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Integra- �a PetiçãO �o PIB·· 80 Tri�unal (Iéitoral
EXMO. SR. DES. PRESIDEN- res constante dos mapas que cía importa, necessaríamen- f dever não 'pode ser recusado a marcadas eleições suplemen
TE DA COMISSÃO APURA- instruem o relatório dessa te, em impedimento do elei-I nenhum eleitor e, no Caso tares nas seções anuladas,
DORA DO EGRÉGIO TRIBU- Egrégia Comissão, verifica- tal' para o exercício do vo- presente, o sufrágio dos, elei- sejam igualmente admitidos
NAL REGIONAL ELEITO- se que deixaram de ser dís- to. tores impedidos poderá alte- 'a votar, nas seções que ro-
RAL: tríbuídos nos municípios de QUARTO Tratando-se rar o resultado, da elaícâo. rem determinadas, os 9.409
O PARTIDO

TRABALHI�-IArarangUá,
Blumanau, Bom de preceito novo, porquanto a QUINTO - Assim sendo, eleitores impedidos pela ma-

TA BRASILEIRO - Secçao Retiro, Campo Alegre, Oanoi- leg'islação anterior permitia vem requerer a V. Excia -. se dig noíra acima exposta.
•

de Santa Catarina, por seu nhas, Criciuma, Curitibanos, o voto do' eleitor não distri- ne determinar a iveríftcação Têrmos em que
Delegado credenciado psran- Florianópolis, Gaspar, Gua- buido, a consequência de tal dos eleitores não distribuidos [Pede e espera deferimento.
te êsse Egrégio Tribunal, ten- ramírím, Ibírama, Itaiópolis, omissão, pela qual ficaram nos municípios acima referi- Florianópolis, 6 de dezem
do concorrido ao pleito de 3 Itajaí, Itapil'anga, Jtuporan- os eleitores impossibilitados dos, a fim de que, modifican- bro de 1955.
de outubro último com can- ga, Ja-guaruna, Lajes, Mon- de votar, só pode ser inter- do a conclusão do relatório, Telmo Ribeiro
didato a Vice-Governador daí, Papanduva, Piratuba, pretada como impedimento, reconheça que, ao serem Delegada do P. T. B.
do Estado, vêm à presença de Porto União, Presidente Ge- aplicando-se a êsses eleito
V. Excia., com o devido aca- túlio, Rodeio, São Bento do res o díspôsto no art. 107
tamento' e dentro do prazo do Sul, São Joaquim, são José, doCódigo Eleitoral, pois, sen
§ 2° do art. 46 da Lei n. 2.550, Tangará, Timbó, Tubarão, do o voto Um direito e um

de 25 ele j'ulho de 1955, ex- Turvo, Urussanga, Vieleira e

pôr e afinal requerer o se- Xaxim, deixaram de ser dís- -........�.,..WJ

.guínte: tríbuídos 9.409 eleitores. BOMBA DE URANIO
PRIMEIRO - Essa Egré- TERCEIRO - Ora.rdíspnn-

gia Comissão, no relatório da do a Lei n. 2.550, no art. 31, NIIGATA, Japão, 7 (U. P,)

apuração das eleições para alínea b, que o eleitor só po-
- Eminente cientista [apo

Governad.or e Vice-Governa- derá votar se houver sielo nês declarou acreditar que a

dor, conclui pela realização dístríbuído, salvo excessões União Soviética tenha efe

de eleições suplementares que não se aplicam à espé- tuado a explosão ele uma

para o cargo de Vice-Gover- ele, a falta daquela provídsn-
bomba de urânio natural,no

nador somente nas seções a- ......-........_.......�__.J" mes passado. O professor
nuladas. Seitaro Kovama, da Uníver-

SEGUNDO - Acontece, po- O ESTADO '-- sidade local, afirmou que ês-
'

rém, que, do contrônto da Em virtude de ser hoje te era o "tipo mais podere-

relação de eleitores publicada dia santific'ado, não cír- so de arma nuclear até o ma-

rio Diário Oficial elo Estado. cularemos arnanbâ, vol- mento concebido e muito

de 26 de setembro" 'ÍllUmo I tand(}::i 'a.}};�t�c r}to pró- mais �o que �s bo�b�s que

com a distribuiçãó de eleito- xi,ll'j,O -diu ür t-gu,b'adoi.
" I de51tr·wr:l_rp Hll:pshll:na e- tl'U7.

t"U"V"��........_��, gasak. Koyama deel;1l'OU q,w

O OReAMENTO DA REPUBL'CA analisou os materiais da
. , • bomba soviética, encontrados

I

'

• na água das chuvas que cai-

Senclonade pele Presidente Nereu ra� so�re o Japão, após a ex-

psnencia nuclear russa. A

Para vigorar em 1956 análise, segundo esclar�ce�,
revelou a presença "prlncí-

RIO, 7 (V. A,) .- O presí- de 21 de setembro de 1940: palmente de uranío natural".
dente da República saneio- modificado pela Lei 1.749 de

........_................._.......�_............

nau, ontem integralmente o 28 'de novembro de 1952, cujo
Orçamento daUnião, votado produto será aplicado de a- , ELIMINADOS
pelo Congresso Nacional, p�- corda com o que estabelece rr BUENOS AIRES 7 CU. P,)
ra vigorar no exercício de legislação vigente.

_ O presielente 'provisorio,
1956. A receita e a. despesa § Unico. - O recolhimen- g.eneral Pedro Aramburu,
estão assim discriminadas, to d.o imposto único a que se eliminou ontem dois titulas
conforme o texto da rei: refere este artigÓ continuará outorgados ao 'ex-presidente
Ah. 1.0 - O Orçamento a processar-se de acordo com Juan Domingo Peron e sua

Geral da União para o exer- o estabelecido no Art. 6, da falecida esposa _ o de "li
cício financeiro de 1956, dis- Lei 1.,749, de 28 de novembro bertaelor da republica", pa
criminado pelos anexos inte- de 1902.

.
ra o ex-ditador, e o de "che

grantes desta Lei, estima a A�t. 4.0 - A despesa sera fe espiritual da Nação", pa-
Receita em Cr$ realIzada na forma dos qua- ra Eva Peron. Tais titulas

�l..70.960.334.000,00 e limita a dros analíticos das tabelas haviam sid;, oficialmente
Despesa em Cr$ das lotações centralizadas, conferidos pelo Congresso.
71.505.208.940,00. ,constantes do Anexo. Neste
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I··;;traordinárias, na forma da Pod,er Judiciário. lJ li li
le-gisla.ção em vigor e expeci-

J G I;i;�rÇ:;sc�1�1 ����u��t�' de�: N"õvóS·"MíNíSiRos I Na Justiça Comum -- Nada apurado contra o S·f. aão" ou art de'ha-
:���ra�:�to:6�,���.�3�.�i�0���� m:���A�l::s(�n�ies�oj�S���1 ver lentado subverter· a o'rde.m D·em o contrabando de armasRenda Patrimonial, pois elo formal juramento, no
Cr$ 2.634.611.000,00; Renela Palácio do Governo; os novos RIO, 7 (V. A,) -.o promo-

Industrial, Cr$ ministros das Relações Exte- tor Gilberto Torres, da Se-

1.117.474.000,00; Rendas Di- riores, dr. Fernando Gamio gunda auditoria de guerra,

v'�rsas, Cr$ 1.199.414.000,00. Palaeio; da Fazenda e .Co- 'após minucioso estudo do in
Total: Cr$ 67.750:"32.000,00. merc1o, engenheiro Jaime quérito policial militar ori-
Receita extraordinária: . � Miranda Sousa; da,Educação. ginado pela "Carta Brandi",

Cr$ 3.210.002 . .000,00. Pública, dr. Mariano Iberico concluiu não se tratar de

Total da ReCeita: Cr$ .... Rodriguez; da Saúde Públi- matéria da alçada ela Justiça
70.960.334.000,00. ca e Assistência Social, ge- espeCial, uma 'vez que os, fa-
Art. 3.0 - Fica autoriza- neral Alberto Lopez Flôres; e tos nela cdntidos não fica

dl'1 a cobranç,a do imposto da Agricultura, dr. Emilio ram provados.
único criado pelo decreto lei Foley.

'

Antes porém, de entrar na
••••••••••••••••••••••••••••••••41111••$11....... apreciação jurídica da maté-

SIGILO E INVIOLABILIDADE ri�, .fe� .0 re?r�sentante do Ent�etanto o general Mau-
.

.
' MmlsterlO PUbllco, uma lon-' rell Fllho, encarregado de

Aprovado o projeto no Senado ;:1 �X:��ií���!as���:��� .;�= �ftr�':�c�asgr��e ef��::en�:�
RIO, 7 (V. A,) - A Cãma- rantias constitucionais. Na lítica 'e que em consequencia na Argentina, concluiu pela

ra aprovou ontem o projeto discussão da mate ria, fala- deu origem à luta de corren- falsidade da carta atribuida

elo Senado, restabelecendo o ram os srs. AUomar Baleei- tes e à exploração feita por I
ao, parlamentar A n t ô n i o

sígilo da cOl'l'espondencia e a 1'0, Gabriel Passos, Jeferson dois aventureiros inter'nacio- Brandi. Esclarec'endo o laudo

inviolabilidade do lar du- de Aguiar, Bruzzi de Mendon- nais, especialistas em falsifi- dos peritos argentinos, afir

Orante a: vigencia do estado Õe ça e Nogueira da Gama, este cl].ções e outras espéci'es de mau ·que segundo os autos,
sitio. Antes, porem, rejeitou como relator elo projeto na chantagens. êles não afirmSlram a auten-

mha emenda do 'deputado C0111issão de Constituição e Deduziu aquela autoridade ticidade da assinatura do

Nestor Duarte, mandando Justiça.' pelo que consta dos autos, senhor Brandi. Ao lhes serem

suprimir todo o art . ..2.0 da que Jorge Alberto de Mestre apresentadas fotog r a f i a s

:' lei ora em vigor, o qual dis- O proj>eto agora vai á Sf:1.n- Cordero e Flernando Francis- eontendo assinaturas daque�
sobre as ga-� ·ces-ideneiaL· . cm· . alfussi, necessitando' de ! le pa�lamenhr, dis�S'eram que

Não ficando apurado ter o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.

sr. João Goulart tet:ltado sub-
verter a ordem no país de a

cordo com o propalado con

chruvo com emissario do gO
verno arg�ntino de então,
nem tão pouco o discutido RIO" 7 (V. A.) - F,oi jul- a 2a. Turma do .Supremo Tri
contrabando de armas, o pro- gada, ontem pelo Supremo bunal Flederal, conheceu' do

motor Gilberto Torres, basea- Tribunal Federal, relatada recurso e lhe deu provimen
do no art. 6.9 do Codigo Pe- pelo ministro Edgar Costa, a to, em parte, para julgar
nal Militar e artigo 88 do Co- carta testemunhavel interpos

I
competente a justiça militar,

eligo de Justiça Militar, Co- ta pelo procutador geral do para o crime de homicidio e

nheceu a competencia da Distrito Federal contra a de- a justiça comum para os cri

Justiça Comum, devendo o cisão do Tribunal de Justiça mes de tentativas, atribuidos
proc'esso ser encaminhado ao que reconhecia a competen- ao testemunhado.

.

Desembargador ela Justiça cia da justiça militar para
desta capital que tomará' as julgar ,o gen. Angelo Mendes Ao que consta, os advoga
providencias requeridas para ele Morais, denunciado no dos do gen. MendeS de Mo
a caso. Com essa conclusão Tribunal do Juri como co- rais vão oferecer embargos à:

encaminhou os autos ao cel.1 aut.or da morte do Major Ru- decigão para o Tribunal Ple
auditror Melo CarvalhQ; ,_�.da 'bens f.-l.orentrnoVaz. 'Ao final, Ino .

. ; I':' '

.

.......................................�

f LtVIANDADE
r

"Ante-ontem, um conhecido JUIZ pessedista
borboleteava de roda em roda, no centro urbano

da Capital, segredando manhoso:
- Aposto como o .Jorge Lacerda, não assumirá

o govêrno da Estado".
x x

x

O tópico acima pertence a um artigo do sr.

Martinho Callado Júnior, publicado na Gaz�ta de

ontem - artigo tipo earlnslaceeda ou necamene

zes, a que daremos oportuna resposta,
A denúncia de lUO juiz passedísta é guvÍssi

ma. Ao formulá-la, \ por isso, devêra o, jOl'n::tlista
anunciai' o nome d�3s>e mag'ístrado, COI11 .todas as

'letfii.�.• () dNi$.'líl�·qllt..,> :rtf�I(}( 'I11.(l>llO'S até agora, não
""

. " ..... ,.

éstá entre irrMPOl1stveis. Nií(1 � tambern um igtt,O':'
l'antc que deseonheça que os juiZes - exceto os

aposentados - não podem exercer atividades po-

lítica-partidárias.
'

A Constituição proíbe essas atividades aos jui
zes "ainda que Bt1l. dísponlblltdade".

Entre nós, pÚbliéa e untóríamente, há um juiz
que descumpílc fi. Constituição (art. 96) e vive no

exercício pleno de funções partidárias. Na' última
campanha, aqui, el11 Sã!) Francisco, em Jaraguá do

Sul e em varios outros ffillnicÍp,io.ll:, participou até
de comíciQs ullenistas, u,sando da ]lalavra.. Denun

ciamo-lo na ocasião e da's nossas afirmações fare

mos as mais, ro;bus,tas 'e copiosa;" .provas. Denunci
ando-o; entretanto, não permi'timos que sôbl'e ou

tros pairassem dúvidas. Demo-lhes o nome por in

teiro: dr. Oswahlo Blllcão Viana.

O :ir. Martinho Canado Júnior anuncia e de

nuncia que, entre nós, há out1.\'OI juiz que exorbita
(las suas funções e não respeita 'as restrições que

lhe decorrem do exercício do cargo. Comete, en

tretanto, o. desprimor de omitiX o nome do. acusa

do. Com isso, nu se faz levian.o e aCl�sa falsamen

te, ou mostra ignorância, desconhecendo a leI.

determinada import a n c i a,
engendraram a c�rta falsa e

procuraram o deputado Car

los Lacerda, convencendo-o
da sua autenticidáde. Como

necessitasse aqu�le parla
mentar de provas concretas,
os refel'idos individuas· se

comprometeram a fo'rnecê

las, prinCipalmente quanto
ao contrabando de armas em

que estaria envolvido o sr.

João Goulal't.

elus poderiam ser verificadas,
mas para um exame positi
vo, necessitavam da assina
tura original, contida na car

ta, que a lessa altura ainda

se encontrava em poder do

deputado Carlos Lacerda.

................................... ' .

CHAVE DE OURO eRAVEJADA
DE BRILHANTES

De Diamantina ao Sr. Juscelino
DIAMANTINA, Minas Ge

rais, 7 (V. A,) - A popula
ção desta cidade - terra na

tal do sr. Juscelino Kubits
chek - vai oferecer ao pre
sidente da República eleito
uma chave de ouro, craveja
ela de brilhantes, simbolizan
do a chave do Palácio do
Catete.

ceu uma chave de ouro e era

velada de .brilhantes, porém
de tamanho menor que a que
lhe vai ser oferecida dentro
de alguns dias,
_'(l_'l--.O.-.(l'_'/'"

O TENPO
Previsão /do tempo até às

14 horas do dia 8.

Trata-se de uma significa- Tempo....;_ Instável, sujeito
tíva homenagem do povo de à chuvas e trovoadas.

Diamantina ao seu ilustre fi- Temperatura - Estável.

lho. Quando eleito governa- Ventos - Rondarão para

dor de Minas, o sr. Juscelino os do quadrante Sul, frescos.

Kubitschek tambem foi ho- Temperaturàs - Extremas

menagaado pela população: de ontem: Máxima 28,0. Mi

desta cidade, que lhe ofere- í nima 20,8.
�-�--...... -_._- ...--...

BLOQUEIO DE BERLIM
BERLIM, 7 (U. P.) - A r serviço de barcaças que, a

imprensa da Alemanha Orí- través elo leste, levam abas

ental pediu hoje que se obrí- tecimentos aos habitantes dos

gue ao regime ela Alemanha setores ocidentais de Ber

Ocidental que trate de nego- limo

'cios com as autoridades co- A constante referencía que

munístas a

.:!�Ç,ãO..
do os comunistas fazem, ulti-

mamente, ao serviço de bar-
:#' ".

.
-

� •..-� caças, dospertou temores na

BRASIL E'STADOS Alemanha OCidental, dê que
" -'

os vermelhos tencionam ím-

UNIDOS pôr outro bloqueio a Berlim

RIO, 7 (V. A.) - O prosí- ocidental.
dente da República nomeou Contudo, recorda-se que o

o brigadeiro Ajalmar Masca- governo de Bonn, chefiado

renhas, presidente da Comis- I pelo sr. Konrad Adenauer,
são Mista Brasil-Estados U- vem se recusando sistemáti

nidos, em substituição, ao ge- camente a discutir com o da

neral Souza Dantas, qU!e re- Alemanha Oriental, ao qual
cebeu há dias nova comis- não reconhece, qualificando-
são. o de "fantoche de Moscou".

�
•••8••••••••••••••••••••0•••••••••••••••••••

A POSSE DO PRESIDENTE ELEITO
ROMA, 5; - O sr. AttHio tirá às ceri:Jnônias da posse

Piccioni, ex-ministro das Re

lações Exteriore;s', fo,i no

meado para dirigil' a, dleilega
ção oficial italian.a que assis-

do futllro presid.ente da Re
pública Brasileira, a 31 de
janeiro próximo - (F�P.).

2a. auditoria de guerra, que

possiv'elmente ainda hoje, em
reunião do Conselho Perma

nente, apreciará a matéria.

Quanto aos dois argeriti-rios
prêsos, logo que seja decidi
do definitivamente o caso se-

rão oS mesmos, entregue as

autoridades competentes.
Diante do parecer do pro

motor Gilberto Torres, tem
se como certo que o Conselho
decida pela incompetencia
dá Justiça Militar.

O JULGAMENTO DE
MENDES DE MORAIS'

/0

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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DR. JOÃO ASSIS FILHO
Cirurgião Dentista

Clinica de Adultos _ Cirurgia e Pro tese Raios X
Rua Felipe Schmidt, 39 A _ salas 5 e 6
Atende com hora marcada
Das 9 às 12 e das 14 às 16
,Sábado _ das 9 às 12

o ESTADO FARMACIA DE PLANTA0
Mês de Dezembro

3 sábado (tarde) _ Farmácia Moderna _ Ru� João
Pinto.

4 domingo _ Farmácia Moderna _ Rua João Pinto.
10 sabado (tarde) _ Farmácia Santo Antônio _ Rua

Felipe Schmidt, 43..
•

11 domingo _:_ Farmácia Santo Antônio _ Rua Fe-
lipe Schmidt, 43. .

..17 sábado (tarde) _ Farmácia Catarinense _ Rua
'I'rajano, .

18 domingo - Farmácia Catarinense _ Rua Trajano.
24 sábado (tarde) _ Farmácia Noturna -:- Rua Tra

jano.
25 d?mingo � Farmácia Noturna _ Rua 'I'rajano,
31 sabado (tarde) _ Farmácia Esperança _ Rua

Conselheiro Mafra.
O serviço noturno ser� efetuado pelas Farmácias

Santo An�ol1lo e Noturna, situadas às ruas Felipe Schinidt
43 e 'I'rajano,

'

_.

A pr�sen:e t�bela não poderá ser alterada sem pré
VIa autorização. deste Departamento.

Luiz Osvaldo D'Acâmpora _ Tnspetor de Farmácia .

DR. CARLOS ENGELSING
R<;gl'eSsando a esta Capital reabra seu Consultório

a partír de 2a. Feira, dia 31
Rua Deodoro _ Florianópolis

.SP1ICIALISTA ••. OLHOS,
OUVIDO'S, NAJtIZ II GAllGANTA
TRATA.DTO • OP.UOOr:S
Illba-V.r_eUto - NehUuth -

U1tra-8o....
(Trata.e.te. •• 1Ii••IIU.

•••r.tlo)
Aallo-reUaOllCOJll1I - .aeeUIiI ele
Oeuloa - IIHer.. tlr' ·"'.m....
•• O.....larlq.l_. (iIalce

.. .....)
Hor'rio dai • li II .ft.rall a

.

d.1 UI 11· I\: Ilorá•.
CODIUli6riOl - &llfI Vlt.� ••1-

rei.. II - rODe 11'l1.
R.I. .:... .u. 810 lor,. I' -

1'0De 1411. '

.

MINISTltRIO DA AGBICULTUls'A
SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA FLORESTAL
REGIONAL

"�C()RDO"
.

COM 'O -'::STADO II)!;

64NTA CATARINA
.aVISO

A Delerillcii\ Florestal Regional.
no sentido de coibir, ao máximo pos- Gerenu: DOMINGOS r. """

sÍ-veI. as queimadas e derrubadas de Ulll�.u. afim de Impe- AQUINQ·
pedir os desastrosos efeitos econômicos o ecológicos que
acarretam tais práticas. toma. público e chama a atenção
de todos os proprietários de terras e lavradores em geral,
para a exigência do cumprimento do Códigó Florestal
(Deer, 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO
Nenhum proprietário de terras ou laft'ador poder.t

preceder queimada ou derrubada de mato sem "licitar.,
com antecedência, u necessária iicença da autoridade flo

re�tal competente, conforme dispõe o Código Florestal em

seus artigos 22-e 23, respectivamente, estando os Infratores
sujeitos a penalidades.

REFLORESTAMimTO
Esta Repartição, pela rêde de viveiros florest.ais, em

cooperação, que mantem nó Estado, dispôe de mudas e se

mentes de-espécies florestais e de ornamentação, para for
necimento aos g,gricuItores em geral, interessados no reflo
restamento de suas terras, além de prestar toda orientação
técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob-
tenção de empréstimos para reflorestamento no Banco do INFORMAÇOES
Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos. UTEIS

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

ç.
ão de.maíores sclarecime:r\tos e requererem

antOriZaçã01
O leitor enco_ntr.r', nnta ee

d� .11.cençapara �U�9nada e derrubadas. de mato, devem ��::ia��::em:ç��. i!��i::: 11ta.

J dll'lgIl'-se as AgenCIas Florestais Municipais ou diretamen- JORNAIS Telefon.
te a esta Repartição, !litllada à rua Santoa Dumont nO 6

O lIatado .•...• , .••.. _ . • . 1.02%
.

l�m Florianópolis I
• A. G�zeta ......••.•..••.• 1.666

, DIárIO da Tarde .... '. . . . . . 8.679
Telefônei 2.47\l � Caixa Postal 395 A Verdade .......• ,:..... 2.010

,Endere"o' 'telegráfico' AI/I'r'-n-a F'l I' •

U
Imprensa Jfiel.J •....••. 1.1188

. y • ...... _. or anopo s, S. C. HOSPITAIS
Caridads:

,(Provedor) •.•...•..•.•.. 1.114
(Portaria) 1.016
Nerêu Ramos ••..••..•••• a.811
Militar ......•........•.• 1.1'7
SãQ Sebostiio (C.as ••
Saúde) ...........•.... 1.111

Maternidade Doutor C.r
los Corrêa .. ....•.... l.lJl

CHAMADOS UI1-
GENT.S -

Corpo de Bombeiro. ••.• l.llI
Serviço Lus (Reelam.-
çõel) • . . . . . . . . . .. . . . . . 1.401/0

Policia (Sala Comiuário 2.018
Polícia (Gab. Deleeado).. 1.111'
COMPlANHIAS D.
TRANSPO:&Tn
AltRBO

,TAC •.•..•......••••.••• 1.700

•
Cruzeiro do 8ul ..•..... Z.IIOO
P.nalr .. :............... '.i51

____ r Varie....... •..... •.. ••• 1.12i
Lóide Aéreo •..••....••• I.'OZ
Re.l .•...•••••...•....•• 1.118 DR. CLARNO G.candinav.1 •••.••.•••••• 1.500 Gil, T T ...............
HOTÉIS �.L.L.L
Lux .....• ;.............. 1.021 - ADVOGADO _

• Magestic .•.....•........ 2.276 ,Rua Vitor Jhirol.. , flO.

AGDICOLA I MetropQi 1.147 ,ONa: 1.468 - Flori.nópol!;a
: RUA. Karecllal Deod.OfO II. : e 1\ -, I Ln Porta ...........•.•• 3.321

DR VID

I ! lko, "" 16
Cacique _............... un . AL DUTRA FILHO

Em L"gea, no aul do Brun, o _melhor!
(;

"

(.)��
. .

, Central. . • . . . . . . . • . . . . . • l!.694 M�DICO· DE CRIANÇAS

••
Deaoonto eapec1al PIU*& � H_Ilhor.. *.Jantte.! FLORIA.NOPOLIS �._i-'o..e�ro.r:�m.ó.. _.

.'.
Estrela........ ••...• .•• 1.171 Consultório: Felipe Schmidt Residência: Avenida

,,;:
..

� �
Ideal ......••••••••..•••• I.lil 38 (das 14 às 17 hO'ras)

,

••••••••••••••••••••• IIII••_•••••••

=
.......G \ \

i' '. i_I
i. .:; . .:. !. 4 fo .,_

" E�TR�TO Residência: Tenente Silveira Branco, n. 42.

_·����������-�����'�����)��\���'i-��.���'��-,��t�"�.�...�.4�x���;:J'��.�.�..ri��·��.c�Di�qU� ....••....•.•..•.• , H 130 (�ne �1M)
I

Atende chamados
i

. T : " --;-------'------_;,----__.::___�
,

� .# •

INDICADO'R P OFISSIONAL
DR; l{O��:ASTOS MARIO DE LARMO

-�,

D L
.,.,...n!I

DR. WALMOR ZOIlD' ��':r.cr:e�ti���!:I�3.0_:I::.l.!� C!�!!�!O r E

r. a��G�aura
GARCIA Clh do ;Rio de. J....élr. CLíNICA DE CRIANÇAS .

specialista em moléstias de, Senhoras e vIa. url:d-
DI»I••aie 0.111 IP'lIetl!We Jlfa.

CLINICA' .II:ÉDICA 'ADULTOS rIas.
.

CARmeI,OGIA C d'
.

elf;IB•• II. lIeclldaa .a VIIi"",,- Contultório� Rua' Vito:r .el- Doenças Internas ura r:l lcal das inf�'Ceões s,.gudu.!l é erolllca. do',
.1•••••• 8r..n 1· m COR A apa Ih '., /" ,

Ilx-hlterll. ,or eone.reo 6ll Ma_
l'e es; 22 �el. 21176. AÇ O --FIGADO - re o. a-eDlto-urlnário em ambos os lIeXOIiI.

ternidade-Il.col.
Horários: SSi'undal, Qu..rt.. e kU::-;rS - INTESTINOS Doenças do aparelho Dizes'tivo e do iii "'''"lO'''

(Senle. .0 Prof. Octl-Ylc.....
Sexta feiras: ..,'" v

. .rl,u.. LllIla)
Dali 16 às 18 hor... �ratlll.m�nto moderno da Horário I lO:Yj ás 12 e 2� ás 6. .

Ex-Iate.rllo .0 Serviço d(l Clrar- .�eSjdílncia: Rua F'elipe Seh- -SIFILIS Consultório: R. Tiradentes, l::i ._- l0, ABdar _ FOlie'
I(la II. Jloa'lllbJ L A. P.... l' C.

m! t, 28 - 2° andar, .pi. 1 - Consultório _ Rua Victor 3246 _
.'

•

'.0 &10 •• laaelr.
•. Tel. a.002. . •

Médleo, do Hospital de Caridade D�R::-.":"g--E--N-R'-IQ-UlI--P-R-IB-OO- MeireJI.es, 22. Residencia: R. Lacerda Coutinho, 13 c� (Chácara.
e da Maternidade Dr. Carloa aORARIO: 40 Espanha) - FOlie: 824ft

.

Corrêa PARAISO D 1"
DO.NnASDas,," is 1. horas. 1VV"�""_","V'."",--,,,.r..w�-o/"J"a_..........._..W_�k_.� - _ •

." • S.NHOJlA.lJ - Hll:DICO
,- --..,..

PARTOS -.OPUAQO:l" Oper.lçõell ...; Doeaça. de Se.
'relefone: Consultório-

Conll: Ru. Joio Pinto D. 18, Ilhor.. - Clínica ele Ad.ltoa.
'

8.415
da. 11l,OO li 18,00 11.0... Cura0 de Ilapeei.linçio DO
Pel. manU ateni. dil= :!Jo8pit.l 101 Suvidora. '0 .11_

Rsidên!l:ia: Rua Jo.. do
riamente ao HOlpital Ia tado. Vale Pereira 158 - Praia

Re8i.fê,::";��de. AnC:l'�r;��o do Prof. lI.mno •• da Saudade - Coqueiros.
Rua: Genual Bltttnconrt n. Consultai -, Pela manlll .0

lO'!. Telefone: •.6111. HQspital d. Caridade,
À tarde da. 1610 h. em dl.lI-

DR NEWTON te no conlultório 'Ku. Nua••
DR. jOS! TAVABI:S D'AVILA Machado 17 :lIlquirM ii. Tirll-

lRACEM!� CIRURGIA GJlKAL dentes. 'fel. 27611
Doença. de Seuoral _ Precte- Residencia - n" Preaijeate

�:��lAS ����S"t�n� 10,,1. _ Életrlci4.de MéIIlca Coutinho i4. ,

Dl' Servieo Nacioual •• poen- Consultório: Rua Vitor Bel- CLINICÁ

ea. _Mentaia. . ...eJel n. Z8 - TQl.fone; ,1107. .

de ..

Chefe do Ambulat
-

o -;;, lllpo- .

Consultai.: Dal 11 lIor•• em
OLa:Olil - OUVIDOS - lU.&U

ne Mont.i
-

I
dIante: '

.

"

:I GARGANTA

Plliqniatr. do Hocp1bl -
ReSIdêncIa: FOD', 1.411 DR. GUERKEli>OO D" rON·a..C"

Colõnia S.nt'Ana' Rua: Blumellau D. 'lI. .IS ..... ..

Convullot81'.pi.. pelo �Ieuo- DOENÇAS DO APARJlLHO DI- Chefe do Serviço de OTOJU-
ce. choque ti e.rdilUlol. Inl1llin ,ra- GESTIVO - ULCIIRAS DO :lS- NO do Ho.pital ae FloriaDópolll

pi•. Malariotu.pi•. Plico·�'r.pl;;. TOMAGO • DtTOD:lNO ALB.- Possue li CLItUCA Q' APAll.

CONSUL'l'�S: ....
erçlt.i" • Qlai."- GIA-DilRl'lATOLOGIA :. OLI- LHOS :MAIS MODI1RNOS PARA

tu dAi 15 ... li !ler.ii. ��'iI:'.,' NICA ·G..II1LlL
t TRATAM1!lNT(\ dai DODNOAS

(m.nki) DR ofTTT"'O PAUPI'I'Z
da ESPECIALID.AD.

.

R A i
.' OI V.u.l

.

Consulta. - pela lI1a.IlI ••
UIlI

•
D t. G.rlb.ldi, "QUI.".� 1IMT '1''1'0

.

HOSPITAL
de Godnéral Bittencourt.

I
61 .I.UD. -'

RIISIDaNCU. AlUI

.BOCI..ltiya,.
1IIx interno da lO•. enl.rmarill

...

A TARD. - d.•• !II .1 •
189 T.12901 e Serviço de i'altro-.nttiroloeia n· CONSULTOJtIO

.

",_:_-- da Santa Caaa do Rio d� l.aelro CONSULTORIO' - ••11

DR., ARMANDO VALi- .
(Prof. W. Ber.rdin.lli). ILHEOS nO %

j

RIO D", ASSIS Ourso de nGurolelia (Prof; .RESIDENCIA r_ ·r.lip. Su-
.I!.o IAustregesilo). ,. mldt nO ua Tet. 1lI111

DOI ServiçOll .e CUmea I.f••tU Ex interno Cio Ho.plta! mater-
a A..lltêael. Municipal • 1l1IfI- nidade V. Am.ral. .

pltal de Clridl.e DOENÇAS
.

INT•.ltNAI
'

4 I 9LIN1CÁ IlliDICA DII C.u:N- Coração. ..tllm"so, hlte.Ü••,
CLINICA IIIJ1lDICA D. ADULTOS OAS )I ADULTOI ftrado • vi.. ·bm.r6l1. 1:1111, ."11-

o, .)1 CRIANOAS - - - Â.ler.1a - ,rioa ti itaro.
Con.ult(lrio -' Ru. 1010 Plu- Conlultóriol lha N.ae. )}Iii- Conllult6riof Ylwz ,II8I1'olel

to, 10 - Tel.•: 'l1J1l. ch.do, 'I - ·CôDI.ltal llal 11 .. II.
.

.,

Consulta.: Dai 4 u • Alor".. 18 .boral· Da. 111 li 18 Ilor.ij.
Reaidênci.·: Ru.· ""nl 16-1 ....�dancl.: :lua ••racllai CoIul- Reaidênci.: :R.a· .Bocal.,.. II.

nior, 'I. Tel. 1.""-.. 1ll.l'III., I - roa.1 Inl Fone: &4051.

Serviços' .Aêrees truzeir�
do' Sul-='T.A.C. .

' .... 1�
AOIlINI8'f&&Ç.iO

Kedllçlo e Oflelaal, l rua COD
lIelheil'o ?tIafr., 11. 160 Tel. 1622
- Cx. POlital' 111.
Diretor: RUB.N.') A • ...;A.OS ..

....�. !

��!:;'L�;�:
PAR'rIDAS lJ.I!J FLORI4\NOPOLlS

2a Feira _ Itaja.í _ Oúrittba - São Paulo _ Rio.
Idem :_ Lajes _ Pôrto Alegre.
3a Feira _ Itájaí _ Joinvile _:_ Curitiba - Paraná-

guá _ Santos _:_ Rio�
-Ó,

Idem _ Lajes - Joaçaba _ Xapeeó.
4a Feira _ Curitiba _ São Paulo _ Rio.
-Ldem -1..aguna _ Tubarão _ Pôrto Alegre.

. 5a Feira _ Itajaí _ Marea _ Curitiba _ São Paulo.
Idem _ Itajaí _ Joínvile _ Curitiba - 'Paranaguâ

_ Santos _ Rio.
Idem _ Lajes _ Joaçaba _ Xapecó.

.
6a Feira ._ Curitiba _ São Paulo _ Rio.
Idem _ Laguna � Tubarão _ Põrto 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.

RepreaeDts>lt.. :
Reprelentaçõe. A. B. LarA.

Ltda. .

Rua Senaoor Dantal, 4U - iO
andar.

.

'fel.: 22-69l!l4 - Rio ile Janeiro.
Rua Ui de Novembro 128 lia

andar laI. ill - 8io P.ull,).

VENCE-SE
Uma residência em Coqueiros a' rua José do Vale Pe

reira 203

Tratar a Rua Deodoro N. 7.
("."._�

Dr.VoDstaDtiDo�
Dimatos

ASSTNATURAS
N. CapItal

Anc> ... ,......... •. Cr' 170,00
Seme.tu ":) Cr$ 110,00

N", Iaterior
Ano .;....... .....• Cr' 0,00
SemeltTti •.........•.. Cr$110,OO
Anúncia mediante contrãto.

.

Os orii'inl!lis, mesmo nio pu
blicados, não lerão de-olvidol.
A direção não .e reapon.al iii..

pelos ccneeítos emitidq. DOI ar-
tiro. a..inadol.

.

DR. SAMUEL JONSECA
CIRURGIÃO-D:ENTISTA

Clínica - Cirurgia
PROTESE: - Pontes Moveis e Dentaduras em

Nylon .

DIATERMIA: _ Tratamento de .canais pela alta
frequencia .

Raios X e Infra-Vermelho
Consultório e Residencia: R. Fernando MachadonO. 5 _ Fone 2225
Consultas: das 8,00 a's 11 h doras e as 14,00 às 18horas. '

_Exclusivamente com hora marcada.

Vi'agem CO� segurança
.

: e rapidez
so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO
.

lAPIDO ,<SUL-BRASILEIRO»
Florianópolis - Itajaf - Joinville - Curitiba

-

Dentis'a para Crianças
DR. JUAREZ PHILlPPI

Edifício João Alfredo _ 10 andar.
Salas 1 e 2 - Rua Jerônimo Coelho, 1
Horário: 8 às 11 _ 16 às 18 horas
Atende exclusivamente com hora marcada.

DR. ANTONIO BATISTA.
,JUNIOR

CLINICA IlSPIlCIALIZ.ADÁ D�
CRIANCAfJ

Con.ulta. dila I) ai 11 horsa.
Re•. e, Ocns. Plldt'. I!U.utiUnho

lL
•.

ADVOGADOS
DR. JOS1: MEDEIROS

VIEIRA
-,ADVOGADO -

�aixa POlltal liO - ItaJ.1
ISant. C.tarin.. '

MlnDICO CIRURGIAO
Doenças de Senhoras _

Partps - Operações - Vias
\ Urinárias'

Curso de aperfeíçoamente
e longa prática nos Hospitais

de Buenos Aires
CONSULTO'RIO: Rua Fe

lipe Schmidtj- nr. 18 (sobra
do). - FONE 3512.
HORA'RIO: das 15 ás 18

horas.

Rió'"

DR. l� LOB.A'l'O
J'lLHO

SR. J'OLIO BOIJI
VIERA
••DICº

DR.' JOSÉ TAVARES IJiACEMA
DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS. CLINICÀ GERAI.

.

�ngustia-C(J,m.plexos-Insonia-Ataques-Manias_Proble_
mática afetiva e sexual.

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

CONSULTóRIO - RUa Trajano, 41 '- Das 16 às 17
horas.

RESIDENCIA -- Rua Bocaiuva, 139 � Fone 2.901.

•

DR. ANTONIO BIB
MUSSI

DltilllllÇU tio 1,.re11lo r...,lntirlo
TOBlIRCULOSliI

RADIOGRAFIA li RADIOSCOPIA
DOS PULlIIO.S

Cirurgia tio Toro:
Form.ado pela F.euM... Nade
nal ele M'e"Icln., Tflilfe!o&1laa il

Tleloclrurrllo do 1l0001llRaa! Mil-
rlai Ba"')II

Cur.o de e.peelaU_el. .,.Ia
S. N. T. Ex-Iateu. e .I.......
teat. tle ClrnEl. •• Pr.' UI.

GUllllllll.. (r&l;Cl�:.
•

Con.: F.lipa 8d1m14', II -
Fono "ISll1
Atende 11m "or. ....reaciCi •
Ru.: - Ru·. ..Uives J.Dior,

80
.

__ Fone: %a95

-- I.DiCOS
CIRUltGIA JLtNIC.A:
GBRAL-PAR'fOB

Serviço complGto e elpeeia!l
Il.do da. DO.NOAS D. SIL"lI!O
RAB, eou. modernoa m6tod(). ••
di.agn�.tieo. e tr.tamento.
SULPO.sCOPIA - HIST••O -

SA.LP'íNGOGR.AJ'IA -- BliI'U' 0-
LlS.O BASAL

. . 'ltadIoterallla Jlel( ..... e1Irtaa
IlletroCOlllul.çio - 1taI.. ;;Ilú.
Violeta e Wr. V.r-neDl..

.

CoDIIUlt6rio: Ru. Tr.j.ao, !I. 1,
l° .ndar - .difielo tio .Olílttipio.
Hor�rio: D.. II u 11 1l0rllQ -

Dr••USSI.
Da. 11 la li llor.1 _; Pra.
•USSI
Ruidlnei.1 1&"l1li1.. 'rJrom

powlk:r, li'.

·DR. YLMAR CO�
CJ,íNICA J'l�DICA

CONSULTAS d.. 10 - UI Ilo
ra•.
Ru. Tiradente � - l!'oDiII l'll1

DR.LAURO CALDEIRA DE ANDRADA

l·
CIRURGIÃO-DENTISTA

DR. NEY PERRONE
CONSULTóRIO _ Edificio Partenon _ 20 andar

MUND
sala 203 _ Rua Tenente Silveira, 15'

Form.ao pela l'aeuld&d. Naelr
Atende diáriamente das 8 às 11 horas. .

n.ol de íkedicina Unher.l:dad. 3as e 5as das 14 a.s 18 horas. _ 19 as 22 horas.
do BrBln Confecciona Dentaduras e Pontes Móveis de NylonRIO D. JANBnW

Aperfei<;oamenta na "CIIa d. DR. ÁLVARO DE CARVALHOSaude São 11[1(1'11.1" • .

Pnt. Fernando Pllulino -- Médico de Crianças _
Interno por a' �"los. do &tn1co' PUERICULTURA -- PEDIATRIA _ ALERGIA INFANTILde CIrurgIa ..

C lt·· R'
. .

... I Prof. 'peóro dQ .�u". onsu ono: - ua TU'adentes n. 9.
·••tagIo }'or ::. .no nll' ....tu- Residência: - Av. Hercílio Luz n. 155 _ Tel 2530

md;ade - m.eolll" H -'. . '.. ,

. . .

Prof. Otávio Rociriltuu LiL1. orano. - Das 14 as 18 horas dlal'lamente .

IDterno por ! "no do P nto
------

CLINlgr��rÇ���LT 1 .
DR. CESAR� BATALHA .DA SilVEIRA

DOl!fNQAS DlI JIINE:OR.\S i
.CONSULTASI liio HOlpihl de f

C8Il'idade diáriamente pela ma-l
nhã.

.

I:RESID:lNCIA: - '.' a Durt;,

\ Shutel
129 - Tele!: 1.288 -

.

I
Florianópolis. .

DR.· ANTONIO GOM:JlS DE
ALDIDA
ADVOGADO

l!Ileritório e R••idanei.1
Av_ He!'eilio Lus. 11
Telo.fonlt: 11411.

DR.· MARIO WJ:N.
DHAUSEN·

lJavando com Sabão

V.ir'gem lts�ecialidade
daF:Gla. IIIZIL' IIDOSIBtJL-_Jolulllle•. (1IIrcafreglstrada)

.

ecoDomiza-se fempo� e� :dlnbeiro '
,

�-- � � � ..� � �__ , ,____________ 'w _

�Sfl.6Ã��!FlCtÂ,
ESPEClt\UDAOE

DR. ANTON!O MONIZ
··DE ARAGÃO,

CIRURGlA TR.U.A.'l·OLOGL\
Or�opeilill

Conault6rio: J1>io Pinto, II.
Da. 15 ás 11 di ..rlamlnte.
Menos ao. Sábado.
Res: ·Boclliuv. 11i.
Fone: - 1.'/14.

Clrurglãô Dentista
C11nica de Adultos e Cr1ançaa
Raio X

\

Atende com Hora Marcada
Felipe SChmld� 39 A Salás 3 e 4

, 1

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



-'"o ESTADO Florianópolis, Quinta-feira, g de Dezembro de 1955 3

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

ACONT�CIMfNT·OS SOCIAIS

Entre os que, êste ano, concluiram o Curso de Odon�o
logía, .pela nossa Faculdade de Farmácia e Odontologl�"

fi:gura o nosso prezado patrí-
7'�'-,�,--��-:cio e distinto amigo, Dr. Lá
..

izaro Gonçalves de 'Lima, 2°.

Sargento Enfermeiro-cirurgi

'co do Exército, servindo no

'Hospital desta Guarnlção Mi
'litar, onde se tem revelado
.

um ótimo profissional e um

;dediéado servidor.
Natural de Ibirarema, no

.

Estado dê São Paulo, onde

.nasceu em 4 de Outubro de

sr. 'I'ullio Cavallazzi 1919, é filho de José Oliveira •

- sr, Umbelino José l\1:ei- .Líma, sendo de origem hu-

relles milde.

,._-.-_•••_...._._......•-.-..._••
- ............-:."""_;..;;..................-....;._•••wl".-.-•....�" - sr. Vitor 'Deecke Dire- Fez o Curso Primário na

Um apelo da «A Modelar» tor-proprietâr-io da Fábrica terra natal, ingressando aos

de Papel "I�aj.aí". I " -_. ... ..

:
19 anos de idade, no Exérctto,

Como todos sabem e pelas razões que ninguem des- Jovem F'lávio Mareio Fer- onde concluiu o Curso primário e fez o secundário, cursan-

conhece, "A Modelar" tornou-se, deanos paracá, o esta- rari, filho do sr. Flávio Fer- do a ESGola de Saúde do Exército, diplomando-se como En

belecimento preferido da nossa população. O seu variado rarí e de sua exma. esposa fermeiro-cirurglco.
dlci I Ih d N di A F

9 - Porque é a espada que fére o pecado, mortalrnen-
c belo estoque, o capricho já tra lcional, na esco a da na. a U' mural errar i Há anos. servindo nesta Capital, prosseguiu seus estu-

.

GI
te, salvando, todavia, o pecador.

qualidade das mercadorias e à norma, cada vez mais e - sta. aucia Maria Cor- dos, conquistando o curso T�cnico de Contabllídada em

d feri f ilh 1 J' C
10 -'- Porque a BIBLIA revela ao coração o amôr de

mais acentuada, de vender barato, e au era' o seu lucro" te, I a' (O sr, ose artes e nossa Faculdade de Comércio. Fez o vestibulário na Facul-

I d d AI
Deus em Cristo, guiando as 'almas de bôa vontade

compensador através o vo ume intenso e extenso de ven- e sua exma. esposa, -

dade de Ciências. Economicas, juntamente com o de Farmá- à vida eterna.
das fizeram da "A Modelar" a casa mais procurada da zira Corte 'cia e Odontologia, sendo aprovado optou pelo Curso de � ..... _

Capital,
- sta. Maria da Conceí- Odontologia, conseguindo classificar-se, ao terminá-lo, nos I

G Ii FQuando chega a época de Natal o movimento, já ha- ção Guimarães, dedicada dez primeiros lugares, apesar dós encargos de família e Os

I' e I
li •

bitualmente grande, cresce enormemente, provocando funcionária da. Livraria profissionais. Na semana de Estudos Academicos fez brí-

.

'"

, IC IOsempre uma superlotação de f reguezes, especialmente na Central lhante conferência na Faculdade de Odontologia, sob o te-

pal:'fe da tarde. Ontem, à tarde, por exemplo, mesmo den- - sta, ,Lucia Marta, dilê- ma "Complicações nas avulsões dentárias" merecendo Os

tro das novas instalações e com o espaço consíderâvel- ta filha do sr. Rolando Pe- mais francos elogios. I

mente ampliado verificou-se um verdadeiro congestiona- rico e de sua' exma. esposa O ESTADO,' que o tem entre seus inúmeros amigos, por
menta no interior do estabelecimento. d. Mafalda Perico, residen- tão grato ensejo, apresenta sinceras felicitações, extensí-

O acréscimo das novas seções de brinquedos, porce- te em Lauro Muller vaã aMl'lt{�'Exma. Fmn'la,"formulando os melhoi:es votos

lanas, enceradeiras e liquidificadores Walita, bicicletas, - sta..Lauri Silva; filha de prosperidade pessoal e prOfissional.
bonecas, lustres, além dos tradicionais ramos de modas e do sr. João Honório da Sil

confec,ções para senhoras, homens e crianças, mobiliá- va e de sua exma. esposa d.

rios, tapeçE\rias, colchões Divino, poltronas-cama Drago, Hel'ondina Silva

�tc., etc. estão carreando multidões de freguezes no afan - sr. Adão Sobierajski,
de fazerém as suas compras de Natal. funcionário da I.A.P.I.

No intuito de bem atender os interesses de sua gran- - sr. João FraiJler, jor-
de freguezia, "A ModelaI.''' dirige um apelo, por nosso in- nalista

termédio, para que os seus amigos e freguezes, especial- A-data de hoje assinala

mente os qUe disponham de tempo livre na parte da ma- a passagem do aniversl

nhã, venham fazer suas compras nesse período do dia, rio da exma. sra. Terêzi
'sempre bem mais folgado. nha Lehmkuhl Gerber, espo-

Esse apêlo tem o exclusivo e alto objetivo de servil' sa do sr. Jonas Gerber, pro
bem e com a máxima e merecida atenção os seus milha- prietário da Estofaria Glo-

res e milhares de tradicionais freguezes e amigos. :bo, no Estreito.

Machado, e...

...........�--...�

Aniversariou-se no dia 2 o ilustre Catartnense Fran

cisco Gallotti representante catarinense no Senado da
República, A coluna social deseja ao ilustre aniversari

ante os melhores votos de felicidades.
....,..0-

A srta. Lenita Ferreira, elegantemente vestida e

muito graciosa no dia de sua formatura. Notei quando
em companhia do dr. João Assis Filho no Clube XII de

Agôsto, palestravam animadamente.
'I. -0-
-No próximo domingo nesta 'coluna, a reportagem sô

bre a festa das dez elegantes,
. -0-

Regina Augusta R.· Viana, uma das garotas que me

lhor tem se apresentado na sociedade festejou domingo
último seu aniversário, por este motivo recebeu em sua

residência com uma elegante reunião pessoas amigas. Co

menta-se que será a "Debutante do Ano", a srta. Regina

Augusta.
-0-

O cal un ista social de "O Estado"

_ agradece os convites para às festas de formatura.

Sra. Sada Boabaid dos Reis, dra , em Odontologia, sr,

Djalma Virrnond Leitão, dr. em Direito, srta, Lenita Bar,

ges Lehmkuhl, dra, em Farmácia, sr. Regina Antunes

Maciel, dr. em Odontologia, srta. Doris Bruggrnann, dra,

em Farmácia, srta. Maria Josefa Waltrudes Michels, dra,
em Odontologia, sr. Alexandre Evangelista, dr. em Di,

reito.
'

A todos os meus sinceros agradecimentos e votos de

felicidades.
�o-

TEATRO - Com elegante cerimonia foi inaugurado
na manhã de segunda-feira, o Teatro Álvaro de Carva

lho. Sua Excia, o Governador Irineu Bornhausen e exma.

sra, ,Os Secretários 'do Estado. A imprensa falada e es

crita, representantes da nossa Gloriosa Marinha de Guer

ra e representações de outras entidades,
-

estiveram pre

sente a inauguração.

FRANCISCO JUl�UENA
Não dei apreço ao bem maior da vida

Quan,do' tinha esse bem em minha mão ...

Hoje que o perdi, vejo então perdida
.

A alegria do próprio coração.'
<,

Esse bem foste tu, ó Mãe querida,
Agora que o perdi, procuro-o em vão

Mãe, a minha alma triste, comovida,
Pronuncia teu nome ,�m oração.

,
'

Ouantas vezes, olhendo. o firmamento,
Busco em vão encontrar-te, em um momento,
Numa estrela a brilhar, mas, quando, quando?

, .,

Há uma estrela, que vejo da janela,
Quem sabe, não será, .sendo tão bela,
A alma ,de minha Mãe no céu brtlhando ...

A�nVERSÁRIOS

l�,

o pr8Z�I� d�" cear ....

eomFUID

.Ios prazeres
da vi,da,

de po.nta a ponta' o melhor �
,.

I
•••••••••••••••••••1

FIZER.4M ANOS ONTEM:
•

- menina Maria Glaciene

Dominoni, encanto do lar do

nosso prezado conterrâneo

Cap. Altair Domínoni e de

sua exma. esposa d. Irace

ma de Oliveira, Dominoni
- sr. Oswaldo Ribas, di-'

namico Representante Co

mercial
- jovem Newton C. Lis

bôa, filho do sr. Osni Raul

Lisbôa;
- menina Eliane, filha

do sr. Mário Santos, alto

funcionário. do Serviço Na

cional de Malária;
- sra, Alda Gomes da Si1-

va, esposa do sr. Oscar Da

masceno da Silva, abasta

do comerciante residente em

o Estreito;
- menina Júlia, filha do

sr. Antonio Pinto;
- Sra. Maria 'da Concei

ção Vieira, esposa do sr.

Júlio Vieira, alto funcioná
rio do Estado
- menina Normélia, filha

do sr. 'I'argino de Sena Pe
reira
- sta. Zenita Grans No

vack, residente em Canoil
nhas;
- sta. Miriam Jorge Ja

pur, filha do sr, Elias Ja

pur, negociante
- sta. Nilcéa 'Veloso, fi

lha do sr, Agapito Veloso,
funcionário do Serviço do
Patrimonio Nacional;
- sta. Maura de Oliveira,

filha do sr. João Florencio
de Oliveira e de sua exma.

esposa d. Catarina de Ol i-

Dr. LÁZARO GONÇALVES DE LIMA

DEZ RAZõES PORQUE SE DEVE LER A BIBUA

1 - Porque é o Livro 'único que Deus reconhece no

mundo .como regra de fé e prática.
2 - Porque é o espelho onde cada um pode ver o que

é o que dcevc ser.
.

3 � POl�Ue.::.é uma leitura que torna o lei-tor mais res

ponsável por sí e pelos outros.

4 - Porque é o único poder que consegue, pela graça

divina, despertar d arrependimento da alma pe-
cadora.

.

5. - Porque, é como o rogo, queimando a lenha má do

coração.
6 - Porque descobre o homem a si mesmo e ensina-o

a achar também a Deus.
7 - Porque é pão sadio que vem do céu.
S - Porque é Luz para, a vida diária, tanto dos jovens

como dos adultos.

AGRADECIMENTO E MISSA DE 7° DIA

Viuva Dalva Contí Felício 'e filhos, Dimas Campos So
brinho e família, (ausente), Féres Felício e família Ale
xandre Salum e família, Felipe Deppe e família. (a�s�nt'e),
Oscar Deppe e família (ausente), René Mappeli e família
(ausente), Hans Steimann e família (a�sente), Nicanor
Conti e família e Orduay Conti e família, ainda conster
nados com a Perda, irrepa.ravel de seu sem'pre.lembrado es

poso, Pai, enteado, filho, irmãos e cunhados agradecem a

todos que confortaram e cómpáreceram �o falecimento
de GIL FELICIO, e convidarn para a missa no proxnno
dia 9· ás 6% h.o�.as ,na Catedral Metr.opolitana' no altar do
Sacl"ado Coração de Jesus,

A todos que comparecerem, ànt.ecipa� sinceros agra
decimentos.

,

Vende-se uma- -easa sito a

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

tratar no local.

CASA M18cm.ANIA ••'l'Io

lJúlora .... lUto.. a.C• .&.

V�t.r. Valmu • DIaeae.

veira;

Senhores'Advogados
-

e

.

Firmas .do Inferior
o ESCRITóRIO "SÃ0 JOSÉ", instalado nestac capi

tal, propõe-se a resolver com zelo e pontualidade todo e

qualquel; assunto no Fôro em geral, em Repartições ou

Estabelecimentos, quanto a .encaminhaménto ou retirada
de documentos, legaliza'ção de firma.s, livros, contratos,
certidões, registros, etc. etc.

ESCRITóRIO "SÃO JOSÉ" - Rua Álvaro de Carl"
valho; 25 --;- FONE: 38-83 - FLORIANóPOLIS.

FAZEM ANOS, HOJE:

- sta. Jacyra
Uugaretti, prestimosa fun
cionária da Cruzeiro do

Súf; "":

- Sgt,
de Souza, do Exército Na

cional, servindo no 140 B.

C.;

SEAGERS
GIN

(DIGA SIGA)
••• nos lares e em

todos os bClI'es I

• •

D. CLARA 'LUZ
SILVA

Faleceu e'm Curitiba, dia

3 do corrente, após prolon
gados padecimentos, a exma,

sra. d. Clara da Luz
.
Sil'va,

esposa do nosso estimado
conterrâneo sr. João Maria

I Ferreira da Silva, alto fun

cionário aposentado dos Cor

reios e Telégrafos, que aqui
residiu longos anos, gran-

geando um vasto circulo de

amizades pelas suas elevadas

qualidades de espírito e de

coração.
A pranteada extinta deixou

os s'eguintes filhos: Iosmar,
Redator-chefe do Diário da

Tarde", que se edita naquela
éapital; Carlos, funcionário
do Banco do Brasil, no Rio
Grande do Sul; Aloisio, quí
mico-industrial; Francisco,
funclonário 'público e estu

dante; e, enteada, a srta.

Iracema Silva.
A' Família enlutada, na

pessoa de nosso prezado con

terrâneo, o O ESTADO apre

senta sinceras condolências.

•

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, Quinta-feira, g de Dezembro de 19554
o UTADO

Um �os 'i�eres estará �oie, frente a frente com o. ·Ianterna IG����it;:�::�:�md
.

LlDER DA TABELA JUNTAMENTE COM o FIGUEIRENSE, o ESQUADRÃO DO AVAl ENFRENTARÁ, HOJE, Á LUZ DOS1'&) ����o"�:�;i�. �,�:.
REFLETORES, O MODESTO "ONZE" DO TAMANDARt ULTIMO COLOCADO. ESTE ENCONTRO, MARCADO PARA A DL- 1 C,",u'�,até 58��.o,.
TIMA QUINTA-FEIRAr SOFREU TRES- ADIAMENTOS E HOJE ESPERA-SE QUE O BOM TEMPO PERMITA A SUA REAlI- COMPA:��kRAS D�

\

ZACA01ÁZARO BARTOLOMEU SERÁ O "REFEREE" DO EMBATE. ��m�r�;:�l�o;�e Arnoul

. ) Cine Noticiario. Nac.
Preços: 11,00 - 5,50.
Censura até 18 anos.

terriato, entram em campo
as equipes que lutariam em

busca de uma vitória.
Dada a saida pelo Inter

nato, este desde inicio m02-

trou-se mais" agressivo c

com um bom trs balho de
meia cancha conseguiu o

seu primeiro pcnto aos- 7
minutos, por intermédio do
"insider" Rubi com um Iul
minante sem-pulo.
Aos 9 minutos De Lucs

dá um ótimo passe em pro
fundidade ao ponteiro Gi,
berto que invade a área,
mas na hora "H" é tranca"
do por traz pelo zagueiro.
Reclamaram. os internos do
JUIZ, a marcação da pena
máxima, mas o juiz, fazendo
vistas grossas, nada assina-
lou. ..

Aos 17 minutos, houve
:As - 8hs.

1°) Atual. Atlantida. Nac,um ataque do Abrigo, no

qual Valci, num ti ro
"

in de- 2°) DA MESMA CARNE
- Com: Judy Hollydayfensável, iguala o marca-

dor. Não desanima o Inter- 3°) O MUNDO EM PE- -

RIGO - Com: James Winato, e aos 29 minutes, a.in- th
d d

. .

f M·' ymorea a primeira ase, ar- P . 8 4... ) d . I I reços. ,00 - ,00.cos, recenen o um passe re C tê 14Gilberto, marca o segundo ensura a e anos.

tento, que selaria a sorte do
....._...,.._,_.....-...-......•"..____

Abrigo. Com ataques de an.-

bos os lados, termina o pri- P Cmeirc tempo. Após o dea fOCara-se asa
canso regulamentar, voltari1 Fara alugar, procuro, com

No Returno os encontres ao.gl'aIT'.ítdo as duas equipe:3. urgência, casa com quatro
foram todos disputados 110 O Internato, mostrando-se quartos e demais dependên-

.

campo do Abrigo de Meno- superior na defesa, conse- cias.
res, tendo corno primeira guiu assim abafar todas ãs Dou preferência a casa
rodada o encontro Abrigo x esperanças da equipe con··f com pequeno quintal e sita
Tntel'nnto no qual este últi- tI'ária, que muito lutou para no centro ou em rua servida
mo decepcionando a torcida alcançar o êxito almejadc.. por ônibus.
que esteve presente ao gra- Caracterizou-se todo o s'�- Ofertas e condições por
mado S9 fleixou abater pelo gundo tempo da partida pe- carta a Paulo Preis,' Hotel
ftscol'e alto de quatro ten- la luta dramátJca entre as Majestic, até oito de dezem- 4.
tos a zero. duas equipes, sendo qld2 bro.

! .

A segunda rodada do re- uma, o Internato, lutava de
turno apresentou o encon- sesperadamente para man- ............................-.-. _-.-...........__

tI'O Abrigo x Austria em ter o placard, e a outra es

que o prirríeiro colheu uma bo�ava ataques sôbre ab··
facil -vitória pelo numeroso quee, para conseguir a vitS
escore de 6 tentos a 2. ria, .

o que nií"ü aconteceu,
Como terceira rodada de-I terminando a partida com o

veriam 'defrontar-se as equi- escore da primeira fase. E
pes .do Internato e Austrla, foi assim que os rapazes no
mas como este não compa- Internato do Colégio Cata
recetl o Internato ganhou os r:nense sagraram-se carn
pontos ficando assim junto peões absolutos do cerb
com o' Abrigo na liderança me, para ('levar o bom es·

da tabela. i;i "ito do futeb01 amadorifl-
-_._-_.._-

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

) Abrindo o referido certa
me realizou-se no dia 18 de

.

" setembro no Campo do Co-Néde Vitória, aquele es- deixou patente a sua extra- posteriormente do Avaí,

en-,
ao Uruguai disputar vários legio Catarinense o torneiotupendo malabarista gau- ordinária classe, como de- contra-se em Pelotas, de- jogos., m1ClO, sagrando-se cam-cho que em nossas canchas fensor do Figueirense e fendendo as cores do clube Transmitido o convite, peão o Internato, obtendo

que tem o nome da cidade. aliás dos mais honrosos, duas grandes vitorias, sen-
E dele o veterano Osni Sombra e Waldir telegrafa- do os escores de: 3x2 e 4xO,Gonçalves (Nízeta) recebeu rarn a Néde, dizendo que contra o Abrigo e o Áustria

há dias um atencioso tele- aceitarão, desde que sejam respectivamente.
grama, no qual pede trans- satisfatórias as condições Após duas semanas íni-
mitir aos jogadores Waldir, do clube pelotense.

Por AREÃO .JÚNIOR r 3°. DR. ELIAS MAN·SUR ciou-se o Campeonato com a
L do Avaí e Sombra, do Pau- O dificil vai ser conse-

<iI'� ELIAS, com Cr$ 10.500,00 realização do encontro In-
."""tI la Ramos, UIl1\ convite para guirem licença de seus clu- t t A trt 1Com :a realização da dê- 40. CLEUSA BEDUSCH-I, ," erna o x us na no qua o

esses "ases" da "esféra" f'a- bes para integrarem um clu- Internato obteve a vitóriacima segunda reunião ofi- com Cr$ 9.600,00 zerem parte da delegação do be de outro Estado numa
cial, passou a ser o seguiu- 50. DR. GASTÃO ASSIS, Sport Club Pelotas que irá temporada em outro país.

pelo placabrd d� 6 x 4d, numte o movimen'to estatístico, com Cr$ 7.200,00 encontro em disputa o cu

jo resultado fez jus ao qua-até o quinto lugar, entre os Devemos salientar que a

jóqueis; proprietários e tr&.- posição de honra, ocupada dro que mais conjunto apre-

NOTICIAS DIV
---..... sentou.tadores : pelo nosso amigo, sr .. ' Ce- .

ERSASJÓQUEIS cíli.o Bernardino, é bastante .
A segunda partida reali-

10. MILTON SOUZA, com expressivo, pois êste senhor zou-se ainda no campo dos

14 vitórias e 9 segundos lu- possui apenas um animal - De Tampa (Flórida) no próximo ano, ta1 como
Bambusais, com o prelío

O
.

1 Abrigo x Austria. Após. umgares; (Bola de mo), e com ê e informam que veio a falecer acontece no futebol paulís- .

20: NOÉ SANTOS, com conquistou a quantia acima em consequência de urna ta. primeiro tempo bem dispu-
14 vitórtas e 8 segundos lu- especificada. hemorragia cerebral, o peso _ Todos os finais dos pá- I �ado, o p�acar� a�u�avaVu�
gares; -0-- meio-médio Fernam King, reos do Campeonato Brasi- i ento par a fca a Oa o. eio

30. CAPITÃO, com 8 vi- TRATADORES que na última semana per- leiro de Remo serão filma- i
a segu�da ase. s .rapazes

tórias e 16 segundos luga- 10. CECíLIO BERNARDI-, deu por nocaute . no 90 d f' d it dúvíd
do Abrigo bem orientados

os a im e evi ar UVl as
pelo Irmão Vitor fizeram

res; NO, com 15 primeiros e 10 round, para Peck, tendo si- quanto aos vencedores. Essa
uma tremenda pressão na4°. JOSÉ SANTOS, com 4 segundos lugares; ! do transportado sem senti-. foi a resolução tomada pe- área contraria e assim con-vitórias e 3 segundos Iuga- 20. BERNARDO BOEL, dos para o hospital. lo Conselho técníco da C.

res; com 14 primeiros e 13 se- _ Waldemar Santana lu- B. D., segunda-feira, visan- seguiram estabelecer o ele-

50 (E t d ) M' d 1 t
'

t H Ii d
..

f'
- vado placard de 5 x 1.

. umpa a os armo gun os ugares; ara novamen e com e 10 o a maior p.er erçao par,a .0 Pela terceira e últimaSá e Arní; ambos' com 2 vi-] 3°. MARINO SÁ, com 5 Gracie, a quem já venceu certame nacional do proxi- . •

tórias e dois segundos lu�·. primeiros e 5 segundos lu- êste ane, e com o Sobrinho mo dia 18 na Lagôa Rodl'i-I rodada do t�rno, defronta-
.' .

ram-se Ahrígo e Internato,gares. gares; deste, Carlson Gracie com .go de Freitas. .

I I t tC d b 40 EV \ T DO CASCAES t t
.

H' à

t d 1
no qua o n erna o apre--omo se pol e o servar, .!. h..u , quem empa ou pos error-

t.

-

oJe,.a ar b. Pte o ce_r- sentando maior volume deNoé Santos, que dísparâra com 4 primeiros e 1 segun- mente. ame carioca, a er-se-ao -. .

na frente na penúltima reu- do lugar; - O Fluminense joga ho- Portuguêsa e São Cristóvão. J.ogo,.: c��heu lum es�ag�do-nião, foi alcançado e ultra- 5°.- LEOPOLDO SAN- je à tarde em Vitória, con- Sábado jogarão Flamengo e r� v1dtoI31a PIe o esc�ledc as-

d Mllt S DER 4" 6 t
.

t d V't" 01' domí h
,SlCO e a ,mostIan o as-

passa o por 1 on ouza, o ,com prrmeiros e ra o conjun o o lona arra e no ommgo avera. .

qual leva de vantagem, ape- segundos lugares. F. C. as seguintes disputas' Ban
sim os pupilos do Pe. Roque

" .'
-

S. J. serem os principeisnus um segundo lugar. A luta pelo pôsto de hon- - O Vasco acaba de pro- gu x Vasco, Flumlllense x
concorrentes ao titulo.

. '·-0- ra, entre os tratadores, con- pôr na 'àssembléia da F. M. Bonsucesso, América x Ma-
·PROPRIETÁRIOS (Prê- tin�la acirra.da,q pois com F. o regime de acesso e des- dureira e Canto do Rio x

mios ganhos) as duas vitórias consegui- cesso para o Campeonato Botafogo.
10. CECíLIO BERNARDI- das por Bernv.rdo Boel, na

NO, com Cr$ 16.700,00; última reUlllao, periga a

20. Dr. ALFREDO CHE- situação de Cecílio Bernar
REM, com Cr$ 11.400,00;

,

dino.

o TURFE EM REVISlA

�
..__......_••-__-._--••--••--...---....-------••----.-••---••_._-_-_,,_-_....._. r... _ •

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

CA_RAVANA 2 X PIONEIROS 1

Seohores Comerciantes
e lodus_riais

o Impôsto de Renda pago sôbre o lucro rea1, �'pura
do pela escrita comercial, é mais justo do que o calcula
do pelo l�cro presumido, com base na escrita fiscal. Pa
guem

-

somente o impôsto devido, encarregando o nosso

Escritório da feitura das suas escritas. Aceitamos tam
bém escritas atrasadas.
ESCRIT.óRIO CONTÁBIL-IMOBILIÁRIO PERÍWNE

Rua Deodoro, nO 11 -- Caixa Postal nO 355-
"'one nO 3222 - Florianópolis.

Defrontaram-se domingo termédio de Tosinho. Vol
no gramado. do Tiro de ta a dominar técnicamente o

Guerra 40,'as equipes do Ca- Caravana é Carlos num chu
ravana e do Pioneiros, vin- te sensacional, aos 39 minu
do a finalizar o prélio com tos, obtem o gol da vitória,
a justa é merecida vitória entre aplausos da torcida do
do primeiro, por 2 x 1. clube presidido pelo espor-
A partida agradou em tista Tiago Silva.

cheio ao público presente. Os quadros obedeceram
No-lo tempo os dois conjun- f às seguintes formações:
tos equilibraram-se nas CARAVANA José;
ações, tendo as duas defe- Waldo e Nizio; Norton, Aço
sas brilhado corno poucas e Rosa (Odilon); Carlos,

•
vezes, a julgar pelo marca- Culica, Po, Alípio (Sapinho)
dor em branco. e Tinho.
Veio o periodo final e o PIONEIROS - Antônio;

Caravana passou a jogar Tosinho e' Ivan; Wille, Pul
melhor, tendo Tinho, aos 25 ga e Monteiro; Aldo, Aní

minutos, numa clássica jo- zio, Cabano, Josué e Calico.
gada, aberto a contagem. Arbitragem excelente de
Reagiu o Pioneiro, empatan- José Silva.
do, aos 30 minutos, por in- PrelÍ1;ninar: ° x O.

REPRESENTACOES ARMARINHOS
, I

cartas para José Delgado à Caixa Postal, 15.880.
Aceito representações para a praça de São Paulo,

Expresso Florianópolis LIda.
.

.- --

.;,

Transporte de cargas em geral entre
.

FlORIANOPOLlS� CURITIBA E SAO PAULO,.............................................

�� .

.

• "

COM VlAGDTS DIB&TAS I: PI:BMANENTE� EII-CAB&OS P&OPIUOI 'OSCAR (2), lANDO E�PEDRO DAVID;- OS
ARTILHEIROS DE DOMINGO JJLlA�: CUIIITl1IA I'ILIAL: BJ.O PAULOMATRIZ: I'LOBIANÓPOLI&

Escritórto:
Rua Padre Roma 50 - Terreo

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n.ll1

rones: 2534 - 2.535
Oaixa Postal, 435
End. Telegráfico:

Sandrade e Transpolls
-O-

Visconde do Rto Branco
(112/11)

Annlda do "ado 1_1'71
Oscar por duas vezes O. Gerson, sem dúvida, o

burlou a vigilância de Le-' ponto alto do quadro ven

lo, enquanto que Lando e cedor e titular do último
Pedro David fizeram os Selecionado Catarinense, foi
restantes gols na sensacio- expulso do gramado, quasi
nal pugna efetuada do- ao finalizar o jogo, por ato

mingo, na vila de Henrique de indisciplina. Foi muito

Lage entre o conjunto local elogiada a ação enérgica de

do Imbitnha e do Paula Ra- Gerson Demaria na arbitra

mos, desta Capital, vencida gem db intermunicipal de

p('!os interioranos por 4 à domingo.

Telefone: 17-10-11
-relerane 1111

J!:ndereço TelegráfiCO
Santidra e Transpol1a

-O-

São Paulo - Capital - SI-.
:lndereço Telegráfico:
Bandrade e Transpolla

-o-

(AI�nela n. 8.e de lanelro • e.. Belo Romonte eo.. trtfe,o ..'t•• aM
110 P.w •••• ",rlla d. Trana,."" _ai O...... 8/A.)

l!l�S I_N !. .� �

As - 8hs.
Alan LAI)D - Jean AR

THUR - Van HEFLIN em:

OS BRUTOS TAMBEM
, AMAM
technicolor

No Programa:
Reporter Na Tela. Nac.
Preços: 10,00 :-- 5,00.
Censura até 14 anos. ....

.

De comum
' acordo resol-

i ru_.véu-se que. � partida de de- I••.••!sempate sena realizada no _._ __

campo do Colégio Catan-I As =-;hs.
nense, sendo que

:

o Abrigo
apresentaria o juiz. Sensacional Seriado Com-

pleto em 13 Eps.Ante as duas numerosas
torcidas, a do Abrigo e IIl' SUPER HOMEM· X

HOMEM·ATôMICO
No Programa:
Cine. Reporter. Nac,
Preços: 8,00 - 4,00.
Censura até 14 anos.

As - 8hs.
Gene BARRY - Lydia

CLARKE em:

.CIDADE ATôMICA
No Programa:
Vitória Eilmss. Nac.

Preços: 10,0� - 5,00.
Censura até 14 anos.

Vende-se
Uma casa de madeira

pintada a óleo sita á Rua
Lauro Caminha M(;!ira 6u.
Estando a mesma desocupa
da.
Tratar na Prefeitura Mu

nicipal com o sr. Mânoel
Dias.

I O time campeão formou
'coma a seguinte constitui
ção:
Vítor; Mil"l e Arilton;

Dilson, Jair e Eloy; Gilbe�
to, De Luca, Marcos, Rubi e
Miloca.

Aluga-s.
Aluga-se perto do centro,

uma SALA AMPLA para
escritório

.

ou consultório,
com entrada independente..

Uma GARAGEM de mate
rial, tamanho bom. Tratar a
rua Nereu Ramos 26 entre
8 e 9 h. de manhã e 1 e 2 h .

GISO- de tarde.
. lli.... :- �:,:,,"=..-_;77-•

Tomaram pade ainda n.�s··

ta grande campanha do In
ternF.to 03 segu'ntes: André,
Emerich. e An:lcleto.
Colaboração de

LUCA.
,_ "J;·.....:�,r·.--

CLUBE RECREATIVO "6 DE JANEIRO"
- ES TR E I TO-

.

- Dia 10-12-55 - sábado - ás 22 horas monumental
festa denominada FESTIVAL "RON MERINO".

- Reserva de mesa:_s desde já com o Sr. Lídio Silva.
- Convites na secretaria do Clube.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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QUINTA.FEIRA� 8 DE-DEZEMBRO

A água que eu lhe der será nêle uma fonte a jorrar para
a vida eterna. (João 4:14). Ler João 4:7·14

A água é essencial para a sobrevivência de nossos

corpos físicos. Cristo usou esta figura de linguagem ba

seado numa necessidade universal e vital para falar ii

mulher samaritana junto ao poço de Jacó.
Assim como tôda a vida, ou tem água ou morre, as

sim a humanidade, ou tem um Salvador ou perece.

Nós, seguidores de Cristo, temos o dever sagrado de

fazê-lo conhecido de tôda a criatura em qualquer parte
do globo. Somos' impelidos pelo amor de Cristo a anun

'.dar o seu amor, a sua misericórdia e a sua bondade pa-.
�- ra que outros tenham o privilégio de gozar da vida eter-

11a. Que privilégio e honra é trabalhar por nOSl;!O Senhor!

Façamos os outros cônscios da existência desta água qu�
jorra para a vida eterna.

Para que tenhamos a verdadeira fraternidade no

mundo, temos qUe trabalhar por fé e amor, e estar dis

postos a sacrificar-nos no seu serviço. Cristo terá que

ser universalmente amado antes que a verdadeira f'ra

tcrnídade reine e sua missão seja cumprida no mundo.

ORAÇÃO
Que.l,·ido Salvador da humanidade, que teu espírito

seja sôhre nós, Guia-nos por tuas veredas, ensina-nos a
.

tua maneira de viver. Ajuda-nos a fazer-te conhecido de
todos os, homens. Sê conosco enquanto oramos: "Pai nos,
soo que" �stás nos céus. _. Amém".

PENSAMENTO PA�A O DIA
.

Fazer a vontade do Mestre exige o concurso de .tôda
a minha fôrça de vontade.

SALLIE G. CURRlE (Arizona)
SEXTA·FEIRA, 9 DE DEZEMBRO

O meu reino não é dêste mundo. (João 18:36). Ler

r João 18:33-38.
ÊSTE mundo no qual os homens lutam pelo que que

rem não é o único mundo, Há um outro mundo no qual o

amor, o perdão e a cooperação prevalecem. Jesus perten
cia a êsse outro mundo. Êle procede-dêle e maravilhosa-

� mente trouxe consigo o·seu espírito a êste mundo peca
dor. Êle vivia num m�ndo de amor -e paz, mesmo quando

. o nosso mundo odiento, maldoso e assassino conspirava
pá:t;_a levá-lo à morte de cruz.

_',' O. ínterêsse de outro mundo não era um meio de fu

gii' à horren da realidade ele nosso mundo perdido. Era
'antes uma guerra de vitória e de poder redentor. Êle
combateu o pecado e os males que atacavam o homem pa
ra que êste se libertasse.

,

Cristo abriu para nós o caminho que conduz a êste
adorável outro mundo. Disse êle aos seus amigos: "A
minha paz vou dou, não como o mundo a dá", isto é, não
em consideração ou como recompensa por qualquer mé

rito. Deus nos dá a graça de aceitar a sua dádiva de paz
e entrar neste outro mundo de amor perdoador e reden
tora tooperação.

Qaal é a nossa dose de gratidão a Jesus? Qual é a

\..�-âp'fécj�lçao, q_tfe-TefilM: ptt-S"tla missão entre nós? - .

, ORAÇÃO
, Oh. Deus, agradecemos-te a promessa de que os rei,

nos deste mundo se tornarão no reino de 110SS0 Cristo.
Usa-nos 110 teu serviço para alcançar este fim, para que
teu nome seja glorificado. Em nome do Redentor. Amém,

.

PENSAMENTO PARA O DIA
Somos participantes do reino que não é deste mundo,

WALTER E. WOODBURY (New Iorque)

Indústria e Comércio de
.,

'

Madeiras S. 8.
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCA'ÇÃO
Pelo presente, são convocados os senhores acionistas

para se reunirem em assembléia geral ordinária, às 14

horas. do dia 20 de dezembro do corrente ano, em nossa

sede social, à rua Blumenau nO. 170, sobrado, nesta ci

dade de Itajaí.
ORDEM DO DIA:

10) Discussão e aprovação do balanço e documen
tos relacionados dom o mesmo, reterentes ao

exercício encerrado em 30 de setembro próximo
findo.

20) Eleição dos membros do Conselho Físcal.

30) Outros assuntos de interêsse da sociedade.

Itajaí, 5 de Nóvembro de 1955.

Leopoldo Zarling, Diretor.
Emílio Alexandre Sada, Diretor-Adjunto.

A VISO
Acham-se à disposição dos senhores acionistas no

escritório da firma, sito à rua Blumenau nv. i70, sobra
do, na cidade de Itajai, dltote Estado, os documentos de

que trata o art. 99, do decreto-lei nO. 2.627, de 26 de se

tembro de 1940.
Itajaí, 5 de Novembro 'de 1955.

Leopoldo Zarlíng, Diretor.
Emílio Alexandre Sada, Diretor-adjunto.

Retardada a publicação pOT falta de espaço.
.-----------------------------------

VENDE-SE
UM TERRENO COM 7.000m2, uma casa dema

deira em bom estado de conservação sito no Pantanal
sub-distrito de Trindade, retirada da estrada 150m.

Tratar na mesma ·com o prop�'ietário ou com Manoei

Martiris, em Trindade.
�----.e--.----.-·---·--··-···---··---···-�-

PartIClPaçaÕ"'-
DR. ISAAC LOBATO FILHO E SENHORA, PARTICI

PAM AOS PARENTES E, PESSõAS AMIGAS O NASCI

MENTO DE SEU FILHO'RlCARDO OCORRIDO A 3 DO

CORRENTE, NA MATERNIDADE "DR. CARLOS OOR
REA", NESTA CAPITAL,

Florianópolis, Dezembro de 1955

CA�SA
Vende-se a rua Presidente Coutinho, 85, recente

mente construida
PREÇO. CR$ .. 750..0.00,00.

DESMENTIDO'
RIO, 6 (V. A.) - "E' ine

xata a informação, Não rea

lizei qualquer "demarche"

nesse sentido � declarou o

sr. José Augusto, excleputado
potígar, desmontíndo o no

ticiário dhuigad;) segundo a

qual teria procurado o sr,

Café Filho para obter sua re

nuncia. E aCl"esl:enton: Visi

tei o sr. Café Pilho na qua

lidade de seu antigo) mestre

e de seu velho amigo. Estou
retirado da vida partadáría e

recuso-me a tratar de políti
ca, Pode desmenur a infor

mação, repito ..

LANÇADO O MAIOR
PETROLEIRO DO

MUNDO
BARROW-IN -FURNESS,

Inglaterra, 3 (U. PJ - On

tem foi lançado o maior pe
troleíro do .mundo, o "Spyrós
Nlarchos", de 47,750 tonela
das, O navio-tanque foi cons

truido nos estaleiros de "Vi
ckers Armstrong" para a em

prêsa de navegação do mag
nata grego, Savros Niarchos.

O navio operará sob bandeira

grega e transportará petróleo
do golfo Persa pana as refi
narias da Inglaterra. Mede a

nave 230 metros, tem motivos
nave 230 metros, tem motores
com 20 mil HP e terá veloci
dade máxima de 17 nós por
hora.

AS MEMÓRIAS DA
DUQUESA DE

, WINDSOR
NOVA IORQUE, 3 (U. P.)

- A duquesa de Windsor es

colheu para título de sua au

tobiografia. "O coração tem
suas razões", Anunciou o tí
tulo do livro antes de embar
car de volta .a Paris, onde
se acha o marido. A duquesa
recentemente firmou acordo
com o editor Cleveland Amo

ry: As suas memorias vão ser

publicadas primeiro em sé
rie, na revista "McCall's", em
março, e depois serão reuni
das num livro em setembro
do ano 'vindouro.

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

nheiros, Estreito.
Tratar

-

diáriamente na

mesma.

HOJ E NO PASSADO
7 DE DEZEMBRO

.',

"i1" ,iI'},.'\�)�;'·rJ:.'"
A data ele ontem recorda-nos que:

as tropas holandesas
e Arciszewsky tinham
fortificados a pequena

.

em 1634, ao amanhecer,
'dos Coronéis Schokoppe
construido três postos.
distância de Cabedelo;
em 1822, no Rio de Janeiro, quando regressava
de Minas. Gerais, onde fôra em comissão da Ma

çonaria para promover a aclamação do Impera
dor 'D. Pedro I, foi preso Januário da Cunha

,Barbpsa;
.

em 1825, no arroio de, Conventos, o Coronel Ben

to Gonçalves da Silva com o Tenente-coronel Bo
nifácio Caldeira, atacou e dispersou uma Divi

são de Orientais do Coronel Inácio Oribe, que

.perdeu 44 mortos e prisioneiros e uma, bandeí
ra ;
em 1828, partiram de Montevidéu para o Rio de

Janeiro as Fragatas "Ipiranga", Corveta "Ca-

, rioca" e outros navios menores, conduzindo o

Batalhão do Imperador;
em 1833, foi instalado o Município de Pôrto Be

lo, neste Estado;
em 1840, o Presidente do Rio Grande do Sul, Al
vares Machado, rompeu relações com o Chefe
da Insurreição Separatista daquela Provincia;
em 1840, no Rio da'Janeiro, nasceu José Ricar
do Pires de Almeida, que veiu a falecer em 24

de Setembro de 1913;
em 1941, sem prévia declaração de guerra, du
rante a Segunda Grande Guerra, os japoneses a

tacaram Pearl Harbour.
-0-

8 DE DEZEMBRO

A data de hoje recorda-nos que:

em 1623, o Conde de Bagnuollí levantou o assé
dio ao Forte de Orange, regressando ao Arraial,
por ordem do General Matias de Albuquerque
Maranhão;
em 1688, em Lisboa, faleceu'o General Pedro

Jacques de Magalhães (Visconde de Fonte-Arca

da) e que, em 1654, como comandante da frota
da Companhia de Comércio do Brasil, cooperou

para a capitulação de Recife e expulsão dos ho
landeses;
em 1800, o "Triunvirato" exercido pelos Tenen

te-coronel José da Gama Lobo· Coelho d'Eça, A
leixo Manoel Catetano e José Pereira da Cunha,
entregou. o Govêrno da Província de Santa Ca
tarina ao General Joaquim Xavier Curado, que
governou até 5 de Junho de 1805 deixando hon

rosa memória de sua administração;
em 1875, foi colocada a cumieira no edifício da

Alfândega de Florianópolis;
em 1893, a vanguarda da Divisão do Norte, sob
e comando do Major Aqtônío Tupi F. Caldas, a-

.tacou a cidade de Itaja í, onde estavam as forças
fed'ê1":'âlistas; .' -. -

•
- .'

em 1941, a Grã-Bretanha e Estados Unidos de

claram guerra ao Japão.
André Nilo Tadasco

Preguiça e fraqueza
VANAD'IOL

MOCAS DESANIMADAS t
HOMENS SEM UiEftCIA.

Não é sua culpa t
,

E: a fraqueza que o deixa cansado, p�lido,
com moleza no corpo e olhos sem brilho.
A fraqueza atrasa a vida polque rouba

as forças para o trabalho.
VANADIOL

• aumenta os g I o b u 1 os sangui!leQS e'

VITALIZA o sangueenfraquecido. E' de -gosto delicioso e pode
ser usada em todas as idades.

EMPRÊSA FLORIANóPOLIS SIA

Administração e Transportes
ASSEMBLÉIA GERAL OR'DINÁRIA

Ã. V I S'O
Pelo presente, ficam convidados· os senhores acio

nistas desta Sociedade a se reunirem em assembléia ge
ral ordinária, a ser realizada no dia 22 de dezembro do
corrente ano, às 20 horas, na séde social, à Praça 15 de
Novembro n? 11, nesta. Capital, para deliberarem sôbre
a seguínte :

. ORDEM DO DIA
10 - Eleição da diretoria
20 - Eleição do Conselho Fiscal para o exercício

de 1956 .•

Florianópolis, 5 de dezembro de 1955
Ass. Aldo Rocha - Diretor Presidente
" Darci Xavier Fortunato - Diretor Gerente

Vende-se
Sala de Jantar, composta de mesa, eláatíca, fi ca

deiras" balcão e .cristaleira.
Ver e tratar no Cabo Submarino, Rua Joã:o Pinto 26,

com a Gerência.

Particioacão
ROBERTO PIAZZA

-8-:-
OLGA Sf'\NTANA PIAZZA

participam aos parentes e pessôas. de, &ua� l1elações,
o nascimento de sua tUha M A R I Z E T E, ocorrido dia
ff do co.frente na Maternidade "Dr. Carlos Corrêia".

BORDADOS A MAO
Ensina-se na Rua Felician!> ,Nlln,es Pires 12.

PELOS CLUBES

CLUBE RECREATIVO"6 DE JANEIRO'�
ESTREITO

Promete revestir-se do maior brilhantismo a

noitada dançante .que o Clube Recreativo "6 de

Janeiro" tem programada para 10 do, corrente,
com início ás 22 horas, . sob a denominação de

"FESTIVAL RON MERINO".

Trata-se como já dissemos em nota anterior,
de uma festividade que contará com a colaboração
de Bebidas Merino S. A., representada nesta praça

pela firma Germano Stein S. A. da qual é esforça
do gerente o Sr. Elpidio Machado.

Dentre as atrações, podemos citar .um _"&hO\y"
com a participação de jovens frequentadoras do
apreciado Clube, além da colaboração de elemen
tos do Rádio Ftoríanõpolítano.

Não alimentamos dúvidas sõbre o êxito da
festa programada e vamos até ao prognóstico de

que, a stmpátfca sociedade do Estreito, viverá uma

de suas grandes noites.

CASAMENTO
Religioso com efeitos civis

RIO, 6 (V. A.) - Casaram- celebração no pretoria.' 03
se, sábado, a srta. Maria Te- noivos foram os 'primeiros a

rezinha Saião Lobato e o [or- usar esta norma de casa

nalista Antonio Carlos Amo- mento e o fizeram em homo
rim, ambos natural desse Es- nagern ao padrinho do noivo,
tado. O casamento apresen- o ex-deputado' e ex .. ministro
tou uma singularidade: os ela Justiça, sr. Adroaldo Mes
noivos casaram somente no quita da Costa, que foi o au

ato religioso, que, depois, se- tal' da lei que concede [1,1) ca

rá transcrito no registro civil, sarnento religioso os ereítos
tendo os mesmos efeitos da cívís.

Você sabia quel • •

'�.
".-.....I�...�

SEMANA DA BIBlIA
A Sociedade Bíblica do Brasil, fundada 'em 1948, apre

sentou-se mais uma vez para commorar a Semana da Bí
blia, a partir de ontem, culmingndo com o Dia Universal da
Bíblia, no próximo domingo, dia 11. Nos seus sete anos de
existência a Socioedade já distribuiu mais de dez milhões de
volumes das Escrituras Sagradãs, compreenelendo Bíblias,
Novo Testamento e Porções, âiblicas, '

A União de Obreiros Evangelicos está elaborando um
vasto programa comemorativo à Semana e ao Dia ela Bí
blia, incluindo .a solenidade principal no Dia da Bíblia n

próximo domingo, dia 11, quando será feita uma gr�nd�
concentração pública, no Clube 15 de Novembro (ex-Demo

crat�) � P�aga XV de Novembro, nesta Capital, com gran
de dístríbuíção de volumes do precioso Livro.

�--- --------------------�-----------------

-0-'

Vende-se
Uma casa de madeira, medindo 6x9 com bôa instala

ção, água bôa a três passos da porta, terreno medindo

972,90m2,. esquina. Sito à rua José Maykot, fim da reta
ele Barreiros.

'I'ratar ná mesma com JUVENTINA 'COELHO.

LIRA JENIS CLUBE
PROGRAMA DE DEZRMBRO

'

Dia 8 - quinta-feira - Grandioso Baile de Forhta
tura dos Bachareiandos da Faculdade de
Direito. InauguraÇião das novas instala.
ções do clube. As 23 horas - Traje a
rigor.

Dia 10 - sábado - Soh'ée de Formatura das Nor
malistas. As 22 horas

Dia 11 - domingo - Soirée de' Formatura das Gi
nasianas do Colégio, às 22 horas.
domingo - Tradicional Sobée Elegante
de. Natal - Ornamentação a caráter. Sor-

. telO de premios. Escolha 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 l·igor.
Nas soirées dos dias 10 e 11 somente po.
ded:iQ entrar os que tiverem convite.

Dia 25

NOTA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Empreza ROdoviária" Rio-Negro-Curitiba·FLORIANO'POLIS - LAJES tradas, dr. Felt� Schmiege- Estavam presentes além
- UMA FES'rA DE CON- low, Diretor dá,.Divisão Téc- dos já mencionados, os srs.

GRAÇAMENTO ENTRE AU nica do Departamsnto de Es- Mario Bianchini, da Empresa
TORIDADES, EMPREZARIOS tradas ele Rodagem, dr. OUo Auto Viação Catarinense (A
E IMPRENSA FALADA, E Entres, Diretcr de Obras PÚ- gentes nesta Capital do Rio

ESCRITA llicas. � outros convidados Negro-Curitiba), sr. Albino
• especiais. Olívsíra, Diretor da Divisão

Com a presença de muitos 'Agradeceu a homenagem o Especializada de Transportes
convidados teve lugar no Bar dr. otto Entres que felicitou Coletivos da Diretoria de Es-
"BAMBÚ", a' Rua Tenente .

t'

a Empresa por es e empreen- jtradas de Rodagem; João S.
Silveira, com início às 18 ho- dimento ,e o cronista Jorge Cascaes, Chefe da Secção do
ras, a mui agradável e cor- Cherem, Redator da Resenha Pessoal do D. E, R.; Alcides
dialíssíma festa de congraçá- J -7 da Rádio Guarujá em no- Elpo, da E. A. V. Catarinen
menta com que o .sr. Gilio me dos demais convidados.. se; Ernesto Muller, represen
Carotta, Superintendente d\l. ,••••••••ti•••••••••••• tante comercial; Adalberto
Empresa Rodoviária Rio Ne- Tabalipa, Pedro-Amaro, Odí
gro-Curitiba, Ltda., ofereceu DR. CHISTOVÃO N. 10n Cardoso, Jorge onerem,
por motivo da inauguração PIRES Lottar Schiefler do Jornal "A
de sua nova, linha Florianó- Gazeta" e Antonio Sbissa,
polis-Lajes. No Gabinete do dr. Joel

deste Diário.
id íntí VI'el'ra de Sousa, Diretor' Re-Foram servi os uma m -

Está assim Flol'ianópolis e
nídade de salgadinhos, frios gíonal do D. C. T., foi pres- o Estado de parabsns com a

Por motivo da nomeação senso· de honra 'e justiça, com cervejas, guaranás e tada uma homenagem ao co-
inauguração de uma nova li

do sr. Amaro Pedroza para presidiu a Caixa Economíca' Ron Metino findando com lega, dr, ohrístovão Nunes nha de onibus entre a Capi-
a presidencia do r. A. A. a Federal de Pernambuco. champagne. �:r��:u��aa��a;:r��!�tro� pe- tal e Lajes, muito proporcío-
Assembléia Legislati'Va de A nenhum de nós, membros Fazendo a saudação em nando ao-comercio e ao povo
Pernambuco aprovou, por desta Assembléia, é desco- nome daquela Empresa falou Usaram da palavra o dr.

em geral um meio mais facil

unanimidade, a seguinte mo- nhecida a personalidade ílus- o sr, Gilio Carotta que dís- Joel Sousa, oferecendo um de ,comunicações, sendo as

ção: tre elesse pernambucano age- se das razões e da satisfação rico anel de formatura, dois viagens feitas em conforta-
'R REO· f' da Empresa com mais esta pesos de bronze e um artis- veis e modernos oníbus,, EQUE M S que, OUVl- ra distinguido com a con I-

do o jllenário seja dirigido ança do governo Nereu Ra- linha, mostrando-se um per- tíco tinteiro de alabastro, Este Jornal muito agradece
mm voto de congratulações ao mos .

feito ca'valheiro, cortez, dís- oferta de todos os servidores as atenções com que foi dís
Exmo. Sr. Presidente Nerau l' Além do mais o dr. Amaro tinto e sobretudo muito fol- do D. C. T., agradecendo o tínguído o ssu representante
Ramos pela nomeação do dr Pedrosa pertence ,a uma das 'gazão. dr. Christovão Nunes Pires, e formula os melhores votos
Amaro Pedrosa para a presí- mais' tradicionais famílias do S. s, disse que éra com que disse .da comoção' que se de felicidades e prosperída
dencia do Instituto do Açu- Estado, família que até on- imensa satisfação que via a acha possuído naquele mo- des a Empresa com o estabe
car e do Alcool. . tem se representava nesta inauguranão da linha Lajes- menta em que recebia as lecimento de mais este em-

'1
. ,

l' l' d pla magníficas' lembranças deJustificação . Assembléia por uma das mais F orlanopo IS, igan o o -

preandímento.
lt f ílítando o· maios seus amigos e coleaas.O dr. Amaro. Pedrosa, ora brilhantes, cultas e generosas na o e aCll s �

nomeado para presídente do figuras da atual geração po- de comunicações. Muitas palmas coroaram

Instituto do Açucar e do AI- lítica pernambucana. hoje Estavam presentes os drs. ambas as orações e seguiram

cool, é uma das mais expres- com o mesmo brilhantismo, a Antonio Siqueira, Diretor Ge- os cumprimentos dos nume

stvas e tradicionais figuras mesma serenidade e a mesma ral do Departamento de Es- rasos funcionários.
da vida publica do nosso Es- decisão enaltecendo Psrnam
tado. buco no Parlamento Nacío-

CLUBE DOZE DE AGOSTO
.GRANDE BAILE COM A APRESENTAÇÃO DA

RAMOSA ORQUESTRA "CASINO DE SEVILHA"
E O CANTOR "CARLOS GALHARDO".

SEXTA FEIRA, A'S 22 HORAS.
HORARIO: DAS 8 A'S 11 HORAS, PARA AS

VENDAS DE MESAS NA SECRETARIA DO CLU'=
BE DOZE - PREÇO: 300,00

-

Florianópolis, Quinta-feira, 8 de Dezembro de 1955
...

. MOCAO ·DA ASSEMBLÉIA
,

PERNAMBUCANA

nais - o nosso ex-colega A

maury Pedrosa.
Por todos oestes motivos es

tá justific,ado.o voto de con
gratulações.
Sala das Sessões, em 29 de

novembro de 1955.
••••••••••••••••••••••

Em todos 'os cargos publí
eos que foi chamado a exer

cer deles saia mais enalteci
do pelo senso de honra e de

justiça que orientou sempre
a sua vida publica como a

privada.
Iniciando a vida no Mi

nisteria Publico, o dr. Amaro
Pedrosa passava à Magistra
tura, notabilizando-se desde
cedo como um dos mais ilus
tres e respeitaveis homens
daquelas duas carreiras.
Em seguida era chamado

para exerCer a Sub-Procura
doria dos Feitos da Fazenda,
cargo este que continua em

disponibilidade.
"

Na vida política foi secre
tario da Justiça, destacando
se pela serenidade em epoca
cÓnturbada da história do
nosso Estado.
As qualidades demonstra

das incontestavelmente pe10
dr. Amaro Pedrosa em toda
a sua vida pública, le'Varam
no a ocupar o alto posto de
Interventor federal do s'eu

Estado, marcando um perio
do de paz e harmonia.
Alguns anos o novo presi

dente do Instituto do Açucar
e do Alcool, com o mesmo

PRECIPITOU-SE
SALZBURGO, Austria, 7

(U. P.) - Um imenso alaúde
precipitou-se ontem, pelas
ladeiras do monte Grieskogel,
de 2.750 metros de altura, se
pultando 15 operários que es

tavam construindo um ,leito
d'e concreto .para' uma que.
brada da montanha. Até a

gora só foram retirados 10.
cada!veres.
.....................'

DR. OSMUNDO W.
DA NOBREGA

Aniversaria-se hoje o nosso

prezado e distinto patrício
dr. Osmundo Wanderley da

Nobrega, 'eminente e precla-
1'0'- Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral e Juiz do
calenda Tribunal de Justiça
dêste Estado,
Magistrado íntegro e culto,

o ilustre aniversariante con-
_--- quistou lugar destacado nos

FOLHINHA meios intelectuais, pela sua

Por gentileza de Ulyssea, eloguencia e. elevada capaci
Gentil & Cia. Ltda" estabe- dade, sendo a oportunidade
lecidos à Rua 7 de Setembro, de hoje motivo sobejo para
13, nesta Capital, com casa I que, amigos e admiradores,
de auto peças e acessórios' patenteIem o elevado gráu
para automóveis, pneus e de estima que goza o aniver-
câmaras, recebendo folhi-' sariante. ,

nhas para o próximo ano, O ESTADO apresenta ao,
por cuja gentilezil muito a-. ilustre ani1versariante os mais
gradecemos. respeittsos cumprimentos.

Ravena CasSino)Hotel S. A.
ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DA

RAVE�A CASSINO HOTEL S/A.
(Em organização)
3R• CONVOCA'ÇÃO

OS incorporadores da RAVENA CASSINO HOTEL
S/A., em organização, pelo presente edital convocam os

81'S. Subscritores para a assembléia geral ·de constituição
da mesma organizaçã'fl a realizar-se, em catorze (14) do
(;orrente mês, às catorze (14) horas, nos salões do
CLUBE BLONDIN, sito à Praça Floriano Peixoto s/no,
na cidade de Laguna, Estado ele Santa Catarina, com a

seguinte ordem do dia:
-1 - Constituição da sociedade.
2 --'- .Exame das contas no periodo de organização.
3 Elei.ção dos órgãos diretivos.

Laguna, 2 de Dezembro de 1955
Os incorporados:

1

Dr. Paulo Carneiro '

Idalino Nedeff
waldernar de Oliveira Belaguarda

__� _ _._ _._;_':..����� !�_��;�_ ���� ..-.r..'

�oteria do Estado

PROJEÇAO DE FILMES TÉCNICOS
A Associação Catarinense acôrdo com o seguinte

de Agrônomos, QuímiCOS e grama:
Veterinários tem o .grato pra- O -Agronômo
zer de convidar os associados A vila 'e o técnico
'e pessôas interessadas para Paraquedistas da chama

assistirem no Clube 12 de As c-ooperativa,s rurais
Agôsto, às 20 horas do dia 8 Fazendo a' terra produzir
do corrente, a projeção de O ciclo da vida do milho.

filmes técnicos cedidos por Florianópolis, 7 de dezem-

gentileza das Embaixaqas bro de 1955.

Americana e Britânica, de A DIRETORIA

---1)-HÔMEf�rpARA ·ô·
....

CIIGAR;;--···....,
De All Right p,ubliea o "Correio. da Manhã",

, do Rio'
ÊSs� Hoche Ponte, que � sr. Nereu Ramos teve

a felfcidade de nom'ear, sem pistolão para. diretor
da Agência Nacional., eu o conheço do batente,' há
quinze anos, nesta fôlha.

No tempo. em que fui troço aqui dentro, seUS

originais não me davam o .mínimo trabalho. Além
de saber onde tem o nariz, esr.reve bem, e à má-,

quina, o que é importante numa casa destas. Ma

neja corretamente o inglês, apresenta as notícias,
os comentários, tudo que produz, numa linguagem
civilizada, sem adjetivação inadequada, sem um

borrão. Costa Rêgo tinha-lhe por isso particular
,estima.

E' um rapaz arrumado, que chega :).0 ponto de

desenhar, no espelho, a localização da sua- "Mala

Diplomática", com títu�os e sub-títulos absoluta
mente coordenadàs, me'smo número de letras, num
-requinte de elegância que denota o seu amor pela
arte que abraçou.

'

Considero-o, né.�se particular, um tipo extra

ordinário, que se se dedicasse a uma profissão mais

prática, iria longe.
No jornalismo terá sempr.e o s,eu lugar, é cla

ro, mas nessa nossa vida ;vamos deimndo passar
a mocidade descuidadamente e quando nos adver
timos estámos em pleno inverno, com frio e sem

agasalho.
V,ejo, por exemplo, aquI perto, o Floriano de

Lemos, com 70 anos e ainda escrevendo cheio de

entusiasmo! Grande médico., que se quises.5e teria

metido no chileno muitos fIgurões da clínica, mas
nunca trocou ,essa cachaça de redação por coisa

alguma. Desde mocinho vive aqui. Abre::-se a cole

ção no ano remoto. de 1910, lá estâo OS versos, os

artigos do ,Floriano. Êle está aqui aO. meu lado; com
70 anos, feliz, cheio de vivacidade. Quando saí, to
ma' o bonde andando e vai pendurado no estribo
em direção ao Alto da Boa Vista, que me' asse
guram ficar lá para os lados da Tijuca, onde nunca

fui nem passei ·perto ..
Isso quer dizer que a ela se apega vai até ofim,

como o faDam Costa Rêgo, ROdolpho. Mota Lima,
Heitor Melo, Campista, Germano de Oliveira, Pi

nheiro da Cunha, o mestre Leão Veloso e' tal'\tos
outros que povoaram estes salões e que encheram as

páginas do nosso. jornal com a sua inteligência,
com a sua operosidade e com o seu. idealismo,

O Hoche Ponte é da nova geração e já pode
inscrever no seu roteiro esta legenda: foi' escolhi
do pelo governo para desempenhar um cargo relc
vante sem interferência de terceiros.

Evidentemente, isso significa. alguma coisa
numa época de utilitarismo e de cavação. Só se ex

plica pela circunstância de estar na Presidencia um

político sem compromissos' e que parece saber

premiar o mérito dos se:us semelhantes, não lhes
exigindo vassalagem.

.

O sr. Nereu Ramos é com efeito um cidadão
fechado. carrancudo, pouco comunicativo., porém,
pelo. qU�' tenho visto, um observador 'sereno., firme, .

a quem as instituições muito poderão vir a dever
mais do que já devem.

No meio. da' multidão de jornalistas que co

nhece, foI escolher um menos idoso, modesto, re

traídos mas sem nenhum favor, conforme a regra
britânica, o homem para o luglar.

ALL RIGHT

pro-

,...........•.........
_

--

'iii:
x Nao poderia passar

x x sem um registro -

ainda que êste. venha fe
rir a modestia de honra
do profissíonal cujo pro
cedimento desejamos por
em evidência como lição
de altl'uismo a mocidade
barriga-verde - o fáto
ocorrido ria ante-manhã
de- 5 do corrente,
Capital:
- Precisamente às

nesta

horas daquele dia, a ex

ma. sra. viúva Maria
Barbosa Born, residente
à Rua Vitor Meirelles,
necessitou em seu lar dos
serviços profiSsionais de
um Enfermeiro, afim de
que foss,e atendida sua

filha Gláueia� , conforme
prescrição médica.
A situação éra, senão a

flitiva, ao menos bastan
te embaraçosa. Urgia 'en-

cantrar, à que 1 a hora,
. quem se dispuzesse a sa

crificar o r·epouso e o so

no para levar leniti'vo a

·enfêrmo.
Tal pessoa foi encon

trada, de pronto, na do
3 ..0 Sargento-Enfermeiro
Antonio Mendes de Car

valho, da Marinha Nacio.
nal. Solicitado pela refe
rida Senhora, o mesmo

imediatamente atendeu
aO. apêlo, demonstrando
alto Senso de humanida
de e, certo, legítimas vir
tudes cristãs, que o dig
nificam.
Graças ao bélo gesto

do Sargento Mendes de

Carvalho - que se recu

sou a receber qualquer
paga pelo serviço extra
ordinário prestada - a

enferma não ficou sem o

necessário medicamento,
a tempo e hora,' e ainda

graças a êle ninguém ho

je pódé por em dúvida a

permanênCia, entre nós,
daquele espÍl�to de soli
dariedade' humana pre
gado há quase dois mil
anos por um certo Naza

reno ...

••••••••••••••••••••••

"ZONA DE
GUERRA"

RIO, 6 (V. A.) - Chamado
a. esclarecer uma duvida, a

Divisão do Pessoal de Mi

nisterio do Trabalho sôbre o

requerimento do extra·,nu
merario Nei Marcondes Dae

san, o DA&P firmou seguinte
do.utrina:
"O fato do funcionário ha

ver servido em zona de guer
ra não é suficiente para que
lhe seja concedido O' benefí
cio de estabilidade prevista
no artigo 261 do Estatuto dos
Funcionádos.

""
E' indispensavel que o ser-

vidor faça prova �e te parti
cipf!-do efetivamente de ope-
rações ativas de guerra ou

de atividas de cómboio e pa
trulhamento.

4

Nossa Càpital
OSVALDO MELO

Inaugurado oficialmente

o,,'
sôbre o Teatro. Afinal - o

novo Te�t�o Alvaro de Car- Teatro Alvaro de Carvalho'
valho. Drriamos com mais com toda essa remodelacão
acerto: inauguradas as novas. além das escadarias de mar
instalações com reformas ín-: more e um serviço sanitário
ternas que vieram melhorar de acordo com as exigências
consideravelmente a. que 1 a da Saúde Pública, com os

antiga casa de díversõss, Não, seus camarins luxuosos, cons
d�remos "novo", porque a I titue motivo de satisfação
nao ser na parte da frente,' para os ilhéos. A cultura ar
faram co�serv,adas às pare-I' tística da nossa Capital cujodes Iatsraís e Isto para man- elevado nível ninguém con
ter a linha da arquitetura j testa está de parabéns, poís,
antiga e em obdíêncía ás eXi-', já possue um Teatro em con
gêncías do Patrimônio Na- díções de mais elevá-lo no·
cíonal, I conceito dos que nos visita-
Por dentro, porém, tudo é; rem, dando assim ensejo pa

novo. Ninguem que Penetre' ra que possamos assistir ver
portas a dentro do velho ca-I dadsiras noitadas de arte, ás
sarão poderá afirmar o' con- ,quais não, faltará a Orques
trárlo. Lindas decorações de

I
tra Sinfônica de Florianópo

estilo moderno, arquitetura' l11s, que é ponto alto 'de nos
sóbria e gracíosa, iluminação I sa vida artistica musical.
feerica com uu: can�elabro I Ti'vemos, tambem, ontem
de centro que e o maior e o a inauguração da Casa Brus
mais bonito de quantos pos-

I
que, que será aqui a única

sar_n �xistir em n�sso Estado, I distribuidora das Indústrias
paineis com motivos e pa- Textis Renaux S, A. sob di
noramas da nossa Ilha, ha- reção da firma Silveira de
bilmente trabalhados pelo Souza & Mendes.
artista conterrâneo Martinho A nova casa, que .é estabe
de Haro, vítraes custosos cal- lecimento único no ramo,
cados nos mais populares disporá para vend-a de todos
motivo folclóricõ, uma ,gran- Os padrões das afamadas In
de platéia, camarotes e ,bal- ' dustrias Renaux. Está instala
cões com mobiliário moder-I da á rua Jeronimo Coelho
níssimo e excelentes poltro-llB _ moderníssimo edifíci�
nas em uso nos melhores e' denominado João Alfredo.
mais notáveis teatros do país. I Muito dev cassaamm b bbb
Tudo isso nos leva á afirma- Muito deve a casa distribui
ção de que FlorianóPOliS,' a- ii dara daquele procurador artí
gora, possue um Teatro ca- gos, á boa vontade do diretor
Paz de satisfazer as eXlgên- I da importante firma Renaux
elas da mais seleta Platéia'lsr. Roland Renaux.
Inaugurou as obras de remo- Tambem ontem (dia cama
delação o sr. Governador lri- rada para o noticiário da Ca
neu Bornhausen em cujo gO-! pital!) ás 18 ho.ras, foi ofe
verno foi 'levado a efeito esse' recido á Imprensa um co
melhoramento há tanto re-: quetel no elegant� 'Bar Bam
clama�o pelo nosso Povo. A- ; bÚ, pela Emprezá Rio Negro
conteclmento digno de re- I Curitiba Ltda., em regozijo,
gistro par� esta cr_9nica, que':: ao início, hoje, de suas ati-.
remos aqUl levar nossos pa- vidades rodoviárias pelo nos
rabens á firma á qual coube so Estado. A nova Linha, que
esse trabalho de arte, nosso sairá desta Capital pal,"a La
amigo Tom Wildi Filho, en- jes e de lá, prosseguindo seu
genheiro arquitéto. itinerário, vem. preencher
A �i�tória do Teatro com uma grande lacúna, pois, a

os mmImos detalhes, desde a comunicação de Florianópolis
pedra fundamental do antigo com, a Princesa da Serra oera
Santa Izabel, de minha auto- coisa impraticavel, quando
ria e publicada ha tempo no ainda em funcionamento
jornal A GAZETA, destà Ca- carros que não' ofereciam ne�
pital, foi entregue ao profes- nhuma segurança aos passa
SOl' Salvia de Oliveira, para geiros, Os ônibus da nova
fazer parte de uma pOliantéa' Empresa, são modernos, co.n-

fortáveis e bem instalados,.

QUEDA NAS proporcionando aos passagei
ros, toda a comodidade e se-

. AÇÕES I gurança tão necessarias em

RIO, 6 (V. A.) - Co.mo 1'e- 'viagens de lo.nga distância.
flexo talvez, da critiea situa-! A Capital, nesta semana,
ção política que eontinua entrou com o pé direito ...
perturbando o ml;lndo de ne-

gocias do nosso país a e,]ta- VETERANOS
ção das ações do Banco do NOVA DELHI, 6 (U. PJ
Brasil na Bolsa de Valo.res I Sessenta e quatro f'A·-prisio
desta praça sofreu uma Que-

.

neiros de guerra Ilorte-corea
d;a de mil e cem cruzei�'os pa- \ nos cuja custodia fora en
ra novecentos f) dez cl'uzei- tregue á India em virtude elo
ros, I armistício coreano.' soUc;ita-
Como se sabp., (! valor no- ram do Brasil facílidades pa

minaI, por unidad,�, das açues
I
ra seu estabt:lecimenco em

do Bànco do i3l'asil, é de a:u-j território dessa naçf�o sul-

zf!ntos cruzeirml. 'americana,

Para alcançar do Govêrno um ato de rotina, qual
seja a promoção de um funcionário, que a ela fez jÍís,
estou novamente na Justiça, com um mandado 'de se

gurança.
Para os adversários - nem água, é o lema da

democraci::t. bornhauseana. I
.

E esses pobr,es di�bos, que perderam o golpe, ainda
têm a ousadia de falar dos govêrnos anteriores como

govêrnos de clã.
O atual para ele� está bom porque eles não so

. frem nada, como não sofreram nos outros, com os

quais foram solidarias por ações ou omissões.
Como são impagáveis os ,eternos governistas!

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


