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RIO, 23 (V. Ao) - Chagou

ontem, às últimas horas da

tarde, à. Câmara, trazida por

um ajudante de ordens do

presidente Nerêu Ramos,' a

mensagem pedindo a decre

táção do estado de sitio. O

projeto que acompanha esta
mensagem está concebido no

seguintes termos: "O Con

gresso .Nacíonal consideran

do os fatos indicativos da

iminencia de subversão de

ordem publica e comoção in
testina grave que determi-

1;ª,ram o movimento de re-

, torno aos quadros constitu

cionais, a 11 de novembro de

1955 e a decisão subsequen
te do Congresso Nacional

quanto à aplicação do art

79, parágrafo Lo da Cons

tituição da Rapúblíéa:
Considerando a necessida

de de- prevenir e reprimir o

surto subversivo que atenta
-contra a ordem constitucio

nal, decreta: - Art. 1.0 '

Fica decretado o estado de

sitio em todo o território na

cional pelo' prazo de trinta
dias. Art. 2.0 - Continuam

sim procedendo, não- a

tre ou ímpossíbíhta.
§ 15.0 - A Casa é o

inviolavel do individuo.

trus- guém poderá nela penetrar à

noite, sem consentimento do
asilo morador, a não ser para aeu

Nín- .
dir a vítima de crime ou de-

sastre, nem durante, o dia,
fora dos casos e pela forma

que a lei estabelecer.
, § 20.0 - Ninguem será pre-

so serm-o em flagrante delito

I
§ 21.0 - Nínguem será le

ou, por ordem escrita da au- vado a prisão ou nela detido
toridade competente, nos ca-."

se prestar fiança permitida
sos expressos em lei. em lei.

Cr$ 1,00

§ 22.0 - A prisão ou deten
ção de qualquer pessoa será
imediatamente comunicada
ao [uíz competente, que a

relaxará, se não for legal, e,
nos ea'Sos previstos em lei,
promoverá a responsabílídade
da autoridade coatora.

§ 23.0 - Dar-se-á habeas
corpus sempre que algusm
sofrer ou se achar ameaçado
de sofrer violencia ou coação
em sua .líberdade de locomo
ção, por ítegalídada ou abuso
do poder. Nas transgressões'
disciplinares não cabe o ha
beas- corpus.

§ 24,0 - Para proteger di
reito liquido e certo não am

parado por 'habeas-corpus,
conceder-se-á mandado, de

segurança, seja, qual for a

autoridade responsaval pela
ilegalidade ou abuso do po
der.
Art. 142 - Em tempo de

paz, 'qualquer pessoa poderá
com os seus bens entrar no

território nacional, nele per
manecer ou dele sair, respei
tados Os preceitos da lei.
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em vígor as garantias asse

guradas pela Constituição
Federal, com exceção dos pa
rágrafos 5.0, 6.0 11, 15, 20, 21,

�2; 23 e 24 do art. 141 e elo
art. 142, que ficam suspensos
durante o estado de sitio.

MENSAGEM DOS MINIS
TROS MILITARES

RIO, 23 (V. AJ - Além do

proj-eto de lei enviado jun
tamente com a mensagem
presidencial, o presidente
Nereu Ramos remeteu tam
bem à Câmara exposição de
motivos assinada pelos tres
ministros militares e datada
de 14 do corrente, na qual
aquelas autoridades suge
riam a medida agora pedida
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2 o l!;STADO

MINlST2RIO DA ÁGRICULTUk'A
SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA Jt'LOBESTAL
__ r ..... I !i:' 12 sábado (t.n-dc) - Farmácia StO Antônio �. Rua

, REGIONAL, ADlIlNlSTRACÁU Felipe Schmidt, 43
� ..._, Rechçio. Oflei.... à rlla COD'"4.CÔRfiO" COM O ES'l'ADO......

selheíre MlLfra. n, 1&11 T.I. 1022 13 domingo - Farmácia StO Antônio - Rua FelipeS4NTA CATARINA - Cx, Postal' 11.. Schmidt, 43
A V I S O Diretor: RUB.N;) 1.. _AJlOS,

15 terça-feira (feriado) - Farmácia Catarinense _

A l>eleracJiJ\ Florest�l Regional. Rua Trajano.
DO sentidú .ie coibir, ao máximo pos- Gerentl: DOMINGOS .,. PI

I 19 sábado (tarde) - Farmácia Noturna - RuaI t Av nida Santa Catarina -- AQUINOum o e a e
sivel, ali queimadas e derrubadas de Ul�i..u, afim de ímpe- Trajano
pedir os desastrosos efeitos econômicos li ecológicos que &epre.entalltel: 20 domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajanoacarretam tais práticas, torna públíeu e chama' a atenção Representaeões A. 8. L�r:I. 25 sexta-feira (f.estadual) - Farmácia Esperançade todos os prupríetáeies de terras e lavradores em geral, I.t��a 3en�lor UAlnt.. ; "'0 _ '0 Rua Conselheiro Mafra
para a exigência do cumprimento do Código

Florest.allandar. 26 sábado (tarde) - Farmácia Nelson =: Rua Felipe(Deer 23793 de 23-1-1934) em todo o Estado. Te!.: 21Hiv!4 -- Rio da Janllro.
SCll1TI1'dt

• •

, Rua }5 de Novembro Z28 li"
QUEIMADAS E DERRUBADAS DE HATO andar nla UI' - Sic Paula. 27 domingo - Farmácia Nelson - Rua FelipeI Nenhum proprietário de terr.. ou la.,...dor podefli, I Schmidt

proceder queimada ou derruba�a de mato leDI lOuel:r. \S:�Ng:tYt�tS I O serviço noturno será efetuado pelas farmáciascom antecedência, a neeessária U�enoa �a autoridade o-I ;SLo Antônio e Noturna Situadas às runs Felipe Schmidt,I restai competente, conforme dispoe o Codigo :florestal em Ani> H Cr' 170,00 43 e Trajano.
des-

seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando OI infratores .Semeatre , .. Cr$ "I1,OO! A presente tabela não poderá ser ralterada sem pré. \,......

't .:... d Nr Interior
. .-SUJeI os a pena ,. es.

Ano Cr' 0,00' via autor-ização deste Departamento.REFLOItESTI\M::r;NTO Semestre Cr,nO,OO
Esta l�epa.rtição, pela têJe de viveiros florest.als, em Anüncí , mediante -cntrato. DR. CARLOS ENGELSINGOS ori.in"is, mesmo não pu- R d t C

.

Ccooperação, que mantem no Estade, dispôe de mudas e se- hlícadcs, não serão de olvides. �gressan O � es � apital reabre seu onsultório
mentes de espécies florestais e de ornamentação, para lor- A direção não 8e re_pon.al ilisa a partir de 2a. Feira, dia 31

. . .

d fI pelos eoncaítoa emitid",. DO' a:"- l R D d FI" I'necímento aos 2,grlcultores em geral, Interessa os no re 0- 'UIlO• lIuinadol. ,ua co oro - orrauopo IS
restamento de suas terras, além de prestar toda orientàção -�---__,.--._---
técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob-
tenção de empréstímos para reflorestamento no Banco do
Brasil, com -juros de 7% e prazo de 15 anos.

Os interessados em assuntos florestais, para a 6bten- -o--
,

-

d
.

I' t tort -, O 11�tor encontrari, nuclI co-çao e maroree se arecunen (JS e requererem au orizaçaa
Iluna, informaçõ.. qUI nec lita.de licençapara queimada e derrubadas de mato, devem

I
diàriamente I d,. Imediato :

I dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou diretamen- JORNAIS Tlllfunl
O Estado .........•....•. 1.02%,-41fIIIII>"---�--�------------ te a esta Repartição, situada li. rua Santo3 Dumont nO. 6 A Gazeta 1.666

p�1,1 ';0."., "

oJ 1 em .(i'lonanópnlis. I Diário da Tarde .•.......• 8.579
'lj(" _,_

e T 1
-

2 A7" C j P I "95 A Verdadl ,..... 2.010,

,.

S
e etõnet ",", v -_'- a xa osta,.. .

Illnpl'enS8
Jflcill! ..688, "

,Endereço telegráfico: Agrisllva _. F'lorianópolls, 8. C. HOSPI'!AIS
Carídada:

,,�/-�II 0IJIIAlfTE roo'::' Viagem com segurança !���:�;;>iL::j; i:!�
1''' � nos 1''''''fÇJOIí:. � rapl·dez I S!ltJ�) 1.161

I " '<--� � fil<L J 'e Materntdad� lJoutor Car·
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80

NiipIÕO°R:sm:ii4muo�) DO ';fu�\;�:�;���· ��:�
� '",

_

� ..,.

Florianópolis - Itajaf - Joinville � Curitiba Policia (Sala Comi8iário 2.018/, "l'
, ,"f,

__ -:i . ��iJ��\��{i�SD��iado) .. 1I.'�.
ADVOGADOS

A
Ao.. Kua Deodoro esquína;..·da 'fRANSPOJt1'.IIIS DR. JOS� MEDEIROSgencla •

- Doenças .de Senhoras• Rua Tenente ,Silveira A1!:RJiO
.

- TAC ........•........... 1.700 VIEIRA Partos - Operações - ViasCruzeiro do Sul ..... .. 2.100 - ADVOGADO - Urinárias-==========:-:=====:::=======- Pauair •......•....•..... 1.651 'aix. Poatal 160 - lu:!:!!•
-- Varii................... 1.12.1 �anta CAtarinll. Curso de aperfeiçoamento

Lóidl Aéreo 1 .•01 ------------

l e longa prática nos HospitaisReal ' , 4.158 DR. CLARNO G.
,

de Buenos Afrescandinavaa • ••.•••• ,�... 1.600
GALLETTI

IHO!fEIS I CONSULTO'RIO: Rua Fe-L 1021 - ADVOGADO -
. ux �.....

RUI< Vitor ."ir.le., tlO. lipe Schmidt, nr. 18 (sobra-fMa&,estie ' 2.Z76
'ON. J ·68 FI i do). _ FONE 3512.Metropol 1.1-&7 I' : - or anóp"l1�

La Porta ..•........... , 8.321
DR. VIDA!. DUTRA FILHO HORA'RIO: das 15 ás' 18Cacique " , ,I.",'"

horas.Central .. . . . . . . . . . . . . . . . �.694 MÉDICO DE CRIANÇAS
E_trela .. . . . . . . . . . . . . . . . 1.171 Consultório: Felipe Schmidt,
Ideal 1.11' 38 (das 14 às 1!1 horas)
ESTREITO Residência: Tenente Silveira.
Dilqu. M 130 (F"'ne �165)

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

de fundo.

e 46,60

o ESTADO FARMÃCIA DE PLANTA0A

Uma casa e

Estreito
Uma casa a rua 14 de Julho
Uma casa de madeira em Barreiros
Duas casas no Morro do Geraldo-Estreito
Duas casas e eum terreno para iotell,mento 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 'Londrlna - Paraná
Tem compradores para casas em Florianópolis

(H:' cem a quatrocentos mil cruzeiros.
Negócio a dinheiro.
Informações na IMOBILIARIA "M1GUEL DAUX"
Rua CeI. Pedro Demoro 1541 - 10 andar Estreito ou '

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

ripaI.
16 lotes no Bairro Butiá.
Uma confortável Casa 11a P.venida Hercfl lo Luz.
Dois apartamentos -Çparte financiada).

lNFORMAÇOES
UTEIS DR., SAMUEL -FONSECA

..,
CmURG IÃO·DEN'l'ISTA
Clinica - Cirurgia

PROTESE: - Pontes Moveis e Dentaduras em

Nylon.
DIATERMIA: - Tratamento de canais pela alta

frequencia,
_

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

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

horas.
Exclusivaménte com hora marcada.

,

_.r,

DR. ANTONIO BATISTA
J'UNIOR

CLLNICA liSPIlCIALULWÁ. Dl
C&IANÇU

CODlult.1 da. II ia 11. hora.
RiOja, • Cun •. P.d .... .iS'ICtl .. lIIl)aC

t�_

Dr.Constantlno
Dimaíos

Início das aulas: 1 de setembro.

M:tl:DICO CIRURGIAO

PRE' -VES IIBULARES
PARA AS FAOULDADES DE DIREITO, FILOSOFIa,

MEDICINA, FARMÁCIA E ODONTOLOGIA.

CU-RSO BOSCO
:Matrícula: Livraria Lider, até 31 de agôsto.
Informações: Local acima ou pelos teleIones 231� e

8661. IBANCOdeG�fbITO POPUlARl"
I

� AGRICOLA I I

,���,16
.. ,

, ,F'LOmANOPOLIS - 5rõ,.('õ,Iõ,rln6, Residência: Avenida Rio
Branco, n. 42.

'Atende chamados

�

DRA. wLA.uYsLA.YA
W. MUSSI

, .

•
,

.

O�� PRO' F� ISSION'AL\'
DR. ROMEU BÃ$TOS ,MARIO DE'LARMOINOle,AD n

I,'"'''
_' iI�ll'e�o�

,

CANTIÇAO, Com prática no Bo.pltal SI... M 2 D I C O
DR. I. LOBATO DR. WALMOR ZOIlD '-raLei.co de As.I. e .. "snta

I CLÍNICA DE CRIANÇASG ..·'DeIA Can do Rio de Janelr.n:L.HO .n.n CLINICA MJ!:DICA }' ADULTOSD....,.çaa cio IIparel1l.o re.plr.t6r141 DI.lo.... ;;;el....eu!.... ".. CARDIOLOGIA
TUBERCULOSI! do.al iill UNlei.. •• Ual".....• Contultório: Rua Vitor ••1.'RA.DIOGRAl<'IA JI RADIOSCOPIA Ild8llol eI. Bra.U reles, 22 Tel. 2676.
DOS PULMO.S 1:�Ile.tflrno )lor concu.o ...... • Horários: Sejtundal. Qu...rtal IClrurQ'la cio Torax ternldade-Eacol. Sexta feirai:

S Formado pela f'aculdade Maelo- (Sanl,a cio Prof. OctA.t.:>.... DUB 16 às 18 hora.. Tratam�llto moderno daCIRu:�P1CRniIc:" nal de Medicina, TI.lelecl.ta I drll'lIe. Um.) Residência: Ru. li'dipe Sela- SIl�ILIS
G�RAL-PARTOS 'rhlloel.rurIlUilO do BOIIIIIU.l :Me- Ex-l.tUDo do Serviço d(. Clrar· midt, 28 - 20 andar, ap'. 1 - Consultório _ Rua Victor1 I l' ril: Jl!IIl..� cla d. Bo.pibl L A. P. a. "1'" C. Tel. 3.002,derviço comp "to DI.OS�HO' euuo' de eepeei.lbaçi. .lla "

cio IUe d. 1••elro
_,.._ Meirel1es, 22.�..do dai DCillNQA8 :'

... N. T. Ex-l.terMO o .x�IIf41.. ,MedICO do BOB.pital de Caridade DU. HENRIQU. PRIS1"O' HOnAnTO'.RAS, CaD. mo�erDO. méto40. 11. "
d M t d d D C I. V".tUW.diagn6.tical I trat.mlnto. tente II. Clrnei. eI. pr.t. (lri' e a a erDl a.e r. ar o

PARAISOSlILPOSCOPIA - HIST••O - Gillil�ar-I_ (illo):.
DOBNÇAS �;-r�;'NHOLU _ HJl1úICOSALPINGOGRAJ'IA - JlIi':A' \)- Fo��n��l)i·lip" Sc'llmid•• ca -

PARTOS _ OP�RAQO.8 Operac;õel _ Doença. ele S.-LISIO BASAL. 6__ Atende em "or. mar-."'r,. Con.: RUII Joio Pinto D. li. nhora. - Clínlc.' de Aelaltoa... &adleteravlll .G! �. as c.r...... .. _"w

dEletroco&cul.çio - 2.1... ;;'JUra Re •. : - Rua )lati.,... Janlor" .a 16,00 ai 18,00. ào.�.. Cura0 de II1pe6alillilloçlo no Rsidência: Rua J'0.6 doVioleta e Infra VfJr�delIl!.. 80 - Fone: 11191 �.la m.nai atanil. dlà- ,fI08pít.l do. S.r:vidon. 4o ••.
Vale Pereira 168 _ PraiaR T' 1 rlamllnt_ no Ho.pital 4. tado.CO:õ1l1ultórlo: UII raJano, D.,

DR. YLMAR CORRIA Caridad.. (Serviço do Prof. Iarluo •• da Saudade _ Coqueiros.l° andar - lidificlo 40 .ODtl'Pl0.
Residência: Andnde)Hor.1,rio: Dili 8 b 13 !lora!! -

CLÍ� [CA MtDJCA Rua: General Blttnconrt n. Consultai _ Pela manlll' .0Dr .. 11881 I CONSULTAS dila 10 -' 11 !ao-D·ai 'I' ;1 11 .. " Dr" 101. Telelone: i.6�íI. !Iospital de Cuidada,• ..ora - . ru.
A tarde da. 1610 h. Im dian-·i:�fd.ncial AnJll.1l Trom·

Rua 'l'irad,mtê � - 1"0nl 14.16 DR NEWTON te no con.ultório ,:aua Nilna. DR. ANTONIO GOMJilS n�
POW8k)', 8". DR. JOS:f: TAVAP.J:S D'AVILA Machado 17 :Jaqulllll •• Tira- ALMIlIDA

-

" dentes. Tel. 2766 .t,.DVOGADO-DRiúuo DÓI»' IRi\.CEM,.J.", CIRURüIA OU/.!.
I Residencia - n- Pr••dÜuta Z.ei'itório I R..iC�ncial.

'

MOLX'STIAS NlIRVOSA8 .I Doença. de Senllora. - Preet.· CoutintlO ••. Av. Rerellio 1,01, 11VIFJRA . .M.liINTAIS _ CLINICA G' ,RAL 10!!la - Eletrlel4ade 1I"lca C' TNICA Tela!onll: l!!�iI.Dr Serviço Na,,!ollal 4. DOln- Consultório: Ru. Vitor 1I1i-
JU

de
Çe.8 Alentai.. 'e�. n·l.%8 D TI\e:on:: 1107. OLHOS - OUVIDOS MÁ.IIi

1
CIRURGIÃO·DENTISTAmSP.CIALISTA III OI,ROS, Ch..,f" do Ambilllli <);, HiC!o- .

onso ,:a.: a. ora. em • GARGANTÁ ,CONSULTóRIO _ Edificio Pal'tenon _ 20 andarOUVIDOS, NARIZ. GARGAN'TA no l.kntal dIante: . DO. DR. NEY PERRONEl'RATAJl:&NTO • ()'PII:&.6J_;h'l::3 Paiqn1utra elo lloo'Plt&l -
ResIdêncIa; Fone, I.UI DR; GUERREIRO. DA rONS.IICA

n sala 203 - Rua Tenente Silveira, 15Infra-Vel'tIIeUlo -,Neb�U••;IfJ - Colônia Sant'Ana Rua: Blumenau n. 71. Chefe dQ Serviço di 0'F01U- MUND Atende diáriamente das 8 às 11 horas.Ultra-So.... Convulloterapia pelo �l.tro- DOENÇAS DO APARBLHO DI- NO do HOllf:.ital de Florlanópolll Formad,o plIl�. Flculda�1 Na� 3as e 5as das 14 as 18 horás _ 19 as 22 horas(TralA••ate de .....lIII" ua choque 't cllrdluol. Inl11.Hn ,ra-
GESTIVO - ULCIRAS DO IS- i '?ossue • CLINICA OI APAI.I. naol di .r.edlclna UnI' $rsid61d. " •olfe18çh) 'pia. 1{aiariotlrlÕpi.l. Pilicot,ua:!:J. TOMAGO :I DUOD:lNO, ÁLlI- LHOS MAIS MODIilRNOS PARA do Bra.n Confecciona Dentaduras e Pontes Móveis de NylonAD&lo.r.UDo...opl" - i(!'Cltta .1 I CONSULTAS: ""erça' (; �uj,,- GIA-DER]I[ATOLIJGIA • CLI- TRATAMENTI'> dai DOllNNCAS RIO DI JdN.lIaOo.caloa - ,Moier•• t �••I." ta. I!u 16 .. 11 lIorll. 'l,,�:, NICA GJlI.AL da ESPECIALIDADI Aperfeiçoarnente n. "Ca.. de•• Ot..IllMel.d...I� (talce (manhi) DR. �!ULIO PAUPI1.'Z Consulta. - plls mau" ao Saude São .icuII".•• J:ataf.) Rua Anita Garibaldi. I'IqU!,__ FILHO HOSPl'l'AL. Prof. Fernando PaullnoRor.rio 4a•• à. 11 A.ras • de General Eitteuccuri.,

d 10. i À TARDE - d••• a.' - Interno por 1 '''lO. do SlrYiço PUERICULTURA - PEDIATRIA - ALERGIA INFANTILda. 111 à. 1;: Iaora.. R.IilSID:lNC.!.A1 Jt.'Il1i BOl!.l(",a.

\
Ex I�terno - a ent.rmar.

n� CONSULTG:!IO dà Cirurgia I Consultório: _ Rua Tiradentes n. 9.Conlult6rlo: - 11Ia Vitor ••1- 13� Tel.2901 - ServlCo de &,aatro-entlrolorcia I CONSULTORIO _ :Ia. .0. 1 Prof. Peàl'o d" E:>iI.rarll.. II - I'on. ItlU. ,. ___;_.� .- da Santa Caaa do �Io di! J.neiro
jlLHEOS nO % •• taglo por : ano n.....ter- Residência: - Av. Hercílio Luz n. 155 :- Te!. 2.530.RI•. - .iI. SÚ Jore. II DR ARMANDO VALJa.. (Prof. W. BaFardlDell�). RESlDENCI.\ '- J'_llpe sell-I

oidade - 2acola"

I Horário: _ Das 14 às 18 horas diáriamente.ron. 1"11.
.

RIO DE ASSIS IAu��::;e8i�e). n�l1roloCla (l,;of. midt nO ua TIl. 2166 1::eo:�oO;�v;o IR���ifC�!. ;it.��o ,

_'

_

DR. MARIO WEN· �•..::tli�I:::la4l���::::II:f:!� ni::d�nte.rlom��aflo.Pita: m.tar DR. ANTON�OMONIZ'
'

OP�o��r;�BS 'DR CESAR BATALHA DA SILVEIRADHAUSEN pltal de C.rld�dl, DO�NÇ�S fNT.ItNAI DE ARAGÃO CLINlCA DlI ADULT �
•

4 I CJ,JNICA )(J!:DICA D1I CnAN- Cllraçao .. K8t�II!aco, !n".üno, CIRURGlA TRl:miA',rOLOGIA DOBNÇAS DI J1INcúR.\S ICLINICA M1:DlCA D. ADUL'r08 QAS )I ADaULTOII f:li:ado :/1111 l>lhau•. .l!ln., ."Ii-
t ,Ortopldla CONSULTAS I �O Ho.pita} 6.

I11 CRIANÇAS '

- .unc - rlOI o era,
I Conau1tório' JoIo Pinto 11. ,Caridade diáriamente pela ma-

Conlnltório - Rua Joio Pin- Conlultórlo: Ku. NllD.. :.1[a.. Conlultóriol 'V11;#r ..iHI••

\ Dal 16 ... i7 diàriamint�. nhã.
to, 10 --Tel. M. '189. chado, '1 - Conn.llóall ... 11 .. !I.

M' oa Sibadoa RESID.NCIA: - K'. Duartt,
Com'ultaa: Dal , l•• Ilor- '. 18 hora. Da. 16 à. 18 laor... ien08BIt. lU Shutel 129 - Telef. ..288-1Reaidência';' Rua ••ta..... Ji- ,Jtuldência: I.ua .aracltai C:I.l· Re.idência: R.a BoealllYa lO.

Fes:. �a1:;:, .

Florianópolis.
nior, U. Til. 1.811. l l)&lrmll, I - J'oDel 11111 Fou: &"611. on8. .,

\

Dr. Lauro Daura
� CHnie. Geral

Especialista em mo)flstias de Senhora. e viall tirlDá.

.
-

DR. ANTONIO DIB
MUSSI

Doença's Internas
CORAÇAO - FIGADO -

�i�-rs - INTESTINOS

rias.
Cura r�dical das infe{�çl'les l:Ii'IHlal! e- c ['o.aicall, da

aparelho e-enito-urirJário em 'lmbo& os sel:õ•.
Dõenças do aparelho Diiestivo e do .1l1t.mA ••rv080,
Horário! 10% ás 12 e 2% ás' 6.
Consultório: R. Tiradentes, 12 -,la. AJldal' - FOli.:

3246 --
,

Residcncis: R. Lacerda Cou'1l1ho.
cio Espanha-) - �"'one: B248.,

Du 11 às 18 horu.
Telefone: Consultórió

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

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

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

CONSULTÓRIO - Rua Trajano, 41 ..,- Das 16 às 1.7;
horas.

RESIDENCIA - Rua Bocaiuva, 139 - Fone 2.901.

.�DlCO DR. LAURO CALDEIRA DE ANDRADA

I Lavando com, Sabão

V'irgem ES}lecialidade S��ViRCt�
da' Cla. IIIIIL INDOSIIIIL-JoloIUle. (lIarca"reolstrada) [5PE�ltIOA���

economiza-se jelDpo�e' dinbeiro
.. _._ _...,..-..;:.:...'._� _,------_..:..._--------'_.-----

DR. ÁLVARO DE CARVALHO
- Médico de Crianças -

'Cirurgião lJentlsta
Cl1nlca de Adultos e Crlançaa
Ralo X
Atende com Hora Marcada
Felipe Schmldt 39 A Salas 3 e 4

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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NO PROXIMO DIA (6) "UMA NOITE DE GA,LA" NO lUX HOTEL COM A APRESENTACAO DAS DEZ MAIS ElEGANTES DO
ANO DE 1955. ESTARA PRESENTE A ESTA ELEGANTE REUNIÃO O CRONISTA SOCIAllBRÁHIN SUED.
.................................................................. �_._--------------------�----�------- _-----------------------

.

.

.

'. ilporque oao prendem os 'Precel·lo do OI-a
Zury Macbado, e... i «golpista)) contese?

'

: 'Desconcertada anda fi opinião pública sobre a reali- O repouso depois das ho-

I dade política do País. Muita gente existe que ainda .:\0 ras de trabalho é in dispen

: identificou o setor exáto onde "Se acham Iocalízados os Ver- sável, Mas não é de descan

• dadeíros golpistas. so que precisam os que se

••.•...........••...! Feliz�ente, j,á .e'stá po.r pou�os dias a posse do presi- dedicam a ocupações seden

dente elelto no último pleito eleitoral, Empossado o novo tárías e monótonas, êsses

C.ASAMENTO NA IGREJA SÃO PAULO ! ANIVERSÁRIOS Presidente entranbrlr-ae-á novo e c1el'initivo panorama de em vez de repouso, devem

A igreja Matriz da Cidade de Blumenau, pequena ELIANE L. C. ANDRADA legalidade, calma 'e trabalho. Essas são as esperanças e procurar recreações que exi-

tornou-se para. os convidados que assistiam ao enlace I 'I'run sconre, hoje, o ani- 03 votos sincer-os de todos os bons patriotas. jam movimento e atividade.

das- duas famil.ias que então se uniam. Hoette e Lenzi. Seis. versá rio natalício da galan- Há dias uma nossa reportagem indicava, na nossa Ca- Se tem vida sedentá-

horas da tarde quando fazia música na Igreja entrava a te e prendada menina Elia- pítal, um "movimento golpista". Uma autêntica conjura ria, procure dedicar ,..'
.

IPS
moça mais linda daquela cidade srta. Herotides Lenzi ne, diléta filha do nosso pre-

contra os preços altos, liderado pelo próprio "Pàpai Noél", uma parte disponível do �\i PHIL
.

paUl, casar com o sr. Franz Hoette Júnior. zado conterrâneo sr. Dalmi- cuj-o quartel general estava instalado na "A MODELAR"_ - seu �ia a caminhadasv l �tll_j/; c/lVl+A
Sua f'orrnosu rn, graça e beleza melhor se destacava 1'0 Caldeira de Andrada, al- Hoje podemos apresentar algumas "provas" autentí- paS�el?S, exel'�ício� ao I Jll "/JeIUU-

no ,amplo vestido em tafetá-natural, tendo a frente da to í'unciouárto dos Correios cas dessa conjura. São provas ínsorísmaveís que' conven- ar. h.vre ,ou, �p.os exame �'\M .

CAJI 'HI""

sáia um delicado, bordado em contas nacaradas prata e e Telegráfos, e de sua
cerào os mais incrédulos. São provas que estão a disposí- gUmmdeedslpCoOr'toa. pratSlcNaEdSC. aI· �;tllilmtN$i.MR.w8i1�:,E�11

cristal. O fino véu. de tule, que acompanhava
•

a longa exma. esposa d. Eglantina ção de todos que ainda não- se convenceram de que ,real

calda do vestido, prêso P9r uma linda grinalda, deu maior Luz Caldeira de Andrada. menta "A MODELAR" está em luta aberta contra os pre-

beleza ao rosto da moça. I
A graciosa aniversariante, ços elevados, colocando-s-e ao lado, portanto, dos legítimos

-..
XXX apl icada aluna do Grupo interesses elo povo: Linho finíssimo para vestidos a .

O noivo em seu traje próprio para a cerimônia de- I Modelo "Dia's Velho", por Cr$ 110,00 o metro; Cretono Linhol, largura 2,20 a . - - - ..

pois das (seis horas), destacava-se a elegância. \ I tão grata efeméride, reuni- Cr$ 67,00 _o metro; Ternos de roupa a crs 375,00; Ternos

Pelos cur-iosos-que se furtavam a entrada da Igreja rá na residência de seus
de pura la, para rapazes a Cr$ 325,00; Calças de meia pa

desfilavam criações de Fath, Dior e Balma in.

Cintilan-I dignos
genitores o seu vasto 1'8; senhoras a �r� 10,�0;. TQalhas.

de rosto a Cr$ 11,00;

tes jóias, chapéus, ocigináis e dois mais modernos figu- circulo de amiguinhas e de
Toalhas de matéria plástica a Cr$ 60,00; Vestidos bons a

rin istas, rendas e tafetás -tornaram parte nesta parada admiradores oferecendo- Cr$ 110,00; Camisas de sêda para rapazes a Cr$ 57,00. E' ou

de requintada elegância. Em fino e apurado gôsto nota- lhes uma fe;tinha intima. Inão é barato?

va-se a elegâ.ncia. da sra. F'rjmcisco Hoette. Sr.' e Sra. O ESTADO formula à E' ou não é uma autêntica política de -golpe contra a

Raul Decke. Sr. e Sra. Augusto José Lenzi, srta, Marily inteligente aniversariante carestia?

Deeck estava elegantíssima, se fazia acompanhar do Sr. votos de muitas felicidades,
E' um golpismo autêntico e contésso. QlJe bom não

Mack Schrappcr. Esta reportagem devo a colaboração da extensivos aos da exma. ta- seria si todos o Imitassem. A vída do povo seria be�mais

srta, Dceck o que muito agradeço. Srta. Edete Poerner milía.
fácil. ..

estava presente a recepção. Srta. Cristina Hoette moça SR. WALTER LANGE

bonita estava em séria palestra com o sr. Norberto Wie- Walter Lange, nome sobe-

derkeh. O sr. Eunildo Lázaro Rebelo, discretamente to- jamente conhecido na socie

mava seu uísque. Sr. e Sra. Gaudino Lenzi, srta. Evanil- dade catarinense, nos meios

de Lenzi (Miss Charme F'pol is) estava encantadora. A comerciais e esportivos, faz
sra. Kerle Johan, o sr. e sra, Helmuth Schrappe, sra. �nos hoje.
Fanny Haner, Na recepção aos convidados ao artstocráti- A data, sobremodo grata
co salão da sociedade, Tabajara, foi servido um fino jan- para o seu grande número

tal' a luz de candelabro. O. salão artísticamente decorado de amigos e admiradores,
deu à recepção tóque todo especial. 'ensejàrá' motivos para inú-

XXX meras homenagens de apre-

TEATRO: Inaugura-se no próximo dia (7) a tempo- ço e regozijo, pelas suas ele

rada teatral do 'I'eatro Álvaro de Carvalho. Nesta tempo- va.das qualidades de caráter

ra.da terem?,s a aplau:1id,� Com�anhia de teatro "�al'�a e de coração, às quais, pra
Della Costa . A orgarnzaçao esta a cargo do Prof. Sálvio zerosamente, os de O ESTA-

, de Oliveira. /
.

. II DO se associam, formulan-
XXX . do os melhores votos de fe-

Antônio Lopes Faria, jovem artista Catarinense aca- , li cidades. \'
bou de obter; por unanimidade, do juri do 110 Festivall' VÂNIA.MARCIA DE OLI-
Paulista de Teatro Amador, o premio "Arlequim 1955" VEIRA.
pelo

s.eu
maravilhoso cemirjo de "A comédia do Coração". i Vê tra�sGorrer, hoje, o

. ,_'. :cXX ."" I seu segundo aniversário na-

Bm Flo�'lanopo!t� estao passando .dJUs o SlmpatW? talício a' galante e inteli

casal da SOCiedade ln.Je:ma, sr. e sra. LUIZ Carlos Silva.
'

I gente menina Vânia Marcia
XXX I de Oliveira, encanto do lar

, Agradeço a sociedade Dloéo dos XX de Itajaí pelo du sr. Jocelino de Oliveira
honroso convite para a bonita festa que realizou-se em à'

e de sua exma. esposa d.

,noite de sábado. Renilda Franzo�i.de Olivei
XXX

ACONTECIMENTOS SOCIAIS
I

•••••••••••H•.,......

ra.

A "Uádio Anita" em seu novo estabelecimento será Muitas serão a1l. manifes-

inaugúl'ada dentre em breve, posso afirmar que está selT- tações de apreço e simpa,tia
elo decorada com fino gôsto. que a graciosa aniversarian-

XXX te receberá de. seu já cres-

Sábado, festejou mais um aniversarIo a Sra. Ellcy cido numero de amiguinhas
M._Boa-baid, esposa do sr. Antônio Boabaid. e admiradores, retribuindo

XXX com mesas de finos doces

Movimenta-se a cidade com a parada de elegância no
e guaranás.

próximo dia 6 no salão do Lux Hotel, �erá "Uma Noite', O ESTADO apresenta feli
de Gala" e teremos a presença do famoso cronista Social citações, extensivos aos dig-
da sociedade Carioca Ibrahim Sued. Domingo, no Lux Ho aoS genitores.·

,

tel a srta. Arlete Gonçaives com seu rostinho bon'ito, fr FAZEM ANOS, HOJE:
algo de atl':l<,;ão. O dr. Wilson Melro, visitou a elegan1 sra. Nair Caldeira.
srta. (fereza Fialho. A11iversarJou-se no dia 21 a menin 'Gonzaga, esposa do sr. Hig'i-
Yalé Lareiro Faria, e lia residência de seus pais recepci( no Gonzaga, e ·destacada
nau suas amig'uinhas. Euncionária do Tribunal de

XXX
. fustiça;

\ Os Cinemas da Cidade estão de parabens pelo "Fest'
_ menina Eugenia Gar-

'-val Warner" dirigido pelo cronista Cinematog-ráfico s ;ia Meira, filha do sr. Os-
João Neves. O proprietário da Casa Brusque prome nar Meira, do alto comercio
inaugurar na próxima semana, estão Gonvidados as D, ocal;
mais elegantes para inauguração ofieraI. A casa Brusql _ sta. Zuladi Marcondes
oferecerá às elegantes um fino cock-tail. O sr. Wily r .ie 0liveira, profess'ora de
terminar suas pJ:ovas, segui u para Caxins, logo se vê iJf educação f'isica;
quer nada com Florianópolis. - sr. Mustafá Ipé Gua-

l'any da Silva, alto funcio
nário aposentado dó Minis
tério da Fazenda e persona
lidade sobejamente couhe
-,ida n"a sociedade local;
- sr. Feliciano Marques

Guiramães
- sta. Adelia Medeiros

Vieira, filha do sr. Prof.
Alfredo Xavier Vieira
-- sta. Nelita da Silva,

filha do Ten. Raul Tito da
Silva, da Policia Militar do
Estado;
- sr. Piraguar Rosa

IRMANDA[}E DO S. JESUS DOS PASSO�
E HOSPITAL DE CARIDADE
FESTIVIDADE DE SANTA CATARINA

Realizando-se no próximo 'dia 25, às 16 horas, a S,

lenissima Procissão de SANTA CATARINA, venho sol

citar, de ordem do sr. Irmão 1;'rovedor, a presença dos I

mãos e Irmãs, da Sacristia da Catedral Metropolitana, 'i
15,30 horas, a fim de, revestidos das insignias da nOSf

Irmandade, e a esta incorporados, fazerem parte do pré�'
tito em honra a Nossa Padroeira.

Consistório, 22 de novembro de 1955.

Américo Vespuc!o Pl'ates· _:_ Adjunto do Secretário.

VIDA SEDENTARIA

III

r

Rua Alvaro de Carvalho, 12

DIA - 26 -- (Sábado)

FESTA DO· ACORDEON

Apresentação do famoso conjunto "Fraine".
Corrêa.

Reserva de mesas na "Floricultura".

o Segredo do Padre CLUBE RECREATIVO"6 DE JANEIRO"
JOÃO MEDEIROS VIEIRA

- F E S T I V A L "R O N M E R I N O"
Esta a denominação da grande festa que ° CLUBE

RECREATIVO, "6 DE JANEIRO" oí'arecerá aos seus asso

ciados em à' noite de 10 -de dezembro vindouro.
Festival "RON MERINO" corno bem indica ° nome te

rá a colabo.ração da afamada firma Bebidas Merino S. A.,
cujos representantcs nesta praça são os senhores Germa

no Stein S. A.
Será uma noitada inédita para os í'requentadores da

simpática agremiação do. Sub-Distirito de Estreito.
Constará (la programação inúmeras atrações e a or

namentação. dos salões será fe,ita com variadíssimas espé
cimens de orquideas, ° que, sem dúvitla, dará maio.r en

canto à festividade.

Ninguém soube no humilde povoado
(�ue o jovem irmão do padre, na prisão,
Era inocente; fôra injustiçado,
Pois um outro é que matara o tecelão ...

À tarde foi em júri condenado.
Mas na véspera, pasmado, em confissão,
O padre ouvira o próprio celerado,
'Que implorava, moribundo, seu perdão!

E o padre, ao sair do forum se voltou:
Dos olhos fitos no prêso que partià,
Uma lágrima mui triste lhe brotou.

Sacerdote, o segrêdo êle guardava ...�
Mas st;) a consciência, ufana, lhe sorria,
Em pranto atróz o coração chorava!

LEILÃO N. 434, DE 24 DE NOVEMBRO -DE 1955

Entrega Pronta
1.DOO 2.000 4.000 1.000
1.000 2.000

(Do livro "Noturnos", a sair em breve).

US$ Espanha

IUS$
Hungria ..

(G1_{�NDES E .PEQUENAS) US$ Tchecoslová-
Para enfeItes de: .' quia. . . . . . .. 1.000- 2.000 4.000

CONSTRUÇÕES-PISO.S-TRILHOS DE

JARDINS-TtC'IUS$
Turquia .. 1.000 3.000 1.000

-- Vende-se - Coroa Dinamar-
' \

Info.rmações na "A MODELAR" quesa 14.00014.00014.000

TEITRO AlVD'RO DE CARVllHO
TEMPORADA OFICIAL DE INAUGURAÇÃO

(7 a 16 de dezembro de 1955)
SANDRO apresenta:

MARIA DELLA COSTA
VIVENDO JOANA D'ARC EM

O CANTO'DA COTOVIA
.

de J. ANOUILH - Trad. de R.,SILVA e J. ALVIM
E TODO Q ELENCO DO "TEATRO POPULAR DE ART-E"

ATRIZES: FERNANDA MONTENEGRO, MONÁ DE LACY, WANDA .KOSMO
A1.'ORES: BENJAMIM CATTAN, EDMUNDO LOPES, FÁBIO SABAG, FAUSTO

MACHADO FERNANDO TORRES, LUIS TITO, JOSE' TÁCITO,
MILTON MORAIS, SANDRO, SERAFIM GONZALES, SÉRGIO BRI
TO. ZE' LUIZ PINHO.

-000-

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

-000-

"A MIRANDOLINA"
de GOLDONI - Trad. de R. Jaco.bbi

"A MORATóRIA"
de Jorge Andrade

"MANEQUIM
de Henrique Pongetti

ASSINATURAS PARA AS QUATRO RECITAS
RESERVAS ATE' O DIA 20 - TELEFONE 3.316

- PREÇOS POR RECITAS -

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

AVENTURAS.DO ZE-MUTRETA

'Ililllfllili/WIIII'h i�'ltI ,

, ... ·-':"'<·-:·��.,.,�F-OF.

_- �
APt:A
48 00d
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�,
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8.000
3.000

1.000 8.000
5.000

- 42.000

Jubileu de ·Ooro
(Oslo-Novembro - (SDN)

- Comunica o Govêrno No

rueguês que resolveu adiar,
tanto dentro como flora elo

país, os festejos oficiais Co

memorativos do jubileu de

Ouro do Reinado do Rei Ha
akon VII, os quais deveriam
["ealizar-se no fim dêste mês.

Deste-modo, deseja o Go

vêrno Norueguês poder con

tar com a padicipação pes
soal de Sua Majestade, cujo
estado de saúde, depois do a

cidente de que foi vitima e

do qual lhe resultou a fra- -

ltura
de uma perna, melhora

dia a dia, apesar de sem 83

_ànos de idade.
No entanto, em homena

gem a Sua Majestade, serão
dadas salvas reais nos se

guintes dias:
Nov. 18 - Aniversário da

eleição, em 1905, do Rei Ha

akon,
Nov. 25 - Aniversário de

sua chegada à Noruega,
Nov. 27 - Aniversario de

'�'eu juramento à Constitui

ção.
Em todas 'as igrejas do' -

país, durante os serviços do

domingo, dia 27, será lembra
do o Jubileu de Ouro do Rei
nado do Rei Haakon VI�.
�-t-.""""''''-''''_''''''''�•••''.''''-.J''J

"BALEIA NÃO É
CARNE NEM

PEIXE"
(Oslo-Novembro - (SDN)
O Tribunal de Justiça da

cidade de �ergens declarou
.

'

recentemente que baleia não
é carne no sentfdo comum da
palavra, mas também não é

forçosamente Peixe.
Assim, um barraqueiro, acu
sado de vender "baleia" no

mercado, apesar das dispo-
:sições ,_regulamentares que
proíbem a venda de carne em

_

barraca aberta, foi absolvJ.do.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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CINE SAO JOSE
Elorfanénolls, Quinta-feira, 24 de Novembro de 1955 o ESTADO

Caravana do Ar e Bandeirante, os Campeões
COM ENORME BRILHANTISMO FOI DISPUTADO, DOMINGO OLTIMO,·O, CAMPEONATO ESTA.DUAL DE VOLEIBOL,
PROMOVIDO PELA F. A. C. SAGROU-SE CAMPEÃO NAS CATEGORIAS DE ADULTOS E JUVENIS' O CARAVANA DO
AR, DESTA CAPITAL, CABENDO AO BANDEIRANTE, DE BRUSOUE, o TITULO DE CAMPEÃO fEMININO. NOSSOS PA
RABENS AOS ATLETAS' E DIRETORES DOS DOIS PRESTIGIOSOS GREMIOS.

GELEIRAS DO INFERNO
No Programa':
Cíne Noticiario. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 5 anos.

"O EstadO Esportivo"
Õ·jãiàÕdãié"iiiiiãra�lÕjea�riõlie-:-SuãlB.VIiOnã-·iPiRÃNGÃ1ümm�·S

..

E···
..·..,

A tabela do certame PI'O-' contra-se em bõa situação, quadros atuem. com desen- Guido e Chinês; Waldir, CAMPEONATO VARZEANO DE Ji'UTEBóL

fisaionalista da Cidade mar- com 9 pontos perdidos ao voltura e saibam ser leais e Waldemiro e Nenem ; Car- No dia 4 de dezembro próximo, rea llzar-se-á no

ca para hoje, à noite, a pug- lado do Imbituba Atlético decididos até o apito final ríço, Cobra, Rodrigues, Jair gramado do Ipíranga, no Saco dos Limões, o Campeo-
na entre Bocaiuva e 'I'aman- Clube, devendo pisar o gra- do árbitro. e Zac!ky. nato Varzeano de Futeból, promovido .por esta já tão.

daré. mado como. tranco favori- O "Daré" ainda não viu a TAMANDARÉ _ Amau- famosa agremiação esportiva que é o Ipiranga,
O jogo. em referência des- to. Todavia, o prélio poderá vitória neste Campeonato, ry; Cláudio e Jaime; Ita- O Torneiu Início, porém terá lugar 110. dia 27, do-

perta penca importância, oferecer lances de rara mo- de forma que tudo fará pa- mar, Adão. e Joquinha; Le- mingo próximo, e tomarão. parte neste Campeonato,
dada a situação do "lan- vimentação, tão do. gosto do. ra alcança-la no. noturno de betínha, Oládio, Geraldo, que será de dois turnos, Os seguintes clubes várzea-

hoje. nos ; Ipíranga, Caravana; Ferroviário, Botafogo e Sãoterna" alví-rubro, . enquan- público. Ney e Jair.
to que o aurí-celeste, embo- Tanto. Bocaiuva corno Ta- QUADROS PROVÁVEIS Preliminar i 19 horas. Pedro. Ao. Campeão e Vice dêste Campeonato, será

ra derrotado pelo Avaí, en- mandnré esperam que seus BOCAIUVA - Osvaldo; Principal: 21 horas. ofertado pelo clube promotor, um bem confeccíonado
DJPLOMA, e um rico Troféu.

Portanto, de parabens, está a Díretonia do. sim

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

CAMPEONÂTO·CITADINO DE
A'tv1ADORES

Duas bôas -pelejas era o que se esperava dos duelos

que travariam: Vendaval x Austr ia e 'I'amaridaré x Iris.

'I'odavia, ambora não tenha transcorrido. no. clima em

que se esperava, correspon deram plenamente levando-se
em conta o estado do cancha que se apresentava bastan
te lamacen to.
POR 3 A 2 O VENDAVAL ABATEU O "CLUBE DA

ELITE"
Desforrou-se o Vendaval da derrota sofrida contra

êste mesmo adversário no turno, ao lhe impôr na tarde

de sábado, o placard de 3x2. Resultado que lhe coube pe-'
lo melhor entrosamento de suas linhas, urna vêz que o

Austria jogando bastante alterado em sua formação, não
apresentou aquela mesma exibição frente ao Iris, além
de concorrer para isso o n úmero inferior de jogadores,
pois o auri-negro em todo o desenrolar do match, contou
apenas com dez elementos. No alvi-an il apareceram com

àestaque: Branco, Chico, Córinho e Odilon; no Austria :

Garrafinha, Carêca, Fábio, Teixeira e Altair, foram os

melhores. Outros detalhes: 10 tempo: Vendaval 2xl. Fi
lial: Vendaval 3 x Austria 2. Marcaram: Ênio, Odilon e

Anastácio (penalty) para o Vendaval e Altair (2) pa
ra Q clube da rua Crispim Mira. Quadros: VENDAVAL:
Branco, Garcia e Gerson; Alcides, Anástacio e Chico :

Vadéco, Córinho, Gü.nter, Enio e Odilon. AUSTRIA:
Everaldo, Garrafinha e Ruy; Caréca .e Fábio � Teixeira:
Ivan, Edson, Altair e Rumay; JUIZ: Gilberto Naas f'oi"
c dirigente da pugna, com alguns Senões corno o penalty
assinalado contra o Austrta, deixandp de apitar anterior
mente um toque no centro da cancha, jogada de que re

sultou aliás o primeiro tento do Vendaval. Mas isto não
'deve ser levado em conta, pois é ainda novato. Espera
mos que em suas próximas atuações seja mais feliz, pois
mostrou ser imparcial e enérgico.
DERROTADO O RUBRO-NEGRO DA TROMPOWSKY

'Não .sabemos o que vem acontecendo nas hostes do
clube que teve à ÍI1ente um Eugênio Dal Grande, quando
se sagrou Vice-campeão amadorista em 1953. Êste ano o

Iris começou otimamente mantendo-se na ponta da tabe.:
la, fazendo com que pensássemos que bisaria o feito an

terior. Porém, desde que perdeu a liderança o clube não
nlais se encontrou, chegando à colocação em que se en

contra, ou seja co.m 9 pontos perdidos, em quinto lugar.
Não encontramos razão alguma para justificar o caso.

O que é que há com a familia do clube da Avenida Trom

powsky? O Tamandaré vencéu seu antagonista' mercê
de um trabalho muito eficaz desempenhado por seus

eompo.nentes. Realme)lte, a lin,h'a do Iris estava apagada,
pois seu trio atacante jogando. recuado demasiadamente,
(�eixava despreocupados os elementos da retaguarda con

trária, que assim redobravam, suas energias em auxilio
de seus avantes, pois tiriham sob s·eu completo domínio
os outros dois atacantes. Com isso o Tamandaré foi for
çosamente para o ataq_ue e' conquistou o.S dois tentos que
lhe' garantiram li vitória. A defésa do Iris, sim, portou-se
co.m bravura, procurando' 'conter o ímpeto dos atacantes
adversários, não. podendo impedir no entanto a co.nquis
ta dos dois tentos dos periqilitos. O primeiro, quando a

pelota bateu, no avante Benjamim, indo morrer no fundo
das rêdes e no segundo, po.r falha de Renê, quando quís
driblar dois adversários, não tendo sido feliz na mano

bra. Ao finalizar a reÍl'éga, Katcips lançou-se no ataquei
decididamente e conseguiu o ponto de honra de sua

equipe. Pode-se por esse lance, ter-se urna idéia da fra
gilidade do ataque rubro-negro. Pode-se dizer, ao final,
que a vitória do Tamandaré foi o justo prêmiO do quadro
CJue melhor se apresentou no gramado.

Outros, detalhes: Primeira fase: Tamandaré 1 a' O.
Final: Tamandaré 2 x Iris L
Goals de: Benjamim é Alberto para o vencedoi.. e

Katcips para o Iris.
Quadro.s: Tamandaré.: - Pedrinho, Véva e Concei

ção; Osní, Hülse e Mareio; Alberto, Manéca, Paulo, Ben
jamim e Vinicius.

Iris: -' E'rico., Lili e Magalhães; Kateips, Renê e

Orival'; Maurity, Sapinho, Calimério, Waltér e Carlos.
Juiz: - Vo.ltou a apitar o senhor Silvano Alves

'Dias, com muito bom trabalho. É realmente um dos nos
sos melhores árbitros.

Não permitiu o jôgo violênto e não se deixou envol
ver'pelas "conversas" dos jogadores. Gráu 10.

A SELEÇÃO DIA RODADA
Érico (I), Véva (T) e Co.nceição (T); Caréca (Aus.),

H ülse (T) e Teixeirinna (Aus.); Córinho (Vend.), Ma
!:éca (T), Altair (Aus.), Benjamim (T) e Orival (lris).

O CRACK DA RODADA
-

Pela segunda vez, ocupa o po.sto de honra desta se

ção, o centro médio Hülse. E, por coincidência, justamen
te nos dois jogos em que o seu clube, o Tamandaré, dis
puto.u com o Iris. Nêsses dois encontros, o futuroso médio
poútificou como um elemento de grande categoria, fa-

�"""'''''zendo jús í'mi'tantô, aô'lítülo 'dê "crack da rodáda.
M. BO GES

..

NOMEROS DO CAMPEONATO
CITADINO DE PROFISSIONAIS

PARTIDAS REALIZADAS
Paula Ramos 5 Guaraní 2
Imbituba O x Bocaiuva O, em Henrique Lage
Atlético 4 x Paula Ramos 3
Figueirense 4 x Tamandaré O
Avaí 4 x Bocaiuva 1
Atlético 5 x Guarani 2
Imbituba 5 x Tamandaré O

Figueirense 3 x Paula Ramos 1
Atlético 2 x Avaí 2

.

Bocaiuva 4 x Tamandaré r'
Guarani 2 x Figueirense 1
Paula Ramos 2 x Imbituba 1
Avaí 2 x 'I'amandaré 1
Atlético 1 x Figueirense 1
Paula Ramos 5 x Bocaiuva 2
Imbituba 3 x Guarani 1

Figueirense 1 x Avaí O -s
.

Paula Ramos '2 x 'I'arnandarê O
Bocaiuva 3 x Guaraní O
Imbituba 2 x Atlético 1
Avaí 2 x Paula Ramos 2

Figueirense 2 x Imbituba 1
Guaraní 1 x 'I'amandaré O
Avaí 3 x, Imbituba 2
l'Bec-aiuv-a"':2 -x-At1êt1co':<l�

�
- .>;-

- Avãí 2':lf Guarani 1
Figueirense 4 x Bocaiuva 1,
Atlético 2 x Tamandaré 2

2° TURNO
Paula Ramos 5 x .Gu,aàmJ 0

__

Bocaiuva 5 x Imbítuba 4
.Paula Ramos 2 x Atlético O
Figueirense 7 x Tamandaré O
Avai 2 x Bocaiuva 1
Guarani 4 x Atlético O
Imbituba 2 x Tamandaré 1
Figueirense 3 x Paüla Ramos 1
Avaí 6 x Atlético 1

CLASSIFICAÇÃO
1° lugar - Figueirens.e, 3 p. p.
2° lugar - Avai, 4 p. p.
3° lugar - Paula Ramos, 7 p. p.
4° lugar - Bocaiuva e Imbituba,
5° lugar - Guaraní, 12 p. p.
6° lugar - Atlético, 13 p. p.
7° lugar - Tamandaré, 17 p. p.

OS ARTILHEIROS

�. -�

9 p. p.

E'rico (Figueirense) .

Sombra (P. Ramos) : .

Wilson (? Ramos) � .

Fernando (Avaí) .

Lauro (Atlético) .

Carlito (Figueirense) .

Pitola (P. Ramos) .

Jair (Bocaiuva) ..

Oseal� (Imbituba) .

Nel'Y (Imbituba) .

Zacky (Bocaiuva) .

Armando (Boeaiuva) .

Cavallazzl (Atlético)· .

Valério. (P. Ramos) : .

Victor (Atlético) .

Jacó (Avaí)
-

.

Chadéco (Imbituba) .

Nizeta (Guaraní) .

Professor (Imbituba) .

Lando. (Imbituba) .

Ari (Guarani) � .

Dedéco (Guaraní) •...,. '
.

Alemão (Figueiren.:e) .

Rodrigues (Bocaiuva) .

Bolão (Avaí) , .

Walmor (Figueü'ense) .

Niltinho (Avaí) .

Cobra (Bocaiuva) .

Antol1inho (GuaraJlí) .

Zézinho (Guarani) .

Vi co (Avaí) .

Ney (Tamandaré) .

Nenem (B9caiuva) .

Raul (Bocaiuva) .

Jair (Tamandarê) .

Dilney (Atlético,) 1

Alípio (Avai) .

Oládio (Tamandaré)" .

Ro.drigues (Bocaiuva) �

Caréca (Atlético) .

Tião (Guarani)
-

.

David Ol!ibituba) : .

Loló (Avai) .

Hercílio' CAvaí) .'. � ; .

Retinho (Figueirense) .

As 3 - 7,30 - 9,30h8.
5° FiÍme doo Festival

"Warner"
John WAYNE - Loyd'

NOLAN - AndY DEVINE
, em�.
GELEIUAS DO,INFE,RNO
No Programa:

>

Cine Noticiario. Nac.
. Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 5 anos.

(:.-.·.1
As 5 - 8hs.

'510 Filme do. Festival
"Warner"

John WAYN� - Loyd
NOLAN - Andy DEVINE
em:

J;rt-;-,_Il
As 8,30hs.

510 'Filme do -Festíval
''Warner''

John WAYNE - Loyd
NOLAN. - An dy D-EVINE

+jem :

GELEIRAS DO INJi'ERNO
No Programa:
Cine Noticiario. Nac.

Preços: 9,09 - 4,50.
Censura até 14 anos,

,._,..".�...............�_..._,...,_,._. ...._-.J'I"""..!"' - - - - - -_ ..-...�.......�.,... __ ..._...,..

Toinhô (Figueirense) � . . . . . . .. 1
Fernando (Tamaridaré) :.............. 1
Pacheco (Figueirense) 1

Sadí (Guarani) i
Amorim (Avaí) 1

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

!'tamos), com 3 tentos.
ARTILHEIROS NEGATIVOS

'I'eodoro, do Atlético, a favor do. Imbituba.
Valério, do Paula Ramos, a favor do Avaí.
Bonga, do Bocaiuva, a favor do Avaí.

ARQUEIROS VASADOS
Soncin i (Atlético) 26 vezes

Lelo (P. Ramos) 15 vezes

Argentino (Tamanda.ré) 14 vezes

Amaury (Tamandaré) .

Demí (Guaraní) : .

Luiz (Bocaiuva) .

Alcides (Avai) .

Capavende (Imbituba) .

Alcides (Avaí) e ••

Oswaldo (Bocaiuva) .

!Hlio_ .\}30_ciauvª,J_ ',' '.

Norton (Figueirense) .

Paté -0Guaraní) .' .

Walter (Guarani) ..................•....
'I'ião (Imbituba) .

Isaias GGuaraní) .

Almíro (Tamandaré), em 49 minutos .. � .

Itamar (Tamandaré), em 41 minutos .

Dino (P. Ramos)
-

..

Jaime (Avaí) . .

Alexandre (Imbituba) .

Fausto (Avai) .

Wilson (Figueirense) .

{
PENALIDADES MÁXIMAS

Convertidas: em gol
Pito.la, NO j,ogo Paula Ra�os x Atlético
Vico, no jogo Avaí x Atlético
Oscar, no jogo Imbituba x Avaí
Lauro, 11.0 jogo Atlét-ico x Bocaiuva
Nizeta, 110 jogü' Guaraní x Avaí
Zacky, no jogo Bocaiuva x Imbituba
E'rico, no jogo Figueirense x Tamandaré
Valério; no jogo Paula Ramos x Figueirense

12 Vico, no jogo Avaí x Atlético
9 Desperdiçadas
9 LeibNitz, no jogo pau.la Ramos x Guaraní

Amorim, no jogo. Avaí x Paula Ramos Em partida amistósa de-

�. EXPULSõES DE CAMPO frontaram-se domingo, no

7 Sebastião, do Atlético, no jogo frente ao Guaraní. Campo do Manejo as equj-

6 Erasmo (P. Ra!l11Qs) e Chàdéco (Imbituba, no jogo pes do General Osório F. C.

5 'entre os dois clubes. (local) ve!-'sus Tamoio. F .. C.
51 Bolão, do Avaí, no jogo co.ntra o Figueirense

I
(do EstreIto) .. Na p:'I;nen'a

41 Dill1ey, do Atlético, no jogo contra o Bocaiuva. etap� a

1
eqUIpe VIslta_nt.e

4 Vermelho, do. Tamandaré, i10 jogo contra o. Atlético
venCIa pe.a cont�gem mllll-

4 Sombra, do. P. Ramo.s, no jogo contra o Atlético. . I1I�, tento conqUlstado aos

4 Filomeno, do GU,arani, no jogo contra o Paula Ramos.
dOlS mi.nutos de luta, por

-4 l\1arl'éco, do Paula Ramos, no jogo contra o Figuei-
intermédio de Sepitiba, de-

3 rense. pois de colher magnifica
mente de cabeça um belo
centro de Odi. Na fase fi
nal a equjpe local; numa

reação brilhante conseguiu.
por intermédio de Bolão,
empatar a peleja para mJLis
tarde o mesmo Bolão e pos
teriormente Em'ides chegar
ao triunfo' pelo escore de
três tentos contra um do

As -'8hs.
Tah HUNTER - Dawn

ADMS em:

A VOLTA A ILHA DO
TESOURO
techn icolor

Noticias Da Semana. Nac.
Preços: 7,00 - 3,50.
Censura até�14 anos.

11 vezes

10 vezes

9 vezes

9 vezes

9 vezes

8 vezes

6 vezes "Warner"
-Ray MILLAND - Grace

Kelly-era i
DIS�UE ]\f PARA MATAR

As 7,30 - 9,15hs.
5° Filme do Festival

6 vezes

6 vezes

5 vezes

5 vezes

5 vezes

4 vezes

2 vezes

2 vezes'

2 vezes

2 vezes

2 vezes

1 vez

1 vez

technicolor
Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 18 anos.

As .....:. 8hs.
5° Filme do Festivál -

"Warner"
.

Ray MILLAND - Graee
Kelly em:

DISQUE M PARA MATAR
technicolor

Atual. Atlantida. Nac.
Pl'eços:,7,00 - 3,50.
Censura até 18 anos.

. .........a;.��•••••••••••.,

GENERAL OSÓRIO
3 X TAMOIO 1

3

adversário.
Na enquipe vencedora to

dos tiveram bom desempe
nho, enquanto que nos ven··

cidos tiveram destaque: sé="
pitiba, Paulo e Alfredo.
As duas equipeE! estive

ram assim foÍ'madas:
General Osório: Paulí

nho, Manga e Gastã'o; Otto
Bibê e Antoninho; Rogério,
Adilson, (Edson) Bolão,
Nilson, (Cassio) e Euride".
Tamo.io: Zonzibar, Luiz e

Gentil; Waldir, Sepitiba e

Alfredo; Odi, Niltinho, Val
ter Paulo e Sedinho.
A arbitr.ag�m esteve :t

. cargo .. , d·e· pQ,pu,larr N.êna que
teve uma boa co.ncluta.

(Escreveu Otto Valério)

OS APITADORES
Lázaro Bartolomeu .

João Sebastião da Silva .

Lauro Santos
.

Gerson Demaria
.

Oswaldo Meira
.

. Steban Hory (húngaro) '

9 vezes

8 vezes

8 vezes

7 vezes

4 vezes

1 vez

3
3
3
2
2
2
2
2
2'
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1�......""",o"Y\__'-J'V"""'........................_...............

i VENDE-SE LOJA
1 Vende-se urna loja no centro comercial
1 po.lis.

.

.

1 InformaçÕes nos seguintes enderecos:
1 Avenida Hel'cílio Luz, 132 Apt. 3'- Florianópolis.
1 R Oswaldo Cruz, 406 - Estreito.

ASPIRANTES
Classificação

1° lugar -==-. Figueirense, 3 p. p.
2° lugar - Imbituba, 5 p. p.
3° lugar - Atlético, 6 p. p..
4° )ugar � Bocaiuva, 7 p. p.
5° lugar - Guaraní e Avaí, 11 p. p.

\
6° lugar - P�iUla Ramos, 15 p. p.
7° lugar - Tamandaré, 17 p. p.

PRÓXIMOS JOGOS
5a feira - Bocaiuva. x Tamandaré
Domingo - Guaraní x Figueirense
D'ia 1 - Avaí x Tamandaré

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO 5Florianópolis, Quinta-feira, 24 de Novembro de 1955

, BLUMENAU SANTA CATARINA
VENDE-SE o imóvel situado no centro desta cidade,

à Rua 15 de Novembro, esquina 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, inclusiva o edifício I
do hotel.

Os interessados deverão entender-se com os advog-a-
N�o é sua culpa!

dos Drs, Luiz de Freitas Melro e Wilson L. de Freitas
Ê a fraqueza que O deixa cansado, pálido,

com moleza no corpo e olhos sem brilho.

Melro, em seus escritórios à Alarnêda Rio Branco n. 287 A fraqueza atrasa a vida porque rouba Um ótimo lote de terreno

e. Rua 15 de Novembro n. 642, edifício do Banco INCO,I'
as forças para o trabalho. 10 Loteamento Portela.

sala 3, e bem assim com o sr. Victor Gerrner, à Rua 7 de
v A N A o I O L 'I'ratar com Eduardo San-

Setembro n. 273, segundo andar, onde poderão obter com- ! '
aumenta os g I o b u los sanguíneas I! os.

. VITALIZA o sangucenfraquecido. E' de gosto delicioso c pode
pletas informações a respeito. l ser usado em todas as idades. Rua Visconde de Ouro

r-
.._-.�_._._._._._._._._.!_._.!_._._.!_._•._.._._.!_._.!!_.!!_.!_._.!_._._._._ f' reto, 81, Fone 3726.

Senhores ComercianJes Vende _ se I Congresso Nacional de Tobercolõie
. e Industriais:

.

Vende-se em São José à ° DooU'!8S ToráxlcasO Impôsto de Renda pago sôbre o. lucro real, apura- rua Bela Vista s /n uma casa
ti ti Y

do pela escrita comercial, é mais justo do que o calcula- I de madeira com água enca- A SE REALIZAR EM "FORTALEZA" DE 11 A 18

do pelo lucro presumido, com base na escrita fiscal. Pa-
I
nada, luz, esgoto etc., tendo

DE DEZEMBRO DE 1955

guem somente o impôsto devido, encarregando o nosso
I
aos fundos uma outra. casa VIAJE EM VôO DIRETO PELO "CONVAIR-340" DA

Escritório da feitura das suas escritas. Aceitamos tarn- I de madeirá, com a área de
CRUZEIRO DO SUL

bém escritas atrasadas. I 79.990m2. Informações no
RESERVAS E INFORMAÇõES

ESCRITóRIO CONTÁBIL-IMOBILIÁRIO PERRONE
I ponto do Onibus de S. José SUCURSAL - Rua Felipe Schmidt, 40 - Fone 2500.

Rua Deodoro, n? 11 - Caixa Postal nO 355 -;- com o motorista Aldo Gar- LOJA TAC - Rua Felipe Schmidt, 24 - Fone 3700.

Fone na 3222 - Florianópolis.
I cia da Empresa Vidal Ltda. .---------

Festivid-ades de
Catarina

Santa VENDE-SE

PADROEIRA DA ARQUIDIOCESE E DO ESTADO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO cação Alemã,

Cr$ 35.000,00.
ao. preço de

Dom Joaquim Domingues de Oliveira pôr mercê de
Deus e da Santa Sé Apostolica, ArcebiSP; Metropolitano.
Assistente ao Solio Pontificio, etc.

Aos que o presente Edital, 'virem, saudações .• paz e

benção em Jesús Cristo.
-

Fazemos saber, que de acordo com a praxe estabeleci
da e a piedade dos fieis, celebrar-se-á no dia 25 do corren

te, feriado estadual por decreto-lei de 12 de julho de 1938,
a festividade de Santa Catarina, Virgem e Mártir, Pa

droeira da Arquídíocese e do Estado, pelo modo que segue:
1) A's 10 horas, Missa Solene, com Assíatencía Ponti

ficaI.

2) A's 16 horas, Procissão com a imagem de Santa Ca

tarina, para a qual convocamos todas as entidades e insti

tuições católicas desta Capital que nela deverão tomar par
te, deslgnadamente pela seguinte forma nesta mesma .or

dem:

Cruz processional, Grupo de anjinhos, Colegio Coração
de Jesús, Asilo de Orfãs, Cruzadinhos, Congregações Maria

nas Femininas, Associação de Santa Terezinha, Associação
de Santa Zita, Damas de Caridade, Aposboldos da Oração,
Ordem Terceira Feminina, Ação Catolica, Abrigo de Meno

res, Colegio Catarinense, Congregações Marianas Mascu

linas, Irmandades, Ordem Terceira, Carro Triunfal, Rev

mo. Clero, Palio conduzido pelas Autoridades especialmen
te convidadas. Banda de Musica e povo.

Antes da supra-mencionada hora, as re.feridas Asso

ciaçôes e Entidades se postarão dentro, no adro ou mesmo

Ióra da Catedral, cada uma no lugar que lhe fôr reserva

do e competir no préstito.
Cada Associação deverá apresentar-se com os respecti

vos estandartes e distintivos.
O préstito desfilará contínua, lenta e Iníterruptamente,

i. é, sem qualquer parada nem precípítação na marcha.

Os fieis e familias que não puderem acompanhar a pro
cissão deverão postar-se nos passeíos das ruas do trajeto,
para assistirem à sua passagem.

O préstito obedecerá ao seguinte itinerário: Praça 15

(lado do Palácio), Ruas Felipe Schmídt, Deodoro, Vidal

Ramos, Arcipreste Paiva, Pereira Oliveira, lado do Ipase) ,

Ruà Anita Garibaldi, Av. Hercílío Luz, Rua Fernando Ma

chado e Catedral.
Para a solene Procissão convidam-se as meretíssimas

Autoridades, os fieis e a população em geral.
Sendo costume, aliás muito louvável e piedoso, enfeita

rem e ornamentarem os fieis as ruas e fachadas das casas

em círcunstancias semelhantes, o mesmo se pede e se es

pera por ocasião da Procissão de Santa Catarina, gloriosa
Padroeira da Arquidiocese e do Estado.

Desde já hipotecamos bcnçãos a todos' quantos de
qualquer modo concorrerem para o brilho da Procissão da
excelsa Padroeira.

Florianópolis, 12 de Novembro de 1955.

De ordem e comissão ele Sua Excia. Revma.
Mons. Frederico Hobold, Vigario Geral.
José Renato de Souza, Provedor da Irmandade do SI.

Sacramento
Heitor Dutra, secretárío.

Ver e tratar em Oliveira,
Martins & Cia.
Rua Francisco Tolentino

ou Fone 3802.

,Vende-se
Uma copa laqueada, côr

verde, com 6 cadeiras esto

fadas, uma mesa elástica e

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

Ramos, 245, ou pelo telefone
3.289.

Com a Biblia na Mão
«No t,eodculo))

QUINTA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO
Bendize, oh minhalma ao Senhor e não te esqueças

de nenhum de seus benefícios. (Salmos 103 :2). Ler CoI.

1 :1-6.
DURANTE os primeiros anos da colonização de

Massachussctts, os colonos tinham que cavar tantas se

pulturas para os mortos, como construir casas para os

vivos. A despeito disto, êles louvaram a Deus. A vida não

lhes era fácil; não era suave nem luxuriosa; era dura,

Jxigente e cruel; contudo, davam graças a Deus.

Ouvimos hoje muitos dizerem: "Para .que isto? A

vida não tem valor algum."
Se a vida não é boa, nada é bom. Se a vida não vale

nada, então nada mais tem qualquer valor. Se a vida fôr

vivida como convém, vale a pena vivê-la. Podemos viver

retamente se confiamos em Deus.

Se tu, prezado leitor, e eu, tivermos fé em Deus te

mos motivos de sobra para regozijar-nos, pois temos alg-o

que nem terremotos, nem tristezas, nem desapontamen
Los, nem guerras, nem derramamento de sangue, nem so

t'rimento, nem a própria morte nos pode tirar. Temos a

comunhão cristã.

"Bendize, ó minhalma ao Senhor e não te esqueças

de nenhum de seus benefícios."

ORAÇÃO

Querido Senhor, aconchega nossos corações ao teu

pelo poder de teu nmor. Ensíua-nos a não andar cuida

ciosos pelas coisas da vida. Depois de termos feito tudo

que requeres' de nós, dá-nos sabedoria e humildade para

confiar em ti para os resultados, e ser-te agradecidos.
Em nome de Jesus. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

Em comunhão, em obras e em fé, os cristãos dão pro

va de que a vida é boa.

Vende-se CYRIL M. JACI{SON (Illinóis)

Preguiça- e fraqueza
VANADIOL

.

MOCAS DESANIMADAS I
HOMENS SEM ENERGIA.

A.TENÇÃO SRS. COMER
CIANTES PAnA ESTE IM
PonTANTE AVISO DA DI
RETORIA DA FAZENDA
DA PREFEITURA MUNI-

CIPAL

HOJ E NO PASSADO

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

24 DE NOVEMBRO
A data de hoje recorda-nos que:
em 1549, entrou na enseada de Superagui (Para
naguá) o navio hespanho] que trazia a seu bor
do Hans Staden, celebre pelos vários perigos que
correu entre nossos selvicolas;
em 1631, os holandeses evacuaram a cidade de

Olinda, não sem antes incendiarem todas as ca

sas que não foram resgatadas pelas somas exi-

gidas e previamente fixadas;
,

em 1762, no Rio de Janeiro, nasceu o poeta An
tõnio Pereira de Souza Caldas, vindo a falecer
em 2 de Março de 1814;
em 1817, em Pernambuco, nasceu o Barão de
Ca ruarú, Brigadeiro Francisco Antônio Raposo,
vindo a falecer no Rio de Janeiro em 23 de Mar

ço de 1880;
em 182G, o Imperador D. Pedro I partiu para o

Rio Grande ao Sul, passando por esta então Pro-

.vincía de Santa Catarina, fazendo-se acompa
nhar pelo Ministro do Império Visconde de São
Leopoldo;
em 1851, foi feita a aliança entre o Brasil, Uru
guai, Entre Rios e Corrientes;
em 1861, nasceu nesta então Desterro o poeta ne

gro João da' Cruz e Souza, vindo a falecer em

Sitio, Província de Minas Gerais, em 19 ele Mar

ço de 1898;
em 18G8, foi nomeado, Presidente desta Provín
cia de Santa Catarina, o dr. André Cordeiro de

Araújo Lima, empossando-se em 3 de Janeiro de

1870, cujo mandato exerceu até 11 de Abril de
1870.

Lançamento de Impostos
sôbre Indústrias e Profis
sões e de Licença e Taxas

relativas, sôbre estabeleci
mentos comerciais, industri
a is e profissionais.
Estando se procedendo,

nesta Prefeitura, ao lança
mento dos impostos e taxas

mencionados, referentes ao

exercício de 1956, de acôrdo
com o estabelecimento pela
Lei nO 245, de 15 do corren

te (Código Municipal) fi
cam convidados todos os

proprietários de estabele
cimentos comerciais, in dus
triais e profissionais, su

jeitos ao registro de vendas
e consig-nações, a apresen
tarem, a esta Diretoria, den
tro do prazo de 10 dias, por
escrito, o respectivo total
de vendas realizadas entre
1° de Julho de 1954 a 30 de
Junho de 1955.
No intúito de facilitar o

serviço desta repartição, es

ta Diretoria espera a cola

boração de todos os interes
sados, a fim de evitar que
se processe o lançamento
ex-oficio, acrescido de mu l
ta de 20%, de acôrdo com a

Lei citada.
'Diretoria da Fazenda, 16

de novembro de 1955.
Reinoldo Aves - Diretor

André Nilo 'I'adasco

CLUB� DOZE D� AGOSTO
PROGRAMA DO M�S DE NOVEMBRO

Sábado - Dia 26 - "Soirée".
.

Nota: Por motivo de conveniencia do Clube fica,
transferida para Dezembro a an unciada
"Festa das Luzes".

O Clube Doze de Agôsto está convidando a compare-
cerem a sua secretaria, "afim de regularizarem sua si

tuação face à fusão ultimamente procedida, os associados
do antigo Coqueiros Praia Clube", no expediente de 8 às
11 horas da manhã.

"Os associados fundadores receberão o seu diploma
ele sócios beneméritos no baile de São Silvestre.

Os associados proprietários, mediante entrega da'

quota do Coqueiros Praia Clube, receberão três ações no

minais do DOZe .e por quota especial de mil cruzeiros, uma
ação nominal.

Os associados contr-ibuintes, proprietários ou funda
dores .devem trazer dois retratos de- 3 por 4 para si e um'

U R·'G--�-'N'--T--�----'
por dependente (espôsa, filhos menores, filhas, etc.) des
de que ainda não pertençam ao quadro social do Doze.

A êsses associados será iniciada a cobrança da men

.alidad., a partir do mês de Dezembro.
A partir do dia IOde Janeiro de 1956 só será perrní

cido o ingresso nas dependências sociais do Departamen
.' o Balneário (antig-o Coqueiros Praia Clube), mediante a

cartelra social do 'Doze".
-

.. �
.

DIA 9 DE DEZEMBRO - GRANDE NOITE DE
ARTE - GRANDE SHOW APRESENTAÇÃO DA
FAMOSA ORQUESTRA "CASSINO DE SEVILHA"
CONJUNTAMENTE COM O NÃO MENOS FAMOSO
"CARLOS GALHARDO" DO RADIO NACIONAL.

RESERVA DE MESAS NA SECRETARIA DO_CLU
BE DESDE JA A c-s 300,00.

DOCES
Aceitam-se encomendas de

docinhos em grande varie

dade; Tortas e Bolo de Noi

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

Te!. 3.416

Vende-se uma casa (anti
ga) em terreno medindo
11,50 por 66 metros, (duas
frentes), sito _�, Elía� Felipe
Schmidt. - Cr.$ 250.000,00.
[nformações nesta Redação.

IRO,CA.SE
Troca-se coleção de se.o.

universais por uma espíngai
da em bom estado, dois ca

.

nos, qualquer calibre.
Vêr e tratar à Avenida Rio,

._------------------=-------------------------

13- Congresso Brasileiro de Hlglené
A SE REALIZAR EM "FORTALEZA" DE 6 A 10

DE DEZEMBRO 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
Na rua Tiradentes a casa

nO, 20
.

CAPOEIRAS

t Aoradecimento e Missa
GUSTAVO DE ASSIS

João A. de Assis e familia, Dr. Gastão de Assis e

tamilia, DT. João, de Assis Filho, Alice Carpes de-Asais e

familia, Dr. Armando V. de Assis e familia, Dr. Fran
.isco de Assis e familia, Moacyr Carpes de Assis e fa
milia (ausente) convidam aos amigos de Gustavo de
Assis, falecido em Santos no dia 17, para a missa de 70
dia, que mandam celebrar, por descanço de sua alma dia
�4 (Quinta feira) as 7 horas na Catedral Metrüpolitana.

Antecipadamente, expressam agradecimentos.

CURSO GRATUITO DE TAQUIGRAFIA

-, � Escola Modêlo de "I'aqu igraf ia, dirigida pelo Prof.
::_,erg-IO Thomaz, abriu matriculas ao novo curso de taquí
grafia por correspondência que terá a duração de cinco
meses, após o que serão confeddos diplomas aos alunos

,"provado� em exame final. Para maiores informações
escrever a Escola Modêlo de Taquigrafia, Rua Barão
Itapetininga, 275, 9.0 andar, sala 93, Caixa Postal, 8600,
Fone 36-7659; São Paulo.

Serviços Aéreos _Cruzeiro
do 5ul-T_A_C�

PARTIDAS DE FLORIANóPOLIS
2a Feira - Itajaí - Curitiba - São Paulo - Rio.
Idem - Lajes - Pôrto Aleg-re.
3a Feira - Itajaí - Joinvile - Curitiba - Pararia-

guá - Santos - Rio.
.

.

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

- Santos - Rio.
Idem - Lajes - Joaçaba -- Xapecó.

.

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

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

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

Expresso Florianópolis lida. I
1 ransporte de cargas em geral entre

FlORIANOPOllS, CURITJBA E SÃO PAULO.
COM VIAGENS DIR.i!:TAS E PERMA NENTES EM CARBOS P&OPBI08

I'ILIA"': CU&ITlBa rILIAL: 8&0 PAULOMATRIZ: FLORIANOPOLIS
E.'!cr1t6!1o:

Rua Padre Roma 50 • Terreo

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n. 1"[

rones: 2534 - 2.536
Caixa Post�l. 435

. End. Telegrá1'lco:
Sandrade e TranspollB

--o-

V1sc",nde do RJo Branco

(iS2, 'I')
AveDlda do "�do 1lSH178

Telefone: 37-30-11

'l'fJlexotle 1DI
São Paulo - cap1tal - SJ-.

Bndereço Telegráf1co �

Bandrade e 'l'r'anspola
-4-

Endereço Telegráfico
Bant1dra e Transpol1&

-Q-

(arfncla n." &lo de Janeiro. e.. Belo Hodson". eo.. trile". lII'tuo !lU

.Ie •••1. e..... a.pr.a •• Tnn.po� II1nu Oerall 8/A..)

CURSO "SANeTOS SARAIVA"
(REGISTRADO) /

DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA
PROF. LíGIA DOS SANCTOS SARAIYA

atende aos interessados diàriamente das 9 às 12 e das
14 às 18 horas

ENDEREÇO: Rua Felícíano Nunes Pires, 18
�el. 8U8.

ALTA COSTURA
Por haver contratado afamada modista do Rio de

Janeiro, "A FLORICULTURA" avisa as suas distintas
clientes e a sociedade de Florianópolis, que caba de rea-

brir o seu atelier de costura.
. -

Trabalho garantido em talhe anatômico nos mais re

centes modêlos.
A FLORICULTURA

Rua Felipe Sc;hmidt, 4.6 - Fone: 24-69.·

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



salvo a que foi lida no exps
As reuniões das Comissões diente de hoje e que se refe

re a CARTA enviada pelo
sr. José Nátálio Kugik, resi
dente no distrito de Major,
do município de Tijucas, em
que faz graves acusações
contra o sr. William Alfredo

Enquanto o sr. Carlos La- dos na conspirata -entrega- mas brasileiras, para bene-
ES O MASMeyar, acusando-o de que-. cerda estêve a bordo do Ta- ram-se a seus chefes, assu- ficiar-se com os resultados PROT T \

'

rer, a força, e por' pressão mandare, e enquanto estêve mindo a responsabllídade de de sua baixeza. ESTEVE PRESOpolicial e política, se apode- depois refugiado _ 'embora seus atos. Só êle não apare- Pela insídia na pregação RIO,' 22 (V. A.) _ O víga-rar de terras pertencentes a desnecessáriamente na ceu, Só êle não .foi à Câma- da guerra civil e por causa rio de Monte Alegre, Minaspobres camponeses daquela Embaixada de Cuba, procu- ra, apesar de protegido pe- do apêlo à subversão víolr,n. padre Mauro DIas Eilva, 'es-região. Esta será, oportuna- ramos não falar a seu res- las suas imunidades parla- ta do regime, o sr. Carlos La- teve preso durante vinte e.menta, distribuida a um RE- peito, nem comentar as suas msntares. Só êle não foi' ao cerda já havia recebido to- quatro horas por ordem doLATOR para emitir PARE- tão tristes 'e 'vergonhosas .atí- seu jornal, que continuou cir- das as sanções mnraís com juiz de Direito da comarca,CER, o qual será apreciado, vídadss de deputado ou de culando livre e dssímpedldo a execração nacional, a lhe dr. Osvaldo Bernardes.. O ma-
em seguida, na COMISSÃO. jornalista. Respeitamos _ o Encafuado na embaixaela, de ferretear a consciêncía de gistrado decretou a prísâo doOs deputados atualmente

que êle nunca faz nem faria lá saiu sob tôdas as garan- estimulador de ralsárrcs e sacerdote por haver o mes-
em exercício na Comissão com ninguem _ o seu asilo tias do govêrno, sem que lhe instigador de uma luta ,de mo se negado a comparecerPermanente, são os serguin- numa embaixada, desde que amarfanhassem a roupa, ou extermínio entre brasileiros, no fôro como testemunhates: pela bancada do P.S.D., não se achava o diretor ela alterassem a geografia fi,i.- Isto não lhe bastou, nem cor- num processo.uma vez que se obedece o Pianista WALTER SYRING I

Tribuna da Imprensa em ca. Pilhando-se no estrnngeí- rigru os desmarginamentos A população local protes-sistema proporcional, os srs,
condições de defender-se. ro, retoma, agora o falsário de ssu ódio mondado pejas tau -veementemsnte contra odap, Alfredo Cherem, Estiva- Esta conferência será llus- Veio depois o seu embarque _ falsário de tudo, desde a leis de Caim. -E' t.>re.�i<;o pois, ato do JUlZ, chegando alet Pires, Bahia Blttencourt, trada com artistas de reno-
para o estrangeiro. Um carta Brandi a coragem que que sançÕes mais objetivar; ameaça-lo, bem corno-à auAntonio Almeida; pelo P. T. me internacional cujos clí- Washington Luiz e um Octa- outrora lhe era atribuída mo- alcancem o difamador de sua toridade policial. O bispo deB., dep. José de Miranda Ra- chés estampamos como ílus- via Mangabeira souberam nos como expressão conscí- pátria no estrangeiro - hoje Uberaba, diocese a que permos; pela U. D, N. os dep. tração. . ,I guardar uma discrição digna ente de bravura mas como d.etra�or do. Brasil no oxte- tence a paroquia de MonteClodorico Moreira e Luiz de O 'l'EMA E': O NASCl:'l1EN·
e nobre no exterior, Mas La':. ponto a que o' levava sua

rior tao levíano como ontQ1TI ALegre, dom Alexandre Gon-Souza; Pelo P. S. P. o dep. TO E A EVOLUÇãO nA -kerda é cÍ-e outra raça. irresponsabilidade íncontro- o era, dentro elas fronte:ras calves Amaral pediu provi-Olavo Erig e pelo P. D. C. o MúSICA

, Quebrando, com deselegân- lada _ o ar talastrãq e par-
.de sua pátria, (l ímplacávol dencias ao �overnador dodep, Rubens Nazareno Ne-I N�rraçãQ, do consagrado ela, unia tradição que, todos lapatão, E, mentira naja. a�versário, o. Inexorável i11i-1 Tribunal de JU'stiça, aleves.

_,

escritor L
...RO�ANOWSKI os políticos brasileiros têm Mentira grossa, mentira a migo da paz Interna do Bra- gando que a decisão do juiz.Amanha. vo!tara a se reu-, c?m a parhcIPaça� .dos ar- respeitado, não só c011'\o uma varejo; por inteiro e a r-ta- sil. Na escala dos crimes Co- feria os direitos da igreja.nir a. C,o�llls�ao perma�ente, tístas da su� Em.baIxa�� CUI: I imposição Patriótica, mas lho. metidos contra o pais chega Afirmou o bispo que poderácom micro as nove horas. tural, que íntorpretaráo as também como imperativo de Disse, em Havana, q'JC o Carlos Lacerda ao último li-

ser imposta ao juiz a pena..................... composições abaixo progra- decência e honra pessoaís, o novo Govêrno instituído pelo �ite. Que as lej� civis e mi- de excomunhão, prevista no

EXPOSIÇÃO DA madas:
sr. Carlos Lacerda, mal saiu antigolpe era "filocolnunis- 1.ltares .0. eXe_mPhi'l�l�em: pa- Codígo de Direito Canonico.
d

.-

f ta". RealeJ'o velho, cantilena Ira .edl.fIctaça'do de �d('GC'�B os --E P FEMININA ; o aVIa0 em que se esca 'e- "u " "

�
• •

deu, começou em Havana os moída. Quando o general P,osslvels ralares o ,ru-
C f t d S anos a s11 _ A esperança é o sonhnamo az o os o I

seus ataques contra o Brasil, Juarez Távora se fÊ-l. candí- .

Escola Profissional Femini-
Esse pobre rapaz que não,se dato o lacerdideo tlagarto. (Do Correio da !\-lanhá", do homem acordado,

• A

t b ARISTó'['EI.l��Sna vai expor os seus ra a-
'peja de insultar a 'lua pátria do golpeabriu a Voz em tal- do Rio)

lhos, em sua sede. A expo-
no exterior, é hoje o brasí- sete para acusar essa can-

------------------�----

sição de 1955 será aberta
leiro que menos direito tem didatura de haver nascido e111 Lotar·la do Estadosolenemente amanhã, às 14
a opinar sobre os problemas algumas sedes de comitês ...horas, ficando instalada até
de seu país. Depois de haver comunistas. ,A candídatura

o dia 27, para receber a vi-
afivelado a máscara do "tri- Jil'sceÚno, também êle a tn, HOJE:

l'ita do público. Para a sole-
buno do povo", de. regenera,· xou de comunista. Transfe

'CR$ 400'.000,.00nidade inaugural recebemos t.-dor de Cos umes sociaIS e de re, agora, a acusaçao ao ge-gcntll convite. porta-bandeira de uma revc- neral Lati. A diverc;idaàé aos� LLa lução, deixo'u-a cair, l'eVe- alvos e a insistência do J,U-......................._................... - ,

lando-se nruo so um farsante, gão mostra que o anticomu-
mais, igualmente; Wl1 fraco nismo de Lacerda, seu ma(�
e um descontrolado. carthysmo não é mais, se

Depois de pregar, com tô- quer, um espantalho: é um

das as letra's 'e a todos os simples tic, uma mera este
berros, a guerra civil, violen- riotipia de exp'Ioração pollti
tandó e desfigurando a ftsio- ca.
110mia moral do povo e dos Entre os seus atuais índi
políticos ,brasileiros ql!e 1111l1-

ces de insânia, há traços que
ca chegaram, a tais extremos divertem. Um dêles: declara
em suas lutas civicas, o que que "não haverá posse". E' o
a Nação testemunhoU foi o

que 'se poderia chamar o
eSPetáculo do Jeão que SI' golpe extraterritorial. Umft
transformà em pinto. Carlos impagável novidade na his
Lacerda, à hora em que as tória de tôdas as subvers0(�s.
tropas legalistas sairam à O golpe à longa distâneia,
rua, tomou, espavorido, o ru- como convém ao seu estado
mo do cais, à buscar refúgiõ de pusilanimidade. Tão im
num navio de guerra! pôsto 'pagável e apenas mais des
pelo sr. Carlo1; Luz na COl1- I pudorada é a d'éclata«ã'J de
dição de iate 'particular de que �unca conspirou. E a

RIO, 23 (V. A.) - Esta- um Pequeno. grupo de con,- pregação da guerra civll, co
mas inform.ados de que se piradores. Reatracado, o be,r- mo méio de impedir a ascen
ê�cha demissionál:io e será co, enquanto seus compa-' ção ao governo de candida
E:ubstituÍ':!o nas próximas nheiros de aventura desem- tos legitimamente eleitos? E
horas o atual ministro da barcavam tranquilamente, OS constantes' apelos aos
Fazenda, sr. Mário Câmara. disparava êle atrás ode embai- pronunciamentos militares?

xadas,' num vivo espetáculo E aquêles ultimatos em ::lome
de delírio de perseguição. Um de rgrupos militares? Perdeu
diplomata generoso recolheu êle a coragem e o pudor, e
a criatura apavorada em vê-se, a�ora, que a memória,
cujo encalço ninguem anda- também.
va, excetuados naturalmente Ma'S, há um momento em
os fantasmas gerados per.a que a audácia de mentir to
SUa imaginação. ca às raias da vils.-nia. E'
A Câmara, funcionando quando, do estrangeiro. o

normalmente, em yão espe- porfja-estandarte do Clube
rou o sr.' Carlos Lacerda. Por da Lanterna declara que o

lá apareceu o sr. Carlos Luz, movimento militar :.10 dia on

figura primacial do golpe f
ze "não passou de uma EX

que, de seu pôsto no Cate te, ploração do ódio do Exército
antes tripudiara inclusive SI"", contra Marinha � a Ae1.'Onáu
bre a sensibilidade moral do tica". Aqui êle surge, em todo
Exército. Foi fal,ou - nem o seu poder de intriga, a pro
uma mosca lhe bateu na:: curar, com suprema :nJJ.séria,
pestana. Militares envolvi- açular divisão entr'!" as' ar-

A SESSÃO DO DIA 21 DA que por alí transitam diária-

CAMARA MUNICIPAL mente, pondo em inSegU1;an-
Escreveu: Nazareno Coelho ça a vida dos que residem na

Sob a Presidência elo Ve- quele populoso bairro.

reador Genésio Leocádio da Concluidas as sua's pon-
Cunha (sem legenda) e se- derações, o esforçado líder do

cretariado pelos vereadores PSD, vereador Antônio Pas

Haroldo Vilela (UDN) e Wal- coaI ApÓstolo foi a tribuna
ter Oliveira Cruz (PSP) a Para prestar esclarecimentos ni

Câmara Municipal de Flo- sobre medidas adotadas pelo -------------

rianópoUs cumpriu na noite Prefeito Osmar Cunha, no PEDIU EXONERA-de ontem, mais uma se'ssão sentido de melhorar o trân-
da presente legislatura. Após sito no Estreito. Frizou na 0- ÇA-O O MIN I"CTROa aprovação da ata sem res- portunidade o vereador Anto- .)
trições, foi lido pelo Secre- nio Apóstolo que, S. Excia. já

DA FAZENDAtário a 'matéria constante do havia desapropriada vanas

expediente, da qual destaca- residências a fim de ser alar

mos os ofícios dos Exmos. S1's'. gada á Rua 24 de Maio.
Secretário da Viação e Obras Em seguida, o vereadÇlr Jú-'
Públicas e Prefeito Munici- lia Pa:ulino da Silva agrade
paI. O primeiro, dando ciên- ceu a gentileza do seu coIe
cia sobre ptovidencias to�a- g(L do PSD pelas informações
das nos locais onde realizam prestadas a Casa e requereu'
os encana�entos d';;tgua e o ,que se fizesse constar da ata
s·egundo oriundo do Prefeito dos trabalhos, as declarações
Osmar Cunha que dispõe da do líder pessedista.
Fiscalização do Trânsito. Nada mais havendo a ser RIO, 23 (V. A.) - Diz-se
Para a ORDEM DO DIA tratado, foi a sessão encerra- que um prócer aproximou-se

não houve matéria a ser dis- da e convocada outra para elo ,,,I:. Raul Pilla, presidente
cutida ou 'Votada. hoje, às 17,45 horas. do PL, e o felicitou pela
Na parte dedicada a expli- 1') i(h�ia do j)�irlamenturismo a-

caçãq pessoal ocupou a trÍ- r.licado no Brasil, destacan-
buna o vereador Júlio Pauli- ACHADO do o prócer que o Congresso
no da Silva (PTB) que teceu Foi encontrado na rua Sal- N2cional deu mostra de sim-
considerações 'em torno do danha Marinho um paletó patia à erl'Jenda do ·sr. PilIa,
Trânsito no sub-distrito do de casimira azul-marinho, e ,dél'1'ubando um govêrno e

Estreito e sujeriu as auto'ri- uma carteira de, identidade, ...e1E-gendo outro em vista da
d�des competentes a abertu- pertencente's aó sr. Agripino pouca confiança que o pri
ra da Rua Gal. Gaspar Dutra da Silva Flôres, que pOderá meiro de3pertava. O sr. Pil
e o a�argamento da

AR�a 241 �,rocurá-los, �a Rádio ,Guaru- I:l, ouviu .� piada e não gOl;l
de MalO, em consequencla do J_a, no horano de fi as 12 e

I
tau. Contmuou de cara' a-

grande número de veículos das 14 às 17 horas.
'

,

. T:1arra�a.

JUAREZ, NÃO; CORTES, SIM
RIO, 23 (V. A.) - O ge-' tração, de assuntos da maior

neral Juarez Távora não foi importância ligados aos 1'6-

prêso nem detido durante os centes acontecimentos poli
acontecimentos de 21 de no- tico-milítaros.
vernbro, faltando, assim, Côrtes prêso outra vez

qualquer fundamento às-rio- O coronel Menezes Côrtes,
ticias ontem propaladas, re- ex-Chefe de Policia, insis-

. ferentes à detenção do ex- tinelo na tentativa de sub-
candidato. verter' a ordem, agora com

Esteve, o general, real- esboços de comícios políticos
mente, no Ministério da nas proximidades da resi
Guerra, onde tratou demora-,

dência do sr, Café Filho em

damente com o general Otá- Copacabana, foi prêso- ou

via Maza, Chefe do Depar- i tra vez, por ordem dos seus

tamento Geral de Adminís- chefes militares .

•

-
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NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
PODER LEGISLATIVO

Permanentes.
Por: Edlgard Bonnassís

Como sabem os nossos ou

vintes, a Assembléia Legisla
Uva do Estado, por imperati
vo constitucional, encerra

seus trabalhos a 15 de no

vembro, funcionando até
abril do ano seguinte, a Co

missão Permanente que tem,
a seu encargo, o êxame das
matérias dirigidas ao estudo
do Legislativo. Esta Comis
são é composta de 9 membros
e 9 suplentes, tem seu fun
cionamento regulado de a

côrdo com as sessões plená
rias, isto é: leitura da ata

da sessão anterior; HOR.A
DO EXPEDIENTE, parte da
sessão em que 'são tratados
os assuntos estranhos a OR
DEM DO DIA, que vem logo
'após o término da primeira,
ocasião em que são votados os

projetos e pareceres dos re
latores e, finalmente, EX

PLICAÇÕES PESSOAIS, oca
sião da qual 'se aproveitam
os srs. dep. para darem cíen
cia das razões que o levaram
a tomar esta ou aquela atitu
de durànte a sessão e etc.
Como noticiamos, logo após

o término da apuração da

votação secreta realizada pa
ra a escolha do Presidente e

Vice-Presidente da Comissão
Permanente, é. seu Presidente
o Deputados Alfredo Cherem,
tendo sr. José de Miranda
Ramo� eleito recentemente
Vice-Governador do Estado,
sido eleito Vice-Presidente da
dita Comissão.
Já por 4 v'ezes esteve reu

nida a Comissão Permanen
te, porém, até o momento
não foi recepcionada qual
quer matéria de importância,

, NA CAMARA MUNICIPAt

Finalmente amanhã, nos

salões do Clube Doze de A

gosto, Florianópolis terá en

sejo de apreciar e aplaudir
a apresentação da Contsrên- po Baraní

cía-concêrto patrocinada pe- Durand.:...... Bolero;_ Ro-
110 Governo do Estado, em berval

homenagem ao sr. Jorge ta- Ulmer - Pígalle -Hober-
cerda, governador eleito - val

.

"[ãêer�a:D1iãVõ11IsiãiicTa"
Chansonnier ROBERVAL

Tenor FELIPPO BARANI

P R O G R A M A:
la. PARTE

o Caccini - Madrigal (Sec.
XVI -:- Felippo Barani \_
Scarlati - Sento nel Cor:;

(Sec. XVII) - Felippo Bara-

RAUL PILLA NÃO
GOSTOU

está vivendo.

'�,

F"R ECH A N D O
Ninguem acredita em mais n!nguem.
Ainda ôntem recebia o seguinte bilhete:
"Sr. Dr. Rubens, de Arruda Ramos.

M. D. Diretor d'O Estado. Nesta.

Depois que o primo Nerêu está no Catete, o sr. e

o seu jornal estão furiosamente anti-gos.p,istas.
Assim é fácil ter atitudes! E até lhe fica bem acu-.

sal' outros jornais ele golpistas. Não acha? B. Galeão".
x x

x

Por varIas vezes, antes e depois do pleito, mani
fe'stamos nossa formal repulsa'a todo proceélimento
atentatório à Constituição e violador das normas de
,mocráticas. Nesse sentido, foi sempre a orientação que
demos a ·este diário.

Se isso não é suficiente para convencer o sr. B.

Galeão, no Conselho. da Ordem do's Advogados, Secção
deste Estado, encontrará êle prova decisiva do nosso

ánti-golpismo, através da irrestrita solidariedade à

moção dirigida ao dr. Sobral Pinto, presidente da Li

ga de Defesa da Legalidade; tão logo êsse ilustr-3 bra

'sileiro, campeão das liberdades públicas e extrenuo
defensor da Democracia, lançou aquela vitoriosa enti

dade.
Vê o sr. B. Galeão que a' nossa atitude não. é de

agora. Mas, já que estamos com a mão na massa, por
que o sr. B. Gàleão não endereça um bilhete exortando
o sr. Jorge Lacerda a ir para a Câmara defender o seu

mandato, ao revés de estar por aqui,' na maior como

didade,' papeando pelas esquinas?
Por que não lhe lembra o sr. B. Galeão o exemplo

do sr. Muniz .Falcão, Governador eleito de Alagoas,
que reassumiu sua �deira no Palgcio Tiradentes, para
combater o golpe contra os eleitos de 3 de outubro?

Por que não o aconselha a ir para a luta, ao lado
do seu Partido - o P,R.P. - já altivamente colocado
nas fileiras anti-golpistas?

Por que não lhe assopra a vela ao diabo, deixan
do-o só com a de Deus?

Não acha que êsse seria o go.}pe certo, em'maté
ria de bilhetes?

GUILHERME TAL

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


