
'Escolhidos todos tores do estado d:e, sitio

Paz, diretor de "La Pren- agradecimentos à imprensa

".Dabeas-CorOpu's" ib;,�O:;;:iF����;:,�:;� i::���!:�:��'�:��:�!���
capital do seu país, após sua causa. Sua esposa, por
cinco anos de exilio. Nume- sua vez, afiimou que estava
1'0';') publico, jornalistas e muito satisfeita em regres
amigos estiveram no seu sal' à pa tria.

� In to r.maç o�e5 pe Io 5r. Ne reAu R,'Imos . S�'�laat;�()�s·,�pro�,'ea!..�n�c��;!���aP�: qLl�f�iSp:l�;:nJ:' lib�����:O�
15> c " o fechamento de um jornal

. RIO, 1 (V, A.) - Espera- J
tram à Av. Copacabana, .11. ,Congresso, já foram

jun-l'
da Republica sr. Plinio lidade, o que se dará

den-]
Fal:mdo aos �iornalistas, o podem ccorrer em qualquer

va-se que fosse julgado ho,' 1.386, não sofrem limitações tas aos autos que foram en- 'I'ravassos, a fim de que es- tro do praso de cinco dias, dr. Ca inza Paz declarou que país onde o povo não estí
je, no Supremo Trfbuns.l à liberdade de locomoção. caminhados pelo relator, te, d'entro do praso legal, -O relator poderá inclui-lo. o retorno do seu matutiuo ver em guarda' e vígilan
Federal, os "habeas-corpus" Os fatos narrados na ini- ministro Haneman Guíma- profira seu parecer sobre o na pauta dos trabalhos, pa- significa as esperanças da cia. O aperelho deverá che-

r-1'cquerido em favor do sr. cial tem obvia explicação rães, ao procurador geral caso. Cumprida essa forma- ra julgamento. devolução de todas as li- gar a: Buenos Aires às 19,25

��:��:����:��n::����S�e-n-a�d-o�r�F-R'B-N-C-I-S�C�O�GI.-L-L-oh�I�I--I�=d�l�::i�i����:Sp��n���=E isso porque as informa- abalado pOI' nova e grave vietiva. Afirmou que o ro- a circulação de "La Prensa"
ções prestadas pelo presi- crise politico-militar. sulta do das mutações no logo que seja possivel. com

dente Nereu R.:lITlOS e '0:1- Os destacamentos das seu país o fizera pensar cs mesmos caracterietlcos
tom entregues. ao Supremo, Forças Armadas, que na- ° dr. Francisco Benjamim Gallotti, Senador da Re- muito sobre o que ocorria que fizeram a sua historia:
haviam sido remetidas ao quela oportunidade guarne- pública pela gloriosa legenda do partido SOCial Demo- nos países onde as Iiberda- mdeperidencia e liberdade.
r-Iator elo feito, ministr i coram a residcncia do exmo. crátlco, como Reprasantante de Santa ontarína, e que des e os direitos também

I
Aduziu não esperar ter di-

Afranio Costa, para .estu.Io. ar. João Café. Filho, tive- até há pouco exercia as elevadas ftlnções ch, Adminís- �ol'�m espesinhados,. tn�o f iculdad.. COl_n os tra?alh:,-
A·o ed if.ieio do Supremo rnm o objetivo de evitar trador elo Pôrto da Capital Feder"tl, vr. transcorrer, mi 'indicando que um dia tais

I
dores argentinos, "POIS sa»

compareceram, por isso, que o aludido incidente cu- data de hoje, o seu aníversárlo natalício. Iiberdades e direitos vOlta-, ITfnte hor.esta e que não
muitos elementos de. proie- ja s proporções não pode- Descendente ele tradíclonal rarmltn "bnrrtga-ver- rão para satisfação de to- desejam pari icipar ele rou-

ção nos meios pol iticos e ríam ser previamente esti- de", o preclaro e denodado homem público tem tido brí- dos.
1..:0:.1._ .,' bos de qualquer -classe".

numerosas senhoras e se- madas, tomasse feição ain- lhante atuação no Senado, tendo sido candidato pela
nboribs.. da mais inquietante oe per- aliança P.T.B.-P.S.D. ao Gnvêrno dêste E,staclo, obtan-
Entretanto, ao serem '1- turbadora. elo 'expressiva votação que bem diz de seu elevado a-

berros 'ôs trabalhos da suo Manifestada a vontade do preço e de suas nobres qualidades. NA flCASA BRANCA"
prema corte o secretaiio 1)0\'<), através da Resolução Prestando, no Senado da Rspúbllca, relevantes se-
onunclou que, atendendo a n.? 21, do Poder Legisla- ViÇ0i3, não só ao nosso Estado C01110 ao Brasil, o ilustre T AS brasilei O p tium requerimento nesse sen- tivo, logo: providenciou o anivel'ilariante vem COl firmando sua passagem com re· I Ir s ar IClpam,

ticÍõ formulado pelo propr:» governo no sentido de reco- servicos de alta walía, destaenndc-se como democrata WASHTNGTON, 1 (U. P.)

I
Os observadores latino-a-

�jlvogfido impetrante, o ju> lher a seus qua rteis as í.ro- ., ardcroso, de palavra fluente e vibrante. - Circo latino-americanos mericanos, que chegaram aos

�ral"i'1'él1t0 do "halieas-corpus' pas n:üljtal'eiS.e _

" Nesta grata efeméride, que assinala o transcurso se 'encontram no grupo de Estados Unidos para se ades-
fi ava adiado pura uma dEIS Mu itcs ratos> ev-hleJ.l(:i�l�;· " de SeU aniVel'Gál'lo natalicíc, o Ilustre e benquisto Se- cinquenta observadores pro- tratem em'admínistração es-

pioximas sessões. presentemente, a possíbí li- j 'nu'dor Frantfis�6",G.f1.lJ:ott� �..
á

C'Q�11l1rºvact:' a alta estí- cedentes de 33 países, que as-, colar, são: srta. Gilka Fon-
As informações presta- da de ele irromper, no país,

..-..-_.,_............_,.�-_....................._...__J"_. ma em que é tido, no Estado qúe lhe é; b'e'1'ç0'11atfLI, co- .sístem
... ? Oo�_ferência Ná{(io-' toura, de PÔ'rto Alegre; �oão'

,las pelo sr. Nereu Ramos grave comoção intestina. O mo na Capital' Federal; onde tem exercido elevadas f'un- nal de Educaçã_o, cori'vo.c.ada Moreira, do\Rro de Janeiro; e

ao SUPl'f!(l10 Trihumll Fpde-: g�v('rno, ent�'etanto, cons- AUMENTO DO FUN� ções, através as inúméra� manifestações a que ° ES- pelo présidente. Eisenhower,' Newton Beri1arcles, de � -são
r�ll são as seguintes: I cwnte do apolO popular de .,

_..

'I'ADO, prazerosamente, se associa, formulando 03 me- e que começou suas clelibel'a- Paulo, BrasÜ; Gliillermo Ro-
"N.o fí53. I que desfruta mantem-se em I CIONALISMO Ihores votos de felicirlades. ções nesta cidade. sales, de Jin(')teja, Nicaragua;
Exmo. Sr.

. p�'uclente atitud: de vigilan- RIO, 1 (V. ,A,) - ° depu- e Marcial Stuart, de Maná-
Ministro Afranio Antomo I Cla, na expe:tatlva d� pron- 'tado Pereira da Silva, relator .........,.._..._.��....................,.",..-""'.........__.I·...· .....·................. .....·........*w.....- .......aw....-_cW"_..............Q_-,...... gua, Nicaragua.

da Costa. to retorno a normalIdade. do projeto de aumento de

OS TITUlOS FEDERAIS AlCANCARAM 'A divisão de Educação da
Supremo 'Tribunal Fede- O paciente e os que ora o funcionalismo, anunciou an- .... .' .

_. ,.
. N.EGANDO BOA',TO União Panamel'icana será re-

ral.
-

acompanham em sua resi- te-ontem na Câmara que a _ presentada na conferentia
Dou �!m 'meu poder o of. dencia ,poderão locomover- Imprensa Nacional, apesar SUA MELHOR cnTArAO EM RIO 1 (V A) - Em nota por Guillermo Nannetti.

n. 423-R, de 23 do correntA, se livremente. O governo só do ·seu trabalho cam a im-
'

.' .' \;}. 't oficial' onte� dh:;tribuida, o Assistem a esta conferen-
em que v. exa. solicita i,�_ agirá em casos estritamente pressão dos anexos do Orça- NOVEMBRO

.

I :sabinete do Ministro· 'da cia 2.000 delegados proceden-
formações, com (' fim de necessarios e em defesa à-a menta, ha'via concluido hOje Guerra d'eclarou que "é intei- tes dos 48 Estados e Territó-
instruir o "habeas-co.rpus", orelem publica. a publicaçãó de todas as e- RIO, 1 (V.A.) - "Os titulas' cotações e

.

havendo muito .'amente destituída de fun- rios dos Estados Unidos. Neli
requerido pelo dr.•Torge Rio ele Janeiro, 28 de no- mendas aO projeto de classi- federais alc:'1nçaram, duran- pouco interesse pelos mes- damento a notícia propalada McElroy, presidente da firma
Dyott Fontenelle a favor vembro de 1955. ficação. te o mês de novembro, boa mos. Já Q movimento dos por órgãos de publicidade Proctor anel Gamble, é o pre-
elo exmo sr.. João Café Fi- (as.) Nereu Ramos". Assim, declarou que os ele- cotação, a mais alta do ano principais titulo.3 particula- desta capital, de que o Minis· sidente da conferencia que
lho. Quanto ao mandato de se- putados tinham um prazo de de 1955 - declarou hoje aos res foi consideravel como se trõ da Guerra tenha enviado foi convocada por Eisenhower
Cumpre-me esclarecer, á',. gurança, as informações 48 horas para apresentarem jornais o sr. José Willems'ens pode observar pelas cotações ao Sul do país qualquer e- por res'olução do Congresso

t I proposito, que o pacien- enviaçlas ao Supremo pelas emendas aIO projeto, findo o Jun�or, presidente da Bolsa que alcançara:ql� No seu se- missário com obj'etivos polí .. para discutir a ajuda nacio
te fl os que com. ele se I'\ncon- mesas das duas Casas do qua'l a matéria Passaria a ser de Valores do Rio de Janeiro tor, a Brahma tem obtido o ticos ou sob qualquer pl'etex- nal aos Estados e territórios

� examinada pela Subcomissão Acrescentou a seguir: Conti- maior: movimento e as me- tÓ". da união em questões de edu-

-"-íMP-ôRfAêAõ'õfTRfGõõOS�·'_" ��eF�nc:��a:�qc��. �i�;:����: �:�a�:�i:� �����;::e�:r�a�� ,����:sd�ota!��:'il�: ti����e� ta��:���tt;� �:s:� ::::l'i�� cag�r�s��:�:eç��s�::��:� se

1 esperar que, na próxima se- vimento verificado. Os titu- tém sido muito procurados. sendo promovidas "demar- dirigirá aos delegado por

ESTADOS UNIDOS mana, o projeto desça a ple- los municipai,s e estaduais Os titulas texteis também ches" junto ao sr. Joã'o Gou- meio de um filme rodado em
.

.

'.
�

.

- nário para di_,_:;cussão e vota':' não scifreram alterações, con- são' procurados, notando-se lart, com o intuito ele levá- Gettysburg e trammitido pe-

RIO, 1 (V.A.) - Esteve reu- preço cif liquida, de setenta e ção. J tinuando muito baixas suas aqui ascenção elos preços". lo a renunciar à Vic'e-Presi- la televisão. ° discurso prin-
nida no Itamarati a subco- d'ois dolares e setenta e cin- �- _ _ ---._ _ .,..-� .-_ - -;.- �_'V ,......,_ -......... elência da República, para I

cipal será prünunciado pelo

:�s:�::���i��i�od�r���i���� �.;;:��:.�_-�_..-.-••�._._��� �o ml·l�o-es �ara _ serVl1ç.os �a'�U'a
���. foi eleito

em 3 ele outu-j�i�e;l;.residente Richard M.

rio Paulo Leão Moura, julgar
a's propostas apresentadas A VOZ DO A MO�R
f::� �i��:���:Ç!�l ��n��l���� �IO, 1 (V. AJ �DOiS sur- SATISFAÇÃO EM WASHINGTON COM
��str;:i�m��s d�st:!��ri�t��� ���.t�:�I�sD:�;t,or�a���_l���.��· Santa CatarÍ11a contemplada com 2 milhões

. A SOlUÇÃO DO CASO DE
blica:do pela Comissão Con- no próximo diá 15 de dezem- RIO, 1 (V. A.) - Cinquen- 2.500 mil; pernamb�co - '3 mil; Rio Grande do Sul.-
sultiva do Trigo, a 16 do çor- bro no Pretória desta capital ta milhões de cruzeiros foram milhõe'3; Piauí - 2 milhões: 13 milhões; Santa Catarina - . "lA PRENSA"
rente. perante o juiz do 9° Circuns- distribuidos, este ano, aos di- Rio de Janeiro - 3 milhões; 2 milhões; São P�ulo - 4.500

Examinadas aS propostas, crição elo Regjstro Civil, que, versos municipios, em forma Rio Grande do Norte - 1.800 ; mil; Sergipe - !.f100 mil. WASHINGTON, 1° (U.P.) festaram em particular a sa-

a comi,ssão considerou ven- atendendo ao deisejo dos noi·- cie convenio com os respecti- -
- As notícias ele Buenos Ai- tisfação pelo fato e a decisão

cedora a da "Compahia Con- vos de se unirem pelos laçüs vos Estados para os serviços
8..................... res d;e que o jornal "La Pren- elo governo pl'ovisói'io do gen.

"tinental de Cereais. Contri- do matrimonio, convocou um de abastecimento dágua. Es-

O O C
sa" será devolvido aos - Aramburu.

brasil" por conta da "Conti- professor do Instituto de Sur- ta a informação que a Pi'esi- (/PlAN E ABASTE IMENTO' DE seus legítimos donos causou •••••••••••••" ..

n,ental Grain Company" de dos Mudos para servir de in- dência da República trans- enorme Isatisfação aqui.. As
O MINISTRO DA

Nova Yorlc, que apresentou o tél'prete durante a cerimonia. mitiu ao Senado, atendendo ': CARNE PARA 1956 notícias foram transmitidas

,.._..._�.......w_w."...,..,.._.....-......,..� [l. um requerimentü do sena- pelo radio, televisão e agên- GUERRA NÃO

PERMANE�NelA' NO AR dor Parsipal Barro'so. RIO, 1 (V. A.) - O Mi- No Br:1sil Central será cia de notícias e recebida MANDOU EMIS-'.. '. '.

De acôrdo com as informa- nistéri� da �gricultura, a-I canalizael,o um total global com particular entusiasmo

U b "-I' b t d ções oficiais, foram as se.. caba de elaborar um plano de 310 mll toneladas de car- pelo Clube Nacional de Im- SÁRIO AO SUL
m rasl elro a e o recor . guintes as importâncias dis- de abastecimento de 'carne I ne fresca, resfriada e conge- prensa, que eonta com deze- RIO, 1 (A.A.) - ° gabine-

Dl'as desceu no Galeão, pro- tl'ibuidrus aos Estados: Ala- para o próximo ano. Vários lada, com osso, para supri- nas de associados entre os te do ministro da Guerra di�-RIO, 1 (V. A.) - ° coman- .

dante LícinLo Corrêa Dias, da cedente do Recife, pilotando goas - 2 milhões; Amazonas l)eríodos de abate ficaram mento do Distrito Federal, jornalistas daqui. Desle que tribuiu à imprensa a seguin-
C

'

1 S
.

A' tlln aparelho daq'uela compa- - 1.800 mil; Bahia - 3.500 fixados para os matadourõs os dois maiores jornais inde- te nota:ruzeiro do Su el'ViçOS e- •

nlll·a. mil; Ceará - 3 milhões', ER- industl'iais e charqueadores. S;IO�P::lilc), Santo André, São pendentes da Argentina, "La "E' absolutamente destitui-
reos Ltda., é o primeiro bra- I
Si/PJro a bater o record de Pir��o Santo .-_ 1.8QO mil; '�m M>lro Grosso, o .período C;;ctan,O, Sào. Ber�ardo: jPrensa" e "La ,Nacion", c�- da de qualquer fundamento a

permanencia no ar, com 6 ° novo' "milionário do ar" Go�as - 2 mllhoes; Mara- e de 1.0 de n.ovemblo desté

I CUai'\llfIO�, Sa.ntos, Sao V�. meça.l'am a sofrer .a p.ressao
noticia divulgada por jornais

lUilhões de quilometras hotá- por esse motivo, foi h!?mena-
I nhao - 2 milhões; Mato a�o a 30, de J�nho de 1�56. cenLe,' NIte�l'?l, B�lo Hor�-: d� dltadur� pero:�llsta,' ha- desta capital. dizendo que .0

.rios. Esse número astronomi- geada pelOS seus colegas e a-I G�'os�o - 1.8�0 mil; M�nas Sa?, Paruo, �nul� Gerals e z?nte e C.ul'ltJb.a. O peso mI: ,'Vla grande mteress� em tor- ministro da Guerra tinha

(la de horas de .vôo foi com- migas da Cruzeiro do Sul, às
I Ge��is _- 4 mllhões; Para -- Galas, o pel'lod� e de 1.0 de nllno estabel�cldo para o bOi

I no
do as,sunto aqUl. No De- mandado um emissário ao sul

./,\letado ontem, quando o co- 1730 horas, logo após a sua 2 milhoes; Paraiba - 2 mi- março fi. ]5 ele Julho do ano de nbacf\ OSCIla entre 195 e partamento de Estado, as au- a serviço ou sôbre qualquer

�nd.a,nte J..iC,inio C9r].'êf!,' g�l�ão. j lhões e 500 m.il· Paraná
.

- vÍildOl:ro. 215. Jloridadsls a!perlc�naJ1. malli-. oJJ..t:r,Q p.r.e:t?,sto':.
-h�·' ..

-

'Adiado·· o

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

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Mês de Dezembro
3 sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua João

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

Felipe Schmidt, 43.
11 domingo - Farmácia Santo An tônio - Rua Fe

lipe Schmidt, 43.
17 sábado (tarde) - Farmácia Catarinense - Rua

Trajano.
. 18 domingo - Farmácia Catarlnense - Rua Trajano.
24 sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua Tra-

jano.
25 domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.
31 sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua

Conselheiro Mafra.

I O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias
Anc. , Cr' 170.00 iSa'nto Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmidt.;Semestr•.... , ....•. Cr$ 110,00.43 e Trajano. ,. .

Nr Intertor

I -,Ano Cr' 0,00
.

A pr�sen:e t�bela nao podera ser alterada sem pré-Semestre Cr,nO,OO VIa autonzaçao deste Departamento.Anüncí., mediante -ontrãtc.
L

.

O Id D'A
� l' t d F

,.

'

Os ori"in.�i8, mesmo .não pu· UlZ sva O campora - nspe OI' e armacia,
blícadca, não lerão de-olvídc •.

. A direção' não ae respon•• l iliu DR. CARLOS ENGELSING
!l,el08 con.ceitoa emitid". n.ol ax:· , Regressando a esta Capital reabre seu Consultóriotillol lUI.lnadoa.

a partir de 2a• Feira, dia 31
Rua Deodoro - Florianópolis

IrIINlSTItRIO DA AGRICULTUkA
SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA.. Jt'LORES'l'AI.
REGIONALTem a venda

"4CORDO" COM O ESTADO Dr;
Uma casa' a Avenida Mauro Ramos

84NTA CATARINAUma' casa a rua Visconde de OU1'0 Preto
A V· I S Ouma casa a. rua Deodoro c/13,50 de frente e 46,60

A DelegaciA Fl.orestal Regional,de fundo.
no sentido dI!! coibir, ao mííIJmo pos- Gerentl: DOIIUNGOS ... .DI

U 1 t a Avenida Santa Catarina -
i AQUINOma casa e um o e

sível, ai! queimadas e derrubadas de Ulil'i.JJ, afim de mpe-Estreito
pedir os desastrosos efeitos econômicos u ecológicos queUma casa a rua 14 de Julho
acarretam tais práticas, torna público e chama a .atençãoUma casa de madeira em Barreiros
de todos os proprietários de terras e lavradores em geral,Duas casas no Morro do Geraldo-Estleito
para a exigência do cumprimento do Código FIorf'.st,al

Duas casas e eum terreno para loteamento no Morro
(Deer, 23;793 de 23.1-19�4) em todo o Estado.

do Geraldo .

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO
Um lote na rua José Candido da Silva - Estreito

Nenhum proprietário de terras ou lavrador poderaDois lotes a rua Moura - Estreito
proceder Queimada ou derrubada de mato, sem solicitar.

Dois Lotes no Bairro de Fátima - Estreito
com antecedência, li neeessãría ücença da autoridade flo�

Quatro lotes no centro da cidade
restal competente, cpnf.orme dispõe o Código Florestal em

Quatro lotes em Londrína - Paraná
seus artigos 2� e 23, respectivamente, .estando os infi'atores

Tem compradores para casas em Florianópolis des-
sujeitos a penalic!?des.

de cem a quatrocentos mil cruzeiros.
REFLORES'rü�NTO

Negócio a dinheiro. Esta Repartição, p'llla rêde de viveiros fiorest.als, em

Informações na IMOBILIARIA "MIGUEL DAUX"
cooperação, que mantêm no Estado, dispõe de mudas e se-

Rua Cel. Pedro Demoro 1541 - 1° andar Estreito ou
mentes de espécíes.fterestaís e de ornamentação, para for-

Edificio Ipase andar térreo - Fone 3376 - Florianópolis necimento aos "gricultorcs em geral, interessados rio reflo
Uma confortável casa à Rua Presidente Coutinho. restamento de suas terras, além de prestar toda orien"àçãoUm terreno de 15x27 no Estreito, junto à Rua prin- _ técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob-

cípal, _

f

tenção de empréstimos para reflorestamento no Banco do lNFORMAÇOES
16 lotes no Bairro Butiá. Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos. UTEIS

"

Uma confortável Casa na Avenida Hercílio Luz. Os interessados em assuntos florestais, para à obten," --o--
( t f·

.

d ) -.. t I
-

I
O leitor encontr.rá, nQJCA eo·Dois apartamentos parte ínancía a •

çao de marores sclareeímentos e requererem au or zaça'" luna, Informaçõea q\1e nec .Ita_-----------�----------/--- de Iicençapara queimada e derrubadas de mato, devem diàriamente e dil imediato:
dirigir-se às Agênc�as Floresta.ls Municipais ou dlretam:n: �O:::'�J: '�'''''''''', . �ll.:,�2;-� te a esta Repartiçao, sitQada à rua Sa.nto3 Dumont n • 6 A Gazeta ....•....... � • •. 1,666

p�_.I OJ
em Flonanó�lis. Diário da_Tardi 3.579

.. .�,,��''''l

C .

I,"
"" i P t I 395 A. Verdade .......••.....• 2.010;l �, Telefone! 2.17\l - - .,;a xa os a,. Imprensa _.}flclal .•.•.••• 11.888

,$ Endereço telegráfico: AgrisUTa' _, FIorianópolls, 8. C. HOSPITAIS
Ci1rid�di\:

l A (Provedor) ...•.......•..•.114

"+�f ftlltlAIII"re '.7i'.'OD��:. '

..,,:.' Viagem com sefruran�a ID��::�;���::::::::::,::: H:�UVIUV"� ""-
'"

é Y São Sebostião (Ca.a de/ '" nos IIJlTlFJOIií:. ;íI. Sa(.!.e) I.UIr '

"" � ftl<L J'� Maternidade lJouw,r C.r.

�
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D"".:� �f_.::.b
� SO NOS CONFORTAVEIS MICRO�ONIBUS DO GENTJilS

c,
..�, � RAPIOO ,<SUL-BRASILEIRO) ��:;i�Ode L��mb(I�:!I���:' 1.111

� '=

'»...if � � çõel) 1.404'

c' -:..,
_
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I i Florianópo1is - Itajaf - Joinville � Curitiba Policia (Sala ComiB!ádo 2,088---,_._�,--__!:__._---- 1l.
_ _

�
" Policia (Gab. Dele"ado).. IU�.

--- - - --
��� COMP't\NRIAS .Dl'' <

Agência: �:_�:���: ,����:da TAr;-������� I.'DO
Cruzeiro do Sul ,.'.. 2.1100
Pan_ir •...........••••.• 1,561

------�---,--�----�---.-� V ..:rli................... 1,126
Lóide Aérao ..40%
R6al •.•. ,............... 1.158
candinevas •••.•••• :,... 1.100

HOT:tl:IS

o ESTADO
..... I�l

A1}IIINI8TlitACA.U
.,

lleà.1çlo e Oflclll.l, à rua Con·
selheiro Mafr., n. 1&8 Tel. 1022
- Cx, Postal' 1111. '

Diretor: RUB:.N.'1 J... _A.OS,

iSSTNA1URAS
N!l C.pltal

A mobiliária Miguel Oaux

Repreaenta>ltu:
Reprilsent.çõ..a Â. 8. L�r4,

Ltda.
Rua .3.n.C:or l)antAl, 40 - iO

andar.
Tel.: 22-5�l!4 -- Rio di Janllro .

Rua 11'; de Novembro 228 6"
andar uI. 611 - Slo Paul".

PRr-VESTIBULARES
PARA AS FACULDADES DE DIREITO, FILOSOFIa,

ME,DICINA, FARMÁCIA E ODONTOLOGIA.

CURSO;'BOSCO I
BANCOdeCRf�ITO POPULAR

I� AGRíCOLA . I I

'RM.o. � ,16 ..,
. �

FLORlANOPOLJS - 51"6.. (M6.rrnô.. -

Lux .......•....•.•.•.•..
Magestie , .

Metropol .. ' .........••..•

La Porta , .

Cacique .

Central , .......•..

Estrela ................•

Idaal , ..

ESTREITO,
Disqut ., ........•..•..•.

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

8661.
Início das aulas: 1 de setembro.

MARIO DE LARMO ,-o

CANTIÇÁO IMifDICO
CLíNICA DE CRIANÇAS

.

ADULTOS nas.

Doenças Internas Cura r�dical das infeq;ões agudas e ero.leal, 40
CORAÇAO - FIGADO - 'aparelho ,enito-urinário em l\mbos os leXOI.
�INS - INTESTINOS Doenças do aparelho Dillestivo e do li.temA' .,no.o.
Tratam'mto moderno da Horário I 107í ás 12 e 27í ás 6.

SII?ILlS Consultóriu: R. Tiradentes, 12 - 10, Andar - FOlie:
Consultório - Bua Victor' 3246 -

•

Meirelles, 22. Residencia,: R. Lacerda Coutinho, 18. � (Chácara
HORARIO: do Espanha) - Fone: 8248.

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

Angustia-Complexos-Insonia-Ataques-Manias_Proble_
mática afetiva e sexual.

Do Serviço Nacional de Doenças Mentais. Psiquiátra
do Hospita,l-Colônia Sant'Ana.

CONSULTÓRIO - Rua Trajano, 41 - Das 16 às 17DR. ANTONIO GOMES OE '

horas .

ALMBIDA
ADVOGADO

:laeritóriil I R.. idencI.!"
Av. 'Hucilic- Lus, 11
Teíalon.: 1143.

INDICADOR PROFISSIONALI
DR. �'!i�rSTOS-

Com prática no HOlplt,,1 816-

ORA. w.in' • --ao:e:LA- /1,' -aR I LOBATO DR. ...,ALKOR ZODB har.claeo de Aull e.a onu"�.L·g,,,,Mo v..:o

"GARCIA C.M do Rio de JanelreW. HUSSI ! FILHO CLINICA MÉDICAI Doe.çaa cio .,arel1lo l'eatll'aUrlo DJilIlollll.lI.. ve!. I'aeu!"'e lJaw CARDIOLOGIAI TUBIIRCULOSlI. clouJ li., IfHldu li. UaJy"",-
_ Contultório: Rua Vitor I.I-

IRADIOGRAF'IA
:I RADIOSCOPU 1.IIIaie •• Draan, reles, 22 l'eI. 2675.

DOS PULlIIOJlS E�AllterDo ,or eODena... lia- Horários: Se&,und•• , QIl...rtali •Clrnrll'la do Tor.x térpldac=.,·Eacula Sexta feiras:
- .�D'(COS - Formado pela }I'acnld&de NadG� (S4I",I,. do Prof. OcU,..I.:l.... Das 16 às 18 hora•.

CIRURGIA JLíNICÁ nal lIe MedIcina, Tllllleloel.u o .rleuea Lhna) Residiucia: RUA Felip. Sela.
"3 TI810c!rur"ilo do HOI"Stal N.. IX·I.terno 40 Serviço d(, Orar- midt, 23 __ 20 andar, apto 1 _

GIIRAL-PAR']"·... .

.. IP

I .b Ko tt!�l L A. P lIL 'f C.
....�:rd�ç.o D�:J�l� �JI·sv..�i:Õ: Cur.o cle r�:,p���'!.çll. pola :1:diCO' li:o'litJ:s"pit�ad:·rêarid�de T_e_1._1_._OO_2_. . _

RAS, com moderno. método. &111 S. N. T. Ex-lat<8rl1,ót o Jlx-uDl..
e da Maternidade Dr. Carlu DR. HENRIQUE PRISCO

d .., t t uto teate ele Cinrela ali. Pr.f U.. PARAISO D 1.... 1." h
laarnól ..eoa. ra am. .

Gullll.rlo (1lI.,�.
• Corrêa as ... AS • oru.SULPQSCOPIA - HISTII.O -

... DOJlNÇAS DJI S:.NHOli! - M�!;ICO Telefone.' ConsultórioSALPlNG'OGR'''IA -Jl'"&' O Conl: F.lipe Sellmi.....I-� - .... -- -

Fon. '1!1il1
,

PARTOS - OPJlRACOJlS Operações - Doençu de S••LlSIO BASA� tu- Atend••m .orA lIIucadlro. Con.: RÚII Joio P!nto n. 111, nhoraa _ Clínica de Adralto.. 8.415.. RadloteraplA It.r Oll • c'!l .

d&l 111,00 à. 18,00 llo ..J.'. Cur.o de IllpBl.'ialisa"'io no RSl·d"ncia'. Rua TO,'" do"I t ula"'lo "-l� -'ler. Rea.: - Rua 1I.tn'lIIlI Jaalor, 'li
_ c " •

.,. e roeoac "
- ..... - ...

p.,J.a m.nhA at.ui. dià- ,\!oapit.1 do. S.rvidor.. do •• _Violeta e Infra Ver"ale�.. 80 --'- Fone: !lU
riam4lnt. no Ho.pital ti. tado. Vale Pereira 158 _ PraiaCOlllIUltório: Ru" Tr.j.no, n. I,

DR. YLMAR CORR'IlII.. CaridAde. (Serviço do Prot. Jbriano III da Saudade _ Conueiros.l° andar - .dif1eio 40 1I0Dteplo. JIIU1,
Residência: Andl'8de) ...Horlirlo: Da. II •• Iii .ltor.1: - CT..íKICA EltDICA Rua: General BIU,neouM n, Consuita. _ Pela manIal aoDr...aSSI.

D
CONSULTAS d•• 10 -- 111 Iao- 101. Telefone: IUI"I. Hospital d. Ca.tid.d.,Da. 11 àa 18 lIor.. - ra. raso

A tarde das lUa h, em dlan.•USSI Rua Tiradent(j :I - Pon. IInti DR NEWTON t. no conlultório ,:aua Nan••Re.idbcia. A:rn,l.it:l Trom-
k 8' DR. JOS'" TAV" '1:'.11'0 'D'AVILA Machado 17 �Iquillll II. Tira.pows 7. •.

..
_

.cu;• .IIIIiJ
� dentes, 1'el. 2766-DR. J'OLIO DOl1l IRACEMh CIRURüIA GlIllhL I Residencia - 1'11" Pr..lfinte

MOLIII'STlAB NlIRVOSAB .. Doenç....e ,Senll�ra. - �rGet.. Coutiuho 44.VIEIRA M1iINTAI9 _ CLlNICA Gl,'XAL Jo::,fa - �16tridà.de 11161111:& CLINICAI.DICO
- !..

•

.., ConsultóriO: Rua Vitor I.I- d.·, DC'.Sertv�ço N.cional •• DOID- .elea n. 18 - TIlI.fone: 1107. OLIWa _ OUVIDOS NA.I1ça. en aI'. C lta. D II la
- -

JlSP.CIALISTA II. OLHOS, Chefe do Ambuld :- o ',\, liI1,lo. .

,onau •. iii ora. *m • GARGANTAOUVIDOS, NA1UZ • GARGAN'l'Â ne M.'nt_l
'

I dIante:. .
.

DOTRAmAIDTO • OP.liQ"r.S P' 1 t li II lu' -
ResHlêncla. Fon., 1.411 DR. GUERREIRO DA rONSJ.:CA• .Io

_ !lI�U 11 ra, o Ollp J Rua: Blumenau n. 71. .lutra-Ver.elllo - N.hUnfi. Colom. S.nt Ana
DOENÇAS DO APARILHO DI. Chefe do �ervlço de OTO.I.Ultra-So"" Convulaot.rapla p.lo �letro-

GESTIVO _ ULC.RAS DO JlS_,NO do HospItal de Flori.nópoli.(Trata....te II. IIIII'.U. ce.
I choque. c.rdinol. In.-.:.!in ,r.·"rOMAGO li DUOD.NO .A.LJI.I- Possue a CLINICA Q, .A.PAJUI.

•••raçlo) Ipia, M.larloterapia. P.iC(\�craJ>!:l. mÁ DERMATOLIJGIA l:. CLI LHOS MAIS lIIODBlRNOS PARAAnelo-reU.oaeoltl. - li�l&a II. CONSUL'l'AS: Merça� • Qui""

I
-

NICA G.liL
-

TRATAMENT" d•• DtODNQA8Oculoa - llooier.. t ..,.•••to ta. da. 16 à. 11 lIor.� 'l!l.�:\. .

da ESPEClALIDAD.Ioi. Ot.....olarl•••i... (Wc. (m.nU)
,

DR. I.,'ULI0 PAUPfl'Z Consulta. _ p.la mara".o•• :E.a.i.) Xli'i Anita Garlb.ldi, 8I1qul,__ FILHO HOSPITAL.Hor'rio dai' àl 11 üra. • de (;loneral Bitt.necuM.
na ri A TARD" _ d••• aa •da. 141 às 1;:: Iaora.. RESIDl!INCIJ.1 .Iaa BCle...ltn, 1!!x I�terno da lu- .nl..rma.1I ll-" CONSULTO:!IOConlult6rio: - R.. Vitor :"1- 1311 Te1.2901 • ServIço di &'alt:r:o-lnteroloCl. I CONSULTORIO _ ••ar.l.. II - I'on. 1811. �__ da Santa Casa do RIO ds Janltro

pLHEOS nO !R••. - .lua Blo Jor•• II DR. ARMANDO VALJI.. (Prof. W. B3r�rdln.l1i). RESIDENCU r.l1p.ron. 14.11. RIO DE ASSIS 'Au��::;eSi�). u..uroloarla (Prof. midt nO n3 Te!. 2161

DR. MARIO WJ:N- Do. Servlçoa lie ClhaJea Wa..Ul Ex interno do Ho.pi&a! mater
DR. ANTON�O MONIZDHAUSEN ela A..lltênel. MnDic1pal ••�- nidade V. Amar.l.

_

pltal de C.rl..... DOENÇAS INTJ:aNAI
, DE ARAGÃO4 I CLiNICA IU:D!CA DJI C:&IA:N· Coração. Illt6maro, Juteaüne,

CIRURGIA TR.UI.�'l'OLOGIJ.CLlNICA lII1:DICA D. ADULTOS Q.A.B :I ADULTOS flll'.do • vi.. blliuli•. 1:1111, .Y!I'
Ortop.ciia]I CRIANÇAS - .A.luCla -

.

rita o lit.ro.
Consultório: Joio Pinto, 11.ConauItório - Rua Joio Pln· CODlult6rlo: RlIa Nan.. )[11- Conaultóriof Vi",r JI.tul.1
Dili 16 à. 17 dlàriamlnte.

to, 10 - '1'el.•. '7611. ehado. 'l - Conlll1;u iIIal 11 li! II.
Menol &0. SAb.do,D • à • l!I.()r". 18 hOrl. Da. 111 àa 18 lIor...

uConsulta.: .1.. I
lt� It.�dêncta: ku•••recllal 0.1. Residênci.: R•• Bacat."a .1. Rea: Bocaiuv. 1••.Residência: Rua ••tena
,

, ....rm.�, 1 _ )'onel .nl Fone: t46l1. Fone: - 1.714.
nlor, 4.5. Til. 1.811. &» w

•

DR. ANTONIO DIB
MUSSI

-----------------------�

. DR. NEY PERRONE
MUND

Formado plIJla Faenldac2. Nad'
n.ol d. Iedicina Uni':.nidad.

do Bra.il
RIO DB 1.-\.N.nto

Aper1ei;;oamente na "C... iii.
S!iude São IUcaol"

PI )1. Fernando Paulin"
Interno por' I ....10. do 8ernço

de Cirurgia
loa I Prof. Pedl"O do,) lfou.ra

lI!.tai'lo por : .no n. ".at.r.
Sela· .nid,ade - Jlscol."

Prof. Otávio Roàri&,uea Lill:a
Interno por ! �no do P nto

Socorro
OPBRAÇCIilS

CLINlCA DB ADULT '1

DOllNÇAS DJI JlINJ:úR,\S

"CONSULTAS: 1110 HOlpttal .d.
I Caoridade diáriamente pela ma· ,

nhã.
RlESm.NCIA I - a,.
Shutel 129 - Tele!.
Florianópolis.
,

DO.M,

i'1.288 -

1,021
2.276
1.147
8.321
U4t
�.694
1.171
1.151

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO·DENTISTA
Clínica - Cirurgia

PROTESE: - Pontes Moveis e Dentaduras em
Nylon.

DIATERMIA: '-- Tratamento de canais pela alta
frequencia.

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

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

Exclusivame.nte com hora marcada.

DR. ANTONIO BATlBTA
JUNIOR

CLlNICA J.:SPECIALIUDA nJl
.

ClitIANCAIJ
Con.au.. d.. II A. 11 hor••.
Re.. • Cont. 1'ad:r. .Ieu.linlao

12.

ADVOGADOS
DR. JOS� MEDEIROS

VIEIRA
- ADVOGADO_

'aixa POltal 160 - Itajaf3ant. C.tarlna.

Dr.CoDstantlo8
Dimatos

MEDICO CIRURGIAO
Doenças de Senhoras _

Partos - Operações - Vias
Urinárias

Curso de aperfeiçoamento
e longa prática nos Hospitais

,
de Buenos Aires

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

horas.

DR. CLA.RNO G.
GALLE'rl'I

- ADVOGADO-
Rua Vitor .Ilirol.. , 50.
iON.I: 1.468 - Flori.uópolb
DR. VIDAL DUTRA FILHO

MÉDICO DE CRIANÇAS
Consultório:. Felipe Schmidt,

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

.. 130 (F,oIlne .'U65)

Residência: Avenida Rio
Branco, n. 42.

Atende chama"os

�Dr. Lauro Daura
CUnie. Geral

Especialista em moléstias de Senhora. e viaa uri:aá-

RESIDENCIA - Rua Bocaiuva, 139 - Fone 2,901.

DR. LAURO CALDEIRA DE ANDRADA
CIRURGIÃO.DENTISTA

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

Atende diáriamente das 8 às 11 horas.
3as e 5as das 14 as 18 horas. - 19 as �2 horas.

-

Confecciona Dentaduras e Pontes Móveis de Nylon
DR. ÁLVARO DE CARVALHO
- Médico de Cl'ianças _ _

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

DR. CESAR BATALHA DA SilVEIRA
Cirurgião Dentista

Cllnlca de Adultos e Criançai
Ralo X

Atende com Hora Marcada
Felipe Schmidt 39 A Salas 3 e 4

\

Lavando com Sabão

"Virgem ESfJecialidade-
da: .

Gla.. IBIIIL INDUSII11L-JoloIUle.
� f(lI!lrCa1!oolstrada)

economiza-se je !lC!� e_:_";d_I_D_h_e_lr_o_· _

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, Sexta-feira, � de Dezembro de 19554

Av_í
Voltando á liderança ao lado do Fi gueirense, graças ao empate consequide pelo Guarani na pugna com o

alvi-negro, o' ésquedrãn avaiano -irá ao estádio da rua Bocaiuva, na ncite de hoie, para defender seu pôsfo, en-
frentando o pelotão sem vitória do Iamanderé. "lanterna" do Campeonat

'

Es.portiVO"
A__ ��•••••��•••••••M ••••••••e8 � _�•••••••••� !!I r

Caravana· �do ..
Ar�- novo

.
Campeão Estadual Turfe em revistade ,Volley-Hall de 1955 .e=

.' ...

ror AREÃO JúNIOR '1 Marréca, Piallo, Soberana
e

Domingo próximo, extra-·. Loluana, em 800 metros:

programa, será efetuado no 'Corresse Bola de Ouro, Os

Hipódromo da Ressacada, 11.000 metros e ter iamcs um

sensacional desafio, tendo i verdadeiro clássico.
como protagonistas os ani- -o-

mais, Estrela da Ilha, de Para Porto Alegre, a fim

propriedade do sr. Pedro P. de tratar de negócios parti
Vieira e Brinquedo, perten- culares, seguiu ôntem o sr.

cen te ao' sr. José Silva. O Luiz Pereira, destacado '
.

i 11 tcressante desafio será turfista' gaúcho que se eu

corrido em 500 metros, ten- contrava em nossa cidade,
do seus proprietários "a- Entretanto, o referido se

marrado" uma aposta de nhou, voltará em breve,
Cr$ 20,000,00. pois jli -fez inscrever, para
Tal desafio, como' já o domingo, três dos seis ani

citamos anteriormente, não mais que trouxe do Rio
constará do programa da Grande cio SuL
reunião e não terá nenhu- -O-
ma interferência do Jóquei- Muito em breve veremos

Clube Santa Catarina, que nas pistas do Hipódromo, a

se limitou, exclusivamente, égua Fair Oassan dra, uma

2. ceder sua pista. filha' de F::ojr Blend, reprol
dutor de alta linhagem -de

No feminino, saçrou-se campeão. o Bandeirante de Brusque Clubes
participantes: Caravana, Bandeirante e Cruzeiro do Sul de Joinville .- Boa

organização do Certame e arbitragens satisfatórias.
�

1 - .Ketol'11OU à Capital 'Reservas: Ernest0,""Zê Gar- nhores Faisca e Pereira da

do Estado, a hegemonia do los e Gilson. Jogadores do FAC. Jogarajn pelo Bandei
voleiball catarinense! Foi Bandeirante: Rudy, Rolf, rar.te, Diva, .Ma rlys, Orla,i
herói da façanha o Carava- Ylton, Walmor, Herbert e da Ma rl i, Ruth c Brunildes.
na do Ar que;' na tarde do Nelson - Reservas - Nie- Pelo Cruzeiro jogaram De,"
dia 20, venceu espetacular- bert, Manfredo e Aloisins, leres, Gise a Annemarie,
mente,' na partida decisiva, Juizes: Selonck e Benedito, Lourues, Renate Jyrcy,
o poderoso sexteto do Cru- ambos da LANC, com boas
zeiro do Su'J de Joinville, atuações.
campeão da Liga Atlética, 2° jogo - na manhã de
Norte Catar inense, por 2 a domingo último, na quadra
1, em sets de 15 à 12 pró da 1;\AC - feminino - Cru
Cruzeiro, 15 a 12 pró Ca- zeiro 2 x Caravana zero -

ravana e na "negra", ou no em sets de 15 a 9 e 15 a 9.

set decisivo. 15 a 8 pró Ca- Jogadores do Cruzeiro: Do
ravana, Perdeu assim, o lores, Gisela" Ann ema rie,
Cruzeiro do Sul de Joinville, Lourdes, Renate e Jyrcy -

a-chance de se sagrar tri- Reservas: Ruth, R. Joga

campeão estadual. O Cara- deras do Caravana: Lurde
vana do Ar, incentivado pe- te, Noemy, Selva, Gicelda,
la "ua torcida e com seus' Adyr.« Denir - Reservas:
elementos desdobrando-se Remildes e Nazaré. Juizes:
ele forma espetacular, ob- Benedito da L:<\N-C e Vas
tev= para Florianópol'is, o concellos Lima da FAC.

_'
• tÜ'l almejado tí'fuló' -de cam- 3° jogo - n a- manhã, de

'peão estadual- do Voleybal l.. domingo" .na -s,FAD�. - cate
Parabens pois, aos dirigen- goda juven íl masculino:'_
tes do Caravana 'do Ar, ao" Caravanaz x Baudeirant., 1.
técnico Nildo Sell e aos - em sets de "15 'a 11 pró
voleybol istas Érico Stratz Bandeirante, 15 a 10 pró Veio, jOgóu e 'venceu. I

como são ns casos de Lauro,
.Junior, Aldo Nunes, Osman, Caravana e 15 a 13 pró Ca- O Aimoré, da adiantada co- do Atlético e Adão, do Ta-

Amilton,,' Nazareno, Lou- Iravana. Jogaram pelo cara-Imuna riograndina de' São mandaré e dos brusquenses
r'enzo, Zé Carlos, Ernesto e vana: Ivan, Zé Rosa, Ma- Leopoldo, deu ao púbiico es- 1snel e Patrocínio, 'estes jo
Gilson! noe!, Gel'eino, Juracy e Bla-

i portista da ilha, na noite de ,gadore.s experimentados e ca-

2 - Tambem no voleyball si. Pelo Bandeirante, joga-· ante-ont'em a oportunidade pazes que' melhor não pude
juvenil, o Caravana do Ar ram: Everaldo, João, Ade- de conhecel: um conjunto re- 1'am fazer p'elo mO,tivo 'aéima.
conservou a hegemonia da mar, Norberto, Nitson e almente forte, dotado de um Ambos estao' em nossa Capi
Capital ,no âmbito estadual, Waldir. Arbitraram bem os bom ,.sistema de jo�o, no qual tal a passeio e concordaram
ao vencer o homogêneo juizes da LANC, Selonck e é de salientar-se o modo co- com o convite para integrar
sexteto d'o Bandeirante da Benedito. mo defende, marca e apoia os o conjunto "azzur1'a". Mana
cidade de Brusque por 2 a 4° jogo - ainda na ma- da vanguarda. Seu ponto al- ra, após uma ausencia de vá-
1. Os sets foram de 15 a 11 nhã de domingo na FAC - to reside no trio-final que re- rios n}eses, retornou ao qua

pró Bandeirante, 15" a 10 adultos masculino - Cru- presenta ,conforme poude de- dro.e �aiu"'3e muito bem, ape-

jpró Caravana e no set d-eCi- zeil'o 2 x Bandéirante 1 - monstrar no sensacional co- sal' de estar fora de forma.
sivo, 15 a 13 tambem pró em sets de 15 a 9 pró Cru- tejo com o Avai, quando 10- Alcides cumpriu uma d:e suas

.

Caravana do Ar. O sr. "Nil- zeiro, 16 a 14 pró Bandei- grou triunfar ,pela contagem, melhores atuaçãe's. Defencleu
do SeU tambem é o técnico rante e na decisão, 15 a 9 bem expressiva de dois teu-I arro,ia�a e firmemente o seu

da equipe juvenil do Oara- pró CrazeÍl'o - Jogara� tos a zéro. arco, llvl'ando-o de lTIUltas
vana e os jovens campeões.. pelo Cruz�iro - Celso, AI- Desde o início da peleja os

I situações áiticaG. F'oi o gl"an
são BIasi, Ivan, José Rosa, van, Walter. Mario Timm, leopoldenses levaram nítida' de homem do AvaL Os de

Manoel', Gercino, Juraci, Clemente e Teodoro. Pelo superioridade técnica, bem
I

mais atuaram aquem das
Celso, 'Nilson, SydneY e Bandeirantp., jogaram: Ru- l'eflet�da no marcado.r, Toda-I suas reai� aPti�ões Silvi�, foi
Saulo . .' dy, Rolf, Yilton. Walmor. via nao podemos deIxar de um espetaculo a parte. E um .••.J"o/"�-.. � �_ �..........,...oJV' -

••••
'
••-.-.W.-.-..'Yt

3 - Ein busca do título Herbert e Manfredo. Os louvar o trabalho do quadro! zagueiro completo e não será " '
__

máximo d,) voleyball femi- juizes foram os senhores: local, que soub� lutar com
I
necessário dizer mais nada. C leu o Cnr�ça-1' 'de J�"'u�nino cat!trinense, presen- Pach,�co da LAB e Selonck denodo e bravura. na etapa O al:queiro l'e:relou. firmes a

I
II � II 1J

. �.J.l il
ciámos os bem entrozados da LANC. final quando soube sustentar -nas mtervençoes. Piranha no ' .... ,

conjúntos do Bandeirante 5° 5ogo: - na tarde de ,uma luta de igu�l para igual, trio de médios f�i u;n gigante : AV'ISOS PARA O ANO LETIVO DE 1956de B'rusque, Oruzeiro de dOll1ingo, na quadra cober- com os categol'lzado.s rapa-, e no �taque sallenuamos as Examés de admissão ao Curso NormalJoinville e Carav�na da ta do Colégio C[\tarinelÍse: z,es gauchos, o que evltou que" atuaçoes. de Fe'l'I'�z e .Cabeça, Dias 16 e 17 de fevereiro, às 8,00 horas.Capital. O Bandeirante ,de fen�inir!(.: Bandeirante 2 x novos tentos .sürgissem, ,delma�a�anstas e fmahzadores Inscrição para os mesmos
Brusque, confirmando a Car'av:H!'a zero - em' sets forma que a dlfer�nça satls-I, ementos: Dia 12 de dE,zembro de 1955, das 15 às 17 horas.
sua hegemonia de muitos de IG [1. 10 e 17 a 15. Arbi- fez aos nossos, pOlS quem a- Os dOlS tentos f.oram Ob-, Dia 15 de fevereiro de 1956 da 15' 17 horas.
anos, sagrou-se campeão traram bem a partida os nalizou o desenrolar do pe- tidos na ,primeira fase por 'E d d

. � G': .

s as

catarinense de voleyball senheres Benedito e Selon-, riodo ,inicial, nã� cometeria intermédio de Cabeça (pe- D'x1:alU1e7s e1a8 dlU1sfsao ,��. 1I�as18000 h .
, .

1955 E t' k d LANC J ' - . as e e eVe.lellO, as, Olas.femll1ll1o de . s a e a
,
c a . ogaram pelo I exagero na afirmaçao de que nalty) e DIrceu. E a d 2"

.

.

t'
I B' I' 't 'D'

. x mes e a. epocaquarta vez consecu Iva que ane elran e:, lva, Marlyz, o Avai seria goleado. D'a 17 18 d f
"

730 h
o Bandeir2.lite de Brusque

I
Orla:nda, Marli, Ruth e Bru-, I

O Aimoré pos'sui um plan- Os quadros foram 'estes: I
IS. �

e e ebVerel;IrO, as '. oras.
, .

..

nscl'lça.o para am os
retem em seu poder o tJtu- 11lldes. Pelo Caravana, ,io- tel ligeirâmente superior aO AIMORÉ - Maninho, Tu- D' 16 d f .; d 9' 12 h' .

1
,.

d l' b 11 f 'u ..,· N '

G' ld S'l
.

- la e everelIO, as. as Olas.
o maXlmo o vo ey a e- g lam. az�re, lse a, do Cruzeiro. Jogam os "in- ruca e 1 Vlo; Piranha, Quinm
mblino catarinense! É téc- Yelva, Denir, Adir e Noemy. dios" do sul ã base de entu- e Beiço; Ferraz, Alfeu, Dir-
n'ico da equipe campeã o 6° jogo: no mesmo local siasmo.· Correm' muito, mar- ceu, -Ewaldo e Cabeco.

- Curso PrimárioSr. Àpell. As garotas cam- - masculino: adulto - Ca- cam severamente e no "cor- AVAí - Alcides: Waldir e '

Dia 20 - los e 20s anos e Jardim da Infância.peãs sãQ.: Ruth, lVIarly, Di- ravana 2 versus Cruzeiro 1 po-a-corpo" são professores. Danda, Adão, 18nel, e Lolô Dia 21 - 30s e 40s anos e Pré-ginasial.
va, Brunil.cles, Lurdes, Mar-, - em sets de 15 a 12 pró I Seu estilo convence, objeti- (Manara); Fernando, Hercí- Das 7,30 _ 11 horas e 15 _ 18 horas.
lys, OrIanda, Bernadette e

'

Cruzeiro, 1;; a ] 2 pró Cara- vista que é. No sentido de pe- lia (Patrocínio), Bolão (Amo- Cursos: Ginasial, Científico, Clássico e NormalLourdes. vana e nü e1el:Ísão, 18 a 8 netracão e finalizacão deixa- , rim), Patrocínio (Niltinho) e- - I Dia 22 - das 8-11 horas - las. séries ginasiais'..4 Passamos a apresentar pró Câravaua. Conduziram- ram patente sua eficiencia. Jacó (Lauro). .

Dia 22 - das 15-18 horas - 2as séries ginasiais.
agora, um retros-pécto geral se bem. na Hl'bitragem os Em suma um conJ'unto cpe- I, Arbitra'gem satisfatória de Dia 23 - das 8-11 horas - 3as séries ginasiais.'dos jogos pelos campeona- sennore� Apel1 e Pacheco da d:enciado para os jogos de Tulo Leite Santiago, que a- Dia 23 '- das 15-18 horas _ 4as séries ginasiais.tos estaduais de voleyball, LAB. J'ogáram pelo Carava- grande enrver,gadura. ,cornpanha a delegação do Dia 24 _ das 8-11 horas _ Cursos Científico, Clássi-

�_....-..-,....,......,.._.�.............

nas três categorias. na: Am.ilton, Lourenço, AI- Na fase Ínieialo quadro a- Aimol"é., co e Normal. " " �;I"' d1° jogo - n3 manhã ,de dei, Erico, Osman' e Naúll'e�' vaiano cliludicou bastante, Postal' TelegráfiCO e Ven- --0--;' "�:". ·en
'

e ·sedomingo último, na quadra no, Pelo Cruzeiro: Celso, pondo-se quasi que inteil'a- daval fizeram a partida preli- Reabertura das aulas
"ír
-. '

da FAC - cátegoria maSCLl- Alvaro, Walter, Mari Tim11"_, mente à mercê do conjunto minar, empatando por um Dia 10 de março de 1956. ,_
Vende-se terreno, 22,5 me-

lil10 adultos - Caravana Clm�nte e Teod:)l'o, >:isitR!nte. E não era sem ra- tento. Tal encontro fora anu- Chegada ao Internato _ Dia 29 de fevereiro de 1956. ,���s ;�:n�e���á�l�!rOe�lc;����2 x Bandeirante zero - em 7° jogo - no mesmo jü· zão de vez que o técnico Saul- lado pelo Tribunal de Justi- Dia 1-3 - Turno da manha- a's 7,45 hOI'as.
. .

4 5 10 1 f" B 1"
.

h
. ,da, belíssimo panorâma, per-sets de 16 a 1 e 1 a . ca

t-2 emmmoC- .ane �l- �ml 0,_a hor�, do j,;gdO f�z a çaRDed3Portiva. Turno da tarde às 12,50 horas. t E 1 P
.

d tJogadores do Caravana: ran'e versus r1lzelro ;\e- mc usao no onze e Joga- en a: Cerca de treze mil No pI"l'mel'roo d'a d 1 l'
,o 'grupo sco ar res] en e

.

d r.: �
• •

. 1 e au a, as a unas apresentem-se de Roosevelt. Tratar rua Tira-Amllton,. Lourenço, Aldo, 1'0 - em sets . e 1D a 10 e
I
dores que nao estavam am- crUZeIros fOl o movimento das uniforme de gala compl t . bl d .'

E· O "T. 1� )'0" ·b·t· . ,Ib' t 1 'd
-

b'lj ,t -"C'e ,I '

e o. USa e manga compl]da, dentes" 1111a firma Figu'B"neo, "sm�m el',azareno-, [) a ,. ,,1,1 nn'1m os SiC, 1en.3(0,3 com o e"qU:Lrao, 1.1'c;euC(",. )oina, luvas, sapato colegial.
'c, ras S/A.

"O Estado

tulos, ou sejam os títulos
máximos do voleyball mas

culino nas eategorias ju ve

nis e adultos. O título f'emi
nino, ficou em poder, mais
uma' vez, das represen tan
tes do Bandeirante de Brus-

Convincente exibição do time gaucho
queJeyelou classe e combatividade

. ,--

� Empaté na prelintina(��'"
' ,-

que, com inteira justiça. '

Assim, chegava ao seu Pa rabens pois, aos diri-
final o Campeonato esta- gentes, atletas e simpatl
dual de Voleyball de 1955, zantes do Caravana do Ar

com um desfecho dos mais desta Capital e do Bandci
eletrizantes. O Caravana do. rante de Isrusque, heróis

Ar, conquistou para a cap�-I do Campeonato Estadual de
tal do Estado mais dois tí, Voleyball de 1.955.

--=:=I

Aimoré 2 X Avaí.O

·tI

-0- sangue. Fair Cassandra cor-

Já se encontra nas co- reu muito tempo em Curi
-heiras . do Hipódromo da tiba e foi, agora; adquirida
nEssacada, mais um animal pelo Stu d S5.o Jorge Ltda.,
pertencente ao destacado cujos titulares são os srs,

Lll'fista Hercin io Rocha Li- José Elias e C. Beduschi,
nhares. Trata-se de Gregó- tusfistas dos mais destaca
rio, que atuou por largo dos, el� nosso meio,
tempo em canchas parana- -0-
"use, e que agora virá abri- Bravão, agora de proprie-
Ihantar ainda mais as nos- da de do nosso estimado ami- As - 8hs.
,ws,. c.ot)J..!)et.ic_9i;!s.• ",'"r,,,, �-'I g� sr. Milton �,�n?on� ":s- I '�Col�sal ��'ogramà Duplo"

-=-0-
"

.

ta sendo devl'dànrénte pre-

I"
10) Neticías Da Semana.

Dos cinco páreos progra- parado para retornar às Nac.
.

-, .

�

ma dos para o próximo do- pista.,;. O ex-defensor das 20) NóDOA INFAMAN-
1,lingo, dois deles destacam- cÔl'es do dr. ,Alfredo Che- TE - Com: Frank Lewejoy
';e, pela cl.asse dos animais rem, ao que fomos informa- 30) SEMINOLE _ Com:
inscritos: O 4°., Com Minua- dos, já se encontra quase Rock Hud'so� - Antho" \'

no, Lurdinba, Esterlina e que completamente recupe- Quinn - technicolor
.

Bugre, e'm 1.(}OO metros e o rado do mal que o acometeu Preços: 7,00 _ '3,50.
5°., com' P�lmeh'a, Paraná, I há semanas atrás. Censura até 14 ailOS.

AGENOR MANOEL
ALVES

E
SRA.

TOMÁS CUSTôDIO DE
ASSIS
E

SRA.
Participam aos parentes e pessoas de suas relações

o conÚato de casmuento de seus filhos Carlos e Nilma.
CARLOS E NILMA

CONFIRMAM
Florianópolis, 25 de Novembro de 1955 ..

MATRíCULA M1!:S DE FEVEREIRO

AVISO IMPORTANTE
Aos srs. portadores de

permanentes, avisamos que
as mesmas devem ser apre
sentadas ao porteiro, e são
intra 11sferiveis.

'A Empresa

CINE SÃO JOSE
As 3 - 8hs.

Gene BARRY - Lydía
CLARKE em:

CIDADE ATóMICA
No Programa:
Cine Noticiarío. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 5 anos.

, ,As 5 - 8hs .

A MELHOR PRODUÇÃO
CINEMASCOPE

- Na 'I'éla g igante' dó Cine
mascope um filme de emo

ções raramente sentidas:
A MORTÉ' RONDA O

, ESPETACULO
" "'o Warner 0.0101'

No Programa:
Desenho Colorido.
P-reços: 18,00 - 10,00.
Censura; até 14 anos.

lffltin- ' -:-.,

As - 8hs.
Espetacular Programa

Duplo
,10) c Reporter . )'Na Tela.

Nac, ."""

2°) SOMBRAS DA LOU
CURA - Com: Jean Pet�rs
- Jeane Grain
3°) O MANDA CHUVA

- Com: Humphey Bogart
Preços : 9,00 - 4,50.
Censura até 18 anos.

As - 8hs.
Walter PIDGEON

Gl'eer GARSON em:

O MARIDO DE MAMÃE
technicolor

No Programa:
Cine Reporter. Nac.
Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 14 anos.

As - 8hs.
1°) Atual. Atlantida. Nac.
2°) EL ALAMEIN (O

'DESERTO SANGRENTO)
- Com: Scott Brady

3°) VALENTIA RURAL
- Com: Charles Starret
4°) A LEGIÃO DO ZOR,

RO 11/12 Eps.
Preços: 7,00 - 3,50.
Censura até 14 imos

VENDE-SE
Com urgência, uma ótima

residência com garagem pa
ra automóvel, sito à Rua J0-
sé Elias 237, próximo a Es
cola ,de Aprendizes Mari
l1heiros" Estreito.

� Tratar diáriamente na

mesma.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO Plonianõpolfs, Sexta-feira, 2 de ,Dezemhro de 1955

SEXTA-FEIRA, 2 DE DEZEMBRO
'E assentar-se-á, afíuando e purificando a prata: e

purgará os filhos de Levi e os afinará como o oiro e co

mo a prata: então ao Senhor trarão oferta, em justiça.
(Malaquías 3:3). Ler Isaías 61:1-3 ou Mart. 26:47-54.

MALA,QVIAS aponta três' características do Mes
,CONSULTóRIO PREVENTIVO DO CANCER FEMININO sias : dedicação, disciplina e determinação.

, Sua dedicação se centraliza no conhecimento de que
Deus -o ungiu para salvar os homens. Por isso Êle devo-,
teu-se à obra de conduzir os homens nas veredas que
Deus preparara para que êles as trtlhassem..

Exames sistematizados do útero, ovários, trnmpas, ór- Pata real-izar esta, santa missão Ele submeteu-se a

gâos genitais externos e Sêiós, para diagnóstico e trata- uma auto-disciplina severa. Nunca se esquecia de sua

mento - o mais precoce. po slve]: "- do cancer feminino. responsabilidade divin�. Ainda qUe. os. h?mens f�·eq.ü:.n
COLPOSCOPIA - CITOL06I-A -: EXFOLIATIVA (Papa- temente fracassassem Ele voltava a insistir, ,com mfllllta
nicolaou) - EXAMES CLINléo' E HISTOPATOLOGICO I paciêncig, na tarefa árdua ,de relacioná-los de novo

(biópsia) - R1\�OSX.' com a graça eterna de Deus.
Funciona todas as quartã�-félras, no período das Não se mostrou jamais desanimado. Dedicado como

8 ás 12 horas na Maternida:de Dr. Carlos Corrêa, se achava à causa divina, Êle sabia _ que o mal traz no,

à Avenida Hercílio Luz. seu bôjo as sementes do seu próprio an,iquilamento. Sa-
O CANCER TRATADO À TEMPO E' UMA bia, igualmente, que a verdade, afinal, prevalece. Pos-

DOENCA CURAVEL imido 'desta convicção, procurava revelá-la, por palavras
FAÇA-SE EXAMINAU AO MENOS UMA VEZ POR ANO p obras, aos filhos dos homens por tôda a parte.

Sociais
T

HUMBERTO DE, CAMPOS

Quando alguem me pergunta, porventura,
Quem me faz de outros tempos diferente,
Pensas tu que teu nome se murmura,
Que o exponho à ânsia voraz de toda gente?

Não; digo apenas o seguinte : é pura,
Casta, simples e meiga: é uma dolente,
Cauta rola de tlmída candura,
Flor que menos se vê do que se sente.

Mimo de graça e de singeleza:
Clara estrela arrancada a um céu profundo:
Doce .apoteose da Delicadeza ...

Nesse ponto, de subito, me calo;
E, sem dizer teu nome, todo mundo
Fica logo sabendo de quem falo!

-0-
'

140, filho do sr. Gentil Coe
lho e de sua exma, esposa d.

MENINA ANA CATARINA Ibrantína Souza Coelho
- - menina Vera-Lúcia, fi-

Transcorre hoje, o aníver- lhínha do dr. Raul Schaef
sano natalício da galante � fel' e sua exma esposa d.
menina Ana Catarina, filhi-, Lúcia S.chaeffer, residente
nha, do sr. João Pietroski.. e em Brusque,
sua exma. sra, d. Gení Dutra I

- menina Marta.Eugênia,
Pietroski. ,

"f
filha do sr. Ranulfo Neves
e de sua exma. esposa d.
.Gila Carpes Neves

,

. - sr. Herodiano da Silva
Brasinha, guarda-aduanei
ro da Alfandega nesta Ca

pital
- sr, Manoel Dias" fun

cionário municipal
,- sra. Enny Szpoganciz

Menezes Strauch, esposa do
':S1'. Ottomar Strauch, 'Dele
gado Seccional do Impos
ta de Renda em Joinvile
- sta. Edi Camisão Avila,

filha da exma. sra, vva.

Edith Camisão Avila;
- sr. João D. Wendhau

sen de Oliveira

ANIVERSÁRIOS

FAZEM ANOS, HOJE:
- sr. João Lourenço, co

merciante aposentado e pes
sôa muito relacionada nesta

Capital;
- jovem Luiz Gaygriett,

fflho do sr. Osni Ga.ygi;)ett
e sua exma. esposa d. Ma
ria Inácia Gaygriett

- sta. Ivone Vaz Gern, fi
no ornamento .da nossa so

ciedade
- sr. Avahy Alves, Sub

tenente da Polícia Militar e

Sub-chefe do serviço de Ra-
diotelegrafia .

- jovem Vitor Jason Coe-

(da Maternidade Dr. üa.dos Corrêa, ,em�solab9!à9ão, com

a Campanha contra, o çancea.' da Ass�<;.' Cato Medicin�,>

BORDADOS AIMAO
'1

Ensina-se ria Rua Feliciano Nunes Pires 12.

LIRA, 'EMrS C'LUBE
PROGRAMA DE DEZEMBRO

Dia 8 - qu�nta-fe�ra� Grandioso Baile de Forma
tura 'dos Bacharelandos da Faculdade de
Direito. Inaug-uração das' novas instala

ções do clube. Às 23 horas - Traje a

rigor.
Dia 10 - sábado - Soirée de Formatura das Nor

malistas. Às 22 horas.
Dia 11 - domingo - Soirée' de Form'atura das Gi

-

nasianas do Colégio, às 22 horas.
Dia 25 - domingo --,- Tradicional Soirée Elegante

de Natal - Ornamentação a caráter. Sor
teio de premios. Esco.lha da mais elegan
te de 1955. Reserva de Mesas na Relo
joaria Müller - Cr$ 100,00.

Dia 31 - Majestoso Baile de São Silvestrre às
22 horas -. ,Apresentação das Debutan- ..

tes,: cuja inscrição deverá ser feita para:
o telefone 3633. Novidades. Traje a rigor.

'

NOTA Nas soirées dos dias 10 e 11 somente po
derão entrar os que tiverem convite.

FALSOS TRATAMENTOS
DA SURDEZ

As pessoas que ouvem

com dificuldade são, muitas
vêzes, vítimas de charla
tães e anúncios de tôda or

dem que preconizam méto
dos de cura, na verdade

desprovidos âe qualquer va
lor. Todo o cuidado é neces

sário, pois esses meios ser

vem somente para permitir
o progresso da moléstia, di
minuindo as possibilidades

I
de cura.

Quando doeute dos ou

vidos, fuja dos anún
cios e dos charlatães.
Procure um especialis
ta ,de confiança.

'Mesanp sem dinlleiro'
adqD Ia 881e08S, Uiciclela-s 00
Jeéps para 'os. seD� n'bos. ." A evolução do sistema de comerciar nao podia dei

xar de atingir Florianópolis ,e disto é uma manifestação
flagrante o titulo desta nóta,

Sim ... não só quem, tiver dinheiro facil ou quem o

tenha guardado, prudentemente, p' de agóra dâr-se o

prazer e a felicidade de presentear os seus filhos. 'I'arn
bem as pessôas mais modestas, as de recursos menos fa
ceís pódem agora. escolher e levar qualquer objéto va

lioso e desejado, por-si ou pelos seus, pagando-o de �do
suavíssimo.

A firma a 'q!lem cabe com absoluta justiça, a pri
masia entre nós) dessa modalidade de 'vendas, é a da "A
Modelar". Antes mesmo, muito antes dos grandes esta
belecímentos do Rio' e S. Paulo 'lançarem o sistema de
vendas a praso, já aqui estava popularisado • através da
iniciativa dessa firma. Aqui na praça, só depois, muitos
g1l0S depois, outras tiÍ'mas lhe 'seguiram o exemplo ...
Aliás, nem "SÓ brínquedos para 'o Natal podem ser ad

quiridos por êsse modern issimo sistema comercial. Tam
bem moveis, tapetes, colchões de mólas da afamada mar

ca "Divino",' poltronas-cama Drago, porcelanas, lustres e

uma infinidade de outros' àrtigos se encontram, em pro-
, !

•fusão á disposíçãq-de quem merece crédito nesse concei-
,

Iuado e popular ,ci!itabelêcimentó.

.

,. - ,

'

AVO! MAE! .FILHA!
TODAS DEVEM USAR A

Ij,IWjí'li�lf!lil'B
(O REGULADOR VIEIRA)

À mulher evitará dores
'

ALIVIA AS CÓLICAS UTERINAS
Empreqa-se com �antagem para co_m·
bater as irregularodades das funçoes
periódicas das senhoras. E c,�lmanle e

.

regulador dessas funções .

flUXO.SEDATlNA. pela sua com

provada eficácia. é muilo receitada.
Deve ser 'usada com .conííança.

(óm ii Biblia na Mão

ORAÇÃO
Oh Deus, concede-nos a graça d� reconhecer os pro

pósit.os do Messias, e a coragem de devotar�nos a êles de
tódo o coração. implanta em nós seu espírito para que
encontremos alegria e recompensa em servir-te por fazer
(> bem no espírito e em nome de Cristo. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA
Âceitar o caminho de Messias requer dedicação,

disciplina e determinação.
GORDON PRATT BAI\ER (Maryland)

1) A 15 minutos do centro da cidade!
2) Situação topográfica excepcional!
3) Unidade de direção!
4) S'eleção na venda de l'otes!
5) Vivendas de alto padrão!
6) Valorização imediata!
7) Assistência constante!
8) Banho de mar com Qualquer vento!
9) Unica praia, arborizada!
10) Local preferido pelos turistas!
Dez fatores que farão do

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

Compre o seu lote ainda hoje; para amanhã não pag�r
muito mais!

EISENHOWER CON
, VOCOU O CONSE
LI-IO DE SEGU
RANÇA

H O J E N O P AS S A D·'O
2 DE DEZEMBRO )

A data de hoje recor4a-nOf; que: i-

em 1631, uma esquadra holandêsa composta de
16 navios, partiu de Recife, conduzindo um des
tacamento de 1.600 homens sob o comando do
T�nente-cor�nel Steyn-Gallenfels, com o pro
pósito de atacar a Fortaleza de Cabedelo, na

Paraíba;
--'- em i777, foi suspenso das funções' na junta

governativa da Capitania. do Piauí, sendo r�me
tido preso para o Maranhão, o ouvidor Antônio
José de Morais Durão;

,

em 1808, uma carta régia dirigida âo Governa
dor do Espírito Santo determinava que fosse
assegurada a liberdade de navegação do Rio
Doce a que se opunham os indios Botocudos ;
em 1825, no palácio da Bôa Vista, no Rio de Ja
neiro, nasceu o primeiro imperial do Brasil, Pe
dro de Alcantara, mais tarde D. Pedro II. Seu
nome completo era D. Pedro de Alcantara João
Carlos Leopoldo Salvador Bibiano Francisco
Xavier de Paula Leocadio Miguel Rafael Gon
zaga, filho de D. Pedro I e da Imperatriz' D.
Maria Leopoldina, tendo contraído nupcias em

30 de maio de 1843 com a Princesa Imperial D.
Tereza Christina Maria de Bourbon e das 'Duas
Cecilias, em Napoles, que veiu a ser cognomina
da a "Mãe dos Brasilelros". D. Pedro II faleceu
em um modesto hotel de Paris em 5 de dezembro
de 1891;
em 1837, por decreto do Regente Araújo Lima
(Marques de Olinda) foi criado no Rio de Ja
neiro o Imperial Colégio de Pedro II, sendo
inaugurado no dia 25 de março de 1838 tendo
suas aulas abertas em 2 de maio :

em 1841, em Laguna, neste Estado, faleceu um

dos mais destacados ele seus filhos, o 2° Tenen
te de Armada José de Jesus;
em 1848, um ataque dos insurgentes de Pernam
buco foi repelido pelo Capitão João dos Passos
Nepomuceno;
em 1853, no Rio de Janeiro,. onde nascera a 5 de
julho de 1785, faleceu o General Francisco de
Lima e Silva, filho do Marechal José Joaquim
de Lima e Silva e genitor do General Luiz Al
ves de Lima e Silva, Duque de Caxias. Em 1841
o Imperador quis agradá-lo com o título de Ba
rão da Barra Grande, mas 'Lima e Silva recu

sou por não ser o título acompanhado das hon
ras de grandeza;
em 1858, em São Domingos de Niterói, faleceu
um dos grandes oradores sacros brasileiros,
Frei Francisco de Monte Alverne, nascido no

Rio de Janeiro, em 9 de agosto de 1784;
em 1858, foram inaugurados os trabalhos de
reconstrução da nova Casa da Moeda, no Rio de
Janeiro;
em 1861, no edificio da Escola Politécnica do Rio WASHINGTON, 30 (U.
de Janeiro, foi aberta a primeira Exposição Na- P.) - Um estatístico brasi

cional; leir0,' dr. Tulio Hostilio
em 1861 , deu-se a inauguração da última sec- Montenegro, acaba de ser

'cão do Canal de Macaé a Campos; nomeado secretário geral'
em 1867, caíram em uma cilada feita pelos jiara- do Instituto Interamericano

guaios alguns elementos do 260 Batalhão de Vo- de Estatística, e diretor 'do
luntárlos da Pátria, inclusive o Major Sebas- Serviço de Estatística da
tião Tamborim que foi morto combatendo; Un ião Panamericana.

André Nilo 'I'adasco O dr, Montenegro substí-
-----------�------------ - tuiu o dr. Francisco de A-

DI= AGOSTO- brisqueta, qúe regressa à

,
L

.

Espanha, sua terra natal.

GETTVBVRG, ,Pennsyl�
vãnía, 30 (V. P.) - O pre
sidente Eisenhower convo
cou para -depoís de' amanhã,
1° de dezembro, uma reu

nião do Conselho Nacional
de Segurança, qUe se reali
zará em Campo David-Mary
land.

O chefe ido Serviço de Im

prensa da Casa Branca, sr.

James Hacsrty, salientou

que o Conselho Nacional de

Segurança se reune habitu
almente às quintas-feiras e

acrescentou que "nada de

particularmente urg'ente-ha-'
via levado o presidente a

convocá-lo para depois de
amanhã. \

O presidente 'Eisenhower
também receberá os mem

bros do seu secretariado em

Camp David.

A RAINHA-MÃE

LONDRES, 30 (U. P.) , -'- A
rainha-mãe Elizabeth foi in

vestida em suas funções de

chancsler da Universidade de

Londres; numa cerimônia que
se desenr1olou no Royal Fes
tival I;Iall.
Assistiram ao ato a prince

sa Margaret, a princesa real;
o conde de Atlone, chanceler
cujo mandato expirou, e cer

ca de I 3.000 pessoas, repre
sentando ·hs 140 universida
des e colégtos do Reino Uni

do, bem corno as uníversída
des do mundo inteiro.
A rainha-mãe é a primeira

mulher a quem é concedido o

titulo de chanceler da Uni

versídàds de Londres.
,u

OUTRO' BRASILEI
RO NA'UNIÃO
PANAMERICANA

CLU8� DOlf
DIA 9 DE DEZEMBRO - GRANDE NOITE DE

A IARTE - GRANDE SHOW - APRESENTAÇÃO DA
'

iuga-seFAMOSA ORQUESTRA "CASSINO DE SEVILHA",". '\".
CONJUNTAMENTE COM O NÃO MENOS FAMOSO Aluga-se perto do centro,
"CARLOS GALHARDO" DO RÁDIO NACIONAL. uma SA-LA AMPLA para

RESERVA DE MESAS NA SECRETARIA DO CL:U- escritório ou consultório,
BE DESDE JÁ A Cr$ 300,00. com entrada independente.

Uma GARAGElVI de mate-
DR. JUAREZ PHILIPPI riat tamanho bom. Tratar a

Edifício João Alfredo - 10 andar. rua Nereu Ramos 26 enh�e
Salas 1 e 2 - Rua Jerônimo Coelho, 1 8 e 9 h. de manhã e 1 e 2 h.
Horário: 8 às 11 - 16 às 18 horas de tarde.
Atende exclusivamente com hora marcada.

AO HIMALAIA
NOVA DELHI, 30 (V.P.)

- O coronel Emiliano Hu
erta, chefe da expedição ar

gÉmtina {to pico Dhaulagiri,
de 8.171 Hletros, no Nepal,
telegrafou ao novo govêrno
argentino pedindo permis
são para prosseguir em seu

plano de escalai' o monte. A
expedição havia sido patro
cinadà pelo govêrno' pero
nista, e o, novo govêrno en

viou Qespacho ao grupo in
timando-o a regressar. Hu
erta, acompanhado de outro
membro da expedição, vol
tou a Nova 'Delhi a fim de
fazer tentativa para obter
permissão do presidente A�
ramburu. Deixou os outros
membros da expedi,ção em

Pokhra, no Nepal.

DR. JOÃO ASSIS FILHO
Cirurgião Dentista

Clínica de Adultos - Cirurgia e Protese Rl}ios X
Rua Felipe Schmidt, 39 A - salas 5 e 6
Atende com hora marcada
Das 9 às 12 e das 14 às 16
Sábado -' das 9 às 12 .

t Agradecimento e Missa
1vonete Regis Trilha e filhos, José Marques Trllha.

e família, lavá Alves e familia, Daniél Torres e esposa"

jAlvaro Trilha e familia, Mario Trilha e esposa, Eduardo
Trilha e familia, José Trilha Filho e familia, Antônio

]'$,
'etubal e. f.amilia, HéliQ �rilha e fami.lia, Hercilio Tri
lha. e tamlha, vem por melO deste convIdar aos parentes
e pessôas amigas para assistirem a missa de setimo dia
qUe mandam celebrar no dia 5, (segunda-feira), no Asi
lo das Orfãs, em sufragio a alma de seu pranteado esposo,
pae, filho, irmão, cunhado e tio João, Luiz Trilha.
A todos que comparecerem a este ato de fé cristã a nos

sa imorredoura gratidão.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Senhores Comercianfes
e lodusjria'is:

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 fiscai. Pa
guem somente o impôsto devido, encarregando o nosso

Escritório ,da feitura das suas escritas. Aceitamos tam- e·
' I

bém escritas atrasadas.
.�

'I
; i

MARIA L
e

'ESCRITóRIO CONTABIL-IMOBILIARIO PERRONE
YDIA LENTZ

AUTA GONZAGA DOS SANTOS
Rua Deodoro,. nO 11 - Caixa Postal nO 355 - Têm a grata satisfação de participarem aos par�'l-

t!'one nO 3222 - Florianópolis. .
tes e pessoas de suas relações o contrato de casamento

too - de seus filhos Sônia e Ariltol1.

Congresso Nacional de TubertHllose Sônia e Anilton

e D0801!8S ToráXI"8S
NOIVOS

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

A SE REALI���:�E:B��T�iE�9�; DE 11 A 18 --C'U--RS-O-"S-A-N-C-T-O-S-S-'A-R-A-IVA"-
VIAJE EM VôO DIRETO PELO "CONVAIR-340" DA

CRUZEIRO DO SUli
RESERVAS E ÍNFORMAÇõES

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

Florianópolis, Sexta-feira, 2 de Dezembro de 1955

L. Vende -se
Vende-se uma Plaina de

3 (três) faces para benefi
ciamento de madeira. Fabri

cação Alemã, ao preço de

o-s 35.000,00.
Ver e tratar em Oliveira

Martins & Cia.

e: O I T�L;; E C I T A
JUIZO DE DIREITO DA aI. Cizino Rodrigues de Es- JUIZO DE DIREITO DA imóvel, euja sentença lhes

COMARCA DE PALHOÇA pindola - Brasileiro, casa- COMARCA DE TIJUCAS servirá do título hábil para

E D I T A L do, pescador. Todos resí- EDITAL DE CITAÇÃO DE a inscrição no Registro de

O doutor José Martins dentes em Barra do Al'iriú,. INTÉRESSADOS AUSÉN- Imóveis, Dá-se á presente o

Guedes Pinto, Juiz de Di- .desta Comarca. Dita peti- TES, INCERTOS E DESCO- valor de Cr.$ 3.000,00, para

l'eito da Comarca de Palho- ção estava selada e devida- NHECIDOS, COM O PRA- os efeitos legais. Protesta-

ca, do Estado de Santa Ca- mente inutilizada, com duas ZO 'DE TRINTA DIAS se provar o alegado com Rua Francisco 'l'olentinc

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

etc. . .
valor de três cruzeiros e dr igues AI\: es, Juiz Substi- necessário. O Solicitador

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

sente edital virem, ou dêle uma de dois 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 (ii tado de Santa Catar-ina, 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 dirí- dita petição foi proferido o FAZ SABER a todos (a) Claudio Caramurú de

gida a petição do teôr se- seguinte despacho:" R. hoje. quantos o presente edital de Campos". Em dita petição

�linte: Petição - "Exmo. A., à conclusão. Palhoça, citação, com o prazo de foi exarado o seguinte des

Sr. 'Dr. Juiz de Direito da 2.4.54. Ass. J. M Guedes I trinta dias. virem 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 proferido o I por parte de Laudelino, Ma- Rodrigues Alves - Juiz

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

cidade, por seu procurador, "Como' requer. Designe o lhe foi dir-igida a petição do autos conclusos, foi exarado

o Advogado infra assinado, Sr. escrivão, dia, às horas e teor seguinte: - "Exmo. o seguin te despacho:
inscrito na Ordem dos Ad- legar do costume, a fim de I 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 arroladas na mICI- � Alvim Fandaruff, brasí- justificação. Tijucas,

17/1N0 405, com escritório nesta al, Cientes o justificante .e iros, 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

,��������
to no art? 550 do Código Ci- presentante do Ministério 'Fernandes", desta Cornar- em ex." Feita a justificação J.

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

tabelecidas nos artvs 454 e (õntem foi
.

domingo) Ass. sento ação de usucapião em pacho: - "Fnçam-se as ci-

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

DOCESCivil, propor a presente dida a justificação, foi esta V. Excia. o seguinte: - I - 'I'ijucas, 28/11/55. (a) Rey-

!ção de Usocapião, em que julgada por sentença do te- Os suplicantes são possei- naldo Rodrigues Alves -
Aceitam-se encomendas de

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

ção prévia o seguinte: I - Julgo por sentença a justi- por sí e seus antecessores, qUe chegue ao conhecimen

Que possue por si, mansa, ficação de fls. 13 a 15 e 18 de dois terrenos, situados to de todos e ninguem pos

��cifica e ín interruptamen- 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 edi

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 c legais efeitos. Custas afi- te - o primeiro - e 1.300 de dêste 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 ele 1955. Ass. José em terras de proprietários blicado UMA V�Z no Diá-

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

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

de 1.200 m2., medindo 24 julgada 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 Tiju
tos de fundos, fazendo f'ren- autos o despacho seguinte: drados, O segundo com 136 cas, aos vinte e nove dias

te na Estrada da Barra do "Citem-se para no prazo de metros de frente e 1.110 di- do mês de novembro do ano

Arirlú e fundos em terras de? (10) dias contestarem tos de fundos, fazendo fren- de mil novecentos e cin

de herdeiros de Manoel Pe- o pedido constante' da petí- tes no Rio T'ijucas (bem co- quenta e cinco. Eu, (a)
reira Matos, extremando ao ção inicial de fls. 2: pes- mo o primeiro) e fundos em Gercy dos Anjos, Escrivão,
Sul com terras de Rita En- soalmente - o orgão do terras de proprietários ig- o datilografei, conferí e su

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

com terrasde Antiga Cape- mandado - os confinantes te em terras de José Macha- drigues Alves - Juiz Su

la da Barra do, Aririú e ou- dos imóveis 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 sede dêste Juizo, no lu-

26,50 de frente por 80 me- da. Capital do Estado - o tenciam a Henrique Fanda- gar do costume, sobre o

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

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

fundos em
-

im-rãs" de' RãlíT
>

do }'atriinõnio da Urilão ; e, clefo"-
-

êste,
�

há vinte anos," Gercy dos Ãnjôs; "'_fi

José Martins e José Mar- por' edital, com o prazo de continuaram, os suplicantes,
tins Filho, extremando ao trinta (30) dias - os in- na posse do imóvel, mansa e

Sul com a Estrada da Bar- teressados incertos. O edi- pacificamente, sem inter

ra do Aririú e ao Norte com tal, no qual deverá ser rupção, com ânimo de do

Armando Duarte da Silva, transcrito a petição inicial, nos, como já o faziam seus

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- posse sobre o referido ímó

no primeiro uma casa de nal" O Estado", do), comar- vel, de conformidade com o

moradia, construída de ma- ca mais proxima que possui disposto nos artigos 550 e

terial, forrada, assoalhada jornal - a Capital, e uma 552 do Código Civil. E para
, e envidraçada e no segundo (1) vez no "Diário Oficial o dito fim, requerem a de-

construiu quatro casas de do Estado", 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 exigida pelo artigo 455 do

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

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

mandar designar dia, hora to". E, para que chegue ao das as testemunhas Abílio
e local para a justificação conhecimento de quem inte- Tibúrcio Sestrem, lavra

prévia. com ciência do 01'- ressar possa, manda passar dores, residente! e domici

gão do Ministél'io Público, o presente edital com o liados no local do- imóvel,

ollv�do-se as testemunhas prazo de trinta dias, que se- as quais comparecerão em

do p5l abaixo, que compare- rá publicado e afixado na Juizo independentemente de

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

de intimação. Requer, tam- sado 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. E_xcia., I

situado à rua Caetano Sil- seja feita a citação dos

ordenar, por mandado, a ci- veira de Matos, N° 51, aos atuais confrontantes José
tação dos atuais confinan-' 14 dias do mês de julho do Maçaneiro, José Machado e

tes e por edit:al, com o prazo I ano de mil novecentos e Augusto Hermes, residentes
de tl'inta dias, publicado cincoenta e cinco (1955). no local dos imóveis, bem
três vezes no Jornal o "O Eu, Ebel't Duckstein, Escri- como a citação do Sr. Dire
Estado" e por uma só vez v:l0 em exercício, o datilo- tor do Patrimônio da União,
no Diário Oficial do Estado, grafei e subscreví. Ass. J0- em Florianópolis, do Sr. Re
dos interessados ausentes e sé Martins Guedes Pinto. 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, I Ebert Dudístein ação, na qual será, afinal
expedindo-se o competente Es.crivão do Civel em reconhecido o domínio dos
mandado para a transcrição exercício. suplicantes sobre o referido

n9 Registro de Imóveis des
t'" Comarca, da sentença
que atribuir ao Suplicante
o dominio oos imoveis aci
ma enumerados. Protesta-se
Por inquisição de testemu

nhas, juntada de documen
tos, pericia e demais provas
admissiveis em direito. Da
se a presente, o valor de
dais mil e cem cí'uzeil'os
Cr$ 2.100,00). Nestes ter
mos P. deferimento. Palho
ça, 31 de março de 1954.
lAsso Ivo Silveira, RóI de
testemunhas: - Inocencio
Chaves de Souza � Brasi
leiro, casado, funcionário
pÚblico aposentado. Alva
ro Conceicão Moreira
II siIeirD, �ªsado., indust�i-

.
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docinhos em grande varie

dade; Tortas e Bolo de Noi

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

Tel.3.416

URGENTE
Vende-se umà casa (anti

ga) em terreno medindo

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

�---

Vende-se uma casa sito a

Rua Frei Caneca 102 (Pro
ximo ao Iate Clube) Ver e

liatar 110 rõca't
. ,

Sei viços Aéreos Cruzeiro
j do 8ul�T.A.C.
,.,

PARTIDAS DE FLORIANÓPOLIS(
2a Feira - Itajní - Curitiba - São Paulo - Rio.
Idem - Lajes - Pôrto Alegre.
sa Feira - Itajaí - Joinvile - Curitiba - Pararia-

gu-á - Santos - Rio.
Idem - Lajes - Joaçaba - Xapecó.
4a Feira - Curitiba - São Paulo - Rio.
Idem - Laguna - Tubarão - Pôrto ·Alegre.
5a Feira - Itajaí - Mafra - Curitiba - São Paulo.
Idem - Itnjaí - Joinvilé' - Curitiba - Paranaguá

- San tos - �io.
Idem - Lajes - Joaçaba - Xapecó.
6a Feira - Curitiba - São Pau10 - 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.

Romance de SALIM MIGUEL uma EDIÇÃO SUL"
Distribuição da:

LIVRARIA ANITA GARIBALDI LTDA.

Praça �V de Novembre, N-. -2!f""""_ Flo'rianópolis
.

Vende-se
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, inclusive -o edifício
do hotel.

Os interessados deverão entender-se com os advoga
dos Drs. Lujz 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 Ba,nco INCO,
sala 3, e bem assim com o sr. Victor Germer, à Rua 7 de \
Setembro n. 273, segundo andar, onde poderão obter com- !

,pletas informações a resIleito.

Já saio "Rêde"

5
- - ma

FESTIVIDADES DE, N. S. DA BOA
VIAGEM

Em Saco dos limões
-PROGRAMA-

.1

A Comissão Organizadora das festividades de N. S. da

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

� povo em geral para tomar parte na mesma,

O programa constará do seguínto:
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, reallzar-se-ão à fren

te da igreja barraquínhas, com sorteios de prendas e um

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

musical.
A Comissão solicita o comparecimento dos fiéis para o

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

para comparecerem com seus barcos enfeitados.

13- Congresso BrasUeiro de uliiieõ8
A SE RhALIZAR EM "FORTALEZA" DE 6 A 10

DE DEZEMBRO DE 1955
VIAJE EM VÕO 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 eletr ico Cr$ 200,00. - Uma maquina fotogra
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 surnier com tres almofadas Cr$ 6.000,00.' _
Uma sala de jantar estilo rustíco com mesa wastica

.

.
-

,

sers 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 camiseiro, 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 Vaz Callado n? 242 Bairro de 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

Janeiro, HA 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 Schmidt, 46 - Fone: 24-®.

r"iêSlãiirãõieiãil
·

I• •

: RUA Maredlal Deodoro li.

: Em Lages, no sUl dO Br&all, o melhorr

• Deaoonto espec1al para OI aellhorea Y1ajan'tea.
· � .

CHURRÃ..SCO··?·········
.

ALI NA CHURRASCARIA SÃO JORGE, NA RUA
«'REI CANECA N° 103 É O MELHOR. NÃO PASSE
I\1AIS A "PON'l'E A, PÉ" PARA UM BOM CHURRASCO.

ATENDEMOS ENCOMENDA PREVIAMENTE PE
LO TELEFONE 2727.

Participação
THOl\fÃS GONZAGA ADOLFO COELHO DOS

SANTOS

(REGISTRADO)
DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA

PROF. LíGIA DOS SANCTOS SARAI,.A
aten.de aos interessados. diàriamente das 9 às 12

·

14 às 18 horas
ENDEREÇO: R\la Feliciano Nunes Pires, 18

I'el. 8113.

e das

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

polis.
Informações nos seguintes endereços:
Avenida Hercílio Luz, 132 Apt. 3 - Florianópolis.
Rua: OSíwa:ld'o Cruz, �OQ _: Estreito.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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� ZYJ-7, ft "mais popula.r, Como v�m .�s nossos lei- FACULDADE DE DIREITO

Sem alimentarmos a mí-. emissora de Santa Catarí- tores, a direção da Rádio Renliza r-se-âo dias 4 e 8

nima preocu�ação de quaes-I na"� foi c�nce?ida �litori- Guaru.t� não mé�� e�forçOf, de dezembro' as solenidades
quer interêsses financeiros zaça? ?al� instalar, �m no sentido d.e apIlmoI�r ca- de formatura da turma da

ou d servir nesta colúna a FlonanopolIs, uma emis- da vez mais a qual idade Faculdade de Direito, cujo
,pend�res ou faciosismo po-

sôra de frequência modu- técnica de suas transmis- programa será o seguinte:
lítico, vimos, através desta l�da. � port�rla nesse .�e�- sões e conservar a nossa Dia 4, às 19,30 horas -

secção jornalista, seguindo tld� fOI publ.ICada n_? Dlar�o emissora no lugar de desta- Culto evangélico na Igreja
uma única e exclusiva nor-

OfICIal do dia 22 deste mes qUe que sempre ocupou na Presbiteriana, à rua Visconde
ma _ que é a d� colaborar e ';.stá as�i� redigida: radiofonia do sul do país. de Ouro Preto, n. 61.

desinteressadamente com o
O Ministro de Estado, Dia 8, às 9 horas - Missa

progresso de nossa terra, atendendo ao que requereu ••••••••••••••••• ....... em ação de Graças, na Cate

sem visar outro objetivo a Sociedade Rádio Guarujá dral Metropolitana, celebrada
que não seja aquele a que

Limitada, concessionária pe- I PEQUENAS L.OCAIS por S. Excia. Revma. Dom
nos traçámos. lo decreto nO 19.809, de 15 Joaquim Domingues de Olí-

Desta linha de condúta de outubro de 1945, do servi- NOITE DE GALA veíra, Arcebispo Metropolíta-
jamais nos havemos de a- ço de radiodifusão em onda Está provocando vivos no.

fastar. embora, muita vez média, na cidade de Floria'- comentários nos círculos As 10 horas - Homenagem
nópolis, Estado de Santa sociais a iniciativa do cro- ao fundador da Faculdade detenhamos de desagradar aos

interesses pessoais dos que
Catarina, e tendo em vista o nista social Zury Machado, Direito de Santa Catarina,

não queiram rezar por nos-
Parecer .número 863, de 7 organizando para o dia 6 de Professor José Artur Boiteux,

sa cartilha. de outubro do corrente ano, Dezembro, terça-feira pró-' no Largo Fagundes. Falará o

Não somente aqui, apon-
da Comissão Técnica de xima, a festa denominada bacharelando Amir Carlos

taremos com isenção de Rádio, resolve aprovar as "Noite de gala", a ter lugar Mussí. nhausen.
� ânimo os erros que por plantas, especificações téc- no "Lux Hotel", com a apre- As 11 horas - Homenagem Paraninfo:
ventura se cometam em de- nicas e orçamento do trans-, sentação das "10 mais ele- ao saudoso diretor da Facul- Professor J-osé Rocha Fer-
trimento do progreso de missal' de frequência modu- gantes de 1955". O discutido dade de Direito de Santa Ca- 'reira Bastos.
nossa Capital, como louva- lad� (F.M), de �a�ric�ão da

" cro�ista s��ial Ibrahi,� Sued, tarlna, Professor Urbano: Diretor:
remos aqueles atos que In.d�strla Brasllell'� de El�-

, �o �orn�� O Glo?,o e da M?ller Salles, no cemi\tério da I Professor João David Fei'-
constituam motivos para I

tricidade S. �., tipo HOZ
I I�vIsta �anc�ete es�ar.á Irmandade do Senhor Jesus reíra Lima.

elevados conceitos e justos! 20.118-02, de 200 watts de. presente a noitada artístí- dos Passos. Usará da palavra

I
Homenagem de Honra:

aplausos. _ ,potência, que com esta bai-: ca, especialmente convidado � bachar�landa Sylvia Amé- Professor Henrique .da Sll-
Vem estas considerações xam, rubricado� pelo Dir�-' por Zury Ma_chado. lIa Carneiro da Cunha. .va Fontes.

a proposito de uma carta,
tor da �ec!'etarIa da referi- AS�OCIAÇAO ATLÉT�CA AS,20 horas - Colação de I Homanageadosr

hoje recebida (anonima, já da Comissão. - ass.). Gene- BARRIGA VERDE gT�u, no Cine Ritz. Professor Henrique Rupp
se vê) em que se solicita de ral �auro de Medeiros - Hoje, será feita a 4a. AS 22 horas - Baile de Ga- Júnior.
nossa parte, a maxima aten- P�'es�dente da Comissão apuração do concurso para la, nos salões do Lira Tenis Pr-of. Alcebiades Valér!o
ção, para o problema da 'I'écníca de Rádio". a escolha da rainha da As- Clube.

venda ele carne no Mercado sociação Atlética Barriga- Homenagem administrati-
-:�"""'��.�JM.fiiT""W; V I Até 3a - va: Dr Osvald B l-V'Público e Açougues da Ci- e1'( e. e a . apuraçao, <. •

'
, o u cao la-

da.de, ele onde, diz o mís- Sfa. Asfrid acha-se na liderança do na.

sivista anônimo, " o precio- certame a srta. Dirce Noe- Orador: Bacharelando A-

sa alimento -está se sumin- T. Carv I1lh O mi ele Souza, com 2.530 vo- luisio BIasi.
d di dia" tos Agradecemos o convite queo, la a la. Assinala, a data de hoje, o

.
-

C GRANDE ESPETÁCULO nos foi endereçado pelos ba-omo resposta, tenho a transcurso do aniversário na-
A t

-

d C charelanclos.dizer que o assuntb não se talício da graciosa e prenda- a.presen 'açao e ar-

enquadra com as .finalida- da srta. Astrid 1'olentino de los Galhardo, o festejado
d el t

�.

E cantor do Rádio nacionales es a crOl1lca. "

quan- Carvalho, estremosa filha do
'

,

to ao que nos alvitra nesse dr. Adalberto Tolentino de
e da aplaudida orquestra

sentido, qu'eira o "amigo" Carvalho, Diretor da Colônia "Casino de .Sevilha", no

dirigir-se pessoalmente ou Santa Tereza. palco-auditório da Rádio
por carta com seu nome ver- Aluna aplicada do ColégiO Guarujá, dia 9 de Dezembro,
d d· ,

t'd d é o assunto do momento nosa en'o, a au on a e com- "Coração de Jesus" a distinta
petente. E só. Nada mais a aniversariante é figura des- círculos radiofônicos da ci
crescentar ou comentar. tacada de nossa Sociedade,

dade. Acredita-se que o au-

Entremos agora 110 as- onde g6za de merecido con-
ditório da Rádio Guarujá

sunto, que o "introito" já ceita pelas cristalinas virtu- apanhará um de seus maio
se tornou rabilongo... des de seU coração formado res públicos desde a sua

Leitor amigo, você, que em ambi'ente cristão e dê es- instalação.
não faz ponto definitivo nas merada éducação, ensejando O espetáculo do dia 9 te-

imediações do Lux Hotel homenagem condignas pela
rá início às 20 horas.

ouv,indo o "Adolfo de Tiju-I passagem da efeméride tão
quinha" e com ele

passando-I
grata aos que tem a honra de DIA DO RESER-um bom tempo a desopilar o conhec'eJ a prendada senho-

figa do e tambem, por que ri ta Astrid. VISTA
não, a ajuda-lo á loucura, As inúmeras homenagens "O dia 16 de Dezembro é
que já ronda aquela pobre C ESTADO respeitosamente I o "Dia do Reservista" - em
creatura, que está a poucos se associa com votos de fe-! que se reverencia a memória
passos da Colônia de Psico- licidades. do grande Olavo Bilac e 'Cm
pátas, você, que gosta de ...._....._.._.......�_.J que se homenageiam todos
dar uns esticões nas cane- DEP. OSNY RÉGIS os Reservistas das Forças Ar-
las, passeiando pelas ruas A data de ontem aissinalou madas do Brasil. NA DELEGACIA REGIONAL DE POLICIAda Cidade, ainda não foi ví- a passagem do aniversário do Este ano cumpre aos Ofi-
tima de um escorregão nas nosso prezado e distinto con- ciais e Aspirante a Oficial da Do Livro de ocorrências,' automóvel ao lado daquelacascas de balianas e de ou- terrâneo Deputado Osny Me- Reserva de 2a. Clas'3e apre- extraímos o seg'uinte: I construção e quando regres-tras frutas que enxameias deiros Régis, eleito pela le- sentarem-se à 16a. C. R., na Excesso dei álcool sou deu por falta de umaas esquinas e logradouros genda do P. S. D. e lídimo de- la. quinzena de Dezembro, De ordem do sr. Delegado pasta de couro, marron, con-públicos? Pois, é de admirar fensor dos interes'ses do Povo munidos de sua -Carteira de da D.O.P.S. foi apresentado tendo diversos documento's.que você tenha se conserva- junto à Assembléia llegislati- Identidade Cartas Pat'entes na Delegacia Regional, onde Declal"o'u ainda que supunhado in�ólume., A Capital está va. e de SeU Diploma de conclu- ficou detido, o individuo Hi- que tivesse sido na hora ementupIda de vendedores am- O ilustre aniversariante tem são do curso do C. P. O. R. ou I pólito Sinfl"onio, natural de que deixára o carro parado��I��nt�St que de "ambulall- prestado assinalados serviços N. P. O. R. ou Certidões que: Tubarão, neste Estado, que por uns 30 minutos quando os so em o nome, desde aO Estado comO' velho inte- comprovarem a qualidade de p'erambulava pelas ruas da deixou para efetuar pagaque se plantam elia e noite grante do Magi'stério, exer- Oficial ou Aspirante a Oficial cidade visivelmente embl'ia- mentos aos trabalhadores.em um só ponto, isto é, um cendo ainda as elevadas fun- R/2".
ponto para cada vendedor. ções de Prefeito Municipal de ------------
Além dos perigos cons- Lajes, deixando traços mar

tantes a que se expoem os cantes de sua operOSidade e
pedestres, ainda há qUe se dotando aquela Comuna de
lamentar o aspéto desola- melhoramentos inestimáveis.
dor em que ficam as éalça
das e passeios, reduzidos a

simples latas de lixos ...
Existem esquinas de ruas

onde a gente não pode pas
.3ar, pois, as esquinas das
mais movimentadas ruas da
cidade são os pontos predi
létos para esses vendedores
ambulantes. . . estaciona
rem.

Se ao menos, cada um de
les puzesse um caixote ou

outro coletor qualquer jun
to de seus tabuleiros ou

carrinhos, melhorar� mui
to.

Para manter a limpeza
nesses logares, precisaria a

Fiscalização da Prefeitura
manler um varredor junto
ele cada "ambulante", coisa
que não é possivel. PassiveI,
será, entretanto, qualquer
providência nesse sentido,
desele que, naturalmente,
não se tire desses homens, o

clil.'eito de ganhar honesta
mente para seu S'ustento.
Bem sabemos que eles

têm um logar ao sol, mas a

Cidade tem ,direito a re

clamar que não façam som

bra a seu progresso ...

FACULDADE CATARINtNSE DE
FILOSOFIA

Oonforme o anunciado, realiza-se hoje, sexta-feira, 2

de dezembro, pelas 20,30 horas, na Faculdade de Direito, a

conferência que o Professor Geraldo Cavalcanti, Diretor do
Centro de Informações da ONU realizará sôbre a estrutura,
f,uncionamento e perspectivas desta organização interna
cional.

Dada a alta categoria do senhor Professor Geraldo Ca

valcantí e o profundo ínterêsse de atualidade do tema tra

tado, 'espera-se a maior afluência" tanto mais que o senhor
Professor Geraldo Cavalcanti vem animado de intenção de
fundar entre nós uma delegação do referido Centro.

Plorfanépolts, Sexta-feira, 2 de Dezembro de 1955

.,

UM SIMBOLO DA NACIONALIDADE
O segundo Imperador' do Brasil

,

André Nilo Tadasco

O segundo Imperador do Brasil, D. Pedro de Alcântara

João Carlos Leopoldo Salvador Bibiano Francisco Xavier
de Paula Leocádio Miguel Rafaél Gonzaga, filho do Impe
rador D. Pedro I e da ImperatriZ D. Maria Leopoldina, nas
ceu em 2 de Dezembro de 1.825, no palácio da Quinta da

Bôa Vísta, em São Cristovão, no Rio de Janeiro, vindo a

falecer em 5 de Dezembl'O de 1.891, em um modesto hotel
de París, na França.

QuandO lhe faleceu a Genitôra contava apenas um ano

de idade, e quando faleceu o Gemtor contava nove. Já era,

então, Imperador do Brasil, pela abdicação de D. Pedro I

no célebre 7 de Abril de 1831, governando em SeU nome a

Regência, até 1840, quando, declarado maior, (23 de J'ulho

de 1840), a,ssumiu pessoalmente o Trôno que ocupou 'até o

celabre 15 de Novembro de 1889, sendo banido do território

pátria para morrer, dois anos mais tarde.
Contríra nupcias, por procuração, em 30 de Maio de

1843, com a Princeza D. Thereza Christina Maria de Bour

bon e das Duas Cec.ilias, que veiu a ser a Terceira Impera
triz do Brasil e recebeu o cognome magnifico de "Mãe dos

Brasileiros". Teve apena's duas filhas - Izabel e Leopoldi-
na.

Educado com esmero, com cultura de artista e de sá

bio, foi um dos mais ilustres monarcas de seu tempo e nos

estreitos limites desta coluna torna-se impossível dizer o

que foram os 48 anos de seu reinado.
Poderemos no entanto, apontá-lo como um grande

brasil'eiro, prin'ciPalmente porque, mesmo banido como foi,
manifestava seinpre o sublime desejo de, quando morresse,

de'.3cançar 'a sua cabeça em um travesseiro que contivesS'e
terras do seu querida Bmsil.

Mantendo, como sempre manteve, sua Pátria no- mais

alto apreço 'e conceito entre as Nações, D. Pedro II, espírito
democrático e compreensivo, não evitou a adoção da fórma

ele Govêrno Republicano para o Brasil. A Proclamação da

República não lhe constituiu surpreza. Surpreza foi o ser

banido da terra que tanto amou e cedendo a's imperiosás
circunstâncias embarcou na madrugada de 17 de Novem

bro de 1889 para a Europa, onde faleceu sua esposa e onde

também terminou seus dias.

Mas, apesar de sua idade avançada, 'o Velho Imperador
D. Pedro II teve energias bastantes para recus!l-r, como re

cusou, embora enfrentando duas condições de vida, a im

portância que o Govêrno Republicano, em reconhecimento
a.os serviços que prestára. E recuou mais, a hospedagem ofe

recida por parentes em P:-dácios dos que governavam Por-

tugal.
Hoj'e, pois, ao comemorarmos mais um aniversário de

sua dat'a natalícia, com o mai,g ele'vado espírito cíviCO e sem

temor a contestações, apontamos suas qualidades patrióti
cas às gerações presentes, pois que bem constitue um e

xemplo a lSer seguido porque é um perfeito símbolo de nossa

Nacionalidade.

"DIA DO RESERVISTA"
Oficiais da Reserva devem se apre

sentar à 16a. C. R.
Todos os Oficiais da Reserva e Aspirante a Oficial H/2.

deverão cOIl).parecer a 16a. C. R., de 10 a 15 de Dezembro,
munidos de suas Carteirai_; de Identidades 'e Cartas Paten

tes e de seus Diplomas ou Certidões de conclusão do curso

do C. P. O. R. ou N. P. O. R ..

Horári�o: 2as., 3as., 4as. e 6as. - das 12,3Q rus 17,00--ho-
ras� - 5as. e sábados -'- das 07,30 às 11,30 horas.

EC-l-TAL.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAl, DE SANTA

CATARINA
COMISSãO APURADORA

De ordem do 'exmo. sr. desembargador Presidente -d?
Comi1ssão Apuradora e em cumprimento ao § 10, do art. 46,
da Lei n. 2.550, de 27 de julho de 1955, torno públiCO que o

Relatório de que trata o § 30, do art. 108, do Código Eleito
ral achã-'se na' Secretaria do Tribunal Regional pelo prazo
de 'três (3), dias, para exame dos partidos e candidatos in-

teressados�
Florianópolis, 30 de novembro de 1955.

João Marçal - Secretário da Comissão Apuradora.
CONFERÊNCIA DO PROFESSOR GERALDO CAVALCANTI

, �_t:!!C
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FLORIANóPOLIS

DIRETORIA DE FAZENDA
A V I S O

De ordem do Exmo. Sr. Pref,eito Municipal, a Diretoria
de Fazenda convida todos os contribuintes em atrazo com

esta Prefeitura, a regularizarem seus débitos até 15 do mês

próximo-vindouro, dada 11 necessidade de ser encerrado o

balanço do corrente ano. : � �,�,
Caso contrário, a Procuradoria Municipal irá proceder

à cobrança executiva dos contribuintes devedores, na fôr

ma da legislação em v�gor.
Florianópolis, 29 de Novembro de 1955

REINOLDO ALVES
Diretor

Nossa Capital
����-��

OSVALDO MELO

Só por hoje e desculpem
a falta do sal de frutas
Ena ...

1 A RÁDIO GUARUJÁ EM FREQUÊNCIA
MODULADA

EMBELEZAMENTO
DA CIDADE

A Diretoria de Obras da
Os inúmeros amigos e ad- Pref'eitura Municipal, está

miradores do ilu3tre aniver- pondo em ordem a Rua dos
sariante homenagearam-no

I
Ilhéos, até o Teatro ... Ficou

oondignamente e OS �e O ES- aquele trêcho n.uito bonito,
TADO, embora ,tardIamente, I

com o atual alargamento ...
formulam tambem os melho- Pena que logo depois do Edi
res votos de felicidades, a- ficio da Sul América, tenha
braçando-o cordialment'e. aquela velha casa terrea, a
..............................................M.·m-........-J"J' 'Vançando para'Ü' meio da rua,REUNIÃO PRÓ-FES- o que realmente tira toda a

TA PRAIANA beleza do trecho ora em con

sêrto. .. Não seria o CaSO deQuarta-feira a noite foi
marcada reunião de uma co

missão encarregada da orga
nização do que se há de fa
zer para festa que se realiza
rá na Séde Balneária do Clu
be Doze (Coqueiros Praia
Clube), no dia 11 do corren

t'e. Como os convidados para
comparecerem, apen!lls a'lí es
tiveram Arnaldo Dutra, An

tônio Sbissa, Milton Lemkhul
e Terezinha Szpoganicz, fi
cando resolvido com este nú
mero mesmo, que o dia 11, ti
vesse na sede do aprazivel
Balneário, UM COQUETEL
dançante, com 'Ü concurso da
Orquestra do Doze ...

Devemos assinalar que o

Restaurante do Balneário es

tá feitamente apto para a

tender toda's as refeições que
os srs. sócios desejarem, co

mo também haverá um sabo-

uma desapropriaçãosinha,
com que ficasse o trêcho
completamente correto? Não
falamos no lado direito, pois
para alargar a rua seriam
muitu/s CaSaS a ser desapro
priadas, mas naquele lado
esquerda, só o velho prédio ir
um pouco para atraz ...
Que tal a sugestão, sr. Pre

feito?

POSTO EM LIBER
DADE O CEL. MENE

ZES CORTES
\

RIO, 1 (V. A.) - O co-

ronel Menezes Côrtes foi li
bertado, ontem, por ordem
do ministro da Guerra da
pl'lsao que, pela terceira
vez, lhe fora imposta desde
os acontecimentos de 11 de
novembro.rosa churrasco ...

J

FACULDADE DE DIREITO
Dias 4 e 8 às solenidade de formatura

Ruhland Jr.; Julybio Jupy
Barreto; Luiz Assunção Viei
ra Valente; Luiz E'Jgêni-o- Bei
rão; Maria da Graça Piazze
ra Macuco; Mário Tavares da
Cunha Mello; Maurício dos
Reis; Mauro Iríneu Werner;
Miguel Dlgíácomo: ,Moacir
Banvenuttí; Narbal Oreste
May; Ney Douglas Bello ; Ol
ga de Moraes Lima Garbelot
ti; Oscar Pereira; Osmar Du
tra; Paulo Gonzaga Martins
da Silva; Rinaldo Celso Feld
mann; Saul Olívalra: Bylvía
Amélia Carneir-o da Cunha;
Stavros Anastácio Kotzias;
Túlio Pinto da Luz; Urbano
Bertoldi; Victor Baptistã A
damí: Walter Francisco da
Silva e Yan Carreirão.
Patrono:

Irineu nor-Governador

SiJoveira de Souza.
Prof. Henrique Stodieck.
Prof. Osmundo Wanderley

da Nóbrega.
Prof. Waldemiro Cascaes.

OUTRA DE
OS formandos de 1955: CORDEIRO
Acácio Garibaldi de Paula RIO, 1 (V. A,) - Em face

S. Tiago; Alamir Boaventura de uma queixa apresentada
Cabral Faria; Alexandre pelo advogado Francisco A
Francisco Ignácio Evangelis- zulayh vai depor, hoje, na
ta; Alcebíades Cândido Pi- Delegacia de R'Ü'ubos e Fur
nheiro; Aluízio BIasi; Álvaro tos, o individuo Alberto Mes-

_

.de Lima Veiga; Amir Carlos, tre Cordero, envolvido no i'u
Mussi; Armando Sylvio Car- moroso caso da "carta Bran
reirão; Aymoré Palhares; di". No caso presente) Cor
Bento Pereira Oliveira; dero é acusado de est'eliona
ChriGtóvâJo Nunes Pires:' to, dando um preJUlzo ao
Constantino Syriaco Atheri- queiXOSO de milhares de cru

no; Cyro Belli Müller; Dias-I zeiros. O sr. Mário Lucena,
córides 'de Mello; Djalma I titular da delegacia e-specia
V,irmon �eitão; Fernando JO-lliZadá, já oficiou a respeito à
se Caldelra Bastos; Guida

I segunda Auditoria Militar,
Bott Gonçalves; Helládio Ol- solicitando o comparecimen-
sen Veiga; Hélio Abreu; Hi-; to do falsário e ladrão Cor
dalgo Homero, Soares de A-

I

dero. Por outro lado, Malfus
raújo; Jaií'o Ulisséia Baião; si também deverá compare
João Luiz Neves; João Ma- ceI' à aludida dependência
kowi'ecky; José NascimentJ policial, a fim ele prestar de
Câmara; José ,Roberbe; José poimento.

gado. i As proezas dõ Jo-ão do Chico
Por embriaguês foi detido' Olinda Pereira, casada,

pelo Soldado de Patrulha, no com 42 anos de idade, re'si
Bar Noturno, o individuo Ma-

t dente no Pantanal, queixou-
noel Belarmino da Silva. I se que seu vizinho, que aten-

Um morto na lJruia de pela alcunha de João do
Em dias da semana passa- Chico e que trabalha lÍ.a Ma

da foi rec,ebielo um telefol1'e- lária; tem-lhe insultado com

ma do Sub-distrito do Estrei- palavras de baixo calão, che
ta comunicando que na praia gando a ameaçá-la de tirar
dos Barreiros ha'via sido en- a roupá para surrá-la.
contrado o cadáver de um Mulheres valentes
homem não idenj;ificado. Raul Francisco Fagundes,
Presente o Médico Legista foi na:turª-l dêste Estad'Ü, de cor
ordenado a remocão do cadá- branca, casado, com 43 anos

ver para o Necrotério da Se-} de idade, carpinteiro, resi
t::retaria de Segurança Públi- dente à Rua "Curitibano'3, 48
ca. Mais tarde recebeu a De- (fundos), queixou-se que 0-
legacia um telefonema do 50 livia Lacerda e sua filha In
Distrito Naval, comunicando

I
dia, residentes à mesma rua,

eque 'o cadáver era do Taifeiro foram defronte a sua resi
da Escola e Fazenda, desapa- dencia e o insultaram com
recido há quatro dia!3, cujo palavras de baixo calã'o.-
nome ignoramos, bem como o As valentia.s de Otilia
motivo da morte. Vanda Xavier, de cor bran-

ca, natural deste E'.3tado, com
25 anos de idade, casada, re
sidente a Rua José Mendes,
41, queixou-se de que Sua
cunhada Otilia Xavier, sua

vizinl1a, tentou agredí-la, a
lém de insultá-la e provocá
la.

.

Furtaram-lhe a pasta
Bronius Welvikas, enge

nheiro civil, contratante de
uma obra na Vila dos Oficiais
do, 5° Distrito Naval, compa
rec'eu a Delegacia Regional
queixando-se que deixára seU

Loteria do Estado
RESULTADOS DE ONTEM

300.000,00 - Florianópolis
40.000,00 - Tubarão
20.000,00 - Florianópolis
15,000,00 - Blumenau
5,0.90,00 - Florianópolis

2.000 - Cr$
9.421 - Cr$
2.845 - Cr$
10.622 - Cr$
10.394 - Cr$

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


