
LOUCURA
E pergunta, por fim, o sr.

Plínio Travassos: "E se não

coubesse ao Congresso Na

cional tal atribuição" a quem
caberia declarar o impedi
mento do presidente da Re

pública no caso de loucura
dêste? - Eis porque se nos

afigura concorrente a com

petencia do Congresso e do

presidente da RePública pára
declarar o impedimento des
te nos casos de 'enfermidade.
E não é SÓ a nossa Constitui

ção que é omissa a tal res

peito. Na mesma situação es

tão as dos Estados Unidos e

da Argentina". Socorre-se,

então, o procurador-geral da
República de' extenso e fun

damentado estudo do jurista
argentino Gonzales Calderón,
que define os casos de "en

fermedad" a "inabilidad"

do presidente.

LEGAL O IMPEDIMENTO
DECIDIDO PELO

CONGRESSO

Inícíando o seu longo pa

recer de 18 laudas dactilo

grafadas, reconhece o procu

rador-geral da Repúbrica ha

ver competencia daquele Tri
bunal para apreciar a maté

ria. E se reporta a votos nes

se sentido elos ministros Luiz

Gallotti e Mário Guimarães:

manítestaram-se ambos pela
competência do supremo pa

ra julgar mandados de segu

ranca contra atos da Câma

ra dos Deputadas e do Sena

do.
Acrescenta que, ao invés

do que se contínha na peti
ção inicial, a decisão impug
nada não havia sido proferi
da pelas Mesas das Casas do

Congresso Nacional e sim pe
lo plenárío daqueles órgãos
do Legislativo no uso de seus

poderes prívatívos.

m "marciano" na françaI
PARIS, 9 (U. P') - Um

"marciano" portador de p�
péis de identidade escritos
em língua inglesa e balbucí
ando o f r a n c e s pro-

ESTADO DE SITIO

Mas, lembra o sr. Plínio
Travassos - desde o dia 25

de novembro está' em vígor
_ a Lei n. 2654, que declarou o

estado de sitio em todo o ter
'...:.'

rltorio nacional, a qual sus-
, pendeu diversas garantias
constitucionais, entre elas a

concessão de mandado de se

gurança, para proteger direi
to líquido e certo não ampa-
·rado por habeas-corpus. De-

vocou profunda emoção,
quinta-Jeira à noite, em uma

pequena aldeia de Correze, no
centro da França.

te com antena's, o "marciano"
transportava complicados a

parelhos que aproximava do

solo, �rguendo-os depois pa

ra tomar notas.

TIPO ASIATICO

o "marciano" era de tipo
asiático 'e de elevada estatu

ra .. Interpelado pelos·gendar- .mann Guimarães.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



DR. ROMEU BP.lSTOS
PIRES'
.ÉDICO

DRA. 'ÕiQh" .._............ '

..' -R .. n A
Com prátle. no Ho.pltt.1 81_

"�.I.�y_ 1 1fIJI. I, .uvB TO DR. WALíiOR ZODR Fralllelllco de A..la e .. !'luta'

W. IlUSSI j :rD:.B:O

I
GARCIA C·�Lt�J(�l° �� Janelr.

.

• De••cu .0 .p.reDto rellllrat6r1o Dlpl..... Dela r.e!!!.... l{a· CARDIOL· GDICA ,

TUB.RCULOS. elo..) d. H..lcI.. .a UaI"iIoI'-
O IA

DR. ANTONIO !)I!1 RADIOGRAFIA. RADIOSCOPIA .llIdl d. 'Bra.n ContuItório: Rua Vitor ••t-
reles, 22 Tel. 2675.

MUSSI DOS PULMOllS . EXil14ternú 1101' COM...... _a- Horários: Sellund•• , Qu..rta. eClrurllla .0 Torax ternidate-Eacol. S '

Form.do pela Faculd.de N.cI.... (S.r,",. 410 Prof. OeU.'t'lo""
exta feuaa:
Dali 16 às 18 hor...nll 41e Mediei•• , Ti.loleel.ta. .rlcoea U...) R

TI.loelrurgllo do HOIpltal 1If.. Ex-I.terao. do Serviço li", arar- esidêneia: Ru. Felip. Scll-

rial ..... )11 ela til. IIOII'IUI L Ao P. II. '!' C. �idt, 28 - 2° .nd.r, Apt. 1 -

CUrlO
.

lIe ellllecl.llu._...1a
.

< do ai. 41. J.nelre
• reI. 1.002.

S. N. T. Ex-Inter.a e :lx"8UII.. ,Médico do Ro�pital de Carld.de -n-R--n-E-N-R-I-Q-U-II-P-R-I-S-'''-O-''teat. lIe Cir.l,'cI. II. Pr.r. UI. e da Maternidade Dr. CarlOl I·'
.. v"

Gul....rl.. (&lG�. Corrêa /" PARAISO
Cone: F.lIp. SelIml•• , II - DOBNQAS D. S.NBOKA8 - IIJ!1DICO

Fon• .1801 PARTOS - OP.RA.QO.S Oper.çõee - Doenç.. d. Se-
Atende em lIora lIlaro.". CODe: Rua Joio Pinto n. 111, nhor.. ......; Clínica .e AtI.ltOI.
Re•. : - lha ••t..,..a .Jantor, d•• 16,00 i. 18,00, lIo..�e. Curlo de· Jbpeej.lil:.eio no

80 - Fone: !lU �eJa manlll. atlnae Il1i- .a:oepital io. Suvidor.. .0 ••_

rlament. no BOlpital .e tlldo.
, DR. YLMAR CORlUtA' " �aridade. (Serviço do Prof.•ariano 'iI

·CT"..iNICA Jl:f:DICA Resldeneia: Andnde)
CONSUL'fAS d•• 10 - 11 110-

Rua: GeDeral Bitt.neourt n. Oonsulta. - Pel. m.nlli ao

ral.
,

101. Telefone: 1.11111. Hospital de CIVidade,
Rua Tir.de.t" � - Fonl U4.15

"

/
. A tarde da. 1610 h. em dlan-

DR. NEWTON te no conlultório ,ltua Nllne.
DR. JOS. TAVAP.JrS D'AVILA Machado 17 �.quilll'.l •• "TlrÁ-

lRACEM/z. CIRURGIA GMK.hL dente�. 1'el: Z766
.

:MOLlJ'STIAS NUVOSAS • Doenç.. ele Senllor.1I - praca.. 1 Re�ldencla - na Pr.dleate

MIINTAIS _ CLINICA GllRAL Ioda - ,Eletrlcld.eI. al6lllea Coutlllho ((.
.

Df' Servieo N.don.I lia Doen- Consu!t;ório: Bnal Vitor .el- CLINICA

çal .ent.il.
..elel n. 28 - Tel.fono: 11,07. OLHOS _ OU�iDOS

.SP:lCIALISTA •• OLHOS, Chttfo do Amblllat ::: o �, Blelo- .

Conanlt.. : D.. 11" 1I0raa' em • GARGA...'iTA."
lU.ltIZ CIRURGIÃO-DENTISTA

OUVIDOS, NAJUZ • GAEGA.NT.A. ne Mont.l I diante:
CONSULTÓRIO - Edificio Partenon - 20 andartRATA.UTO • OP.UQOr:S Psiquiatra do HOllplal - Re81�ência: Fone, 1 . .&111 DR. GUERREIRDOO DA rON8EC DR. NEY PERRONE I

Illfra-V.rllleUto - NeblloUII&(I. - Colônia S.nt'AD. Rua. Blumenau n. '11.
Ch f d S'

_

A
MUND

sa a 203 - Rua Tenente Silveira, 15
Ultr.-8o.."I! C:onvullotarapi. pelo 31euo- DOENÇAS DO APARBLHq DI- e e o erVlço d. OTO.I- Atende diáriamente das 8 às 11 'hdras.

(Tr.ta•••to ti. Iha.IIIM ce. ch:que e eardi.aol. In.'&!liD ,n-
GESTIVO - ULC:IRAS DO .S- �O do HoaPciLtaIt'IdC.AFlOrianÓPoll' Formado lI!!la Faculd.d. N.c1'

••er."o) Ipi. :W:.iarioterapia Plicoter.p':I 'fOMAGO II DUOD.NO, ll.Jt- Losãue a ., 01 APA:a;i- naol de Jiedicina Unj'lulidade 3as e 5a� das 14 as 18 horas. - 19 as 22 horas.
AD,lo-r.tlnOlcolIlll - .�.ra. ·(e CO'NSULTAS: "';rçar ." Qvk� GIA·DERMATOLOGIA • CLI- T�AS

A
MAIS �ODJlRNOS PARA. do Brallil ConfecclOna Den. ta.duras e Pontes Móveis de Nylon

OcalOl· - _04Ier•• '" ..,...... tal du li ii 11 1101,'... "'!Ii.�b' NICA ,G4lU.L
d ETS MENIALIT. dlll DODNCA.S RIO Da JANlIIRO

•• 0,..&lnoI8r1.,.I... (iJllee ( lai)
-

DR nrr TO PAUPI'l""
a PEC DAD. I Aperfeiçoamente na uC... ... DR

-,
---

•• "tad.) mAIl. . c;!\.I.LIJ. .&01 Consulta. - pela ma.H ao Sande Sio .j.u.l" _

. ALVARO DE CARVALHO
R".) Anita G.ribaldi, elqaÀ�" FILHO HOSPITAL P f F· .

M 'd' d C'
.

Rorirlo d�•• i. li ...r.a • di Géneral Bitt.ncourt.· ... '," ro
'. ernando Paulino _ e lCO e nanças _

:da. 141 l. 1.. 1I0r... , RilSIDBNClÃ. &aa Bo'__ltin I
Ix interno da zoa eutoirmarla A TARDB - d.. D a. I - Interno por I '''Ioa do Sernço· PUERICULTURA _ PEDIATRIA ALERGI4 INFANTIL

CODlultórlol - ali. Vi"r ••1- 13� Te! 2901
'
• Serviçg,.,..Aa ealtro-.nterololli. n'"' CONSULTOSIO ' de Cirurgia I

< •

-

<.' .+

r.l.. II - I'on••41'71.
.

da Santa Casa do Rio de Janeiro CONSULTORIO - a.a 11.1 I Prof. Pedl'o do .Gur. CO,nsultorio: - Rua TIradentes n. 9. \

R... - !tu. 8� ;Sore. II DR. ARMANDO VA.La- (Prof. W. Bllrardinelli). ILHE.?S nO li ,:I.taglo �or :. .no n.....t.r-. Residência: _ Av. Hercílio Luz n. 155 _ Tel 2530
I'one 1(11 IS

Curso de n�urolo,ia (Prof RE",IDENCIA ,- rellpe Sell- Q1d:ade - !iscol." I H rário' D 14" 18
.

. . .

• ;�O DE ASS IAustregesilo)..
".

midt nO \111 '1'el. 2181 \ Prof. OUvio BociriKue. Lill:a O. - as as h�ras diáriamente.

DR. MARIO wI:N- Do. Serviçoe lIe CUale. Wa..UI Ex interno do HOlpltal ..aHr" Interno por I ano do P nto

I
-

·

4 I DHAUSEN.
... A8li::::r�eM�:;fl!�� • .011- nidateO:Nt:SaraliNUllNAI ' DR. DAENTAoRAmoGAMOONIZ . op���çg1ls DR. CESAR BATALHA DA SILVEIRACLiNICA IllDICA D. C&L\lr- Coração. IIItOmaeo, hlHIUno, ,-CLINICA DI ADULT '1 .

CLiNICA llUlDICA D. A.DULTO"S QA.B .I ADULTOS fleado a vi•• billaria. l!i.I, .n- CIRUlWIA TRBU.A'l"OLOGIA. . DOIlNOAS D. J_NE:OR,,\S f \.' Cirurgião DentiSta
• CRIANQAS .

- A.lll',ia - riol.• útero. Ortope&!a CONSULTAS I �o :ao.pital d. J'
.

Conlultório _ Ru. Joio Pin- Con.ult6r10: aU8 Na.e. W·.- Coniultórlol :V1"r ..IMI.I Consultório: Joio Pinto, 11. Ca,ridade diáriamente pela ma-
Cínica de Adultos e Çrlançaa

to, 10 _ TtÍl. •. 76�.· eh.do, '1 - Coulaltai dlal 11 .. II. Dal 16 A, 17 diAriamiDW. nhã. Ralo X '

Consultai: D•• , i•• Iloro�. 18 ·lIor.. D•• 111 i. 18 lIor... Me.noa 1101 Sábado. RlilSIDJlNCIA: - a· a "Durb r" Atende com Hora Marcada
Residência: Ru•••ta..... li- :al.idlnci.: .&na Iar.cla•• Úld- R.elidAnci.: a..a Bocat..... ••• Res: Bocaiuva 111. ,Shutel 129 - Telef. 1.288-

nior, 'I. Tel.,.8Ill. ". Ilaerm., I - I'one, 1'l0 Fone: 14111. Fone: - •. '11.&. �Florianópolis.
Fel1pe Schmldt 39 A Salas 3 e 4

Selviços Aéreos Cruzeiro
,

do Sul-I.A.C.·
.

PARTIDAS JJJ!j Fr;ORIANOPOLIS
2a Feira - Itajaí -- Curitiba.- São Paulo - Rio.
Idem - Lajes - Pôrto Alegre.
,3a Feira - Itajaí - Joinvile - Curitiba - Parana-

guá - Santos - Rio.
Idem - Lajes - Joaçaba - Xapecó.
4a Feira - Curitiba -t-r- São Paulo - Rio.
Idem __;, Laguna - Tubarão - Pôrto Alegre.
5a Feira .:_ Itajaí - Mafra - Curttíba - São Paulo.
Idem - Itajaí - Joinvile - Curitiba - Paranaguá

- Santos - Rio.
Idem - Lajes - Joaçaba - Xapecô,
6a Feira -'-- Curitiba - São Paulo - Rio.
Idem - Laguna - .Tubarão --,- Pôrto Alegre.
Sábado - Itajaí - Joinvile -\Curitiba - Paranaguá

_ Santos _ Rio.' r

Idem - Lajes - Joaçaba - Xapecô,
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.

.r
DR. JOÃO ASSIS FILHO

� Cirurgião Dentista
Clínica de Adultos - Cirurgia e Protese 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

Dentista para Crianças
DR. JUAREZ PHILlfPI.

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

,VENDE-SE
Uina residência em Coqueiros a rua José do Vale Pe-

reira 203
Tratar a Rua Deodoro N. 7.

�... ,.�.

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

I'
.

f .Restaurante ..Napoli
I
· �
•••••••••••••••••••••�••a ..

RUA lIareclla! Deodoro II.
BIll Lagel!l, no sul ,do Bru1l, o melllorr
DeaconkJ eapec1al J;)IU'a OI aenho:rel 'fIIJan"

IIINlSTltRIO DA. AGRICULTnkA
SERVIÇO FLORESTAL

DÊtEGACIA Jt'LORESTALr
REGIONAL

"�CORDO" COM O ES'l'ADO Dr;
SANTA CATARINA

AVISO

3 sábado
Pintp.

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

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

lipe Schmidt, 43.

.17 sábado (tarde) - Earrnâcia Catarinense - Rua
'I'rajano,

.

18 d�mingo - Farmácia Catal'inense - Rua Trajano.
24 sabado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua ;F:t�a

jano.
25 domingo - Farmácia Noturnà - Rua Trajano.

.

31 s�bado (tarde) - Farmácia Esperança _ Rua
Conselheiro Mafra. '

O ser�i�o noturno será efetuado palas FarmâcíasAnc> , :. Cr$ 170,00 Santo Ant.·onlO e Noturna, situadas às ruas Felipe SchmídtSemeltre .........•. Cr' 110,00 A3 T
'

.

""'f Nr' Interior. ,,« e
.
raJano.

"-

Ano ..............• Cr' 0,00"
,.

A pr�sen:e t�bela não poderá ser alterada sem pré-Semestrl CrUlO,OO VIa autorização deste Departamento, "

- Anúncí , mediante �ontráto.
"

Oa orillinais, mesmo não Pll- Luiz Osva. ldo D'Acâmpora -. Inspetor de Farmácia,blícadoa, não serão de-olvidol.
W

A 'direção não la reapoDl.l iii.. DR. CA'RLOS ENGELSING· .)pelos conceitoI emitid()1 DO' a"'-
ti�o...linado..

.

� R<;gressando � esta Capital reabre seu Consultório
a partir de 2a. Feira, dia 31 .

Rua Deodoro - Florianópolis

FARMACIA DE' PLANTA0ESTADO
........ i'ik,

ADalINISTJlAÇAÓ
- Reàsçio e Oflcl••a, à rua Con
eelbelro Mafr., D. Hill reL 1022
- Cx, POlltal' 1111.
Diretor: RUBIIN;) 1>. �A.OSo

o
.
Mês de Dezembro

(tarde) - Farmácia Moderna - Rua João

A Delecacfa Florestal Regional,
no sentido d� coibir, ao má:nmo pos- GUllntl: DOMINGOS 1'. P.

sível, as queimadas ,e derrubadas de Ut��IJ, afim de Impe- AQUINO

pedir os desastrosos efeitos econômicos \.i ecológie� que
acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção
de todos os proprietários de terras e lavradores em geral,
para a exigência do cumprimento do Código Florestal
(Deer, 23.793 de 23-1-19�4) em todo o Estado.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO
Nenhum proprietário de terras ou lanador póden

�roceder queimada. ou derrubada de mato lIem lolicitar,
com antecedênefa, M 'neillessária licença da autoridade flo
restal competente, conforme dispõe o CÓdigo r'lorestal em
seus ;artigos. 22 e 23, respectivamente, estando os infratores
sujeitos a penalidrodes. I

REFLORE�T�NTO
Esta _Repartição, pela rêd� de ...iveiros florest.ais, em

cooperaçao, que mantêm no Estad9, dispôe de mudas e se
mentes de espécies florestais e de ornamentação,· para for
necimento aos u.gricultores em geral, interessados no refIo
restamento de suas terras, além de prestar toda orien';ação
técnica necessária. Lembra," ainda, a possibilidade da ob�
tenção de emprêstímos para' reflorestamento no Banco do INFORMAÇOES
Brasil. com juros de 7% e prazo de 15 anos. UTEIS

OS interessados em assuntos florestais, para .. obten- --o--

ção de maíeres sclarecímentos e requererem ·autorização I
O leItor encontrar', nuca elO-

de licençapara queimada e derrubadas de mat d l��a! informaçõll" Q1ol' "

nec .Iu,

I
.. . . ".

' . o, e...em diariamente e d>l Imediato:
dIrJgJl'-se as AgenCias Florestais Municipais ou diretamen- JORNAIS T.I.fonl
te a esta Repartição, situada à rua Santoa Dumont nO 6

O Estado...... .. .... ... 1.02%

I em Flol1anõpolls
.

• A. G�zeta ..........•..••• 1.656
• DiáriO da 'I'arde 8.579

Telefônel 2.471) -_ Caixa Postal 395 A Verdade.".:........... 2.010

Endereço telegrátíea: AgrisU..-a _. Flori�nópolls, 8. C. �6S;��'�I�fiei.l •.•••••• 11.888

Caridadl\:
.(Provedor) ...... :....... Z.11(
(Portaria) ••••••• <........ Z.OI6
Nerêu Ramo. .......••••• i.811
Militar .....•......... ".. 1.117
São SeboltlAo (Ca.. d.
Saúde ) •••••••••••••••• 1.111

Maternidade Doutor Car-
Ios Corrêa .. "........ 1.111

�

CHAMADOS un-
GIilNT:lS

Corpo d. Bombeirol ,.... 1.111
Serviço Lu. (Recl.m.-
eõe.) •.............. '. . I.(O(

Polfci. (Sala Comisrárlo 2.018
Polícia (Gab. Delellado).. I.III(
COMP<ANHIAS D.
TRANSPO:&'!'IIS
A:f:RJiO

TAO ...•.•.•.•..••••.••• 1.700
Cruzetro do Sul ..•.. ".. Z�1I0Ó
Pana1r •.....•.•.••.•••.. 1.151
Varill 1.121
Lóidl Aérao 1.(01
R••l ;:-:-J 1.118
candinav.::I •...••.•••••• 1.100
HOTÉIS

aellrelentallte. :
Reprelentaçõ.. A.. 8. Lnrll.

Ltda.
Rua Senllc!.or Danti&', (O _ 5°

andar.
Tel.: 22-5Dl!t -. Rio 4. Janalro.
Rua 15 de Novembro 228" 5°

andar ••1. 511 - Slo Paulo.

tSS.TNA'IURAS
Na C.»ttal

-

D�. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO-DENTISTA
Clínica - Cirurgia

PROTESE:,,- Pontes Moveis e Dentaduras em
Nylon. \

DIATERMIA: - Tratamento de canais pela alta
frequencia.

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

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

Dr.Constantino I

Dimatos/

Vi'agem �om segurança
e ;rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO �(SDL-BBASILBIBO)
Fíortanõpolía - Itajaf - Joinville - Curiüba

DR. ANTONIO BATlSTA
JUNIOR

CLINICA ESPEClALlZADA
.

D1I
CaIANçAIt

ConlUltal d.. II ,. 11 1I0r•• ,

12�ea. • CoUI. Padre Bll'llallullo.

ADVOGADOS
DR. JOS:€ MEDEIROS

VIEIRA
- ADVOGADO -

:aixa Po.tal 160 - I.'a'3anta C"t.rinll.

�r-

Agênciâ':"-� �::��:����� .S�i���::da Mlí)DICO, CIRURGIAO
Doenças de Senhoras _

Partos - Operações _. Vias
Urinárias

Curso de aperfeiçoamentct
I e longa prática nos Hospitais
� .de Buenos Aires

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

horas ..

DR. C�O G.
GALLETTI

- ADVOGADO-
Rua Vitor .lIirell11, 60.
fON.: 1.(68 - Florianópoll:
DR. VIDAL DUTRA FILHO

Mti:DICO DE CRIANÇAS
Consultório: ,Felipe Schmidt Residência: Avenida Rio38 (das 14 às 17 horas)

,

Residência: Tenente Silveira Bra�co•. n. 42'-
" 130 (F""ne :U65)

. ,

Atende chllcmados
. t

t· -
.

"

"

)

.

•
. -:_:-.--,�.��--,-,;;..",,,-

I

Dr� -Lauro Daura
I Cllnica Geral

. Especialista em moléstias de Senhoras e vias uri:IlÍ.
rIas.

18AHCOdeC�fbITO POPULAR�. � AGRICOLA I I

���.16
" I

f'LORIAI'íOPOLIS - .5tô.. eóró-rino.

Lux .....••.••..••••.••.•

Magestie ...............•..
Metropol ...•........•.••
La· Porta ............•..

Cacique , .......•......•

Central .

Estrela •...•...........•

Ideal ......••••••••..••••
ESTREITO

____________..."..__-_.;.Di.qU•.......•....•.•••.

..021
2.276
1.147
1.821
U(t
2.694
1,171
UI'

�lN:DICADOR PROFISSIONAL

- I:flDíCOS
CIRURGIA JLlNICA
G.RAL-PARTOS

.serviço cOmpleto e "plci.li
...do d•• DO.N(j1AS D. S�nlO
RAS, com moderno. �éto4o. ••
diagn6.tieo. e· tratamento.
SULPOSCOPIA - HIST.aO -

SALPINGOGEAJ'IA - lU'!''''' 0-
LISIO BASAL

· . Jladloterapla 1I.1r·G.... cada..
Eletroco.rulaçlo - aal.. 011....
Yloleta e "Infr. Ver"llea..
Conlnlt6rio: Rua Trajano, D. 1,

1° and.r - .dlffcio do .ollltopio.
HorJirlo: D.. 8 U 11 ll"Orall -

Dr.•0SSI.
.

Dai 11 i. II "lIoi.. - Dr•.
.USSI
Relidlnci.. A,.e.l.1I Tre.. -

powlk", 8(.

DR. 'J'OLIO DOlW
VIEIRA
••DICO

MARIO DE LARMO
-

CANTIÇÃO
, MltDICO

CLíNICA DE CRIANÇAS
ADULTOS

Doenças Interna.
CORAÇAO.- FIGADO'
lUNS - INTESTINOS

Cura r:ldicaI das infeCções 8i'udas e ero.alca.· do
aparelho genito-urinário em l\mb08 os aeXOil. .

'

Doe�ç?s-,do aparelho Di,2'eativo e do It.toma ..nOll,,·
HorarlO I lOliJ ás 12 e 2% ás li.

?
Consultório: R. Tiradentes, 12 - la, AlI.dai' - Fo:.. :

3.A6 -

Residencia: R. Lacerda Couthlho· ��. -� (Chácara
QO gspanha) - Fone: 8248�

,

Tratam�nto moderno da
SIFILIS

Consultório - Bua Victor

Meirelles, 2&.
:aORARIO:

Das 13 às l' hora•.
Telefone: CODsult6rio-

8.415
Rsidên.eia: Rua lo" do

DOENÇAS .NERVOS.,.s E MENTAIS. CLINICA GERAL

Vale Pereirá 158 _ Pràla- <, Angus�Ia-Complexos-Insonia-Ataques-Manias_Proble_
da S d d C'· matICa afetIva e sexual.

au a e - oquelro8. D
.

"

o Serviço NaCIOnal de Doenças Mentais. PSiquiátra
do Hospital-Colônia Sant'Ana .

CONSULTÓRIO - Rua Trajano, 41 _: Das 16 às- 17
horas, ,.

I RESIDENCIA _ Rua. Bocaiuva, 139 � Fone 2.901.

�- �� _.-

\
DR. JOSÉ TAVARES' IRACEMA

DR. ANTONIO GOMI1S Dili
ALMIIIDA
ADVOGADO

1IlleTitório • Residencial
Av. Hereilio Lu., li
Telefone: 1146 • DR.. lAURO CALDEIRA DE ANDRADA

,.

I \

Lavando com ·Sabão

'Virg�m KS]Jecialidade
darGla. "WIIZIL IID08111IL-IololI1l8. (1IIrca!reglstrad"a)

ecoDomiza,.,se jempo� e� :dinheiro
.�.

\
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um ves!ido delE' indispensavel malter: a Marinha
ou um smoc;klDg afastada das c::ompetiçóeslpOlitico-par-

tidárias pêra evitar a sua

, d e�agreg�çã�
publicamos, na mtel!;ra, a sunçoes de perseguiçao poli- para recomendar que se con-

circular fixand? normas �e tico-partidári�. perfeitamen-j serve.m,_alheiós
a qualquer a->

conduta, expedida pelo alml- te compreendido pela elas- gitação política, cabendo a

rante Antônio Alves Câmara se, grande tem sido a sincera cada um preservar o quinhão
Junior, ministro da Marinha: cooperação que me vem sen- de disciplina, que lhe cabe,
"1 - E' do conhecimento do prestada. No entanto, ICX- certos de que passarei a re

da Marinha a evolução da citadores de desordens, es- primir qualquer inanírasta-.

conjuntura política que levou tranhos ao nosso meio, ra- ção que possa perturbá-lo. E'
as Forças Armadas aos epí- zem explorações crimmosas índíspensavel manter a Ma

sódios de 11 e 21 de novem- do idealismo de alguns pa- rmha afastada das competi
bro prnxímo passado, com triotas, desfigurando fatos, ções politico-partidárias para

reflexos que se processaram conturbando idéias, e procu- 'evitar a suá desagregação.
atraves de decisões tomadas rando implantar a dssuníão 5 - A presente circular de

pelo Poder Legislativo, em na Marinha. e , verá ser lida em todos os

salutar esforço para re.s�uar-I 4' -: � no:sa tradição de- navi�s; corpos e estabeleci

dar o sistema dsmocrátíco e I mocrátíca nao deve ser rom- mantos, com o pessoal con

impedir a luta fratricida que

jPida
por id�Ol�gi�S est_::anhas centrado, e deverá ser dístrí

se delineava. Tomadas as de- e a nossa díscíplína nao de� buída e difundida na Mari

cisões pelo Congresso Nacio- ve ser quebrada por elemen- nhas, a fim de que não sub

nal, a Marinha uniu-se em tos perturbadores; assim, é sistam dúvidas sobre a atítu

torno dos seus Chefes no a- com serenidade que me dírí- de que assumi e assumirei

catamento dessas decisões, Jo a-todos os oficiais da Ar- como responsável pela Becre

dando um exemplo à Nação mada, a todo o pessoal l]1ili- taría de Estado elos Negócios
de patriotismo e disciplina. tal' das diversas guarnições, da Marinha".

2 - Honrado com o convi-

O «(Esea'ndalo !da FI·ban» �i��;;o�ae����h�a;� ��
I Fo.RIVI.�T�RAI .

'. ' de novembro ultimo, quando Em solenídâd., no �oleglO Coração de Jesus, desta ci-

Condenad'os
' 'dez l·ndl"cl·ados-Ab$olvl'do� 01'10 °maPj.asíSse,artj·arasvecSrSI·saevsa ;upmOlal·tl·dcaaSs dade, receberá, hoje, certificado. de conclusão. do curso

� _
ginasial, fi inteligente e graciosa senhor-inha Aatrid Re-

o
•

r
. b da sua história, aceitei-o na naux, filha do snr. e snra. Rolancl Renaux, chefe da maior

RIO, 7 (V. A.) - O juiz proceelente a denuncia apre- ao chef� de .p.� reia ,a a er-
certeza de que poderia con- ôrganizaçâo industrial de Santa Catarina.

Oduvaldo José Abritta, títu- Isentada contra os oito outros tura. de mqu�rl o pala apu-
duzir a nossa 'nstituição nes- Para participar elas solenidades de entrega de díplo-

1 . d 12 Vara Cível deu a'i de n u n c i a dos, absolven- rar Irregularidades que OCOl"-

ar a a. , .

r
-

Ban- sa face ele renúncias e sacrí- ma, os pais de Astríd e diversos amigos e parentes de seus

conhecer, SI- sentença lavrada elo: Newton Cunha, Antonio r:r�m na �Isc.a izacao
rícíos que se fazia prever, gsnltoras chegarão hoje a esta capital. ,.

no processo a que responele- Francisco da Silva Bessa, A- cana, no bíenío 53-54, quan-
porque conheço o material Amànhã, no Lux Hotel, Astrid oferecerá a suas amí-

ram OS dezoito acusados no rino Costa, Gerardo �ielo d? um grup.o pa�a. tal orga- humano onde formei o meu guinhas e convidados um lauto almoço."
'

caso dos francos franceses: Pietrantonio Antonini, Salo- nízado, deslvlhl�u di5v813sas �lho ;a- espírito e modelei, o meú ca- O regozijo dos pais de Astríd se justifica plenamente
f d mnn SI'lvain Hazan, Salvador 101' de 1 bi ao, mi oes, d

. ,
,

dez indiciados oram con e-
f f ráter. Superadas as dificul- e vez que sua filha, desde que ingressou na escola sem-

nados a 11 anos e 8 meses de Esperança, Maurice <Levy e 863 mil ·e 200 rancos ran-
dades iniciais, a Marinha en- pre se destacou nos estudos, obtendo, invariavelmente, Os

. ceses. O grupo; com a eoní-
multa e 5 mil cruzeiros de Armando Trinqmer. trou 'rápidamente no seu re- primeiros lugares nos cursos primário e secunelário que

Z .. C
-

O vencia do sub-chefe da Fi-
taxa penitenciária, sendo os NA FISCALI ..... _A aíme normal de trabalho. frequentou.

.

CARIA ban, causara -prejuízos à F'a- �

restantes absolvidos. BAN 3 _ Até agora, por firme Astrid merece, portanto, as homenagens de que será
. tl,·t me zenda Nacional cjue atingiam

Aceitando a tese de que
.

Preclsamen e la OI o -

a 282 milhões, 765 mil, 747 determinação de atitude de alvo nesta oportunidade, pela alegria que acaba de pro-

ocorrera o crime de pculato ses (5 de abril) f,). presi��nte espírito de pacítícacão da fa- porcíonar a seus pais, concluindo o curso ginasial com bri-
.

t d do Banco elo Brasil solícítou cruzeiros 'e 70 centavos. Ih t·(artigo 312) o magis Na o
A modalidade do -desvio mília naval, não tomei e não an ismo e dístínção,

con,denou. os seguintes réus: ...W'....._.._JJtP�..... perml·tl· qualquer medida que À intelige.nte Astri'l e seus dj'gn ·t
_ consistia em comprar francos

" os gem ores, os nossos

Jaime Stanzione Maelruga, ... .

I pudesse dar marO'oe.m a pre- parabcns.
franceses pelo cambio ofiCia

ILuiz Manoel Pacheco Fi'guei:-
e vênde-Ios no mercado ne-

'

-�---U.,-O--J-E--'-N-O----�--·,l'as, Isaac Israel, Natanel !S- gro, auferindo ·lucros exorbi- .'. P A S S A< D_ O
rael, Julio Barbosa Matos, tantes. Para isto falsifica-
Setlâstião Alves Ferreira Lei

te, -joãtií!t\leg,ro Pereira Bra

vo Henriques, Luiz de Arau

jo e Silva, Mario Alves Bor

dalo e Emil Egg, fixando. a

pena-base no grau médio, a
tendendo aos bons antece

cedentes elos réus e fazendo o

aumento maximo de dois ter

ços correspondente ao dis

posto para o crime continua

do. em razão das numerosas

infrações repetidas.
Por outro lado julgou' im-

A data de hoje recorda-nos que:

,

- em 1.572,. o Rei D. Sebastião, por Carta-patente, as
sinada em Evora, nomeou Governador elas Capitanias do
Norte do Brasil, continuap-do com séde na cidaele de Salva
dor, a Luiz de Brito e Almeida:

- em 1.735; a Colonia do Sacramento, por ordem do
Governador de Buenos Aires, foi intensamente atacada'

- em 1.810, f.oi instalada á Vila de Pôrto Alegré, na �n-
tão Capitania ,de SãJo Pedro do Rio Grande do Sul; '--:-.

.

- em /1.82\5, foi apreséntado .. ao Governo das Provin-
cias unidades do Rio da Prata em Manifesto e a iespectiva
declaraçã,o de guerra do Brasil

\

.

- em 1868, foi aprovado Pela As embléia Provincial
do Rio' de Janeiro o projeto que autorizaV'a o Governo a

.emprestar ao bacharel J·esuino Antonto Ferreira de Almei-

Ida a qU�ntia de 12:000$0 O para estabelecer ,uma oficina
ele nl'aqumas de eS'crever; .

f - em 1.879, na séd� do Jornat do Comercio no Rio de

I Jan�iro, foi feita uma experiência da Íuz ,e-Iétric; de Jabio
cl�klff;

ANDRÉ NILO TADASCO
-------------------------

ZE-MUTRETA

I

Em 5 minutos

f galaSociais
Não mais constitue problema a posse de um terno

ou vestido para uma festa de gala. Qualquer psssôa-pode,

MENTIRA-
.

em questão de minutos, solucionar êsse problema que,

• ,. 'até ha pouco; angustiou tanta gente.
__1dF'. O comparecimento a qualquer alta solenidade pode

Quando alguem me pergunta quem é a fiar ser resolvido dentro das exigencias da mais rigorosa ele-
Que levo pelo braço, triunfante, gane ia e dentro do mais apurado bom gosto, em ques-

Eu respondo feliz que é minha amante, D tão de minutos. É só comprar um fino "smocking", con-
Mais do que minha amante - meu amor.

Ireccionado pela "Ducal", ou um desses maravilhosos ves-

I tidos ou tailleurs que enfeitam, ém bela profusão, o es-

E, orgulhoso de ti, disfarço a cor tabelecimento "A Modelar". .

Que vive a lacerar-me a cada instante I Aliás, não só roupas finissimas para as reuniões de

O coração, por ver que, em vez de amante, I relevo podem ser compradas em menos de 5 minutos.

Eu não passo, afinal, de um sonhador... h�ambem vestidos de passeio e sport, roupas praia ou

Iternos de linho, nyolird, camisas, etc, etc. s encontram

á. disposição do nosso mundo elegante na casa que sendo

a mais elegante de Santa Catarina é tambem ·a mais ba

rateira.
Tambem para o mundo �nfantil possue "A Modelar"

o m-ais belo e variado estoque. Desde os tecidos de linho

e tropical para meninos até os mais graciôsos vestidí

nhos. Desde o simples calção de banho até o short ou

ma illot finissimo.
E .. , já que falamos no Imundo infantil, vamos igual

mente noticiar que "A Modelar" possue este ano um ma

ravilhoso sortímen to de bonécas e brinquedos finos ...

..

Bendita seja, entanto, esta mentira,
Esta embriaguez que IDe condus agora
Por entre abrolhos, sem que algo me fira! .. ,

É dos que amam viver assim, triunfantes,
Querendo ser - debalde, muito embora,
Mais amado de todos os amantes l . ..

ALDERACY MURICY

Florianópolis, Dez. de 1955
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ANIVERSÁRIOS

FIZERAM: ANOS, ONTEM:
PROF. CECY CAMISÃO
Aniversaria-se, nesta da

ta, a sta. Cecy Natividade

Camisão, Professora norma

lista .do Grupo Escolar "Sil

veira de Souza", desta Capi
tal, e filha dos saudosos

conterrâneos sr. Oscar Ho

rário Camisão e sua exma.

esposa d. Olga Natividade

Camisão, j

A d istánta aniversariante,

pelas suas qualidades de

coração e de espirita, ao

lado de seu devotamento ao

Magistério, exercendo o

Professorado com abenega
cão desinteressada, tem

grangea�lo um vasto circu

lo de amizades e admira

cões, pelo que, na data de

hoje, muitas serão as home

nagens de que ver-se-á cer-

cada. ,
.

Q ESTADO apresenta,
respeitosamente, muitas fe

.

licidades. vam, notas provisorias, com

supostas licenças de impor
tação, em nome das firmas

Icompradoras de cambio. Este
cambio adquirido, tambem
por meio de fraudes do Ban'

co Borges, era vendido cpmo
se houvesse sido, efetivamen- -

te, empregado na importa
ção de linho e bacalhau fran-

FAZEM ANOS. HOJE:
- Professor Ruy Celso

Rosa
- sr. Pedro Sartorato
- sr. Waldemar Pacheco,

funcionário do "INCO"
- sr. Ivan Luiz Matos,
- sr. José de Sena Perei-

ra da Marinha Mercante
� sra. Nicolina da Silva

Veloso, esposa do sr. Agapi
to Veloso, funcio�ário do

Serviço d.o patrimonio da

União;
- vva, Maria José de

Carvalho Moritz
- sta. Zulmira"Margarida

Schaeffer, filha do sr. Eval

do.Schaeffer, alto funcioná

rio do Departamento das

Municipalidades
- stas. Romola e Maria

Madalena Martins, filhas

dilétas do sr. João dos Pas

sos Martins, Comerciante,

e de sua exma. esposa d.

Rosalina Borja Martins
FAZEM ANOS, HOJE:

_ menina Eli Cardoso, fi

lhinha do sr. Walter Cardoso
- sra. Brasiliana Rosa.
_ sta. Verena Diem, filha

do sr. Rudolfo Diem'
_ sta. Emilia Pessôa �a-

. \
VIeR

. _ sr. Andréas Hubbe
_ sta. Arlete Espidola Ra

miro, filha do sr. Mario Ma

noet Ramiro
_ sr. José Celestino Vieira

_ sr. Carlos Alcides Lauth

- sr. José Ouriques
_ sr. Silvio José do Vale

Pereira
- sr. Carlos Schmidt

_. sr. Luiz Xalvier de Al

meida, radiot�legrafista da

Cápitania dos 'Portos
- sr. Adolfo Martins, Sar

gento Músico do ExérCito,
servindo no 14 B. C.

SNR'A. GENTIL COELHO

Aniversaria-se na data de

hoje a exma. sra. d .. lbrantina

de Souza Coelho, funcioná
ria aposentada do Estado, e

esposa do sr. Gentil Coelho,
funcionário do EstadO .

.A. distinta dama aniver

sariante, pelas suas( elevadas
qualidades de espii'ito e cora

ção, ao lado de acen�da
educação cristã, goza de�n
vasto, circulo de amizades na

sociedade local, pelo que. nes

ta oportunidade, muitas se

rão as hOl1llenagens de que
rá aTvo.

ceSes;

Tão logo a Policia tomou

conhecimepto. do -caso dili

genciou no sentido ele pren
der todos os implicados .

TEMPO RECORDE

Em oito meses, num tem

po recorde para processo de

tantos réus e tanta respon
sabilidade, tudo esclarecido e

a sentença lavrada.
Nada menOI> de 11 volumes

contendo cerca de 3 mil pá
ginas, copstituiram o pro
cesso da Fiban, senão tudo
reduzido às 14 páginas que
contém o despacho do Juiz

Oduvaldo José Abritta.
Tudo isto resultou do tra

balho conjunto da direção do
Banco do Brasil, a: través do
seu Contencioso e do seu De
partamento Jurielico, bem co

mo a atuação dos polIcIa!.:; (a

•

Cóm iJ Biblia na Mão
. . SEAGERS

GIN
«NO tenaculo))

SÁBADO, 10 DE DEZEMBRO

Porque Éle é a nos,sa }laZ, o qual de attnbos fêz, um; e

rlerrubou a parecle de separação que es,tava no meio., (Efés'.
2:14). Ler CoI. 2:4-9.

ERA véspera de Natal em 1953. EstJava eu sentado nos

bancos de uma linda capelinha branca, na Coréia. Dois sol

dados coreanos entraram ,e sentaram-se a meu lado. Êles
sentiam-se constrangidos entre nós, soldados americanos.

Quando peguei o hinári:o para acompanhar o cântico
do hino - "Povos cantai, Jesus nasceu! ", noite i que êles es

tay:lIn interessados em a.companhar também. Então come

cei a apontar ct>m o dedo as palavras do hinário à medida

que íamos can1Jarido. Em poucos minutos êles estavam Can

tando melhor do que eu. Terminado o culto, apertaram-me
a mão e dissel:am: "Deus lhe pague."

Fiquei feliz d·e s_!l.ber como a Palavra de Deus tem lVen

cido aS distâncias. Pareceu-me estranho que eu tivesse de

deixar o meu país e vir à Coréia para aprender COlllo êste
pavIo tem sofrido por causa da guerra e verificar como êles

desejam a comunhão dos cristãos.

(DIGA SIGA)
••• nos lares e em

todos os b,nres!

.-0;

• •

Delegacia de Roubos e Falsi

ficações, orientados pelos de

legados lVIario Pereira de Lu

cena, Marchilles Scorzelli e

comissário Raul Faria, sob a

assistencia do promotor New
Gon Marques Cruz.

FLUXO
Alivia as colicas uterinas

'

CISA NA PRAIA Pelll. 112M de seus componentes Allalge
sL'1& - Beladona - Pi.scidia e Rama

)Ilells, II PLUXO-SEDA'I'INA allvla pron

tamente as collcas uterinas. Combate as

1rrejfu.l&rldllll�s-' das funções jlttiodicas
das senhoras.

:t call1WiU e regula.dor desstl4 !Ul1çõe.:s.

Venae-se Mima casa construida

mts.2, bem junto a praia, preço Cr$
com o proprietario no local. Ponte de
- bem em frente a Capela. .

de roletes com 73
60.000,00. Tratar
Baixo -. São José 1
AVENTURAS

9 DE DEZEMBRO
A data de hoje re(;Orda�llos que: ,

em 1.634, a guarnicão da Bateria de Restinga,
na Paraíba, sucumbiu juntamente com o seu

Comandante Pedro Ferreira de Barros, quandn
a defendia de um ataque holandes;
em 1.706, no Palácio de �lcan.tara, e\n Portugal,
faleceu o Rei D. Pedro II, de Portugal, nas6i'do
em 28 de Abril de 1618;
em 1.777, o Vice-Rei comunicou a Metropole,
qUe o Tenente-coronél Antonio da Andmde pas
saria. a comandar o continente fronteiro da
Ilha de Santa Catarina, que se. encontrava en- \

tão sob. o dominio hespanhol;
em 1.830, por Decreto, foram criadas a Fregue
zia e Garopaba e regulado o corte de madeiras
em Santa Catarina;
em 1.891, em parís, na França, foram realiza
dos os funerais do ex-Imperador do Brasil, D.
Pedro II, falecido em 5 do mesmo mes e ano
em um modesto Hotel daquela Capital, onde s�
encontrava. asilado;
em 1.893, a... vanguarda da Divisão Norte con

tinuava seu ataque a Itajaí, neste Estado, 'tendo
os revolucionários se retirado a noite, embar
cando nos navios "Ul'anius" e "Meteóro",

I

10 DE DEZEMBRO

·���··I
i
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.'8Q.�i�eaee X' A�lótiço
O CARNET DO CAMPEONATO DE PROFISSIONAIS DA CIDADE MARCA PARA AMANHA, A TARDE"UM'BOM ENCON7
TRO FUTEBOllSTICO, NO QUAL SERÃO PROTAGQNI,STAS OS PELOTOES'DO FIGUEIRENSE E,DO ATLÉTICO. ESPERA-SE
UMA .LUTA, DrSENSAçAO E EQUILlBRIO, ESTANDO OS DOIS QUADROS EM FORMA PARA A GRANDE BATALHA.� ,

�O Estado Esportivo"
..........................................................." ��••••Jl••a Q••••a•••� ..

niõfiiô'sfaõTamãiâ�uóiêãiiãf
.

-Figueirense ..
F· Clube�

Não soube o efvi-rubro resistir à maior cateqorie do co-líder, sendo esmaga- Noj� Oficial
,

SENHORES ASSOCIADOS E TORCEDORES DO FI-

do por 8 x Q - Amorim (4), F�rnando (2), HercHio e NiJtinho, QS autores dos
" Como ;s��vI:����:e�;eEB��i��yo�E jogariam na

( t t E t tre
.

tSi, tarde de hoje as 'equipes do Figueirense F. C. e Clube
en OS..,.... mpa e en re os asplran e." Atlético Catarinense, jôgo que por certo levaria ao es-

Ó reduzidíssimo público 'I'amandaré, na
_ qualidade o Avaí conseguiu seis

ten-,taram-se
pelo empenho e tádio da Rua Bocaiuva uma bôa assistencia, não só pelo

que na noite de quinta-feira I de "lal\t�rnà" sem �itória, tos: conquistad�s pela �e- entus.iasmo Itamar, apesaI: valor da partida a ser disputada como tambem pela in

esteve no estádio da rua para evitar 'um reves alto .guínte ordem. AmorIRI, de violento, Vermelho, que fluencia que tem o nosso querido esquadrão de aço, líder

Bocaiuva, poude .presencíar 'te.ria que empre.�ar todas ,���rim, Fernan??, Am�rim: IfOi
o mel�or do team, Ge-, da tabela do atual Campeonato, no seio de sua grande

a maior goleada do ano em as suas, ,en.ergIas, o que Niltínho e Hercílío. Pínal: raldo e J?.Jme: ,torcida e simpatizante, sem favor nenhum uma das maio-
nossos gramados. não aconteceu: Os rubros 8 x O. As equipes Jogaram assun res do Estado.
-Oito tentos todos de be-: do Estreito estiveram total- Amorim realizou sua me- constituidas: Tudo pronto para a sensacional peleja, surpreen-

la feitura mantfvej'am., no mente /à mercê d� equipe de 1110r "performance" destes AVAí - Alcides; �aldÍl� dentemente, a Diretoria deste Clube recebeu hoje �s
posto de �o-líder 'o conjunto Vico que jogando' de a�ol'-, últimos anos. Habil �o con- e �anda; Fausto, VIC�. e '12,5_5 horas na residência do, sr. Presi�ente uma comum-

avaiano que sob' a urienta- do com as .suas verdadeiras trole da pelota, p/eclso nos L(}lo;. Fer.n�ndo, HJerc�llO, caçao do Departamento de Futebol da' F. �. F., datada As 4 � 8hs.
cão do ex-crack Saulzinho, possibilidades, embora as "shoots" e nos passes" o Amorim, NIltlll�P, e aco. de ontem, 3 do corrente, 'na qual se comunicava que o Noticias da Semana. Nae,�em realizando excelente falhas existentes tanto 11'0 comandante avaiano além 'l'AMANDARE .'- Amau-, jôgo programado fôra adiado para o dia 8 do corrente,

.. TERRA DOS MONSTROS
campanha. No p:éUo em re- s,elor defensivo como ��en. de melh?rhomem.e� campo ry; Cláudio e Ja�me;. No��. com ev.ide:r:te prejuizo d� renda .para os disputantes. A [Com : Johnny Weissmuller
ferencia, Saulzinho viu-se sívo, foi fazendo subir o conseguiu constituir-se no Vermelho, e Joquínha; Jair, comulllFaçao em apreço e a segumte: '

r: TERRA DE NINGUEM
ímpossíbílítado de compare-' placard com a maior tran �e�ordistas. de te�tos pD.r Oládio, Itamar, Geraldo e, '''Resoluç�o n'Ü.7/5.5 '

.

.'

'_ Com: Charles Starret
cer ao estádio, e assim t:!n! quilidade deste mun.do. Jogo. Todos no Aval se sal' Darcy. .' _ O sr. Juho Cesarmo da Rosa, Presidente do Depar- i DEMONIOS DO CIRCU-

.. tregou naquela noite ii. dl- No primeiro tempo. regís- rambem, exceção_de Danda ,Arbitragem, correta, de tamento de .�utebol da Capital, .no uso de suas �tribui-I'LO VERMELHO 1/ Eps.'

reção ao veterano Nízeta, o traram somente dOIS ten-� e Fernando que nao conven- Lazaro. B.artolome4· ções e, considerando que a p�rtId.a entre as eqUIpes. do Preços: 8,00 _ 4,00.
qual preferiu não fazer al- tos de autoria de Amori� e ceram, Preliminar r Lxl, A�aí F. C. x Tama�daré F. C. fOI suspe�sa pelo arbitro t

Censura até 14 anos,
terações no conjunto, o que Fernando, ao.s 24 e 26 mmu: Entre os vencidos salien-

"
Renda: Cr$,1.2&0 00. da mesma, s�·. Lazaro �artolomeu em virtude do m�u IIdizer que esta inteiramente tos respectIvamente. FOI tempo; Considerando, ainda, que o Regulamento Geral

de acordo com o trabalho de anulado um gol .de Amorim s- oee - �._.......... Ida Federação Catarrnense de Futebol em seu artigo 66 Iseu antigo companheiro de obtido alguns segundos apõs Ma n""oe I SI-I,e I�ra manda que se recue tôda a tabela; Considerando que em

equipe I ouvir-se o apito do juiz dan- reunião do Conselho Arbitral realizada em 8 de setem-
Diante da' disparidade de do por encerramento a fa- bro de 1955, determina que os jogos adiados das quintas

forças, o que se poderia el'l-}se inicial.
-

-

D
_

'

� ,
feiras serão realizados aos sáb��os à noite;

perar era' uma goleada. O Na etapa complementar

ISputa' ra RESOLVE; Marcar as seguintes datas:
Dia 4-12 - Avaí x Taman daré ,

........................................... . ' ,. Dia 8-12 - Atlético x Figueirense

Será amanhã a grande Solucionada a crise �o remo ilhéu com· Dia 10-12 -

���;�2f��:;�:!:���a�:1<!�
I

's S·I I d J' C II doé 'dA' Presidente .do Departamento de Fu-

corrida
_n�lilll inar _

.
.

I veslre a vo ta � a I �o a a Da, pr��� _e�cla .

. ��\�:5?ap;\aL Fpo!;a, 3 da dezembro

Com inicio às 9 horas (manhã) sera realizada no do M'arfmelll - Como forma rao as :Dessa '�maI!,eira ao�-'dàl'mos uma satisfação
'

devida

proximo dia 11 (domingo), nesta Capital, a sensacional
•_. aos sócios, torcedores

�

e simpatizantes do Figueirense
preliminar da "São Silvestre.'.', 'cujo vencedor, rem:esen- nossas guarnlcoes no certame F. C. queremos nos declinar de qualquer responsabil í-
tará Santa Catarina, na monumental parada de ,fIm de t· da de, como tambem da decepção sofrida' por todos aque-

anv, que a "Gazeta Esportiva" - o mais completo jo)'- nac'ona I do d"la 18 les que nafuralmente compareceram na tarde dr, hoje
nal Esportivo do Continente - costuma fazer anualmen- I ao estádio Adolfo Konder por'quanto tudo isto ocorreu

te, a ela comparecendo, os maiores corredores europeus independentemente da vontade e do conhecimento ,ante-
€ Sulamericanos, bem como representantes de cada Es-

, Vem de ser solucionado o impasse criado com os de- rior da nossa grande ag:cemiação.
tado do Territorio Nacional. Andou bem a direção do sentendimenfos havidos entre diretores e remadores da Por atitudes como estas do Depa.rtame'nto de Fute
ma.is completo com o' seu novo regulamento, escluindo F'edei'ação Aquática de Santa Catarina, C. R. Aldo Luz e 1)01, a cliretoria do Figueirense esteve hoje reunida ex

das preliminares deste ano os atletas que haviam Francisco Martinelli e que teve como consequência a traol'dinariamente, aventando até a hipotese de propor
triunfadó em competições anteriores, dando chance parD desistência do rubro-negro de disputar a segunda prova ao Conselho Deliberativo do Clube, "a retinIda do Fi

que novos valores surjam no pedestrianismo naciona!. eliminatória do oito, assim como a r\esolução do campeão gueirense F. C." do Campeonato em curso, fato que não
Seus gastos' em competições de tal natureza sobe a CI- catal'inense de "skiff" e sul-americano de "double-skiff", chegou a se consumal:, sómente para não deixar a nu

fra de 4 a 6 milhões de cruzeiros, tudo as suas espensas, Manoel Silveira, no qUe diz respeito à nossa participação mel'OSa familia alvi-neg-ra privada do prazer çle assistir
e sem recorrer a 'auxilios de especie alguma, quer doi" no Campeonato Brasileiro ele Remo, marcado para ter jôgos do Fig-ueirens'e F. C.

poderes competentes, bem c mo de particulares. Visa uni- lugar no dia 18 do corrente, na Lagôa Rodrigo de Frei- Cumpre-nos esclarecer que a Resolução 7/55 do
cam(mte o aprimoramento da raça, patrocinando sempre tas, no Rio.

" Diretor do Departamellto de Futebol da Capital, arbitra-
que está ao �eu alcance, competições esportivas, como Ao que apuramos, voltando o jornalista, Jairo ria por suas falhas regularmentares, atêsta bem o' intui
Campeonato Interno de Tenis, Bolão, Box, Pesca, inclu- Callado á presidencia do C. N. Francisco Martinelli, tra- to de visar o prejuizo do Figueirense F. C.} motivo pelo
sive a já conhecida competição ciclistica denominada tOLl êste abnegado esportista da solução para a crise que qual fazemos sentir aos nossos associados' e torcedores ,Duas excelentes partidas
"NOVe de Julho". A corrida de '''São ,$ilvestre", teve seu ·"inha' perturbando a participação d,e Santa Catarina na a revolta qUe nos leva ao presente esclarecimento. estão programadaB para a

inicio nos primorçlios de 1925, concorrendo apenas cor- festa máxima do remo brasileiro. Tudo correu como es-
'

,A DIRETORIA tarde de hoje, em continu�-
redores nacionais, tendo como seu idealizadQr a.' figu'ra peravam os amantes' do esporte remístico, graças à

• ...,..,._._.....D...._......_••••••�__•••__.•••D__••••••.,•••_�
ção ao, Campeonato Amado-

nunca esquecida de Casper Libero, e seu continuador, o compreensão havida entre os ,diretores daqueles dois Federaça-O C de Teu -IS rista de Futebol de 1955.
grande Joel Nelli, o homem das grandes iniciativas, cer- clubes e a entidade, de sorte que o "campeoníssimo" Ma- "

'.

Como preliminar, às 14
cado de um corpo ele auxiliares, ,cada um em sua especia- noel Silveira irá à Lagôa Rodrigo de Freita!3 defender o •. horasj preliarão Tamandaré
lidade, Nelli, tem colocado o Esporte Nacional em sua prestígio do nosso remo, no skiff e no ' double-skiff com "TORNEIO DE ENCERRAMENTO" e Nendavai e a seguir o
verdadeira 'posição, fazendo com que a "São Silvestre", Walmol' Vilela, com o qual laureou-se no último sul-ame- A Federação Catarinense de Tenis f.ará realizar nos T1'eze de Maio defeuderá a
tivesse carater internacional, recebendo das\ maiores au- ricano. Silveira já reíniciou os treinamentos e embóra o dias 10 e 11 do corrente, nas quadras do LIRA TENIS sua invencibilidade defron.,'
toridades esportivas do país, bem como 'do estrangeiro, reduzido espaço de tempo para apresentar-se na sua me- • CLUBE, nesta Capital, o "TORNEIO DE ENCERRAMEN- tando-se com o Atlstria.

f

o� elogio!, de' que. é merecedor, ,pelo muito que tem feito lhor forma, espera e confia em que saberá dar grande '1'0", com o que fechará, com chave .de ouro, as suas ati- Não percam a rodada de
,e irá fazer; em prol dos esportes em -todos os seus seto- trabalho ao carioca Medina, favorito do Campeo'nato vidades tenisticas de 1955. hoje, na qual serão prota-
leso A pl:eliminar deste ano nesta Capital, embora' as di- Brasileiro do Remador. Está, pois, de parabens a entidade dirigida pelo Dr. go'nistas os quatro clubes
ficuldades que' semp� aparecem, proprias do ambiente Desta forma ficaram assim, constituidas as nossas F'ERREIRA LIMA que, no seu primeiro ano de funcio- melhores colocados no Cam-
'em que vi�emos, aliados a incompreensão dos que nada guarnições para o certame que se aprmdma: nUimento cumpriu brilhante e rigorosamente, ,o seu Ca- peonato.
fazem em prol�-do esporte, visando, apenas a mes.quinhez Quatro com patrão - Alvaro Elpo, patrão; Hamil- lendario aprovado previamente pela C: B. D. r Pr'eço único: Cr$ 5,00.
de que são possuidos, contudo, Uen<;}e a rev.estJr-se de ton Cordeiro, voga; Francisco· Schmitt, sota-voga; Releva notar que compareceu ela, não obstante os

__ •__ .....
� grande brilho, dado o entusiasmo que paira nas rodas E'dson Westphal sota-prôa e Sadi Berber, prôa, todos do seus apoucados recursos, aos campeonatos Brasileiros
dos bem inten.cionados, que compreen,dem o verdadeiro I Aldo Luz. '

( . Infanto-Juvenil e' de Adultos realizados respectivamen-
, valor do esporte, orgulho de uma raça �orte. Em compe- Dois sem patrão --: Wiegand Theis, ' voga e Harry te, \em Santos e no Rio, no primeiro fazendo, excelente

. tições de tal natureza, é imprencindivel a colaboração ,Kreutzfeld, do C. N. América, de Blumenau. fígúra e do segundo trazendo uma medalha de ouro, MIAMI, 7 (V. A.) -O'
das Forcas Armadas: quer inscrevendo seus atletas, "Single-skff" - Manoel Silveira, do Martinelli. com a 'v'itória e Armandino Capareli, no Campeonato Jockey Willie Hartack con-
Quer col�borando em tudo que for necessario, para maior Dois',com' patrão - E',dson Westphal, voga; Francis- BrS,tsileiro de Perdedores. quistou sábado, em Tropical
bHlhantismo em seu transcorrer felizmente, não me tem co Schl1l1itt, prôa; Alvaro Elpo, timoneiro, do C. R. Aldo O "Tornéio de Encerramento", que será disputado Park, sua ,400.a vitoria. em
faltado esse apoio, que espero não sofra solução cOlltun-,Luz.'

'

pelo sistema ,de eliminatória entre o LIRA T. C. desta 1955.
didade. De um lado, o Quinto Distrito Naval, 14 B. C., Quatro se,m patrão - Antônio Pedro Assini, voga; Ca.pital, T. C. BOA VISTA de Joinvile, C. N. MARCILIO ,Hartack pilotava Athena,Base Aérea, Escola de Aprendizes Marinheiros, bem CO-( Waldemar Annuseck, sota-voga; Edgar Annuseck, sota- DIAS de Itajaí e TABAJÁRA T. C., de Blumenau, cons- na oitava corrida, e reali
mo de atletas, gu-e sem figurar em qualquer agremiação prôa e Edgar Gerner, prôa, do C. N. América, de Blume- tará de 4 simples e uma dupla masculina, uma simples zou assim uma performance
Esportiva, acorrem sempr� a s.éde. da .F.ederação Atlétifa nau: feminina e uma dupla mista.'

'

que somente"Willie Shoema-
Catarinense (nossa grande alIada), afIm ,de, ,fazer suas Doubl.e-skiff - Manoel Silveira (Martineli) e Wal- Na oportunidade o Presidente da Federação catari-I kel' ultrapassou na histo-
inscricÕ€s. Do interior, temos os entu�iasm6' celu 'por,- mor Vilela (Aldo Luz). ríense, Dr. Ferreira Lima fará entrega das taças e me- ria das corridas de cavalos
cento 'dos atietas de' Blumenau, capitane�dps ,pelo 'valo- Oito - Alvaro Elpotipatrão; Hamilton Cordeiro, vo- dalhas àqueles tenistas vencedores dos Campeonatos Tea- nos Estàdos Unidos. Shoe-

-r
roso professoI: Edgar 4rruda Salomé, COW se�s;13 atle- ga; Sadi Berber, sota-voga; Osman Boabaid, contra-vo- lizados em 1955.

/
-

\, maker montoU' 885 vencedo-
tas, e, que aqui estarão' para maior brilho da p,reliminar �a;\Gleno Sherel:� 10 centro; Odilon Martins, 2° centro; • No encer�'amento do "TORNEIO" será projetado, em res em 195;3.' I
deste ano. QU,é. 'os demai,s clubes do inter�,ór� :,sigam o Lino Philipi, cQntra-prôa; Kurt Kupka, sota-prôa e Oril- local oportunamente designado, para as delegações, e E' pouco' provavel, entre-

1 exemplo de Blumenau, esperand.o a valiosa.,tadesâp,- da Li"- do Lisbôa. Lino pertence ao Martinelli, Kurt '� Odilon ao demais interessados, dois filmes, um da "COPA DAVIS",

tant0tt-Je Harta�k ameace
ga Atletica Norte C!}tarillense, de Joinv;fle, Liga Joaça- Riachuelo e os restantes do Aldo Luz. e outro do "TORNEIO DE WIMBLENTON", cedidos pe-' o l:e de ,seu rival, porbense ,de Desportos, ''Bandeirantes e Pais�ánâí:í, ,de Bl'us-' Felicitamos os dirigentes do' Aldo e Martinelli é a lo 'Dr. Paulo da Silva Costa, grftnde benemérito 'do tenis

<

que oi punido com a; sus
que, rois assiin, estúãõ', contribuin,do'. par�" I}1�.i.or en- F.A,S.C. pela m'aneira correta com que' se houvel:al):J nos bxasileiro, ao Presidente da F. C. T. '

I
pensão de 10 dias, a partirgranclecime'nto do pedestrianismo bar�iga vei:de.' ,

últimos entendimentos, pois o intuito não foi outr,o 'qüe ' Uma bela festa tenistica sem duvida o Torneio que de 6 do corrente por uma-

Aryb�Ido 'Povoas -',,,' ,,>
visar o engradecimento do remo catarinensé no co'nceito teremos oportunidade de assistir, sabado e domingo pró- falta cometida' na sexta-

Representante Gazeta Esportiva, do esporte nacional. ximos, nas quadras do Clube da Colina. I feira.

,

/
J

o lISTADO

CINE SAO JOSE
As 3 - 7,30 - 9,30hs.
RE\d SKELTON - }\iac

DONALD CAREY - Sally
FORREST em:

,

DESCULPE A POEIRA
'"

No Programa:
Vitória Filmes. Nac.

Preços: 11,00 - 5,50.
Censura até 5 anos.

As 4,30 - 8hs.
Gary COOPER - Fhilis

TAXTER - Dadid BRIAN
em:

RENEGADO HEROICO
technicolor

No Programa ;
"

Cine Noticiario. Nac.
Preços: 11,00 - 5,50�
Censura até 10 anos.

As - 8hs.
Françoise ARNOUL em:

COMPANHEIRAS DA
NOITE

No Programa:
Paisagens do Brasil. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.,
Censura até 18 anos.

As 5 - 8hs.
·Johnny WEISS MULLER

'em:
'

NA TERRA DOS
MONSTROS

No Programa :

Atual. Atlanticla. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos.

As - 8hs:
Fatos em Revista.

Nac.

'20) DURO NA QUEDA
Com: Clifton Webb
30) CIDADE ATOMICA

- Com :Gene Barry.
,Preços: 8,00 - 4,00.
Censura até 14 anos.

.. J�O�(l'_'O_�()�

Rodada atraent·
3; pelo certame.
-de amadores

400 VITÓRIAS

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o J:STADO
-.,.... . 6elfiM

. 1·1., ...-. .__ .

Justiça
.:

do Trabalho R:��::�!��n�'��d�
:/. __ .,._ ';:"""Pti.l � 't,i�(i::"J&����.•'.r' ""��"� e o tabelamento de tortas e

O DESPEJO DO EMPREGADO POR SENTENÇA DA
_

farelos beneficiam realmen-
�

JUSTIÇA DO TRABALHO
,
'te o criador e o agricultor?

(XlI) ,lI Exposição Agropecuária
J. Antero de Carvalho e Industrial da Zona Bra

gantina. Indices anuais de

produção da Zona Bragan
tina. Avicultura - Plano de
combate intensivo às vermi
noses pela Fanotiasina na

ração das aves. Criação ode
Buf'alos em São Paulo.' Em
Minas Gerais'- XVI Expo
sição Agropecuária e Indus
trial de Curvelo, Economia
Progresso e estradas de fer
ro. O Zebu nà India. A tris
teza dos bovinos. Serradela

urna leguminosa para
nosso clima. Secção Jurídi
ca - Licença para fazer

queimadas. Contribuição
municipal para o abasteci
mento de carnes e deriva
dos. Lançado 110 Brasil o

Jeep-Willys 1955. Calendá
rio Agrícola. Mercado de
Laticinios. Mercado ele car

nes. Relatório n. 129 do Ser

viço 'de Controle Leiteiro da
A. P. C. B ..

..J. .Assim prossegue Rocha teria, no fôro trabalhista,
Moreira no relato do caso maiores possibilidades do

com que ilustrou o seu pa- que o despejo decreta do pe

recer: "Aconteceu, porém, la Primeira Junta. Ainda

que os noventa dias trans- assim, não mereceu acolhi

correram sem que o traba- (la".

lhador providenciasse a mu- Abri a qu i um novo pa

dança. Ora, na espécie, tra- rêntese à exposição do ad

tava-se ele execucão de um vogado Rocha Moreira para

acôrdo. Qt;al o Ju'ízo compe- rela tal' que caso semelhante

�ente? O que presidiu a O(;Ol'1'eU perante a Junta de

transação ou o que normal- Conciliação e Julgamento
mente está hahllitado a sol- . que é presidida pelo Juiz

ver litígios dêsse jaez? José de Morais Rattes.
Na Justiça do Trabalho, Aconteceu qUe o "Coun-

os acôrdos tem a eficácia 'de try Club" de Petrópolis, ten
sentenca irrecorríveis. E é .do rescindido o contrato de

tradição em nosso Direito trabalho de seu cozinheiro,
cometer a execução do de- compareceu à Junta dessa

cisório ao Juízo que origi- cidade e celebrar com êl e

nàriamen te conheceu da li- um acôrdo, segundo o qual o

.' de. ex-empregado receberia cer-

'A fim de evitar futuros ta importância em dinheiro

percalços, resolvi executar e obrigar-se-ia a deixar o

o acôrdo, pleiteando a ex- cômodo que ocupava dentro

pedição de mandado de re- de um prazo pré-fixado. O

integração de posse. Sofri empregador, entretanto, 'Procura se CaQ8illdeferimento liminar, por pretendeu que entre as cláu-'
- �

despacho do Juiz Jéz de Pai- mias dêsse acôrdo constas-, Para alugar, procuro, com

va, S. exa. entendeu ser in- se uma segundo a qual a ou- urgência, casa com quatro

competente para tanto. Ta parte ficaria sujeita ao quartos e demais dependên-

Interposto agravo, foi o iespejo se permanecesse rio cias.
_

Ir. pronunciamento mantido móvel findo o respectivo- -..
Dou preferência a "casa

por magistrado que não per- orazo e que êsse: despejo, com pequeno quintal e sita

ten ce ao quadro dos "curie- nelhor dito a execução do no centro ou em rua servida

sos" e qUe é uma das figu- icordado, seria feito pela por ônibus.

ras mais respeitáveis da Ju- Iustica do Trabalho. Mas o Ofertas e condições por

dícatura Trabalhista, - o Ir. iosé de Morais Rattes carta a Paulo Preis, Hotel

dr. Délio Maranhão. impugnou a particularidade Majestic, até oito de dezem-

Deixei transitar em jul- declarando que não podia bro.

gado a sentença e aforei a- constar a condição porque a

ção de reintegração de posse Junta seria incompetente
perante a 3a. Vara Cível ,do para cumpri-la.
Distrito Federal, não trepi- , �"W�_'f;orM>-"'����
dando o Juiz Hugo Auler em Como se vê, o ilustre ma-'
conhecer da espécie e em zistrado do Tribunal 'traba_
decidi-la, fazendo cessar a thista de Petrópolis forma

turbação de que era vítima entre os que repelem a ação
o meu constituinte. proposta pelo advogado Né

Ora, aqui ternos 'um caso lia Reis.

em que a ação possessória I Prosseguirá.

DOCE·S
Aceitam-se. encomendas de

docínhos em grande varie-
1ade; TortàS'.'if"ffõll)'·(fê·'NtJPi
va, Salgadi·nhos -para Batiza
dos _ Aniversários e Casa
mentos.

- Rua CeI. Melo e Alvin 1:1.

-

hiiílíslria .e Comérci,o de AI��a:-�-;�
.

. Madeiras S A �. um�h���1 P��p�oAce���o�
• R.,� escritório fOU consultório,

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRtA com entrada independente.
EDITAL DE CONVOCA'ÇÃO Uma GARAGEM de mat'e-

Pelo presente, são convocados os senhores a�ionistas rial, tamanho bom. Tratar a

,para se reunirem em assembléia geral ordinária, às 141
rua Nereu Ram�s 26 entre

'horas do dia 20 de dezembro do corrente ano, em nossa 8 e 9 h. de manha e 1 e 2 h.

sede social, à rua Elumenau n-P. 170, sobrado, nesta ci- de tarde.
.

dade de Itajaí.
ORDEM DO DIA: / PRECEITO ÕÕ DIA

10) Discusl3ão e aprovação do balanço e documen

tos relacionados com o mesmo, referentes ao

exercício encerrado em 30 de set.embro próximo
. findo.

20) Eleição .dos membros do Conselho Físcal.

30) Outros assuntos de interêss� da sociedade.

Itajaí, 5 de Novembro de 1955.

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

,

AVISO

CLUBE RECREATIVO "6 DE JANEIRO"

I

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

_ Reserva de mesas desde já com o Sr. Lídio Silva.

'_ .Convites na secretaria do Clube.

Acham-se à disposição dos senhores acionistas no

'escritório da firma, sito à rua Blumenau nO. 170, sobra

,do, ná cidatfe de Itajaí, dil;te Estado, os documentos de

que trata o art. 99, d'o decreto-lei nO. 2.627, ·de 26 de se

tembro de 1940.

Itajaí, 5 de Novembro de 1955.
\

Leopoldo Zarling, Diretor. i
Emílio Alexandre Sada, Diretor-adjunto.

Retardada a publicação por falta de espaço.

LIRA TE_MIS CLUBE
,\ PROGRAMA DE DEZEMBRO

Dia 8 � quinta-feira - Grandiosô llaile de Forma

tura dos Bacharelandos da Faculdade de

Direito. Inauguração das novas instala

ções do clube. As 23 horas - Traje a

rigor.
- sábado - Soirée de Formatura das Nor

malistas. As 22 horas.
- domingo - Soirée de Formatura das Gi

nasianas do Colégio, às 22 horas.
.

- domingo - Tradicional Soirée Elegante
de Natal - Ornamentação a caráter. So�
teio de premios. Escolha da mais elegan
te de 1955. Reserva de Mesas na Relo

joaria Müller - Cr$ 100,00.
- Majestoso Baile de São Silvestrre - às

22 horas - Apresentação das Debutan-

.
tes, cuja inscrição cleverá ser feita pára
o telefone 3633. Novidades. Traje a rigor.
Nas soirées dos dias 10 e 11 somente po
derão e�trar os que tiverem convite.

Dia 10

Dia II

Dia 25

'\ .

Dia 31

.

NOTA

Vende-se
Urna casa de madeira

pintada a óleo sita á Rua
Lauro Caminha Meira 6L1
Estando a mesma desocupa
da.
Tratar na Prefeitura Mu

nicipal com o sr, Manoel
Dias.

PROMISCUIDADE
NOCIVA

Alguns fatos levam-nos a

supor que os objetos usados
recentemente por um doen
te de gripe sejam capazes de
transmitir a moléstia. E' o

qUe acontece com os pratos,
xicaras, copos, talheres, toa
lhas etc. Tais objetos só po
dem ser usados depois de la
vados convenientemente.

Nunca se sirva de obje
tos qUe possam. ter sido
usados l'ecentemente

por gripados. _

- SNES.

Florianópolis, Sábado 10 de Dezembro de 1955

Colegio Coração de. Jesus
AVISOS PARA U ANO LETIVO DE 1956

Exames de admissão ao Curso Normal
Dias 16 e 17 de fevereiro, às 8,00 horas.

Inscrição para os mesmes

Dia 12 de dezembro de 1955, das 15 às 17 horas.
Dia 15 de fevereiro de 1956, das 15 .às 17 horas.
Exames de- admissão ao Ginásio
Dias 17 e 18 de fevereiro, às 8,00 horas.
Exames de 2a. época
Dias F e 18 de fevereriro, às 7,30 horas.

Inscrição para ambos
Dia 16 de fevereiro, das 9 às 12 horas.

MATRÍCULA M�S DE FEVEREIRO
Curso Prímárío

'Dia 20 - los e 20s anos e Jardim da Infância.
Dia 21 _:_ 30s e 40s anos e Pré-ginasial.
Das 7.,30 - 11 horas. e 15 -i 18 horas.
Cursos: Ginasial, Científico, Clássico é Normal
Dia 22 - das 8-11 horas - las. séries ginasiais.
Dia 22 - das 15-18 horas - 2as séries ginasiais.
Dia 23 - das 8-11 horas - 3as séries ginasiais.
Dia 23 - das 15-18 horas - 4as séries ginasiais.
Dia 24 - das 8-11 horas - Cursos Científico, .Clássi-

co e Normal.
-0-

Reabertura das aulas
Dia IOde março de 1956. r

Chegada ao Internato - Dia 29 de fevereiro de 1956.
Dia 1-3 - Turno da manhã às 7,45 horas.

Turno da tarde às 12,50 horas.
No primeiro dia de aula, as alunas apresentem-se de

uniforme de gala completo: blusa de manga comprida,
boina, luvas, sapato '!olegial.

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
de Barreiros.

Tratar na mesma com JUVENTINA COELHO.

Senhores Advo'gados e
.

firmas do' Int.erior
o ESCRITóRIO "SÃO JOSÉ", instalado nesta capi

tal, propõe-se a resolve: com zelo e pontualidad?,do -e

qualquer assunto no Foro em geral, em Repart.içêes ou

Estabelecimentos, quanto a encaminhamento ou retirada
de documentos, legalização de firmas, livros, contratos,
certidões, registros, etc. etc.

ESCRITóRIO "SÃO JOSÉ" - Rua Álvaro de Car
valho, 2rJ - FÓNE: 38-83 - FLORIANóPOLIS.

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

EMPR�SA ,FLORIANóPOLIS 'S/A

.:.:.'.f·f.· ••
I Administração e Transportes

. ,,")F,.;..... -;;..4SSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

,i
-

.

A V I S '''(j-'
-�--_

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 I
N ovembro n? 11, nesta Gapital, para deliberarem sôbre
a seguinte:

ORDEM DO DIA
1° - Eleição da diretoria
20 - Eleição do Conselho Fiscal

/

.de 1956
para o exercício

Florianópolis, 5 de dezembro de 1955

Ass. Aldo Rocha' - Diretor Pl'esidente
Darci 'Xavier Fortunato - Diretor Gerente

,Participação
ROBERTO PIAZZA

_ e _

OLGA SANTANA PIAZZA
_

participam aos parentes e pessôas de suas relações,
o nascimento de sua filha M A R I Z E T E, oconido dia

fi do corrente na Maternidacle "Dr. Carlos Corrija".

�articipação
DR. ISAAC LOBATO FILHO E SENHORA, PARTICI

PAM AOS PARENTES E PESSOAS AMIGAS O NASCI

MENTO DE SEU FILHO RICARDO OCORRIDO A 3 DO

CORRENTE, NA MATERNIDAPE "DR. CARLOS COR

REA", NESTA CAPITAL.
Florianópolis, Dezembro de 1955

,Expresso Florianópolis LIda.
lransporte de 'cargas �rn geraLentre

FlORIANOPOhIS, CURITIBA E SAO PAULO, _

\

00. VIAGENS DlKaTAS E rEBatANJ:NTES EM CABKOS PKGPKIOI!J

(qenela n. &I. 'e lanetr. e ... Belo Herllou,. ee.. trUe,..."•• att
Ue a "pr_ 'e Tt'an.,.11ft OVaJI ./A.)

MATBIZ: FLOBlANGPOLI8
Eacrttól1o:

Rua Padre Roma 50 -_ Terreu
.

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n. 1,.

l'oneB: 2534 - 2.536
Caixa Postal, di
End. Telegráfico: .

Bandradé e Tranàpolla
-o- _

1'ILIAl..: CUlUTllJA -1'ILl&L: 8.10 PAULO

Vlaconde
•

do RIo Branco
<u2/il)

Aventda do ...do 1_1'1'

5

TelerQn-, 1211

'tlncíereço TJlegrátlco
SanUdra e Transpol1l

-4-
-

T�lerone: 1'7-10-'1
\

São Paulo - capital ;_ B�.
Bndereço Telegráfico:
8aIldrade e Tranapollil

-O-

BAIRRISMO
Comentário de: J
Dib Cherem

O tema aventado em nosso

último comentário, oferece
variações as mais diversas.
Estamos a crer que, antes de

convidarmos os nossos nos

sos patrícios de outros mu

nicípios e Estados a conhece

rem a nossa Capital, devería
mos verificar si todos os

Florianopolitanos já se intei

raram de tudo quanto aqui
existe. O resultado de inqué
rito de tal natureza seria,
sem dúvida alguma, doloro

SO e inquietante. Não são

poucas as pessoas que identi
ficam a Capital de Santa Ca

tarina, num raio de ação en-

tre a I;'raça 15 de Novembro,
á rua Conselheiro Mafra, á'
rua Felipe Schmidt e a Pon

te Hercílio LuZ. Muito pouco
para quem está habituado a

apreciar aquela maravilhosa
praia de Canasvieira, limpa e

cristalina, que vem jogar
suas ondas numa areia alva

e fofa, Ainda no mês passa

do, quando por aqui esteve
Frei José Mojica, levamo-lo a

conhecer a fabulosa paisa
gem da Lagoa da Conceição.
Ao tõpo do morro, entre uma

exclamação de surpreza e

outra de admiração, Q famo

so artista justificou seu en

tusiasmo por um quadro na

tural fora do comum numa

cidade que, à primeira vísta,
oferece apenas contôrnos de

ruas e Avenidas que, aos pou

cos, vão aparecendo, para dar

o sentido- de um centro ur

bano. Aquilo no entanto, era
uma diminuta parcela das

belezas panorâmicas do nos

so município. Dissemos .

en

tão a Frei.Mojica que deve

ria êle aqui ficar, no mínimo,
dois dias para apreciar tudo

quanto de belo esta pitores
ca ilha oferece aos olhos hu

manos. O extraordinário Can

tor não concordou conosco.

"Dois anos", disse êle. Dois
anos para o visitánte e ne

nhum dia para o rloríanopo
litano, poderiamos arrema

tal'. A Praia do Môrro das
Pedras é um desses recantos
arrojados da natureza. Ali Os

padres ·Jesuitas estão cons

truindo um edifício' digno da
- .:.. bele�. do local., Há quinze

dias lá estivemos. Não pode
mos deixar de fazer uma re

ferencia especial à obra que
ali está sendo levada a efei

to. A construção se identifi
ca perfeitamente com o re

canto.
No alto do môrro uma

mansão toda de pedras, num
projeto que sem ser luxuoso,
é, todavía; de uma oportuni
dade extraordinária.

Não é nosso intento, neste
breve comentário, dizer aoS·

nossos ouvintes 'e leitores, o

que é a ilha dei Santa Cata

rina. Em absoluto! Estamos
empenhados, isto sim, numa
campanha em que partici
pem todos os flortanopolíta
nos. Cada cidadão aqui da

�erra que conhecer os nossos

pontos de recreio será mais
um propagandista do nosso

município. E é isto exata
mente o que nos move nesta

ligeira dissertação. Tambem
nós temos .o direito de ser

mos bairristas. Conheçamos
], nossa Capital, para que ou

tros, através das nossas pa
lavras, também a conheçam.

(Comentárto lido, ao

microfone da Bádío
Guarujá)

VENDE-SE
Gom urgência, uma ótima

residência com garagem pa
ra automóvel, sito à Rua Jo
sé EQ_as 237, próximo a Es
cola de Aprendizes Mari
nheiros, Estreito.
Tratar diáriamente na

mesma. ,/

.o.....c,.....().--.O--.()...(G

Vend'e-se
': Vende-se uma ettsa sito a

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

tratar no Iocal."
.__

MAQUINA DE .:COSTURA
1',' (Alemã)

.

De 4�gavetas em estado de

nóvo,,", e � Geladeira pgTRY

• eq?(l'ri.a) sem uso, vende-se
�à' VIsta Cr$ 7.000,00 e ...•
.

Ci$
i 2;000,00 respectivamen-

te; tratar com o sr; Adolfo
das 8 às. 12, Rua Nerêu Ra

m?s, 3fi.

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

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

r\�.
.

"Vende-seI
Sala de Jantar, composta de mesa elástica, 6 ca-

deiras, balcão e cristaleira.
Ver e tratar no Cabo Submarino, Rua João Pinto 26,

com a Gerência.

CASA
Vende-se a rua .Presidente Coutinho, 85, recente-

mente construida

'PREÇO CR$ 750.000,00.
\

BORDADOS A MAO I

Ensina-se na· Rua Feliciano Nunes Pires 12:.
------------------------------------------.______

Senhores Comerciantes
e Indus.'riais

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

Escritório da feitura .das suas escritas. Aceitamos tam-
bém escritas atrasad�s.· .

ESCRITóRIO CONTÁBIL-IMOBILIÁRIO PERRONE
Rua Deodoro, nO 11 - Caixa Postal nQ 355-

?one nO 3222 - Florianópolis.

REPRESENTAÇÕES·ARMARINHOS
cartas para José Delgado à Caixa Postal, 15.880.

Aceito representações para a praça de São Paulo,
/

UM TERRENO COM 7.000m2, uma casa de ma

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

Tratar na mesma com o proprietário ou com Manoel

Martins, em Trindade.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, Sá,bado 10 de Dezembro de 1955

CLUBE DOZE DE AGOSTO
DEBUTANTES DE 1955

I
Já se acham abertas as inscrições 'para as DEB1!T'AN-

. . .

TES DE 955 na Secretaria do Clube, no horário das 8 ás
11 horas, diáriamente, concorrentes ao cintilante desfile
do BAILE DE GALA DE SÃO SILVESTRE, na noite de :31.

.

I

RE�BERTURA DA· SEDE' BALNEA'RIA

Domingo, dia 11, festhr,a reabertura. da' séde Balneária

tcoqueíros Praia qub.eY brilhante TARDE DANÇANTE. O

SERVIÇO DO RESTAURANTE FUNCIONANDO O DIA TO

PO: ALMOÇO, JANTAR, CEI:A. SERVIÇO A LA CARTE.
BEBIDAS EM GERAL. ,TUDO' APTO PARA ATENDER OS

SRS. SOCIOS E CONVIDAD,O�.
.

-". ORQUESTRA EXCLUS�VA DO CLUBE. E AINDA OU_:
TRAS SURPRESAS.

'

TEATRO AlVAROI DE CARVAl.HO
TEMPORADA OFICIAL'

S.A:NDRO
. ,

APRESENTA O TEATRO PQPULAR
COM MARIA ÚELLA COSTA EM:

MIRAN�OlINA
HOJE - A'S 20,30 HORAS - RÉCITA DE ASSINATURAS

D O M;L N G O

ATENDENDO VARIOS PEDIDOS

MIRANDOllNA
EM VESPERAL A'S 16 HORAS (PREÇOS POPULARES)

PLATE'IA - CR$ 4Ó,00 - BALCÃO - CR$ 20,00
A' NOITE A'S 2q,30 HORAS

(ULTIMO ESPETACULO DE MIRANDOLINA)
PLATE'IA - CR$ 60,00 -'- BALCÃO - CR$ 25,00

............................................,

Loteria do E·stado
RE.SULTADOS 'Da QUINTA· fEIRA

8.016 ;- Cr$
1.634 - Cr$
3.902 - Cr$
11.794 - Cr$
5.864 - Cr$

250.000,00 - Florianópolis
2,5.090,00 .,.- Lajes,
20.000,00 - Florianópolis
15.000,00 .:.....,. Florianópolis
10.000,00 - Porto União

�._._-.-_....._..---�_._••-_-_-••_......_-.;!'�....,.

SINDICATO DO COMERCIO
VAREJISTA DE FlORIANÚPOllS

A V I S O AO c O M E R.C I O

Avisamos que, ·de acôrdo com 'o que ficou estabelecido
entre êste Sindicato ,e as autoridades competerite.�, o tra

balho noturno das casas çomerciais desta Capital, no pe

riodo de 15 a 24 de dezembro deste ano; obedecerá ao se

guinte -horário: do dià 15"ao dia" 23 encerramento às 21

horas, dia 24, sábado, encerramen,to às 18 horas.
\ .

Comunicamos, outrossim, que oS empregadores deve":
rão conceder meia hora durante o turno da noite para os

empr'egados fazerem um lanche.

Lembramos ainda, que haverá. rigorosa fisc�lliz!1ção por

parte da Delegacia Regional do Ministério do Trabalho.
A DIRETORIA

INSTITUTO DOS BANCÁRIOS
Delegacia de Florianópolis

Comunico aos Srs. Segurados e seus beheficiários,
que, a partir do dia 12 do corrente (segunda-feira), os Drs.

Zulmar de Lins Neves ·e Ney Perrone Mund passarão a

atender no Ambulatório desta Delegacia, nos horários ele

14 às 15,30 e das 16 às 18 horas, respectivamente.
Os demais médicos continuarão a atender em

consultórios, no horário normal.
REINALDO WENDlIAUSEN

DELEGADO

Ravena �Cassino
Hotel S. A.

ASSEMBLÉIA GERAr. DE CONSTITUIÇÃO DA
RAVENA CASSINO HOTEL S/A.

(Em organização)
�". :� .

aa. CONVOCA'ÇÁO.
OS incorporadores da RAVENA CASSINO HOTEL

S/A., em organização, pelo presente edital convocam os

8rs. Subscritores para a assembléia geral de constituição
,da mesma organização a realizar-se em catorze (14) do
çorrente mês, às catorze (14) horas, nos salões do

CLUBE BLONDIN, sito à Praça Floriano Peixoto s/no,
na cidade de Laguna, Estado de Santa Catarina, com a

seguinte ordem do dia:
1 - Constituição da sociedade:
2 - Exame das contas no período de organização.
3 - Eleição dos órgãos diretivos.

Lagtína, 2 de Dezembro �e 1955
Os incorporados:

Dr. PaJllo Carneiro
IdaUno Nedeff
waldemar de Oliveira BeJaguarda
Francisco Fernandes Pinho

....
'

O Centro Acadêmico XI de Siqueira Heuss, "Míss Sant�
Fevereiro da Faculdade de I Catarina", para abrilhantar
Direito de Santa Catarina com sua presença, o chá-dan�
dedicou o seu Chá-dançante çants.
realizado 4a. feira á noite, no A bela itajaiense aceitou o

Luz Hotel, à turma de bacha- convite e compareceu.
relandos de 1955 daquele es- A direção 'do Lux Hotel,
tabelecimento de ensino su- prestigiando a classe estu
paríor, A finalidade principal dantil, ofereceu um coquetel
da festa foi .congfaçamento l aos formandos da Faculdade"

t 1 lidOS colegas que ficam com a- : de Direito.
.

O ESTADO se congra ua. .

A

T d B queles que. deixam os bancos Uma referencia especial do
com a nova urma e a- .

" Direít f
escolares para a carreira pro- sr. Osvaldo elos Passos Ma-

charéís em irei o, ormu- fission i. ch 'd'
1 d t d f r íd d s

a . a o.
an o vo os e e ICI a e .

O academico Túlio Gondin, A parte artística teve . a

de
r(l.-.O....O....O.-.<>.-.<Q

presidente do "Centro Aca- participação, entre outros,
dêmico XI de Fevereiro", de Mirandinha, AlcioneI Avi
convidou a senhoríba Maria la e Narciso Lima.
•••••••••••••••0•••••••••••••••••••••••••••MULHERES DO

CONTRA

HOJE E,AMA HÃ,.NO LUX H TEL E RÁDIO GUARUJÁ, APRESENTAÇÃO DO MILIONÁRIO DO ACORDEON, MARIO. GENARIO FILHO, FA-
,

.

. 1 MOSO ARTISTA DA T. V. E DO RÁDIO PAULISTA· '.'
�............"....._.!"J"a...,.�w.y;;y.__�....."'JV'.."'_...�D_""_........,,�............... -� .'

t '-:. •
,.�-'J"..... �_... ......�.,__.....w_· ......,.,......_...........• ......_'"....•__�......·_.F,"·.r.

Formou-se a maior turma de advogadas pela t��b�!E�P.�R,���E�,����t�C��2M����
nossa Faculdade de Direito. \ moti;:c�����c::cf:s: c��� ����i��r:�':������r.Braga e

Brilhantes com O
-

0'- B h é-
gos de Presidente, Orador e Reiterando nossos protes-

em raeoes. S DOVOS, BC ar IS. Bibliotecário, deste Diretório, �os' de alta estima 'e distinta

As solo.DI-d'adas.
. I e por dispositivo estatutário, consideração, servimo-nos do

-

tJ li foram eleitos e empossados ensêjo para apresentar as

Dia 7, quinta-feira última, em Ação de Graças na Cate- Olga de Soares Lima Gar- em Assembléia Geral Extra-I Saudações Acadêmicas.
tiveram lugar as solenidades dral Metropolitana, de serem beloth ordinária, realizada em 3-12, (As.) Carlos Augelo Fe-
de colação de gráu dos ba- prestadas )homenagens aos Oscar Bereira'" para os cargos acima, respec- 1 drigo.

.

charalandos do corrente ano, fundadores da Faculdade, o Osmar Dutra
.íntegrantes da maior turma inesquecível Professor José Paulo Gonzaga Martins da
de advogados da nossa Fa- Arthur Boiteux ao saudoso I Silva
culdade de Direito. Diretor Urbano Muller Sal- Reinaldo Celso Feldmann
Depois de realizados um les, proeedau-se a falação de 'Saul Oliveira

Culto Evangélico na Igreja gráu, no Cine Ritz, com íní- Sylvia Amélia Carneiro da
Presbiteriana e uma Missa cio ás 20 horas. Cunha

Stavros Anastacío Kotzias
"..·�·.t!'__..a.."_&�... ·,. Ouvidos os belíssimos dís- Túlio Pinto da Luz
'*' "O presidente eleito es- cursos do orador da Turma, Urbano Bertoldi

7:. * tá elaborando em Belo bacharelando Aluizio BIasi e Victor Baptista Adami

Horizonte o seu programa do Paraninfo Professor José Walter Francisco da Silva

de Govêrno. As idéias que Rocha Ferreira Bastos, foram Yan Callado, Carreirão.
defendeu na campanha elei- chamado e, a aproporção No mesmo dia, com início

'toral vão sendo transforma- que. proferiam o. juramento às 22 horas, teve lugar o baí
das=em projetos a fim de se- recebiam seus diplomas, Os le de Gala, nos salões do Li-

rem postas em prática. Ha- seguintes formandos: ra Tenis Clube, que se pro-

........__ _ " verá, naturalmente, nesse longou até- alta madrugada
plano de realizações, um Acácro Garíbaldí :

de Paula na maior alegria.
critério de prioridades, de Ferreira S. Thiago A Turma de 1955 teve co

modo a estabelecer a neces- Alamir Boaventura Cabral mo Patrono o Governador
aária adequação entre os Faria Irineu Bornhausen, como Pa

programas e os recursos Alexandre Francisco Ignácio raninfo o Professor José Ro-

DE ARTE disponiv�is. Evangelista cha Ferreira Bastos,' sendo

A Nação, cançada de agi- Alcebiades Cândido Pinheiro. Diretor o Professor João Da-

tações estêreíse de demago- Aluizio BIasi vid Ferreira' Lima, homsna-

gia, anseia por'um Govêrno Alvaro de Lima Veiga geado de honra o Professor

'capaz e operoso. Não será Amír Garlos Mussí Henrique da. Silva Fontes,
com discursêira vazia que Armando SilIvio. Carreirão �

nomenageados Os Professo-

se enfrentará a situação, Aymoré Palhares res, Henrique Rupp Júnior;
onde há problemas graves a Ayrton Machado Andrade Alcebiades Valério Silveira de

resolver. A incompetência e Bento Pereira Oliveira I Souza, Henrique Stodieck,
a falta ,de patriotismo gera- Christóvão Nunes Pires Osmundo Wanderley da No-

rnm as crises que aí estão. Constántino Syriaco Atherino I brega e WaldemirQ oascaas,
As finanças, a economia, o Cyro Bellí Muller e, homenagem' administrati-
r;âmbio, os desajustamentos Dioscórides de Mello va ao dr. Oswaldo Bulcâo
sociais, a harmonia política, Djalma Virmond Leitão Vianna. -

'

o estímulo à produtividade, Fernando José Caldeira Bas-
um mundo de questões ím; tos

portantes desafia a capaci- Guida Bott Gonçalves
da de e a clarividência dos Helladio Olsen Veiga
poderes públicos. Hélio Abreu

Muito estudo, meditação, HidalgoHomero Soares
in iciativa, espírito ,objetivo, Araujo
fôrça de caráter, coragem, Jairo Ulisséa Baião
firmeza, serenidade, 'civis- João Luiz Neves

mo, exper iência, tudo se João Makowecky
t'xige do Presidente da Re- José Nascimento Câmara
pública no proximo quin- José Roberge HAVANA,9 (U. P.) - Vinte

quênio. Felizmente o sr, José Ruhland Jr. e uma mulheres foram pre-

Juscelino Kubitschek possue Julybio Jupy Barreto '

sas, quando a polícia dissol-
tôdas essas qualidades, co- Luiz Assunção Vieira Valente via um grupo de umas oito

rno o demonstrou no seu Go- Luiz Eugênio Beirão centas mulheres que desfila
\ êrno de Minas Gerais. E, Maria da Graça Piazzera vam nas ruas GaUan e San

porque conhece os probie- Macuco Raf�,el. Essas mulheres \são

mas e sabe o que quer, o Mario Tavares da Cunha membros de organizações de
eminente brasileiro está uI. 'Mello oposição ao presidente Batis-

tiqJando os detalhes do seu Maurício dos Rleis ta.

plano administrativo. No dia Mauw Irineu Werner Por outTlO lado, segundo
seguinte ao da sua investi- Miguel Digiácomo noticias recebidas nesta ca-

dura começará a governar, Moacir Benvenutti pital, houve explosões de pe-

fegundo diretrizes seguras. Narbal Oreste May .

/ tardos nas cidades de Man-

E'.o que o Brasil espera". Ney Douglas Bello zanillo e Holguin.
.,... _-_ -- _ -- _-..�.�� _._._._-.,...." -_._ _ _

- ......

Instituto de Educação (eDias Velho»
Professorandos de t 955

Os Professorandos de Prof. Revelo. Pe. Francis- França, Arnaldo Tavares -

1955, do Instituto de Educa- co de Salles Bianchini. Orador, Valter Manoel 'Go
ção "Dias VEilho", realiza- Prof. dr. Henrique Sto- mes, Vercy Ceolim, Gertru
rão hoje as solenidades de dieck. '- des Maria Becker, Valda de
sua formatura, com o se- Profa. Ida Boabaid Brina. Andrade, Ana Maria Rodri-
guinte programa: Profa. Ivete Anna

�

Ge- gucs, Gilda Luiz Ce.olim,
7,30 horas � missa sole- vaeed. Maria Therezin�'l. Martins,

ne em ação de graças, cele- Profa. Jair Simão da Sil- Zornide Lüiz\Ceolim, Maria
brada na Cat�dral Metropo- va. José de Souza, João Costa,
litana, com benção dos. Prof. dr. Joaquim Madei- :Maria Terezinha Leal, Lau-
anéis. ra Neves. ra. Alaide Ferreira, Yvonne
20,00 horas - Colação de Prof. dr. Lídio Martinho J;::;y Becker, Naide Maria de

seus ,gráu na Assembléia Legis- Callado.

Illara, Nice de Vasconcellos
lativa do Estado. Profa. Maria Madalena de Lima, Len� Mainchein, Lau-
22,00 noras - Soirée no Moura Ferro. \

"'- rita Nascimento, Maria Ira-
Lira Tenis Clube. Func. Alda Souza.

.

cerna Martins, Marlene Ma-

Homenagem de Honra: NORMALISTAS -I chaelo, Céiia Costa e Náseli
Exmo. sr. Governador �rineu .Romualdo Th,eophanes Fa1ill. .

A Comissão, presidida pelO
deputado Braz Joaquim Al

ves, presidente da Assem
bléia Legislativa, é composta
dos dlepütados João Colodel,
líder do PTB, Alfredo Che
rem, Epitácio Bittencourt e

Antonio Gorfes de Alméi'da
do PSD, Ma,rio Olinger e

J.oão .Ca.ruso Mac Donaldo da
UDN, Vicente SchJ:lleider e

Luiz de Souza do PRP .. Essa
Comissão fiai d.eslgnada /em
'Virtude de requerimento a

presentado pelo deputado 0-

Bornhausen.
,.__ __._ __ .,.. _-_._ _._._ -.- "wI

MP---,

DEPUTADOS EM' VIAGEM
Paraninfo: Exmo .. sr. dr.

Aderbal Ramos da Silva.
Patrono: Exmo. sr. dr.

Romeu Sebastião Neves.
Homenagem especial: Fro
fessor José Warken Filho:,
Diretor e Professora Maria
Carolina Gallotti :Kehrig.
Homenagem póstuma: Aos

professores falecidos dêste
Iwsti tu to.
'Lema: "Educar com amôr

e instruir com solicitude foi
sempre a norma dos profes
sores por vocação". - Prof.
Mâncio da Costa.

Comissão Especial, repre-' lice Caldas, do PTB, Segun
sentará a Assembléia, por de- do colhemos, é pensamento
liberaç&,o dQ, plenário, no V dosmembros dessa Comissão,
-Congre-,sso Nacwnal de Tri

ticultura, na cidad.e de Joa

çaba.
quando na cidade �e Joaça
ba, recolher observações re

ferentes a economia tritícu
la deste Estado, de sorte a

possibilitar-lhes algumas su

gestões, em benefício da la

voura e do escoamento da

safra. Integrando essa Co
missão o deputado João Co

IodeI, que foi membro da Co
missão de Inquérito do Tri

go Papel de Canoinhas, isso
induz a que sua ExcelEmcia
venha, no certame de

Joaça-Iba, a colaborar de forma efi
ciente, revelàndo as falhas
que teve oportunidade de co

nhecer em Cano.inhas.

HOMENAGENS

Prof. Aldo João Nunes.
Prof. Anacleto Damiani.
Prof. Edward Born da

Silva.
Prof. Emanoel Paulo Pe

luso.
Profa.

Simas.
Emiliana Maria

OS "LANTERNEIROS" NA JUSTICA
,

Não divulgados seus nomes
dem legal e que foram apre
endidos pelas autoridades

RIO, 9 (V. AJ - Prestarão
depoimento na Dívísâo de
Policia Política e SOCial, tres
pessoas ligadas á direção d_n
chamado "Club da Lanterna".

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

NEGADO
Seus nomes são no entanto
conservados em sigilo,. ape
nas se sabendo, ao certo, que
não se acha entre elas, o sr.

Amaral Neto, presidente da
quela entidade considerada
ele carater subversivo.

, RIO, 9 (V. A.) - O su-

premo Tribunal Federal, reu
�ido em sessão ordinária do
Tribunal Pleno, sob a presí
dencía do ministro José Li

nhares, denegou, ontem por
unânimidade, o pedido de

"habeas-corpus" imp.e.Jtrado
Serão as mencionadas pes- em favor do "ex-tenente Al

soas inquiridas, na ocasião, berto Jorge Franco Bandeira.
a pr?posito da divulgação de rFOi relator do teíto o minis
mamfestos atentatorios á or- tro Mario Guimarães.

CENTRO ACADEMJCO
"XI DE FEVEREIRO"

\

Maria Dalla Cost.a já era

téia, que lhe não esqueceu o nome, luminoso e cinti
lante, de estrêla ela' ribalta.

Revê-la, agora, foi aplaudi-la ainçla com maior
calor, na perfeição da sua carreira artística.

,

Para acolhê-la e consagrá-la, e aos S8US compa
nheiros de arte, o nosso velhd "Alvaro de Carvalho"
- dir-se-ia - tomou banho, mudou de roupa, fez a

barba ... higienizou-se, enfim.
O nosso Tom Wild deu-lhe o seu tom e ao sr. Iri

neu Bornhausen cabem justos aplausos pela realíza
çãô. Consignamo-los aqui, cif!

O velho casarão, agora voroffizado, erà uma espé
cie de instituto amoniacal, vazio de confôrto e cheio
daqueles saltitantes insetos que Dl_) zoólogos chamam de

pentatomideo�.
.

Nem tudo, nele, ficou bem. Restaram senões. sem
dúvida. A's toÚetes, dando para a platéia, anu�ciam
mais que microfones! Nada disso, entretanto, desfi
gura a reforma, necessária, que alí .está. A imperfeiç,ão
é inel;utáivel na contingência humana.

.

E disso, lá mesmo, na festa inaugural, tivemos'
outro 'exemplo. lO Sandro, na sua fala de apresentação,
dirigindo-se a quem de direito, adjetivou-o de oulto.

Muita gente não percebeu 'o vício de pron:mcia,
aliás injustificável num atol' do renome de Sandro.

O lambdacismo - que é êsse o nome gramatical
do defeito - não nos passou desapercebido por is�o
que êle se fa:z frequente no falar da nossa gente do
interior.

Ná verdade, o nosso capoclo é muita afreqllentado
rio rotacismo - troca do I pelo r - e no lambdacismo
- troca d,o r pelo 1.

- Quando o sOl'dado marvado sai 'ela carçada, o
•

dinheiro da gente vira porva!
,..:_ qOJ'!leu salada de arface com calne de pQlco!

phi-

x x

x

No mais, todos sastisfeitos: teatr-o novo e Maria
Dalla Costa ofer'ecendo-nos notáveis horas eSPirit�ais.

Quanto ao Sandro, que me desculpe usar seu· no
me na minha peça.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


