

políticos e, segundo
alguns, não somente estimu
lam os entendimentos como

rereberam as iniciativas to
madas nesse terreno come

alviçareiras, pois que cor

rt'spondiam a um movimen
to de igual teor que se veri
fica no seio 'das Forcas Ar-
madas.

'

eiativa".

CORPO DE
BOMBEIROS

A AUTONOMIA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o .b!STADO

Ane, ••• ' ,. CI" 170,00
Semeltre Cr; 80,00

Nr Interior
Ano Cr' 0,00
Semestre Cr$llO,OO
Anúnci J mediante -ontrãto, DR. CARLOS ENGELSING

bli�:d��:�!�!ia�e���':t: �l��do:.u- .R�gressando a esta Capital reabre seu Consultório
A direção não se re8pon••l ilila 'a partir de 2a. Feira, dia 31

p.elos con.ceitol emitido. DoO. ')::� ! Rua Deodoro _ Florianópolist�o. ..aIDadGI. G

------------�----

e um lote a Avenida Santa Catarina --

HINISTI:RIO DA AGRICULT�A,
SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA FLORESTAL
REGIONAL

"4-CORDO" COM O ESTADO Dr;

SANTA CATARINA

AVISO'

..... ).dli\.,
�DJlINISTIl�Ç.iU

Ileà.llçlo e Ofldn•• , à rua COD
.elbelro Mafr., n. Ii8 Tel. 1022
- Cx, PGltal' 119.
Diretor: RUlUINl lo. _AIOS.

Florianópolis, Sexta-feira, 25 de Novembro de 1955 �.�2====�====�����.�_���_�_��,==���������_�_�__������������������=-�__��==�_

FARMÀCIA DE PLANTA0o ESTADOmobiliária MigueL__
DaUI

Tem a venda
Uma casa a Avenida Mauro Ramos
Uma casa a rua Visconde de Ouro Preto
uma casa a rua Deodoro c/13,50 de frente e 46,60

- de fundo.
Uma casa

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

do Geraldo
Um lote na rua José Candido da Silva - Estreito /

Dois "lotes a rua Moura - Estreito
/

Dois Lotes no Bairro de Fátima - Estreito

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

de cem a qJ,Iatrocentos mi! 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 Hercílio Luz.
Dois apartamentos (parte financiada).

A Delegacia Florestal Regional,
no sentid" d<e coibir, ao máximo pos- Gerentil: DOMINGOS .,. V.

AQUINOsÍnl, as queimadas e derrubadas de U\..�.u, afim de impe-
pediJ. os desastresos efeitos econômicos ,u ecológicos que
acarretam tais práticas, torna público � chama a atenção
de todos os propríetártes de terras e lavradores em geral,
para a exigência do cumprimento do CÓdigo Florestal
(Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

. QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO
'Nenhum proprietário de terras ou lanador poderÁ

proceder queimada ou derrubada de mato sem 10Ucita1',
com antecedência, p' necessária licença da autoridade flo
restal competente, conforme dispõe o Código Florestal em
seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores

sujeitos a penaüdades,
REFLORESTÃMií:NTO

�

Esta Repartição, peía rêde de viveiros florest.ais, em

cooperação, que mantem no Estad9, dispõe de mudas e se

mentes de espécies florestais e de ornamentação, para for
necimento aos F.gricultores em geral, interessados no reflo
restamento de suas terras, além de prestar toda orien'llção
técnica necessária. Lembra, ainda, a' possibilidade da ob
tenção de empréstímos para reflorestamento no Banco do
Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos.

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

t j
-

I
O leitor encontrar', nQlca ee-çao de maroree sclareeímentos e requererem ao or zaçao luna, informaçõ.. que ue .lta,

de licençapara queimada e derrubadas de mato, devem diàriamente I dll imediato:

I dirigir-se às Agências Florestais MuniCipais ou díretamen- JORNAIS 'l'eletune
. O Estado ....•....•.•..•• I.02i!----� '. te a esta Repartição, situada a rua Santoa Dumont nO. 6 A Gazeta ...•.........•.. 11.666

p�_I ii,f�jcOJ lem �����::��.�7\) --o Caixa Postal, 395. t:rf.:!::e::::Ú::::::::: ::gi�

"Endereço
telegráfico: AgrisilTa _, Florianópolis, 8. C. HOSPITAIS

i
Caridad,,:

1/ II
'

(Provedor) .• ,........... B.114

*, I\I"'A�;ODD ftlJj' Viagem com seguriln�a .ID���:�����::::::::::,::: ::�:�, -. UVIlUUJI';; u.,... Y SãQ Sebost lão (C.la 4e� -, nos 1//1FlFJOS "
,e rapl'dez Satl3�) I.lil,

f ,tr>.-_� ., I-tI<L .. Matermdad!, boutor C.r-

"

,D.,�Ij" .�,t:s-�t
80

NBi'IÕO°�:S�BiASliEiio:
DO I;��\�;��;;�:;�;:; ;�:�� .,. I Florianópolis - Itajaf - Joinville � CuritÍba Policia- (Sala Comisa.iriG 1!.O18

7' � Policia (Gab. DelelradG).. I.U4...:;;;._..;........::;;...--------------------........��
•

,-"'� . .,--._... '
- �.. COMP<ANHIAS D:I

Agência: Kua Deodoro esquina:da TRANSPO:aUS

Rua Tenente ,Silveira Tfl·R.�? 1.700
Crnzeiro do Sul ......•. 2.1100
Panair 1.1151
V.rie ..........•....•••. 1.121
L6ide Aéreo ....... ,'.... 1.401
Re.l •..... , • . • • • . . . . . . • . 1.158
candínavas •••.••••••••• 1.100
HOTlllIS

,LUX...............
•.•••• 1.021

Magestic .......•.....• . . 2.276
Metropol � . . . . . . . • • . . . 1.147
La Porta . . 8.821
Cacique _............... 1.44'
Central , . • . . . . . . .. 2.694
Estrela .. . . • . . . . • . . . . . . . 1.171
Ideal 1.81i'
ESTREITO
Disque , ••..

Repre.entaoJtea :

Réprelentaçõ.. A. 8. L'lrA.
Ltda.
Rua 3en.c!or DAJltu, 40 _ 6°

andar.
Tel.: 22-51>%4 - RIG d. JaneirG.
Rua 16 de Novembro 228 60

andar rala 6U - Blo P.ulo.

\SSTNA1URAS
N. Capital

INFORMAÇOES
UTElS

·

PDr -VESTIBULARES
PARA AS FACULDADES DE DIREITO, F'ILOSOFIa,

MEDICINA, FARMÁCIA E ODONTOLOGI�.
"

- -

. ...

CURSO� BOSCO' I
BANCO de C�f�ITO POPULAR

I� AGRíCOLA I ,

RMo:(j�,16
"

.

I

flORIANOPOL:IS - 5r-õ..e�Jo.rlnó,

'l\latrÍcula: Livraria Lider, até 81 de agôsto,
lnforfuações: Local acima ou pelos telefones 2316' e

8661;
.

'Início das aulas: 1 de setembro.

,MARIO DE LARMO
CANTIÇÃO
MÉDICO

, CLíNICA DE CRIANÇAS
ADULTOS

DR. RQMEU BAS)TOS
, ,PIRES

JUDICO
',.,.�.... ,

Com pdtle. no Ho.pltllol SI.
aa. I. LOBATO DR. )IVALIIOB WIID FrndBco de AIII. e aa G:anta

,'. 'II'TT """0 G'" 'DelA c•." do RIG de J.nelr.
I: LL&O. n.Q CLINICA MÉDICA

Doe.�1 110 aparellao ruplra&órJo DI»I..... Dei....col.... ".. CARDIOLOGIA
TUBBRCULOS:I elaul oi. Ue4lel.. li. UlÚ"",· Contultõrío i Rua Vitor .el.RADIOGRAFIA :I RADIOSCOPU .Id.�. III. 8ra.1I reles, 22 Tel. 2676.
DOS PULMOllS' I:I-11I\terno lDor eonear.o 6l M.- Horários: Sellundaa, Qu...rt•• e •

Cirnrlrla do Tor.x ternida':e-E.cola Sexta feirai:
Form.do pela "".coldade Nado- (Sentçe tio Prof. OctAno &e- Das 16 .às 18 bora•.
nal de ,Medlcin., TrlloloCf.ta o drll'ue. Uma) Residllncia: Rua Fclipe Bela-
TlaJoclrurllllo do HOI"RtaI Me- E-..-Iaterno do Serviço d" Orar- midt, 22 _ 20 and.r, IIp$. 1 _

rA. ",,)II ,Ia 40 1I00plt�1 L Ao P. II. l' C. Tel. 8.002,CnuG fie elpedaUuao ,Ie" '0 Rio 4e -J••relr.·
.

_

S. N. T. Ex-I.tera. O :lx-uAl.. Médico do Hospital de Carid.de DR. HENRIQU. PRISC'JteR te 1110 Clrarei. lIe Prof, U••
·

e da Maternidade Dr. CarlOl
Gulm.ria (1tIt)�., Corrêa PARAISO

Cona: FeUpe Bellmldt, II - DOIINCAS D:I S:lNH01lA15 - !rIQ�ICO
Fono I!lOl PARTOS - OP:lRACO.S Oper.çõel - Doenç.. de S.-
Atende em &01'1 ÍIlarca41Cl. Con.: Ru. JolG PiDto D. 18, nhor.. - Clinlc. de Ad.ltoa.
Rea.: - Ru. :I.tev.. ,"nlGr, daa 111,00 1. 18,00 ko"... Curso d. liiapeei.lh:.çio nG

80 - Fone: !lDI Pela m.nhA .tenlle dil- .t[ospital do. Suvidor.. '00 •• _

riamente DoO RGlpital de tado.
DR. YLMAR CORRAA Caridado. (Serviço do PrGf.••ri.no

CL"KICA MEDICA Residênci.: Andrade)I
nua,: General Bltt§ncourt n. Con8ulta. - Pela m.nJai .0CONSULTAS da. 10_'-'- 11 lIo-

• 101.. Telefone: .II.tliI. Hospital d. Cuidado,rafi.
; A tarde da. 16:0 h. em di.n-Ru. Tir.dent� � - Pono U16 DR NEWTON .te no con.ult6rio 'Ku. Nun••

DR. JOS'" TAVA owoa D'AVILA Machado 17 :Jaquillll •• Tir.-_. n.l'_ dentes. 1'el. 2766
lRACEMf:a. CIRURGIA G.RAL .

Relidenci. _ l'1Ia PrelJi.ute
MOLllI'STIAS N1UtVOSAS li) ,Dnençu tle Senllor•• - PrGete- CoutillhG 44.'

101l'f. - Eletrlclll.tle H6IIiea CLINIC aMBNTAIS - CLINICA G1:JllAL Consultório: Rua Vitor .of-
..

DI' Serviço NaclGn.1 de Doen- �ele. n. 28 _ Telefone: .'07.
de

ças Jlentail. OLHOS - OUVIDOS H..._IZ
:lSPliCIALIS'f-A •• OLHOS, Chefe do Ambula$ :, o :,

E1g1Q-ldi�;t��UU":
Da. li 11.01"1 em :I GARnGAN'UOUVIDOS, NARIZ :I GARGANTA ne M.:-ntal R 'dê i' F 1411 O DR NEY PERRONEl'RATA)(:lNTO • Ol·._�Q\')!:S Psi9ulatra, do Boopltal R��\ :fu�;enaOuDe�. 71. DR. GUERllErR� D� rON8J:C�

.

Infra·Vonlelllo - N.bIlrU••• - Colôma S.nt An.
DOENÇAS DO APAR:!LHO DI-

Chefe do �ervlço de OTO_I- MUND
Ultr.-So..... Convullotar,•.pill pelo 310nOo, GESTIVO _ ULCERAS DO :lS- �O de HO!�ltal de FIGrian6poU. Formado pfll. P.culd.de N.d-(Tr.ta.eate tle .I•••U. ce. c�oque " �arullI�l. In.i!.I\n .��- 'rOMAGO II DUODIINO, ALIIIt_I.:"oBsne a CLINICA Q. APAR:I. naol de Iedicina Unj-_'Iraidade.Jllera�o) pia. Mal&rloter,pll. I'llIico ..er.I, ..... GIA DERMATOI IJGIA :; CLI

LHOS MAIS MODllIRNOB PAR�
RIO dDo.B;���I:lIUOADclo-retlao.copla - �.I&II lIe CONSUL'l'AS: ....rçá, e quiP_13

-

.'ICA 1'........
-

TRATAMENTf' dill DOlSNNCAB "...... ...OeulOl - KMera. t' -,a••lIte ta. da. 11 à. 11 !tGr.. �!iJ:;, n \ir AJUj da ESPECIALIDAD:I Aperfeiçoamente n. "C... de�. Ow�lUaolarfalr.l... ,(-a.tee ,(mlnlli)
.

DR. ,tULIO PAUPI'1'Z Consulta. _ pela maulli 110 S!lude Sfio .feuIl"a. l:aüie) . Rua Anit. Garib.ldf, illqUl'k_ FILHO HOSPiTAL. Prof. Fernando PauUnoHGrlrlo dSI • 11 11 ..�r'lI e de General Bittencourt.
.

.' Á TARD:I _ d.. I, Ia' . Interno por I �"IO. do SerrieGd.. 18 à. 1;: kGr.... IUilSIDBNCUI Ava BGII .. lf.l'I, !lx l�terno d. 20 enr.rm.ria
nA CONSULT(}�IO de CirurgiaCon.ultório: - Rua VI"r j[al· 1311 TeUl901 e ServIço de IlRltro-enterolo&,ial CONSULTORIO _ ..... 1101 , Prof. Pedto do 111011.1"

t'ill•• II - rGne 111'11. da Santa Caaa do Rio de J.nliro ILHEOS nO 2 _atalrlo por ::. .no n. ..••t.r-
Re•. - Ru. Blo Joreo I' DR. ARMANDO VAlJD.. (Prof. W. Ber�rdinelli). (pro'f-. RESIDENCI.\ ,. relipe seJa-'

nidade _ lIlIcola"
!'one 1411. RIO DE ASSIS

Curso
.

de n"uroloela .

dt nO U3 Tel. 11111 Prof. OUvio Roàrilluu Lill,.IAustregeBllo), mI
InternG por 2 �no doO P nto

DR. MARIO WJ:N. Doa ServiçOl de Clinlell Iafutll Ex il!terno do HOlpita! �.ter -----.-IZ- . Socorro DR. CESAR' B'ATALHA DA SILVEIRADHAUSEN ela Aulltênel. Municipal e .(tII. nidade V. Amar.l. DR. ANTON!O MON OPERAçcaspltal de C.rld.llle DOENÇAS INT.aN�. DE ARAGAO CLINICA Dli ADULT '1
.4 I CLlNICA )(:tDICA D. ClUAlf- Coração. lEatôm'ro, l-ate"iElO, CIRURGIA TRl!IUIlA'l'OLOGU DOlilNÇAS D:I J:lN:cúR.\S

fCLíNICA MtDICA DB ADULTOS C.lS :I ADULTOI f��ad" e vi.. bill.ria•.1:1111, ..,.._.
OrtopecU. . CONSUI,TAS: llio Mo.pltal d.

• CRIANÇAS - Aler,la -

,. rlo� e útero.
Consultório: Joio Pinto, 11. Ca�idade diáriamente peJa ma.

Conlultório - Ru. JGIo Pin· Con.ult6rio: :&n. H!lDe. ,U.- Con.ult6riof Vlw "1"1..
Dali U à. 17 diàriamento. nba.

to 10 - Tel. M. 7611. chado, ., - Conll.lta. lIal 11 ... 21.·
MerlOs atOl S,"b.do. RESml!:NCIA: _ R'. DIl.rt,

['c ltu' D.. 4 1•• k()r",. 18 hor.. DRI 111 1. 18 lIorall.
Res: Bocaiuv. 111. Shu�el 12� _ Telel. a.288-R���:ênci�: Ru. :I.to... .16- ltea1dência: Ru. I7aree••i (l�l-

F Re�i����ia: :a•• B(\eai.n lO.
Fone: _ 1.71'. FlorIanópolIs.

niGr, 41. Tet. 11.811. • lllerm.,. 1 - J'OD�I • iii one..

I
-------------------------------,-----,-------�----.�--�--------------�----

DRA. '1fr:.ABYSLA....A:
W. IilUSSI

•

DR. ANTONIO DIB
..

'MUSSI
-,

Doenças Internas
CORAÇAO - FIGADO .;

H.l:1S - INTESTINOS
Tratamoento moderno da

SIFILIS
Consultório - Rua VIctor

- .:tDíCóS -

CIRUllGIA JLfNIC�
GlIRAL-PARTOS .

Serviço eomplotq e e.peclaU
�.do da. DO:lNQAS n:l .s:a.."iHO�
RAS, con. moderno. m�todn. .e
diagn6.ticGI e tratamento.

_
'

SULPOSOOPIA � BlBTIJt9 -

SALPINGOGRAJ'IA - J!.':Ã� 0-
. LISIO BASAL,

.

.. 1l.dlot4lor.pIJl ,6f o.... e..r�
Eletroeo,&,ul.çlo - lIal.. \Jlua
Violeta e Infr. Ver"'..eUa..
COõlllUlt6rlG: Rua Tr.jano, n. 1,

l° andar - :ldlfiefG 40 .o:l"plo.
Horllrio: Da. II la ll1 lloralil -

Dr.•08SI.
Da. 16 l. 18 kGr.. - Dra.

. IUSSI
Reaid'nci.. 4,...1.. Trom

powBk:r, 8•.
-------.

JúLIO DOm
VIEIRA
.tDICO

MeireIles, 22.
HOItARIO:

Das IS às 1. hora.
Telefone: Consultório

8.415
Rsidência: Rua Jo16 do

Vale Pereira 158 - Praia
•• da Saudade.....:. CoqueiroB.

DR. ANTONIO GOMES DE
ALM:lIDA
ADVOGADO

Elcrlt6rio e RlliG!<lnci'l
Av. HereiliG Lu., 11
TeleIone: lua.

DR.

Lavando com Sabão

�irgem ESlJeciãlidade
da� Gla. IBIZIL IIDOSIBIAL-Jololllle •• ,(lI!lrca�!8glltrada)

ecoDomiza,.se fempo��e:._:_.::dm::::b=e=lr:.:o=_ _

-------

--_...-----�---------_.:.-------�--

- ;�._.

DR. ANTONIO BATISTA
JUNIOR

CLINICA .sP.CIALIlaD� n:l
ClllANç�1!J _

Con.uIt.. d•• II ii 11 hor••.
Re•. e COD'. p.dr••1eueUDlaG.

12.

ADVOGADOS
DR. JOS� MEDEIROS

VIEIRA
- ADVOGADO -

�aix. Pilltal 110 - !t.j.!
.:lant. Cllt.rinc.

12 sábado (tarde) _ Farmácia StO Antônio � Rua
Felipe Schmidt, 43

13 domingo :'___ Farmácia StO Antônio _ Rua Felipe
Schmidt, 43

15 terça-feira (feriado) - Farmácia Catarinense _

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

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

Schmidt
27 domingo - Farmácia. Nelson - Rua

Schmidt
Felipe

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias
StO Antônio e Noturna Situadas às ruas Felipe Schmidt,
43 e 'I'rajano, '-

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

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO-DENTISTA
Clínica - Cirurgia

PROTESE: - Pontes Moveis e Dentaduras em

Nylon.
DIATERMIA: _ Tratamento de canais pela alta

frequencia.
Raios X e Infra-Vermelho

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

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

Exclus-ivamente com hora marcada.

I ,.;- f 1'- " ..�' I (lÍllj
Dr.CoDstantio8
Dimatos

M1!:DICO 'CIRURGIAO
'Doenças de Senhoras _

Partos - Operações - Vias
Urinárias

Curso de aperfeiçoamento
e longa prática nos Hospitais

,

.

de. Buenos Aires

t CONSULTO'RIO: Rua' Fe
lipe Schmidt, nr, 18 (sobra
do), - FONE 3512,
HORA'RIO: das 15 ás 18

horas.

DR. CLARNO G.
GALLETrI

- ADVOGADO-
RU61 Vitor .0irel.. , 110.
iON.I: 1.4118 - Flori.n6poUIJ
DR. VIDAL DUTRA FILHO

,
MÉDICO DE CRIANÇAS

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

II 130 (Fli\n6 �65)

Residência: Avenida Rio
Branco, n. 42.

Atende chamados

Dr. Laüro Daura
I
rras.

Cura rsdíca! das infecções agudas e eroaíeas, do
aparelho genito-urinário em ambos 08 lexo••

Doenças do aparelho Dígesrívo e do .i.tema al1'l'OI"
Horário I 10� ás 12 e 2� ás IS. I
Consultório: R. Tiradentes, 12 - la. A.dar - F.o.. :

3246 --

•

Residencia: R. Lacerda Coutinho, 18 � � (Chácara
40 Espanha) - Fone: 8248.
�---..-_,.,............_.;-,.- �-.t'W

Cllnica Geral
Especialista em moléstias de Senhoraa e vias uríaã-

DR. JOSE TAVARES IRACEMA
DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS. CLINICA GERAL

Angustia-Complexos-Insonia-Ataques-Manias-Proble_
mática afetiva e sexual.

Do Serviço Nacional de Doenças Mentais.
do Hospital-Colônia Sant'Ana.

CONSULTóRIO - Rua Trajano, 41 - Das 16 às
horas.

RESIDENCIA - Rua Bocaiuva, 139 - Fone 2.901.

Psiquiátra.
"'*

17
•

DR. lAURO CALDEIRA DE ANDRADA
CIRURGIÃO-DENTISTA

CONSULTóRIO _' Edificio Partenon _ 20 andar
sala 203 - Rua Tenente Silveira, 15

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

DR. ÁLVARO DE CARVALHO
- Médico de Crianças -

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

Cirurgião Dentista
Clln1ca de Adultos e Criança,
,Ralo X
Atende com Hora Marcada
Felipe Schmidt 39 A Salas 3 e 4

,L

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Sociais
ULT.IMA�[MODA

".-'

R. VIEIRA DE'MELLO

Numa tarde de maio, o sol brilhava ainda,
Qual pássaro vcrmêl ho, a desfazer-se em luz,
Ela voltou prá mim! ... oh! Deus! como era lindal

Trazendo, no semblante, o peso de uma cruz!

Á..
No triste olhar trazia uma anciedade infinda ...
- Esta aflição 'que -sémpre o nosso olhar traduz

Quando sentimos nós que alguma dor é finda

Ou _qttando a uma ventura a Vida nos conduz! ... ·

Abr-i-lhe a porta ... entrou! oh! divinal men tira !

Voltava ao ninho antigo a pomba que fugira
Em seu lugar deixando a triste soledade! ...

Um mixto de prazer, de mágua e de ciume

Uniu-nos num abraço ... e, num cruel queixume,
Andava, pela sala, um resto de saudade!

.

- menino César Luiz da

Silva, filho do sr. Arícomedes
DE Espiridião da Si! 'la;

-sta. Nadir Silva

ANIVERSARIOS

SR. JOSÉ CALDEIRA
ANDRADA

- sr. Francísco Xavier Me-

Ani�ersaria-se hoje o nos- deíros, alto funcionário da

so prezado contel'r�I1eO e Academia de Comercio desta

distinto amigo sr. José Cal- Capital

deira de Andrada, de'scen- - menina Iára, filha do sr.

dente de tradicional família. Riciotti Queluz, funcionário

c�arinense, e alto fun�ioná- público estadua�; ..

rio dos Correios e Telegrafqs,. - sra. F'ranctsco Lélís de

servindo na Diretoria Regio- Assunção

nal deste Estado.
- sr. Volnei da. Silva Millis

O aniversariante, por suas _.:... menino Moahyr Ramos

elevadas qualidades de cara- de Oliveira, filho do dr. Moa

ter e de coração, e pelo seu hyr de Olíveíra e de 'sua ex

devotamento como funcio- ma. esposa d. Maria Ramos

nário, grangeou um elev_ado de Oliveira.

número de amigos e

admlra-Idores que, nesta oportunid�- PUDI� DE ABACAXi_
de testemunharão ao am- As crranças gostarão

versaríante o alto apreço em imensamente desta sobremê

que é tido.- sa, principalmente se fôr

O ESTAI)O, prazer(,'samf'n- preparada num dia quente

te, apresenta votos de since- de verão, pois além de de

ras felicitações. liciosa é refrescante por
ser gelada. Experimente fa-

FAZEM ANOS, HOJE: zê-la!
,

INGREDIENTES: :

FARãO ANOS, AMANHÁ:

Um pouco mais de 30

grrns: de gelatina vermelha

112 litro de leite
1 xícara de açucar

_ dr. Vitor Fontes, enge

nheiro-civil
_ sr. Francisco Barreto,

farmaceutico
_ menina Eloiza, filhinha

do sr. Zenon Bonnassi'3
- sta. Adi Silva
- Sr. Ruy Hoffmann
- sta. Helga Brust.
- menino Luiz Fernando

da Luz Paiva

-:- sra, Idelfisa .Santos
- sr. Adi Catarinense da

Silva, do alto comercio local
e Proprietário da Padaria "1°

de Dezembro";

- sra. Ilca de Sena Pereira

Valente, esposa do dr. New

ton, Valente
- srta. Laura cardoso, fi

ha elo sr. Manoel FeÍiz car-Iaso

·Você têm

em casa ainda nao empregou

NeXá
FLUIDO

(INSEIDS IMUNIZIDOS)
Aos primeiros zumbidos ... bombardeie os i. i.
- INSETOS IMUNIZADOS à ação dos Insericidas

comuns - com NEXA FLUIDO. Mosquitos,
môscas, pulgas, baratas ... não há inseto que

resista à ação fulminante de NEXA FLUIDO.

À venda no fornecedor mais' próximo.

Distribuidores exclusivos: RAMAR S. A.

R. Marechal Deodoro, 528/30 -C. Postei, 245 - Tel. 3225 - Curiliba

«Nyolird) a grande m.ocJa
<t.�masculina deste verão

,

A industria de tecidos acaba de obter uma valiósa
vitória com o lançamento do novo tecido, cujo nome enci
ma estas linhas. É um tecido criado especialmente para
os climas tropicais, onde, ao lado da levez e beleza se

encontra a durabilidade.
Nem o linho e nem o tecido de nylon, criado ha pou

cos anos são tão leves ou apresentam um táto mais �gra
davel e frio do

-

que o "Nyol ird". Daí a preferencia abso

luta conquistada rapidamente em todos os grandes cen

tros do País.

I "A Modelar", pioneira da móda na nossa Capital,
e.caba de receber a primeira partida desses ternos, já,
confeccionados, tudo indicando que a sua venda será

SEJA ELEGANTE lquasi que imediata, tal é a elegancia do côrte, sob ria (

Conjunto de brincos e broche em ouro polido com 'beleza da padronagem, mais as caractertsticas, realmen-
ornamentos de brilhantes, numa criação de TRIFAR'S Ite notáveis, da qualidade do tecido.

.

SEA SHEL. Os enfeites do broche são em forma de es- Além dos ternos "Nyolird" possue "A Modelar" um

trelas e o dourado forma uma concha. Os brincos são estoque enorme de ternos de linho, tropical e casimira,
argolas originai;. (APLA) •

ass im como possue, igualmente, uma variedade grande

�""�,,,IS �"'��,!;;:������.; de calças e paletós esporte, c�mi,sas de ve:'ão; c�lções e
..

roupões de banho, etc. etc. Nao e sem razao que 'A Mo-

O Regresso delar" conquista, dia a dia, uma preferencia pública
, cada vez maio!'.

-------

DR. JOÃO ASSIS FILHO

AVE.NTURAS· DO ZE-MUTR�TA·
�--��--�------�-------.

Z

Cirurgião Dentista
Clínica de Adultos - Cirurgia e Protese Raios X
Rua Felipe Schmidt, 39 A - salas 5 e 6

Atende com hora marcada

Das 9 às 12 e das 14 às 16
Sábado -- das 9 às 12

: FLUXO .: SEDATINA
"

,,"".----\ 't. �� �
,
!

) Alivia as colicas uterinas'
/

Pela &o§.o ele seus componentes Analge·

sina - Beladona - Piscldia e Rama

meUs. a PLUXO-SEDA'I'INA alMa pron

tamente as coUcas uterínas, Combate as

irrepl&rlclad�s das funç6es perioálcu
das senhoras.

It calmante e regulador c1essu funçõe".

SURDEZ
PiWCURE CONHECER O MENOR E MAIS LEVE

APARELHO AUDITIVO
- agora na mais perfeita e maravilhosa técnica em

minúsculos TRANSIST-EAR sem válvulas e sem bate
da, pesando apenas 30 gr.

-- Brinoos e Passadores para senhoras. Pregadores
de gravata' para homens.

DEMONSTRAÇõES sem compromisso, somente du
rante DOIS DIAS, dia 29 e 30, terça e quarta-feira pró:
xima no horário das 9 às 12 hs. da manhã e 2 às 5 hs. da
tarde no

LAPORTA HOTEL
Informações na Portaria.

112 litro de creme de leite e 4 claras previamente ba-
batido tidas em ponto de neve.

4 ovos

2. Corte o abacaxí em

pedaços pequenos, juntando
o em seguida à mistura de
cima. Misture tudo, até que
comece a endurecer, quando
se deve derramar num molde
apropriado e ser levado à ge
ladeira para congelar. Se
quiser, acompanhe com cre

me Chantíl ly, que fica uma

delícia. (APLA).

1 abacaxí ao natural
MANEIRA DE FAZER:
1. Ponha a gelatina num

pouco de água fria, durante
5 minutos. À parte ferva o

leite juntamente com o açu
caro Retire-o do fogo, adi
cionando-lhe a gelatina. Dei
xe esfriar na geladeira.
Quando começar a se conge
lar, junte o 'creme de leite

-INSETICIDA DE_ FÓRMULA ALEMÃ

Igual só no preçC!. aos inseticidas comuns

O PRIMEIRO
A sífilis transmite-se do

organismo materno aos des
cendentes durante a gesta
ção. Isso é de grande im

portância porque o trata
mento feito antes da gravi
dez, ou até o quarto mês da
mesma, impede que a doen- .';:"'��;:;_';:''7" ,

ça se transmita à criança. Rua Alvaro de Carvalho, 12
É dever da gestante,
até o quarto mês da
gravidez, verificar se DIA - 26 - (Sábado)
tem sífilis e, no caso

afirmativo, submeter-se FESTA DO ACORDEON
a tratamento rigoroso ," '"'/'

--

a fim de não passar a Apresentação do famoso conjunto "Fra.ine".
doença a seu filho. -ICorrêa.SNES. Reserva de mesas na "Ploricultura".

istO"' vaRlade

.

com seus 10 m. de

�

O'Relógio do Central do

Brasil, no Rio de Janeiro,

. ·diâmetro nos mos-

trcdores, é o maior

relógio de 4 faces

do mundo.

s :

J em caela

5 fumantes

prefere

Cigarros

onfinento
- Cima preferêndà

nodo""'

C·as.32' UM PRODUTO SOUZA CRÚ!

",-,:,�' �.. (

"�;"�.,,,; .

::��; .e «;

•

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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"O Estado
"Vi rada"

.

espetacu I aTOfi��,�:I��L:'��:��t�:�a�j:���!��
d h' domingo próximo, dia 27.

OS gaUC OSÉ que além dos quatro páreos regulamentares, fo
ram programados quatro interessantes desafios, entre

.

_ '. animais de propriedade dos srs, Elias Mansur Elias,
Hercílio Rolha Linhares e Luiz Pereira, representando
a criação cavalar de Santa Catarina" Paraná e Rio Gran
:le do Sul, respectivamente.

-0-
VENCIA O AVAl POR 4 Xl, QUANDO SURGIU A REAÇAO FULMINANTE DOS
CRUZEIRISTAS QUE ACABARAM uVANDO A ME LHOR POR 5 X 4

.

A batalha que ante-ôntem, à noite, travaram Avaí e

Cruzeiro, constituiu, pode-se dizer, um desses raros es

petáculos em qUe a técnica, entusiasmo, vontade e san

gue serviram como fatores do seu brilhantismo.
O famoso clube estrelado da terra dos pampas, em

bóra com uma defesa apática, teve um ataque ardoroso,
técnico e dotado de notável espírito de luta, tanto que
logrou transformar os 4xl desfavoráveis numa das suas

mais retumbantes vitórias por 5x4. Não cometeremos
êrro algum se afirmarmos que a' linha de frente cruzei
rista foi a melhor que já vimos nestes últimos anos, quer
pela compreensão entre os jogadores, vontade e uma téc
nica que nada fica a dever aos melhores quintetos ofen
sivos que o Sul já enviou a esta Capital para delícia dos
catarinenses.

.

CONFIANÇA DEMASIADA NO ONZE LOCAL
O Avaí perdeu a sua grande batalha do ano, mas é

verdade que soube ser um gigante na cancha. Lutou com

um ataque verdadeiramente excepcional que a todo ins
tante pressionava a 'sua meta com ofensivas fulminantes
e uma "chance" como poucas. Caiu o Avaí, mas deu-nos a

oportunidade de um espetáculo onde não faltou técnica
e .entusiasmo e onde pudemos I apreciar os progressos al

cançados por Saulzinho à frente do pelotão "azzurra".
Houve demasiada confiança na vitória e o resultado foi
(; que se viu: depois de estar mandando no jogo por uma

diferença de três tentos, acabamos cedendo por 5x4.
FORMAM OS QUADROS

.

Entram na cancha os conjuntos. As duas forma

ções são estas:
CRUZEIRO - Dário; Neno e Nilson; Salvador,

Baiano, e Bruno; Tesourinha II, Paulinho, Divo, Nardo e:
Darros.

AVAí - Alcides; Waldir e Danda; Peres, Vico e

Loló; Fernando, Hercílio; Amorim, Niltinho e Jacó.
LELÉCO, O ARBITRO

Carlos de Campos Ramos, ex-técnico do Avaí, é o di
rigente da pugna, fazendo o seu reaparecimento após
longa ausência. Convem lembrar que há dez anos atraz
era ele o número um das canchas catarinenses na arte
de apitar jogos.

OS VISITANTES NÃO HAVIAM ASSINADO A
SÚMULA

E"iniciado o encontro debaixo de grande espectati
va do público. Aos 2 minutos o árbitro paraliza o jogo
por três minutos para que os jogadores 40 time' gaucho
satisfizessem uma formalidade: a assinatura das súmu
las, o que é feito. E' reiniciado o match.

GOL INICIAL - NENO (contra)
São decorridos 5 minutos de ações. Joga bem o Avaí

e Neno, num lance infeliz ao tentar interceptar um passe
de Hercílio a Niltinho, .atíra contra seu próprio arco:

Avaí 1 x O.
AMORIM: 2 x O

Manobra sensacional de Niltinho que atrasa para
Amorim, o qual, de fóra da área fulmina rasteiro. Re
sultado.: "frango" de Dário. Avaí 2 x O.

SAI PÉRES
Peres que vem at"uãndo bem, contunde-se e é substi

tuido por Fausto.
LOLO: 3 x O

Luta o Cruzeiro com todas as suas forças, mas o

maior desempenho do setor d ..fensivo complica-se e Loló
consegue o 30 ponto dos locais, aos 35 minutos, aprovei
tando um tiro de escanteio de Fernando.

10 GOL DOS VISITANTES: DIVO
Aos 42 minutos consegue o Cruzeiro seu ..primeiro

tento, pai" intermédio de Diva: Termina o período inicial
com o Avaí vencendo por 3 a 1. .�

JACó: 4 x 1
São decorridos três minutos do segundo tempo. Fa

lha a defesa gaucha num lance alto e a' bola sobra para
Jacó, o qual,' bem colocado, obtem em cabeçada espeta
cular o último tento avaiano.

NARDO: 4 x 2
Iniciam os cruzeiristas a reação que os ·conduziria à

vitória. Ataques violentíssimos são desfechados pelos
gauchos, defendendo-se ,como pode o AvaL Fausto em

sensacional "bicicleta" salva o arco de um gol ,certo
quando Alcides já estava vencido. Pouco depois.' Nardo
consegue em belo estilo o seg'undo ponto dos estrelados.

TESOURA: '4 x 3
Novos e violentos ataques dos rapazes dós pampas

que estão dispostos a não se entregar de modo algum.
Tesourinha, num desses ataques, em visivel ímpedimen
to marca o terceiro ponto.

NOVAMENTE TESOURA
É critica a situação do Avaí, com o Cruzeiro atacando

furiosamente. Substituições são feitas no "onze" local,
saindo Jacó e Amorim e entrando Dilson e·Paulinho.

Falha D.anda de modo infantil proporcionando a

Diva apoderar-se do balão e enviá-lo a Tesoura que bem
colocado manda às redes: 4 a 4.

.

OUTRA VEZ TESOURA
Continuam atacando os visitantes. O desempate não

tarda, por intermédio de Tesourinha, num lance espeta
cular. Era o gol da vítória. O heroi é abraçado com ca

íor pelos companheiros. A seguir Fernando decepciona
os companheiros e a assistencia, atingindo deslealmente
um contrário, o que lhe valeu a expulsão do gramado.

TESOURINHA, FIGURA MAXIMA
Tesourinha, o endiabrado ponteiro cruzeirista foi a

grande figura da cancha. Impecável seu trabalho. Todo
o ataque jogou ótimamente, O- mesmo não se.dando com
a defesa, onde apanas o gigante Nilson convenceu.

Dos avaianos os melhores foram Waldir, Vico, Loló,
Niltinho e Amorim. Os restantes com atuação· aceitável.

po do 1400• B. C., com um

magnífico. jOgo. O 10 de
. Maio, com um time consÚ
tuido por vetera.nos, venceu

a .rapaziada do Internacio
nal por 4 x 2.
No vencedor os melhores

foram, Lauro Penugem e

,desfalcado de Edio, Nízio, Chinês e no vencido desta
Rosa e Sapinho. M.arcaraTn: caram-se as figuras de Bi
Betinho (5) e Nelson para cho, Vânia e do méclio Lou
os visitantes e Aço para o renço que teve a dificil in
cal'avaneiro. Na Preliminar' cumbência de marcar o im
venceu também o Avante, petuoso meia atleticano
p0r}, x 2! Lauro.

ARBITRAGEM
A "performance" do sr. Carlos de Campos Ramos na

direção do prélio pode ser considerada bôa, leva�d?-se
em conta o longo tempo que esteve afastado das ativida

eles como apita dor.
RENDA

Para um prélio de tamanha envergadura, foi fraca a

renda: cerca' de onze mil cruzeiros. Mais uma vez o pú
blico deixa de colaborar com os dirigentes dos nossos

clubes na iniciativas que somente visam o progresso do

nosso esporte bretão.

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

Você Sabia •••

que o BENEDITO aman.te da pescaria ? Será
PRETINHO, articulista de crime? Ou estás carcomido
uma secção com o mesmo pelo ciúme por não teres si
nome que encima esta nota, do escolhido para tal cal'

puhlicada em
" ° ESTADO" go? ••

de 23 último, acovardou-se . .. porque, BENEDITO
em assinar seu artigo?.. FILHO DE COR VO, atacas

· .. que o BENEDITO o Lola, alegando que êie
PRETINHO, deve ser mes- foi deposto do cargo de
mo preto de coração e de Presidente do Martinelli?
coragem, e quis, acíntosa- Ou será que êle solicitou

mente, ofender-me com sua dcmisaão ? ..

suas gracinhàs, natural- ... NEGRITO OU PRE
mente para tapar sua tes- TINHO, poderás provar que
ta?.. um clube AM.-\DORISTA

· .. que o supra citado como o é o Martínellí, este
BENEDITO, usando do ano- Ia ou estivesse dando "BI
nimato, também procurou CHOS': para SC11S remada
atacar um meu particular res ? Poderás provar, que 'JS

amigo? . . . f remadores- obrigaram a qb�
· .. que o esporte que fosse deposto o ex-presi-

,praticamos e criamos �?1� ��n.te Z ;-
..

'

.

parceria com a senhora JllE:;.,: ,l ... p9-deras provar tudo o
.

NEDITO PRETINIÍ(J? .,,;';':' ',üe (JlsRestes em -teu artizo
· ., que não' sei os m�ti- e e� I iúiz�? . ,

vos ou motivo, pelos quais ... que pessôas muito li
ou pelo qual o. arbieulista ga.da s ao- .remo pensam que
incógnito ataca o, senhor, .quem assimjaeslna um ou

Walter Wanderley? Será -maia arUg(!s,: coberto pelo
paixão ou dôr de' viúva? i .' :ahoÍlimata: .. de ALFREDO-

: .. porque ataca o senhor .MAR é o� autor dêsts art i
Eurico Hosterno pelo fáto :,go? .Pois estão muito enga-

. de ser o mesmo presidente nados, não tenho terrrpo pa
de uma dúzia de clubes es- ra palhaçadas e, quando e':\

partivos (artícullsta;: clu- crevo algo ten ho coragem de
bes escreve-Se com "C" mi- sobra para assinar meu pró
núsculo, pois

.

mencionastes prio nome, seja para elogiai
alguns "CLUBES")?..

.

ou criticar alguém? ..

· .. será paixão por não ... BENEDITO PRErl'I"
.teres conseguido até agora NHO, os pretos, na certa,
um único siquer?..

'

repudiarão teu nome se ti-
· ., mencionas, BENEDI- verdes fi mesma epiderme

TO PRETINHO, o nome do
.

do que êles, pui» um preto
Bagé. Novamente a mâgua- quando quer dizer a verdu
te consome. Ou será porque de, assina seu verdadeiro
não conseguistes _

ser bene- nome e não pretura escon

ficiado corrr' o primeiro prê- de!' sua verdadeira identi
mio da Loteria do Esta- dade. Assín t os teus arti
do? . :.. gos Com o teu verdadeiro

· .. porque queres, com nome, ou ten, vergonha do

despeito ,declar.ado. colocar mesmo ou algl;ém o en\'er

o·nome do grande entusias- gon:1a de 'CE"":a '.órma, que
ta rC'1"ístico que é Henrique ach.�s prefel'!vf�J o anonima

Moritz, contra o de Cordei- to, para at�CH' à quem têm
1'0, l;l-:1 dos expoentes máxi- àquilo qll(! ui,) tens: "UM
mos do nosso remo, sómente Nb1\'!E LIMP(J".
porque êste último é o té�-
:lico escolhido pela. F;�:.s.· Florianóp(Jlj�" 24 de 110-

C.? Porventura, ]!l'etinho fi- :vemhro de 195'>
lho do bened,ito, :não será(! LIBóRIO SILVA

- IPIRANGA EUTEBOL CLUBE'
.CAMPEONATO VARZEANO DE FUTEBóL
No dia 4 de dezembro próximo, realizar-se-á no

gramado do Ipiran.ga, no Saco dos Limões, o Campeo
nato Varzeano de Futeból, promovido por esta já tão
famosa agremiação ·esportiva que é o Ipiranga.

O Torneio Início, porém terá 'lugar no dia 27,. do
mingo próximo, e tomarão parte neste Campeonato,
que será de dois t.urnos, os' seguintes clubQs', varzea
n.os: Ipiran.ga, Caravana, Ferroviário, Botafogo e São
Pedro. Aó Campeão e Vice dêste Campeonato, será
ofertado pelo clube promotor, um bem confeccionado
DIPLOMA, e um rico Troféu.

Portanto, de parabens, está a Diretoria do sim

pático clube de Saco dos Limões, por ter organizado
mais uma vez o Campeonato Varzeano, que tudo faz
crer que será coroado de pleno êxito.

AVANTE 6 X CARAVANA 1
Preliaram, domingo,' no

Campo do Tiro de Guerra,
no período da tarde, as equi
pes do Caravana, local e

Avante, de Capoeiras. Este
venceu por 6 x 1, em vista
de ter o adversário atuado

Às 12;30 será inaugurada a churrascaria do Hipó-
dromo, para facilitar os turfistas, os quais, desta forma, 11:'.,irjjj�íji,j.iii•.,..·iI!���'"�_.�•.:111••.••não precisarão vir almoçai' na cidade.

• r�� � � ::IiI ...-0- .--

Cêrca de 40' parelheiros tomarão parte nas 8 car- As 8,30hs.
reíras programadas, o que constituirá um .verdadel1�c 60 Filme do Festival
recorde em nosso Hipódromo, sendo que dêsse 11 cor- "Warner"
rerão pela primeira vez...I. Karl MALDE:r� - Patri-

-0- 1 cia MEDINA Steve
Sábado, a partir das 19 horas, 'haverá vendas de FORREST em:

"poules" e arremates na séde do Jóquei Clube, sita a rua 1 O FANTASMA DA RUA
Fernando Machado, 3 - Sobrado. • MORGUE

-0- T .• .. " �,.

technicolor
Comparecer ao Hipódromo da Ressacada, é presti- No Programa:

glar a.nossa entidade turfística, que tudo vem fazendo Vitória Filmes. Nac.
no sentido de dotar nossa cidade com uma pista e cor- '/ P 9 45Ir reços: ,00 - ,o.
ridas à altura das nos filas .tradições desportivas. Censura até 14 anos.

As - 7,30hs.
compreen-dido em quatro re- 10) dine Noticiaria. Nac.
giões para os jogos elimina- 20) SEMINOLE - Com:
tórios e cujos vencedores Rock Hudson - teehnicolor
jogarão as partidas finais. 30) MARTIRIO DO SI
Não há dúvida, tendo em LENCIO - Com: Fhilip
vista. as duas propostas a- Calvert
presentadas, o Conselho I Preços: 7,00, � 3,50.
fI'écnico ver-se-á na contin- Censura até 14 anos.
'gência de aceitar a mais
favorável e que melhor con
sulte aos ínterêsses das Fe

derações,' não esquecendo
ainda o fator ·financeiro.
Prevalecendo a fórmula do As 2 - 5 - 7,30 - 9,15hs.
Amazonas e Amapá, na pró- 60 Filme do Festival
xima disputa do certame ''\yarner''
braaileiro, Rio Grande do CAMINHOS ASPEROS
Sul, São Paulo, Distrito Fe- technícolor
deral e Minas Gerais esta- No Programa:

para o próximo campeona- riam antomàti.camente fina- Preços: 9,00 +: 4,50.
to. ]. prevalecer os quatro listas e teriam de jogar com Censura até '10 anos.

finalistas, no turno final, os vencedores das regiões.
como querem os montanhe-, Em resumo, os jogos finais
ses, mineiros e cariocas jo- ficariam assim organiza
gariam em Belo Horizonte dos: 1° jôgo _:_ vencedor da
e nesta capital, enquanto Primeira Região x São Pau
gaúchos e mineiros

.

jogar-i- lo; 2° jôgo - vencedor da
am em Pôrto Alegre e Belo Segunda Região x Distr-ito
Horizonte de tal maneira Federal; 3° jôgo - vence

que, as seleções de Minas, dor da Terceira Região x

Rio Grande do Sul, São Pau- Minas Gerais; 4° jôgo - !
lo e Distrito Federal ver- vencedor da Quarta Região
se-iam envolvidas no certa- x Rio Grande do Sul; 5° jô
me, disputado os jogos fi- go - vencedor do primeiro
nais, na sede dos adversá- x vencedor do quarto;. 6.0 �.....,.,..._.._..... �

rios. Caso porém, não seja j�go - vencedor do segun
aceito o sistema da Federa- dQ x vencedor do terceiro;
ção Mineira e sim a fórmu- 7° jôgo - vencedor do quin
la das duas Federações do to x venceaor do sexto j�
Norte, o campeonato estará I

go.

Defendendo as côres do sr. Elias Mansur Elias, cor
rerão: Minuano, Mustafá, Marréca e Atrevida; da parte
do sr. Hercílio Rocha Linhares, veremos: Ortilta, Tele

fone, Palmeira e Lurdinha; enquanto o sr. Luiz Pereira,
inscreveu: Soberana, Paiallo, Esterlina e Bico Branco,

-O-
A primeira carreira será disputada às 10 horas, ha

vendo ônibus especiais, saindo do Miramar, a partir das

8,30 horas. Pelo movimento que se vem observando, é .de
se acreditar que numeroso público comparecerá ao I:Li

pódromo da Ressacada.
-0-

NOVO SISTEMA DO CAMPEONATO
BRASILEIRO DE FUTEBOL

RIO, 24 (V. A.) - O Con
selho Técnico da Confede
ração Brasileira de Despor-
.tos já pensa em organizar o

campeonato brasileiro no

proxrmo ano, em bases de
um novo sistema. O regula
mento do certame, segundo
os membros do' Conselho
'Técni�o,- sofrerá alterações .

Enquanto a Federação Mi
neira preconiza a disputa
do certame, com quatro fi
nalistas, no turno final e

com jogos em uma sede �

outra, já as Federações do
Amapá e do Amazonas vem

de aventar nova fórmula

CAMPEONATO PAULISTA DE FUJEBOL
SÃO PAULO, 24 (V. A.)

- Após os jOgOS realizados
na ta,I-'de de hoje, pelo cam

peonato paulista de futebol.
ficou sendo a seguinte a

tabela, por pontos perdi
dos:
'lugar . pts. pd.

IO-Santos 6
1 ° Corinthians 6
2° São Paulo 111

2° Palmeiras .

3.0 Guarani .

4.0 Porto de Desp. . .

5° XV de Jaú ..

6° São Bento .

6° Ponte Pretá .

60 Taubaté .

7° Linense .

7.0 XV de Piracicaba ..
8° NOl'oeste .

9.0 Jabaquara .

10 DE MAIO 4 X INTERNACIONAl2
, Internacional elO de

I
. Não fosse a chuva tor

Maio brindaram . a enorme rencial que caiu logo no iní
assistencia pl'esente,no Cam- cio, tornando a cancha mui-

to pesada, o jogo teria de
corrido melhor. Os gols fo
ram de autoi-Ía de Lauro (3)
e Walmor para o 10 de
Maio e Vânia para o Inter
nacional.

Os quadros:
1° DE MAIO - Pingo;

Chinês e Carlos; Isaias, Pe
nugem e Canela; Brasil,
Olírio,.. Walmor, Lauro e
Wilson.
INTERNACIONAL - Jo

el; Maurino e Bicho; Lou
renço, Cabrera e Miguel;

CINE SÃO JOSE
As 2 - 4 - 7,30 - 9,30hs.

60 Filme do Festival
''Warner''

O FANTASMA DA RUA
MORGUE

technicolor
No Programa:
Vitória Filmes. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos.

As - 2hs.
O MARIDO DE MAMÃE

colorido '.�

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

As 5 - 8hs.
6° Filme do Festival

"Wal'ner"
Karl MALDEN - Patri-

cia MEDINA Steve
FORREST em:

O FANTASMA DA RUA'
MORGUE

technicolor
No Programa:
Vitória Filmes. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos.

MUilr_roIM ..
...

I" As"- 8hs.
. 1)0 Filme do Festival
, "Warner"
·CAMINHOS ASPEROS

technicolor
:A LEGIÃO DO ZORRO

9/10 Eps.
Pl'eços: 7,00 - 3,50.

Vencle-se

11
17
18
20
23'
23
23
24
24
251
27

Vende-se terreno, 22,5 me

tros frente, 25 metros fun
dos -

rua com água encana'"
.

da, belíssimo panorâma, per-
to grupo Escolar Presidente
Roosevelt. Tratar rua· Tira- ..

dentes, 11 na firma Figue
ras S/A.
...........-.-.....-.....""._.....�.

Lio, Ledo, Hugo, Alceu e

Vânia.
Na ocasião o Internacio

nal inaugurou seu novo uni
forme.

DIVERSAS
- Domingo, nesta Capi- ..

tal. serão efetuadas as eli
minatórias de 2 sem patrão
e oito para o Campeonato
Brasileiro de Remo.
- O Internacional, d<.'

Porto Alegre, vencendo ao

Força P, Luz, domingo últi
mo, por 5x2, conquistou o

campeonato gaucho de fu
tebol

.

de 55.
- Jorge Geyer, brasilei

ro, acha-se em 7.0 lugai' no
campeonato mundial de
"star" que está sendo reali
zado em Havana.
- Humberto, do Palmei

ras, está na iminência de
transferir-se para o futebol .

italiano, como defensor do
lriterÍlazionale;' de�Milã"�.

.
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É que êste patrimônio de trabalho profícuo,

fruto da um ideal que tem por princípio a soli-

dariedade humana, transcende de muito o âmbito

de uma simples iniciativa privada para 58 tornar a

"

o

/

ensejo do 60.0 aniversório da Sul A rn e ; i c a -

Companhia Nocíonol Segurús
,

cede

mos agradecer aos nossos amigos e clientes tô- ,

das as inúmeras e honrosos mcnllestoçôe s de sim-

patia com que nos têm dis+inquid» pel::> trens-

curso de tão auspiciosa dcto.

Essas expressões de oprêço e incentivo - tem o

sabemos - são dir;gidas menos a nó s do que à obra

de profundo sentido social e eccnômico de que a

5 u I A m fi r i c o se tornou um símbolo.
,

�;..e-;'
r. jCi.

t, ,;' ;:�t :�.�,
t'.

_ :i.' --:"�
"

,

:Ii�
"�"" .......-..:......

-

•

obra 'social " .

exrtoUma se resumeCUJO-

�-""' ..

.i•
.......

......

\

•
" 'f

V

,"

,

5 de Dezembro

obra ,coletiva de tôdas as fôrças vivas do Nação
,

Brasileira, à qual devemos a colaboração encorajadora

de seu estímulo e de sua, confiança.

Sul Alneriea

, �I

v,

elA. NACIONAl, DE SEGUROS DE VIDA

Você._ sabia que
- .'

•••

/'

numa
, "

uruca palavra: ,-CONFIANÇA

"
;

�
.

: t· ':�:., �.,
.

.....,'
...

,

.
f... .

-�,

•

-

.

CR150,OOO,OO Divórcio
.

Da semanaIque findou...
15 de Novembro. O dr. Osmar Cunha, com seus amí- Prêmio para manoçrefiagos e admiradores, festejá o primeiro ano de sua gestão. '

'

tUm programa de melhoramentos apreciáveis. Enquanto êb t
'

I riisto os eternos maldízéntes do "outro lado", continuaram 50 re pe ro eu
a lançar o seu despeito' e suas verrinas costumeiras, exal- RIO, 22 (V. A.) - O Insti- troloo brasíleíro e sua influ-
tando tão somente os atos e os feitos udenistas, porque tuto Brasílaíro de Educação, encia na economía.nacíonal".
só o que é da 'UDN é que é bom, que é acertado, que é Ciencias e CuIturá (lBECC),
justo e de .lei. Mas saltando daqui para o Rio, notámos comíssão nacional da Unesco,
que o "corajoso" CARLOS LACERDA, fomentador assa- instituiu as bases de um con

nhado de golpes frustrados, foge, cercado de P. E., para curso para .o "Premio Sul

Cuba, quando ninguem 'ameaçava-lhe com a cadeia, lugar America 1955", destinado à
onde êle devia estar há' muito tempo. E prosseguindo em melhor monografia de Cara

seus palpites, frutos da raiva e da inveja, a arraia meuda I ter técnico, escrita em por

udenístas diz, numa torcida louca, doentia, que o s:.-Café tuguês por brasileiro, índí
Filho vae reassumir o Govêrno, só porque está no GATE- vidualmente ou em colabo
TE, "o maior catarinense vivo" - dr. Nerêu Ramos - ração sobre o tema: "O pe
que os seus inirriigos g:ratuitos, pigmeus de Florianópolis,
apedrejam sorrateiramente e por isso mesmo êle sóbe ca

da vez mais. Saindo fóra do país, vamos encontrar o Pre

sidente EISENHOWER sentado naquela salinha do cor

reio local de sua cidade natal, despachando normalmente

seu expediente e-ouvirrdo MI'. DULLES dizer que os rus

sos estão desdizendo agora, o que prometeram-lhe ante

dormente, cÕin todos os salamaleques, apertos' de mão e

outros' rapapés dos "ursos moscovitas". E mais para o

"", norte, já em plena África, os marroquinhos se espraiam
pela areia do deserto e querem mandar em sua própria
casa. Enquanto isto, o galo gaulês bate azas e muda de

poleiro. Voltando à pátria, encontrámos, o General Cor

deiro de Farias ora fazendo bravatas, ora amansando,
com medo de perder o õsso pernambucano, que, com o dê

.do em riste, diz que jámais largará. De retorno ao RIO

apesar de estar assustada a cidade com as manobras dos

tanques de guerra, entramos na Câmara, onde o velho

leão dos pampas, o destemeroso Flores da Cunha, saindo
da Presidência para marretar um deputado rebelde. E

depois de tudo, serenados os ânimos, voltam os pares às

comissões, acenando com a RECLASSIFICAÇÃO DO TÃO

AVILTADO FUNCIONALISMO, que vive na eterna ano , "

gústia do eterno fim-d�.mês. Deixando de lado os legisla-]
.

dores federais, tivemos notícia de que o famoso Pena E o domingo chegou sem maiores alterações, sem nenhum

Botto perdeu o seu comando de alto mar, no qual - ver- boato sensacional que deleitasse o� inveterados desocupa
dade seja dita - deu certo movimento nas manobras das dos dos cafés e com êle também chegou o tradicional ven
nossas belonçves, efetuada sob seu comando, com brilho' to sul que veiu refrescar a cidade e afugentar da beira

�preciável. E voltando a gléba querida, um silêncio sem d'água, os milhares de banhistas, os grupos de pescado
fim_ notámos .em todas -as rodas> sôbr., o resurtado final res e "tuttí qúanti" ...

<1 eleições que muita gente, diz que "tem boi na linha".

O premio é de cinquenta

Imil cruzeiros e os trabalhos
deverão constar, no mínimo
de oitentà paginas datílogra
fadas em espaço dois e ser

entregue na secretaria do ..

I13ECC, Palacio .Itamarntí,
sob pseudonlmo, até 15 de
dezembro do corrente ano.

curto tratamento com

_5 universalmente afa
madas Pílulas De Witt.

tIo r.co�.ndldas
pelo. médicos

NERO

TEATRO "ALVARO DE CARVALHO"
Reduzidos os preços para a "Tempo

redaoflcia' de .naugur-ação"
Foram alterados os preços gora, fixados em Cr.$ 500,00

para a "Temporada Oficial (camarotes): Cr$ 100,00 (pol
de Inauguração" do Teatro tronas) «l. Cr$ 50,00 (balcões).
Alvaro de Carvalho, na qual Conforme está sendo far
se apresentará, a partir de 7 tamente divulgado pela im
de dezembro, o elenco do prensa, a peça de estreia será
"Teatro Popular de Arte" de o "Canto da cotovia", com
Maria Della Costa e Sandro. Maria Della Costa vivendo o
Os ingressos que estavam an- papel de Joana D'Arc Re
teriormente --estipulados em ceberam "S'acys", que corres
c-s 750,00, c-s 150,00 e:,.,sO,OO, pondem ao "Oscar" do cíns
respectivamente, foram, a- ma, por SUllS (,.Jlar:ticipaç�.es

E novo casamento no Mé-
xíco.
Informações grátis.
Referências de assuntos

terminados satisfatoriamen
te.
Trav. do Ouvidor, 36-2°-8/

25 - RIO DE JANEIRO.

REGISTRO CIVJL
Faço saber que pretendem

casar-se: CELIO FIGUEIRE
DO DE MEDEIROS e MIRI
AM FERREIRA DA CUNHA,
ambos solteiros, naturaes
deste EstadQ, domícílíados e

residentes nesta Capital. ll:le,
rarmaceutíco, nascido na ci

dade de Tubarão, filho
-

de

Aggeu da Silva Medeiros e de
Iracema Figueiredo de Me
deiros. Éla, estudants, nas
cida nesta Capital, filha de
Aarão Ferreira da Cunha" e

de Adelina Vela da Cunha.
Se alguém souber

,.

de al
-gum Impedímsnto oponha-o
na forma da leí.,
Floriánópolis, 18 de no

vembro de 1955.'
Maria-de Lourdes Caldas

OFICIAL

no "Canto da Cotovia" os se

guintes elementos: Giani
Ratto (direção e cenário);
Sandro (produção), 'e Maria
Della costa (interpretação).
O SacYl é eonterído Pelo, "O
Estado de São Paulo", fazen
do parte da comissão julga
dora críticos de reconhecida
competência, como sejam
Décio de Almeida Prado, Ma
ria José,de Carvalho e Baba
to Magá
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\

NO PROXIMO DIA (6) "UMA NOITE DE GALA" NO LUX AOTEL COM A APRESENTAÇÃO DAS DEZ MAIS ELEGANTES DO

ANO DE 1955. ESTARA PRESENTE A ESTA ELEGANTE REUNIAO O CRONISTA SOCIAllBRAHIN SUED. '

-------------------.------

Cóm ii Biblía na Mão,

Nosso Pai, ajuda-nos a dar-te..graças em todos tem-

pos e lugares. Na nossa cegueira sê tu a nossa vista; na E D I T A'
" • '-

escuridão, sê tu a nossa luz; no desespêro, sê nosso amo,
'

�
paro; na fraqueza nossa fôrça, Por Jesus Cristo, nosso \
Senhor. Amém; JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE TIJUCAS

•

Não há pessoa tão desgraçada que não tenha moti- O Doutor Reynaldo Rodrigues Alves, Juiz Substitu-
vos de ser agradecida. to, no exercício do cargo de Juiz de Direito da Comarca

,

JAMES H. LAIRD (Massachussetts) de Tijucas, do Estado de Santa Catarina, na forma da
-0-,- lei, etc. . .

.

SABADO, 26 DE NOVEMBRO '

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele
Sêde agradecido, (CoI. 3 :15). Ler CoI. 1 :9�17. conhecimento tiverem, expedido nos autos de inventário

, DIZ um velho conto que; há muitos anos, um l'ei pie- elos bens do espólio de Eugênia Lemos 'I'-êrnes, que se

doso andava preocupado com a ingratidão dos compo- processa perante êste Juízo, que atendendo ao, que lhe
nentes de sua côrte. Preparou-lhes um grande banquete foi requerido e tendo em vista ao mais que, dos autos
com o plano de impor-lhes uma peça. Depois que o rei e consta, por despacho proferido aos 22 de novembro de
seus hóspedes de honra tomaram lugar à mesa conforme 1955, autorizou a venda em hasta pública, do imóvel
o protocolo, um mendigo, previamente instruido, es- xbaixo descrito, com sua respectiva avaliação, perten
gueirou-se pelos cantos da sala, sentou-se à mesa do rei cente ao "de :c'ujus" supra mencionado, que será ievado
e fartou-se de alimento. Sem dizer palavra, após ter co- 9 público pregão, de venda e arrematação, a quem mais
mido, êle abandonou a sala. der �, I);l�ioí" l1t.J:i.(o oferecer, :'lcima da respectiva, avalia-r

Os hóspedes ficaram furiosos e pediram permissão ç'ão, tpe1à porteiro dos auditórios, ou quem suas veses

para prender o vagabundo e esquartejá-lo por sU,a in- fizer, no dia 5 de janeiro p. vindouro, às 10 horas, no lo�
gratidão. cal em que se realizam as vendas em hasta 'pública de-

O rei disse:' "O mendigo fêz apenas uma vez ao seu terminadas por êste Juizo, á porta do edifício da Pre
rei terreno o que fazeis três vêzes o dia ao vosso rei di- feitura Municipal. Descrição e avaliação do imóvel que
vino. Sentai-vos à mesa e vos fartais e depois saís sem será levado á praça: - "Um terreno sito em P; Belo, me
reconhecer o vosso Deus ou expressar-lhe numa palavra dindo 583 (quinhentos e oitenta e três) metros de fren
a vossa gratidão." 'te, ao Norte, parte extremando com Adolfo Benedito

Demos nós, graças a Deus hoje e sempre por tôdas Guerreiro e parte com quem de direito, com fundos ao

as suas bênçãos! Êle provê tudo e supre nossas neces- Sul em terras de Joaquim Santana Filho; a extrema de
sidades de cada dia. Quenêste dia e para sempre aguar- Leste com terras do espólio mede 407 metros' e de Oeste, teu mater!al de gue.n�a, pes
demos o conselho de sua Palavra: "Sêde agradecido." confrontando com terras de Lúcio josé Izaura, mede 726 soal de voo e prov�soes en-

"metros. Perfaz uma área total de 345.000 metros

quadra-I
tre os Estados �mdos. � o

O R A ç Ã O dós; registrado sob n? 12.047 e avaliado por Cr$ 26.500,00 tt·,·tro de 0p�raçoes mlh�a
(vinte e seis mil e quinhentos cruzeiros)." E para que

:'f'S .do Pacifico, por cu.l�s
Pai, tu que envias a chuva sôbre justo e injustos, chegue aó conhecimento de todos e ninguem possa ale-,

serviços receb�u mençao

concede-no-s o espírito de gratidão pelas bênçãos do dia gar ignorância, mandou expedir o presente edital Cf..ue se- honrosa, �oncedlda pelo en

de hoje, recebidas de tuas, bondosas mãos. Conta-nos, 1 á afixado na sede dêste Juizo no lugar do costume e
tão Pres iden to Harry S.

nós te rogamos, entre os que te amam e te abrem 'seus ]101' cópia, publicado UMA VEZ' no jornal "O Estado" de 'I'ruman. ,

corações agradecidos. Por amor de Jesus. Amém. Flol'ianópoIis. Daelo e passado nesta cidàde de 'I'ijucas,
Finda a guerra, Mitchell

aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de mil ,'eintegrou-se à aviação ci

novecentos e cinquenta e cinco. Eu, (a) Gercy dos An- "ii, sendo nomeado vice-pré

jos, Escrivão, o datilografei, "conferí e subscrevi, (a) dl1ente da TACA. Em segui-

Esforçar-me-ei "para viver rio dia de hoje no espíri- Reynaldo Rodrigues Alves _ Juiz Substituto em�xercí- ela, ocupou o mesmo cargo

to de Úatidão. cio. Está conforme o original afixado na sede dêste Jui- na Peruvian International

JACOB PRINS (Michigan) zo, no lugar do' costume, sobre o qual me reporto e dou fé. Airways e, em Setembro de

------"'--------------------- Data supra. O Escrivão : Gercy dos Anjos.
j �'48, ingressou na Pan Ame-

ALTA COSTURA
rican. Um ano mais tarde,

CongreSSO Nacional de Tuberculose ��.�ted�:i!�t���esS�l:���;:;�
I
Latino-Americano da PAA

e, em março de 195:l, passou
a gerente de operações ter-

I restres, cargo que ocupava
ao assumir a gerência da Di

visão de Projetéis Dirigidos
da PAA.

SEXTA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO
Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai,

em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. (Efés. 5:20). Ler
II Cor. 11 :24-33.

NÊSTE têxto Paulo não está apenas fazendo uma

afirmação piedosa; está falando de sua própria experi
ência. Êle passou por algumas que, sem dúvida, lhe pare-
ceram duras demais para ser grato por elas.

,

Êle conta-nos algumas delas em II Cor. capítulo on

ze. Diz-nos de quantas vezes foi açoitado, batido e ape

drejado; como sofreu naufrágio, foi pôsto na prisão e

suportou noites de vigília;' como padeceu fome, sêde e

frio, por amor do evangelho.
Teria êle sido capaz de dar graças por tais experi

ências? Certamente, foi. Estas circunstâncias o trans

portaram a regiões superiores às suas fôrças humanas,
onde descobriu os braços do Deus Eterno. Assim traduz
êlé esta experiência:"

"Quando sou fraco então é que sou forte."
Muitas vêzes nos comportamos como se pudessemos

resolver tudo por nós mesmos. Então a vida nos abate e

olhamos para cima. Geralmente é só depois que esgota
mos nossos próprios recursos que o encontramos. Pode

mos dar graças a Deus pelas experiências duras que a

êle nos conduzem.

ORAÇÃO

PENSAMENTO PARA O DIA

PENSAMENTO PARA O DIA

Por haver contratado afamada modista do Rio de
Janeiro, "A FLORICULTURA" avisa as suas distintas
clientes' e a sociedade de Florianópolis, que caba d€ rea-

brir o seu .atelier decostura. •

Trabalho garantido em talhe anatômico nos mais .re-.

centes modêlos.
A FLORICULTURA

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

Serviços Aéreos -Cruzeiro
do Sul-I.A.C.

,r-

PARTlIh\S DE FLÔRIANÓPOLIS
2a Feira - Itajaí - Curitiba - São Paulo - Rio.
Idem - Lajes .:_ Pôrto Alegre.
3a Feira - Itajaí - Joinvile - CuritiblÍ '-, Parana-

guá - Santos - Rio.
Idem - Lajes - Joaçaba - Xapecó.
4a Feira - Curitiba - São Paulo _:_ Rio.
Idem - Laguna - Tubarão - Pôrto Aleg.re.
5a Feira - Itajaí - Mafra - Curitiba",,:", SfLo Paulo.

, Idem - Itajaí - Joinvile - Curitibá - Paranaguá
- Santos - Rio.

-
•

Idem - Lajes - Joaçaba - Xapecó.
6a Feira - Curitiba - São Paulo - Rio:
Idem - Laguna - Tubarão - Pôrto Alegre.
Sábado - Itajaí - Joinvile - Curitiba - Paranaguá

- Santos - Rio.
Idem - Lajes - Joaçaba - Xapecó.
Domingo - Curitiba - S�o Paulo - Rio ..
Idem - Laguna - Tubarão - Pôrto Alegre.
Reserva de lugares, compra de passagens, despachos

de encomendas e informações:
SUCURSAL - Rua Felipe Schmidt, 40 - Fone 2500.

LOy:A .LUX - Irt)� HOTEL - Fone 2621. -

LOJA 'rAC -

"

'elipe Schmidt, 24 - Fone 3700.

TEaTRO ALVARO DE CARVALHO
TEMPORADA OFICIAL DE INAUGURAÇAO

(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. SLLVA e J. ALVIM

E TODO O ELENCO DO "TEATRO POPULAR DE ARTE"

ATRIZES: FERNANDA MONTENEGRO, MONA DE LACY, WANDA KOSMO

ATORES: BENJAMIM CATTAN, EDMUNDO LOPES, FABIO SABAG, FAUSTO
MACHADO FERNANDO TORRES, LUIS TITO, JOSE' TACITO,
MILTON MORAIS, SANDRO, SERAFIM GONZAI,.ES, SÉRGIO BRI

TO. ZE' LUIZ PINHO.
""'000-

DIREÇAO GERAL DO GRANDE "METEUR-EN-SCENE" ITALIANO
GIANNI RATTO

-000"':'
"A MIRANDOLINA"

de GOLDONI - Trad. de R. Jacobbi
"A MORATóRIA"
de Jorge Andrade

"MANEQUIM
de Henrique Pongetti

ASSINATURAS PARA AS QUATRO RECITAS

RESERVAS ATE' O DIA 20 - TELEFONE 3,316
- PREÇOS POR RECITAS -

Camarotes - Cr$ 500,00 - Poltronas - Cr$ 100,00 - Balcões - Cr$ 80,00

NOVO VICE-PRESIDENTE
DA DIVISÃO DE PROJE
TÉIS DIRIGIDOS DA PAA
Richard S. Mitchell, ge

rente da Divisão' de Proje
téis Dirigidos da Pan ':Ame-,
rican World Airways, foi e

leito vice-presidente da mes

ma divisão, segundo infor
mou o Conselho Diretor da
PAA.

E�DITAL DE PRAÇA, COM O PRAZO DE TRINTA DIAS

Francisco, Californ ia, tendo
tirado seu brevet de piloto
em 1&27. Trabalhou ;�m vá

das empresas de aviação da

Califórnia, foi piloto parti
cular do magnata do jorna
lismo norte-americano, Wil
.iam Randolph Hearst e, du- '

,'ante a última' guerra mun

dial, foi gerente da Consa

irway Division da Consoli
d.rted Vultee Aircraft Cor
uoration. Mitchell transpor-

A Divisão de Prdjetéis Di
�; gidos da PAA tem sua ba
se de operações situada na

Rase Aérea Patrick, em Co

coa, Florida, e seu ráio de
acão estende-se através das

í'has Bahamas e do Caribe.
Mitchell é natural de Sãó

e. D.oeD�aS Toráxlcas
A SE REALIZAR EM "FORTALEZA" DE 11 A 18

-

DE ,DEZEMBRO DE 1955
VIAJE EM VóO 'DIR-ETO PELO "CONVAIR-340" DA

CRUZEIRO' DO SUL
RESERVAS E' INFORMACõES

SUCURSAL - Rua Felipe Schmidt, 40 - Fone 2500.
LOJA TAC - Rua Felipe Schmidt, 24 - Fone 3700.

CLUBE RECREATIVO"6 DE JANEIRO"
- F E S T I V A L "R O N M E R I N O"

Esta a denominação da grande festa que o CLUBE
RECREATIVO "6 DE JANEIRO" oferecerá aos seus asso

ciados em à noite de 10 de dezembro vindouro.
Festival "RON MERINO" COlmo bem indica o nome te

rá a colaboração da afamada firma Bebidas Merino S. A.,
cujos representantes nesta praça são os senhores Germa
no 8tcin' S. A.

-

,
Será uma noitada inédita para os frequentadores da

simpática agremiação do Sub-Distrito de Estreito.
Constará da programação 'inúmeras -

atrações c a or

namentação, dos, salões sCl'á feita ,com variadíssimas espé
cimen.s de orquideas, o que,' sem dúvida, dará maior en
canto à festividade. , .

....-__ - ••�_.":_ 'J * _•••w ". r O Centro de IrradiaçãO

VENDE-SE LOJA'
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões E�otéricas, todas as se

Vende-se uma loja no centro comercial de Florianó- . gundas feiras, às 20,30 à rua

polis. "

.

IConselheiro Mafra, 33 - 20
Informações nos seguintes endereços:

I
andar. ,'9}

Ave�ida, Hercílio· Luz, 132 Apt. 3. - Florianópolis. � ENTRADA FRANCA
Rua' OEtwaldo Cruz, 406 - EstreIto. - ,��'-�. -'

'

.'

URGENTE
Vende-se uma casa (anti

ga)' em terreno medindo
11,50 por 66 metros, (duas
frentes), sito à Rua Felipe
Schmidt. - Cr$ 250.000,00.
Informações' nesta Redação.

,

Aceitam-se encomendas de

docinhos em grande varie

dade; Tortas e Bolo de Noi-

va, Salgadinhos para Batiza
dos - Aniversários e Casa
mentos. ,

Rua CeI. Melo e Alvin 17 .

. _ _ _:�1._3.41�... . .IIt!l.m�
CASA :BISe.UNIA ....tt1- I

jjjMi.NI�1i

bllldor. �.. RádJ.. B.C.A.'

Vlter, Valnlu. DIH... l ......._w.w�IIÍII�..�

EDI!fAL DE CONCORRí:NCIA
A ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE

SANTA CATARINA aceita propostas par-a venda de uma

camionete Chevrolet de passageiros modêlo 1938� A
viatura em causa poderá ser vista pelos interessados.
nos dias úteis na própria Escola. As propostas deverão
ser dirigidas ao Comandante e entregues lia Divisão de
Intendência da Escola até o dia 9-12-55.

.

Estão convidados os proponentes para assistirem a

abertura das mesmas 110 dia 10 de-dezembro próximo vin
douro ás 11 horas.

Ary Walmin
Capitão Tenente - IM

HOJE E AMANHÃ
NO PASSADO

25 DE 'NOVEMBRO
A data de hoje recorda-itos que:
em 1.532, Martin Afonso ele Souza deu o nome de
Santa Catarina a primitiva Ilha dos Patos;
em 1.549, os dois navios ela expedição de Diogo
Sanabria chegados a 24 na barra sul de Des
terro, fundearam dentro da Bahia. Sanabria fo
ra nomeado pelo Governo Espanhol (Carlos V)
para governar o Paraguai;
em 1.764, nasce em La Fére, na França, Vitor
Flamand Getry;
em 1.771, em Battersen, na Inglaterra, morre

Bolingbrocke, considerado por Taine como um

dos melhores escritores do tempo, autor de in
teressante obra "Cartas a respeito da Histó-
ria" ;.

.

em 1.808, decreto do, principe regente D. João,
permitindo que os estrangeiros estabelecidos 110

Brasil pudessem possuir terras, tal qual os na

cionais;
em 1.823, foi nomeado Presidente desta então
Província o Desembargador João Antônio Ro
drigues de Carvalho, empossando-se a 16 de fe- '

vereiro do ano seguinte;
','

ern 1.851, chegou a Colonia do Sacramento com

seu 'Exército, o intrépido Duque de Caxias, Ge-'
neral Luiz Alves de Lima e Silva;
em 1.876, foi 'instalada a Comarca de Tubarão,
neste Estado;
em 1.889, foi nomeado Governador, empossando
se a 2 de dezembro, exercendo-o até 24 de azôs
to de 1890, o dr. Lauro Severiano Müller e como
Vice-governador Raulino Júlio Adolfo Horn'
em c1.932, reunido, havia vários dias, no P�lá
cio Tiradentes, no Rio de Janeiro, encerrava-se'
o Congresso Revolucionário, após ter sido apro-
vada pela Assembléia a fundação do Partido So-

,

cialista Brasileiro.
26 DE NOVEMBRO

A data de hoje recorda-nos que:
- em 1.688, morreu em Paris, Quinault, criador da

tragédia lir-ica, autor de peças muito interes
santes;
em 1.690, foi fundada a Fortaleza da Laje, no
Rio de Janeiro;

'- ' em 1.724; morreu em Praga, na Boêmia, S. Czer
ny, organista e compositor;
em 1.764, um Edito real suprime a ordem dos
Jesuitas em todo o território francês'
em 1.807, D. João, Principe Regente' de Portu
gal, torna pública a resolução que tomara de �

mudar a Côrte para o Brasil;
em 1.828, desembarcou na Bahia o Marques de

, Santa Cruz; "

em 1.868, Caxias, ordenou que os encouraçados
"Brasil" e "Cabral", o Monitor "Piauí", vapor
"Triunfo" e uma Lancha, subissem afim de for
çarem a passagem pelas Baterías de Angustur
ra. Esta fortaleza paraguaia era comandada pe
lo Tenente-corçmel George Thompson;
êm 1.932, entrevistado por uma agência de noti
cias, o sr. Antunes Maciel, ministro da Justiça,
declarou qUe o chefe do Govêrno provisório es-
-tava empenhado em realizar, no dia 3 de maio
do ano seguinte, a eleição da Assembléia Cons
tituinte, conforme havia repetidamente pro
metido.

André Nilo Tadasco

IRMANDADE DO S.JESUS DOS PASSOS
E HOSPITAL DE CARID·ADE
FES'rlVIDADE DE SANTA CATARINA

Realizando-se no próximo' dia 25, às 16 horas, a 80-
�enissima Procissão de SANTA CATARINA, venho soli
citar, de ordem do sr. Irmão Provedor, a presença dos 11'
mfLos e Irmãs, da Sacristia da Catedral Metropolitana, às
15,30 horas, a fim de, revestidos das insignias da nossa

Irmandade, e a esta incorporados, fazerem parte do prés
tito em honra a Nossa Padroeira.

Consistório, 22 de novembro de 1955.
Américo Vespucio Prates - Adjunto do Secretário.

13: !OPEqr���oE�r��j!�!tU�EUJql�one
DE DEZEMBRO DE 1955

VIAJE EM VôO DIRETO PELO "CONVAIR-340" DA
CRUZEIRO DO SUL

RESERVAS E INFORMACõES
SUCURSAL - Rua Felipe Schmid( 40 - Fone 2500:
LOJA TA C - Rua Felipe Schmidt, 24 � Fone 3700.
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OUTRA FABRICA
DE CAMINHOES .

seucarro merece o Rlelh/or

Belo Horizonte (Belpress)
_ Os assuntos de ordem eco

nômica 'vêm merecendo, de

fato, especial atenção desta
agência da noticias. E' que

procuramos acompanhar de

perto, com o interesse des

pertado pela conjuntura, lO

extraordinário desenvolvi
mento industrial do país,
principalmente em nosso Es

tado, onde êsse movimento
de progresso mals de faz
sentir. A verdade, em que pe

se o persistente Pessimismo
de alguns malogrados, é que
Minas oe o Brasil caminham
seguros, rumo a sua emanci

pação definitiva. Ainda ago

ra, depois de haver BEL
PRESS anunciado a implan
tação de uma tábtíca japo
nesa de "Jeeps" em nosso

Estado, noticia-se que orga

nização, sueca pretende ins

talar, também em território
. mineiro, uma fabrica de ca

minhões. Na Cidade Indus
trial já se encontra funcio

nando, em ritmo intensivo,
'um:;t fábrica de alatrodos,
produto' vital para a indús

tria; tambam naquele núcleo
industrial se instala moder
níssíma fábrica de válvulas
eletrônicas e transistores; a

indústria siderúrgica pesada
a cada dia amptía a 'Sua ca

pacidade de produção; de
zenas de indústrias surgem

semanalmente, em todo o

Estado; materias primas ra

ras abundam no sub-solo I

montanhês, e em Araxá mi
nérios radíotívos raríssimos
fazem convergir para o Bar
reiro as atenções do mundo
inteiro. Entram em ativida
de as usinas hidrelétricas da
CEMIG, fornecendo energia
abundante e barata, possibi
litando a implantação de no

'vos empresndímontos e am

pliações das já existentes.
Minas, ilhada nos últimos

20 anos: por um verdadeiro
cêrco econômico, rompe as.

L barreiras e se lança para Os

futuro com a força do pro
gresso. Personalidades in

dustríals dá EurOPa e mesmo.

dos Estados Unidos mostram
o seu interesse por Minas, a
qui pretendendo fazer inver
sões de Capital. Grupos fi
nanceiros belgas que aqui es
tiveram agora, pretendem -

montar novas tremarias em

nosso território, e por último
'são .os industriais suecos que
desejam instalar uma fabri
ca de caminhões na Cidade
Industrial, tendo já iniciado
as Igestões naquele sentido
com as nOSSaS autoridades
administrativas.

j
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MOTOR-Oll
* DETERGENTE

.-

*ESTAVEL

*PROTETOR

TRESENTAS PON
TES POR ANO

(Oslo-Novembro - (SDN)
Mais de trezentas pontes

acham-se em construção na

Noruega, número êste que,
nos últimos anos, tem sido
mais ou menos alcançado
anualmente. O maior projeto
ora aproximando-se de sau

término, é, o de uma ponte
destinada a ligar a ilha de

Karmusund, de 20.000 habi

tantes, com o continente. A

ponte, que tem aproximada
mente seíscentos, e cincoenta

I

metros e cujo custo é de cêr- I
ca de 7.000.000 de corôas, se-1rá entregue ao tráfego no

próximo outono.

SHELL
�\/�

,.�,....

•• "1;.,

--------�,-----��'

Falta de agrônomos por desprestílio social da profissão AS CLASSES CONSERVADORAS

R. IO, 22 (V: A, .)
- Após

I
mente de duas circunstãn- centam - as Escolas de A- os problemas do campo. zadas pelos srs. Lincoln Posição diante do novo govêrno

uma peregrinação de 16 mil cias, apresentadas no, rela- gronomia e de Veterinária Deixam pela medicina Monteiro Rodrigues, da Su- RIO, 22 (V. A.) - O sr. 1 brasíleíro, c ong r atulo-me
quilometros por todo o país tório de seus técnicos: 1) são relativamente novas e os Observaram também que perintendência do Ensino A- João Vasconcelos, presidente I com IVOSSa excelencia Pela
(percorridos em avião, trem As profissões de agrônomo filhos de famílias tradicío- muitos estudantes de veterí- grícola e Veterinário do Mi- da Confederação Nacional 'sua alta investidura na pre
e automóvel) para verificar e veterinário dependem qua- nais preferem, em geral,' as nária deixam essa especiali- nistério da Agricultura, e do Comércio, entidade síndí- sídencía da RepÚblica, em

as atuais possibilidades das se inteiramente de empregos escolas antigas de ciências e
f
dade pela medicina, sempre I George W. Ware, da "Inter- cal maxima do comercio bra-, cujo 'posto, obedecendo aos

nossas Escolas' de Agrono- públicos que pagam salários artes, frequentando-as por qUe as circunstâncias se national Cooperatíon Admi- silairo, à qual estão filiadas preceítos constitucionais, to
mia e Veterinária, o Escri- relativamente baixos; 2) A tradição ou hábito de famí- lhes afigurem desfavoráveis, nistratíon" - que as doze. as federações comerciais de dos os brasileiros, confiantes
tório Técnico de Agrícultu- agronomia é considerada lias. Concluem ser esta uma das escolas-de Agronomia e as todo o país, enderteçou ao no seu passado e nas vírtir-
ra concluiu - em mínucio- uma carreira sem a digni- Fálta de vocação rural razões do maior número de oito de Veterinária

.

matrí- presidente da República sr. das cívicas de que é portador
so relatório que acaba de dade e o prestigio social de Verificaram ainda os au- formaturas em agronomia, cularam apenas 1.172 alunos Nereu Ramos, no dia 12 do esperam seja uma garantia
publicar - que "embora e- que são possuidoras as de tores do' relatório que grau- as quais foram de 20 por em 1952 e 1763 em 1953, mé- corrente, logo que aquele foi .de sobravívencía das ínstí
xístam vinte dessas institlv- engenharia civil, medicina, de percentagem dos que in- cento nos últimos anos, en- dia inferior a 100 estudan- investido no cargo de mais tuíçõss e da ordem legal. A
ções no Brasil, cada 6.5QO advocacia e belas artes. - 'gl'essam nas Escolas de A- quanto a média de estudan- tes por Escola de Agronomia alto mãgistrado da nação o praz-me reafirmar à vossa

habitantes das zonas rurais embora concordem' que o gronomia e Veterinária é tes formados em veteriná- e cêrca de ,7 para as de Ve- seguinte telegrama: excelencia, na oportunidade,
contam somente, para assis- Brasil tem o maior número constituída de rapazes cria- rja foi inferior a 12 por cen- terínárta. 'fEm nome do comercio a posição do comercio de ab-

tí-Ios, apenas um agrônomo e, sob vários aspectos, as dos nas cidades, com pouca to. 'soluto respeito às linhas íns-
ou veterinário". mais adiantadas escolas (no ou nenhuma experiência da titucionais do regime que as-

O deficit profissional en- gênero) da América Latina. vida rural e que, por isso Ensino desistimulado BORDADOS A MA-O segura um clima de tranquí-
contrado durante a pesquisa Hábito Prejudicial mesmo, não estão em condi- Conclui o relatório - re-

.

'

!idade indispensavel às atíví- ,

dg RTA decor-re principal" "Ror .outro.slado ..-r-r- acres- ções, de avaliar devidamente, sultado d-as pesquisas reali- Ensina-se la' Rna- Felic'lano 'Nunes PirE 12. _- dadas=nõrrnats da prodúÇão".

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Prevenção de Acidentes na Industria
F�la a. êst.e jornal o sr. Os acidentes do trabalho na r enaâo que empregadores e

EUrICO Siqueira Lisboa, De- indústria e-npvegados adquiram da

l�g'ado do L A. P. I. nesta! - "Na indústria, por e- gravidade do problema. Por

cIdade.. .' ,I x-mplo, prossegue o sr. De- isto, a atuação da Carteira
Realizar-se-á no período legado, ocorrem, por ano, a- de Acidentes do IAPI vem

de 21 a 26 de novembro cor- proximadamente, 400 mil tendo caráter eminentemen

rente_ a VIII S�mana de Pre- acidentes do trabalho, dos te educativo, orientando-se

v�nçao ele ACIdentes, patro- quais 300 são. fatais e 9 mil no senti rio da difusão da

cI.nada pela Divisão de Hí- produzem incapacidade per- mentalidade prevencionista
g ien e e Se�'u�'a�ç� do 'I'ra- nianentes de diversos gráus. entre empregadores e em

balho do Mll1lS�e.l'lo do 'I'ra- Basta ter em vista êsses nú- pregados da indústria".

hal�o. A_ pr�po�Ito, fomos meros, para que se possa ta- - "Exibindo em locais de

o�vIr o sr. urrco Siqueira rer idéia dos prejuízos de tr» balho e centros residen
LIsboa, D�legado d.o I. A. P. tôda sorte que resultam dos ciais operários filmes edu
L nesta cId.ade, cujas decl�- acidentes". cativos qUe preparou sôbre
rações adiante reproduzí- - "Os acidentes do tra- p:o'C'venção de acidentes, dis-
mos. oalho são causa de sofri- trtbuindo folhetos e carta-
A VIII Semana de Prevencão 1!'entos e privações para os ZCH apropriados e visitando
_ "Como nos anos ante- trabalhadores e suas fami- estabelecimentos' indus

riores, afirmou o nosso en- l�a.' e também ocasionam tríais, a Carteira de Acíden

trevistado, o Instituto dos pr(>juízos consideráveis aos tes do IAPI tem procurado, I
Industriârios tem a maior f'mpregadores, pois provo- na medida de suas possibi- -------------.-------------"

satisfação em colaborar na C1m a interrupção da ativi- !idades, estimular a prática
VIII' Semana de Prevenção da de produtiva, a inutiliza- das normas de segurança no

de Acidentes. Trata-se de ção de máquinas, a perda de trabalho, que poderão pro
uma iniciativa que merece matéria prima, etc. A eco- porcionar O clima adequado
o apoio de quantos compre- nomia nacional é bastante ao maior rendimento das a

endem a necessidade de se- afetada por êsses inconveni- tividades produtivas".
rem reduzidos os elevados entes qUe atingem à produ
índices de acidentes do tra-

.

çãc".
ba lho que se verificam em

nosso país".

GRANDE SOIRÉE NOS SALÕES DO
CLUBE DOZE DE AGOSTO

Florianópolis, Sexta-feira, 25 de Novembro de 1955 �
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DIA DE SANTA CATARINA
cialmente convidadas. Ban

da de Música e povo.
Antes das 16 horas, as re

feridas Assocíações e Entida
des se postarão dentro, no

adro ou mesmo fora da Ca

tedral, cada uma. no lugar
que lhe tôr réservado e com

peti no préstito. Cada Asso

ciação deverá apresentar-se
com os' respectivos estandar
tes e distintivos.
O préstito de sexta-feira

obedecerá ao seguinte itine
rário: Praça XV (lado do Pa

lácio), ruas Felipe Schmidt,
Deodoro, Vidal Ramos, Ar

cipreste Paiva, Pereira e Oli

veira (lado do IPASE), rua

Anita Gal'ibaldi, Avenida
Hercílio Luz, rua Fernando
Machado e Catedral.

Hoj�, 25 do corrente, dia
de Santa Catarina, padroei
ra do- nosso Estado, é feria
do estaôuãl, por força do de
creto-lei de 12 de julho de

1938.
. .':.

A Arquídíocese desta capi
tal, que tem em Santa Cata
rina a sua padroeira, come

morará a data com as se
.

guintes solenidades religio"
sas:

A's 10 horas, Missa Sole

ne, com Assistência Pontifi
cal: •

A's 16 horas, Procissão com

a imagem de Santa Catarina,
para a qual estão convocadas
as ssguíntes entidades e íns

tituições católicas, que nela
deverão tomar parte, desi,g
nadamente pela seguinte for
ma nesta mesma ordem:

Cruz processional, Grupo de

anjinhos, Oolégj» Coração de

Jesus, Asilo de Orfãos, Cru

zadinhos, Congregações Ma

rianas Femininas, Associa
ção de Santa Terezinha: As

sociação de Santa Zita, Da

mas de Caridade, Apostola
dos da Oração, Ordem Ter

ceira Feminina, Ação Católi
ca, Abrigo de Menores, Colé
gio Catarinense, Congrega
ções Marianas Masculinas,
Irmandades, Ordem Tercei

ra, Carro Triunfal, Reveren
díssimo Clero, Pálio conduzi
do pelas Autoridades espe-

•

Florianópolis c o n t i nua
crescendo. Crescendo em to
dos Os sentidos, A Cidade,
vae aos Poucos libertando-se
dos velhos tabús, não haven
do por isso mais interc ição a

qualquer contato com o pro-

gresso. Progresso moderno, d ....,

dos nossos dias ...

quino.
Iniciada a sessão, sob in

tenso jubilo de quantos a

assistiram, procedeu-se a

inaug,uração do retrato da

atual diretoria, cabendo ao

nosso representante descer

rá-lo, .o que fez sob vibran
tes aplausos e pronuncian
do oportuna alocução.
Em seguida o sr. Higino

Neves, da Sociedade Musical

Dias 7 e 8 de dezembro se

rá realizada em Angelina a

Festa de No�sa Senhora da

Gruta, cujo programa é o se

guinte:
. Dia 7 - Vigília da Festa da

Imaculada Conceição. Santas
Missas na Matriz às 6 e 7

horas . grandiosa procissao
luminosa para a Gruta de

Nossa Senhora. Em selguida

Atuação da Carteira de Aci
dentes do IAPI

- "E' .da maior vantagem
para as emprêsas, adiantou
o sr. Delegado, a sistemática
adoção de medidas de pre

v8nção, como já procedem,
aliás, em nosso país, gran

des organizações da indús
tria, dos transportes e de ou

tras atividades. A· efetiva

prática da prevenção nos lo

cais de trabalho depende;
principalmente, da compre-

RIO, 24 (V. A.) - O �,1i�js

tro da Fazenda, sr. Mario

Camara, reuniu os diretores
da SUMOC, o prosrdente de

Smdlcato dos Bancos' Gesta
capital ,� 0i3 técnicos de fi

nanças, para apreciar o atual

conjunto. Por conselho geral
assentou-se naquela l'euniãc
que não havia razões novas

para a decretação ele mais

feriados bancários.

OSVALDO MELO

FESTA NOSSA SE
NHORA DA GRUTA

Muita coisa porém, existe
ainda, que teima em não a

bandonar a moda dos figu
rinos antigos. Conservadores
renitentes, fingindo-se de

caprichosos e mantenedores
. de velhas tradições, nelas
arraigadas como ostras 'nas

pedras, poem tropeços no

caminho, fincando pé contra
recomendaveis e .oportunas
iniciativas.
Até agora, por exemplo,

por mais que se careça a ne

cessidade de uma transfor- solene Novena com sermão
a cargo do exímio orador sa-

cro e Revmo. Padre Bertoldo

"DIA DOS·MÚSICOS'·'
Brilhantemente comemorado na

Filarmonica "A Comercial"
Dia 22 do corrente, ao en- . ramentos na antiga séde, no

selo da come:t>loração do DIA tando-se mesmo um perfei
DOS MÚSICOS, a antiga e to renascimento da tradício

tradicional Filarmoníca Co- nal sociedade.

mercíal (ex-União dos Ar- O ESTADO se congratu-
lando com a FUarmonica A

Comercial faz votos pelo seu

crescente progresso e forme.
Ia as melhores felicidades á
Diretoria.

mação radical na fisionomia
da Cidade, muitas ainda em

perram, nada fazendo em
Braun.

favor do anda-mento progres-
Após a' novena, haverá

sista da nossa terra, embora barraquinhas, com churras

possuam elementos para fa- co, cafézinho, etC. Ao final

DEP. DE TURISMO ze-lo, numa prestante e lou- dos festejos da noite, quei

vavel colaboração com os po-
ma de lindos e raros fogos.

DA PREFEITURA deres pÚblicos, porque, afi-
Dia 8 - Festa de Nossa

O no'sso colega de impren- nal, não se deve esperar que
Senhora da Imaculada Con

sa, jornalista Osvaldo Melo, a esses poderes caibam a eX-
ceição. Santas Missas na ma

por motivos que expos ao sr. clusividade e a obrigação de
triz às 5,30 'e 7 horas. A's ..

Prefeito Osmar Cunha, soli- tudo realizar. 9,30 horas Missa solene na

Cl·tou canc lanlento d Grut'a Maravilhosa de Nossa
e o con- Inumeros passeios (calça-

trato pro-labore que manti- das) nos pontos principais e
Senhora pelOS romeiros.

nha com a Prefe)' tura para
A procissão fes.tiva san'a

. ., movimentados da Capital co-
dirigir o Departamento de mo em 'varias ruas e praças,

da Praça da Matriz às 9 ho-

TUI'I'smo da C pl·t 1 raso O sermão festivo será
a a. vivem esburacadas e seus

Em resposta a seu pedido, proprietários, desatendendo proferido pelo revmo. Padre

"Amor a Arte" e em nome recebeu o sr. Osvaldo Melo, a constantes pedidOS e avi-
Bertoldo Braun.

desta descerrou o retrato do a seguinte e honrosa calta sos da Prefeitura, não to:" Depois da Missa festiva,

sr. Waldemar Figueró; o sr. do sr. Prefeito Osmar Cunha: mam a mínima providência.
haverá churrascos, galinhas

Bráulio Gouvêa descerrou o "Acabo de receber ::;'ua assadas, café, doces, roletas
Quando muito, remendam

retrato do sr. João Aristides carta, de 6 do mês em curso com um pouco de cimento Os
e barraquinhas.

C
. - , . .

eln q I V S l"� , . A comissão fe·steira. esta
oncelçao, o musIco maIS ve- 1 e . . so IC1.a a�mls- buracos, sem a colocação de

Ih d S
.

d d sa-o m cara'ter
..

I assim constituida:
o a oCle a e; e o sr. ,e nTevogave, tijoleiras, numa tapeação

João Pedro Nelson descerrou do cargo de Diretor do De- que chega a irritar.
Sr. Evaristo Brueggmann e

o retrato do sr. Oscar Fir- partamento de Turismo em Por outro lado, prédios em
exma. sra., residentes em

mino Vieira. nossa Capital. pontos centrais apresentam
Santo Amaro.

F
.

d d I C f I t
. Sr. Flores de Oliveira e eX-

ez am a uso a pa avra o on esSo que amen elos um aspecto horrendo, com

SI'. Rel'naldo Dias de Olivei- dizere's de sua carta no que
. ma. senhora, de. Bom Retiro.

suas paredes sujas e pobres
ra e o sr. Hipolito do Vale diz respeito ao seu pf)clido

Sr. Ary Coelho e exma. sra.,
de iluminação.

Pereira, presidente da Socie- que, não fôra õ caráter irre- de Santa Filomena.
E, falando em iluminação, d I k

dade. vogavel.' não o atenderia, pois como se poderá classificar a
Sr. A e ino Lic mann

ATUAL DIRETORIA V. S. vmha dando um gran- t· "d
.

.t'
exma. sra., de Barracão.

d l·nc·entl·vo a' mI· ...... n' d' _ I elmo.Sla, esCaSo e Impel 1- Sr. João Eduardo de Souza
Presidente - Hipolito do � _

. a a 1111
nenCla dos que conservam . d �-

Vale Pereira mstraçao, no que se refere . I
e exma. sra., e ",ao Joa":

1.0 Vice _ Lídia Cardoso ao turismo em n ssa C pital
amda a fachada de suas ca-

I quim'
o a .

sas em zonaS comerciais'
'

. -

2.0 Vice _ Osni Lisboa Vendo-me no entanto na completamente
' ; Sr. Rauhno Joao Bernardo

Secretário Geral José contingência de aceitar seu N d
' ads fescdurals.. e exma, 'sra., de São José.

.

- . em se po era e en e- os

MineIli pedido, quero, nesta OPOl'tu- t' b'
-

d
1.0 Secretário _ Osvaldo nidade, agradecer-lhe os bons qua� o : o. ngaçto e ?a;a;

H. da Silva e relevante" servicos pre'sta- me� o
_

e 1�1POS ?S, pOIS, a

•

dos "t" M
"..

l'd d
obrlgaçao nao eXIste, desde

2.0 Secretário _ Eugenio a <JS .. umclpa I R e . .

B. Hass. PIo Deo8.rt t V S
que uma leI nesse sentido os

e _
amen o que. .

t dI'
,

Tesoureiro Marciano soube tão bem dirigir e dig-
lsen ou e q�la quer Impo:-

Gomes da SI"lva nificar bem como colo
to ou taxa sobre a colocaçao

,
- -

de reclames luminosos.
2.0 'l'esoureiro - Alípio Vi- car-me a �·eu inteiro dispor. Tambem

eira Sendo só o que se me ofe-
e inesplicavel-

CONSELHO DE SINDICATO t
mente, varios desses recIa-

rece para o momen o, apre
mes vivem apaga'dos.

Antonio A. Pereira sento a V. S. protestos de Esses fatos denotam o pou-
Joel Martins

I
elevada estima e alto aprê·

co caso em que é considera-
Aristides A. Ouriques. ço".
Na oportunidade tivemos o Ass. Osmar Cunha

do o problema por parte de

quem lhe devia dar melhor
privilégio de ver os melho- Prefeito Municipal atenção. conhecido cantor nacional

Muitas outras coisas que CARLOS GALHARDO ... An-.

dependem da iniciativa par- tes este conjunto maravilho

ticular como indispensavel So apresentãr-se-á na RA

colaboração para o progres- DIO GUARUJA' a preços po

so de Florianópolis constitu1- pulares e sob o patrocinio
rão motivos para nossas fu-

I
das casas A MODELAR, pa

turas croniquetas, já, que' tl'ocinadora de CARLOS G.i}
deliberámos 'voltar a escrever I LHARDO, . exclusivamente e

sôbre coisas de nQssa ilha e d�s CASAS "ELET,RONICA",

I embelezamento de nossa Ci-
I LOTERIA DÓ ESTADO DE

dade. I SANTA CATARINA e USINA

tistas"), recepcionou em sua

séde o seu va'sto número de
associados e grande número
de convidados especiaiS.
Assim alí esteve o Repre

sentante dêste Jornal, sr.

Domingos Fernandes de A-

Conforme vimos anun9ian
do, haverá no dia 9 de de

zembro entrante, uma festa

de gala nos salões do Vete

rano, com a apresentação da

famosa ORQUESTRA "CASI

NO DE SEVILHA" e mais o

Loteria do Estado
- RESULTADOS DE ONTEM
9.848 - Cr$ 400.000,00 -. Florianópolis
7.006 �. Cr$ 40.000,00 - Concórdia

8.927 - Cr$ 30.000,00 - Chapecó
9.149 - Cr$ 20.000,00 - Florianópolis'
6.225 - Cr$ 10.000,00 - Caçador

Em Blumenau, onde resi

dia, veio a falecer ontem pe

la manhã, após prolongada
enfermidade, o nosso esti
mado conterrâneo dr. Armi

nio Tavares da Cunha Me

lo, abalizado oftalmolaringo
logista que, por longos anos,
residiu nesta Capital.
Entre. nós o benquisto e

humanitário médico deixou o

mais' vasto circulo de amiza

des, em todas as esferas 'so

ciais. Aqui dirigiu, por mais

de uma wez, o Lira Tenis Clu

be e o Rotary, havendo ain

da integrado o Conselho Pe

nitenciário, onde se destacou ciedade, como auxílio- aos in-

pela sua cultura e por notá- csntívo às suas finalidades.

veis pareceres e votos ali Artigo 3.0 - Esta lei en-

profsrrdos. trará em vigor na data de

A noticia do seu prematu- sua publicação, revogadas as

1'0 desaparecimento causou disposições em contrário.

aqui, assim como em Blume-I Sala das Ses::.ões,' em 13

nau, profunda consternação. de novembro de 1955.

O dr. Armínío Tavares dei- (Ass.) Júlio Paulino da Sil-

................•.,....

AI
Dr. l�rminio
Tavares

xa .viúva e filhos menores,'
aos quais, extensivos. a toda
à família enlutada, apresen
taIl1os.nossos votos de pro
fundo pezar.

Ol...O....(l.-.O.-.O.....(l·

SINDICATO DOS
CONTABILISTAS
Segunda-feira próxima, 28

do corrente, reunil'-se-á em

Assembléia Geral Extraordi
nária, o Sindicato dos Conta

bilistas de Florianópolis, no

horário de 19 horas, para de

bates e deliberação sobre a

seguinte ordeln do dia:
1- - Leitura, discussão e

aprovação da ata da asseIl1-

bléia anterior;
2) - Leitura, discussão e

aprovação da proposta 01'

çamentaria;
3) - Leitura do parecer do

Conselho Fiscal;
4) - Aprovação dos novos

Estatutos do Sindicato;
5) - Assuntos de interês

se geral.
Não havendo número para

e a assembléia ora convocada,
será realizada outra, 1 hora

após, com qualquer número

de associados presentes.
A reunião terá por local, o

prédio da rua Trajano, n. 14,
séde do Sindicato.

DE AÇUCAR DE TIJUCAS

pa-Itrocinadores� da Orquestra
"CASINO DE SEVILHA" ...
Reina grande espectativa

em torno. desta reunião de

arte, sendo as mesas. vendi

das ao preço de Cr$ 300,00,
na secretaria do Clube Doze,
dêsde já, diáriamente, das 8

ás 11 horas.
Uma grande oportunidade

para se revêr, a famoSJ1 or

questra que aqui vem pela
4a. vez, como tambem o que
rido cantor brasileiro CAR
LOS GALHARDO ...

Aguardemos, pois, tão fes

tiva e brilhante noite de ar

te musicf1l e do bel canto ...

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
.. Sessão de 4a..Feira da Co- da, sem retificações, a ata da

missão Permanente sessão anterior.
Presidência: Dep. Alfredo EXPEDIENTE - O expedi-

Cherem ente de hoje somente cons-

�" íJ F": <'-i"<+t::: � -. tou da leitura de ofícios a-

Por: Edgard Bonnassis gradecando a comunícacão
Com o comparecimento dos feita sobre a eleição do P�'e

srs, dsp. Estivalet Pires, An- sidente e Více-Prasidante da

torno Almeida, Bahia Bitten- Comissão.
court, da bancada do PSD, O Presídente fez distribui
José de Miranda Ramos do ção de três matérias a serem

PTB, Clodorico Moreira e Na- relatadas pelos dep. Estiva
zareno Neves da UDN e, fi- let Pires, Antonio Almeida e

nalmente, Olavo Erig do .... Nazareno Neves, os quais de

PSP, reuniru-se, na manhã, verão dizer em saus PARE

de ante-ontem, a Comissão CERES se as matérias mere

Permanente da Assembléia cem a convocação da Assem
Legislativa, sob a prssiden- bléla para apreciá-las ou

cia do dep. Alfredo Cherem não.
.

do PSD. Ontem voltou a se reunir a
ATA - Foi lida e aprova- Comissão.

NA CAMARA MUNICIPAL
Outras ocorrências na sessão

de ontem
O sr. Geréino Silva, líder

da UDN, interpelou a Mesa
sôhre pagamento dos subsí
dios:
O vereador Lrberato Cario

ni, da UDN, solicitou ínfor
os mações ao prefeito Osmar

Cunha, cujo pedido .será en

caminhado através do legis
lativo municipal , sôbre o

custo de desapropriações no

sub-distrito do Estreito para
o alargamento da rua prin-
cipal;

.

O sr. Júlio Paulino, do .PTB
pediu o cumprimento de lei
de autoria do líder do PSD

Antônio Apóstolo;
O sr. Osni Lisboa, também

do PTB, solicitou o envio de

telegrama de congratulações,
na passagem do dia dos mú

sicos, aos comandantes de
guarnições e às bandas de
música desta cidade.
Na hora do expediente, foi

lido ofício do general Teixei
ra Lott, ministro da Guerra,
agradecendo a moção de so

lidariedade enviada Pela Câ

mada de Florianópolis. Pelo

sr. secretário foi tambem
lido ofício do prefeito Osmar
Cunha encaminhando proja
tp de lei que institue o Ser

viço de Trânsito Municipal.

Sessão de 3a. feira
Os vereadores Júlio Pauli

no da Silva e Osni Raul Lis
boa, do Partido Trabalhista

Brasileiro, apresantaram pro
jeto para tornar de utilida
de pública o "Centro Excur

sionista Amoldo Raulino". A

proposição, que mereceu

votos aprovatóríos dos

representantes do povo
Florianópolis, está assim

digida:

SI'S

de
l'e-

"PROJETO DE LEI N. 38
O Povo de Florianópolis,

por seus representantes, de

creta e eu sanciono a seguin
te Lei:

Artigo 1.0 - E' considera
da de utilidade pública a So

ciedade, como auxílio ao in

ta Arnoldo Raulino" desta
cidade.

Artigo 2.0 - Fica conce

dida, .anualmante, uma sub

venção de Cr$ 10.000,00 (dez
mil cruzeiros) à referida so-

va e Osni Raul Lisboa.

\

.

\

- Eu, pessoalmente, sou e sempre fui a.dmirador
do dr. Nerêu. Vejo-me obrigado, no entanto, a ser'

contra �êle e o P. S D.!
- Por que?

Razõe's profissionais!
Que é que o sr. faz?
Sou fogueteiro!

x x

x

- Então o Jorge abandonou ...
- A politica?
- Não!
- O g·al. Lott?
- Está doido! Abandonoú a eterna vigilância! Se

ficasse com Os golpistas, poderia SeT golpeado.
-,Mas êle que não diga isso, pois a U.D.N. tem

maioria na Assembléia e pode declará-lo impedido!
- Qual é a saida, então?

Fingir de morrido!

x x

." x

O 'sr. Arlindo Souza, pela Gazeta, contou a seu mo-

do a história do aumento do funcionalismo. Desafia
mo-lo a provar o que escreveu, com documentos que
estão na Assembléia.

O sr. Souza acha que o ,govêrno 'vai achar a formu
la para salvar o funcionaiismo. A fórmula legal era a

aprovação da emenda R�gis, que a 111aioria governista
reCu·sou. Haverá uma formula golpista, fora disso.

Mas essa não é tanto para salvar o aumento do fun

c.Íonalismo: é ,par�sallVar o(Plano de Obras e Marmenau-
.

senso Sendo fórmula ilegal, oS contribuintes contra ela
poderão insurgir-se e derrúbá-la no Judiciário. Dai o

sr. Soiza verá cousas e lousas ...

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


