
••m.·a· ·.·MDD·.D�·�MD� �.D••••�..J\ i Ga'inza Pa·z afirma que seu� �om.:;ss�n�����:; �. jornal não mudará de conduta� Ano XLII � LIMA, 2 «r. P.) - O dr. nas em duas forças na viela:

� !
Alberto. Gainza Paz, de pas- a fome e o medo. "Ele não

.,_

N. 128337 sagem palra Buenos Aires, de- acredita que haja ideais e

:I

clarou hoje, aqui, que pro- principias. Quando lhe disse-

..............,..�••�...�_�.............�
curará reiniciar a publicação ram que Peron estava escre-

_________,_ de "La Prensa", o mais bre- vendo um livro intitulado "A
Cr$ 1,00 ve possível. Gainza Paz, que força como direito dos aní-

--�-�----- foi diretor do jornal, até a mais", disse que deveria ser

desapropriação pelo governo uma autobiografia.
paronísta, Vem de Nova 101'- Sobre o confisco de "La
que. Permaneceu aqui por Prensa" declarou que "os
meia hora e falou com os tiranos algumas vezes agem
jornalistas no aeroporto. Dis- diretamente, corno no caso":"

I 4.

se que Peron [amais voltará de "EI Ti�rnpo", de Bogotá,
ao poder. O governo proviso-' e noutros com subterrugtos,

O esceamenín rio elo general Pedro Ararn-' 'como no caso de "L.a Pren-
\J" buru acaba de devolver "La 30,", de Buenos Aires".

Prensa" ao dr. Gainza Paz. Disse que durante o exilo
Afirmou ele que ainda não embora com grandes difi

Rlp, 2 (V. A.) - Podemos carta do sr. Ilda Meneghetti definitiva para o escoamento sr. Ilda Meneghetti chama a se dirigiu em carta ao gover-
está inteirado das círcuns- culdade, se manteve em con

informar com segurança que para o presidente Nereu Ra- de 100.000 toneladas de arroz atenção do Presidente da Re� nadar lIdo Meneghetti, ex- tancías nem de outros deta- tato com o pessoal de "La

o ·dl'. Orlando da Cunha Car- mos, reiterando os termos 'de 'que presentemente 'se en- pública para a sítuaçáo gra- pondo-lhe amplamente as lhes do decreto. Disse que o Prensa" .

. '

tá
.

da Azrl lt t t
.

t das no R" t 1 f t h' h cor' pessoal de "La Prensa" havia •••• t •·

los, secre ano a gricu ura uma ou ra cal' a que enviara con ram armazena as no 10 víssíma que a a o repre- demarc es que vm am o - •.

que aqui se encontra desde ao sr. Café Filho, tempos Grande do Sul. Frisa o chefe senta e manifesta a cnnf'ían- rendo junto ao presidente dado um exemplo de inspira-
I

1
- cão e fé em que, cedo ou tar- DISSOLVIDO O PARdomingo, foi portador de uma atrás, sugerindo uma solução, do executivo. río-grandensa ça do Rio Grande na boa Nereu Ramos, para a SO uçao -

-

. . I que isto constítuíum motivo vontade e no espírito de co- do problema do escoamento de o jornal seria devolvido TIDO PERONISTA
"'...�_-M......*-.�_...,..,...,.�w.......-.. .._.·..,. de constante intranquilidade operacão.do responsável pe- da safra de arroz e que vem aos seus donos, que jamais

'BUENOS AIRES, 1 (U.P.))
e dificuldades para a' eco- los destinos do país. 'alarmando setores cada vez. perderam a mesma fé.

,
nomia rio-grandense. Fomos Soubemos tambsm que, há mais consideráveis da eco-Iinformados tambem de que o alguns dias, o sr. Nestor Jost nomia rio-grandense. A "AUTOBIOGRAFIA DE

• ...-..,...�� oa
N
..
r....- ._ _ � ",. .:-,..__............

.

PERON"
I LIMA, 2 (U. P.) Em

transito para Buenos Aires nista.

passou aqui o dr. Alberto Ga- O decreto diz que o Partido

inza paz,. proprietário
.

de I Peronista é inconstitucional,
"La Prensa", que lhe foi de- porque serviu de agente per
volvida por recente decreto manente da ditadura totalí-

do '�l'l10 provísorío. o's táría, à' qual deu poderes e�
jornalistas perguntaram qual tnaordtnárlos e completo con-

seria sua orientação ao rea- trôle sôbre a vida pública.
parecer o jornal sob a sua Acusa de ter dado uma

orientação e respondeu que morte lenta a todas as Iíber-

seria a mesma do passado, dades e direitos indivíduais

mantendo' "o patrtottsmo de constitucionais, e acrescenta
sempre", o que Partido foi até o "inad-
Perguntaram, ainda, 'sua míssível extremo de dar-se

opinião sobre Peron, e dscla- e nome de unta pessoa" (Pe
rou que ele acreditava ape- ron)

.

RIO, 2 (V. A.) - Acompa

nhados do general Flores da gabinete da presídencía, a

Cltt1ha, presidente da Cama- manhã à tarde, pois pela
ra tl� DeputadOS, diversos li-' manhã, o general Flores da RIO, 2 (V. A.) - O man

deres do comercio gaúcha e Cunha terá audíoncla com o dado de segurança ímpetra

dirigente's do IRGA, avista- presidente Nereu .Ramos, a do pelo advogado do sr. Ca

.ram-se, ontem pela manhã, fim de novamente tratar do fé Filho, bem como as infor

com o ministro da Fazenda, importante problema ora mações do presidente Nereu

Mario Camara, flue lhes fez praticamente em sua fase J}amos, da Camara e do Se

detalhado relato dos estudos d e c i s iv a, pois espera-se nado começaram a ser exa

já realizados pelos diversos a sua solução de uma hora minadas pelo procurador ge-

orgãos do Banco do Brasil, para outra. ral da República, H. Plínio

informando que amanhã sub- Travassos.· Os autos do re-

meterá o documento à consi- ••�.",_""".J"�_.�""""""�"'.�-"" curso foram enviados ao pro-
-

d 'd t d R curador no final da sessão de E' h
-.

1956����;caa� p�l�e;:,S;�c�o �in:l� TIROTEIO ontem do Supremo Tribunal sen ower se prepara para
Como já noticiamos, pre- Federal, sendo imediatamen CHICAGO, 2 (U. P.) - O

I parte
ativa na campanha e

(TJ p remetidos a sua residencia.· ld t E' h n H 11 f'
-

t htende o IRGA apoiado nas JERUSALEM, 2 . � ... ) presi en e isen ower e - a a irmou que nao in a a

entidades lideres do comer- Registrou-se intemo tiroteío Ouvidos esta manhã pela víou, uma mensagem crere- menor dúvida de que sim.

cio, do ruralismo e da in- na fronteira de Gaza, entre re.portagem de "O Globo", o cendo cooperação e '�poio ao I Outro. líder republicano, que

dl1stria desse Estado, que o tropas de Israel e Egito, ten- sr. Plínio Travassos decla- Diretório Nacional do Pal'tido ,preferiu nã'o fosse divulgado

Ban,co do Brasil adquira os do sido trocados numerosos rou: "Farei tudo para demo- Rep�blicano. O preSi.(]ente do lo seu nome, disse,.que, pelo
excedentes das duas \.';afras di/�p'aros através da l.inhà rar o menor tempo passiveI Partldo Leonard Hall, decla- I decl.arado por Elsenhower,

de arroz, que montam.a ce1'- divisaria no setor de, KIS�U- com o processo. Todavia, tl'a- rou que não tinha "a menor I "cheg[\-se .à. conclusão cle que

ca de um milhao e quatro- fim, mnu eri('ont�·o que ter-' ta-se de materia complex'1 e dúvida)" de que o pi·,esidente pretenrle êle tomar parte a

ce�Qs mil sâtÜ>S, ou sejan", minou ao, a.m�11ht.,('er. AU1bo� de grande ímportancigt, exi- Eisenhower tomará parte a- tiya na caÍ'npanhá".
�errÍ mil tonel�dàs.

1
.

OS �ad�s se aêus�r�nl�'d'ã re5.., "�b�� �f.n #<�tuAJ:):·:'1f;�·SU�Ci." \ti��x<na �11;;l.np�n.9at·�)q\t?��.�,�.�i..i)�"l.-.à......(;..
Hoje à tarde, após tereni ponsabilidade" j:1õ �inciaj))lt·e. so". E, ueresoenfb'n o PWClT do ano lVlhdoUl'O-.

� ,..

J
'., '. .,� ','

"
,

participada do almoço ofe- No Cairo, um porta-voz egi,p- radol' geral: "Muito embm'u Eisenhower tli óI.se: 'etn� sua. NOVO. COMAN�
recido pelo escritorio do CE- cio disse que oS israelibs cle- seja um pedido preferenciitl mensagem, que fana toclo o _.

• VI nesta capital, reuniram- ram começo à luta, atarando pela sua relevancia e. urg"m- passiveI "para ajudar-vos a DANTE
se novamente no gabinete da com morteiros e arma� auto.. da, creio que é materialmen- tomar conhecimento das rea- RIO, 2 (V. A.), - O presi-

,Presidencia da Camara dos maticas. Observadores das te impo,ssivel o seu julga- lizações dos 'republicanos, ele dente da República assinou

Deputados com o general Nacões Unidas dirlgil.'arn,-se menta na sessão plena :la forma exata e completa". clecreto nonieando diretor da

Flores da Cunha, todos OS im�diatal11ente para o IOé:ai, proxima quarta-feira, pois, Perguntaram a Hall Se a- ID3cola Superi,01' de Guerra, o

lideres das classes prodütoras a fim de apm'ar o qUi'c i'feti- na melhor das hipóteses, só creditava, baseando-se nis- major-brigadeiro Ajalmal' Vi

desse Estado, contando tam- vamente ocorreu. Os egípcio,:; segunda-feira poderet devol.. to, �ue o presidet;lte to'maiia eira Mascarenhas.

bem com' a presença 'elo de- disseram que um avião so·· ver os autos que, serão, en-,
putado federal Edgar 8c11- brevoava o setor de Ga:Zi., tão, encaminhados ao mini.3" '

/

nei'der. tendo sido espantada peje, tro Hanemann Guimarã0S, '""'QUEREMOS O ,CADAVER )DE EVA"
Nessa reuI}ião ficou assen- fogo anti-aereo., que é o relato'r do feito.

Ma's sua excelencia terá de P d' 'd d S h Gpa.r'ticipar, na terca-feira,
- e I o e. en oras ao overno, para- coso Nos vários estados da

dos trabalhos normais da

d I h I
' ""'

ar e sepu fura crista Federação gastaram-se, ao

RELAÇOES COMERCIAIS ���::\�e q�:o Pl�!en��b�a�:
BUENOS AIRE8,a 2 (U. P.) suspende o direito de 1'eU- ��C:::' a ;�p�:���::ç�� l������

E t B S'I e Russl'a
....-..-................�..........,;;.,....

- "Queremos o cadáver de nião, a polícia pediu à mnH!- mentar.
n re'

.

ra I.
LIDERANÇA Eva Peron para dar-lhes se- dão que se dispersasse: o que Tomando por base a despe-

RIO, 2 (V. A.) - O chefe. cambio é que tem impedido, NA �.
pultura cristã", gritava uma :esta de' fato fez pacifica- sa média por habitante, o

do Departamento Economico 'até agora, o reatamento das RIO, 2 (V. A.) - A banca- multidão de umas 500 pes- mente. parlamento da antiga capital
da do PSD da C�,nJ.ara Fe- .

do Itamaratí, ministro Ed- relações economicas com a soas, em sua maioria mulhe- ........�...... do Reich é o mais caro, pois
, deral, reunida, deliberou r.ão .

t b l'mundo Barbosa Silva, falan- União Soviética e outros pal- res, que se reumu on em, ao, 'os er lnenses pagam, em

aceitar o pedido de rcnúneia SELOSdo perante o Conselho Dire- ses do Leste Europeu,. com anoitecer, na .praça de Mayo, média, per capita, 1,11 �ar-
.

- há dias formulado pelo de- d
.....HIt •••••••••••••

tal' da Associacão Comercial os quais ainda nao.mante- frente à Casa Rosa a. RIO, 2 (V. A.) - Já não há C0'3. No sudoeste da Alema-

do Rio de Jan�iro, reur].ido mos regime de trocas c<ilJner- putado Gustavo Capanema Uma comissão de quatro mais crise de selos. !nha os contribuintes benefi-
da liderança damaioria., -

sob a presidencia do sr. Ru) dais. senhora's entrou no palacio Ontem, segllndo esclareci- ciam de uma situaçao privi-
.............-.....-w-.....J-.M.-.-............. tGomes de Almeida, declarou, Lembrando qUé' já comer- do governo e entregou a se- mentos prestados pelo sr. E- . egiada pois gas am apenas

respondendo a uma indaga- ciamos diretamente com a SERA OPERADO
.

cretaria da presidencia uma pitácio Mais, Diretor da Ca- aa Pfenni.g. Esta soma modes- RIO, 2 (V. A.) -- Por 44

S,ão que �omente motiv,Os de Polonia, 'Hungria e Tchecoes- solicitação em que se pede a Sa da Moeda, foram remeti- ta' da circunstância de no votos contra 10, o Senado a;-

ordem t,ecnica relacionados !lovaquia, revelou que as pro- RIO, 2 (V. A.) - O dl!pu- entrega dos restos de Evita dos mais de trinta mil fo- udoeste da Alemanha se te- provou ontem a indi,�ação elo
. tado Fernando Ferrari, ;.ider 1

.

com o nosso atual sistema de' postas têm chegado ao Ita- para dar-lhe "sePu tura

cris-Ilhas
para a Recebedoria do 'em unido oS antigos três eS- engenheiro Sa Lessa para o

, do Partido Trabalhista e da
I maratí, sobre negocias com tã".

. .

Distrito Federal e amanhã adas de Württemberg-Ba- cargo 'de prefeito do Distrito
minoria na Càtrmr3., i'olicitou I

\I'.!'d",-.I"..........__�'Y'J outTOS países da area comu- De acôrdo com as disposi- será reiniCiada a remessa en, Südbaden e Württem- Federal, devendo sua posse

INVENTARIO nista, mas que, por enquan-
ontem trinta dias de !i.cença ções do estado de !.Sitio, que para os Estados. I berg-HohenzoUern. realizar-se em breves diaS.

mO,2 (��)-MJu�o �,n�éwmffi�n�aollia- pua ka�men� de bude.•��

�O�:,���.'��!�i�{t��t:� ���1:�'���:;!�f:��,�"o:���; ��f:�i::�lii;����lg��;� Continua a pronlidão na lona Militar do teste
inventário do .general Can- .

A instrução 70 regula a
nos durante oU dia". RIO, 2 CY'. A.) -. A re'-I

menta Federal de Seguran-l conferência, no seu gabine-I raújo M?t:a: contmua a 1'e-

l'obert Pereira da Costa, fa- politica cambial elo pais, im- 'V'o............._-""""""....,.� portagem Vlsltou ontem a ça PÚblica, a quem compete te, o deputado Flores da ceber OflClalS e outras auto-

lecido a 31 de outubro pro- pede o governo ele orientar DESLIOAR-SE-A.AO . tarde o Qu�rtel-General do

I
atender tais pedidos, salvo' Cunha, presidente da Câma- ridades que o procuram. No

X}lf10 passado. s'ua politica 'economica neS:,:1 .
. Executor do Estado de Si- se os mesmos vierem ferir 1'a dos Deputados. A pales- campo de Santana ainda

"o pedido foi feito em nome ou naquela direção. Lembrou P L tio, localizado no gabinete as normas das instruções tra tomou caráter reserva- p!'!rmanece, como medida de
da sra. Anadine Tumba Pe- o ministro que estamüs im- RIO, 2 (V. A.) - O único do comando da la. Região baixadas pelo governo para do, tendei o procer gaúcho segui'ança, o 3'0 Regimento
reira da Costa, que era casa- portando trigo da Russ.i.a e representante do Partido Li- Militar, onde fomos encon- a execução do Estado de Si- se negado a dar qualquer de Infantaria, sob o coman

da com o inventariado pelo lhe vendendo açucar, atravjs bertador na AssembJ;,ia Le- trar o general Antônio José tio. Portanto não deve o meu informl;lção aos jornalistas do do coronel Humberto Di

regime da comunhão de I de operações triangulare,�, gislativa de São Paulo, sr. de Lima Câmara, 'que desde gabinete de trabalho ser que o abordaram à saída do niz Ribeiro.
bens. I muito 'criticadas, porém, na Cruz Seco, pretende desligar- logo se pôs à nossa disposi- procurado p3;ra tal fim. gabinete ministerial.
Havendo o g'eneral c�nro-I realidade, <vantajosas se da sua agreminçà'J, segun- ção. Informou o general que DiSSe ainda o general Câ-

bert deixado herdeiros e O ministro Edmundo Bar- do declar'ou à imprensa ban- . sua missão está sendo de- mara. que o 'seu gabinete Continúa a prontidão nos

bens a inventariar, no valor. bosa Silv�, c.u.ia palestra i.m� deirante, devidp à profunda sempenhada em paz. Espe- funcionará dia e noite para Corpos de Tropa
aproximado de 11m milhão de I pre'ssionou .

vivamente os Ji- divergencia entre as atitudes ra levá-Ia a bom termo. ate:�der nãó só a imprensa
cruzeiros, pediu a viu'va lhe! deres do comercio falo�l su- que vem assumindo no ple- Muitas pessoas falada e escrita, como a to-
fOsse deferido o compromisso 1 bre a estrutura do comerc�o jnário do Legi�Htt�vo .estadual pro!3seguiu o antigo coman- !lo!': que: tenham intC'}'esses a

de :se_rvir como in�entarian- e:,terior, OS .reflexos d� pO�l-le as ?o.seu partido, .em face dantc da 4a. D. L e gual'ni· tI':1tar. Ali ecc;tá.presente um

te. Sao seus herdeIros, alem: tlCa comerCIal, a valOflZétl,aO
I
dos ultimas 'aconteclmentos. ção de Belo Horizonte -- corpo' de oificiais apto para

ela �uplicante, os SeUs filhos: do mercado interno, e flolíti- ,0 deputado Cruz seco as's�- tem procura ao cO meu gabi� tal fim.

Jos� Geral�o �ereira da cos-I C? de �apitais, deSiq�.1jjbr�os miu P��ição' int.eiramente fa- neta a fim de conseguir per-
ta, mdustl'lano e 'estúdante; fmancelros e exaustao (tas voravel ao mOVImento do ge- missão para reuniões, "me- No Gabinete Ministerial o

e Ieda. Pereira da Costa Ma- • setores basicos inflexibWda- neral Lott e contra os p.arti- etings", passagens, etc. o Deputado Flores da Cunha

Chado, casada com Hailton J de de taxas, [\c01'c10s bilate- ,dários da chamada "solução I que' não depénde do meu ga- O ministro HenriqUe Lott
�is Machado. rais, "PClOL", �tc. '. .

extra-legal".. . ,..'
I binetr., e sim. do Departa- recebeu, ontem, a tarde, em

ir' -

ii
a _••«» u..- ;

�. DIRETOR �
� Rubens de �� Arruda Ramos �
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Florianópolis, Sábado, 3 de Dezembro de 1955

lo Governa�or Mene��etti ao Presi�ente Nerêu
Encarecendo a:necessidade de
de arroz armazenado.

solução para

EXCEDENTES DE ARROZ
Espera-se a compra pelo

Banco do Brasil

'Em mãos do Procurador Geral
tempo suficiente palia examí
na-lo até o dia seg,l!i'nte".
Ouvido depois o advogudo

Jorge Dyott F.ontenelle sobre

tado novo contato no mesmo o . mandado de Café'· Filho
tudo isso, um mal-entendido
que explicarei no encontro
que vou ter com o mínístro

Linhares. E' preciso, porem
o adiamento do "habeas-cor- rrízar que o '.'habeas-corpus"
pus", limitou-se ele, a decla- não foi retirado e tem de ser

rar o seguinte: "Ho]1'Ve, em I julgado sein demora".

PARTICIPARÁ DA CAMPANHA

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

_ Urgente - O governo pro

visório do general Pedro

Aramburo decretou ôntam a

dissolução do Partido Psro-

A DEMOCRACIA PARLAMENTAR
1.800 deputsdcs e 50 milhões de habi
tantes - na Alemanha Ocidental

/

As diárias dos deputados,
assim como as despesas de

BONN - Cada cidadão da

República Federal da Ale
manha ·tem de pagar, em viagem, absorvem mais d�
média, anualmente 88 (Pfen- metade da:3 despesas .elos par
'nig paTa·a mahutencão dos' lamentos. A die.ta Federal�
P1tt·lufuéh1:os. !\·St}l� 1n&des- '.c.oírl. os,_ seus Ji09-. clflputadps,
ta de 88 Pfemüg multiplica- Tepresentantes legais de 50

da pela cifra ele 50 milhões milhões de habitantes, com

de habitan.tes dá o montante missões extremamente am

correspondente a 1.800 de- pIas, custa ao todo 12,5 mi

putados na Alemanha Oci- lhõe's de marcos por ano.

dental. Se bem que está soma não

seja modesta, não se deve

esquecer que as despesas to
tais originadas pelos parla
mentos representam apena'S
0,13% .de todas as deSPesas·
do Estado. Não se paga, por
tanto, demasiado cara uma

democracia de bom funcio

namento, se bem que talvez
tambem funcionasse com

despesals bastante inferiores.
Estes dias d e u-s e pri
meiro passo neste sentido,
propondQ_ a redução da Die

ta Federal em Bonn de 509

para apenas 100 deputados.

E' compreensivel que seja
a Dieta Federal a entidade a

gastar a soma mais eleva
da. No último and orçamen
tal em que incide o inquérito
do Departamento Federal da

Estatistica, as despesas tota
lizaram 24 milhões de . mar-

Hans Bursig

PREFEITO DO
D.FEDERAL

REINA ORDEM

Os quartéis do Exérúito, RIO, 2 (V. AJ - "O Bra-

na guarnição desta capital, si! está, em calma de norte

permanecem de prontidão, a sul, de lClste a oeste"
com a sna tropa a postos. de�larou hoje aos jornais, em
No Quartel-General da Zo- seu gabil)ete, o gen. Magessi
na Militar do Leste, o seu Pereira, chefe de Policia do
comandante, general Odilio Distrito Federal. E comple
Denis, acompanhado 'do. seu tando seu pensamento adu

Estado-Maior, tendo à fren-
I
ziu: "O Brasil, em suma, es

te o general QswaldQ de A- tá:. 't_rabalhando em paz".'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Mês de Dezembro
3 sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua João

Pinto.
4 domingo - Farmácia Moderna - Rua João Pinto.
10 sábado (tarde) - Parmácía Santo Antônio'- Rua

Felipe Schmidt, 43.Gerente: DOMINGOS •. D.
AQUINO 11 domingo - Farmácia Santo Antônio - Rua Fe-

lipe Schmidt, 43.
17 sábado (tarde) - Farmácia Catarinense - RuaL:lrll. 'I'rajano,
18 d?mingo - Farmácia Catarinense � Rua Trajano.
24. sabado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua 'I'ra-

jafo.
.

\ 25 domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.
31 sabado (tarde) - Farmácia Esperança _ Rua

Conselheiro Mafra. •

�"O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias' \

Anc. Cr' 170,00 Santo Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmidt
'

Semeatre : Cr$ 110,00 43 e Trajano. '

NI" Interior
Ano Cr' 0,00

,

A presente tabela não poderá ser alterada sem pré-Seme�tTe .' Cr,nO,OO VIa autorização dêste DepartamentoEsta. R�partição, p�la rêãe de viveiros florestais, em �:u::i�i�:::,dl!��'!noPo:i:át�u_ ' Luiz Osvaldo D'Acâmpora _ Inspetor de Farmáciácooperação, que mantem no Estado, dispõe de mudas e se- blicadoa, não lerão de' olvídoa. _.'
mentes de espécies florestais e de ornamentação, para for-, A direção. não le.re.pon••lilisa I DR. CARLOS ENGELSING
necimento aos l1,gricultores em geral, interessados no refIo- p.elos con.celto. Imitido. no. ar- Regressando a esta Ca it I .' br Consulto'I'I'OÜ&,OI "'lnado.. . pr a 1 ea 1 e seu
restamento de suas terras, além de prestar toda orien\.àção a partir de 2a. Feira, dia 31

.

técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob- ,Rua Deodoro - Florianópolis
tenção de empréstimos para reflorestamento no Banco. do lNFORMAÇOES
Brasil, com juros de "I% e prazo de 15 anos; . UTElS

Os interessados em assuntos 'florestais, para a Gbten� --o-

ção de maíores selarecímervtes e requererem autorizaçã...

I
O leitor enco_ntrad, nQ

.•
'lI co-

.

• luna, ill:formaçou ,qq.e nlC .it&.
de Iicençapara tJ'lelmada e derrubadas de mato, devem diàriamente e d.a imediato:

I dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou díretamen- JORNAIS 'l'elefu�
,

t R t'
-

it d à S t D- O'
/

6
O Estado , .• . 1.021

_
-�._------------------ e a esta epar içao, li ua a rua 'ln Oi.

_
urnont n • A Gazeta ..........••...• 1.6116

P�'I$ l"1'JN'<.if..\·<, COJ lem �e���::';��47\) -- Caixa Postal, 395. �itr�:d:�eT����.:::::::::: ::�i�

$
Imprensa Jficl.l ..••.•.. 1.688

.

. �

t'
j Endereço telegráfico: AgrisilT� _. FlorianópoUs, S. C. HOSP1�AIS

Carld.ad�:

""
l/ ,AI it.q..fS:f.�

V
��:�;::iW .:::::::::::::: ::��:

,

'?+E-'
.

," OUIlA/'fTE TODO DIA�,
.

iagem" com segurança, ��li��rR����.:::::::::,::: ;:�:�
/

'" i4 SãO' SebO'.tlAo (c••• el.
r . nos I/lInFJOtií:., .\ ld Saúde) I.UI

I 1.�

�
,�, ,.J � fil<L J ,�t e rap1. ez '

M�!:rn��:�:a ��u��.. ?��� 1.111

%'.,Dft�'-�;��t� .

so NiipIÕO°�:S�8iiiliBiiO: DO 'I�!��;����;: ::�
� llP.� I Florianópolis - Itajaf - Joinville � Curitiba Policia (Sala Comi8l.ário 11.018'II?

.1 .

I'
Policia (Gab. Deleitado).. l.ill4

� � COMP,,\NHIAS D."

Age'"ncía :
Rua Deodoro esquina:da TRANSPORUS

/-·P-OE......__...'-V-E'�-T-IB-UL-a·-OE-S-
Rua.Tenente .Silveira i�tu�=:td�'s�i':::::::: ::���. .

\

P.ualr ...•..••.....••..• l.i51.

-

.,._-- v
. \ 112i,

.

'_, ._
. arlfl •......•.....••••.• .

Lóidl Aéreo 1.401
Real .....• , • . • . . . . . . . . . • 1.li8
candínavas

.

• • • . • • • • • • .. • 1.100
HOTÉIS
Lux •.021

rMage�ti'c" : ::: : : : :::: ::::: 2.276
Metropol ...........•..•. 1.147
La Porta 8.321 DR. VIDAL DU'(RA FILHOCacique .' .........• \ . . • 1.44' .

Central . . . .. . . . . . . . . . . . . �.694 MÉDICO DE CRIANÇAS
Estrela •................ 1.171 Consultório: Felipe Schmídt,
Id I • li. 38 (das 14 às 17 horaa)E;TR�iTO

.. .. . ••.•.

Residência: Tenente Silveira, Branco, n. 42.

Diaq'll•..... � '......... H 130 (F"'ne ;U�5) Atende chamados
--------------------------------------

'l\latrícula: Livraria Lider, até 31 de agôsto,
:1nfqriuações:' Local acima ou pelos telefones 2316 e

8661.

�nício da:p aulas: 1 6e' setembro.
.�----------------�-------------------

INDICA�DOR 'PROF,SSIONAL\
DR.

ROrg;;ASTOS
Com prAtlc. no Koapltal S&.
lo'rar.dlco de Aul. e.a ":lllta

C.a'! do Rio de J.uel�.
CLINICA MÉDICA
CARDlOLOGlA

COlltultório: Rua Vitor .el
reles, 22 Tel. 26711.
Horários: Sejtundaa, Qu..rtal •

Sexta feirai:
Dus 16 às 18 hora•.
Residência: Rua Fdipe BcJa.

midt, 28 - 2° .ndar, .p$. 1 _

Tel. 1.002.
.

DR. WALMOR ZOJOR
GARCIA

Dlplolillll.. oel. "aeu!"'. Ra
ch._1 40 M<MI1C!l.. III. tJ..aYIA

.!d,,<te d...r.al1
EIA.terDo por CODcano llli) Ma

tezonld:ate-Eecol.
(Sl!Inl'C. do Prol. OcÚ..fI�'"

drlcue. Um.)
1b-IJlt4llrno do Serviço d" Ctrar
ela •• 1I0.pitcl L .A. P. L T Co

tio RIo fi. J••elr8
.

r---
Médico dO' Hospital de Caridade DR. HENRIQU. PRISOOe da Maternidade Dr. CarlOl

Corrêa PARAISO
DOaNçAS D. SINHOllM - HllDICO

PARTOS _ OPBRAQOJla Operaçiie. - Doenç.. d. Sa-
Cana: Ru. JoiO' Pinto n. UI, nhor.. - Clínlc. de AdaltOl.

da. 16,00 la 18,00 llo"5I. Cura0 d. li1JpeeialiuçAo no
Pela' manlll .ten'. dil- .Hospital 110. Slrvidor... .0 .1_
riament. no Ho.vital d. tadO'.

.

, Carid.de. (Serviço do Prof. I.riano ••
Residência: And:rade)
Rua: General Blttlln(!ou" n. CO'nsulta. _ Pela manll.l .0

101. Telefonl: 1.6111. Hospital de Cuid.de,
----__,,....'-- ....----- A tarde da. 1610 hI em dlan-

DR NEwTON te no con.ultório ,:aua NUD.•'
DR. AN'l'ONIO GOMES OE

D'AVILA Machado 17 :l.quillll •• Tlra- ALMIlIDA
CIR RGIA GIIBI

. dentes. 1'eI., 2766 ADVOGADOU '.L. I Residencia _ 1'11. ,Pr..l"nte !l.crit6rio e Relic!enclalDoenç•• de Sen)lor&. - Proel.. Coutinho ., Av. Hercílio Lu., II100�ía - Eletrlehl.de MUlt. CLINICA Telefone: 1146 .Con!lultório: Rna Vitor .11- de"ele. n. %8, - Telafone: 1307. OL11'08 OUVIDOS lU. .RUó
.

Consultai: Das 11 Ilor.. em ]I GARGANTA
dIante: . DO

. Resulêncla: FODe, '.411 DR. GUERKEIRO DA J'ONS.CARua: Blumenau n. 71. Ch f d S
.

d 01'OJtlDOENÇAS DO APARBLHO DI-
il e Q. ervlço e

.

-

GEStIVO _ ULCIlRAS DO .5-
NO dO' Hosptal de FlorianópoUI Formado p"I. Faculd.d. N.d'
Possue a CLINICA OI APAll.- n.ol de &.edicina Unl'ieraid.d.TOMAGO 11 DUOD.lNO, J.LlIB- LHOS MAIS MODlIRNOS PARA do Braan .

.

GIA-DERF-ATOLIJGIA )I CLl- TRATAMENT" da. DOIllNNQAS RIO DJJ lANlIlRONICA ·G,AllLAL
da ESPEClALIDAD:I Aperfeiç!lamente na "C... lIe

DR. (fULlO PAUPI'l:z Consulta. -- Pila lDallU ao Saude São Iliruel"
-

FILHO HOSPITAL.
.

PI"lf. Fernando Paulino
.

.

• A TARDa - d••• a. • Interno por I -"lOS' do Semeo PUERICULTURA - PEDIATRIA - ALERGIA .INFANTILEx I�terno d. 10 ento.rn:arÚl n'''' CONSULTOltIO de 'Cirurgia I Consultório: _ Rua Tiradentes n. 9 .e ServIço di aralt:z:o-entero.oltia I CONSULTORI0 _ )tu. ítt4 I Prof. Ped:to dlJ J!buorada Santa Casa do RIO ds J.nelro
IILHEOS nO Z •• taglo por :. .no na ....ter- Residência: - AV.:Hercílio Luz n. 155 -:- Tel. 2.530.

DR. ARMANDO VAlJI.. (Prof. W.. B3l'�rdineUi). RE2IDENCI.\ / - J'ol1pe SCIl-1
aidade _ Dscola" Horário: _ Das 14 às 18 horas diáriamente.

RIO DE ASSIS
Curso

.

de n.:urolorl. (Prof. 'dt ° 113 T t 21t16 Prof. Otávio Roàriltuel LiL�a'Austregesllo). rol n e
Interno por 1 uno do I P nto

DR. MARIO WEN- Do. Serviços tle Clbúea W••tll Ex interno dO' Ho.plta! m.ter NlZ" Socorro DR. CESAR BATALHA DA SILVEIRADHAUSEN ela As.llitêncl. Municlp.l I B,n- nidade V. Amaral. DR. ANTON�O MO OPliJRAÇCIlSpital de C.rldaóle. DOENÇAS lN'fJ:IlNA' DE ARAGAO CLINICA DII ADULT l
4 I CLiNICA JU:DICA DJI CJlI:A.B- C<H·ação. llatGm.l'o, !uto.tlll.,

.

RIIUIA' ·OLOOI.l DOJlNOAS D. -lJlNE':úR.\S ,CLtNIOA IIJ!:DICA DJI ADULTOS. QAS II ADULTOS. f�lrado e vi.. bill.rlll. 1:tll', 6"a- CIRURGIA
O
T

dia
L

CONSULTAS: 1.0 }lo.pital de
• CRIANÇAS - AI.rria _ fIO. e útero.

l'
rtop.

Pi to 18 Ca.ridade diáriamente pela ma-
Conlultório - Rua Joio Pill- COlllult6t1o: Jitua,NllD.' llIl.- Coniultório! V).l' "11.'111.. Conlult�rlOl:7 �?::iamfni�. .

nhã.
to 10 - TeI. m. 'llla. eh.do. ri - Con.1l1,*� ••• 15 la !I. \ Dal U a.

SILb
I

d RilS1DJlNCIA: � ]t. a Daarto ,Con8ultal' D•• 4 ·ll II Ilo!'",. IS 1I0ral

ID8I
111 ã. 18 hor... Me'lOs aO'I. I OI

Shutel 129 _ Tele!.
,

1.288 -1Relidênci�': Rua ••w... 16- ll...idêncl.: Ru. 1I.recllli &;al- Re.idênci.: R•• Boc.hna I'. Res:
. B�a�u;;, lU. Florianópolis.

nior, 41. Til. 1.8U. . l�.rIll�, i _ I'OD": 1C71l1 Fon.: un. Fonl. .,

�
-_._,-_._-----,.__...-------- ...:.....:_----�--.-...----------------- --�----------

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

de fundo.

A
e 46,60

Uma casa e um lote a Avenida
Estreito

Santa Catarina -

Uma casa a rua 14 de Julho
Uma casa d ... madeira em Barreiros
Duas casas no Morro do Geraldo-Esti'eito
Duas casas e eum terreno para loteamento no Morro

do Geraldo .'
.

. Um lote na rua José Candido da Silva - Estreito
Dois lotes a rua Moura - Estreito
Dois Lotes no Bairro de Fátima - Estreito
Quatro lotes no centro da cidade
Quatro lotes em Londrina - Paraná
Tem compradores para casas em Florian6.polis des-

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

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

cipal.
ie lotes no Bairro Butiá.
Uma confortável Casa na Avenida Hercílío Luz.
Dois apartamentos (parte financiada).

PARA AS FACULDADES DE DIREITO, FILOSOFIa,
MEDICINA, FARMACIA E ODONTOLOGIA.

11

CU'R'SO!BOSCO

_.

DRA. WLAlJY8LA'fA
W.IlUSSI

I DR. l. LOBATO

! I'ILHO
Dce.,a. '0 .plr6111o reaJjll'.Urlo

TUBl1RCULOS.
RADIOGRAFIA. RADIOSCOPIJ.

DOS PULIIO.S
ClrurjC!a do Torax

Form.do pel. F.cIlIllad. Nlielo
nal lIe )l«edlclna, TI.loloal.ta e

TllSlodrurjClio do HOlIl_lSal K..
rim "Jl..�

Cuno cfe elpecliaUeaça. lIola
S. N. T. h-hlt..r." o IIx"'l.'Illa
tente lIe Cir.rri. ... Pr.' o,.

'GulmarA.. OlICli;.
•

Cona: Felipe Scl1lDidt, '11 -

Fon. 11101
Atende em Ilora mareal!i" •

Rei.: - EUI ••tne. l'llnlor,
80 _ Fone: !l91'

.
.

DR. ANTONIO DIB
MUSSI

- m�DlCOS
CIRURGIA �LtNICA
G:lRAL-PARTOS

derviço complGto e. upeei.!i
"..do d.. DO:lNQÁS D. SlL�HO
RAS, CO'IL moderno. m�tod(l. ••
diagnóatico. e tutM�flnto.
SULPOSCOPIA - HISTJ!lJ!O -

j:lALPINGOGRAFIA _ lill'.!'''· 0-
LlSIO BASAL

. . R.dloterapla pOlr o.... e.riu
EletrocO&lI:lIlaçlo - Mal.. .JUra
Violeta e Infr. Ver"lleDle..
Co:;:IIJultório: Rua Trajano, n. I,

10 and,ar _ .dificlo do ][oIlt.plo.
Hor,l.riO': D•• II i. 11 lI.orat -

Dr. :kaSSI.
Da. li ã. 18 Ilor.. - Dra.

aUSSI
Relidancla. A'f8J11dRl ;r:rom-

pOWllk,., 84.

DR. Yl.MAR CORIUlA
CUNICA MÉDJCA

CONSULTAS dlll 10 - UI Ilo.
ra•.

Rua Tlradent" :i '_ Fone II.UIí
'

DR. JOst TAVAPd:S,
lRACEMl�

MOL:lil'STIAS NllIRVOSAS Ilil
.MJilNTAIS - CLINICA GIllU,L
Dr Serviço N.cion.l ti. Doen

ça. Mentai •.
Chefe dO' Ambulai � o ::, liUeic-

ne Mental
'

P.iqulatr. '0 llooplbl
Colônia Slnt'Ana
CO'nvul.otulipi. pelo �leno-

choque e cardi••oI. ln'lI::J.n "r.

pia. :y{aiarioterapia. PlIicotlra:'!:l.
CONSUL'l'AS: "'erç.,' e Qui"

ta. dai 11 à. li llorA� �'\:.K
(m5.nlli)
Rln Anita G.rib.ldi, '!lq!n�_

de (,,,neral Bittllncoun.
R1ilSIDBNClA. llva BCH,,-l(l'fa,

139 Tel.2901

-----_._---_ .._---

DR. JúLIO DOm
VIEIRA
JI&DICO

.SPJlCIALlSTA •• OLHOS,
OUVIDOS, NAIU� • GARGANTA
rRATAIIINTO • OP••AQOr.3
lnfra-V,rlllleUto";'" N.bQ,U••• -

,

Ultra-Bo�
(Trataa.ate ti. al••lllta llftII

_!IIeraçAo)
Anllo-reU.onop'a - 1tec:.U. ti.
OelllOl'- 1I0000er.. �'

.

"••e...
lIe Ot.-al.ol.rt...l•._ (talee

•• I:8ta••'
HOl't.rio da. • àli II AlIDr.& e

.

el'lII 18 1. 1;: Ilor...
Conlultório: - Ku Vi"' jIti

r.l.. II - )'on. ItlU.
R... _ )tua Sio lor,. ai

'on. 1411.

I

HlNISTI:RIO D& AGRICULTUkA
SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA FLORESTAL
REGIONAL·

""CORDO" COM O ESTADO DI!i

SANTA CATARINA
A V I S O

A Delepcl. Florestal
.

Regiona.l,
no sentid6 4e coibir, ao máximo POlI

sivel, alll queimadas e derrubadas de l.R��U, afim de Impe
pedir os desastrosos efeitos econômicos u ecológicos que
acarretam tais práticas, torna püblícu e chama a atenção
de todos os proprietários de terras e lavradores em geral,
para a exigência do cumprimento do Código Florest.al
(Deer, 23.793 de 23-1.-19�4) em todo o Estado.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO
Nenhum proprietário de terras 00 laY1'ador podeu

proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar.
com antecedência, n neeessaría licença da autoridade flo
restal competente, conforme dispõe o Código Florestal em
seus artigos 22 e 23, respectívamente, estande os infratores

sujeitos a penali�ades.
&EFLOREST�NTO

!SSTNA1URAS ,

Na ,Capital .

ESI'ADO'
...... I'.

A.OIIINISTRAÇ,.i.U '

Reà.1lçlo e Oflcha.I, l rua COD
eeLbel.ro Mafr., II. lSQ Tel. 1022
- Cx, POBtal' 11••
Diretor: RUBJlNl .... ...;A.OS.

o

Kepreeenta>lt.a:
Repreaentaçõ... A. B.

Ltda.
Rua .3lnaG.Dr Danta., 40 _ iO

andar.
Tel.: 22-51iZt -- Rio ii. Jan.lro.
Rua 111 de Novembro 128 1°

andar 181a 111 - 810 Paulo•

18AHCOdeC�fbITO POPULAK�.� AGRICOlA I I

�cJ�,16
.. ,

f'I,;ORlANOPOLIS ':" Sio..eôró.rln6,

MARIO DE LARMO
CANTIÇAO
MI:DICO

CLíNICA DE CRIANÇAS
ADULTOS

Doenças Intern.a.
CORAÇAO - FIGADO -

:tUNS - INTESTINOS

'" Tratam�n.ti) moderno da
.

SIFILIS

Cons�tltór!o - Rua Victor

MeireJles, 22.
HORARIO:

Das IS às II bora••
Telefone: Consultório-

8.415

'FARMÀCIA DE PLANTA0

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO-DENTISTA
Clínica - Círurgfa

PROTESE: - Pontes Moveis e Dentaduras em
Nylon.

DIATERMIA: - 'I'ratamento de canais pela alta
frequencia.

Raios X e Infra-Vermelho
Consultório e Residencia: R. Fernando MachadonO. 5 - Fone 2225

.

.

Consultas: das 8,00 às 11 horas e das 14,00 às .18horas.
rExclusivamehte com hora marcada.

_DR. ANTONIO BATISTA.
JUNIOR

CLINICA .ISPJ:CIALIUDA DlI
CRIANÇA!

Con.uu.. d.. ti ,. 11 hor••.
.Ret. e Con•. ;P.dr••il'u.lhlllo.

12.

ADVOGADOS
DR. JOS1: MEDEIROS

VIEIRA
_ ADVOGADO -

'aix. I P... tal 110 - naja!�ant. �C.t.rinlil.

Dr.Constantino
Bimatos

MEDICO CIRURGIAO
Doenças de Senhoras

Partos ._ Operações - Vias
Urinárias

Curso de aperfeiçoamento
e longa prática nos Hospitais

de Buenos Aires

I CONSULTO'RIO: Rua Fe
lipe Schmidt, nr. 18 (sobra
do). - FONE 3512.
HORA'RIO: das 15 ás 18

horas.

DR. CLAMO G.
GALLETTI

- ADVOGADO-
Rua Vitor ••Irel.. , 110.
tON.: '1.4118 - Flori.nópollll

Avenida RioResidência:

Dr. Lauro Daura \
I Cllnica Geral

.

. Espec.ialista em moléstias de S�nhora. i' via. urillá
rIas.

Cura ndical das infecç"€!! 8}t'udaa e croJl1caa, 40
aparelho "enito-urinário em "mb08 ·os aexo••

Düenças do aparelho Digestivo e do ·si.temA ••"0.•.
Horário I 101í ás 12 e 21;2 ás 6.
Consultório: R. Tiradentes, 12 - l0. AlIdar - FODei

3246 - •

Residencia: R. Lacerda COUtl11ho.
do Espanha) - Fone: 8248..

I
13 - � (Chácara

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

Rsidência: Rua Jod do Angustia-Complexos-Insonia-Ataques-Manias-Proble-Vale Pereira 158 - Praia mática afetiva e sexual.
da Saudade - Coqueiros.

Lavando com Sabão

'C)irgem Esnecia lida,d,ev I' c:.f>.�yfllCtA1
da: Cla. WITZIL .IDUITlllL1-JOlnlllle" '(dll!l'bcaf!8111Itrad8)' ESPECiÃi!OADE I,. economiza-se .empo.;...e- �

10 elr�__,__

'

_
. .;._'-":--__---;-__�--:---_

------����������======��������:=�======:::::::-:-:-�.,:-:-��-�-==�-�--__-��_-__-�' � _L��_--,-,------- r

DR. NEY PERRONE
MUNO

Do Serviço Nacional de Doenças, Mentais. PSlquiátra "' ..c
do Hospital-Colônia Sant'Ana.

.

CONS'ÇJLTÓRIO - Rua Trajano, 41 - Das 16 às 17'
horas.

RESIDENCIA - Rua Bocaiuva, 139 - Fone 2.901.

DR. lAtJRO CALDEIRA DE ANDRADA
.

CIRURGIÃO-DENTISTA
CONSULTóRIO - Edificio ,Partenon

sala 203 - Rua Tenente Silveira, 15
Atende diáriamente das 8 às 11 hotas.·
3as e 5as das .14 as 18 horas. - 19 as 22 horas.
Confecciona Dentaduras e Po�tes Móveis de Nylon

20 andar

. DR. ÁLVARO DE CARVALHO
- Médico de Crianças -

Cirurgião Dentista
Cllnlca de Adultos e Crlançaa
Raio X
Atende' com Hora Marcada
Felipe Schmidt 39 A Salas 3 e "

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Socíais
SONE'rO

,

J

ARNALDO DAMASCENO VIEIRA

No turbilhão da viela quotidiana
Há sempre um rosto oculto de mulher ...
Há no tumulto dá existência humana
Alguem que a gente quis e que ainda quer.

E numa sêde de paixão insana,
Cego e humilhado, aceita outra qualquer,
Mas sem íntimo ardor, de alma profana,
Porque a alma nem acordará sequer ...

E vão passando assim, por uma,
Mulheres e mulheres, como vieram,
Sem depois despertar saudade alguma ...

Triste de quem como eu vê que infeliz,
Teve todas aquelas que o quiseram, "

Mas nunca teve aquela que êle quis! ...
-0-

;_ sra. Carmem Figneredo
Fontoura, esposa do nosso

TEN RUBENS FIGUEREDO prezado conterrâneo sr. Mér
cio Sabino Fi'gueredo Fontou-

Aniversaria-se hoje o Te- Ira, funci-onário civil do Minis
nente Rubens de Figueredo I tério da Guerra, residindo em
Neves Filho do Exército Na- 'Curitiba;
cional, que' vinha exercendo -. sta. Maria de Lourdes
funcões na 16a C R e que aca- Lopes, filha esttemosa do sr.
ba de ser transferido para o Major José Lupercio Lopes.
Parque de Material Bélico,' - Jóvem José Carlos Daux
em Curitiba, para onde se- - sr. Fernando José Fer-
guírá em breve. reira Bastos
Oficial dístínto, muito re- - sr. Stravos Kotzias, do

lacionado nesta Capital ape- alto comercio local
sal' de aqui ter residido por - Sgt. Edmundo Bettini
pouco tempo, grangeando a Apoloní, do Exército,Nacional
estima de seus superiores, co- - sta. Suely Gouvêa, filha
légas '8 subordinados, o dís- do Tenente José Valéria Gou
tinto aniversáriante terá 0- vêa,
portunidade de apreciar o - sta. Ema Mancellos
alto gráu de estima através - sra. Liclia de Lourdes
homenagens que lhes serão Cláudio
tributadas, ás quais, com sa- ' ..............;....._....Ma�����u......_.�.......

ttsraçâo, Os de O ESTADO se HABITOS A ADQUIRIR
Frutas e legumes frescos

são alimentos. indispensáveis

ANIVERSARIOS

associam. -,

P·ELOS CLUBES
CLUBE RECREATIVO"6 DE JANEIRO'.'

- ESTREITO -,
Promete' revestir-se do. maior brílhantísmo a

noitada dançante que O' Clube Recreativo "6 de

Ja�eiro" tem programa:da para 10 do corrente,
cO'm inicio ás' 22' horas, SO'h a denominaçãO' de
"FESTIVAL RON MERINO".

Trata-se como já dissemos em nota anterior,
, de uma festividade' (IUe cO'ntará com a colaboração
de Bebidas MerinO' S. A., representada nesta praça
p.ela firma Germano Steil1 S. A. da ql1!al é esforça
do gerente o Sr. Elpidio, Machado.

Dentre as atrações; llO'demos citar um "show"
com a participaçãq. de. jovens frequentadoras do
apreciado Clube, a,�m da colaboração de elemen
tos do RádiO' FlorianópóH-tano.

Não alimeI1tam�s
.

dúvidas· sôbre o êxito da
festa programada e' vamos até ao prognóstico de

que, a si,mpática sociedade· do Estreito, viverá uma
de suâs grandes noites.

1) A 15 nünutos do centro da cidade!
2) Sit'ua'çáo topográfica excepcional!
3) Unidade de direção!
4) Seléção na venda de lotes!
5) 'Vivendas de alto padrão!
6) Valorização imediata!
7) Assistência constante!
8) Banho de mar com qualquer ventol'
9) Unica praia arborizada!

10) Local preferido pelos turistas l
-Dez fatores que farào do

Bom Abrigo.
o melhor bairro de Florianópolis, dentro de pouco tempo!

Compre o Seu lote ainda hoje� para amanhã não pagar
muito mais!
---------------------------

Dentis.a para Crianças
. DR. JUAREZ PHILIPPI

.

Edifício João Alfredo - lO' andar.
Salas 1 e 2 - Rua Jerônimo Coelho, 1
Horárlo i 8 às 11 - 16 às 18 horas
Atende exclusivamente cO'm. hora marcada.

VENDE-SE

Paraninfa
Prof", Edmée Novais Vidotto.

Patrono
Sr. 'Helmuth Fett.

Homenagens
Secretaria da Educação - Mons.

bnellotto.
Pascoal GOmes Li-

Prefeito Arí Wagner.
Inspetor Haroldo Silva.
Vigário Frei Modesto.
Diretor Adyr de Araújo e Silva.
Profa. Aimée A. Gerent.

.

Profa. Maria Tel"ezinha Pi�heiro.
Profa. Alda. Maria Silveira.
Profa.
Profa.

Maurina. Espíndola
Selma Becker
Terezinha ,Abreu
Terezinha Turnes
'Valmira Rodrigues
Vandelina Rodrigues
Zidorina Sant'os, (Ora.do'ra.).

,,<d) \ 0 /
/��

.\ 'I

I NA PRESIDENCIA
DA COFAP O CORO-

NEL RUBEM
BRISSAC

RIO, 1 (V.A.) - presidente
Nereu Ramos nomeou ontem
o coronel Rubem Brissac.

presidente da COFAP, em su

bstituição ao sr. América Pa

checo de Carvalho; e o sr.

Manoel Francisco Lopes Mei-
'

reles, para exerCer o cnrgo de

Díretor-Geral do SAPS, no

lugar do coronel' Ciro, de
Abreu .

Por outro lado, o presiden
te da Republíca rejeitou o pe
dido de demissão do enge

nheiro Guilherme Leão de

Moura, presiderite da Fabrica
Nacional de Motores, maní

restando 810 demíssíonarto a

sua confiança e encarecendo
a necessidade de sua perma
noncía no posto.

Em outros atos, o sr. Nereu

Ramos concedeu exoneração
..,

ao sr. Carlos de Lima Ca

valcanti, de Delegado elo

Banco do Brasil Junto ao

Instituto do Açucar e 'do ;AI-3 DE DEZEMBRO
cool, nomeando,' para substí-

A DATA DE HOJE RÉCORDA-NOS QUE:
. tui-lo; o sr. Amaro Gomes

_ eh 1.535, em uma das praias da Guanabara" os Capi-
Pedrosa.

tãe's Juan de Ayolas e Galaz de Medrano execu�a-: .

'Designou, também o Che
ram a sentença de D. Pedro de 1VfetndO�a, profen�: Je da Nação, para. servirem
na vespera de sua chegada, aMes re-ae-campo

na secretaria Geral do Con
Infantaria Juan Osório teve a sentença de m?rte selho de Segurança Nacional,

'

por um sumário feito em segredo e a sua reveha e
os tenentes- coronei,s José

'. segunda o qual deveria ser mort? a punhalada�,.ou Iporfkio de

sou.z.a L.
obo e Luiz

estocadas, "até que a alma l?e sai�sse das carn�s " .d'e França Oliveira, d� Infan-
- em 1.615, partiu do Mar,anhao, afn� d� fun:dar um

'taria, e Ari .de Ab�eu Barretoestabelecimento no Para e que nole e a Cidade de.
"

.. '�,'..,
Belém, Francisco Caldeira Castelo Bran�o; I.-..M.�M'.,.M""'__�."';'-�"'.':"''''''''''''''''

_ em 1.636, a missão [asuítíca de Jesus-Mana, em Je- '

qué (atualmente Rio Pardo, no Rio Grande do Sul),
foi tomada, após violento combate de 6 horas, pelos
paulistaís de Antônio Raposo TaNares:

.

'

em 1.735, quando fi Colonia dia- Sacramento, de cuja
praça era Governador o General Antoni? Pedro ele

Vasconcelos, sofria constantes bombardeios do Go
vernador de Buenos Aires, Salcedo, foi morto um de

seus auxiliares, o jesuita bavaro Tomás Werle que
. dirigia os Guaraní's das Missões:

_ em LÍl22, nas linhas avançadas da Bahia travaram
se renhidos combates entre os sttiantes brasileiros e

as tropas portuguesas do General Madeira;
_ em 1.875, em NIce, faleceu Aureliano Cândido Ta

vares Bastos, nascido em Alagoas em 20 de abril de
1839: •. .

,__ ..

_ em 1.902, faleceu o republicano' dr. Prudente de
Morais que foi Presidente da República e que por
várias 'vezes, mostrou e pratícou severas Iíçôes clví-

•

sabia que.' • •

Uma residência em Coqueiros a rua José do Vale Pe ..

reira 203

Tratar a Rua Deodoro N. 7.

-PartIõ�1
AGENOR MANOEL'

i
TOMÁS CN,SToinO DE IAL�ES .

I

AS:IS ISRA.' SRA.,
Participam aos parentes e pessôas de suas relações I

o contrato de casamento de seus filhos Carlos e Nilma.
.

CARLOS E NILMA
CONFIRMAM

Florianópolis, 25 de Novembro de 1955:
�•••_._,-.,-"w•.__"",••••.""•••. - •••••••-.MI_-".-tI";;,.��."..ã...

-

........

Curso Normal Reginal
-Ivo d'Aquino)FAZEM ANOS, HOJE: à saúde: encerram sais e vi-

Recebemos e agradecemos, o seguínte :
- menino Gera.l-de-José,· tnminas: regulam a função Santo Amaro da Imperatriz, 12 de Novembro de 1955.estremaso filho do nosso con- do grosso intestino, corrigem A Diretoria do CUl'SO Normal-Regional "Ivo d'Aqui-terrânso sr. José G.L. carva- e previnem a acídosa.

no", desta cidade e os regentes de ensino primário de 1955,lho, alto funcionaria da Lívo-
têm fi horn-a de convidar V. S. e Exma. Família para as-níus & Cia.; Adote em suas refeições, slstii-em aos atos solenes da entrega dos ,cel'tific.ados, no- sr. Décio Demenack, resí previdentemente, ;fruta.g e
dia 3 de Dezembro, .às .20- horas, I;;,

dente em Campos Novos; V'erd�ras fr�seas. -.::_ SNES.
Lema

_-�J"J"__J"_�-�""" EDUCAR É EDiFICAR UMA NAÇÃO

AVENTURAS DO:ZE-MUTRETA
��_.�.�--��--�--�

Carlos Galhardo cantará no 1Você
p�óximo . �ia .9

Ma ls um grande artista nacional vai exibir-se' em
Florianópolis dentro de poucos dias. Carlos Galhardo,
cujos f'ans aqui são contados aos milhares cantará para
os radies ouvintes da Guarujá, no .dia 9 do corrente, sob
o patrocínio da "A Modelar", o estabelecimento melhor
sortido e mais afreguezado do Estado,

É mais uma magnífica oportunidade de arte e cul
tura que o grande estabelecimento proporcíonaráiá nos

sa população. É uma oportunidade de arte que coincide
justamente com o lançamento pela "A Modelar" de dois
importantes produtos, de marcas conhecidissímas e de
conceito firmado: os pianos BRASLL e os refrigerado
res BRASTEMP.

Tanto sobre os pianos Brasil quanto a respeito dos
refrigeradores Brastemp só se pode expender os melho
res encômios. Representam o máximo em perfetibiltda
de, eficiencia e qualidade, enquadrando-se com absoluta
exátidão, portanto, nos principias que norteiam ha mais
de 30 anos, os negocios da firma' concessionaria, pro
prietaria dos estabelecimentos "A Modelar".

Serão, portanto, os refrigeradores BRASTElVIP e os

nianos BRASIL os dois produtos, cujo lançamento pre:;idirá a apresentação ao nosso publico do grande Carlos
.ialhardo.

SABADO, 3 DE DEZEMBRO,
l� ela (lará à luz um filhO' e lhe' chamarás .Tesus, porque

êle salva,rá. O' seu povo elo;; seus, pecados. (Mat. 1 :21). Ler
Lucas 1:26-33.

Arací Arci da Silveira.. A históÍ'ia do advento de Cristo 'sôbre a terra é sempre
Maria de Lourdes Dobes. nova. Não perdeu nada de seu 'significado nem de seu inte-

PrO'grama I rêsse através do:s séculos. A'o contrário, cada Natal traz
Dia 3 consigo algo de novo.

Missa em Ação de Graças, celebrada na Igrejá Ma-I consigo algo de novo. Porque é o espírito de Natal sempre
tl'Íz, às 7 horas. novo? Não será porque é a história de uma criança recém-

Cerimônia da entrega dos certificados no salão Pa- nascida que traz ao mundo urna esperança nova? a história de. I' ,

20 1-0
.

uma criança nascida em circunstância humildes, contudoroqUla • as v. raso
1 - êanção das Normalistas. trouxe consigo uma grande promessa, nasceu para.redimir2 - Juramento dos Regentes de Ensino Primário. a humanidade de Iseus próprios males. ° 'espírito do Natal
3 - Discurso da oradora. é sempre novo porque os homens continuam carecendo do
4 - Discurso de despedida. renascimento. Cada Natal que Se sucede revela a sempre5 - Oraçã.o à Mestra - Nanci Nocettj. presente necessidade da continuação da obra redentora.
6 - Entrega dos diplomas. Assim o' Natal se eterniza com todo -o seu colorido de be-
7 - Discurso da paraninfa. leza e de novidade.
S - Encerramento com o Hino .Nacional. A noslsa fé e esperança é que no correr dos séculos a

FO'rmandos humanidade será salva de si mesma e integrada em Deus.
Amélia Ferreira O Natal é história de alegria para todo o mundo: O Sen,hor,Dalva Schürha us
Edite Ventura
Maria Abdala Ceci
Maria Zilda Folster Silva

,.llt

G IlP{f1'i 59:; ,

-------

PASSADOHOJE NO

ANDRE NILO TADASCO
-�-----

Cem a Biblia na Mão
«NO tenaculo))

na verdade, chegou.
ORAÇÃO

Oh Senhor, nosso Pai C'eleste, sO'mos-te gratos por nO's
teres enviado te� FilhO' para redimir o mundo. Que 1'eco

nheçamGs teu amor e alll'eeiemos tua bO'a vontade para·
com o,s homens. Ajuda-rios.a buscar a paz e a pI'osseguil'
nela. Em nome de Cristo·, o Prineipe da Paz. Amém.:

'

PENSAMENTTO PARA O DIA
O Natal é sempre nov-o porque o homem tem sempre

n�cessidade do amor redentor de Deus.
W. G. Prout (Michigan)

OUTRAS NOMEAÇÕES

·,1

SEAGERS
GIM

(!DIGA SIGA).
o) •• nos fares e em

todos os btu'es 1.•
•

CHURCHILL COM·
PLETOU 81 ANOS·

Londres, 1 (U.P.) - Wins
ton Churchill r'ecebeu milha
res de felicitações e presen
tes de toda,g as partes do

mundo, por motivo de seu

aniversano hoi e, em que
complétou 811 anos ele idade.
Entre os presentes, figurou

uma cópia miniatura de um
retrato de Chul'chill pintado
pelo presidente Ei:senhower.
O grande estadista pensa

passar s'eu aniversário tran
quilamente, mas a reação po
pular f-oi tão calorol?a, que se

viu forçado a posar para os

fotografas frente a sua resi
dencia e a agradeeer 'publi
camente a· t.odos os que o f'e-I
licitaram.
.Ao mesmo tempo, Chur

chill não se e,squeceu de en

viar por sua vez urML mensa

gem de f'elicitação a. Chris
tian Bamke, o homem mais�
velho da Dinamar:;a que hoje
também está de aniversário, (

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Amanhã Dois logos Pelo Ca.mpeonato
COM A SAlDA DO DELEGADO DE POLICIA DA VIL� DE HENRIQUE lAGf QUE'FOI 'SUBSTITUIDO PO� UM EtEMENTO
DA POLICIA MILITAR, OS ESPORTISTAS DAQUELA lOCAlIDAD'E VOLTARÃOAPRESENCIAR JOGOS DO CAMPEONA
TO�DA CAPITAl. ASSIM E' QUE EM REUNIAO ANTE-ONTEM REALIZADA NA SEDE DA F.C.D., fiCOU DECIDroo QUE'
AM·ANHA o PAULA RAMOS ENFRENTARÁ lA'�O IMBITUBA, ENOUANTO QUE N,ESTA CAPITAL o FIGUEIREN.SE

ENfRENTARA' o ATlETfGO
. 1�'_�;���_. _ _.._��·::1e· '�

0'-0 E,sta.do Esportivo'
.................H _••••__••••••••••••••••••••••••�••.,�•••••, ,.."••••••••••--••••••••••••••••••••••••- ..

,
. -�. �

,

.

Sadi (Guarani) 1
Amorim (Avaí) '......... 1

RECORDISTAS DE TENTOS NUM Só JOGO
Lauro (Atlético) com 3 gols;
E'rico (Eigueirense), Lauro (Atlético) e Wilson (P.

!:tamos), com 3 tentos.

, A�TILHElROS NEGATIVOS
Teodoro, elo Atlético, a favor do Imbituba.
Valéria, do Paula Ramos, a favor do Avaí.
Bonga, do Bocaiuva, a favor do Avaí.

ARQUEIROS VASADOS
Soncini (Atlético)

'

.. �6 vezes

Leio (P. Ramos) " 15 vezes
Amaury (Tamandaré .'. 15 vezes

Argentino (Tamandaré) 14 vezes
Domí (Guaraní) 10 vezes

Luiz (Bocaiuva) 9 vezes

Alcides (Avaí) 9 vezes

Capaverde (Imbituha) 9 vezes

HéJ,j.% (Bocaiuva) 9 vezes

Oswaldo (Bocaiuva) 6 vezes

Norton (Figueirense) 6 vezes

Paté (Guaraní) 5 vezes

Walter (Guarani) .

Tião (Imbítuba) : .

Isaias (Guarani) ,
'

.

Almir-o (Tamandaré), em 49 minutos .

Itamar (Tamandaré}, em 41 minutos .

Dino (P. Ramos) .

Jaime (Avaí) .

Alexandre (Imbituba) .

Fausto (Avaí) ; '

.

Wilson (Figueirense) 1 vez

JOGADORES DE MINAS, RIO GRANDE
DO SUL, PA-RANA',�B�HIA E PERNAM
BUCO PARA FORMAR A SELEÇAO QUE

IRA' AO PAN-AMERICANO
RIO, 2 (V. A.) --:- O sr.. - "Foi por êsse motivo

Sílvio Pacheco, presidente 1- acrescentou o presiden
da Confederação Brasileira te Sílvio Pacheco _:_ que' a

de, Desportos, em palestra CBD resolveu enviar tele
com a .repcrtagem do "Diá- 'gramas as entidades de Mi
rio de Notícias adiantou nas Gerais, Rio Grande do

que os jogadores dos cha- Sul, Paraná, Bahia e Per
mados "grandes" clubes, do narnbuco, que indicarão cin
Rio e de São Paulo não se- co jogadores de cada, sendo
rão convocados para a for- três elementos de defesa e

,mação do selecionado brasi- dois de ataque para os treí-
leiro que irá participar do

Campeonato Pan-Americano
a ser efetuado em México.
City, em março proxrmo.
Frisou o dirigente cebeden
se que a seleção brasileira
será organizada 'com a

maioria de jogadores dos
Estados, incluindo-se, no

entanto, alguns elementos
dos chamados, clubes "pe
quenos" do Rio e de São
Paulo. i valho.

nos que serão levados a

efeito em São Paulo, a par
tir dó próximo mês de ja
neiro. Os ensaios serão ori
entados pelo técnico Vicen
te FeoIa que será o treina
dor do selecionado brasilel-
1'0 ao Pan-Amerícano, face
ao impedimento de Flávio.
Costa, com supervisi\p do
sr, Paulo Machado de Car-

..........................................
,,_F ��

O'Turl
,
Por AREÃO JÚNIOR) tecendo' com URUBICí e

Analisando o programa ENCANTADA.
da reunião que será efetua- 4°. PÁREO _

da amanhã, vamos observar, MINUANO, se repetir sua
o seguiu te: última carreira, não tem

l°. PÁREO para quem perder, enquan-
DAMA DE OURO, vem to ESTERLINA e LURDI

de expressiva vitória. na NHA deverão lutar pela
turma, muito bem secunda- formação da dupla.
da por Ventania. DÍAMAN-
TE vai de Noê e Gaúcho le- -

5°. PÁREO
va 50 quilos. Dificil prognosticar o

>

2�. P.AREO vencedor, porquanto há um

Mesmo com, 48 qu ilos, patente equilíbio de fôrças,
PRINCESA poderá repetir, onde aparecem com desta

enquaato ASA NEGRA, des- que: PALlVIEI\RA, MAR-,
cendo à turma,' poderá SU1;- RÉCA, PIALLO\ e SOBE-
.preender. CIGANO e DE6- RANA, Entretanto, por já
TROIER' estarão na expec- ter vencido no Hipódromo,
tativa,

J optaremos por Palmeira pa-
3°. PÁREO

'

'j ra a ponta. ICALONGA, vinda de duas' , -;0--
belíssimas' vitórias, está em Amanhã, a partlr das 13

'

condições de repetir, apesar h01''1,8" haverá pr' ibus espe
da turma ter ficado mais dais 'para o Hipódromo da
forte. ALEGRETE melho- "i�ssacada, sain do de perto
rou bastante, o mesmo acon- do Miramar.

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

JA' CAMPEÃO REGIONAL DE BOLÃO
O CLUBE DOZE DE AGOSTO

f
-

Dando prosseguimento ao Pf�SSI
Campeonato Regional de LANCE

. Bolão, patrocinado pela Fe- Com o "resultado havido
deração Catarinense de Bo- na noite (23.11.55) ti, sele-
) chas e Bolão defrontaram- ção do Doze de Agosto já é
se nas canchas do Clube campeã "regional" do C01'-'
Doze de Agosto rc.r.c., as rente ano, embóra ainda ti

seleções daquéla' Sociedade vesse um compromisso 'com

e do Barriga Verde, saindo a Soco Carn. Granadeiros
vencedor nas duas partidas da Ilha, nas canchas daqné
a seleção do Doze de Agofl- la Sociedade" o qual foi rea
to, pelas co�tagens de 475 a lizado no dia 28 do' corrw-
465 e 487 a 376 pontos. te.

O maior bolonista da no i- No individual CaIU 80 Dó,
tada foi PAULO com 182 las jogadas continua na

.pontos, seguido de MECK frente o bol@nista 'EURICO
com 131 e Amin com 12H com 526 pontos, seguido de
pontos em 20 bóias. ARLINDO com 517 pontos

e NELSON com 514 pontos.
Em 60 bóIas jogadas está

na liderança o bolonisra
'- PAULO com 4,33 pts. segui-1

do de ARI com 42:1 pts. e

CAl'fTIDIO com 418 pontos
e WALDEMIRO com 414

Componentes, do Clube
DOZe são os seguintes:
AMIN
CAR'DENUTO
BECK
ROSATO
MARIO, pontos.

NOMEROS �O CAMPEONATO
CITADINO DE PROFISSIONAIS

PARTIDAS REALIZADAS
Pa\lla Ramos 5 Guaraní a
Imbítuba O x Bocaiuva O, em Henrique
Atlético 4 x Paula Ramos 3

Figueirense 4 x 'I'amandarê
,
O

Avaí 4 x Bocaiuva 1
Atlético 5 x Guaraní 2
Imbituba 5 x Tamandaré O

Lage

Figueirense 3 x Paula Ramos 1
Atlético 2 x Avaí 2

Bocaiuéa 4 x Tamandaré 1
Guaraní 2 x Figueirense 1
Paula Ramos 2' x Imbituba 1
Avaí 2 x 'I'amandarê 1
Atlético 1 x Figueirense 1

Paula' Ramos 5 x Bocaiuva 2·
Imbituba 3 x Guaraní 1

Figueirense 1 x Avaí O
Paula Ramos 2 x Tamandaré O
Bocaíuva 3 x Guaraní O
Imbítuba 2 x Atlético L:
Avaí 2 x Paula Ramos 2

Figueirense 2 x Imbituba 1
Guaraní 1 x 'I'amandaré O

Avaí ,3 x Imbítuba 2
Bocaiuva 2 x Atlético L:
Avaí 2 x Guarani 1

Figueirense 4 x Bocaiuva 1
Atlético 2 x Tamandaré 2

2° TURNO
Paula Ramos 5 x Guarani O
Bocaíuva 5 x Imhítuba 4
Paula Ramos 2 x Atlético O

Figueirense 7 x Tamandaré O
Avaí 2 x' Bocaiuva 1
Guaraní 4 x Atlético O
Imbituba 2 x Tamandaré 1
Figueirense 3 x Paula Ramos 1
Avaí 6 x Atlético 1
Bocaiuva 4 x 'I'amandaré 3

Figueirense O x Guaraní O

CLASSIFICAÇÃO
lO. lugar - Figueirense e Avaí, 4 p. p.
20. 'lugar - Paula Ramos, 7 p. p.
3D lugar - Bocaiuva e Imbituba, 9 p. p.
40 lugar - lugar - Guarani e Atlético, 13 p. p.
50. lugar - 'I'amandaré, 19 p. p,

'

OS ARTILHEIROS,
E'rico (Figueirense) .

Sombra CP. Ramos) ..................•
Wilson (2. Ramos) � .

Fernando (Avai) .

Lauro (Atlético) .

Carlito (Figueirense) .

Pitola (P. Ramos) : .

Jair (Bocaiuva) .

Oscar (Imbituba) ; .

Zacky (Bocaiuva) .

Nery : (Tmbituba) .

Armando (Bocaiuva) .

Cavallazzi (Atlético) .

Valéria CP. Ramos)
'

" , .

Cobra (Bocaiuva) .

Victor (Atlético) ..........•....... ; ..

Jacó (Avaí) ' ..

Chadéco (Imbituba) C .

Nizeta (Guarani) -. ...................•

Professor (Imbituba) .

Lando (Imbituba) .

Ari (Guarani) .

Dedéco (Guarani) •.•� .

Alemão (Eigueírense) .

Rodrigues (Bocaiuva) .

Bolão (Avaí) , , .

Walmor, (Figueirense) .

Niltinho (Avaí) .

Antoninho (Guarani)
'

.

Zézinho (Guaraní) '

.

Vico. (Avaí) .' ...•.....................

,Ney (Tamandaré) .

Nenem (Bocaiuva) .

Oládio (Tamandaré) .

Raql '(Bocaiuva) .

Jair (Turrian daré) .........•..........
Dilney (Atlético) .

Alípio (AvaO .

Caréca (Atlético) -

.

'rião (Guaraní) .

David (Imbituba) .

Loló CAva0 : ..

Hercílio (Avaí) .

Betinho (Figueirense) '. '.' .

Adã.o (rramandal'é) .

Joquinha (Tamalldaré) .

Tainha (Figueirense) : .

Fernando CTamandaré)
-

.

Pacheco (Figueirense) , .

CINE SÃO JOSE
As 3 - 7,30 ,..:_ 9,3tlhs.
Joseph COTTEN - Cori

,O EXPRESSO DE PEKIM
ne CALVET em:

Cine Noticiario, Nac.
Vitória, Filmes. 'Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos

\

·1:��BDl.··
As - 8hs.

Walter PIDGEON
Greer GARSON em:

O MARIDO DE MAMÃE
technicolor

No Programa:
Cine Noticiaria. Nac.

Preços: 9,00 - 4;50.
Censura até 14 anos .

As 4 - 8hs.
10.) CIDADE ATóMICA
Com: Gene Barry

20.) VALENTIA RURAL
- Com: Charles Starret

3D) A LEGIÃO DO ZOR-
RO 11/12 Eps.
No Programa:
Noticias da Semana. 'Nac.

Preços: 7,00 - 3,50.
Censura até' 10 anos.

As 5 - Shs.
Joseph COTTEN - Corí

ne CALVET em:

O EXPRESSO DE PEKDI
No Programa:
Vitória Filmes. Nac.
Preços: 9,00 - 4,50.

5 vezes

5 vezes

4 vezes

2 vezes

2 vezes

2 vezes

2 vezes

2 vezes

1 vez

. As - 8hs.
O CAPITÃO PIRATA

technícolor
Com: Jeff Chandler

Susan Ball - Scott Brady
No Programa:
Reporter na Tela. Nac.

[Preços:
7,00 - 3,50 .

.

Censura até 1.;1 anos.
'

.......d••e �

(Vende-se

PENALIDADES' MAXIMAS
Convertidas em gol

Pitela, no .iogo Paula Ramos x Atlético.
Vico, no jogo Avaí x Atlético
Oscar, rio jogo Imbituba x Avaí
Lauro, no jogo Atlético x Bocaiuva
Nizeta, no jogo Guaraní x Avaí
Zacky, no jogo Bocaiuva x Imbituba
E'rico, no jogo -Eigueirense x 'I'amandaré
Valéria, no jogo Paula Ramos x Figueirense
Vi co, no jogo Avaí x Atlético

Desperdiçadas
Leibnitz, no jogo Paula Ramos x Guaraní
Amorim, no (jogo Avaí x Paula Ramos

EXPULSÕES DE CAMPO -

Sebastião, do Atlético, no jogo frente ao Guaraní.
Erasmo CP. Ramos) e Chadéco (Imbítuba, no ícso

entre os dois clubes.
Balão, do Avaí, no )ogo contra o Figueirense

12 Dilney, do Atlético, no jogo contra o Bocaiuva.

9 Vermelho do Tamandaré, no jogo contra o Atlético.

9 Sombra, do P. Ramos, no jogo contra o Atlético.

8 Filomeno, do Guarani, no jogo contra o Paula Ramos,

7 Marréco, do Paula, Ramos, no jogo contra o Figuei-
7 rense,

6
5
5
5
4
4
4
4
4
3

Uma casa de madeira

pintada a óleo sita á 'Rua
Lauro Caminha Meira 1),)
Estando a mesma desocupa
da.
Tratar na Prefeitura Mu

nicipal com o S1\ Manoel

pias.

Vende-se
Vende-se terreno, 22,5 me

tros frente, 25 metros fun
dos rua com água encana

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

dentes, 11 na firma Figue-
ras S/A. -(

'OS APITADORES

VENDE-SELázaro Bartolomeu .

João Sebastião da Silva .

Lauro Santos '

.

Gerson Demaria .

Oswaldo Meira
.

Steban Hory (húngaro) .

9 vezes

9 vezes

8 vezes

8 vezes

4 vezes

1 vez

Com urgência, uma ótima
residência com garagem pa
ra automóvel, sito à Rua J0-
sé Elias 237, próximo a Es
cola de Aprendizes Mari-

ASPIRANTES nheiros, Estreito.
'

Classificação Tratar '-di�riamente na

1° lugar _; �'igueirense, 3 p. p. mesma.

20. lugar - Imbituba, 5 p. p, •......·J".·................w• .._...·__....�·..-�_

; 3D lugar - Atlético, 6 p. p. O QUE VAI PELA
3

40. lugar - Bocaiuva, 8 p. p.

2
50. lugar - Avaí, 11 p. p, NATACA-'Q.6° lugar - Guaran í, 13 p. p. ,

2 70 lugar - Paula Ramos, 15 p. p, João Carlos Vieira
2
2

80. lu�alT - Tamandaré, 18 p. p. Vamos voltar hoje a co-

2
•••••••••••••••••••••••,..._._ � _

..
_•••w•••_.._ ·._.·a - - wr- w•••-:-._ , mental' um assunto delicado,

2 t �auradecimento e Missa '��1s: pti��f:a,aj���s���h��
2
'.., ' cimento dos desportistas

2 1vonete Regis Trilha e filhos, José Marques Trilha fi' lít d'
f '1' I 'AI f'

'. (
,

orrancpo 1 anos e o pu-
2 c aml la, ava ves e amIlla, Damél Torres e esposa, bl' � I
AI T 'lh f '1' M

.

T'
ICO em gera.

2 varo rl a e aml la, ano nlha e esposa, Eduardo -

d'd
'

t
'1, '11 f '1' J 'T 'lh

. ' A me 1 a que o empo
2 TI la e anll la, ase 1'1 a FIlho e familia, Antônio )f t' .

2 Setubal e familia, Hélio Trilha e familia Hercilio T"i- ,pass.ad, dse daz sen �r a ne-

Ih f
..
".

' ',-

Ç(>SSI 2 e e pOSSUll'mOS um
2 a e amlha, vem por melO deste conVIdar aos parentes R t 'dO

"

N t.. 11A •
, " • ••

• ....s a 10 ue a açao, ve 10
1 e pessoas amIgas para assIstirem a mIssa de setImo di'" h d'

.
' .,. f'on o os que querem o

1 que mandam. celebrar n� dia 5, (segu.nda-feira), às G,30 progresso de nossos espor-
1 horas, no ASIlo das Orfas, em sufragro a alma de seu teso

'

1 p,r�ntea�o esposo, pae, filho, irmão, cunhado e tio João O maior baluarte desta
1 L�IZ _TrIlha. A �odos que comparecere!n a este ato de fé modalidade esportiva é in-
1 crIsta a 110ssa Imorredoura gratidão. dubitàvelmente o sr. Hélio
1

V,E ,N.:,D [-,S.E
-, K.'Silva, que com sua fé

1 inquebrantavel vem bata-
1 lhando sem esmorecimentos,
1 a fim de que sejam concre-
1

.

UM TERRENO COM 7.000rr2, uma casa de ma- tiza�os seus objetivos.
1 delra em _bom estado de conservação sito no Pantanal Cooperai floriauopolita-
1 sub-distrito de TrÍl�dade, ret.irada da estrada 150m. nos, para que os nossos es-
1 �'l'atar na �esma c(jm o, proprietário ou com Manoel 'I portel:! progridam, são os
1 Mnrtllls, em Trmdade. . nossos ardentes votos.

3
3

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o liSTADO
.
Florianópolis, Sábado, 3 de Dezembro de 1955

______________________________________.m � � � @ees�_�__��_ _eEE��������

E C I T A L.IE C I TA L.Vende-se
, ,. ..,.,.�

. l'ende-se uma Plaina de

JUIZO DE DIREITO DA al. Cizino Rodrigues de Es- JUIZO DE DmEITO DA imóvel, cuja sentença lhes :3 (três) faces para benefi

COMARCA DE PALHOÇA plndola - Brasileiro,· casa- COMARCA DE TIJUCAS servirá do título hábil para ciamento de madeira. Fabrí-

E D I T A L do, pescador. Todos resi- EDITAL DE CITAÇÃO DE a� inscrição no Registro de cacão Alemã, ao preço de

O doutor José Martins dentes em Barra do Aririú, INTERESSADOS AUSEN- Imóveis. Dá-se á presente o Cr$ 35.000,00.
Guedes Pinto, Juiz de Di- .desta Comarca. Dita peti- TES, INCERTOS E DESCO- valor de Cr$ 3.000,00, para Ver e tratar em· Oliveira
reito da Comarca de Palho- ção estava selada e devida- NHECIDOS, COM O PRA- os efeitos legais. Protesta. Martins & Cia,

ça, do Estado de Santa Ca- mente inutilizada, com duas ZO DE TRINTA DIAS se provar o alegado com Rua Francisco 'I'olen cinr.

tarina, na fórma da lei, estampilhas estaduais, no O Doutor Reynaldo Ro- testemunhas e vistoria, se ou Fone 3802.

etc... �••?ti valor de três cruzeiros e drigues Alves, Juiz Substi- necessário. O Solicitador .•�.

Faz saber aos que o pre- cincoenta centavos, sendo tuto, no exercício do cargo que esta assina tem sua l'e- ---------

sente edital virem, ou dêle uma de elois cruzeiros e ou- de .Juiz de Direito da Co- sidência nesta Cidade, onde

conhecimento tiverem que, tra da taxa de educação e marca de Tijucas, do Es- recebe citação. Nestes ter

por parte de José Luiz Mar- saude, de um cruzeiro e tado de Santa Catarina, na mos P. deferimento. Tiju
-tins, por seu procurador, o cincoenta centavos. Em a forma da lei, etc .. ·. cas, 7 de outubro de 1955.

Dr. Ivo Silveira, lhe foi diri- dita petição foi proferido o FAZ SABER a todos (a) Claudio Caramurú de

g ida a petição do teôr se- seguinte despacho:" R. hoje. quantos o presente edital de Campos". Em dita' petição'
guinte: Petição - "Exmo. A., à conclusão. Palhoça, citação, com o l)"razo de foi exarado o seguinte des

Sr. Dr. Juiz de Direito da 2.�.54. Ass. J. M Guedes I trinta ?ias. vire� ou dele pacho : - "A., á conclusão.
Comarca de Palhoça. José Pinto", Indo os autos a' conhecimento tiverem, que T., 11/11/55. (a) Reynaldo

, Luiz Martins, casado, re- conclusão, foi profer idc o I por parte de Laudelino, Ma- Rodrigues Alves - Juiz

sidente e domiciliado nesta despacho do teôr seguinte:' noel e Alvim Fandaruff Subst. em ex.". Feitos os

cidade, por seu procurador, "Como requer. Designe ° Ilhe foi dirigida a petição do autos conclusos, foi exarado
o Advogado infra assinado, Sr. escrivão, dia, às horas e teor seguinte: - "Exmo. o seguinte despacho:
inscrito na Ordem dos Ad- lagar do costume, a fim de. Sr. Dr. Juiz de Direito da 'Designe-se, dia e hora, no

vogados do· Brasil, Secção serem inquiridas as teste Comarca. Laudelino, Manoel local de costume, para a

de Santa Catarina, sob o munhas arrotadas na J1UCl- e Alvim Fandaruff, bras i- justificação. Tijucas,

17/1N0 405, com escritório nesta al. Cientes o justif icante
.

airos, solteiros, residentes 11/55. (a) Reynaldo Rodri-
'

cidade, vem, com fundamen- por seu procurador e o re- e domiciliados no lugar gues Alves - Juiz Subst. j

�!!!IJ!��������t
to no art? 550 do Código Ci- preserrtante do Ministério ;'Fernandes", desta Comar- em ex." Feita a justificação III

vil e segundo as regras es- Público. Palhoça, 5.4.54. ca, - querem mover a pre- foi exarado o seguinte des- ...__--.-•••--".-.-
.,_.

tabelecidas nos -artvs 454 e (ôntern foi domingo) Ass, sente ação de usucapião em pacho : - "Façam-se as cí-

\seguintes do Código de P. J. M. Guedes Pinto". Prece- que expõem e requerem a tações requeridas na inicial.

Civil, propor a presente dida a justificação, foi esta V. Excia. o seguinte: - I - 'I'ijucas, 28/11/55. (a) Rey
Ação de Usucapião, em que julgada por sentença do te- Os suplicantes são possei- naldo Rodrigues. Alves -

provará mediante justifica- ôr seguinte: Vistos, etc... 1'OS, há mais de 30 anos, Juiz Subst. em ex." E para

ção prévia o seguinte : 1..,- Julgo por sentença a justi- por si e seus antecessores, qUe chegue ao conhecimen

Que possue. por si, mansa,
í

ícação de fls. 13 a 15 e 18 de dois terrenos, situados to de todos e ninguém pos

pacifica e ininterruptamen- a 19, em que é Justificante no lugar Fernandes, desta· sa alegar ignorância, man

te, ha mais de trinta anos, José Luiz Martins, a fim de Comarca, - com quarenta dou expedir o presente edí

duas pequenas. glebas de que produza os seus devidos e sete (47) metros de fren- tal que será afixado na se

terras, 'na localidade de e legais efeitos. Custas afí- te - o primeiro - e 1.300 de dêst., Juizo, no lugar do

Barra do Aririú, deste dis- nal, P. R. I. Palhoça, 24 de ditos de fundos que fazem costume, e, por cópia, pu

trito e Comarca,' com as ca- junho de 1955. Ass. José em terras de proprietários blicado UMA V1l::Z no Diá-

racteristicas que se seguem: Martins Guedes Pinto. Juiz ignorados; extremando a rio Oficial e TRJ1JS VEZES

A) A primeira com a area de Direito". Passada em Leste e Oeste em ditas de no jornal "O Estado", de
.

de 1.200 m2., medindo 24 iulgada' a sentença acima José Maçaneiro - com a Florianópolis." Dado e pas-

. metros de frente por 50 di- transcrita, foi exarado nos área de 44.100 metros qua- sado nesta cidade de 'I'íju- Vende-se uma casa (anti-
tos de fundos, fazendo fren- autos o despacho. seguinte: drados, O segundo com 136 cas, aos vinte e nove dias

ga) em terreno medindo
te na Estrada da Barra. do "Citem-se para no prazo de metros de frente e 1.110 di- do m�s de novembro do a.no. 11,50 por 66 metros, (duas
Aririú· e fundos em terras dez (10) dias contestarem tos de fundos, fazendo fren- de mil nov�centos e cm-

frentes), sito à Rua Felipe
de herdeiros de Manoel Pe- o pedido constante da peti- tes no Rio 'I'ijucas (bem co- quenta e cm,co. Eu" �a) Schmidt. _ Cr$ 250.000,00.
reira Matos, extremando ao ção inicial de fls. 2: pes- mo o primeiro) e fundos em Gerc� dos A�Jos, Es�nvao, Informações nesta Redação.
Sul com terras de Rita En- soalmente - o orgão do terras de proprietários ig- o datilografei, confen e su-

gracia Garcia e ao Norte Ministério Púhlico j : por norados ; extremando a Les- bscreví (a) Reynaldo Ro

com terras de Antiga Cape- mandado - os confinantes te em terras de José Macha-
.

drigues Alves - Juiz Su

la da Barra do Aririú e ou- dos imoveis usucapiendo e do e a Oeste em- terras de bstituto, em exercício. Está

tros; B) A segunda com a os interessados certos; por Augusto Hermes. - II - conforme o original afixado
area de 2.120m2, medindo precatória -:- na Comarca Os referidos imóveis per- na sed& dêste Juizo, no lu-

26,5D de frente por 80 me- da Capital do Estado _: o
I
tenciam a Henrique Funda- gar do costume, sobre o

tros de fundos, fazendo ruff, pai dos requerentes, qual me reporto e dou fé.

frente ao Leste no Mar e representante do Serviço há mais de 60 anos, e, fale- Data supra .. O Escrivão:

fundos em terras
-

de- Raul do Patrimonio da Uniã-o; � cido êste, há. vinte auos, Gercy dos Anjos.
José Martins e José Mar- por edital, com o prazo de continuaram, os suplicantes, t�"
u'ns Filho, extremando ao trinta (30) dias - os in- na posse do imóvel, m:ll1sa e -----------------------

Sul com a Estrada da Bar- te,ressados incertos. O edi- pacificamente, sem inter- Serviços Aéreos Cruzeiro
ra do Arir.iú e ao Norte com tal, no qual deverá ser rupção, com ânimo de do-

Armando Ddarte da Silva, trani'lcrito a petição inicial, nos, como já o faziam seus
.

do Sul T A C
Manoel do Carmo Moreira e deverá ser afixado no edifi- antecessores. Em vista do

.

-.. •

-

outros; II - Que na posse cio da Prefeitura Municipal exposto querem, pois, os su

dos imóveis acima descri- e Forum desta Comarca e plicantes, legitimar a sua

tos o Suplicante edificou publicado três vezes no

jor-l posse
sobre o referido imó

no primeiro uma casa de nal" O Estado", d·], comar- vel, de conformidade com o

moradia, construida de ma- ca mais proxima que possui disposto nós artigos 550 e

texial, forrada, assoalhada jornal - a Capital, e um(t � 552 do Código Civil. E para

e envidraçada e no segundo (1) vez no "Diario Oficial! o dito fim, requerem a de

cpnstruiu quatro casas de do E�tado", tudo na. fórma signação do dia, lugar e

material e um paiol, tam- da lei. Ciente deste despa- hora para a justificação
bem de material; Nestas cho o dr. procurador ,do �xigida pelo artigo 455 do

condições o Suplicante re- justificante. Palhoça, 14. 7. Código de Processo Civil, -

qver a' V. Excia., se digne 55. Ass. J. M. Guedes Pin- na qual deverão ser ouvi

mandar desig'nar dia, hora to". E, para que chegue ao das as testemunhas Abílio

e local para a justificação conhecimento de quem inte- Ti.púrcio Sestrem, lavra

prévia, com ciência. do Or- ressar possa, manda passar dores, residentes e domici

gão do Ministério Público, o presente edital com o liados no local do imóvel,
r- ouvindo-se as testemunhas prazo de trinta dias, que se- as quais comparecerão em

do r-5l abaixo, que compare- rá publicado e afixado na Juizo independe�temente de
.

cerão independentemente fÓl'ma da lei. Dado e pas- citação, inclusiVe a outra

de intimação. Requer, tam- sacjo nesta cidade e Comar- testemunha Anfrísio Tibúr

bem, que feita a justifica- ca de Palhoça, e no Cartó- cio Sestrem. Requerem mais

ção da posse e julgada a rio do Cível e mais anexos, que, depois da justificação,
mesma, se digne V. Excia:,

I
sit.uado à rua Caetano Sil- seja feita a citação dos

ordenar, por mandado, a CI- velra de Matos, N° 51, aos .atuais confrontantes José

tacão €los atuais confinan- 14 dias do mês de julho do Maçaneiro, José Machado e

te�·e por edital, com o prazo ano de mil novecentos e Augusto Hermes, residentes
de trinta dias, publicado cincoenta e cinco (1955). no local dos imóveis, bem

três vezes no Jornal o "O Eu, Ebert Duckstein, Escri- como a citação do Sr. Dire
Estado" e por uma só vez vão em exercício, o datilo- tal' do Patrimônio da União,
no Diário Oficial do Estado, grafei e subscreví. Ass. Jo- em Florianópolis, do Sr. Re
dos interessados ausentes e sé Martins Guedes PÍl�to. presentante do Ministério

desconhecidos, todos para ,Juiz de Direito. E traslado Público, desta Cidade, e por

contestarem, querendo, a do proprio original, que afi- editais de trinta dias dos

presente ação, no prazo da xei no local de costume, ao interessados incertos e des

lei, sob pena de revelia, jul- qual me reporto e dou fé. conhecidos,· para falarem

-gando-se, afinal, provada a Data supra. aos termos da presente
presente Ação de Usocapião,

.

Ebert DuCkstein \ação, na qual será, afinal

expedindo-se o'. ·competente Escrivão do Cível em, reconhecido o. domínio dos

mandado ·para a transcrição pxercício. suplicantes sobre o referido
no Registro de Imóveis des
ta Comarca, da sentença
.que atribuir ao Suplicante
o dominio dos imoveis aci
ma ei1umerados. Protesta-se
por inquisição de· testemu

nl::as, juntada de documen

tos, perícia e demais provas
admissiveis em direito. Da
se a presente, o valor dt'
dois mil e cem cruzeiros
Cr$ 2.100;1)0). Nestes ter
mos P. deferimento. Palho

ça, 31 de março· de 1954.
Ass. Ivo .

Silveira, RóI de
testemunhas: - Inocencio

.

Chaves de Souza - Brasi

leiro, casado, funcionário
públicQ aposenl1do. Alva
ro Conceição Moreira

.B'hl.si]eil'o, casado, illl1ustri-

Vende�se
BLUMENAU SANTA CATARINA

VENDE-SE o imóvel situado no centro desta cidade,
à Rua 15 de Novembro, esquiná com a Alamêda Rio Bran·
co, tradicionalmente conhecido pelo nome de HOTEL·
HOLETZ, composto de um vasto terreno contendo a área
de 2..983 m2. e diversas bemfeitorias, inclusive o' edifício
do hotel.

Os interessados deverão entender:-se com os advoga
dos Drs. Luiz de Freitas Melro e Wilson L. de Freitas
Melro, em seus escritórios à Alamêda Rio Branco n. 287
e Rua 15 de Novembro n. 642, edifício do Banco INCO,
sala 3, e bem assim com o sr. Victor Germer, à Rua 7 de
Setembro n. 273, segundo andar, o;nde poderão obter com-
11letas informações a respeito.

DOCES
Aceítam-se encomendas de

docinhos em grande varie

dade; Tor.tas e Bolo de Noi

Vil, Salgadinhos para Batiza

dos - Aniversários e Casa-
mentos.
Rua CeI. Melo e Alvin 17.

Tel.3.416

URG�NT�

Vende'-se
Vende-se uma casa sito a

Rua Frei Caneca 102 (Pro
x'imo ao Iate Clube) Ver e

tratar 'nu'iocaL

PAR'1"IDAS LJJ<.j FLORIANóPOLIS
2a Feira - Itajaí - Curitiba - São Paulo - Rio.
Idem - .Lajes - Pôrto Alegre.
3a Feira - ltajaí - Joinvile - Curitiba - Parana-

guá - Santos - Rio.
.

Idem - Lajes - Joaçaba - Xapecó.
4a Feira - Curitiba - São Paulo - Rio.
Idem - Laguna - Tubarão - Pôrto Alegre.
5a Feira - Itajaí - Mafra - Curitiba - São Paulo.

IeleU} - Itfljaí -.,.. Joinvile - Curitiba - Paranaguá
_: San tos - Rio ..

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

- Santos - Rio.

_Idem - Lajes - .Joaçaba - Xapecó.
Domingo - Curitiba - São Paulo - Rio.
Idem - Laguna - Tubarão. - Pôrto Alegre.
Reserva de lugares, compra -de passagens, despachos

de encomendas e informações:
SUCURSAL - RUIi Felipe Schmidt, 40 - Fone 2500.
LOJA LUX - LUX HOTEL - Fone 2021.
LOJA TAC - Rua Felipe Schmidt, 24 - Fone 3700.

Senbnre,s COmerciiloJes
tl Industriais:

O Impôsto de Renda pago sôbre o lucro real, apura.
do pela escrita comercial, é mais justo do que o calcula
do pelo lucro presumido, com base na escrita fiscal. Pa
guem somente o impôsto devido, encarregando o nosso

Escritório da feitura das suas escritas. Aceitamos tam
bém escritas atrasadas.
ESCRITóRIO CONTÁBIL-IMOBILIÁRIO PERRONE

Rua Deodoro, na 11 - Caixa Postal nO 355-
[<'one nO 3222 - Florianópolis.
---------------------------------------------,..

CODllreSSO I'acional de Tubértlolose
.

e DoeDças� Toráxlcas
A SE REALIZAR EM "FORTALEZA" DE 11 A 18

DE DEZEMBRO DE 1955
VIAJE EM VôO DIRETO PELO "CONVAIR-340" DA

CRUZEIRO DO SUL
RESERVAS E INFORMACÕES

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

J'
.. "BeAde"a� S'aID

_

r

�
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I

Romance de SALIM MIGUEL uma EDIÇÃO' SUL"
. :Q.istl'ibuição da:

UVRARIA ANITA GARIBALDI I,TDA.

Pr?ça XV de Noyembro, N. 27 - Florianópolis
�.

5

FESTIVIDADES .DE N. S. DA BOA
VIAGEM

Em Saco dos limões.
-PROGRAMA-

A Comissão Organizadora das festividades de N. S, da

Bôa Viagem, 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, As 15 ho

ras sairá a solene procissão com a imagem de N. S. onde
embarcará na Costeira, vindo pelo mar, fazendo o mesmo

percurso do ano anterior.
Nas noites de sábado e domingo, realízar-ss-ão à fren

te da ígreja barraquínhas, com sorteios de prendas e um

completo serviço de alto-falante.
As festividades serão abi tlhantadas por uma banda

musical.
A Comissão solicita o comparecimento dos fiéis para o

maior brilhantismo das solenidades.
Outrossim convida-se os proprietários de 'embarcações

para comparecerem com seus barcos enfeitados.
--

13- -Congresso BrasUelro de Iliglene
A SE RhALIZAR EM "FORTALEZA" DE 6 A 10

DE DEZEMBUO DE 1955 .

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

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

�
,

Vende-se urgente
Por motivo de viagem. - Um guarda-roupa tres

corpos Cr$ 2.500,00. - Uma mesa com quatro cadeiras
Cr$ 400,00. - Uma prateleira para despensa Cr$ 200,00.
- Um guarda-sol de praia Cr$ 700,00. - Um filtro com

estante Cr$ 350,00. - Um ventilador Cr$ 600,00. - Um
chuveiro eletrico Cr$ 200,00, - Uma maquina f'otogra
fica "LEICA" Cr$ 9.000,00. - Um radio novo com oito
valvulas alto falante oito polegadas 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 almofadas Cr$ 6.000,00. _
Uma sala de jantar estilo rustíco com mesa tolastica,
seis cadeiras, bar, bufete, Cr$ 7.700,00. - Um dormito
rio estilo rustico com cama, um guarda-roupa com es

pelho interno, um guarda casaco, um camiseira, duas me

sinhas de cabeceira, um espelho de parede, uma pentea
deira uma banqueta, uma cadeira, Cr$ 11.300,00. - Um
automovel Ford-Taunus modelo 1951 em perfeito esta
do e com peneus novos Cr$ 130.000,00. - Tratar na rua

Aracy '!az Callado nO 242 Bail'�'o d� Fatima Estreito.

-Aluga-se
Aluga-se uma casa para moradia à R. Conselheiro

Mafra, 53.
Tratar à R. Conselheiro Mafra, 27. '

ALTA COSTURA
Por haver contratado aramada modista do Rio de

J�neiro, "A FLORICULTURA" avisa as suas distintas
chentes e a sociedade de Florianópolis, que caba de rea
brir ° seu atelier de costura.

Trabalho garantido em talhe anatômico nos mais re

centes modêlos.
A FLORICULTURA

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

-

" ���I� RapoU I
: Bm Lagea, no aul do Brull; J) meJ.borr I: DeaconÚ) upee1al para GIl Mn.boree 't'!a.1anSea.
. .

�
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CH.UBRASCO ?
ALI NA CHURRASCARIA SÃO JORGE,' NA RUA

f1'REI CANECA N° 103 É O MELHOR. NÃO PASSE
\'IAIS.A "PONTE A PÉ" PARA UM ·BOM CHURRASCO.

ATENDEMOS ENCOMENDA PREVIAMENTE PE.
LO TELEFONE 2727.

.

-

Participação
THOMAS GONZAGA ADOLFO COELHO DOS

SANTOS
e e

MARIA LYDIA LENTZ
AUTA GONZAGA DOS SANTOS
Têm'a grata satisfação de participarem aos pare'J

tes e pessoas ele suas relações o contrato de casamento
de seus' filhos Sônia e Adlton.

Sônia e Anilton
NOIVOS

Florianópolis, 26 de novembro de 1955.
----------------------�-------.��

CURSO "SANCTOS SARAIVA"
(REGISTRA'DO)

DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA
, PRO])'. LíGIA DOS SANC'l'OS -SAllAIYA

atende aos interessados
.

diAriamente das 9 às 12 e das,
14 às 18 horas

ENDEREÇO: Rua Feliciano- Nunes .Pires, 18
't:'el. 8113.

,VENDE-SE LOJA
Vende-se uma loja no centro comercial de Florianó-

polis.
Informações nos seguintes endereços: .............;;;1

Avenida: Hercílio Luz, 132 Api. 3 _:_ Florianópolis.
Rua Oswaldo Cruz, 406 - Estreito.

.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A REUNIÃO, DA COMISSãO
·PERMANENTE
por: Edgard Bonnassís

Presidiu Os trabalhos o dep.
Miranda Ramos, da bancada

pateblsta, na qualidade de

Presidente em exercício' da

Comissão Permanente, em

vírtude da ausência "do ti

tular.

•

Caudldo Mariolo Azzas Roodon desde 1954 Buda conhecendo'o Brasil e outros palzes
- Angariando donativos para' os selvlcolas:do Brasil \

, .

'

- E' da Tribu dos Ka!lalas'� do Maranhão
1/

Inesperadamente ViSitou-, rios
certrücados de que se, 275 dialetos faz gosto ver- Vargas,' que diz ter sido o e Chefes de Repartições e

n_O'3 uma fiogur� sem�re que- faz portador e firmados por! s� o nosso patrício Se eritu- maior dos amigos de sua Estabélecim,entos, em busea
rida, porque símpatíca e de altas autondades. siasmar ,quando,' fala dos gente. do seu propósito.
apres e n t a çã o agradavel; Nota curiosa é o fáto de seus queridos, tão desprote- 'Em nossa Capital Cacique' Formulamos ao patrício
quando já estávamos prestes 'haver casado 18 vezes, con- gidos, não escondendo a sua Caribu demorar-se-á alguns' êxito em sua missão e uma
a encerrar_ os trabalhos' de tando com 37 filhos vivos 'e' grande admiração pelo .inol- I' dias procurando visitar altas I feliz estada em nossa cída-
nossa ediçao de ontem. 26 mortos, além de muitos vidavei Presidente Getúlio Autoridades Civis e Militares de.
r.rrata-se do patrício Caci- nétos. De seus filhos vivos

I
-_.__

����a�'!b6a�����dOM��i��� ���a�c�s�l�O�;nd��), EoX:::�t�' Tra�e'� I' a- na II�a' �o ·Ca' e �-Azzas Rondon, filho natural Capitão (Mádo R,andon), uni.

"

Dl� C edo Marechal Candido Maria- é 8'ub-tenen�e '(Henrique
.0 da Siliva Rondon e de d. Rondon) , um Sargento (Fer-
Maria de Rondon, nascido em nando Rnndnn), um advoga-'
30 de Setembro de 1888, em do (Dr., Getonimo Rondon), A nossa ilha, com muitos te ventá Nordeste, a ernbar-

.

mindo que tenha ficado até

Barra do Corda, no Estado do dois padres (Jamon e José), 10caÍ'3 de' pescaría e com ou- cação isoçobrou mais ou me-
'

altas horas da noite em cima
tras ilhas menores, atrai nos a 20 metros da costa

I

da, embarcacão na sua luta -

Maranhão. duas freiras (Maria e Marga-
sempr.e. diversos pescadores tendo o- sr. Luiz Poli conse- I pela vida.

- ,

,

,

Desde a mais tenra I idade rida,' da Ordem Francisca-

Ivem mantendo constato com na), outro filho é o Tenente amadores para o difícil 'es- guído s.alvàr-se, �endo . �:e- A �í�ima de tão l.am��tável
a Ci�ílíz�ção, tendo estudado Coronel Ussévío Rondon, Co- porte da pesca. nos feliz o sr. Gll Fellclf,o, tragédia, era runcíonártõ- da

no Calégio "Coração de Je- mandante da Policia Militar Quinta-feira ú 1 t i m a, que não nadando para a cos-
i COAP e pessôa muito rela

sus no Rio de Janeiro, onde do Maranhão; tendo' outros seguiu para a ilha. do Cam- ta,' ficou agarrado a conôa, ! clonada em nossa cidade, dei

aprendeu, com, facilidade, em wáríos setores todos 'Péche um grande número de devendo ter sido uma gran-
I xando' víuva a exma. sra.

diversos idiomas. prestando seus servíços a Co-
,I esportistas e entre eles os srs. de luta com o mar encapela-I Dalva Conti Felicilj e na 01'-

letividade e á Pátría, Luiz Poli e Gil Felicio. do, em virtude de escoriações
I
fandade um casal de - filhos

Apesar de Chefe de Tribu Apesar de seus' 67 anos de A tarde daquele mesmo dia nas pernas e no peito, presu- menores. -

l1G/ seu Estado natal, Caríbu idade, mostra-se bem dís- os senhores acima citados,
quis conhecer terras de sua posto e continuará

.

o seu I
deixaram a ilha em uma ne

Pátria e outras, buscando do- cruzeiro, em companhia de quena canoa (batelão) pa�'a
nativos para 03 seus, o que seu "caçula" Sebastião, que nas proximidades do costào
faz de maneira sobría e ho- I conta 20 anos de idade.

. I pescarem de espinhel. Sur

nesta, como atestam os vá-! Conhecendo 25 idiomas e prsendídos, porem, por for-

• •

------------------, '-'--�-

Florianópolis, Sábado, 3 de Dezembro de 1955
�-----,-------------

NA ASSEMBLEIA

Compareceram: pelo
Estivalet Pires
Bahia Bittencourt
Antonio Almeida
Pela UDN: Mário

PSD:

apreciação. O PARECER foi

aprovado por unânimidade e

sem discussão.
.

,

Ontem, ás nove horas, vol
tou a COMISSÃO PERMA

NENTE.

Brusa

PDE. QUIN'l'O .D·
-BALDESSAR

Depois de alguns dias re

colhido à quarto reservado
do Hospital Militar, encon

tra-se convalescendo de gra
ve enfermidade o nosso pre
zado conter r â n e o Padre
Quinto David Baldessar, Ca
pitão- Capelão do Exército,
Iservindo na Guarnição desta

Capital.
O ESTADO visitando-o for

mula wotos de pronto resta
belecimento.

PRIMEIRO 'ANIVERSÁRIO
Comemorou a Resenha J·7 da

nesse Rádio Guarujá
o informativo diário de precíaçâo dos fatos locais, em

vinte minutos da Rádio Gua- informações que, não raro,
ruíá, comemorou o seu ter- são dosadas de 'certo "bom
cetro aniversário de trans- humor" e malícia afim de dar
missões. Aossr irradiado pela um toqu.é menos austero . a '

primeira vez, exatamente no este noticiário.
dia 1.0 de dezembro de 1952, Atualmente, além do cro-

Parece que o ilustre Pre- SE O RECURSO FOR CIA E, POR ISSO, O ATU-
era nossa intenção lavar ao msta desta nota, colaboram

feito de Urussanga, sr. Dio- DENEGADO? I AL 'PREFEITO FIQUE ouvinte, dentro de um espa- na Resenha J-7 0'3 redatores
.

O
' nísio Pilotto, após conduzir Respondeu: Entrarei, no I�I[UNE DE SANÇÃO? éo relativamente pequeno e Jorge Cherem e Mário Iná-

CENTRO TECNICO DE AER NAUTICA a UDN., naquele importante juízo de Urussanga, com Resposta; !testaria o re, de acôrdo com as possíbílí- cio Coelho que têm, sob sua
município, a uma espetacu-I uma ação popular, funda- curso do Código Penal, arts. dades desta emissora uma responsabilidade, a feitura

Declarac,ão de Aspirantes do CPOR de lat' e austera derrota, no úl- mentada no art. 141, § 38, �15, 3�G, 321 e �35. E' crime síntese dos princiPais' acon- dos diversos nohclcrios. To:"
timo pLeito, pí'etende deixar da Constituição Federal. Impedn', pertubar ou frau-I tecimentos do Brasil e do davia; todo funcionái'ío oU

S J
'

d
.

C U t
I a Prefeitura como pasto de SE A AÇÃO POPULAR dar concorrência pública ou

Mundo, procurftndo, no crité- auxiliar da Rádio Guarujá, é
I ose OS ampos - m ca a rmense cabras (r�spada)... FOR iNDEFERIDA? venda em hasta pública, rio e na seleção das noticias, um colaborador em potencial
Realizou-se, no dia 19 de Walter Safadi recebendo E' o caso das máquinas promovida pela autoridade manter bem informados a- da Resenha J -7. Nazareno

novembro último, a soléni- premlOS de ap1icação e de rodoviárias, conseguidas, há Resposta: Nesse caso ca- pela administração federal, quêles que, diar'íamente, sin- Coelho, Edgar Bonassis, Ha-
,dade de declaração de Aspi- frequência respectivamente I

pouco tempo, com mil. e. un1 berá à Câmara de Vrussan-l estn;dua: ou municipal, Ol� tonizavam�-, seüs receptores ,milton AI'ves e Acy Cabral
rantes do CPOR-Aér,' de São os aspirantes Edgard Leh- empenho, vencendo dlflcul- ga, composta de pê.ssmeS que

I
por entidade .para estatal, para a Rádio Guaruj"á. ,Bem' reive, elementos exp!'!ri'Inen

José dos CaJ;llpos, criado pela mann e Tetulo Nishimura. I clacles. não poderão fugir a l'espon- afastar ou procurar afastar verdade que a missão não era tados do rádio ilhéu, propor
Ministério da Aeronáutica, a A' noite houve baile no Agora, o sr. Pilotto, só i sabilidade, uma vez que es- i concorrente ou licitante, por das mais fácei's, haja vista ciopam à Resenha J -7, as

fim de possibili�ar aos alunos ITA e; na manhã seguinte, porque n�o �onseguiu ven- i t�o s�b �ireta e constante
I
meio de vi.olência, grav� �-, certas dificuldades de ordem suntos das mais diversas ori

do Instituto Tecnológico de realiz'ou-se, na Matriz de São, ceI' o pl.eito, I:mp�nd� o sel� I flsC'ahza�ao
,
daquele. povo, I meaça,

fraude ou oferec.l- material. Todavia, o esforço gens, interessando a 11odo.s os

Aeronáutica o c'umprimento José dos Campos, missa 80- sucessor na Prefeitura, quer

I
ao exammar as contas do. nkht.o

de vantagem. DentI� de uma equipe de redatores ouvintes'.
do dever militar e de coope- Iene, com benção das espa- vendê-los, rápida e facil- atual Prefeito, segundo os

I
da Constituição e da �eI de boa vontade a colaboração Ao fazermos este breve re

rar para a formação da re- das. mente.' embora" saiba qu� .a , ar�s. 49,
A 6� e indso IV,. d,a I Orgânic�, dos Municípios, a

indispensavel de alguns re- 'gistro, historiando o apare-
serva do Quadro de Oficiais São' OS seguintes oS aspi- Prefeltlll�a t�ra de adqmrIr

I L:I Orgalllca dos MUl1lCl-, Asse.m�leJa e, atualmente: a pórteres amadores, fez com cimento e o desenvolvimento
Engenheiros da FAB. rantes: de Minas Gerais - n.ovas maqumas, do. mesmo

I
plOS, proced:r na. f�rma do

I Comlss�o �el'manen�e,
.

tem

que. a noss,a tarefa se tornas- dêste ,'programa, mOVe-nos a

A cerimonia contou com a Delson Fontes, Siffert, C::j,ta- tIpo, par�. o mesmo fIm e por art. 75 da clt�da leI, desde

I compete�cla. para ev�tar qu� se menos árduil de sorte' tal intenção de homenagearmos
presença do ,Brigadeiro do guazes; Mário Lucas d'Avila preço Tl)als alto. que enquadre esse ato como t'ssas maqu-mas, cUJO valaI

que a então despretenciosa tambem as nossos ouvintes,
Ar Engen h e i r o Calsimiro Lassance; Paulo� Ribendoim, M�s:n0. qu� as estradas d.e improbidade administra-l a:ual

é várias. �e:es sl�pe- Res�nha J.-7, fosse, aos pou- aqueles que, todos os dias, a

Màntenegro Filho, diretor do Belo Horizonte; do E<stado do mUnICIpaiS ô1Í Urussanga I bva. 1'101' ao da aqUlSlçao, seJ�m cos adquirindo conceito en- princípio às vinte e duas ho
CTA e de numerosa. assistên- Rio: Cláudio G. Uzeda, Nite- fossem das melhores, asfal�" SE A CÂMAR� DE VE-, vendidas. pelo sr. Prefeito tra' OS ouvintes e a personali- ras e, agora, às dezoito e dez,
e com a cooperação da Esco- roi; do Distrito Federal: Ga- tad�s de ca?o � rabü, ain.�a READORES NÃO TO�.;\R de'Urussanga como ferro dade um noticiosa imparCial. participam das audições da
la de Especialistas de Gua- brie( de Almeida G. C. Rei- assIm as maqUInas rodOVIa-I NENHUMA PROV)DEN- velho. . . Limitando-nos à divulgação Resenha J -7, ouvindo um no-

ratinguetá. chardt, Guaracy G. da Silva rias não poderiam ser ven-
I

...eo................ de notas rápida's do movi- ticiário que, .longe de iguâ-

deF��J::���f�, E�:.. t��:� �a��::oE����� �,�e��nd:, �!� ��l�as�el�=�:��:s se ei��aÕ��: II Casa" Brusq u 'e
"

��n!od��������_�:tser::ci�: ��:;;ã� u�� jOtl���o�a��.��u�l:
da Silveira Grno, 'figura de bio Pal'dini, Francelina Mar- eXIgem maqumas. . oferecer uma agradavel sín-
projeção internaCional, como, ques Mendes, Pedro Enio Ontem, por estas colunas,' Será finalmente, segunda- Está assim de parabens ••••••••••e••�••llI..... tese dos fa-tos que por ai se

pioneiro da supel'intenden- Magyar, Tetuló Nishimura, noticiamás que o deputado feira próxima, e n t r e g ue! a população da capital e
L.

desenroÍam e que são colhi-

cia, organização e adminis- EdSON B. Féris; de Cordeíró- Olice Ca!das d�ri� entrada, I ao público, a Ci\SA BRUS-
I arreàores pela �portunida- NO I. A. P. I. dos pelos nossos redatores.

tracão da aviação comercial polis; .Geraldo Silva de Car- perante a Comlssao Perma- QUE, que Se dedicará, es-
I de que lhe oferece a CASA -'

/ Este comentário, c o m o

bra�ileira. Men{bro- dá la. valho, de Bebedouro; Paulo nente, a um .'re:l�rso, basea-I pecialmente, à venda; n�sta BRUSQUE, pondo à sua dis-
,

RIO, 2 (V,, A) -: �asso,u sempre, está à 'disPosição dos

Comissão de Nruvegaçãó', Aé- M. M. Alcântara, de Caçapa- do na �onshtu�çao .do Esta- capital, pela primeira vez, posição, permanentemente, ontem � cargo de PIeSlde��E' nossos ouvintes. As súgestões
rea, criado no Ministério da va; Roberto Cossi, de

var-I
do, p_edmdo a Im:dlata s.us-

I
dos afamados' tecidos RE- as mais bel·as variedades de do Instituto dos Industlla-

serão bem recebtdas. Comen-
pensa0 da execucao da leI n t'd d f b'

-

R rios a,o seu substituto legal,
Viação,lem 1925, fundador e gem Grande do Sul; Sebes- -' NAUX. eCI os e a ncaçao e· taremos aquilo. que nos for

ex-diretor d0 Departamento, tião H. C.' Ponte's Filho, de I 39, "de 4-11-55 de Uru�san- As Indústrias Textis Re- naux, que honram a 'indús- o d�retor do Departamento de
sálícitado, dentro de uma li-

depois Diretoria de Aeronáu- São José dos Campos; Walter ga, bem como a a�ul�çao do
naux vêm fabricando, de tria textil nacional. Serviços Gerais, funcionárh

nha justa. que sempre teln
tica Civil, membro do

Gabi-j Safadi, de Fernando Pres-; edital de concorrencla. I?a- )ongl1 data, tecidos de alta Anízio de Castro Rangel, o
norteado nóssas apreciações.

nete Técnico do saudoso Sal- tes; do Paraná; Katuchi Te-! do o e�tl'anho e �up�rlatlvo qualidade para cortinas,
sr. Sergio Bezerra Marinho,

• d d P f to ude que comunicou por carta ao (Comentário lido aO'
gado Filho, criador e ex-di-

I chima, Londrilla; do Rio, �sprezo esse. re eI -

govelins para móveis, finis- ,

retor da atual Diretoria de Rio Grande do Sul: Edison i msta pelos mteresse,s" de simas fazendas para toile- SERÁ JUEGADO ministro do Trabalho tal ae- .� microfon� da Rádio

Engenharia do Ministéi:ío da saboya, Porto 'Alegre, e de Urussanga e o zêlo com que tes de sen,hora e senhoritas �""'''' cisão. Guarujá)

Aeronáutica,
.

representante Santa Catarina: Edson Pala- o deputado Caldas - vem �e_ que 'só eram conhecidas ,nas RIO, 2 (v. A.) - Será hoje·

do Brasil em vária's reuniões dini Veiga} Lag'ul1a. fendendo, s�n: cessar, os �n- praças do Rio e São Paulo, julgado o tenente João Lou

aeronáuticas internacionais, __().-.O......O�()....I\.. tel'esses legItimas e supeno- onde sempre desfrutaram de renço da Silva, acusado de

o Dr. Cesar Grilo, em dis- GEN: DÉCIO G. rE;S, d.aquêle importante n�,u- grande aceitação e prefe- haver morto a pauladas, no

curso comovido e cheio de Il1lC1PJ.O;,
a l:epOl:tag�m de .?, rência. dia 7 de julho do corrente

ensinamento, agradeceu aOS OLIVEIRA Estado pIOCUlOU esse Ilal- -Com a instalaç.ão da CA- ano, na Secção de Veteriná- i CONFERENCIA DO PRO- lnamento e 'perspectivas desta

seus paraninfados e salien- Recente áto do sr. Pr'esi- lal1'�entar, para alguns escla- 'SA BRUSQUE nesta capi- ria do E. E. A. O., o soldado FESSOR GERALDO organização internacional.

tau a primazia da tecnologia dente da República, assinado reclmentos." ., tal, à rua Jel'ônimo Coelho, Expedida Arist o t e I e s drus CAVALCANTI Dada a alta categoria do

na paz e na guerra, o alto na Pasta da Guerra, pr0l110- Na AssembleIa j.eglslatl- �1B, Edifício João ,Albedo, Chagas. Conforme o anunciado,. Professor Geraldo ,Cavalcan�

sH�nifícado, para o país, da veu ao posto de General de I va, o depütado Caldas res- a sociedade ,de Florianópo- Á promotoria pediu' nas reaHzou-se ônteIh 'sexta-fei- ti, e o profundo interês'3e de

formação dos engenheir'<Ys de Brigada o noslso prezado con-I pondeu a estas pergun�as, l.iS poderá adquirir" a �pre- suas canclusões 'finais, a r� 2 de dezembro, pelas atualidade do tema tratado,
a:lto nivel profiss�onal no terrâneo Cor,onel de Infanta- formuladas pelo Cl'omsta ços, rE't1u�idos, aqueles fa- condenação do réu por crime 2D;3Q horas, na Faculdade espera-se a maior afluência,
Instituto Tecnológico de Ae- ria Décio Gortesen de Olivei- parlameptar: .

mosos e realmente incompa- de homicidio qualificado, em de Direitá, a conferência que tanto mais que o Senhor Pro

ronáutica. Recordándo as ra, trânsferido-o para a Re- ACREDITA, DEPUTADO, raveis tecidos que, pera sua sua forma mais suave. _o Pr?fes.sor Geraldo Cava],.: I fessor '.Geraldo .

Cavalcanti

circunstâncias que precede- serva Remunerada no posto QUE A COMISSÃO PER- alta qualidade finissimos! O patrono do réu invocou o cantl, DIretor do Centro, de vem ammado de mtenção de

ram a escolha 'do local para de Generàl de, Divisão. MANENTE, ,AO APRECI- padrões, hão de merecer a estado de legítima defesa pa- Informações da ONU realiza-I fundar entre nós uma dele-

a instalação' do C. T. À." r.e- O ilustre conterrâneo,
. �)l� AR'O

_

RECURSO DE SUS-. �l'eferê)1cia de quan,tos �e Ira seu c�nstitu�nt�, O Con- rá sobre a estrutura, funcio- gação do reflOrido' centro.

alçou a pertinácia do BrIg. já ser,v.íu no nosso tracdlclo- PENSA0 DA LEI 39, CO- mteressam pelo que. e real- : selho esta constltmdo dos se- :.to..__...............•_._-...':'-•••••_-.-..-_,.,_.._.............. - ...... -··.·.·.·.-.W...l

Montenegro, q�e, cQadjuvado nal 14° B. C., quando Capi- LOQU�-SE AO LADO DO mente BOM, DURAVEL e guintes juizes: ceI. Edwaldo ESCOLA P.o DE CADETES'
pelo CeI. Amarant,e, venceu tão e Major, tem ddo muito POVO DE URUSSANGA? BONITO. de Llina Pedroza, presidente;
todos os obstáculos opostos à cumprimentado pelo galar- Respondeu: Sôbre isso, A segUTança de' que a auditor, Adalberto Barreto, p "b""" d

.

D"
I, J' I

concretiz�ção do· seu sonhoo, dão Í'eceõido, após prestar 11�ãO alimento. dúvidas, pois CASA BRUSQUE pode ofe- majores Evandro Moreira de rOI Iça0 e . IClOnanOS
obtendo o apôio de Salgado mais de 30 ano'3 de serviço bem c'onheço o escrúpulo e recer pI:eços melhores está Souza L'una e Ociam Sebas- Comunicam-nos, para co- admissão à matricula nas Es-
Filho e dos ministl:oS que o relé'vantes ao Exército e ao 'a competência dos meus co_ em que os tecidos 's�o reee- 'tião Pinheiro de Almeid'ª,. A nhecimento dos interessa- colas de Cadétes.
vêm -sucedendo na direçã,o -clq Bra.sili téndo desemp.en�ado'llegas. E o recurso, de�ida: bidos diretamente clãs fábri- acusação e'3tá a cargo do pl:O- dos, que está proibido o uso

Ministério da Aeronáutica as mais eHwàdas ComltlSOeS e. mente fundamentado, so fol cas da Indústrias Textis Re- motor Eudo Guedes Perfira e dos dicionários Larousse e Aslsim os interessados de
até t'ransf'or�ã��o riâ''üpui�n� funções destâc��a.s.

'

I interpost.,o ·após ,a�morado naux S. A;, sem intthmedia- a defesa aos advogadàs Huin- Domingos Azevedo no exa- verão se murÍír de novos ,di
te realidade de hoje. O ESTADO fe�lClta ao pre- exame do caso e varras b,9l1- ria, com absoluta �*'CILlsivi- berto de Magalhães Leoni e me de .francês quando da cionários para os próximos
Foi orador qa tmma o .,asp.-, zado conterrâneo,

'

sultas a juristas nossos ..
�

dade nesta capital. - Argentino Hurts. realização do concurso de exames.'
• • "�. , ' ,( 9

Luiz de Souza
Mário Olínger
Pelo PSP: O seu líder, Ola

vo Erig.
A sessão constou sómente

na ORDEM DO DIA de ma

téria importante a noticiar.
Pelo dep. Gomes Almeida

foi lido .o 'seu PARECER exa-:
rado ao projetá de lei de orí- NOVO TITULAR
gem governamental que pro- RIO, 2 (V.,A.) - Proce-

põe a abertura de- crédito es- dente de Recife, chegou, on
pecíal, através autorização ela tem, aqui, o sr. Amaro Go
Assembléia, de. Cr$ 69.473,00, mes Pedrosa, _nome�tdo por
para reembolsar' a Prefeitu- ato do governo- federal para
ra Munícípal de Canoinhas exercer o cargo de presíden
pelas despesas efetuadas com, te do Instituto cio Açucar e

a raalízaçâo do último pleito
I
elo Alcool.·

eleitoral. 1 Grande número de con ..

O relator foi de PARECER grassistas e membros da cà

que a matéria não está en- mara :executiva do IAA 'cem
quadrada dentre aquelas de pareceram ao Ga10D,o, a fim

importância que permitem a de recepcionar o novo titular

convocação da Assembléia daquela autarquia, cuja pos
razão pela qual propunha se está marcada para a- pró
rôsse aguardada a reabertu-I xíma segunda-feira, na sede
ra dos trabalhos, para sua, daquela instituição.
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