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........... � de máquinas para 'melhorar as estradas.,

> Ano XLII . � A Prefeitura de Urussanga conseguiu, talvez não sem

I �

�
'grandes esforços, as 'seguintes máquinas, para trabalhos

� N 1t 336 ;odoviários:
,

• .'
.'

um tratar "Allis Chalmers", modêlo BD 5.

....................- ....................'*J'.I"............;............. ..-..-.}. Uma moto-niveladora "Allis Cha�t»'el's", modêlo D.
Um [eep "WiUy", modêlo 1951. '

.

Essas máquinas valem hoje o 'dôbro ãp 'prêço que cus

taram à Prefeitura' de Urussanga. São de evidente utili-'

da.de e a necessidade, imposta por estradas' sempre péssi
mas, está dizendo que quanto mais máquinas melhor será
para a Prefeitura, para as elstradas e para o Povo.

E' de estarreeer, portanto, o ato do senhor Pr'efeito ele

urussanga, datado de 4 de novembro deste ano, anuncian

do a venda dessas máquinas. E tanto mais grave o é, pelo
fato de o edital omitir o valor base das máquinas.

O deputado Olíce Caldas, segundo colheu a nossa re

portagem entrará, dentro de 24 horas, com um recurso,

perante à Comissão Permanente da Assembléia Legtslatí
tiva, pedíndo a suspensão da Lei 39, ele 4-10-1955, em que
se apoiou o Prefeito de Uruinanga.'

Será Marmelausen?

o-s

.. �
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A sijuação, Jde

.

Café Filho G:rande' expectativa'
r.�:�j·�J�i .BD ,.'�,�'"--�,,' 'pela, decisão da alfa côrte
"'RIO, 30 (v. AJ - Há a ex- ra efeito elo mesmo poder r�. premo Tribunal ressalta a para o amparo e resguardo rasgar os textos legais, não

pectativa de que o Supremo assumir a presidencia da Re- chicana. Num estado de di- dos direitos postergados dQ há senão que reconhecer a

Tl'ilJunal Federal, em sua pública, já passaram ao re- reíto, em regime presídencía- presidente eleito Café Filho. brutalidade, a força e a eles

sessão plena ele hoje, já es- Iator;' ministro Hanemann lista, como era o nosso até Quando o soldado e o Isgu- façatez do 'sofisma. O direito

teja -habtlitado Do pronunciar- Guimarães, que ordenara sua os golpes ultimas o Supremo léío se empreitam nas tafe- já desertou das consciencias

· se sobre o habeas-corpus ím- juntada' ao processo e solící- Tribunal é o caminho final ias de derribar governos e e do designio dos homens".

p�rnelopclo��D�ttFoo- �rn,emse�W�p�e�rdo'�
tenele . em favor- do -sr. Café procurador geral da Repúbli- .'

FÚho, sob o fundamento de ca,.sr. Plínio Travassos.

O" SR. NE R'.EU R-AM,OS'·êsiar sofrendo constrnngt- RIO, 30 (V. AJ - Elemen-
,

menta ile�l em sua Ilbsrda- tos da oposição, inclusive o

de, apesar das d!:clarações do ex-ministro do.gove�'no que desa' tendo pedld'os' dos vernador""., ..,.a',rotcasministro da Justiça assegu- caiu no dia 11 do corrente, U� 1:1 �iI U
_rándo"que o ex-presidente da falaram sobre as contesta- RIO, 29 (V. A.) - Recu- Nenhuma delegação .

!>. Comissão
República. apenas .se acha ções da Câmara e elo Senado sou-Se o sr. Nereu Ramos a

1

Afirmaram então os vereá- A comissao de vereadores

privado do exercício das suas ao pedido de informações do atende�.à sugestão de uma dores, já que era irredutível era' integrada pelos Sl'S. Salo
níncôes em víntude de ímps- Supremo Tribunal Federal comissão de vereadores, no à decisão do prosídante Ne- niiio ,Filho, Paes Leme, Pedro

· clrm�ríto d'ecretado pelo Con- sobre o "habeas-corpus" e o sentido de nomear prereíto
'

reu Ramos, que delegavam Faria, Helio Walcacer, Ge
'�r.ésso Nacional. mandado de segurança impe- do Distrito Federal o seu poderes ao sr,'"lIugo Ramox raldo Moreira, Cotrim Neto,

,Já no fim do expediente, trados pelo sr. Café Filho sobrinho, sr. Hugo Ramos' Filho para ser o Intérprete Nevy Neves, Frederico Trota,
· cl1egaram aquela alta Côrte para sair do impedimento em Filho - Reconhece, entre-I junto ao presidente das as- Manoel Blasques, Indio do

çl6 Justiça informações elo que foi colocado. ° ex-minis- tanto, qualidades morais e. pírações do Leglslatívr, . nos. �rasil, Mourão Filho e Sa

presidente da RepúbliCa, sr. tro Prado Kelly assim se ex- intelectuais no parente para entendimentos relativos à gramar Scuvero.

N�reu Ramos, concomitante prímlu: o cargo mas enquanto for escolha do novo prefeito. .............,. -
_•••_ _.

·

mente com as também soli- "Nenhuma das teses [urí- presidente da República, a Mais uma vez, o president€j FANGIO OPERADO
citadas às mesas rio Senado e clicas levantadas na magís- nomeação não será feita. Nereu Ramos negou acolhida BUENOS A$ES, 30 (U.
"da Câmara dos Deputados. traí petição' do dr. Jorge ° presidente Nereu Ra- à oferta, snlíentnndo não-lhe ,P.) - O campeão mundial do
Todas eSSaS informações pas- Dyott Fontenelle foi abalada mos recusou a sugestão que era lícito permitir a íntsrve- automobílismo. Juan M�
sârãm ao ministro José Li- pela contestação da Mesa da lhe foi feita ontem por uma niêncla ele parentas nos ne- nuel Fangio, foi hoje subme- CHICAGO, Illinois, 30 (U'j das normas de fabricação da
nhares, pres�dente. do -Supre- Câmâra, cujo reSumo esta- comissão representativa da gócios do Estado, final�zan- tido a uma delicada lnter- P.) _ O doutor Leonard A. vacina Salk depois do mês de
mo Tribunal, que, por sua mos conhecendo. Ao col1tra- Câmara de Vereadores do do por declarar aos vereado,: '-v�nçiío cirurgica. Contudo Scheele afirmou ontem no maio último.
'�z 'a�, despa��o'u ao rel�t�r rio, todas aS' teses da petição Distrito Fleeleral, no sentido res que o governo ,estava es- seu estado é considerado sa-

congresso de uma sociedade
cto feito, . mll1�stro Afrí.l-l1lo do mandado de segUrança de nomear seu sobrinho o Ve- tudando uma solução paru- o tísfa torio. médida que a éonquista da _

'dosta. .: vêm fortalecidas pela evi- reador Hugo Ramos Filho pa- problema ela Prefeitura e que Segundo seus medicas as- poliomielite estava assegura- NA ONU OUTRA

*Ta.m�em as, informações do dencia de 'sua verdade. ra o cargo de Prefeito. esperava, dentro' em breve, sistentes Fangio poderá rei· da e que essa moléstia desa- VEZ A. DELEGAÇÃOefe ,do governo e das .suas ° deputado Nestor Duarte, ° presidente da República, chegar a um r,esultado \�a- niciar suas' atividades dentro pareceria totalmente dentro
· asas do Congresso relativas representante do Partido Li- ,depois de agradec'er a visita tisfatório. el:n ...breve. de alguns anos. Esclareceu o FRANCESA ,

� mandato de segurança bertador da Bahia: "Das in-. dos edis e manifestar que, . doutor SCheele, no tra�scur- NACõES, UNIDAS, '30

1,�ualmente interp,o,,�o
. pelo for�a?ões prestacl�s pela sempre fôrà favorável à ele- •••••••.••'.................................. 80 da entrevista, que dez mi- (U: pj - A eíelegri,ç'ão fran-

rIatrono do sr. Cftfe Ji':tlho, pa·· maloDa parlamen,1,ar.. ao Su- gibilidade do prefeito do Dis-
/

Ihões, de erianças tinham si-
.

cesa voltou ontem ao seu lu-
'J.fr..........,..,.".��......�..........-..r'_:.-:-._':'. � .. - •••...-..r;.............,. trito F'ederal, disse não po-

-.,., RADIO NAJCIONAL do vacinadas e que não hQu- gar· na A'ssembléla Geral
... -

.. '" ,', ," ,- .der,ac.é:itar a·�ugestao·porque. "., ':,
.

. vNa incidente- de qualquer das Naqões Unidas, de que

COMISSAO DE CONSTITUltAO .,' �h�B:�,��uí{���r���.o� -���' '-fmpossadn 'o' iêvo1Jlrefõ(
( -�<, '�latlíre211 �P6�A ��jfir,�ão 'se absta��_

.

E JUSTIÇA' :' :;!�:::.o�::���,dc�a"n:.;: RIO,30 (V. A.) =- 0':;:1 E':=:� O ·!nq'··Ue;rDllo H·rand'I··De.'lxou-a O s. r. Raul P·llla· Stla as altas qualidades morais.e nahsta Moacyr Ar�as assu- pt'csentantes dos' mll1lstl'OS « . »
intelectuais para exercer o miu ontem, dia 28, as fun- da Justiça e do Trabalho,
cargo, tanto que, certa -vez, cões ,de diretor da Rádio além de grande número' de

N h 1-renuncia em carta já o aconselhara a prestar Nacional, para as quais foi jC\l'nalistas, radial,istas ,e a-

-

en uma a usao a o sr.
concurso 'em catedra univer- designado por �1to 'do sr. Ho- migas do novo diretor.
sitária, como professor de Di- landa de Alcântara Filho, Ba�tl'sta Luzardoreito. A sugestão dos verea- superh1tendente das Emprê- o)__()�()....()...o._.()· •

dores pluito o sensibilizava, sas Incorporadas ao Patri- RIO, 30 (V: A.) - O gen.' atuu-ção de v. excia. que eS-

é claro. No entanto - frisou 'l1ônio da União. PADRE - Maurell Filho, presidente do' esclarecimentos da sua Parte.
o presidente - era exata- No ,140 andar do Edifício PRESIDENTE inquérito policial-militar de- Assim sendo só me cabe re-

mente o fato de ser o verea- cip "A Noite", realizou-se terminado pelo ministro da naval' os agradecimentos pe-
dal' Hugo Ramos seu sobri- nreHminarmente a assinatu� OMAHA, Nebraska, 30 (U.

Guerra para apurar a falsi- la espontaneidade da cooPe-
nho que o impedia de Ser �'a do têrmo. de posse, se- PJ _:_ Um padre catolico 1'0-

ficação da carta atribuida ao ração que V. Excia. se.dignou
Prefeito. Ele, presidente da gLlindo-se no 200andar a so- mano, reverendo Francis P. dep�tado argentino Brandi, oferecer-me e aproveitar o

RepúbJ.ica, jamais o nomea- lenidade de transmissão do Schmidt f.oi eleito presidente dirigiu a seguinte carta ao ensejo para expressar-lhe oS

ria e por êss,e motivo.
canga. Falou, então; o sr. do:Sindicato dos Musicas des- embaixador Batista Luzardo: meus sentimentos de relevada

.. I Holanda de Alcântara Fi- ta cidade filiado à Federação "Ao acusar o recebimento consideração.
......." ...,

I ih.
o tel��lo o jornalista Moa- Amarical:1a do Trabalh? .Sch-

da carta que y. Excia. se dig-
. {·yr' Arêas agradecido a in- i �idt é diretor d� mUSlca da

nau endereçar-me e por cujo "•••••••••••

ESCANDAI:0 vestidura em rápidas pala-l Cldade dos Menmos do Pa-
intermédio manifesta o firme

.

RIO, 30 (V. A.) - Fato vras.
.

dre Flanagan. .... propó,sito de colocar-se a in- SOLIDARIEDADE
escaúdalosó foi denunciado I .

teira disposição do j:)ncarre- RIO, 30
.

(V. A.) - O Sin-

pela imprensa de Recife, em 1 -................. gado do IPM relativo ao "Ca- dicato dos Jornalistas Pro-

que estão envolvidos vários I "
so Brandi", para prestar os fissionais do Rio ele Janeiro,

funcionários da I?uriic�pali- i A UNIA-O PAN-AMERIC.ANA E O CAFE "esclarecimentos que esti�e- por .deCisão da Assembléia
dade. Segundo afn'maçaodo. ,.

rem na sua alçada, com VIS- Geral de Profissionais da im-
jornalista �:o�is Melo,. 'r�-I WASHINGTON,. 3�, (U. I .

A resoluç�o �a confer��- tas à completa elucidadão da prensa, esteve incorporado
datar do "DlarlO da Noite, P.) _ A Sub-comlssao do, Cla de Petropohs, q�e CIla verdade, cabe-me, para agra- em visita à reelação do i'Cor
da capital pernambucana, e- Café, do Conselho Ecoúô- a Subcomissão EspeCIal, en- decer o rgesto espontâneo de reio da Manhã", para hipO'-.
xis tem funcionários da Pre- mico e Social Interamerica- carrega esta de: 1) Proce- v. excia., informar da im- tecar solielariedade à posição
feitura da capital pernam- no', reuniu-se ontem na U- der a um estudo profundo possibilidade em que me en- desse jornal, em defesa da le
bucana residindo há bastan- nião Pan-Americana. da situaçã� mund�al do ca- contra de tomar por termo o galidade e ao mesmo tempo
te tempo no Rio de Janeiro Gomo as reuniões prece- fé e suas perspechvas fntu- depoimento de v. excia. como homenagear o "Correio da
e São Paul'o, recebendo pol- cIentes desse organismo, cri- ras; 2) prevr.r, à luz desse testemunha no� processo em Manhã" pelo artigo publica-

R O ('V A) Não é Esses esclarecimentos nos
t10, 3 .'

-

foram prestados tambem pe- pudas salários pelo correio ado pela Conferência Eco- estudo, "medidas de coope- apreço. De fato, não há 110 elo a 22 elo corrente, con ra
provavel que antes da próxi-

e os bancos. ri.omica Interamericana de ração internacional susc�tí- processo 'em causa, dentro a censura à i111prensa. Idên-
t f· reuna a lo deputada Pereira da Si'lva, .

f
.

t
. -

l' d,.ma qual' a- elra se .

Entre outros nomes, 0- Petr'o'polis, a de bntem rea- veis de reduzirem as oscila- dos limites de tempo abran- ticas visi as serao rea lza aS
C-F' )ara o qual concluiu, à vista do

d tomissão de manças I
ram citados os dos srs. Her- lizou-se a portas fechadas. ções dos preços do café"; 3) gidos pelos fatos citados na hoje a outros jornais es a

t apreciar o projeto que dispõe que ocorre', negan�� funda-
'milio Borba Filho, redator- Ao terminal' a reunião, seu Submeter as conclhsões & "carta Brandi" qualquer im- capital que assumiram em

b 1 'f'
-

d fun menta à noticia, ontem di- .

,

lt· t
.80 re a c assl lCaçao o -

secretário, da Rácl.io Record pl�esidente, sr .. Andres Uri- 'Com�ssií,o Economica para a putação delituosa ou mesmo face dos u 'lmos acon eCl-
.

l'
.

'1 d U 'ão se vulgada, de que esta'va mar- c

t
. -ClOna lsmo CIVl a Dl ,

-

de São Paulo, ·com oito mil be, da Colom,bia, limitou-se América Latina. simples referência a qualquer men os, a mesma pOSlçao.
.

f
'

ta cada para segunda-feira a�ndo mMmoo a�pM -

cruzeiros m�s�s, remcl� adecl�Màimprensaqueo��.
i\m o deputada Pereira ela reunião da Comissão de Fi-

I
.

Ival1'ldo
'

.

,.

bdos pe o correIO e 1 estudo do relatorlO SÔ re a .

I
'Silva, relator ela meteria. nanças.

Souza, residente no Rio, situação mundial do café, OI d t
• d

.

O relatório sobre oS estu- ···-......-..;-_...........•••.........- ..............·..·1
.

a·n ameno' 'opercebendo cinco mI cru- Íl,reparado por peritos inte-
d_os J'a' fei�os pela Sub-c.omis- FALECEU AFONSO .

.

d
_. lili\

.

. \ .,.. zelros. ramericanos, am a nao ter- � ..

. ���a��oF;��t�:s�e�.���:��= GUIMÁRÃES
.

,�;���:�e����aP��ds��;�i Imandado d-e S'eguf'''ançates da apreciação do proJeto, RIO, 30 (V. A.). - Tel.egra- ,'.

t f CIJEFIA DE ntol'emd'aiddaasa ii1n1dtearnaalc'eisoPneai.its·o qdla1es
.

�
,

.

Só amanhã deverá seguir pa-' ma de Belo Honzon e m, or�-
,1.'. _

r'a a Imprensa Nacional. Ad-I ma que f�leceu naquela Cl.da- GABINETE �d S
!l

1 � C f' F"lhtnitindo-se que esse estabele-
I
de o escntor Afonso Sllva

O' 30 (.V A) O d �l��;i��a�,e� �:'���� ��r�a�:� requeri o 80 upremo ::pe o sr li a e :l o
cimento trabalhe sábado e Guimarães, membro da Aca-.

. :�n.. ' ."
- r.

_

domingo na impressão dO-i.e-1 demia Mineira de Letras. ° P.erC1Q Gomes de �e�o,. que A Subcómissão Especial RIO, 30 (V. A.) O abrir vista dos autos ao pro-
'lh d an vmh exerc ndo a chefIa do cQ.ml?õe,.:s.e de delegad.os ,de mandado de segurança re- l'flS,. ou seja a Câmara dos curador geral da República,lataria, a distribuição ela ma- extinto era fl o .0 ro:n -', .

a e
. .

.

c'

Ibln te do nllnIstr d Tra qúatl'o países: sr .. Andres qUel'ido p.elo advogado Jor- Deputados, o Senado Fede- sr. Pliniq de Freitas 'l'ra-t�ria impressa poderá ser cista Bernardo GUlmaraes e ga e
..

.

o o _-

I "O b lho SOllCItOU xoneraçao UI'.l·be, da Colombia', sr. Ho- ge 'DYott Fontenelle, "ao Su- raI e o presidente em exer- vassos.feYta segunda-feira. E a C6- deixou dois livros,
,

SS9, a
'" e."

.

tnissão, de Finanças podetá' Mea" e "Os borrachos'. Era do cargo. O titula.,r da pasta rácio Cintra Leite, do Bra- prerp.o Tribunal Federal" a cício, sr, Nerêu Ramos. Após essa formalidade, e

nesse caso, iniciar, 48 horas
I naturafde Ouro Preto e vivia do Trabalho, depu�ado Nel,- si!; sr. Jorge A. Monteale-! favor do sr. João Café Fi- De posse· das mesmas, ,o desde que se julgue habili-
, ° vldou o sr gre, di Nicarágua, e sr. lho, J'á teve as ·suas in for- ministro relator, Hahne- tado a proferir o seu voto,depois _ quarta-feira _ a elos proventos da sua aposen- san

.

megas, con .

I f
. ,.

" MoaCIr Veloso para exercer Willis A.rm,strong, dos Es-I,ma?ões pre.stadas pelas au- mann Guimarães, possivel- é que o pedido entrará em

CalPa�ss·cifi,aicÇaã.00 .. rd'uOn.CiPQ,nr.o,n.. j,e':st.I.o.nQq,U,e ..ir.Ft.aadz.Oerni.daa..dNea.cl·oUnnac.I)..onarlO
'lia

1,�I,qll.e,la.".s., fl1n.. ço-.e3...
..

�

"-
"""

, ' .... .

' .,

..

tf1d9fl TJ.melos... ' . t(lndEldes tula,:; cQmo,.coaJ,o.7 mante. ainda. hoje; '.mandal'·á pauta para juIgamento:

•

,.._._...._ ...

ONoropREFftiôOO-�-
D1STRITO FEDERAL

�dição de hoje - 6 páginas Ftortanôpolís, Quinta-feira, l° de Dezembro de 1955

,

RIO, 30 (V. A.) - À últi- o cargo de prefeito do Dis
ma hora, chegou otiem ao trito Federal.

Senado mensagem do presi-l O esco�hjdo é diret�r da

dente da República subme- Companhia Vale do RIO Do

tendo à apreciação daquela
I
ce e professor da Escola de

Casa o nome do engenheiro I Engenharia da Universidade
Francisco de Sá Lessa para

I do Brasil.
f\tI'V"a�.·",_w"".-.·"","""""""'."".""·--""""'''V'.·_·.''''-�-"-�

DÉFICIT DE 500 MILHÕES .

RIO, 30 (V. A.) - A Câ- i .A,. Receita é da ordem de

mara concluiu, ontem, a a- 70.960.000.000,00, sendo que

preciação do Orçamento da I desse total as maiores par
União para o exercício fi- celas são as referentes aos

nanceiro de 1956. Tendo o impostos de Renda (25 bí

Plenário, na mesma ocasião, lhões), e Consumo (23 .'é
aprovado a redação final, o meio bilhões). Prevê-se um

Orçamento subirá, a.in da ho- "deficit" não superior a 500,

je, à sanção. milhões de cruzeiros.

DERROTADA A PARALISIA I'NFANTll

RIO, 30 (V, AJ - O depu
tado Raul Pilla encaminhou
ao sr. Milton Campos a· se

guinte carta, renunciando ao

ugar que ocupava na Co
nissão de Con,stituição e Jus

'tiça da Camara.
"Sr,. Presidente
Na Comissão ele Constitui-

ção eJustiça o que explicava
a minha presença c:ra o pri
meiro termo da denomina

ção. Não sendo eU jurista,
nem sequer bacharel em di

reito, somente a função pro

priamente constitucional po
deria 'justificar a minha

pàrticipação nos trabalhos
do importante orgão.

� WJi"""'_"�'-""""'_""""'_'''''''''''''''··

� BRIGADA GAUCHA
,

PORTO ALEGRE, 30 (V.A.)
.
- 9.. Governador do Estado
sancionou, ontem, o diploma
legal n. 2738, que fixa o efe

tivo da Brigada Militar para
o ano vindouro. De acordo

com as disposlçõ'es dessa lei

: será ele 7593 homens, entre
oficiais ie praças, o numero

ele serviélores da milicia es

tadual.
� .

; ·�RiliAsSTFiêAçA�

Dasaparecida, com os re

centes aeontecimentos, tal

razão, cumpro o dever de re

nunciar o lugar que tenho em

tal lider do Partido Liberta

çlor, indico para substituir
me o deputado Nestor Duar

te', jU1;ista e professor de di

reito.

Sala das Sessões, em 28 de
novembro de 1955. (assL)
Raul Pilla".

Só nesta semana o exame

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



2 Florianópolis, Quinta-feira, 1° de Dezembro de 1955
-"__.',--

o ESTADO

o

Anô ........•...• •• Cr' 170,00
Semaatre .........•. Cr' 110,00

Nr Interior
Ano .. .. :. Cr' 0,00
Semeltr. •.•.......... Cr,nO,OO
Anúncí , mediante �ontráto. DR. CARLOS ENGELSINGOe+ oriICin.-t.is, mesmo nio pu- R dbltcados, não lerão de olvides. esressen o a esta Capital reabre seu Consultório
A direção não .e re.pon.alUi.. a partir de 2a. Feira, dia 31

.

pelol conceito. emitid4' no••r-
, Rua Deodoro _ Florianópolistirol ...inadoa.

A mobiliária Miguel. Daux
HlNlSTIRIO DA AGRICULTUkA

SERVIÇO FLORESTAL
DELEGACIA FLOREST�

REGlO�AL
"&CORDO" COM O ESTADO Dr;

SANTA CATARINA
AVISO

A Delegacia Florestal Regional,
no sentidClo de coibir, ao máximo pos

sÍnl, ali queimadas e derrubadas de U1àí..u, afim de ímpe
pedir os desastrosos efeitos econômicos u ecológicos Cl,ue
acarretam tais práticas. torna púbUco e chama a atenção
de todos os proprietários de terras e lavradores em geral,
para a exigência do cumprimento do Código ,Flor�1;al
(Decr, 23.793' de 23-1-19�4) em' todo o Estado,

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO
Nenhum proprietário de terras Oll lauador podeu

proceder queimada ou derrubada de mato sem lollcltat',
com antecedência, al necessária Ucença da· autoridade no
restaI competente, conforme dispõe o Código i'lo.restal em
seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os Infratores

sujeitos a penalidades.
REFLOREST�NTO

lssmATURAS
N. Ca�ltaJ

ESTADO
..... 1,,1,

AOMINISTIlAÇÃO
Ilecbçio • Oflclnaa, a rua Con·
selheí re Mafra, D. 1111 T.L 1022
- Cx. Pestal' 11••
Diretor: RUB.N) •• ..;A.OS.

Tem a venda
Uma casa a Avenida Mauro Ramos
Uma casa a rua Visconde de OU1'0 Preto
Uma casa a rua Deodoro c/l�,50 de frente e 46,60

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

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

do Geraldo
.

.

Um lote na rua José Candido da Silva - Estreito
Dois lotes a rua Moura - Estreito I

Dois Lotes no Bairro de Fátima - Estreito
Quatro lotes' no centro da cidade
Quatro lotes em -Londrína - Paraná
'I'em compradores para casas' em Ploríanôpolis des-

de cem a quatrocentos mil cruzeiros.
Negócio a dinheiro.

f

Informações na IMO-BILIARIA "MIGUEL DAUX"
Rua CeI. Pedro Demoro 1541 - 1° andar Estreito ou

Edificio Ipase andar térreo - Fone 3376 - Florianópolis
Urn'a confortável casa à Rua Presidente Coutinho.
Um terreno de 15x27 no Estreito, júnto à Rua prln-

cípal.
16 lotes no Bairro Butiá.
Uma confortável Casa na Avenida He!ifílio Luz.
Dois apartamentos (parte ·financiada).

Gerenta: DOMINGOS r, �.
AQUINO

Ilellreeentslltu:
Repreaentaçõ.. A> 8. Lara.

Ltda.
Rua 3enalor Dant.. , (O _ 1°

andar.
Tel.: 22-5f)1I4 _ Rio dll Janlliro.
Rua 16 de Novembro Z28 IQ

andar ula 111 - Sio Paulo.

Esta Repartição, pela rêde de ..iveiros fiorest.als, em

cooperação, que mantêm no Estado, dispôe de mudas e se

mentes de espécies florestais e de ornamentãÇão, para for
necimento aos p,gricuItores 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 6bten- --o-
- .

t

i-I
O leitor encontrad, nuca ee-çae de marores scíareeímentes e requererem au or zaçan luna, informaçõel que nllc .lta,

de licençapara queimada e derrubadas de mato, devem diàriame.nte • d" Imodiato:

I dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou diretamen- �O:��J� ••.••••..•••.• �.lll:.��;-�. te a esta Repartição, sUgada à rua Santoa Dumont nO. 6 A Gazeta ....•..••.•.•••• 1.6611..

p.�1$ .>'��$�'"CoJ 1 em ����f�::���7i) -- Caixa Postal, 395. t:r:'!�;:II�:��i::::::::: ::���

,
I Endereço telegráfico: AgrisUv� _, Florianópolls, 8, C. HOSPITAIS.

Caridlld,,:

l/ II
-

(Provedor) 114

,
"" '(Portaria) •.. .,.......... Z.016

*-- �

H

nlIRAKri��(Jf)D NA Viagem com segara.n�a ��út�rR����.:::::::::�:: n:�•
. UVA "'" Y SãQ Seboatlio (Cala d.1''' nos 1/IITlÇJOI: ,f

rapI'dez Sa(.d.�) 1.111

I " �� ..-I-tI<L J�, e Matermdade lJoutor C.r·

�M",D�\':tI.�,-� t� .....t- ,

80

NRi'lôõR:sDL�BiAsliBiRO: DO ��\��:�;,���;. ��;�
- t.., • �! Florianópolis _ Itajaf _ Joinville _ Curitiba Policia (Sala Comll�ário !!.OI8� �I � � . Policia (Gab. Delelrado).. 11.1114.

'

....,
.

-.. =-._",
.. _,..,; ''> COMPoANHIAS D.

A
A. Bua Deodoro esquina:da' . T�ANSPO:&USgencla: Rua Tenente ,Silveira TtJR.�� .

.Cruzeiro do Sul •..•• ' •.

Panair •••.••..••••.•••••

Varir ..•.•....•.•..•••••

Lôíde Aér.o ..•••••••.••

Re.l .•.•.••••.••.•....••
candinaval •••..••.•••••
HOTEIS

fLUX
...•.•••••• ro. ••••• •• ..021

Magestic •..........•.•.. 2.276
Metropol •..•••••...••.•• ..1'7
La Porta ............••• 1.821
Cacique _............... 1.44.'
Central .. ,...... . . . • . . . • f.694
Estrela - '" . . • . . • • • . • . • . • 1.171
Ideal � ..•• • .. .. ..11.
ESTREITO

, Disque; � õ�
' ..

.;.._---�---_._----------�:---- ---�-+----""""".-...;_---':---...----- f,'
. r .

INDICADOR PROFISSIONAL

lNFORMAÇOES
UTElS

PRE' .VÉSIIBUlIRES
PARA AS FACULDADES DE DIREITO, FILOSOFIa,

MEDICINA, FARMÁCIA E ODONTOLOGIA.

CURsoIBOSCO
Matricula: Livraria Lider, até 31 de agõsto,
Informações: Local acima ou pelos telefones 2316 e

8661:
Inicio das. aulas: 1 de setembro.

FARMACIA DE PLANTA0
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 Felipe

Schmidt
O serviço noturno será efetuado pelas farmácias

StO Antônio e Noturna Situadas às ruas Felipe Schmidt,
43 e Trajano. -

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

I

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

na. 5 - Fone 2225
,

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

Exclusivamente com hora marcada.

Dr.VoDstantioB
Dimatos

DR. ANTONIO BATISTA
JUNIOR

CLINICA IlSPECIALIUDA DI
ClllANÇAfJ

Conlult.. da. II A. 11 hora•
.Re•.•. Con•. l".dl. Bieu.Unllo

12.

ADVOGADOS
DR. JOSlt MEDEIROS

VIEIRA
_ ADVOGADO _

P;lItal 150 - n.j.!
Catarinll.

M:BlDICO CIRURGIAO
Doenças de Senhoras

Partos - Operações - Vias
Urinárias

.

Curso de aperfeiçoamento
e longa prática nos Hospitais

de Buenos Aires
) CONSULTO'RIO: Rua Fe
llipe Schmidt, nr, 18 (sobra
do). - FONE 3512.
HORA'RIO: das 15 ás 18

horas.

•.700
1.100
1.151 �aix.
1.121" 3anta
1.401
1.118
1.100

DR. CLARNO G.
GALLETTI

_ ADVOGADO _

Rua Vitor ...irel.. , 110.
iON.. : 1.468 - Flori.nópolia
DR. VIDAL DUTRA FILHO

MÉDICO DE CRIANÇAS
Consultório: Felipe Schmidt,

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

130 (F\I>ne �165)

Residência: Avenida Rio
Branco, n, 42. �

Atende chamados

1.... "

DR. RO�iR�:}..STOS I'
MARIO DE

LAAORMO,- Dr.'Laura DauraMÉDICO CANTIÇ
Com prAtica DO ROllllt'l Si. Me D I C o Cllnlca Geral

8R. I. LOBATO DR. WALMOR ZOIlD (;'rIlLdlco de AI.II ••• "211ta
I' CLíNICA DE CRIANÇAS Especialista em moléstias de Senhoras e viaa uriDá.Ca." do Rio de Jan.ir. .I FILHO GARCIA CLINICA IJ[ÉDICA ADULTOS fias.

Do..,.a .0 apareUlo rellltra&6rt. DIIII..... Ollla J'.cuYat. 5.. CARDIOLOGIA Doenças Internas Cura rndícal das infecções agudas e ero.leaa, 40TUB.RCULOS. clo.aI 41. 1fe4ld.. .. V.h·..... Contultório: Rua Vitor ••i· aparelho ienito-urinário em ambos os sexo••RADIOGRAFIA. RADIOSCOPU .1•••••• Bra.1I reles, 22 Tel. 2675. CORAÇAO - FIGADO -
DOS PULMO.S :lx-lllterDo 1I0r connra." lia· Horários: Selrunda., Qu..rta. I t1.I�S -"- INTESTINOS Dõenças do aparelho Dliesdvo e do 11.tema ••rvoa..Cirurgia do Torax ternfdade-:lacol. Sexta feirai: Horário I tOl'- ás 12 e 27í ás õ.Form.do pel. Ji'.culdade Nado- (S.nte' elo Prot. OcUo"'o'" Das 16 às 18 hor... Tratam.@nto moderno da 720

'nal de Medlcin., Tllioloel.ta. elricu.a Um.) . Residência: Ru. FelipI Scll- SIFILIS Consultório: R. Tiradentes, 12 - 10. Alldar - Fo•• :Ti.loclrufjtilo do Roa»lial M.. :lx.l.t.rDo 110 Serviço d" Clnr-\ midt, 23 _ 2° andar, .pt. 1 - Consultório _ Rua Victo, 3246 _ri. 1laIL)5 el••• Hoalliul L Â. P. L T. Co Tel. 1.002
CUrlO de elpecl.Uucl.· 'Ila •.

elo l1io eI. J••elre .

MeireJles, 22. Residencia: R. 'Lacerda Coutinho, 18 - - (Chácal·•S. N. T. Ex-l.teRe e .x-.ral.. ,

Medito do Ho�pital de Caridade DR. HENRiQu. PRl8tYJ SORARIO: do Espanha) _ Fone: 8248.te.t. ele Clruct. eI. Pr.t. VII. e da Materrudac!.e Dr. Carloa
PARAISO • D". 1. "'_ 1. horas. ,.. _•••••••-.. _.-.. __ _ _��Gidm.ri.. caio);. Correa

. _ ._

Cenl: F.lipI Sdaml••,.1 - DO.NCAS DJII S:.NHO.U MQmCO Telefone: Consultórlo-Fon. lliill PARTOS _ OP�RAOO.8 Operações - Doençll' d. S••
Atend. 11m lIor. lIIucailCl. Conl: Ru. Joio Pinto n. UI, nhoru - Clinfc. de A••lloa. 8.415
Rei.: - Bua ".It.",. Janlor, da. 111,00 •• 18,00110".'•. CU�IO .de, Blpeciaüsaçlo no' Rsidêncla: Rua 10.' do80 - Fone: 2191 �eJA manlil. at.n" dia- .1I0apltal CIo. S.rvidor.. cio •••

V 1 P I 158 P Irlament. DO 1I0.pital .1 tado.. :. I a e ere ra - ra a
Caridail.. (Seruco' do Prof. Jbriano •• da Saudade - Coqueiros.Residência: Andrade)

Rua: General Blttilncourt n. Consultai' - Pela man.lal ao
101. Telefonll: 1.11111. '�ospital ile C.lidad.,

A tard. da. 1610 hl 11m dlan.
DR NEWTON te no con.ultório A aua Nun••

DR. JOSf: TAVAPd:S D'AVILA Machado. 17 :llqulllll .. Tir..
... dentes. 1'el. - %766IRACEMA CIRURüIA GJf&AL I Relidencia _ n. Prlli"n"

MOL.'8TIAS NÍlRVOSAS li DOG!nç.a ele Senllor.. - Pr.ct.. Coutinho 44.
RAL 10g{a - Eletrldel.d. )lUle. CLINICÁMlIlNTAIS - CLINICA GJ;j Consultório: Ru. Vitor· ••i· .

d.ça�rll�::!�� Nacion.l •• pOln- "ele•. 'n. 118 _ Telefonll: 1107. oIlnos OUVIDOS NÃ.IS.SP.CIALISTA •• OLHOS, Chefe do Ambulat :� o .:� Hirio. .

Consulta.: Daa 11 1I0ru 11m • GARGANTAOUVIDOS, NARIZ. GAJl.GANTA ne Mental diante: . DOrRATA.DTO • OP.""Oílr:S PsiquIatr. do llolll'lbl -
ResHlêncla: FODe, 1.4-11 DR. GUERREIRO DA J'ON8IlCAllllr.-Vlllllellto - N.b.llntl. - Colônia Sant'Ana Rua: Blumenau n. 71. Chefe do Serviço dll OTOal-UUr.-Bo... Convulaoterapia p.lo �l.tro- DOENÇAS ,DO APAR:ILHO DI· NO do Hospital de Flori.n6polll Formado PIIlla Faculdade M.cf'(Trata•••te eI•. II••"" eea choque e cardiuol. Ini11.11n ,ra-

GESTIVO - ULCIlRAS DO :IS· Possue a CLINICA QI A.PA:aB- naol di lkedicina U1l.Í':erlid.d.....ntl.) luia. Xaiarioterapia. Pliicot,raI'i:!. TOMAGO :I DUODBMO, ALBa- LHOS MAIS lIf.ODJlRNOS PARA do BralaAnelo·r.tlaoeeo,l.....ecelia elo,
-

CONSUL1'AS: Mllr�.; e QUi"- GIA-DERllfATOL')GIA II CU- TRATAMENT(\. da. DODNQA8 RIO DB JANliIraOOClltOl - .M.er•• ,
..

.,...... ·til. c.. 11 &. 11 I&.orl\� ',,:J� NICA ·GJI.AL
- da ESPECIALIDAD. Aper1eiçoamente na "Caaa de· DR. ALVARO DE CARVALHO.1 Ote-'lUaolarl...I... (UlC<!I (manU)

. DR.· .,({JLIO PAUPI'l'Z COllsulta. _. Pllla m8l1U lO Saude São Ii,ul"
_ Médico de Crianças _•• "&6••) R\, � Anita Garibaldl, IJqUr,w_ FILHO HOSPITAL. Prof. Fernando PllollnuHor'rio d••• a. li ur.. e d. (,',;neral Bitt.nccurt. À TARDB _ da•••a • Interno por I ""lOS do SenIco l PUERICULTURA _ PEDIATRIA _ ALERGIA INFANTILlo 1- li ..." 111:

.

Interno da BO" enl.rmarla
de'

.d.a 11.1 .. (Irai. RilSIDlINClA! .!tilil ..,oc_.l".va,
• 8ervl',,0

'

d. lI'astro-lnt.rololli. n," CONSULTü!tIO e irurgla Consultório: _ Rua Tiradentes n. 9... Conlult6rio: - Ilu VI_r ilol- 139 TIl1.2901 " CONSULTORIO - a.. iIoI I Prof. Pedl'o dó,) 1!�1U'.
., .

.
• ..

1 2 530
r.l.. II - rone 11'71.. ,--�---- da Santa Casa do Rio d. J.MirO

ILHEOS nO 2 Bltaglo por : ano na "]I.tar- ResldenCla: _ Av. HelClho Luz n. 155 _ Te. . .RII•. , -,.u. 8� Jor,••1 DR. ARMANDO V� (Prof. W. B3urdin.m).
(Prot. RE�IDENCU. ' " relipI Sda- aidade - .Icola" Horário' _ Das 14 às 18 horas diáriamente.ron. 14.11. RIO DE ASS··IS Curso de n�nrolorfa midt' nO ua Tel. 2161 Prot. Otávio Rodrilluel Lilll. .

'Austregesilo). Interno por I uno do P nto .

---

DR. MARIO WEN- Doa Serviço. ele CUmc. IIlf••Ul Ex interno do Ho.pita! maMr Socorro I DR CESAR BATALHA DA 'SILVEIRAOHAUSEN cia Alallitênd. Munlclp.1 I E.- nidsde V. Amaral. . DR. ANTOmO MONIZ OPERAÇC..S '.pita I de C.ri...�. DOENÇAS INTI1I1NAI DE ARAGAO CLINlCA DB ADULT '14' I
' ,

CLINICA Jlf:DICA D. CItU1f· Coração.•at4m.,o, blwati!llO,
CIRURGIA TR"U.A'�'OLOGU. DO"NÇAS D:I J.NE:OR.\S ( Cirurgião DentistaCLlNICA MtDlCA D. ADULTOS (lAB • ADULTO. ftrado e viu billar••. 1l1Da, ."11-

OmplcIta CONSULTASI :ho BOlpital d. I
Cl1n1ca de Adultos e Crianças• CRIANÇAS _ .ÂI.rrla - rio. o it.ro.

Conlultório: JoiQ Pinto, 11. Ca,ridade diáriamente pela l11a. ICon.ultório _ Ru• .Jo� Pin- Con.ult6riol Ru. N.n.1 .
m.- Conlult6rlOl :VItor ..lHlea

Dal 15 à. 17 diAriamlnte. nhã. Raio X
to, 10 - Til.•. 7111J. ch.do, ., _ CGn••Uu laa 11 .. II.

Me.'1os aOI BAbado. RI!1SID:.NCIA: - a·. DlIuto

i
Atende com Hora MareadaConsulta.: D.I 4 ai • Ilor",. 18 horAl Das 16 ã. 18 1I0r.l.

Res: Bocaiuva 111. Shutel 129 - Telef. 1.288 _

Felipe schmidt 39 A Salas 3 e 4.Re.idl!nciai Rua ••"VIII li· .....ldlnci.: :au••• r.e)&.1 <:tai· Relidlncia: 11•• Bocalua •••
Fon.: 1.714.. Florianópolis.nior, 41. T.l.I_.�ll. ,Daerm.,I-l'oDel ''1U IFonll: Ui..

__�\:_ _

---....;
..

;.._�---�-......__----------_. �L.......__

Lavando com Sabão

-V>irgem ESl>eciálidade
da� Gla. VlIIIIL INDDBIBIIL�JoID'11I8. (1IIrca!reglstrada)

.

economiza-se telDpo�e"'diDheiro
.

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

.

ORA. WLAltYBLAY"
W. :troSSI

•

DR. ANTONIO DIB
MUSSI

_ .tDíCOS _

•

CIRU.RGIA JLtNICA
. G.J1AL·PARTOS

Serviço complGto • . ..pociaU·
...do da. DO.NQAS. D. S:L"lHO-

, RoAS, cou. mod.rno. m'tod�1 ••
diarn6.ticol • tratam.nto.
SULP�COPIA - HIST••O -

8ALPlNGOGRAFIA - 11"":.'.4;' 0-
L1S.0 BASAL

.. 1la410tez.plil 1161' 8.... eartu
Iletrocoaéul.çlo - Atai.. �ltr.
Violeta e Infr. Ver"ilel!!..
COlllult6:rlo: Rua Trajano. D. 1,

l° andar - .diffclo do .02l"pio.
Hor.rio: Dal II l. 11' )lt>re.B -

Dr. "USSI.
Da. ,11 àa Iii 1I0r.. - Dr•.

IUS.SI
Relid'ncl.. A.IJll.& Trom

powakJ', U,

DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA

DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS. CLINICA GERAL
Angustia-Complexos-Insonia-Ataques-Manias-Proble

mática afetiva e sexual.
Do Serviço Nacional de Doenças Mentais. Psiquiátra

do Hospital-Colônia Sant'Ana.
CONSULTõRIO - Rua Trajano, 41 - Das 16 à� 17

DR. AWr.oNIO GOMI1S OE horas.
ALM:lIDA RESIDENCIA - Rua Bocaiuva, 139 - Fone 2.901,ADVOGADO

••eritório II R..idénclal
Av. a.reilio Lu., 11
Tel.lona: 1146. DR. lAURO CALDEIRA DE ANDRADA

DR. YLMAR CORRlA
CTAr-:WA M�DICA

CONSULTAS d.. 10 - 1,1 lao·
ra•.

Rua Tiradentr. � - Fono U11i

DR. NEY PERRONE
MUNO

DR. JOLIO DOIJI
VIEIRA

•__, • � � A �-- -- __

CIRURGIÃO-DENTI�TA
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.
Confecciona Dentaduras e Pontes Móveis de Nylon

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



4
'" _ ... �.�,.- .....� .....
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Flol'ianópo};s, Quinta-feira, 1° de De,zembro de 19.55 o ES'l'ADO

J,AZARO BARTOLOMEU O
FELIZARDO'

,
' 'Conforme fora anunciado,

,
) í correu qliarta-feira pela

A FALTA 'DE COMPRE�NSÃO 'ENTRE OS CLUBES. ALDO ruz E 'MARTINELLI Mais um interessante pro�':�n���t�la���Id��púa ������v(�� �';����'\ l���r��
ESTA' COMPLICANDO A NOSSA PARTIC'IPAC

-

O' NO' C A MPEONAT'O BRASILEI
a reunião a ser desdobrada domingo próximo, no Hipó- cinada pelo Avaí, em bene-

"

,'. A �,'" - dromo da Ressacada, quando teremos cinco interessantes fício do seu Estadio a ser
,

RODE'
páreos, sendo que alguns deles, pelos animais que os in- erguido em excelentes ter-

,REMO, MAR CADO PARA O DIA 18 tegram, chamam a nossa atenção à primeira vista. ras na Trindade. Saiu pre-
,

.

Terão, pois, os turfistas locais oportunidade de miado o bilhête nú:n.lel'O 884
Marcado o Campeonato dos campeões sul-america- não ir ao Rio competir nas uma solução. Encontrem-na -assist!r, novamente em ação, animais or iundos de ou�'

,

B 'I· d R E' 1
.

Chi
-I" pertencente ao conhecido

.. raai erro . e emo para o nos 1 uson e
. icão, os provas de single. e double, o quanto antes. trás paragens, mas que, por motivos diversos, não corres- apítador Lázaro Bartolo-

dia 18 do corrente na 'Lagoa quais deverão disputar as solidár-io que, está, 'CDm os Lembrem-se que o Cam- 1)On, d,eram ..plenamente em suas· apresentações. Entretan- d
R F· S

meu, do qU,a ro de árbitros
odvigo de reítas, anta provas de quatro e dois com seus companheiros, peonato Braaileiro de Remo to, agora, melhou ambientados gueremos crer qus as coi- d C F

Catarina, que possui um patrão.
.
Isto ,�st,á ficando ínsupor- está muito próximo e Santa sas mudarão de figuras. '�!e�.';.�•••til•••••"

plantel de remadores consí- A 'situação vem agravar- tavel, senhores responsáveis Catarina precisa brilhar em É o seguinte o programa para -domíngo próximo.

I CINE SAO Jderado o mais completo do se diante da ameaça do mar- pelo esporte do remo em todas as provas pelo valor
.

aSE
país, vê-se às voltas com t inelíno Manoel Silveira de Santa Catarina. Deve haver de seus filhos. 10. Páreo - 14,30 - 600 metros As 3 - 8h8

.
.

grandes problemas na for- ,"',""':;\",�v.""';'�li%'f:�1�! ,1 1 Dama de Ouro, 46 _ Orlando Walter PIEDGEN _

mação das suas guarní- 2 _' 2 Ventania, 40 - Pedrinho
.

Greer GARSON em:

ções. Domina em todas as 3 - 3 Diamante, 43 _ Noé O MARIDO DE ]\,

esferas remísticas o clubis- SALVE, VELEIRO,S DA 'ILHA,' 'EXPRES-
bro .de 1943, Manoel Gon-

' u'lAMÃE
_ çalves eleito em 9 de de- 4 - 4 Gaúcho, 50 - Milton technicolor

mo que tantos e tantos pre- 20. Páreo _ 15,10 - 700 metros No. Programa:
...

a t S-O LIDIMA DO ESPO'
.

zembro de '1955,' Hygino
JUIZOS carre am para quem A RTE DA V'ELA EM 1 - 1 Princesa, 48 - Noé N tici d S
deseja realmente ·0 suces-' ' -'..

'

'. ., 'Luii Gonzaga eleito em 21 I o IClas, a emana."Nac.
de', novembro de 1946,' JO'r- 2 .- 2 Saltão, 50 - Or lan do Preços ·'1006 - r-: 00

80 das cores catarinenses lá
.,. " u,.

SANTA CATA'RI N'A ge Barbato eleito em 30 de
3 Cigano, 40 - Capitão Censura até 14 anos.

J novembro de 1948, Hum- 3 :H :"

berto D'Alascío eleito em 1
4 Destroier, 45 - Gessí

vo de leis vigentes retira- de dezembro de 1950, Arno
5 Borracha, 40 _ Pedrinho

do o 'Santa Catarina, fícan- Schmidt eleito em 27 de 110-

t:
4

do apenas Veleiros da Ilha. vembro de 195Z, e Iinalmen- 6 Asa. Negra" 40 _ Milton

Nos primeiros momentos de te João Goncalves Júnior 3,°.' Páreo _ 15,50 _ 800 metros

sua existência teve o Velei- eleito em 21
'

de novembro 1 _ 1, Calonga, 48 _ Noé

ros da Ilha que transpôr de 1954: À. atual diretoria 2 _ 2 Alegrete, 48 - OT1�ndÇl

grandes barreiras, mas, do Veleíros-da m{a é a s�- 3 3{Kalolah, 45 - Milton

,é,�m. al'd()r�. ,e. fibra, de ma- guínte: Comodoro João Gon-
4 Urubicí, 42 '- Capitão

.rinheiro, soube transpô-las calves Júnior, Vice Como- 4

li.ma a uma, chegando até doro Stavros Kotzías, l0
5 Encantada, 35 _ Pedrinho

res, Antônio Selva, Fran- P
nosso.s dias, sempre cobér- secretázío U, 11,mb e rt o'

4°. áreo - 16,30. ___: 1.000 metros
cisco Freitas, Adernar Nu- .u,

1to de gfõría. O Veleiros da D'Alascio, 20 secretárto Os-
1 Minuano, 45 - Capitão

nes Pires, Gualter Pereira 2Ilha não' só congrega a valdo Fernandes, 10 Tesou-
- 2 Esterlina, 45 - Orlando

Esportiva. ,Quando se tra- Baixo, Nilo Nocetti, Carlos �

3 '3 L' di h
'

sombrh de 'sua bandeira reíro Celso POAI·to, 20 Te-
_. ur 111 á, 45 - Milton

ta de formar as guarnl- Chieríghini, Almir Pereira
' , �

4
I zrandes velejadores cnmo soureiro ·OSnl· Barbato.

'

.. ', -,.� Bugre, 45 - Noé
. ções para o certame nacío- Baixo, Afonso .Marta Cardo- "

"" L. "
•

�

fiO P'
ER.I, O's remadores devem 'so da Veig'a, Jorge Katcipis, Adema?-· NlInes �lres, �a- Orador: Dr. Romeu Sebas-

,. areo - 17',10 - 800 metros

fael' Il11ha1·es LIIIZ Fa t'l·a·o Neves. O Velel·r'os da
1 _ 1 Pàlméira, 45 - Milton

.

deixar de ser elementos dos Leonidas Medeiros Marcos," -' . , , "< riaS,

I b
' Pedro G.r\mes Soal'es con10 Ilha que come�ou SlIa VI"da 2 ----'o 2 P-araná, 40 -: XXX

c u es par,a se colocarem Nun,es Vieira$ Libório Son- .

v
.

< , '"

sob as ordens da FASO. cini, João Elói, Mendes,
tem SIdo uma escola cons- em local alúgado-, possue

3 '- 3 Maáeca, 45 - Noé

Tal não vem sucedendo, in- Hu�o ,Moellmann, Emilio tante de novos valores l)ara hoje séde inópria, pois, na
4 Piallo, 45 _'XXX

.felizmente. Façanha. MaIt'\ede, AntÔl)lO
a vela catarihense. Senão g'estão do Comodoro Arno

4 I "Soberana, 45 - XXX

Na formação do "eight" Gomes S!)ares, Francisco vejamos, Walmor Gomes Schmidt, foi· adquirido o
5 Loluana, 45 - Capitão

e�t,á o maior problema. For- Furtado; João P.áulo' Gui- Soares. Lauro Battistotti, imóvel, e nesta gestão do
Haverá condução especial para Hipódromo, saindo

. .
. ,

. José Pedro Morfim, Rafael ,Comodoro João Gonçalves
de prqximo ao Miramar a partir das 13 horas.

mou a FASC uma guarnição marães, José Mong'uilhote,· "Ilo-"''''-I'o-'''-�''''''·''''·''''·'''·''''''-I'o·",·",-Io.-....-".J•._-......-.._-, • - - - - ----�........
-

...........

i��7t�:����rl::��:r��::; ���::?i�:;����::�� ����:;:::'�I:I�:"�;:.:d::: .f:;:!-:a�E:::;'�:��:!�;: oOf
o

ijrâiclmenttie�Mfssã
Orildó; Odilon, Lino e Kurt, clube, de v�la. Co'ube apre- les, o Ve�eiro8 da Ilha fez trução de sua séde social. E, Noemia Gl'illo de BOina Lobo, dr. Ary Lobo e família,
afim de dar combate ao sidência dos trabalhos. a

Osvaldo Pedro Nunes, Jor- assim, vê o Veleiros da ,Rene Lobo e 'senhora, Loé Lobo e família, dr. Germano

Martinelli nas eliminató- Jades Tinoco, 'que após de- ,ge Barbato, Luiz Espindola, Tiha passar mais um ano de IF2Jl'ia e família, Cap. Rogério Lobo Filho e'família e dr.'
rias. Como divulgamos, na finir as finalidades da I;ell'.

Joaquim A. Bello e atual- existência, coberto jde gló-:Elói Bettega e fam'ília, espôsa, filhos, noras, genros e

primeira prova logo no nião, e com � aprovação dos
mente novos elementos vem rias" como.' possuidor de Inetos do inesqnecível

primeiros metros a guarni- lll'esenles ficou fundado, �
se projetando. Entre eles gl'allue número de campeo- j

ROGÉRIO DE SOUZA LOBO

ção da FASC teve um aci- clube. Necessário era dar rlesiac:.1·se' Aldo Freitas, Haios estadúais e sempre 'falecido a 25 do corrente, agradecem sinc�ramente a to

dente, sendo <íbrigad-a. -ãT um nome ii nova entidade,
Hamar Zilli, Arí Silva e, fazendo parte da represen-

J
dos que os confortaqtm naquele doloroso transe.

.

abandonar a prova que as- e com a Inaior das sel'enida- tantos, olitros cujos nomes tação do Estado em certa-I,' Aprove'itam a oportimrdade pa.ra convidar a todos

sim foi vencida pelos cam- des, Rafael da Rocha Linha-
no mome�to .

nfi'o nos ocor- mes I�acioltais. Firma-se. ca- p�rentes e p�ssoas de suas relaç�es para a missa de 7°

peões éatarinenses neste ti- res, lH"opõe que seja dado o
l'e. O �nmelro Comodoro da vez mais, não só n.o con- dIa, que em mtenção de sua alma mandarão reàlizar no

po de 'barco. Nova eHmina- nome de Veleiros da Ilha
I do Veleu'os da Ilha, foi o ceito dos desportistas ca- dia to de dezembro, quinta-feira próxima, às 7 horas da

tória foi marcada, com tro- de' Santa Catarina, em ho- Co�andante Arê Manebach, tarifienses, comO' no dos des- man�ã" no altar do Sagrado Coração de Je·sús, da ,Cate

ca de barcos, o, que nãiQ menagem a el;'sa brava gell- ,eleIto em 10 d� �ezembro de 'p01:t.ista� de tôdo o Brasil. dral. Met.:opolitana, desta Capital. Antecipam, agl'adeci�
cODcordou o Matinelli que!' te que diáriamente usa ave-

1942, e os segumtes fOl'am Ao VeleIrOS da Ilha, bons mentos. J >-

não ,considera a guarlllçao la pai-a a luta pela vida. A D�·. Thie:s de Lemos FIe- ven,tos, são os desejos de '-::--:-'-.,-._,....-.,...-:------....:...-------,

da FASC capacitada patra proposta do Senhor Rafa- mmg eleIto em 4 de setem- "O ESTADO".

, ',r,.,l, ',"V ""od'e'-se urg'eu·te·vencer o' páreo, de vez que! el Lhthares foi aceita, sen- .

.......,.,.�� .. ..,..-...-.w..��..- ...-..-JI"J'\,.�
não conta com o concurso do mais tarde por imperati-

,

'P9r. motivo de viagem. - Um. guarda-roupa tres
corpos Gr$ 2.500,00. - Uma mesa com quatro cadeiras
Cl'$ 4(i)0,Oo.. - Uma prateleira para despensa, Cr$ 200,00,
- :u� ,guarda-sol de praia Cr$ 700,OÓ. ---, Um filtro com
es'tia"l1.te Cr$ 350,00. - Um yentilador Cr$ 600,00. - Um
chuveiro eletrico ,-Cr$ 200,00. - Uma maquina fotogra
fica "LEICA" Cr$ 9.000,00. - Um radio novo com oito

"al�ula� i:dto falante oito poleg�das Cr$,3.800,00: - Um
conjunto estufado estilo funcional com duas poltronas,
uma banqueta, uma mesinha de centro uma estante de
revistas, um sumier com tres almofada� Cr$ 6.000,00. -
Uma sala de jantar estilo rustico com mesa .J.astica
seis. cadeiras, bar, bufete, Cr$ 7.70,0,00. - Um dormito�
rio estilo rustico com cama, um glwrda-roupa . com es

pelho interno, um guarda casaco; uní camiseiro duas me

si�has de ,cabeceira, um espelho de' parede, u�a' pentea
deu'a uma banqueta, uma cadeira, Cr$ 11.300,00. - Uin
automovel Ford-Taunus modelo 1951 em perfeito ,esta
do e com peneus novos Cr$ 130,000,00. - Tratar na rua

Aracy Vaz Callado nO 242 Bairro de Fatima Esh.efto.
,

---_Q;

,ficou para amanbã·,a, 'jogo 'vai-Tamunda,é
•

c, A'o{;�:.
'

.

EM VIRTUDE DO JOGO DE ONTEM ENTRE AVA'I [AIMORf E'DA NECESSIDADE 'DE SER PRO'PÓRCIQNADO AOS JOGA
DORES AVAIANOS O DESCANSO QUE SE FAZ NECESSÁRIO PEras GRANDES ESFORCOS . DISPENDIDOS NA PUGNA

-: tNTERESTADUAL A DIRETORIA DO TAMANDARÉ�REVOlVEU ATENDER A SOUCITACAO DO ALVI-CElESTE DE TRANS�
f�11

'

i

.

fERIR.DE HOJE PARA AMANHÃ AOUELE JOGO'PELO CAMPf'ONATO DA CIDADE.
·

..r
.

,
'

, '

"O
,�.......................................................... .......•.� � �

�� ,,_..

'

Caotica a ,situação do remo catarinense +0 Tur' em Revista

I'óra.
A Federação Aquática de

Santa -Catarína vem fazen-
do o que está ao alcance pa- Precisamente, há 13 anos,
ra debelar a situação ciíti-, em ].0 de dezembro de 1942,
ca qUe atravessa o esporte reuniam-se, na séde do

,

sob sua tutela. Martínelli e Clube Náutico Francisco
Ãldo Luz não se entendem Martinellí, Jales

-

Tinoco,
quando a entidade presidi- Rafael da R-ocha Línhares,.
da pelo dr. Heitor Ferrari Raimundo Vieira, AlcJnQ da
deles espera v a maior har- Rocha Línhares, José Elias,
monia e a mais sadia com. Emmanuel da Racha Linha-

j
, ,_

preensão esportiva, pois o

que está em jogo são os in
teresses de Santa Catarina

f;
----------�----------��----=------- NOTICIAS DIVERSAS

PREPARA-SE O B,RASIL PARA b
PANAMERICANO DO MÉXICO

A rodada de domingo
do certame paranaens.e acu

sou os seguintes resultados:
Ferroviário 4 x Operário 2,
Agua Verde 4 x Guaraní 3 e

RIO, 30 (V. A.) - A C.lná� Rio' Gl:ande do Sul, que Coritiba 5 x Britâuia 1.

B" 'D, já está tomando pro- indiquem cinco jogadores, -- Santos e Corintians, lí
vidências no sentido da 01'- de preferência dos de ata- deres do certame paulista,
ganização d� equipe que re- qUe e três de defesa, pard tombaram vencidos na roda

presentará o futebol bras i- tomal'em parte nos pl'eparp,-' da que passou, respectiva
leiro no Campeonato Pan- tivos que terão lugar em mente frente ao São Paulo

Americano, no México, cujo São Paulo, a partir do dia (3x1) e Taubaté (lxO). Ou
início está marcada- para o 16 de' janeiro de 1956, sob '1 tros resultados: Portuguesa
dia 26 de ftvereiro do ano orientação do sr. Paulo de 5 x São Bento 1, Palmeiras'
r:ncouro, de\'endo a estréia Carvalho. 4 x Guaraní 2, Linense 3 x

da seleção nac'ional se ve� Os jogador6s naturalme:l- XV ne Jaú 2, Noroeste 1 x

l'.ificar no l':a 1 de março., te que serão devidamente Ponte Preta 1 e XV.de Pira-
Assim é que a entidade selecionados, a fim de que cicaba 3 x Jabaqual'a 2.

eclética ,acaba de solicitar se fOrTne uma equipe técni- - A Argentina' foi pro
às federadás da: Bahia, cllmente em condições de clamada eampeã, do Cam

Pern'ambuco, Minas, Pam- competir com bri.lhantismo' peonato Sul-Ameri'cano de
no Pau-Americano. I Tenis de M.esa, ao vencer a

Colombia por 5 x O. O 20 lu
gar ,coube ao. Equador. O
certáme foi efetuado em

Medelin.

.

A Russia resolveu inscre�
ver-se nos Jogos Olímpicos
de Inverno que serão dispu
tados de 26 de janeiro a

5 de fevereiro do próximo
ano, na Cortina D'Ampezzo
(Itália), informa a Unifed
Press ..
_ Foram' os seguintes os

cote,50s intel'estad'ual dispu
puL1l'[os doming'o: .

Hungria
2 x Itália 0, em Budapeste;
A equipe "B" da Itália der
rotou o quadro "}3" da Hun
gria ])01" 2x1, em Livol'llo;
ESI.l:mha ..2 'X Irlanda 2; em

Dublin; Espanha "B" 5 x

Egito 1, etn Madrid.

b.

I BORDADOS A MAO
Ensina-se na RL1� Feliciano Nunes Pires �2.

.

�OTICIAS D'O AVAl
DEU PREJUIZO O COTt:
JO CONTRA,O CRUZEmO
Patrocinan do a exibição

do Cruzeiro de Porto Ale
gre, quarta-feira última o

Avaí teve um Pl'ejuizo de
c-s 5.000,00.

SALUM RECONSIDEROU
SUA DECISÃO

Em nosso último informa
tivo, anunciamos o retôr
no do' conhecido desportis
ta Antônio Sal.urn .as hos
tes avaianas. 'Hoje somos

forçados. a retificar aquela
notícia, uma vez que o men

clonado cavalheil'O depoi
de comprometer-se a acei
tal' o cargo, resolveli voltar
atrás. Desta forma o bacha-'
rolando Saul OliVeira con

tinuará à testa do plantél
avaiano,

,
As 5 - 8hs.

O MEL;HOR FILME EM
.

CINEMASCOPE
Na 'I'éla gigante do Cine

.Ij maseope
um: filme de emo

, ções .rarumente sentidas:
Clyde BEATTY - Mi

',ckey SPILLANE - Pat .0
I BRIEN _ Jack CARR em:

I
A MORTE RONDA O

ESPETÁCULO
Warner Colo!'

No Programa:
Desenho Colorido.
Censura até 14 anos.
Preços: 18,00 - lO,oo.

Scott BRADY --- Rita
MORENO em:

EL ALAMEIN
(O :Qeserto SangrelltO)

technicolor
No Programa:
Cine Noticiario. Nac.

,

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

OI·_
As.- 8hs. '

Jeff CHANDLER - Su
san BALL _ Scott BaADY
em:

-

O' CAPITÃO PIRATA
technicolor

No Programa:
Noticias da Semana, Nac.·
Preços: '7,00 _ 3,50.
Censura até 14 anos,

As _ 8hs.
;Robert WALKER en1·
NÃO DESHONRES 'l'EU

SANGUE
No Programa:
Vitória Filmes. Nac
Pl;eços: 9,00 - 4,50..
Censi.1l'a até 14 anos,

As - 8,30hs.
10) Cinelandia JOl'nal.

Nac.
20) HElWIS DE MALTA

- Com Jack Hankis
30) SEMINOLE, - Com:

Rock Hudson - technicolor
Preços: 7,00 - 3,50.
Censura até 14 a110S

.J

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Antes de mais nada, deve-se dizer que é. este o mais

c�mplexo problema ele festas, aspecíalmente para as pes
soas de. poucas posses. Os ricos podem comprar o util e o

suporrluo. Mas ... nem todos são ricos. Assim as sugestões
-

de brinquedos, jee'p.>, bíeíclottnhas, bonécas e o�tios arti
gos qu� tanto povõam a imaginação e a ambição da crían
ça serao aprovaltados pelos Interessados e que tenha�
possibilidades econômicas ou ... crédito, para comprá-los
a_ prazo, na "A MODELAR". '

'

,

.

?�ntudo, não são apenas os brinquedos que a garotada
am�lClOna. Tambem um lindo vestídínho, 'um short 'de

�nua. um slak ou um fino maillot satisfazem igualmente,
a UT\)a menina de bom gosto. "

,

Quanto aos garotps, existel� terni�lhos de linho de

n�lon oU trO?ical. Existem as calças "Rancheiro",' as', Ca-
1111S(lS eS?Ort,lvas, os calções, de banho, 0,3 slaks de shan�
tung, cUJa variedade é notave)mente grande na "A MO-
DELAR".

' , k

.1 (
·1 'i'

o ESTADO
,

Flcrfanépolís, Quinta-feira, 10 de ,Dezembro de 1955

A coluna Social felicita.o sr. Ni:mdt Primo Massolini
e a srta, Maryse, pelo contrato de casamento.

Quarta-fe'ira última no LuxJ-Iotel, mais uma vez re
uniram-se os estudantes para aquele elegante chá. Gare
tas graciosas e bonitas em amplos vestidos de algodão
dançavam animadamente. O Secretário V.O.P. dr. Arolde
Carvalho deu sua presença a festa. O sr. Euníldo L. Re,'
belo, dançava e palestrava sériamente com a srta. Nelza
Mafra. A. gracíosa e bonita Elí'zabet Gallotti, se fazia a
companhar do sr. Antônio Mello. O sr, Telmo Fette, mo

ç.o comentado pela nova safra (Brotos 55), deu sua pre·

sença maü.\ nflO dançou.
-0-

FACI,UTANDO SOLUÇÕES PARA OS,
PROBLEMAS DE NATAl....' ". ':

NOJTE DE GALA é a noite em que será apresenta
da à elite florianópolitana as I"Dez Mais Elegantes do ano

de 55". A cidade movimenta-se para esta parada' de re

quintada elegância em a noite do dia (6j próximo no Sa
lão de festa do Lux Hotel. Ó1.1stosas toíletes �stão sen'do
confeccionadas para a, exibição nesta noite de grande
gala. A sra. Secretário do Interior e Justiça dr. Celso

Ramos Branco, com sua graça e elegância representará
a coluna das mais elegantes da sociedade Lajearia, bem

como a sra, Nelson Vieira do Amaral. Foram convidadas

para representar as elegantes da cidade de Itajaí as sras,

[orna'lista Abdon Fóes, dr. José Malburg e a encantado
ra Miss Santa Catar-ina; srta, Ana Maria Siqueira. O cro-

.

nista social da sociedade Carioca, Ibrahim Sued prome
teu estar presente

-

à esta parada de elegância pará então,
comentar melhor à Sociedade Catarinense.

-0-

.....��� �.� ���..� �.I..... JUI� DE DIREITO DA Oller a V. Excia., se d�ne

Z U h d
I .COMARCA.DE PALHOÇA mandar designar dia, hora

ury l�ac a o, e...
.

I, E D IT A L i e ldc,al para a justificação
,

I
O doutor José Martins prévia, com ciência do 01'-

'A-CONTrCI�MrNTOS soc' IAIS 'I
G��edes Pinto,

•

Juíz .ríe 'Di-: gão.do Ministério Pt}blico,
reíto da Comarca de Palho- ouvindo-se as testemunhas

ça,. do Estado �e Santa.C�"; do ról abaixo, que compare
tarína, na forma da lei, ,cerão independentemente

....................... .. : etc... de intimação. Requer, tam-
, .

Faz saber aos que o pre- bem, que feita a justifica-
SR. OSCAR CARDOSO ,.sente ed!htl virem, ou dêle, ção da posse e julgada a

,
'

..�� conhecimento tiverem que, mesma, se digne V.' Excia.,
Aniversaria-se hoje o nos- p_or parte de José Luiz Mar- ordenar, por mandado a ci

SO' prezado conterrâneo e tins, por seu procurador, o' tação dos atuais -confinan
distinto -amigo sr. Oscar D.r. Ivo Sil:e�ra, lhe ,foi díri- tese por edital, com o prazo
Cardoso, do alto Comércio e g ida a petição

.

do teôr se- de trinta dias, publicado
Industrial destacado neste guinte : Petição - "Exmo. três vezes no Jornal o "O
Estado onde a sua figura Sr. Dr. Juiz de Direito da Estado" -e por uma só vez
prestigiosa é .cer'cada de Cor_narca .de Palhoça. José no Diário Oficial d-o Estado
respeito. L.Ulz Martins, casado, re- dos interessados ausentes:�

s�dente e domiciliado nesta .desconhecidos, todos para
MENINA LÉA.REGINA cidade, por seu procurador, contestarem, querendo a

CARDOSO, ? Ad�ogarlo infra ássinaqp, presente ação, no praz�" da
Aniversariou-se ontem aI inscr-ito na Ordem. dos A�- lei, sob 'pena de revelia, jul

galante menina Lêa-Regina vogados do Brasít, Secção gan do-se, afinal, provada a

Cardoso, dileta filhinha do' d� Santa Gatar�n�,. sob ri' prese�te Ação de Usocapião,
sr. Walmor Cardoso, aru.' � 405, com escritór-io nesta I expedmdo-se o competente
.gente profissional de 'tipo-' Cidade, vem, com fundamen- mandado para a transcrição
grafia da :Grafica Grajaú, e' t� no art? 550 do Código Ci- ,no Reg iatro de Imóveis des
exma, sra, dona' Maria Te- vil e s�gundo as regras es- ta Comarca,' da sentença
rezinha Cardoso. A menina tabel.ecldas. nos artvs 454 e que atribuir ao Suplicante
aniversartante, na grata s�g�llntes do Código de P. o domlnío dos imoveis ' ací
oportunidade do seu segun- C1Vy, propor a presente ma enumerados. Protesta-se
do aniversario, ofereceu às Ação de Usocapião, em que por inquís ição de testemu
crianças coleguinhas em provará mediante justifica- nhas, juntada de documen
sua residência, uma mesa. de ção, prévia o seguinte: I - tos, perícia e demais provas
doces: Nossos votos de fe- Que possue por si, mansa" admissiveis em direito. Da
licidades. .pacif'íca e ininterruptamen- se a 'pl:esente, o valOr de

te, ha mais de· trinta anos, dois ,mil' e cem cl;uzeiros
WALTER COELHO duas pequenas glebas de Cr$ 2.100,00). Nestes ter-

Em cqmemoração ao dia de Santa Catarina a Sopra� O inteligente menino Wal- tenas,. na localidade de ,mo� P. deferimento. Palh�-
no sra, Ivone Brüggemann Leal na Capital da República·' ter Ismael Coelho, filho do . ��rra do Aririú,. deste dis- ça, 31 de,março de 1954.
deu um recital no Auditório da A. B. 1. ' nosso conterrâneo sr. Gen: trlto e. C.omarca, com as ca- Ass. Ivo Silveir�, RóI de

-'-0-'_._ til Coelho e de sua exma. ractel'lstIcas que se seguem: testemunhas: -'- Inocencio
Está de c!l$amento marcado no próximo dia (8) na esposa d. Ibrantina de Sou- A) A primeira com a area. Chaves de Souza - Bl;asi

Capital da República a srta. Terezinha Ramos de Paula za Coelho,� aniversaria-se' de 1.200 m2., medindo 24 lei1'o, casado, funcionário
com o dr. Paulo. A Coluna Social de "O ESTADO" cum- hoje, ensejando aos iriúme- metros d'e frente por 50 di- público aposentado. Alva

primenta aos noivos e dignas famílias -pelo acontecimen. ros amigos a oportunida- tos de fundos, fazendo fren- 1'0 Conceição Moreira'
to. Por motivo de lufo recente os noivos receberão os con· de 'de testemunharem o alto t� na Estrada da Barra do Bra,sileiro, casado industri-
vidados na Igreja Candelária. ! apre<;o em que é tido pelas Aririú e- fundos em terras aI. Cizino Rodrig�es de Es-

--0-- ' suas qualidades e fina edu- de. herdeiros de Manoel Pe- _pindola - Brasi,leiro, casa-

O. sr, Willy Sanvitto domingo no Sabinós Bar acom- cação. _reU'a Matos, extremando ,ao do, pescador. Todos resi-

panhava a. dra. Lenita Borges Lehmkuhl: O sr. Wilson Aplicado aos estudos o ,. �ul �om terras de Rita En- dentes em ,Barra do Ar'iriú
Paulo Mendonça em a noite de sábado, apreciava a bol). j?vem aniversariante, é es- 'gracia' Garcí� e ao Norte 1(�esta Comarca,. Dita peti�
música do aplaudido pianista Luiz Fernando. A coluna tJmado por seus Mestres e

com terras de Antiga Cape- çao estava selada e devida

social cumprimenta a srta. Doris Brüggemann pela sua apreCiado 'poi: quantos o co- la da,Barra ,da Aririú e o��- mente inutilizada, com duas

brilhante fôrmatura na Faculdade de Fármácia. Sérios nhecem, e que, prazerosos tros; B) A segunda com a estampilhas estaduais no

comentários nas rodas de, Bacharelandos de Direito (55), acorreram a residência d� àrêa de. 2.120m2, medindo valor de tl'ês cruzei�-os e

sôbre o noivado do Dr. Maurício dos Reis, com a srta. s�us genitores para o felí-' 26,50 de frente. por 80 .me- cincoenta centavos, sendo

Penteado da sociedade paulista. cItarem..� i:l�os' de 'fun,doE), fazendo uma ,de dois cruzeiros e ou-
--0--

.

Os de O ESTADO se as- fr�nte ao Leste no Mar e tra d�' taxa de educação e

No pí'óximo dia (9) estaí-á reunido q grande mond saciando formulam os me. Jundo� em terras de Raul saudê,; ,de um cruzeiro"

social, para as�istirem o casamento' da graciosa srta. lhores votos de felicidades. José Martins e José Mar- cincoenta centavos. Em: Ve.n' _,;.,Ie:-seLuiza Helena Machado, com o Dr. Paulo Blas!. O ato re- }Íl:s' Fílho, �xtremando ao dita petição' foi proferido o II
ligioso terá lugar às 17,30 horas, na Catedral :M:etropoli- SGT. TITO ÓLIVEIRA' �t1�, cóm a Estrada da Bar- .seguinte despacho:" R. h.ojer
tana. O sr. e sra. Osvaldo Machado, recepcionarão os Transcorre hoj'é' o aniver- ra do ArÍl'iú ,e ao Norte c,om 'A., à .conclusão. Palhoça,
convidados no Lux Hotel. sário natalício do nosso Ar�ando Du,arte da Silva, 2.4.54. Ass. J. M Guedes

--0-- conterrâneo Sgt. Tito Eloy Manoel do Carmo' Moreira e Pinto". Indo os autos a

Ao "Brotinho de Mês" Olga Maria Luz, os cumpri- de Oliveira, do Exército Na- outros; II - Que na posse conclusão, foi proferido o

mentos da c'oluna social, pela. sua formatura. cional; ,prestan'do ótimos do�, ilJlóvêis aéima desc�'i- despacho do teÔl' seguinte:
, Alúversariou-se dómingo o dr. Dário Carvalho e no serviços ao Q. G., da L D./ tos ? ;ISu�licante edificou "'Como r:eqúer. ,Designe o YwlVY��_N.I

terraço dó simpático Sabinós Bar o dr. Dário recebeu oS 5a" onde goza de merecido no pl'lmelro
.

uma casa d!;\ Sr. êscrjvão, dia, .às horas e

melhores votos de felicidades dos inúmeros amigos que conceito,' por suas qualida- moradia, construida de rría- lagar do, costume, a fim de representante do Serviço
tem. Acompanhava-ó a srta. Norma 'Couto, moça gracio- des e sua capaéidade de tra- teri�l, forràda,. assoalhada. serem inquiridas as teste- do Patrimonio da União; e,

sa e simpática. balho. e envidraçada e no segundo munhas a,rroladas na inici-

\
por editl'!l, com o prazo de

Aos aniversariantes,' a coluna social deseja sinceras . Nesta oportunidade mui- construiu quatro casas de aL Cientes O· justificante tr'inta (30)' dias - os in-

felicitações.
' tas serão as homenagens de ,niate,rial e um, paiol, tam- .por seu procurador e o ,re-

tel'essados ·incertos.
_

O edi-

--0-- que ver-se-á cerc'ado, não só bem de materIal; Nestas presenta'nte do Ministério tal, no qual, deverá ser

Ney 'S. Bello o senhor em questão, dançava no Sabi- pelos colégas, como pelos cêmdiçõ'es o Suplicante re- P�iblico. Palhoça, 5.4.54. transcl'ito a petição 'inicial,
nós Bar. com a loira de préto. O sr. Sérgio Alberto' ém subordinados e sup.eriores. (ontem. f,oi dom'ingo) Ass. deverá ser afixado no edifi-

teléco-te)écoteco.
.

O ESTADO- apresenta fe� J. M. Guedes Pinto". Proce- cio da Prefeitura Municipal
licitações. ?ida a justificação, foi esta e Forum desta Çomarca e

, Julgada por sentenca do te- publicado b:ês vezes no jor
ôr seguinte: Visto�, etc... nal" O Estado", 'da comal'

J�llgo_ por sentença a justi- �a mais proxima que possui
fIcaçao de fls. 13 a 15 e 18 Jornal' - a Capital,. e uma

a 19, em que é Justificante (1) vez no "Diario Oficial
José Luiz Martins, a fim de do Estado",

, tudo. na fórma
,qu� pl'oduza os seus devidos da lei. Ciente deste despa-
e legais efeitos. Custas afi- cho o dr. procurador ,do • .J".. ..........

l_1al. P. R. 1. Palhoça, '24 de justificante. Parhoça, 14. 7.•
'

_ ' '. .

Junh� . de 1955. Ass. José 55. Ass. J. M.' Guedes Pin-; vao �m exerclclo" o datllo

Martms G�1edes .Pinto. Juiz to". E" para que chegüe "aO' grafel e subscrevl. Ass. Jo

?e Direito". Passada .em conhecimento de, quem inte� I sé .Martin� :Guedes Pinto.

Jt:lg�d�. a se.ntença acima ressaI' possa, �anda passar JUlz�.de ?Ire��o:
. E traslad.o

�Ianscllta, ,fOI exarado nos o presente edital com o do.plopno ongm_al, que afI

�u�os o �espacho seguinte: prazo de trinta dia�, que se-
xel.no local ,de costume, a,o

- CItem-se' para' no prazo de l'á publicado e afixado na: I[ua� me, repodo e dou; fe.

dez (�O) dias contestarem :(órma da lei. 'D'ado e pas- Dat� supr�" •

o pedido constante da peti- sado nes.ta cidade e Comár. I,' ���rt, Duclk8t�1l1
ção inicial de fls. 2: pes- ,ca de Palhoca, e no Cartó- Es�r.l.vaol do Clvel em

soalmente .
- d' '.

1 C' '.
exerCIClO.

.

- o 01 gao o 1'10 (O lvel e maIs anexos

�inistério Público; por situado à' rua . CaetaJ�o Sil�
mandado - os confinante,s veira de Ma,tos, .1'-{o .51, aos

dos. imoveis usucapiendo e 14 <;lia.s do' mês de .Ílllho do
os mteressados certos;

_
por ano de 'mil novecén'tos e

precató�'ia -, 11a Comarca cincoenta· e cinco (1955).
.. 4ft.' Capital do Estado - o Eu, Ebert. Duckste-in, ESCl'i-

Em nóta publicada ontem sob o título "AS'MÊLHOR,ES
SUGESTõES PARA O NATAL" citamos, á gulza. de coope
ração, alguns utaís e' belos artigos pnra presentes, f'ocnlí
-sando alguns notáveis e belíssimos; objétos pRra a toíllete
de senhoras e q'ue se encontram em profusfi� de bmn gos
to e variedade no estabelecimento líder do comércio vare

-jista da nossa Capital:
Falamos, igualmente, de varias artigos ele maxírna e

até imprescindível necessidade em todns os' láres, .como:'
colchões de mólas Dívíno - Poltronas - cama da grande
industria Drago - Sofás-cama Probel, Grupos estofados
- Tapetes de lã e de chenílhej-; Aparelhos de Chá -

Café e Jantar de Porcelana, etc. etc., 'os quais, não s� po
dem ser comprados á vista por preços excepcionalmente
reduzidos agora, ou em, suaves pagamsntos mensais pelo
Crediário. Hojti fare!llOS algumas sugestões ele artigos pa-
ra criança e homem:

'

ARTIGOS PilRA CRIANÇAS

, PARA CAV.I\LHíi;lROS

vamos. enCerrar as nosSaS sugestões· cam a menção de
alguns artigos que agradam e servem, práticamente a to

do� Os homens: Ternos de lihho - Um finíssimo CIsmo.

C�Ing da Ducal - Ternos de nylon, que "A MODELAR" es
ta ,vendendo �penas a Cr$ 1.080,00 - Calças e camisas es

POl.te - Calçoes de banho - Bicicletas -' Grav·atas.
Melas .de nylon - Os prátiços e já famosos conjuntos S:l�
ragosSl, etc. etc. etc,

•

"Pensamos ,te� da?o uma I utilíssima colaboração �esse
penado de anslOsldade e duvidas. As' nossas sugestões con
centram o que de melhor, mais belo e mais utU se pode
pretender; comprar, com a 'vantagem incomensuravel d
se aC,ha.r tudo reunido dentro do inesmol estabelecimento :
:ue e, IncontestavelÚlente o' mais barateiro do Estado.

�\; �', \,
�"....w_....,._w_. ",,��JV

.... ,.,';..,. --'-'1_-.,,,",,,,.:v.c_"_'�'-c,'I.�. -� • 1.��
•

.... ". ;:,.� ....�..
-

.�

Vende-se 'uma casa sito a..
Rua Frei Caneca' 102 (Pro�
xirno ao Iate Clube) Ver e

tratar no local.
"

, -'0-,
A Catedral Metropolitana no próximo dia 8 receb'erá

os noivos Myriam Cunha e dr. Célia Medeiros. O ató está FAZEM ANOS, HOJE:
marcado para às 11 horas da �anhã. Serão os convida- - sr. Enio Carneiro da
dos recepcionados 'nos Salões do Lira Tenis Clube. Cunha Luz, filho do' Prof.

PARA MINHA FILHA, ' Eduard.o Luz

Incerta ainda, Utteando embora, - sta. Olga Cardoso, di-
sem demonstrar desânimo nem pressa, léta filha do sr. Oscar Car-

ei-la, os p.rimeiros passos, sem demora, 'doso, Industrial e Comerci-
dentro da vida, a ensaiar começa .. '. ante nesta Capital 1

Portas, paredes, móveis - tudo, agora, - sra. Olíndina Eloy de-
de apoio firme, então, lhe serve, e, nessa Oliveira, esposa do sr. João

an,dança, casa dentro e casa fora, Alcino de Oliveira
sala, cozinha e quartos atravessa. - menina Vera-Regina,

E eu que conheço a vida,' e, cada dia, filhinba do sr..Raimundo
amo-te mais, filhinha bem querida, �artins, Inspetor ,de Tran-
me volto para De,us que é Pai -e Guia: sito, e de sua exma. esposa

.

Ampara, ó Deus - é a prece que te faço d. Gerci Gomes da 'Silva'
_ esta criança qÜe inicia a vida

'
- sr. André May�ot, ,ca-

pela incerteza do primeiro passo. )ll1el'Ciante rio, Estreito
,

Zivér Martill Ritta � sra: Josina, ,Trindade,
_-------. .

esposa do' Prof. Luiz San-

.

VENDE-SE POR MO'rrVO DE VIAGEM: - DUAS ches Bezerra "da Trindade
CASAS e SETE LOTES DE TERRENO - UMA GELA- e �ama muito 'i:elácionad�
I)EIRA EM PERFEITO ESTADO, MARCA "BACELI" na soéiedade local' ','

, V,er e tratar em a Casa da Madame, em Caljloeiras; - Sl�. Abelardo' Eloi da,
· ..fI

l"pOS as 20 horas: Silva I .'

••• nos ICfr�5 e em

todos o,s bare.s I

'(DIGA SIGA) I.'

'AVENTURAS 0,0 ',ZE-M'UT,RETA
�==����===-��--�.�-�---_.-----

. ( ,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Vida Radiotônica
K.MARGO

UMA NOITE INESQUECIVEL é o título da audição
que Carlos Galhardo e a Orquestra Casino de Sevilla da

rão ao microfone da Rádio Guarujá, no próximo dia 9.

Procurando manter sempre a liderança de .popula
ridade, ZYJ -7, o prefixo dos 1.420 quílociclos, está fazen

do grandes lançamentos.
,

,--0-
Um atentado à técnica e verdadeira ausência de gôs

to artístlco, são os únicos qualificativos aplicáveis à

maioria dos "sports" que são irradiados por algumas das

nossas emissoras.
-0-

A Rádio Diário da Manhã apresenta, às quartas e

sextas-feiras, CONHECENDO O MUNDO.
'"

Falado em inglês e montado com dados históricos, o

programa de Carrninatti Jr. é dirigido especialmente aos

povos de língua ing lêsa.
-0-

Ouvimos a Rádio Mayrtnqiie Veiga por_sua emissora

de onda curta. ótima recepção.
-0--

Encontra-se, novamente, em nosso meio o novelista

Gustavo Neves Filho, que, por vários dias, esteve na. Ca

pital paulista.

Você tem

em casa

(INSETOS' IMUNI1�IISJ
,

Aos primeiros zumbidos ... bombardeiê os i. I.
- INSE�OS IMUNIZADOS à ação dos inseticidas

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

resista à ação fulminante de NEXA FLU,IDO.
À 'venda no fornecedor mais- próximo.

Distribuidores excluslves
Í

RAMA R S. A.

R. Marechal Deodoro, 526/30 - C. Postpl, 245 - Tel. 3225 - Curitiba

-0-'-

CASTELAN está brilhando ao microfone da Diário
.".. da Manhã. Suas audições são irradiadas, às segundas,
quartas e sextas-feiras, no horár-io das 11,45 horas.

Passatemp& "O slado"
Por ORILDO

(66)
CHARADAS SINCOPADAS
Aquela PLANTA UNIBELIFERA é de determinadaHélio Kersten Silva está preparando uma programa-

i;')
ção especial para a inauguração da Rádio Anita. Será

sem dúvida alguma um grande acontecimento na Ilha de
b)

San ta Catarina.
. Funcionando das 7. às 24 horas, ininterruptamente, a

nova emissora' apresentará, entre outros, os seguintes
Ir programas':

� Três noticiários de 15 minutos e uma resenha noti

ciosa ele meia hora; transmissões externas, focalizando

competições esportivas e outros acontecimentos, manten
do,' também, um horário para um jornal esportivo; ofer-
tas musicais em um programa ainda original no rádio

brasileiro e irradiará .sõmente cinco têxtos comerciais a)

em cada intervalo, sendo que todo anúncio será separado
a) Quantos kms tem o Canion do. Colorado?

"por acordes musicais,
Os -transmissores da Rádio Anita serão capta elos nas b) Quem inventou o telégrafo?

c) Onde habitam os índios Aymoras ?
seguintes frequências: Ondas médias, 1.110 quilociclos; A PIADA DE HOJE.
F. M., 160, 190 megaciclos. N d

.

b di
A

1 dê t 1
Seli auditório será inaugurado até ao fim elo mês de

- unca ei om la a pessoa a guma es e mune o.

. - Então você é mau educado, rapaz.
dezembro, próximo, mas a rádio estará no ar, sendo inau-

- Que nada! Eu durmo de dia, e me levanto à noite
gurado dentro de mais alguns dias.

Um. rádio novo, diferente, de Florianópolis para o para trabalhar.

Estado de Santa Catarina, será a Rádio Anita Garibaldi, SOLUÇêES do n, 64:

uma realização ele um punhado de moços capazes e em- ��iI�������nald:1Ocamo-momo; b� facêto-fato.

preendedorcs, da radiofonia catarinense.
TES'l'E MUSICAL: a) Charles Gounod; 'b) .Wilhehm,

-0-
. ..' .

Richard Wagner; c) 1.945.
O animador F'rancisco Mascarenhas apresenta aos

AP'R'OVEITE SUA MEM -RIA)
. A

id d
d '. '14 QO h' . Prozr T f til m 'a _

• <' ,< O : a as plraml es . o

,

ommgos, as ,u oras : IOg,Iama..,n an u, U

a�n Ecit f' -I de Al el,' iardi .-1 B t...

<;I •
� '. .• t d fi"

-

lit (&.,/1 'J < gol o, al'o e exan na, Jar ms- suspensos tia· aul-
i:'\-Ue atração para a gare a a orianopo 1 ana"'J.<-M..... . . v· IA' t -l-'� l' 'D' .

Éf tât 1 'Z' "'01-
.

_..
._ .. , ' _ ';___-::..::::-- __"'r_

-' r

1 �., onla, emp O Cf) lana em "eso, 'es a ua (e eus lmpl-

FESTIVfDÁ1JES r OE r N.- S::�DA BOA :��' :e��I:;.léU de Artemísia, o.col�sso de Rodcs��)�Yenu.s;

VIAGEM
Em Sacados Limões
-PROGRAMA-

A Comissão Organizadora das festividades de N. S. da

Bôa Viag·em, a realizar-se em Saco dos Limões, convida o

Povo em geral para tomar parte na mesma.

O' programa constará do seguinte:
Dias 1°, 2 e 3 de dezembro, haverá Novenas ás 19,30
horas
Dia 4, Domingo haverá Missa às 7 e,,9 horas. Às 15 ho-

(
ras sairá a solene procissão com a imagem de N. S. onde

embarcará na Costeira, vindo pela mar, fazendo o mesmo

p�rcurso dó' ano anterior.
Nas noites de sábado e domingo, realizar-serão à fren-

te da igr·e-ja·barraquinhas, com sorteios de prendas e um Secretário Geral, em exercício,
'

completo serviço de alto-falante. Publicada a presente Lei na Diretoria de Adrnin is-
'r As festividades serão abrilhantadas por uma banda tração aos vinte e quatro dias do mês de novembro de mil

\ musical. • novecentos e cincoenta e cinco.
.

A Comissão solicita. o comparecimento dos ríéts.para o. Natércia Lemos Müller
maior brilhantismo das solenidades. Diretor de Administração, em

A COMISSÃO

, lOTERIA DO ESTADO

geração
Há um ESCARRADOR no ARVOREDO

. CHARADA AUXILIAR
I },::; GAR. Gesto do rosto
II � CHA, Defeito
III� VRE. Dissoluto
IV C""___ GAR. Espécie de tambor índio
CONCEITO: Planta cucurbitácea do Brasil.

ANAGRAMAS
Qunis ai> profissões das pessoas abaixo r.

CIRO POE b) EVA DA LIRA'
APROVEITE SUA MEMóRIA

-3-2-
-3-2--

F'otografia tirada 1Ft Séde da Loteria do Estado, no ato do pagamento do prêmio de 250 mil cruzeiros, extração
de 17 do corrente, que coube ao sr. José Ribeiro dos San tos (Bagé) e recebido pelo seu procuradcr, dr. Wilson
Abraham. O· Bilhete foi vendido pela Agência Gaúcha do sr..N. S. Simas, à rua Felipe Schmidt n. 7-C, n/Capital.

- ').;.... � ,

PREFEITURA MUNICIRAL DE
,

.

FlORIANÓPOll� .

LEI N. 248

Denominação de Praça Pública
O Povo de Florianópolis, por seus representan

tes, decreta e eu.aanciono a seguinte Lei:
Art. 10 - Passa a denominar-se Praça Capitão Viei

ra a praça fronteira ao Grupo Escolar Henr ique Verás,
na séde do distrito de Lagôa, neste Município.

Art. 2° - Esta lei entrará em vigor na data da sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Florianópolis, 24 de novem

bro de 1D55.
Osmar Cunha

Prefeito Municipal
Gustavo Neves Filho

exercício

DE SANTA CATARINA

ADVENTO quer dizer um 110VO espírito: o alvorecer
de uma nova vida em nós com a dádiva do Filho amado
de Deus, Jesus Cristo. Significa que Deus nos deu seu

amor e perdão, sua misericórdia. Em Cristo a nossa paz
com Deus se torna possível.

A fonte da paz para nós condiciona-se à nossa re-

aftmpada, ceptívidadj, de C_risto� Q:land� o espírito de Deus controla
. , nossas VIdas, nos tambem VIVemos em paz uns com os

·outros. A paz interior vem da obediência e confiança em
. Deus. No amor divino e no divino propósito de Deus te
mos a garantia da vitória final da justiça e da paz neste

.. mundo.
Prossigamos, no espírito de Cristo em reverência,

justiça e bondade, dando-nos a nós mesmos e vivendo vi
,das dignas de Deus. E' nesta maneira de vive' que have
mos de criar um mundo sem guerras, um mundo de paz.

NAÇõES UNIDAS, 29 (U.
P ,) - A Comissão Politica

p
..

das Nacões Unidas resolveu, artícípaca-Opor 40;9 votos, e cinco abs-

tenções, pôr termo aos de- VIÚVA ANA A. RôVER� MARIANO DA SILVA e SRA.
bates sôbre a administração o

francesa no Marrocos, In-, Participa aos Parentes e Participam aos parentes e

g laterra, Austrália, Bélgi- pessõas de suas relações o pessoas de. suas relações o

ca e Luxemburgo, figura-, contrato de casamento de contrato de casamento de SUa
ram entre os países que dei- seu filho GETÚLIO com a se- filha JÚLIA com o sr. Getúlio
xaram de votar, ficando

as-,]
nhorita Júlia Maria da Silva. Rôvsrê

sim a França livre. dos de- '---�-----------,--------�
bates que deviam ferir-se PartI-

- -,
sôbre o assunto durante a ClpaçaO
atual Assembléia Geral. Rodolfo Dien e esposa d. Helena- Dien, participam

1 Sexta-feira última, foi tam- aos parentes e pessôas amigas o contrato de casamento
bém solucionado o incidente de sua filha

.

RELóGIO E ESTôMAGO
A fase da digestão que se

passa .no estômago dura
cêrca de quatro horas. Es
gotado êsse tempo, o que se

comeu já passou para o in
testino e só então o estôma
go está em condições de re

ceber mais alimento .

Procure espaçar de qua
tro horas as refeições,
para dar tempo a que
o estômago se esvazie.

-e-r- SNES.

·'�I-

Vende-se
Vende-se uma Plaina de

3 (três) faces para benefi
ciamento de madeira. Fabri
cação Alemã, ao preço de

Cl'$ 35.0ÓO,o.o..
Ver e tratar em Oliveira.

Martins & Cia.
.

Rua Francisco 'I'olentíno
ou Fone 3802.

. 1 �l\lf.!,,�...�'.

MARROCOS

provocado com a questão da
Argelia, tendosa Franç-a, re
tomado à entidade .mundial.

DOCES-
Aceitam-se encomendas de

doetnnes em grande varie
dade; Tortas e Bolo de Noi

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

Tel. 8.416

UR6�NTE'
Vende-se uma casa (anti

ga) em terreno medindo
11,50. por 66 metros, (duas
frentes), sito à Rua Felipe
Schmidt, - Cr$ 250.00.0.,00.
Informações nesta Redação.

/

ainda' nao empregou

'eXa
F-lU1DD

� INSETICIDA DE FÓRMULA ALEMÃ

Igual só /lO preço aos inseticidas comuns

a
.

Biblia na Mão

Quão formosos são sêbre os montes os pés do que anun
cia as boas novas, o- que faz ouvir a paz; do que anuncia
o bem, que faz ouvir a salvação; do que diz a Sião: O teu

Deus reina. (Isaías 52:7). Ler Mat. 21:33-39.

ORAÇÃO

Nosso Pai, g-raças te damos por Jesus Cristo. 'Sabe-
1U.QS que nossa. felicidade e -paz, só a êucontrarenios"nêle.':
Ajuda-nos a ser obedientes à tua vontade santa eJusta.
Que a tua luz brilhe em nós como famílias e comunidades
cristãs. 'Por alnÕf�ile nossõ Reãentói. Amém.

, ..

PENSAMENTO PARA O DIA

Em Cristo temos vida abundante e paz.
IVA GIBSON (Oklahoma)

Participação
THOMÁS GONZAGA

!
ADOLFO COELHO DOS

. SANTOS·
e e

MARIA LYDIA LENTZ
AUTA GONZAGA DOS SANTOS
Têm a grata satisfação de participarem aos pare-i

tes e pessoas de suas relações o contrato de casamento
de seus filhos Sônia e Arilton.

Sônia e Anilton
NOIVOS

Florianópolis, 26 d..novembro de 1955.

t HELENI
com o dr, Fernando Magalhães Correia Neves.

Florianópolis, Novembro de 1955
HELENI e FERNANDO, confirmam

Participação
ROMEU DE LA MARTINIÊRE

,

E
" .

INGRID AURINGER DE LA 'MARTINIERE -

participam o nascimento de suà filha ANNEMARIE
ocorr-ido na Maternidade Carlos Correa, no dia 28-XI-55.

PREFEITURA DO MUNICIP10 DE FLORIANóPOLIS
,

DIRETORIA DE FAZENDA
AVISO

De ordem do Exmo. Sr. Prefeít., Municipal, a Diretoria
de Fazenda convida todos 03 contribuintes em atrazo com

esta Prefeitura, a regularizarem. seus débitos até 15 do mês.
próxtmo-víndouro, \dada a necessidade de ser encerrado o

balanço do corrente ano.,. .

.

caso contrário, a Procuradoria Municipal irá proceder '.
à cobrança executiva dos 'contribuintes devedores, na ror
ma da legislação em vígor.

Florianópolis, 29 de Novembro de 1955
REINOLDO AI.VES

Diretor

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Em visita de cortesia ao visando ao progresso coletí
Comando e Oficialidade do voo

14.0 B. C., esteve, ontem, no Essa vísíta deixou no espi
Quartel daquela brilhante rito do Prefeito Osmar Cunha
unidade do nosso Exército o impressão indelevel da ama

sr. dr. Osmar Cunha, ilustre bílidade com que foi -recebi
Prefeito Municipal, que se do, num testemunho de mú
fêz acompanhar de diretores tua compreensão cívica.
de vários departamentos da .

Municipalidade. -SR ERNANIRecebido cordialmente pelo •

digno Comandante, sr.
_

cal, SANTANAVirginio Cordeiro de Melo e

sua luzida Oficialidade, o O Sr. Ernani Santana, há
Prefeito Osmar Cunha man- bil linotipista dêste Diário,

V
'

À LAGO�A
teve com êles amistosa pa- aniversaria-se hoje,A -

. . . �e3tra, tendo ouvido daquêle I Funcionário zeloso e dedi-
Ilustre Comandante expres- cado, esforçado e de fina

Mesmo que chova! sões de simpatia pelo nossa educação, o prezado cnmpa
terra e à circunstância de ser nheiro' 'ver-se-á cercado, de,

A estrada e' excelente êle um dos Poucos Prefeitos provas de simpatia e aprê
de F'loríanópolís que teve a ço pelo elevado número de

fico magnífico: onde a cída- iniciativa de vísítar o 14.0 I amigos que conta nesta ea-
de, tolhida pelos acidentes B. C. pital, pelas suas qualtda-
do terreno, se detem, até Durante a cordial conversa, des.

contorná-l,os para espraiar-l foram troc.ada� idéias sobre I "O ESTADO", abraçando
se para alem das montanhas, a convemencia de perma- ao companheiro aniversa
começa o pitoresco dos des- nente congraçamento entre I

riante, apresenta votos de
lumbrantes penoramas físi- os poderes civis e militares,

I
felicidades.

cos, que convidam ao repou
so e embevecem a alma, So
aram-nos condições para ser

mos um dos mais ricos Cen

tros dê turismo da América
do Sul.
O Prefeito Osmar Cunha,

mentalidade aberta às aspí
rações de progresso de sua

terra, concebeu o plano de

aproveitamento de tamanhas

maravilhas, onde a mão do

homem precisa apenas re

tocar, sem o rude 'esforço de

outras regiões, em que as a

'tracões turísticas são quase
inteiramente obra do homem.

Florianópolis, Quinta-feira, 1° de Dezembro de 1955

MILITARISMO E COMUNISMO
- O binômio internal-

Duas Iguerras mundiais numa geração, aumentaram
violentamente, dois males, antigos: o militarismo - o Co

munismo - o binômio infernal que ora atormenta o

Mundo.
A miséria que, mais do que outros fatores, as guerras

trazem, nos está dando, cada vez mais alarmante, nos seus

erros, o ComunisHlo.
A vitória das guerras, longe se tornar a vitória da Sa

bedoria, para o combate ao Erro, deu-nos êsse binômio in

fernal, completado por outro êrro - o Militarismo,
No mundo inteiro os fenômenos são os mesmos.

A Ciência Política, por seus idealistas e luminares, ten
ta estudar êsses fenômenos, nas suas causas, para remo

vê-las.
E' quando surgem especuladores de tôdas as piores

formações morais, visando a Democracia, acastslados; qua
si sempre, em suas' assooíaçõas de classes e militares, so

brepondo os seus ínterêsses egoísticos, de grupos e até de I
Estados, aos grandes problemas da Comunhão e da Paz,
rumos à Desordem Geral, para a anarquia e a destruição.

Não somos contra os militares. '

Contra as próprias instituições militares e o militaris-
mo.

A Paz do Mundo, nunca esteve tão próxima de ser al
cancada como agora - reconhecemos todos - pela inter

venção, 'de dois camaradas militares, o elos Estad�s Uni

dos da América do Norte e o da Rússia.
Prova-se, com isto, também, que combater o Comunis

mo não é hostilizar a Rússia. Muito ao contrário. E', sim;
defendê-Ia, 'em nome dos ideais democráticos que o seu

grande povo nos ajudou a defender, com eficiência e valor
militar não excedidos e ínexcedíveís.

O binômio infernal da destruição, precisa ser combati
do, antes que pereçam a Civilização e o Mundo.

(Napoleão Lopes)

Já o florianopolitano não
se 'envergonha' de levar o fo

rasteiro a um belo passeio
até a pitoresca Lagôa. Boa

estrada, permitindo VIajar
com segurança, conrõrto e

rapidez, é o que ora atesta,
ali, a operosidade da admi

nistração munícípal do dr.

Osmar Cunha, cujo discerni
mento administrativo tem
revelado surpreendéntes as

pectos de, nossa grandeza e

de nossas possibilidades de

capital moderna. Ir à Lagôa,
até há cêrca de um ano, era

emprêsa que sómente em

condições excepcionais, com

bom tempo 'e disposição ao

sacrifício se conseguia reali
zar. Agora, ir a Lagôa para
uma visão maravilhosa das
belezas panorâmicas de que

dis�e a nossa Ilha, está ao

alcance de qualquer pessoa e

passa mesmo a constituir
uma das atrações turísticas
de Florianópolis.
A estrada permite fácil

acesso com qualquer tempo;
a descida do morro da La

gôa 'está franqueada a qual
quer veículo, oferecendo se

gurança e csmodídade. Ma
cadamizada e alargada, não

� Se corre ali mais o perigo que
por tão longos anos afastava
daquele lindo recanto ilhéu �

o citadino prudente.
E' assim que se vai orien- S A P Stando para um sadio e per- • • • •

feito aproveitamento as nos- Estará aberto a partir de
sa belezas naturais, em que hoje, no Saco dos Limões, o

a Ilha de Santa Catarina é Pôsto de Subslsbenciâ recen

verdadeiramente pródilga. A temente instalado naquela
Natureza nos dotou de imen- localidade pelo Serviço de
sas grandezas panorâmicas, Alimentação da Previdência
dando-nos ambiente geográ� Social-SAPS.

Faltavam-nos boas estra
das? Pois o Prefeito Osmar

Cunha no-las dará. Já a La

gôa está bem servida e tende
a melhorar. Outros recantos
igualmente belos da nossa

Ilha serão servidos por exce
lentes estradas. Podemos es-

peral', confiando na operosi
dades e no discernimento ad
ministrativo do atual Prefei
to de Florianópolis.

.

_____ '------------------------------.---------

TEATRO "ALVARO DE CARVALHO"
O movimento de assinatu- artistas e faltando ainda

ras que a "Temporada Oficial 'mais,de uma semana para a

de Inauguração" do Teatro apresentação de estréia da
Alvaro de Carvalho, que será referida Companhia, a,s assi
realizada de 7 a 16 de de- natura's já ultrapassaram a

zembro próximo com a parti- uma centena, tendendo esta
cipação do famoso conjunto quantidade a subir ainda
do "Teatro Popular de Arte" -�(.ir ,
de São Paulo, revela de ma- mais nos próximos dias. A

neira cabal o índice de cul- cresce, ainda, o fato de que
tura da população d'e Flo,ria- diversas pessoas reservaram

nópoHs q�e\seí11pre prestigiou lugare's Para assistirem a

os grandes espetáculos ar- mais de duas récitas, o que
tísticdS. Apenas anunciada a bem demonstra o interesse
vinda da consagrada atriz do público local Pela arte

Maria, DelIa Costa e Seus cênica.

Loteria do Estado
HeJE:

CR$ 300.000',00

de idade, hospede do Hotel, Uma, conferência sobre a Organização das Nações Unidas
Ideal, qUaI,·to n. 10, queixou-I p,romovl�la. pela nossa. FaC1.�ldade de Filosofia, rea�izar
se que entre 14 às 17.horas, se-a na proxima sexta-feira, dia 2 de dezembro, no salão da
um larápio, ou larápios, pe- Faculdade de Direito, pelas 20,30 horas, a conferencia do
netrararn em seu quarto, Professor Geraldo Cavalcanti, Diretor Adjunto do Centro
rasgaram uma mala de pa- de Informações da ONU, sobre a estrutura, funcionamento
pelão e lhe roubaram duas e perspectivas ?esta organização internacional.
carteiras de couro, com a O Professor Geraldo Cavalcanti, que já há muitos anos

importância de seis mil cru- exerce a referida função e é um profundo conhecedor de

zeiros, sendo que uma das todos os problemas levantados por uma associação de es

carteiras tinha o nome
. do tados soberanos, de tôdas as soluções para êles propostas,

queixoso. As notas eram de 'e de todos os obstáculos que surgem no caminho da ONU,
'um mil cada. fará uma exposição inteiramente objetiva do assunto cha-

mado por Igual a atenção sôbre as vantagens e- as dificul
dades desta organização.

Sabemos também que o Professor Geraldo Cavalcanti
vem animado do maior ínterêsse em estabelecer em nossa

Capital as bases para uma delegação do Centro de Infor-

,.,'1#
Por ter praticado desor

'dens em Barreiros, foi pre
so e detido, por ordem do mações.
sr. CeI. Delegado da D. O. ,-;,C':_

P. S. o individuo Ivo Manoel
da Silva, natural deste Es- SERVICO DE ALlMENTACÃO DAtado, de côr preta" casado, ' >

��:::st�� ���i�e��eidal�=�u�f� PREVIDÊNCIA SOCIAL (SAPS)
l;;�i,dade'l Delegacia Regional - Santa Catarina

Furto de chaveiro Comunica que o novo pôsto de subsistência, denomí-
'.1 " I ,nado "Vila Operária", instalado no Saco dos Limões estará
Intimado o mot.orista a- aberto aos previdenciários, à partir das 8 horas (oito), do

cusado pela queixosa, An- dia 10 de dezembro próximo vindouro.
gela Chyristakis, sr. Aldo Reinaldo Behr
Arnaldo Simas, natural des-
te Estado, casado, motorts-j

��rr�t����o� q�;:�id��teDe�: INSTITUTO BRASilEIRO DE FILOSOFIA
gacia Regional fez entrega

Seca-o de Santa Catarl'nade um chaveiro, de borra-
cha, imitação de couro de

Na Casa de 'Saúde Santa Catarina, ás 20 horas e trín-
crocodilo, contendo três

ta, reunir-se-á a Diretoria do Instituto Brasileiro. de, Filochaves. tipo de automóvel e
sofia, Seção de Santa Catarina.

um pequeno c1!aveiro da Sa-
São convidados a participar da reunião as' srs. assO

marco, dizendo ter sido o
ciados,

mesmo achado por um me-

nor que fez sntrega ao sr

Deodato Peixoto seu vizi
nho, ten do este lhe entregue
para ele levar para a pr»
prietária 11<! rua Trajano.
mas a Rádio Guarujá estava
anunciando 8, perda de U'TI

chaveiro, suspeitando ser o

mesmo.

Tendo ide lia referida ca

sa, a proprietária disse não
ser o mesmo chaveiro fur
tado naqU:-}:I2 estabelecimen ..

to.

NA POLICIA
queixou-as na Delegacia de
que foi insultado por Maria
de Tal, sua vizinha, que ain
da vive ameaçando a esposa
do queixoso.

Do livro de ocorrências,
extraímos as seguintes no

tas:

;

Apresentação

Desordens

Embriaguês

Por emhriaguês foi preso
e detido o individuo Jaime
Matias, natural dêste Esta- De ordem do sr. CeI. De
do, de côr branca, solteiro, legado da Ordem Política e

com 20 anos, residente em Social, foi apresentado na

Cresciuma. Foi posto em li- Delegacia Regional pelo sol
berdade em virtude de se

a-I'
dado do Pelotão Especiali

char com um ferimento na zado, o civil Adolfo Maria
mão direita e ter de fazer o no, natural deste Estado,
curativo no Hospital de Ca- solteiro, com 24 anos de ida
ri da de. O referido individuo I de, preto, residente à rua

deu um soco em um copo, Lajes s /n., o qual acha-se
produzindo o ferimento já detido, à disposição daquela
citado. autoridade.

Ameaças Roubo

Arnaldo Rosa, soldado da
Polícia Militar, casado, re

sidente à rua' Lajes n. 127,

Balduino Westphal, natu
ral deste Estado, solteiro,
farmacêutico, com 47 anal"

O PREFEITO OSMAR CUNHA EM
VISITA AO 14 B. C.

Sentenciado
Devidamente escoltado da

Comarca de São Bento, foi
apresentado na Delegacia

IRegional, por um cabo do '

destacamento local, o sen

tenciado Affonso Hutte,
sendo encaminhado a Peni
tenciária do 'Estado.

FESTA DE SANTA CATARINA
Também em Pôrío Alegre

a comemoracão
,

Foram celebrantes os rev
mos padres Sacramentistas.
Essa missa foi abrílhanta

da pelo grande Côro dos Ir
mãos Maristas, com acompa
nhamento de orquestra.
O templo esteve repleto de

família e senhores, represen
tante� da colônia catarínsn-

Na tradicional Capela ,do
Senhor Bom Jesús do Bom
fim, na Avenida Osvaldo A
ranha, em Porto Alegre, foi
celebrada, no dia 25, Uma
missa festiva em louvor de
Santa Catarina, padroeira
deste Estaelo.

Invasão
Verginia Souza, de cor

branca, natural deste Esta
do, com 30 anos de idade,
solteira, residente à rua La
jes s /n, esteve na Delega
cia" solicitando providen
cias contra seu ex-amante
Zurick Gonçalves de Melo,
visto o mesmo ter invadido

se:
x - "Nossos confrades

Foram celebradas novenas
x x de "O Globo" mos

em louvor de Santa Catari
tram-se mais sensíveís na

defesa do sr, Café Filho do
que na defesa do próprio
Brasil. Em editorial de pri
meira página, ontem, aquele
vespertino interpelou, com

desusada energia, o "New

Yorque Times", por ter di
fundido-a informação de que
o presidente ímpedído, reco-
lhendo-se ao HSE no dia 3 "SANTA CATARINA"
de novembro, desempenha'va A data de hoje é dedicada Vitima de pertinaz malés-
sua parte numa farsa, cuja a Santa Catarina; gloriosa tia faleceu ontem, no Hospí
vítima seria o regime demo- Padroeira do vizinho Estado. tal "Nereu Ramos", onde se

erátíco em nosso país: Na sua Catedral, em Floria-l
encontrava em tratamento, a

Longe de ter sido leviano, nópolis, celebra-se hoje a sua exma. snra, d. Maurília Silva,
9 corrsspondente daquele festividade, que foi, como em esposa do sr. Joaquim Cabral

grande _órgão da imprensa todos anos, precedida de so- ?a Silva Júnior.

munàial mostrou-se perfei- Iene nQvenario. I A extinta, muita estimada
tamente a par das convic- A imagem de Santa Cata- por suas virtudes e pelas qua
ções da opinião pública na- rina sairá processionalmente lidades de seu carater, dei

cional, até aqui descrente da eml carro de triunfo, puxado xou na orfandade um filho,
do'ença do $1'. Café Filho, do- por confrades de variws 11'- devendo ser sepultada hoje
ença tão grave da qual se re- mandades. no Cemítério de Canas'vieiras.
cuperou tão de repente. No préstito formarão as O ESTADO apresenta à ex-

Se "O Globo" reage aSsim altas autoridades, as Confra- ma. família enlutada as suas

ii divulgação de uma notícia rias, As Associações femini- condulencias.
que encontra bons- funda- nas, Colégios e o clero.

,mentos, silenciou entretanto Dom Joaquim Domingues __�_ _!���!!!!��.
quanto ao despacho de um ,de Oliveira, ArC'ebilspo Metro-
correspo n d e n t e do "New Ipolitano; que é o promotor I INQUÉRITO
York Tribune", êsse sim gra- das brilhantes solenidades, RIO, 30 (V. A.) - Desla-
ve e atentatório não a um comparece com os seus au- car-se-á amanhã para os

individuo mas à própria na- xiliares do Arcebispado. diversos pontos do país, on
ção brasileira. O que êsse E' di'gna de registo que foi de se realizam trabalhos pe
faccioso corresp o n de n t e o saudoso general Ptolomeu trolíferos, a comissão poarla
mandou dizer ao seu jornal de Assis Bra'sil, quando In- mental' de inquerito, consti
foi simplesmente que o Bra- terventor Federal de Santa tuida pelos deputados Luiz
se transforma numa espécie Catarina, quem decretou fe- Garcia, Dagoberto Sales,
de Guatemala, coisa que, sO- riado estadual o dia 25 de Croaci OUveira e Bilac Pinto.
bre ser mentirosa, é insultuo- novembro, em homenagem à Primeiro irão os Parlamenta
sa ao país, às forças demo- padroeira daquele Estado.

....

res a Nova Olinda, no Ama
crátic:l!s que elegemm os fu- Na capital de Santa Cata- zonas, descender depois para
turos governantes do Brasil rina as solenidades religiosas Recife e Vale do Paraná, on
e às Forças Armadas' que, deste dia revestem-se de ex- de existem aflorações de pe
conscientes do seu papel, cepcional imponência, con- trdleo. Está marcada tambem
passaram à defesa ativa do tando com a representação -demorada visita à refinaria
regime ameaçado por uma do dr. Nereu Ramos, atual de Mataripe, cuja capacidade
conspiração ditatorialista". Pre.:idente da República. de produção aUrt_lenta.

sua casa e depredado tudo e

ainda ter cortado toda a ins

,talação da luz. Zurick en

contra-se detido. Deixou de

na - fazendo-se ouvir bri
lhantes oradores sacros.

Após o novenario, houve
kermesses no Instituto de assinar por não
Educação, em benefício das nem escrever,
obras da Capela.
O "Diário de Noticias" pu

blicou a seguínte nota da
festividade:

saber ler,

M4URILI! SILVA

FACULDADE CATARINENSE
DE FILOSOFIA

,
Quando, ontem, abri o jornal aqui de casa, levei

um susto. Lá estava, mancheteando a última 'página,
a noticia de um comício alíancísta no longinquo Cha

pecó, presentes Os dois 'Candidatos.
Os comícios, atualmente, além de estarem fora

da época estão fora da, lei.
O que houve não f5i burla ao estado-de-sitio: foi

lapsus pagínationeen. Entre 'velha composição, que não
fôra desfeita, e outra para o dia, o paginador garrou
da primeira .. Tudo explicado, pois.

Susto maior lavou o sr. Heriberto Hulse, candida
to a Vice e que anda atrasado na votação. Ele pensou
que o comício já era para a renovação!

x

x

O Correio da Manhã, de 29 do corrente, insere
longa noticia sôbre o Zoo paulista, da qual - noticia
- extraímos o seguinte tópico:

"SÃO PAULO, 28 (Sucursal) - O paulistano vai
perder um dos seus poucos locais de atração, especial
mente para a criançada: o zoológico do palácio dos
.Campos Elísios. Talvez o leitor carioca desconheça que
o sr. Jânio Quadros, logo que tomou posse do cargo
de governador do Estado, formou um zoológico nos
imensos jardins do palácio do governo. Hoje, entre
animais e aves, existem mais de 600 exemplares nos

Campos Elísios. Muitos dos habitantes do Zoo foram
enviados como presente pelos governadores de Santa
Catarina e Mato Grossa, depois 'daquelas conversas
intimas em Goiás, quando da Conferência ela Bacia
do Paraná-Uruguai. Discutiram-se, então, assuntos da
mais alta importância para a nacão: a transferência
da capital, a produção de' energia" elétrica, o aprovei
tamento dos rios e ... a formação- do Zoa paulista. E,
também, segundo as más línguas, a posse, ou não, dos
eleitos. Mas isto é história superada".

Como se vê, o nosso óperoso Governador estava
-

no golpe!
O dr. Jorge Lacerda escapou de boa! E nós tam

bém, pois não!
x x

x

Noticias, reCebidas do Rio, informaram-me que o
último caso aqui verificado com o diretor da sub ou
infra imprensa, segundo telegrama endereçado a um
deputado federal da U,D.N. catarinense foi obra dos
esbirros do sr. Nerê'u .Ramos.

'

Os autol'es dêsse telegrama têm idéüls muito ra
dicais contra o ,estado-de-sitio. O que eles não têm é
vergonha na cara!

/

x

x
- Então, o Volnei e o Paulinho foram oS observa.:

dores governistas dos últimos acontecimentos nacio
nais?

x

Observadores, não! Tele-ob3ervadores!
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