
(

escolha. Depois, em mais de
uma. ocasíão, o Diretor alu
diu ,à escolha, insinuando
modtücaçãó e, adiantando

Bornhausen.

H I Q d h C b d que a turma se estava ex-

A�����;�%:!�i;:: ::. ���:��:?,;,�n� No ote uitan ln a G:������!�1e:' �:;:�t:,a�ãot" ,,,ta de

R���e�:�:�i:�p��i:]��' Pro- :e�tl�d�5 g(��:��l':�:�I)�::�� /Fatos lamentáveis. Cenas' de vandalismo :��:�d�:�����c���v�u���:: Há al�u�O:!!:s� a turma
fessOl' José Warl{en

J F'ilho, capital, ao deputado Flores RIO, 13 CV. A.p - Fatos la- copos e garrafas. Recebeu, gada 4U,qlíçia, os animos ro- do por tres outros guardas. redigiu o convite para
.

a
Diretor e Professora Marta

da Cunha, da qual participa- mentáveis desenrolaram-se uma "rasteira" e a bandeija ram se acalmando. Treze ra- um contrabando de bebidas e, formatura, levando-o á .tm
Carolina Gallotti Kehrlg. rão deputados e senadores no Hotel Quitandinha, na prcj atou-se longe. A baderna pazes foram presos e várias perfumes. De regresso à sua prensa Oficial, onde contra-
Homenagem póstuma: Aos

sem distinção de partidos noite de sábado para domin- generalizou-se, Os mocinhos pessoas estavam feridas, ne- repartição, dlrIgtu-so à Es .. tau a confecção. Por acúmu
professores falecidos dêste

políticos, autoridades, 1'e- go. Estabelecimento elegant'e passaram então a puxar as nhuma porém com gravida- trada Nova, onde de acôrdo lo de serviço, sem dúvida, a
Instituto.

.

presentantes das classes con- e frequentado pela melhor toalhas das mesas, derruban- de: Os prejuízos do Hotel com uma denúncia' recebida Imprensá atrasou' a entrega,
Lema: "Educar com amôr' t dí hservadoras, desportistas e al- sociedade, o Qui an m a se do copos e garrafas. Estabe- Quitandinha são., calculados mômentos antes,' logrou 8.- feita apenas tres ou quatro'

e instruir com solicitude foi 1 tl
.
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d b a e I tã flít
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I 1 t 'I Ir
tos funcionários do lsgis a 1- VIU ransrorrna o, por o r eceu-se, en ao, um conr I .o em' cerca c e' '( uzen os mi 'preênder dois luxuosos auto- dias. antes da data da ror-

sempre a norma dos profes- d de rapa t
'. I

AI"
.

-vo e do executivo. graça e um grupo, .. ,- en re vanos grupos. cne- cruzeiros. moveis modê!o )9[-11; prece- matura, Na pressa de expe-
sares por vocação". -- Pl'of.

....JV'_••�_.....'..,.............-......,.,......,.� zes elegantes, mas' contuma-��� dentes de Paremaríoo. dír tais convites, dado o re-
Mãncío-da Costa.
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parereu
zes desordeiros, em pa co e � tardamento com que os re-

prof.H�!E�!�E::nes. PO�!aAL�GRE, '";3 (V. �7:�� d��;:�da�����mqu:,u� GOVÊRNO� ATE�TO' WA8····
...······-......

g
......

·a···u--;·c
...

·h·
....

o·� ���:�:�r��n���a�ata:0n�!�
Prof. Anaclato Damiani. A.) _ A polícia procura loca- conflito generalizado em que RIO,.13 CV. A.) - ° sr,

I
Tárito

.

assim qús 'passa a'
.

rroz
.

.

ção, a Imprensa omitira o
.

Prof. Edward Born da lizar um individuo de boa a- se viram envolvidos, por fôr-, Antonio Balbino, governador maior parte .. do .tempo nes- IÚO, 13 (V. A.) - 'O' con- 'nome do sr. Governador, co-
Silva. presentação, o qual. é acusa- ça:' das circunstâncias, deze- .da Bahia, tem andado ,des�e ta capital, indo à cidade de sultor geral da República, dr. mo hômenageàdo . de honra,
Prof. Emanoel Paulo -Pe- do pelo sr, Jacob Roitl'nann, nas e dezenas de pessoas que o dia 11 de novemJ.)ro e, lpe's� Salvador apenas em '�w8ek Francisco Br0chaqo ,da Ro- O �rigihal' do c'onvite, levado

.. lu§o. .
�., de ter desapdrecido com 80 a,U s·e encontr�yaU1 com" o mp,antes, em grande ativ,jda- .e_nd". cfia,. e'Pjti� p_a1�ecer fayorá-, à coJ1fecç�(i),. está, 'em .poder-

Profa. Emiliana M'a. 'ia, sr..

mil cruzeiros. em joias que pr:6pósit.o de pacãtan�tm:.te, se.: êfe Po/lítiCa'd�J:��lil�IH!O .;,ll�� •
Ou Wíio..polu):e.pv:rti;,gem Sq,;' vet·'ãs apér;açoes'de venda dos dos diploínandos e 'dele se

mas· .

.' , lhe foram
'

�ntregues ' parru divéHr -'no -Um d� sêmnna: f1üil\ �bos acontechhentos. bl'e a' noticia de que ele vof- excedentes do arroz gaúcho. vê que a omissão' do nqme do
;r"l'of: Revdo. Pe, Ftancis- r�alizar a venda. As JOlas

Chocantes acontecimenídr
" ,

taria a tentar a pacificaçàó Hoje mesmo o proce�so res- sr. BorQhausen n�o é da res-
có de SallBs Bianehini. entregues ao espextalhão, se- . ...0__0....0....0.-.('.. política em novo estilo, o sr. pectivo subiu ao despac.ho' do ponsabilidade de nenhum

.

st d' k " surgiram no meio da festa
Prof. dr. HenrIque o wc . 'gundo reIacao do sr. Jacob, " . Antonio Balbino, que ao cair, c,hefe do govêrno. Ciente do deles. Na Imprensa, verifica-

d B b'd B
.

"

' : aarnavalesca que all se r·ea1l..

G
-Prof. I fi, oa al nna.

sao as segumtes: um anel de
.t d. 'b d pa.:;t '( . rave ,'CriSe" da tarde de ante-ontem re- fato, o presidente. da Qâma": do o fatá, informaram-lhes

Profa. \ Ivete Anna Ge- b 'lh t "1 ..

d / zava na nOl e ',e sa a o r,. d B h' t t. 1'1 an e, uma pu selra e ti" gressou :1' a Ia, con es ou: 1'4, 'general Flores da Cunha, que o p�quê respectivo, ao
vaerd. ouro três relógios para se

d mingo, a qual se acha'vam
ROMA, 13 CU. P') - Achi- _ "Ainda não voltei a .que vem se interess�ndo pelo ser levado à imp'ressão, des-

Profa. Jal'r;S'l'ma"o da Silva.
' ,

" , .

'
-

presentes 'mais de mil pes- 1I horas, .. cmco relogws para ho- Ie D'Angelo conhecidu pe a manter contacto com ne- caso, comunicou telefonica- garrara-se uma linha _::_ jus.,
PI" f dr. -Joaqul-nl Madeira \

'

.

1" l'b' soas. Entre estas encontra-
1 h d "O f ·t· el'r de l'd lOtO N"o .' • mens, um re Ogl'Ü. a gl eU'a e, . d' d Rl'O a CUR a e 81 lC o nhum 1 er po I ICO' ao

I
mente ao governaélor Ildo tamente a que anunciava 3

Ne,ves. t' vam-se rapaZ'8S V1n os o
'1" d' "grav I'" rou raso

em caravana, especialmente, Napo es, pre lsse, e trouxe qua quer mls.sao
po 1-

Meneghetti. o l;esultado favo- homenagem aO Chefe do E-
Prof. dr. Lídio Martinho _..-.t".- -.- �._..,... crise no Kremlin" ,e "mudan- tica. Voltei ao Rio unica e ráv_el daquele parecer. xecutivo.

C II d
\

O t f8. para assistir à festividade.
a a o. : O 'ra re loarl8 ças na Casa-Branca", no ano exclusivamente 'para tentar "........-.-.·.-.-.-�...·K·_........"'" ' •

d
'.

d Tudo 00-rria em ambiente deProfa. Maria Ma l:í16na e
.. vindouro. O advinha, que a- evitar que algumas verbas do O TEUPO SURPRESA

Moúra Ferro. SANTIAGO DE CUBA, 13 alegria ,� de cordla�ldade certou em perto da metade orGamento federal destina-" 1...., N' d l"d d
CU P) A comlynhia de quando Ja bem alcoolizados "

, ,,_
-. , ",' ,

a vespera a so e11l a e,
Func. Alda Souza. . .

-

•
'"

t bit
'

.

h d de suas prevlsoes deste ano, das ao meu Estado caiam em Previsao do tempo ate ai> os estudantes foram infor-
NORMALISTAS petroleo do Texas, denomi- os UI' u e11 os mocm os

e-Idi' 'se 110 exercI'cI',O' fundo. Por isso, não, 14 horas do dia 14.
,

cl'dl'ram "divertir-se" à sua
ee aro.u, que, a CrI '

mados de que a Sra. Direto-
Romualdo Theophanes Fran- nada Texaco, mlClara, nos, Kl'emlm se daTa por "um gol- creio que agora tenha muito Tempo'- Bom. ra do Departamento sU,stara

·".ça, Arnaldo Tava.re'S - Ora- últimos dias deste mes, a maneIra tendo como alvo um
d'

'

.,

d I tern'po par'a tI'ataI" ele POII'tl'- Temper-atllra. - E"n eleva-"

·t· 11' 'pe· e força, por melO o qua • - a, reali:1'Jação das solenidades
dor, Valter Manoel Gomes, construção de uma refinaria ctps g�rçaos. A VI lma esco 11�

'0 secretário geral do partido ca. Ficarei no Rio tres dias. ção, a principio el'itrandu,lem 'da formatura. O �110ttVO era
�'Tercy C all'm Gertrudes Ma de petróleo a cinco

.

milh,as da fOI um garção que, na o� L •

t lt'
.•

'1
'

f d I" f' d
' 'd' .

v e,
-

." COrnU11ls a vo ara a Impor a E', c aro, porem, que vou a- ec mio no 1m o peno ü. o de o sr. Governador' não
ria Becker, Valda de And,ra- desta cidade. A refinaria te- caSlaO, passava pela mesa

rt· d st r " Entr .

u zer algumas visitas. Ventos - De Sueste a Nar-
rá capaCidade para refinar dos rapazes élegantes. Carre- po I Ica. e .a 111 • e' o - figurar no convit.e. Resolve-

de, Ana Maria Rodrigues, .

b d" h' d tras cOIsas disse que ,110 'ano PretendQ procurar o 'sr. A- deste, frescos. ra ainda a Sra. Ondina O-on-
Gilda Luiz CeoEm, Maria ��_���l"'��!�.����e vindouro, falharão as tenta-' maral Peixoto e d sr. Jusce- Temperaturas - Extremas zaga não proceder à entrega
Therezinha MartitJ.s, Zoraide tivas de chegar até a Lua e llino Kubitschek, se este ain- de ontem: Máxim,a 25,6. Mí- dos diplomas. Os novos pro-
L,uiz Ceolim, Maria José de

,

I CAFÉ' NÃO RENUNCIARÁ Marte. da não regressou a Minas". nima 20,6. fessores expUcUlam os fa-

��:����a���
RI�13 C��) -ComoMadM�9�ilien�, �O��.�C�I�u�b�.�d�a�,�L�.�n
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Fe'rreira, Yvonne Ely Becker, ret'ora do De'part�ménto eontem, na Câmara, ocupou a tri'buna logo após, o
Naide Maria de Lara, Nice de não' �do Instituto, mostrou-se,sr. Afonso Arinos que pronunciou longp discurso, '

Vascüncellos Lima, Lení Ma-

E all·VI·d'a,d-e'S subverS""I-vas intransige'nte: não haveria,

t 'para demonstrar que s'ob �odos os pontos de vista, �,inchein, Laurita Nascimen o, suas forma,tura. Essa decisão nãosobretudo do ponto de vista constitucional, o Su-
/-.... Maria Iracema Martins, Mar- só invadia as atribúh

..,�ões do
'I M h d C 'I' C t premo TribuRal Federal é com,petente pa�a recoe- RIO, 13 CV. A.) - Em vir- Ambos'- continuam a ser de sócios do "Clube, da Lan,.
. ene ac a o, e la os 'a e diretor do InstitÚto, comobel' e decidir o mandado de segurança re uendo tude de não terem sido loéa- procurado's pela Divisão de, terna", a fim de se apur�ar asNáseli Faim. '

.. repI'esentava at,!) de �nqua).i-pelo sr. Café Filho. lizados, deixaram de prestar Policia Politica é Social de- atividades da referida enti-
Esse progr�ma não foi irra.. f" I

.

I"
.

No final da sua oração o líder da oposição fez declarac"ões no inquérito da vendo esra 're'partição apelar dade, que tinha como' figura Icave vwencla, pOIS mesmo
. diado pela "Diário da Ma- - - ,

.

d G
'

esta declaração: - "Para terminar, sr. presidente, poliCia �m torno do �'Clu.be· "'ara a Secção de Capturas central o jornalista Carlos que o nome o o"'el'nactol'
nhã" apena's porque o dire- .

td',tI , não, fi,gurasse, no coin!ite as
tor dessa emissora, não só se aproveitando o último minuto que me res a, ese- da Lanterna" e suas -ativida- da Delegacia de Vigilância, Laoerda.'

,

jo, desfazendo explorações e informações falacio- des subversivas, os srs. José caso não os consiga encon- \0....0...0.....0.-.0...,,(. solenidades não pOderiam
sas infundadas que tem vindo à luz nos últimos Augusto Seabra? presidente trar. Além deSSeS dois depoi- :deixar. de r�lizar-se;. Nào há

dias' em vários órgãos da imprensa desta Capital .' I do Icaraí Praia Clube, e Di- mentos, espera a políCia re- Cal,DI um C-5A lei que obrigue quem quer

e dos Estados declarar que, seguramente informa- dimo Estevão Silva. . colher outros vinte.e poucos li que seja· a prestar hOl11ena-

do, posso dizer que
-

o sr, presidente João Café Fi- TANGER, 13 CU. P.) - A gens ao sr. Ir!neu Bornp.au-
lho não está de forma algNma cogitando de renun- Legação dos Estados Unidos seno A turma llnterior, de

ciar a seU' mandato, quaisquer que sejam as cir- - aqui anunciou que um avião 1954, não pôs o n(,me do 00-

cunstâncias que cerquem a manifestação do poder QUASE CINQUENTENÁRIA militar de transporte quadri- 'Vel'nador no<; seus cotn'ites e

judiciário ele amanhã. Ao contrario, s. excia. está motor "C-54", com umas g',realiZou normalmente s-ua

disposto a defendê-lo' enquanto lhe sobrar razão, '. Uma aca-o forense' n'o Ri,o '
pessoas a, bordoyc-aiu numa formatura.

valimento e base legal para isso". )
zona ,inace�sível das mOQ�a-1

RIO, 13 CV. A.) - Foi no-' acha que o processo não de- nhas do'Riff, no Marrocos' DIRETO� OMISSO

ticiad'o fato inédito na crô-' ve dar mais um passo. Ta- espanhol. ° acidente ocõl"reu. Os professores de :;955 ape-
nica forense; uma moção a- chanç:lo a ação de "veneran- a cêrca de 120 mi1has ao,su- laram, então, par:t o seu di

juizada em 1910, ainda esta- da", Invocou um decreto que deste de Tetuan, perto de retor, no sentido de defender
va em c;urso, pois só no '8S- considera prescritá tôda e Ketama. A Legação informou a realização' das solenidades,
critório do ·advogado ela re- qualQb.�r demanda que fica ainda que o avião, ao que se por isso que o motivo alega
pousara :ruda menos de trin- parada dois anos e meio, �o- presume, estava em vôo dos do para suspend.ê-Ias náode
'ta e quatro, anos, entrando tivo pelo qual aquela não po- Estados Unidos para o campo rivava da vontade nem: da \

em 1921 e saindo no dia 9 de de ter seguimento. Aliás, os 'de Wheelus, em Tripoli. Não culpa dos' dlplomnnj,)s. O

agôsto dêste ano, com amea- : autos tem mesmo o caráter há noticias sôbre as baixas e �rof. José Warkeil Filho, la
ça 'de recomeçar a caminha- de- preciosidade histórica, os sobreviventés. Helícópte- nlentavelmente, se omitiu,
da, uma vez que o patrono tenelo nas suas páginas vo- r(i)S de socorro tomaram rumo alegando, entre lamúrias, que·
da parte,. naquele longo pe- tos dos ministros 'Hermene- db local do desastre, junto não quer�a criar ca::;os com a

rí'odo tivera tempo de 'dirigir g'ildo de Barros, Leoni Lemos eom funcion.ários da Legação diretora dd Departamento e

uns embargos numa fólha de e Viveiros de Castro, que fa- e oficiais e tripulantes, da não estava dispo,>to a perder
papel datilo'grafada ... Mas o ziam parte no Supremo Tri- 17a. Fôrça Aérea de Marro-lo emprego. , .

subprocurador Alceu Bál"bedo hunal por volta dt! '1912. COSo ,( .

(Cüntinúa na 6a. página)

Os:normalista$lde 1955 não:ctlaram. grãu porquelescolheram o dr. Aderbal'
Ramos da Silva seu i�patrono. ,�alldiretora 'do Departamenlo interveio ·no
Inslituto.. Omisso18�diretor.' Desolação dos novos professores.·.. .

Este diário, A Gazeta, r� a l não foi menor, Nem a revol- não estando à altura mental programar as festas da ror- 1) - Homenageado de hon- senão a sua ünânímídade 10- Warken, de início, nada obje-
Rádio GllIal'ujá anunciaram ta, justa e natural, pois os do, cargo, dele se vem valen- matura. Dessa iniciativa deu I' ra:: Sr: 'Governador Iri- grou unificar a turma, que t0U sôbre as decisões da tur-

que os normalistas de 195;', motivos para o cancelamen- do apenas para polítízar o pleno conhecímento ao Dite- , neu. Bornhausen: passou a decídír outras ques-' ma. Nada, aliás, lhe compe-
do Instituto de Educação to da colação de grau não Ensino. tal' do Instituto, Prof. José 2) - Paraninfo: Sr. Aderbal tões, atinentes à formatura. tia censurar ou objetar, poís,
"Dias Velho" realizariam, a tiIlJ;lam ameno!' <procndên- Warken Filho. Em reuniões R. da Silva; De todas as. decisões, das de fato, nada havía de estra-

lO do eorjente, as solenidades cia. Pais e alunos foram vítí- PRELIMINARES sucessivas e através de três 3) - Patrono: Sr. Romeu Se- quais as mais . importantes nhável ou censurável nesses

da sua,. formatura. mas de :u,� abuso dI' poder Como as turmas anteriores, escrutínios, os novos profes- bastião Neves. ficaram constando em ata, atos.

O programa Que os novos da Diretora do Departamento a de normalistas de 1955, em sores decidiram, entre outras, Essa eleição, acolhendo a roí cientificado o Diretor do,
professores rízoram divulgar de Educação, autoridade que, abril, Inícíou reuniões para as seguintes escolhas: ' maioria dos díplomandos, éstabslecímento. O Prof.
na imprensa escrita c fala- ������••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
da foi o seguinte: ..

,..
.

0. 'i.
-.- - ...............

"7,30 horas - missa sole- �' DIRETOR � )O
· ·

D"'ne em ação de graças, cele-

�
Rubens de � � maiS antigo la-

brada na Catedral :Vletr'(Jpo- \. � � rio de $. Catarina
litana, com benção dos )Arruda Ramos �. / �
"ànéis. \ GERENTE

I -�, Ano XLII,
20,00 horas - Colação de

D
oi

F
·

Jgráu na Assernotéía Legis,..

C"
omlnlOS • � N. 12.34'4

'

,

lativa do Estado. ele Aquino .. a;
22,00 horas - Soirée noLi-' .. . �

• ..............................................._ .............w......,...........�,
ta Tenis Clube. ..... �__"....... --=::---:-_:___:-:--:::---:--:-:---:-:------......---�---------------_.,---

Homenagem, de- Honra: Edição de hoje - .� páginas Florianópolis, Quarta-feira, 14 de Dezembro" de 111.55- . Cr$ 1,00"
Exmo. sr. Governador Iríneu

o .COMEÇO
Já mais para a m-etade do

ano, os normalistas come

çaram. de notar, da parte do
Diretor do Instituto, um e�

tranho interesse pelas festas
da formatura. De. começo, o

Prof. Warken indagou-lhe se

já havíam escolhido o para
ninfo. Responderam-lhe que
sim e que já lhe haviam co

municado oficialmente essa

negou a idivulgá-ln. como ain
da recebeu malas estudaptc.>f
que lhe foram solicitar '0.

anúncio, aL,!gano.o que QS

normalista" de 1955 haviam

desfeiteado o GO'1er·nad()r.

,

� .......
- - ...... III

- - .-:r---••-.-....-.-.-.--.----
••._.---�-.............

__Uh. __

iÜGINDO À JUSTICA
,

NAO HOUVE A SOLENIDADE

Apesar de marcada para ás

, 20 horas, na Assembléia !,e

gislativa, não se realizou a

solenidade da colação de

gráu. A supressão d�sse - ato,
sem- dúvida o de maior ex,

pressáJo, por específic.o, teve

enorni.e repel;cussáo em nesso SANTOS, 13 CV. A.) - Os

meio educacional e agitou menores Sônia e Wanner,

náo SÓ a classe doS e;;tudan- que tiveram seu mandado de

tes, mas também interessou busca e apreensão co�cedido
vivamente a opinião pública. pelo Tribunal de Justiça do

Para a turma de nQVOS pro.. DÜ)(l'ito Federal em favor ,de fim de entregar as crianças

'fessores a omissão da tradl- ,sua mãe, Is.abel f\mália Mo:r:- à guarda de seu irmão, o Ma

danaI solenidade, 'pc'la pri- teiro,' não se encontram maIS jor-Ayjador Aldemar Antu

meira vez verificada no 1ns- 'nesta cidade,' segunda Infor- nes Pinheiro, que serve na

tituto, causou a maL; pro- mações prestadas à reporta- Base Aérea da Capi.tal para

funda e emocionada conster- gel11 pela aVÓ· dos menores,

I
naenSe. Após a entrega dos

nação. Entre os pais dos no- Sra. Gracinda Mont�iro. !penores ao tio, Adnar tomou

no'Vos normalistas a decepção Quando Adnar Antunes Pi- rumo ignorado.
.

nheiro, pai das crianças, SoU
be que a medida fôra conce

dida p\elo Tribunal de Justi
ça, viajou para Curitiba, a

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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�lorianópolis, Quarta*feira, 14 de Dezembro de 1955

, DR. HENRIQUE PRISCO
PARAISO

INDICADOR PROFISSIONAL\\
M, É D I COS' O ESTADO Felipe Schmidt, 43. J

DR. WALMOR ZQMER DR. YL.MAR CORRílJA 11 domingo - Farn ácia Santo Antônio
GARCIA CLíNICA MÉDICA IADMINISTRAÇÃO Jipe Schmidt, 43.

Diplomado !pela Faculdade Na-. I CONSULTAS das 'lo - 13 ho- Redação e Oficinas, à rua Con- 17 sábado (tarde) - Farmácia Catarinense _ Rua
cional de Medicina da' Uníver- raso selheiro Mafra, n. 160, Tel. 3022

sídade do Brasil' Rua Tiradentes 9 - Fone 3415 _ Ox. Postal'139. Trajano.
Ex-intllrIlO por concurso da Ma- DR. JOSÉ TAVARES

D;iretor: RUBENS A. RAMOS 18 domingo - Farmácia Catarinense - Rua Trajano.
tennldade-Escnla

IRACEMA
Gerente: DAOQt;�NNOG\)S F. DE

24, sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua Tra-,(Serviço do Prof. Octâvlo RO./drigues Lima) DOENÇAS NERVOSAS E MEN- Representantes: jano. I
.

Ex-interno do Serviço de Círur- TAIS _ CLINICA GERAL Representações A. S. Lara. 25 domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.
gia do Hospital I. A. P. E. T. C. Angustia ,Complexos

Ltda • 31 âb d (t de) F
'.

E R
do R'I'O de .faneI·ro Rua Senador Dantas,' 40 - 5° sa a o ar e - armacla sperança - "ua

Insonia - Ataques - Manias -

Médico do Hospital de Caridade Problemática afetiva e sexual andar. Conselheiro Mafra.
e da Maternidade Dr. Carlos

'

D Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro. O· f
Corrêa

Do Serviço Nacional de oen-
Rua 15 de Novembro 228 50, servlço noturno será e etuado pelas Farmácias

DOENÇAS DE SENHORAS _

ças Mentais. Psiquiátra do
andar sala 512 - São Paulo. Santo Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmidt,Hospital-Colônia Sant-Ana.

PARTOS - OPERAOÕES CONSULTóRIO _ Rua Tra- ASSINA'1lURAS 43 e Trajano. ;

Cons: Rua João Pinto n. 16, [ano, 41 - Das 16 às 17 horas.
Na Capital A p t t b I

_

derâ It d
'

das 16,00 às 18,00 horas. RESID�NCIA: Rua Bocaiuva, Ano .. ,.,., Cr$ ;170,00
' resen e a e a nao po era ser a era a sem pre-

Pela manhã atende dià- 139 Te!. 2901
Semestre, o-s 90,00 via 'autorização dêste Departamento.

riamente no Hospital de No Interior L
.

O ld D'A
�

I
Caridade. DIl. ARMANDO VALÉ- Ano Cr$ 200;00 ;; 1 < ,UIZ sva O campora - ,nspetor de Farmácia.

:��':dê�����'al Bittencourt n.
RIO DE ASSIS Se;;ci�l��o' 'l��d��t�' c���á���'oO

Cole'u·lo Cora'ç'a-o de Je'
,-

101. Dos Serviços de Clínica Infantil Os originais, mesmo não pu- SUSTelefone: 2.692. ' da Assistência Municipal e Hos- blicados, não serão devolvidos.
,

pital de 'Caridade A direção não se responsabiliza AvISOS PAHA U ANO LETIVO I)E 191;6
CLíNICA MÉDICA DE CRIAN. pelos conceitos emitidos nos ar- u

ÇAS E ADULTOS tigos assinados. Exames de admissão ao Curso Normal
- Alergia - ( Dias 16 e 17 de fevereiro, às 8,00 horas.

Consultório: Rua Nunes M!\- INFORMAÇõES UTEIS
ehado, 7 - Consultas das 15 a's 't Inscrição para os mesmos'

O leitor encontrara, nes a co-

ra horas. luna, informações que necessita, Dia 12 de dezembro de 1955, das 15 às 17 horas.
Residência:, Rua Marechal Gul- diàriamente e de imediato: D' 15 d f

.

d 1956 d 15' 17 h
lherme, 5 _ Fone: 3783 JORNAIS Telefone

la, e evereuo e , as as oras.

O Estado :-......... 3.022 Exames de/admissão ao Ginásio
A Gazeta 2.656 Dias 17 e 18 de fevereiro, às 8,00 horas.
Diário da Tarde 3.579 Exames de 2a. época
A Verdade 2.010'

D'Imprensa Oficial 2.688 ias 17 e 18 de fevereriro, às 7,30 horas.
HOSPITAIS Inscrição para ambos

Caridade: D'
(Provedor) 2.314 la 16 de fevereiro, das 9 às 12 horas.

(Portaria) 2.036 MATRíCULA M:f.:S DE FEVEREIRO
Nerêu Ramos............ 3.831, /' CUl'SO Primário

�;!ita�eb��úã�" '('é���" d�
'3.157 Dia 20 - los e 20s anos e Jardim da Infância

(Prof. Saúde). . ... . . .... .. . .. 3.153 Dia 21 - 30s e 40s anos e Pré-ginasial.
'

Maternidade Doutor Car- Das 7,30 - 11 horas e 15 - 18 horas.
mater- los Corrêa ".......... 3.121

CHAMADOS UR* Cursos: Ginasial, Científico, Clássico e Normal
, GENTES Dia 22 - das, 8-11 horas - las. .séríes ginasiais.,
Corpo de Bombeiros .... 3.313

D
'

Serviço Luz (Raclama- ia 22 - das 15-18 horas - 2as séries ginasiais. -

ções) ,........ 2.404 Dia 23 - das 8-11 horas - 3as séries ginasiais.
Polícia (Sala Comissário.. 2.038 Dia 23 - das 15-18 horas - 4as séries ginastaís.
Polícia (Gab, Delegado) .. 2.594
COMPANHIAS DE Dia 24 - das 8-11 horas - Cursos Científico, Clássí-
TRANSPORTES co e Normal.

TAC 3.700

DR. MARIO DE LARMO Cruzeiro do Sul 2.500
P

, 3553
CANTIÇÃO

anarr
2:325Varig .

M É D I C O Lóide Aéreo 2.402

CLfNICO DE CRIANÇAS Real.. . . . . . . . .. . .. .. . 2.377
ADULTOS Scandinavas . .. .. .. . .. .. 2.300

Doenças Internas HOTÉIS
CORAÇÁO - FIGADO - RINS Lux . .. .. .. .. . . .. .... ...

2.021
- INTESTINOS Magestic ......•......... 2.276

Tratamento moderno da Metl'opol. . . . . . . . . . . . . . . . 3.1:17
SIFILlS

'

La Porta :.. 3.321

Consultório - Rua Vitor Mei·
-

Cacique ' , 3.449

reles, 22. Central 2.694
HORÁRIO: Estrela 3'.371

�IRA TEMIS C'LU'BEDas 13 às 16 horas. Ideal 3.60596
'

Telefone: Consultório - 3.415 ESTREITO
Residência: Rua José do Vale Disque .

Pereira 158 - Praia da Saudade

�i�
\

\.1
DR. VIDAL DUTRA FILHO

A D V O G A D 'O S
MÉDICO DE CRIANÇAS

Consultório: Felipe Schmidt, ,

38 (das .14 .às, �l hallas). .. DR. JOSÉ MEDEIROS,
Rastdêqcia ; Tenente Sílveira, VIEIRA"'130 (Fone 3165).

FARMACIA DE PLANTA0
Rua Fe-

-.....-

Agência:
..,

Kns Deonoro esquina da'
Rua

...
Tenente Silveira,

DR. ROMEU BASTOS
�PIRES
MÉDICO

Com prática no Hospital São
Francisco de Assis e na Santa

Casa do Rio de Janeiro
CLINICA MÉDICA

,
CARDIOLOGIA

Consultório: Rua Vitor Mei
reles, 22 Tel. 2675.
Horários.: Segundas, Quartas e

Sexta feiras:
Das 16 às 18 horas
Residência: Rua Felipe Sch

midt, 23 - 2° andar, apto 1 -

Tel. 3.002.
'

)j)OENÇAS DO APARELHO DI
GESTIVO - ULCERAS DO ES
TOMAGO E DUODENO, ALER
GIA-DERMATOLOGIA E CLI-

NICA GERAL

DR. JúLIO PAUPITZ
FILHO

MÉDICO

Ex-interno da 20" enfermaria
e Serviço de gastro-enterologla
da Santa Casa do- Rio de Jeneiro
(Prof. W Berardinelli).
Curso

.

de neurologia
Austregestlo) .

Ex-interno do Hospital
nidade V. Amaral.

1 DOENÇAS rNTERNAS
Coração, Estômago, intestino,

fígado e vias biliares. Rins, ova
dos e útero
Consultõrto : Vitor Meireles/22.
Das 16 às 18 horas.
Reaidênuia; Rua Bocaiuva 20.
Fone: 3458. A V I S O AO COMERCIO

Operações .....;. Doenças de Se
nhoras - Clínica de Adultos.
Ourso de Especialização no,

Hospital dos Servidores do Es
tado.
(Serviço do Prof. Mariano de

Andrade).
Consultas - Pela manhã no

Hospital de Caridade.
À tarde das 15,30 hs. em dian

te no cónsultório á Rua Nunes
Machado' '17 Esquina de Tira
dentes, TeJ. 2766.
Residência - Rua Presidente

Coutinho 44.

-0-

SINDICATO DO COMERCIO·
.

'

VAREJISTA DE FLORIANÓPOLIS
,

Dia 25

- domingo - Soirée de Formatura das Gi·
nasianas do Colégio, às 22 horas.

- domingo - Tradicional Soirée Elegante
de Natal - Ornamentação a caráter. Sor
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 deverá ser feita para
o telefone 3633. Novidades. Traje a rígor,
Nas soirées dos dias 10 e 11 somente po
derão entrar os que tiverem convite.

Avisamos que, de acôrdo com o que ficou estabelecido
entre êste Sindicato e as autoridades compatsntes, o tra

balho noturno das casas comerciais desta Capital, no pe

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

guinte, horário: do dia, 15 ao dia 23 encerramento às 21

horas, dia 24, sábado, encerramento às 18 horas.
..

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

empregados fazerem um lanche.
Lembramos ainda, que haverá rigorosa fiscalização por

parte da Delegacia Regional do 'Ministério do Trabalho.
A DIRE'I'ORU

CLINICA
de

'

OLHOS � OUVIDOS - NARIZ
E GARGANTA

DO
DR. GUERREIRO DA

FONSECA
Chefe do Serviço 'de OTORI

NO do Hospital de F'lorianôpolts.
Possue a CLINICA os APARE
LHOS MAIS MODEiRNOS PARA
TEATAMENTO das DOENÇAS
da ESPECIALJDADE
Consultas - pela:

.

manhã no

HOSPITAL
À TARDE - das 2 as 5-

no CONSULTóRIO - Rua 'dos
ILHEOS nO.'2
RESID�NCIA - Felipe Sch

midt n", 113, Tel. 2365.
.........- .............__..... " .. - .. ::..., .._--...:....

Reabertura das aulas
Dia IOde março de 1956.
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

unifonrne de gala completo : blusa de manga comprida,
boina, luvas, sapato eolegial,

/

.-_.

DR:CONSTANTINO
DIMATOS

MÉDICO CIRURGIÁO
Doenças de Senhoras - Partos
- Operações '_ Vias Urinárias
Curso de aperfeiçoamento e

longa prática nos Hospitais de
Buenos Aires.
CONSULTóRIO: Rua Felipe

Schmidt, nr. 18 (sobrado). FONE
3512.
HORÁRIO: das 15 ás 18 ho

ras

liesidêncla: Avenida Rio Bran

co, n, 42.
, Atende chamados

- ADVOGADO -

Caixa Postal 150 - Itajai
Santa Catarina.

'

-DRCLARNÕG�
GALLETTI

- ADVOGADO -

Rua Vitor Meireles, 60.

FONE:: 2.468
Florianópolis -

_

Dia II

Viagem com segurança h

e rapidez,
80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO \ ,<SOL-BRASILEIRO)
{Florianópolis - lta1ai - Joínvllle - Curitiba

,

'"

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

CIRURGIA TREUMATOLOGIA
Ortopedia

Consultório: João Pinto, 18.
Das 15 às 17 diàriamente.
Menos aos Sábados
Res: Bocaiuva 135.
Fone: - 2.714.

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

e

DR. ANTONIO DIB
MUSSI

Dia 31

NOTA

'Seryiços Aéreos Cruzeiro
do Sul-T.A.C.

J>AR'rlDAS VB FLORIANOPOLIS
2a Feira - Itajaí - Curitiba - São Paulo - Rio.
Idem - Lajes - Pôrto Alegre.

'

3a Feira - Itajaí - Joinvile - Curitiba - Pararia-
guá - Santos - Rio. SENSACIONAL BINGO NO DIA 15 QUINTA FEIRA,

Idem - Lajes - J'oaçaba - Xapecô, ÀS 20 HORAS
4a Feil� - Curitiba - São Paulo - Rio.

•
Com Cr$ 20,00 ao cartão você poderá ganhar os se-

Idem - Laguna - Tubarão - Pôrto, Alegre. guintes e lindos prêmios:
5a Feira - Itajaí - Mafra - Curitiba - São Paulo. 1 vidro de água da Colonia.'
Idem - Itajaí - Joinvile - Curitiba -

paranaguá, 1 porta joia prateado, todo forrado com veludo. '

- Santos - Rio. 1 lindo jo�o de chieara de porcelana, pintado a mão.
Idem - Lajes - Joaçaba - Xapecô, 1 bonita floreira.
6a Feira - Curitiba - São Paulo - Rio. 1 maravilhoso abat-jour de alabastro.
Idem - Laguna - Tubarão - Pôrto Alegre. 1 boneca que chora e anda.
Sábado - Itajaí - Joinvile - Curitíba - Paranaguá 1 cobiçada caixa de VERMUTH.

- Santos - Rio. 1 bonita panela de pressão MARMICOC.
Idem - Lajes - Joaçaba - Xapecó. '1 1 lindo prêmio que será para o BINGO surpresa.
Domingo - Curitiba - São Paulo - Rio. FeStiva reunião nos salões do Clube, com a presen-

.

Idem ';- Laguna - Tubarão - Pôrto Alegre. • ca do grande mún do social.
'

Reserva de lugares, compra de passagens, despachos" Serão 9 rodadas com a variedade de marcação 'iliQ,
de encomendas e informações: sistema de Bingo Social-horizontal, vertical, qualquer,

SUCURSAL - Rua Felipe Schmidt, 40 - Fone 2500. janela, pesado, letra t, letra 1, letra ,x, letra u, etc.
LOJA LUX - LUX HOTEL - Fone 2021. ��,\i,*r"-
LOJA TAC - Rua Felipe Schmidt, 24 - Fone 3700.

MÉDICOS
CIRURGIA CLíNICA
GERAL-PARTOS DR. LAURO DAUnA

Serviço completo e especiali- 'CLíNICA GERAL
zado das DOENÇAS DE SENHO- .

r I' ti d
RAS, com modernos métodos de. Especta ISt� em ,111_O .es las e

diagnósticos e tratamento. Senhoras e VIas urmarla.s. _

SULPOSCOPiA _ HISTERO _
Cura radlC�1 das mfecçoes

SALPINGOGRAFIA _ METABO- agu?as e. ,c;o.mcas, do aperelho
LISMO BASAL g'(lTIlto-urmano 'em ambos os

R di t' d t sexos.
a 10 erapIa_ por on �s cur as-

D ,do aparelho Digestivo
Eletrocoagulacao - RaiOS Ultra doen�ats nervoso-

V Ih e o SIS ema .

Violeta e
_ I,nfra erm,: o. ,

Horário: 10lh ás 12 e 2%! ás 5.

°
Consultõrío: .�u� 'I'rajano, n

-,
1, Consultório: R� Tiradentes, 12

1 and_a� - EdlÍICl? do Montepio.
__ 10 Andar _ Fone: 3246.

Ho rár io r Das 9 as 12 horas -

Residência: R. Lacerda Cou-
Dr. MUSSI: t' h 13 (Chácara do Espanha)
Das 15 as 18' horas' - Dra. III o,

MUSSI
- Fone: 3248.
--------------------

DR. ALVARO DE
CARVALHO

DR. JúLIO DOIN

I
MÉDICO 'DE CRIANÇAS

VIEIRA PUERICULTURA - PEDIATRIA

MÉDICO
- AI:E.RGIA INFAN�IL

ESPECIALISTA EM OLHOS Consultôrio : - Rua 'I'íraden-

OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA tes n: ? .
. .

TRATAMENTO E OPERAçõ'ES ReSldenCla: - Av. Herclho

Infra-Vermelho _ Nebulização _ Luz Il; �55 - TeJ. 2.5�0.
Ultra-Som HOl'�:I?: - Das 14 as 18 ho-

"(Tratamento de sinusite sem
ras dIarIamente

. operação)
Anglo-retinoscopia - ,Receita de
Oculos - Moderno equipamento
de Oto-Rinolaringologia (único

no Estado)
Horário das 9 às 12 horas e

das 16 às 18 horas.
.

Consultório: - Rua Vitor Mei-'
reles 22 - Fone 2675.
Res. - Rua São Jorge 20 -

Fone 24 21.

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA

I

- ADVOGADO -

Escritório e Residência:
Av. Hereilio Luz, 15
Telefone: 3346.

'

,

\ '

..........� .

DENTISTAS

CLUB� DOZ� D� AGOSTO

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIAO-DENTISTA
Clínica - Cirurgia

PROTESE: - Pontes Moveis e

Dentaduras em

Nylon.
DIATERMIA: -:- Tratamento de

canais pela al
ta frequencia.

Raios X e Infra-Vermelho
Consultório e Residência: R.

Fernando Machado nO. 5,
Fone 2225
horas e das
Consultas: das 8,00 às 11 ho

ras e das .14,00 às 18 horas.
Exclusivamente com hora mar

cada.
Sábado -- das 9 às 12.

"

....(

Residência:
powsky, 84.

, Avenida

DR. 'LAURO CALDEIRA
DE ANDRADA

CIRURGUO-DENTISTA
CONSUL'J.lóRIO Edificio

Partenon - 2°' andar - sala
203 - Rua Tenente Silveira, 15.
Atende diáriamente das 8 às

11 horas.
'

3as. e 5as das 14 as 18 horas.
- 1-9 as 22 horas.
Confecciona Dentaduras e Pon

tes Móveis dll Nylon.

DR. NEWTON
D'ÁVILA

��" ,

Senhores Comerciantes
e�IDdustriais-

-�---------,-�_._

CIRURGIA GERAL
Doenças de Senhoras - Procto·

logia - Eletricidade Médica
'Consultório: Rua Vitor Mei

reles n.' 28 - Telefone: 3307.

_Consultas: Das 15 horas em

diânte.
Residência: Fone, 1l.422
Rua: Blumel1au n. 71.

Senbores Advogados, e
firmas do Inferior

o ESCRITóRIO "SÃO JOSÉ", instalado nesta capi
tal, propÕe-se a resolver com zelo e pontualidade todo' e
qualquer assu-nto no Fôro em geral, em Repartições ou

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

.

ESCRITóRIO "SÃO JOSÉ" - Rua Alvaro de Car
valho, 25 - FONE: 38-83 - FLORIA�ÓPOLIS.

eias.

,

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. ..a:.
guem sàmente o impôsto devido, encarregando o no'sso
Escritório da feitura �as suas escritas. Aceitamos tam
bém escritas atras,adas.
ESCRITóRIO CONTÁBIL-IMOBILIARIO PERRONE

\ '

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

DR. MARIO, WEN
DHAUSEN

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS

, Consultório - Rua João Pin
to, 10 - Te!. M. 76'9.
,Consultas: Das 4. às 6 horas.
Residência: Rua Esteves Jú

nior, 45. Tel. 2.812.

DR. JOÃO ASSIS FILHO t
CIRURGIÁO DENTIS1'A t

Cliniea de Adultos - Cirurgia
e Pl'otese Raios X
Rua Felipe Schmidt, 39 A -

salas 5 e 6
Atende com hora marcada
Das 9 às 12' e das 14 às 16

DR. ANTONIO BATISTA
JUNIOR

CUNICA ESPECIALIZADA fiE
CRIANÇAS

Consultas das 9 ás 11 hora,s:'
Res. e Cons Padre Miguelinho,

12.
.

DR. I. LOBATO
FILHO,

Doenças do aparelho respiratório
TUBERCULOSE

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA
DOS PULMõES

Cirurgia do Torax
Formado pela Faculdade Nacio
nal ",e Medicina, Tisiologista e

Tisiocirurgião do 1H0spital Ne-
rêu Ramos

Curso de especialização llela
S. N. T. Ex-interno e Ex-assis.
tente de Cirurg'ia do Prof. Ugo

Guimarães (Rio).
Cons.: Felipe, Schmidt, 38 -

Fone 3801
Atende em hora marcada.

�.,.......,....., �es.: ,- R�a Eªteye,s J!lnior,
80 - Fone: 2395

'

DR. NEY PERRONE
MUND \

Formado pela Faculdade' Nacio
nal de Medicina Universid!lde

,do Brasil
'

RIO DE JANEIRO
Aperfeiçoamento na "Casa de

Saude São Miguel"
Prof. Fernando Paulino

Interno por 3 anos do Serviço
de Cirurgia '

Prof. Pedro de Moura
OPERAÇõES

CLINICA DE ADULTOS
DOENÇAS DE SENHORAS
CON�ULTAS: No Hospital de

Caridade, diáriamente pela ma
nhã
RES1D1!:NCIA: - Rua Duarte

S<;hutel, 121:), :-0-, Telef ,3.288 .

Fiorianópolis ..
-�

I Fara al�gar" procuro, com
urgência, casa com quatro
quartos e demais dependên-

casARNA PRAlft
Venae-se otima 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

Dentista para Crianças
DR. JUAREZ PHILIPPI

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.

IProcora-_e Casa

....,.Dou preferência a casa

com pequeno quintal e sita
no centro ou em rua servida
por ônibus.

Ofertas e condições por
carta a,Paulo' Preis, Hotel
Majestic, até oito de dezem
'oro.

'

DR. CESAR,,' BATALHA DA SILVEIRA
CIrurgião Dentista

Cllnlca de Adultos e Cri,ançu
Raio X I.

Atende com Hora Marcada
',' Fel1pê Schllíl1dt 39 li. Salás 3 e 4'

Autemovel Hudson
vende-� completamente reforma,do.
Motor retificado 030 - Pneus banda branca, pintura

e acolchoamento novos.

Parte mecânica 100% - Vêr e tratar na Oficina
vrolet:- ,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO

•

..

Florianópolis, Quarta-feira, 14 dê Dezembro de, 1�55,
�--------------------------�----�--------�----�--------�

Confrontos
, "Irê$

o CA,MP-EONATO CITADINO DE PROFISSIONAIS PROSSEGUIRA .cOM TRÊS PR'ÉUOS ATRA'ENTES E SENSACIONAIS; NOS
QUAIS INlERVIRAO OS 00.15 PRIMEIROS; OS IReS SEGUNOOS E UM TERCEIRO COLOCADOS. AMANHÃ, Á NOITE, LU
TARAO BOCA,IUVÃ E PAULA RAMOS E OOMjNGO SERÃo' 'REALIZADOS DOIS JOGOS, A SABER: AVAl X FIGUEIRENSE
E IM,BITUBA X ,GUARANI, ESTE NA,VllADE HENRIQUE LAGE. INAO PERCAM!

/ ,� ,

,

-"O :Estado Esportivo"
............ .. � ,

•

cion
•

In!ml�
CINE SÃO JOSE

n

_
As 3 - 8hs.

Mickell' SPILLANE
Peggie CASTLE - Biff
ELLIOT em:

EU, O JURY
No Programa:
Cín e Noticiaria. Nac.
Preços: 11,00 .z, 5,50.
Censura até 18 anos.

NOMEROS DO CAMPEONATO
CITADINO DE PROFISSJONAIS

PA-RTIDAS REALIZADAS
1° TURNO'

,Paula Ramos 5 Guarani 2

Imbítuba Q x Bocaíuva O, em Henrlque Lage
Atlético 4-x Paula Ramos 3
Figueirense 4 x Tamandaré O
Avaí 4 x Bocaiuva 1
Atlético 5 x Guaraní 2
Imbituba 5 x Tamandaré O

Figueirense 3 x Paula Ramos 1
Atlético 2 x Avaí 2
Bocaiuva 4 x Tamandaré 1
Guaraní 2 x Figueirense 1
Paula Ramos 2 x Imbituba 1
Avaí 2 x 'I'amandaré 1
Atlético 1 x Figueirense 1
Paula Ramos 5 x Bocaiuva 2
Imbituba 3 x Guarani 1
Figueirense 1 x Avaí O
Paula Ramos 2 x Taman daré O
Bocaiuva 3 x Guaraní O
Imbituba 2 x Atlético 1
Avai 2 x Paula Ramof 2
Figueirense 2 x Imbituba. 1 ,

Guarani 1 x 'I'amandarê O
Avaí 3 x Imbituba 2
Bocaiuva 2 x Atlético 1
Avaí 2 x Guarani 1
Figueirense 4 x Bocaiuva 1
Atlético 2 x Tamandaré 2

20 TURNO
Paula Ramos 5 x Guaraní 'O

(
Bocaiuva 5 x Imbítuba 4
Paula Ramos 2 x Atlético O
Figueirense 7 x Tamandaré -O
-Avaí 2 x Bocaiuva 1
Gllàraní 4, x Atlético O
Imbítubj, �.x Ta'mandaré 1
F'igueti-ense 3 x Paula' Ramos 1
Avaí 6 x Atlético 1
Bocaiuva 4 x Tamandaré 3
Figueirense O x Guaraní O
Imbituba 4· x Paula Ramos O
Avaí 8 x Tamandaré O
Figueirense 1 x Atlético O

CLASSIFICAÇÃO
1° lugar - Figueirense e Avaí, 4 p, p.
2° lugar - Bocaiuva, Imbituba e Paula Ramos, 9

p. p.
3° lugar - Guarani, 13 p. p.
4° lugar - Atlético, 15 p. p.
50 lugar -'- Tamandaré, 21 p. p.

OS ARTILHEIROS
E'rico (-Figueirense) 12
Fernando (Avaí) •..................... 10
Sombra (P. Ramos) 9
Wilson (? Ramos) 9
Lauro (Atlético) ,..................... 7
Carlito (Figueirense) _. . . . . . . . . 7
Oscar (Imbituba) ,. . . . . . . . . . . . . . . . 7
Pitola (P. Ramos) 6
Jair (Bocaiuva) .. ', '" '," .. .. .. 5

Zacky (Bocaiuva) 5
Amorim (Avaí) ,........... 5
Nery (Imbituba) 4
Armando (Bocaiuva) 4
Cavallazzi (Atlético) : 4
Valério CP. Ramos) 4
Cobra (Bocaiuva) :.......... 4
Lando (Imbituba) ,:,", '4
Victor (Atlético) ..........••......... ,

Jacó (Avaí) .......................•..
Chadéco (Imbituba) " .

Nizeta (Guarani) : ..

Professor (Imbituba) .

Niltinho (Avaí) .

Ari (Guaraní)
'

.

'Dedéco (Guarani) •••� .......•.•......

Alemão (Eigueírense) .
-

Rodrigues (Bocaíuva) .

Bolão (Avai) ....••..... : .

Walmor (Figueirense) .

Antoninho (Guaruí) " .

Zézinho (GuaraníD .

(Vico (Avaí) " /. ','
-

.

Ney (Tamandal;é) 'o •••••••••••••

Nenem (Bocaiuva) .

Oládio (Tamandaré) ; .

David (Imbituba}
-

.

Hercílio (Avaí) .

Pacheco (Figueirense) . � .

Raul (Bocaiuva) " '._ , ......•.......

Jair (Tamandaré) .

DÜney (Atlético) ..

Alípio (Avaí) ; .

Caréca (Atlético) .

rrião (Guaraní) .

Loló (Avaí) .

Betinho (Figueirense) '

' .- .

Adão (Tamand�) ',' : .

Joquinha (Tamandaré) .

Toinho (Fig,ueirense) .

FE;!rnando_ (Tamandaré). , ; .

.._!�.� •• - .;. �-

I. 8. BaRRIGA VERDE . Jóquei Clube S. Catarina
CONCURSO PARA ELEIÇÃO DA RAINHA

Programa para as corridas de domingo, dia 18

1°. Páreo - 600 metros -,14, 30 horas

1 - 1 Diamante, 45 ks. - Noé
2 - 2 Ventania, 42 ks. - Gessí

? - 3 D. de Ouro, 47 ks. - Orlando
4 V. de Ouro, 42 ks. - Milton

",-,

5 Corruira, 42 ks. Capitão

2°. Páreo - 700 metros r- 15,10 horas

1 - 1 Borracha, .43 ks. - Gessí
2 - 2 Cigano, 40 ks. - Capitão

3 Princesa, 48 ks. _:_ Noé

3 I
4 Alegrete, 45 ks. - Noé
5 Loluana, 45 Iss. - Capitão

Continúa na Iíderança a Srta. Dirce Noemv de Souza
Realizou-se na sexta-feira última, dia 9, o BINGO

DANÇANTE promovido pela candidata Dirce Noemy, no
decorrer do qual foi efetuado a 5a. apuração parcial dês
te interessante certame.

Ainda nesta apuração não houve modificação quan
to à colocação das várias candidatas, pois' o resultado ge
ral apresentado foi o seguinte:
Em 1° lugar - Dirce Noemy de Souza
Em 2° lugar - Estela Maria da Silva
Em 30 lugar - Naime Maria Silva ..

Em 40 lugar - Marize Alba Vilain .

Em 5° lugar - Marlene Vilain .

-0-
Como já foi noticiado, a RELOJÓARIA MONT

BLANCHE ofereceu um 'lindissimo ANEL',DE PLATINA
E BRILHANTES para a vencedora .do Concurso. Várias
firmas já enviaram os prêmios que serão distribuídos à
Rainha e Princêsas eleitas, entre as quais A MODELAR,
A EXPOSIÇÃO, JORGE SALUU S. A., RELOJOARIA
DIAMANTE AZUL, ALEXANDR� SALUM, .além de ou

tras firmas que já comunicaram à Diretoria que contri
buirão para o maior êxito do Concur'So.
�.·_·.-.·r�_". _-_ .-.-......... __ . __-_-.-_.;,.-.-.-.-_-_.......-.-.�

3.530 votos
3.223 votos
1.870 votos
1.805 votos
600 votos

4 I

3

As - 8hs.
Humphrey BOGART

Ava GARDNER em : ,

A COND�SSA DESCALÇA
technicolor

No Programa:
Repor-ter na TeIa. Nac.
Preços: 10,00 5,óo.
Censura até 14 anos.

As - 8hs.
F'ranço ise ARNOUL em:

'COMPANHEIRAS DA
NOITE

No Programa:
Cine Repor-ter, Nac.
Preços: 8,60 - 4,00.
Censura até 18 anos.

L

4 Saltão, 48 ks. - Orlando
5 Asa Negra, 40 ks. - X X X

6 Gaúcho, 42 ks. :_ X X X

3°. Páreo - 700 metros -' 15,50 horas

1 - 1 Ortília, 45 ks. - Milton
2 -,- 2 Telefone, 47 ks. - Orlando

3'Mustafá, 47 ks. - Gessí

4 1

Sadi (Guarani) .. : .

RECORDISTA DE TENTOS NUM Só JOGO
Amorim (Avaí), com 4 tentos

ARTILHEIROS NEGATIVOS
Teodoro, do Atlético, a favor do Imbituba.
Valério, do Paula Ramos, a favor do Avaí.
Bonga, do Bocaiuva, a favor do Avaí.

ARQUEIROS VASADOS
Soncini (Atlético) ,

27 vezes

Amaury (Tamandaré) "
23 ve.zes

,Leio (P, Ramos) ,,"
' ; ", f9 vezes

Al'gentin€l (Tamandaré) : .

Domí (Guaraní) .

Luiz (Bocaiuva) .

Alcides (Avaí) .

Capaverde (Imbituba) -

.

Hélio (Bocaiuva) .

Oswaldo (Bõcaiuva) . �r••••••••••••••••••
Norton (Figueirense) , .

Paté (Guarani) .

Walter (Guaraní) .

Tião (Imbituba) '

.

'Isaias (Guaraní) .

Almiró CTamandaré), em 49 minutos ,

Itamar (Tamandaré), em 41 minutos .

Díno (P. Ramos) ; .

Jaime (Avaí) .: ( ,
.

Alexandre (Imhituba) \ .

Fausto (Avaí) .

Wilson (Figueirense) " '.' .

1

4 I
5 Soberana, 45 ks. - X X X

4 I

As - 8hs.

) "Sessão Popular"
Jeff CHANDLER - Sn

san BALL - Scott BRADY
em:

, CAPITÃO PIRATA
techn icolor

No Programa:
VitóriaYilmes. Nac.
Preços: 3,50 - 2,00.
Censura até 14 anos.6 Paraná, 45 ks. X X X

40._ Páreo -:- 1.000, metros -:- 16,3-0 1101'as

1 - 1
2 - 2
3 - 3
4 -- '4

Minuano, 47 ks. - Capitão
Lurdinha, 45 ks. - Milton
Esterlina, 43 ks. - Gessí
Bug re, 43 ks. - Noé

'II

5°. Páreo - 800 metro� - 17,10 horas

1 -:- 1 Atrevida, 45 ks. - Noé
2 - 2 Kalolah, 45 ks. - Capitão
3 - 3 -Palmeira, 47 ks. - Milton

4 Calonga, 45 ks. - Gessí

14 vezes

10 vezes

9 vezes

9 vezes

9 vezes

9 vezes

6 vezes

6 vezes

5 vezes

5 vezes

5 vezes

4 vezes

2 vE;zes
2 vezes
2 vezes

2 vezes

2 vezes

1 vez

1 vez

As - 8,3'Ohs.
"Sessão Popu lar"

Jeff CHANDLER - Su
san BALL - Scott BRADY
em:

CAPITÃO PIRATA
technicolor <,

No Programa:
Vitória Filmes. Nac.
Preços: 3,50 - 2,00.
Censura até 14 anos.

•

Cruzeiro e Aimoré, ambos
do Rio Grande do Sul, que
aqui de'rrotaram, o Avaí,
não foram bem sucedídos no

interior do Estado na últi
ma semana, pois o primeiro
não foi além de um empate

PENALIDADES MÁXIMAS
Convertidas em gol

Pitola, no jogo 'Paula Ramos x Atlético
Vico, no jogo Avaí x Atlético
Oscar, no jogo Imbituba x Avaí
Lauro, no jogo Atlético x Bocaiuva
Nizeta, no jogo Guarani x Avaí
Zacky, no jogo Bocaiuva x Imbituba
E'rico, no jogo Figueirense x 'I'amaridaré.
Valéria, no jogo Paula Ramos x Figueirense
Vi co, no jogo Avaí x Atlético Acaba de colar gráu in-

Desperdiçadas tegrando a turma da nossa

Leibnitz, no jogo Paula Ramos x Guaraní Faculdade de Direito, o nos-

Amorim, no jogo Avaí x Paula Ramos so distinto conterrâneo Saul.
EXPUL8ôES DE CAMPO '\_ Oliveira. o Sáulzinho das

3 Sebastião, do Atlético, no Jcso frente ao Guaraní. canch�s futebolisticas, vá-
3 Erasmo CP. Ramos) e Chadéco (Imbítuba, no Jose das V[ezes integrante ,do
3 entre os dois clubes. scratch barriga-verde e pre-
3 Bolão, do Avaí, no jogo contra o F'igueirenae sentemente dirigiQ,do o plan-
'3 Dilney, do Atlético,' no jogo contra o Bocaiuva. tel de profissionai'j; do Avaí,
3 Vermelho do Tamandaré, no Joso contra o Atlético. ,clube que defendeu duran-
2

�

Sombra, do P; Ramos, no jogo contra o Atlético. te mais de 10 anos,' dando-
2 Filomeno, do Guarani, no jogo contra o Paula Ramos. lhe as mais retumbantes glô-
2 Marréco, do Paula Ramos, no jogo contra o Píguei-: rias, entre as quais titulo
2 rense. pomposo de tetra-campeão
2' Gerson, do Imbituba, no Jose contra o Paula Ramos. catarinense.
2 Além de formado em di-
2 OS APITADORES reito. Saul O1iveira, no ano

2 Lázaro Bartolomeu 10 vezes, passado, se não nos falha a

2 João Sebastião da Silva '" . . 9 vezes memória, recebeu o diplomll
2 Lauro Santos .-......................... 9 vezes de doutor em Ciências eco-

2 Gerson Demaria _ . . . . . . . . . . . 9 vezes nômicas pela Faculdade d:!
2 Oswaldo Meira " ; . . . . . . . . 4 v-ezes Ciências Econômicas de
2 Steban Hory (húngaro) . . . . . . . . . . . . . . 1 vez Santa Catarina.
2 Como se vê, além de va-

2 ASPIRANTES lente e decidido no esporte
1 Classificação 'bretão, Saulzinho revela
1 1� lugar - :tI'igueirense, 3 p. p. profundo amor aos estudos
1 20 lugar - Imbituba, 5 p. p. e uma inteligência como

1 30 lugar - Atlético e Bocaiuva 8 p. p. Joucas, tanto que conseguhl
1 40 lugar - Avaí, 12 p. p. ,/

dois diplomas pelos nossos

1 50 lugar - Guaraní, 13 p. p. dois mais prestigiosos esta-
i 6° lugar - Paula Ramos, 17 p. p. belecimentos ,de ensino su-·

1 70 lugar - Tamandaré, 19 p. p. 0,1" pedor:
1 PRóXIMOS JOGOS Ao dr. Saul Oliveira, os

1 5a feira - Bocaiuva x Paula Ramos nossos respeitosos cumpri-
1 Domingo -;;- Imbituba x Guarani Cem' Henrique La-' mentos e muitas fülicidadt,s
1 g'é) e Avaí x Figuéirense.

'

na can:eÚ:a que "�braç�u...

DR. SAUl OLIVEIRA

- .,." .

Vende -se
Vende-se uma Plaina de

3 (três) fIlces para benefi
ciamento de madeira. Fabri
cação Alemã, ao preço de
Cr$ 35.000,00.
Ver e tratar em Oliveira.

Martins & Cia.
Rua Francisco 'I'olentinc

,QU' Fone 3802.

em Joaçaba frente ao Atlé
tico, por 1 x 1, enquanto
que o clube de São Leopoldo
em Joinville conheceu a der
rota frente ao Caxias, cam

peão catarinense, pelo es
core -de 2x1.

fl4aa J"J" -

_-•••••••••••-.- -_- - - ••_.....••�

O' QUE VAI PELA NATACAO
1

Escreve: João Calos

Vi",
que tantos beneficios tem

eira dado ao desporto local, in
cl usive a construção do ma-

Voltamos, hoje, a bater 'jestoso Estádio "Santa C:J.
na mesma tecla. Sim, isto tariua". que ainda repercu
porque o mui digno Prefei- te no f.€io das massas cata
to de nossa Capital preme- rinenses. /

teu ao mundo florianopol-- Auxiliai-o
-

portanto, pú
tano, que construirá pára blico 'desportista, para que
56, um Estádio de Natação a idéia da construção da f
à altura do progresso de piscina não venha a cair
110SS0 esporte. por terra.

Nós, que somos compo- Voltaremos em outros co-

nentes da imprensa escrita mentár los :

a falar, sôbre o
o

e falada, compreendemos assunto, quando então fare
muito' bem as boas intenções mos um apêlo aos despor
'de nosso operoso Prefeito, tistas ,e o público em geral.

O MfNERAL VENCEU EM GUATA'
Noticias chegadas de Gua

tá dizem que esteve naquela
localidade, do'mingo, o forte
esquadrão do Minerasil, da

cidade d'e Urussanga, tendo
enfrentado e vencido por 3 x
1 o conjunto local do E. C.
Guatá.

TOINHO E' AGORA PROFISSIONAL
Acãba de reverter ao

pro-Ildo
seu contrato com o alvi-

fissi.onalismo o extrema negro dado entrada na F.
Toiiího, do Figueirense, ten- C. F. há poticos dias.

._ _ --

Sito;'à vila Lopes Vieira
nho). Preço,: Cr$" 250.000,00.
Câmara1llç

Jerreno--Vende-se
(transversal Pres.· Couti
Tratar à Rua- B.

.)

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



AS NOSSAS PRAIAS
C�meçarílm a Viver

Estamos em pleno verão. O intenso calor destes' úl
timos dias constituiu o marco inicial da temporada de
banhos de maio.

Nenhuma diversão, nenhum esporte possue tantos
aficionados em Florianópolis, quanto o banho de mar.'

são milhares e milhares os banhistas' de todas as

idades que, principalmente aos sábados e domingos se

declinam nas nossas maravilhosas e tão encantadas
praias. Estuantes de sã alegria de viver,'o banho de, sol,
os folguedos na areia, os banhos, o esporte e o' "flirt" são
as man-ifestações dessa exuberante vitalidade.

Ninguem ignora que as praias são atualmente os 10-'
cais de verdadeiras paradas de elegancia, A móda, no,

maximo de seu esmêro, criou maravilhosos "modelos de
maillots - shorts - slaks, etc. etc.' parà realçar a plasti-
ca dais nossas. lindas jovens.

_ .

Jantzen - Neptuno - Catalina, tres:.grandes mar

I cas de fama mundial, anualmente apre�efitam nôvas e
I ",

caprichósas 'criações e que tanto contribuem ,para a' gra-
ciosidade e beleza das nossas banhistas.

'

Quanto aos modelos este ano 'recebidos' com exclusi
vidade pela HA Modelar", formam um conjunto "harm'o'-

.

Idoso de elegância, bom gosto, qualidade. e fino . acaba-
ANIVF;RSÁRIOS ja, professor do Colégio Ca- mento. . . _1l' _" '.

:.'k, tarinense . J Além dos' lindos modelos das marcas acima citadas,
- sra, viuva Argentina recebeu "A Modelar" belíssimos maillots de lastex Con-

Prazeres de Souza fiança, que está vendendo ao preço excepcional de
_ sr: Iosmar da Luz Sil- - sr, Alvaro Vidal, com-, Cr$ 572,00, bem como outros modelos, igualmente boní-

va, competente contador, re- petente operário da Impren-
t
tos até a Cr$ 460,00.'

,

sidente em Curitiba sa Oficial; , J Em sua magnifica seção de artigos de esporte e

_ menino Jaime. filho do - ,sr. Fernando Lotario p:'aia apr.�senta "A Modelar", ainda, ,um variado. e belis-

sr. João Leopoldino de .Sou- Koen ig ,

.

. srmo sortimento de shorts, slaks, saldas de praIa, cal

za, do comérci,o .local; 1.-
sr. Moacir de Morais

I ções,
camisas esport�, etc. etc. para meninas meninos e

-r-r- padre F'lâvio Azambu- LIma tambem para homens. .

.. J
,

�

......•••..•.....................•......... . � � �

o ESTADO

Sociais
R. V. MELLO

Amar! Amar! Palavra que se, exclama
Com suave ternura e o peito arfando,
Enchendo-se do sol que brilha, quando
Sentimos dentro .d'Alma ardente chama! ...

Esb chama do Amor que nos inflama,
E que nos faz, felizes! É amando
Que vemos florescer sonhos, voando
Á imensidão' dos céus! Feliz quem ama!

Amar é ter no peito a glória imensa
De ter o coração sempre Inflamado

Por brancas fantazias e paixões!

Amar e 'tex do Amor a recompensa,
É .uma dupla ventura, é ter povoado
O

.

cérebro de dôces iiusões !

FAZEM ANOS; HOJE:

. Participação
!":.::1:7,.··

. CAETANA MATILDE I Vva. RUBlA PALMAS
Vva.

NTEFORTKAMP, \ AMA.

participam aos parentes e pessôas de suas relações
o contrato de casamento de seus filhos Léa e FranCISCO.

Léa e Francisco'
Confirmam

Florianópolis, 10 de dezembro de 1955

..................•........ .......•� .

I _�;

Parlicipação
'

ROBERTO PIAZZA
;_:e:-

OLGA SANTANA PIAZZA

participam aos parentes e pessêas de suas re

lações, o nascimento de sua filha MAR. I Z E T E,
M t d d "Dr.

ocorridG dia, 5 do corrente, na a erm a e

Carlos Corrêia".

..•.� �........•........•.......•....•.

BORDADOS A MAO
Ensina-se na Rua Feliciano Nunes Pires lZ.

-----,------�--:...-

Canção do Marinheiro
Letra:
Música:
Arranjo:

B'ene�ito Xavier de Mac�qo
\

Antônio M. do Espírito Santo

F.Lozano

la. PARTE

Qual cisne branco que em noite de lua

Vai deslisando nem l�go azul

O meu navio também flutua

Nos verdes mares de 'norte a sul.

Galera linda que noite apaga!ia
'-. Vai navegando no mar imenso .

Nos faz saudades da Terra amada,
Da Pátria minha em que tanto penso.

2a. PARTE

Qual cisne branco que em noite de lua

Vai deslisando num lago azul
O meu navio também flutua

Nos verdes mares de, norte a sul.

Com que alegria sentimos a volta

A nossa Pátria no coração, "

De justo orgulho nossa alma envolta,
Pois já cumprimos a obrigaçãd.

I
TRIO: Qual linda garça que ai vai cortando os ares,

Vai navegando sob um belo céu de anil,
Nóssa galera vai também cortando os mar�s,

Os verd_i!s mares, os mares verdes do'Brasil.

,AVENTURAS DO' ZE-MUTRETA

'Florianópolis, Quarta-feira, 14 de Dezembro de 1955
I
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o COMERCIO DE FlORIANO'POllS E Á
MAIOR FESTA DA CRISTANDADE

As casas comerciais da Capital se en

'conírem engalanadas pelas mãos ha ..

heis do conhecido decorador de
vitrines Eduardo Rosa

CONTRABANDO
FORTALEZA'

.'

(U. P.) -
Vultoso contrab�hdo de 14

< volumes contendo' artigos de

nylon, -óculos Ray-ban, rádios
e outros objetos, np valor de
um milhão de cruzeiros, foi
apreendído no aeroporto, 1,0-
cal, a bordo de um' avi.ão da
Real, procedente de Belém.
O contrabando 'foi smbar-

cada em Nova Iorque, com

destino ao Rio. A, mareàdoría,
retida no armaZem da Alfan

dega, ainda não foi procura
da pelos seus donos. Foi
aberto inquérito a respeito.

Reservistas !

Plorianõpolis, a linda ci- tas natalinas em nossa Ca
dade, Capital' do Estado, dia pital,
a, dia mais se agiganta no EDUARDO ROSA O IN
cenário social do País, gra- CENTIVADOR DE NOSSO
ças ao trabalho perseveran- PROGRESSO """'""""..."W".Io.TJI........ a:..'V................� ...

te de seus filhos que, não Cabe aqui neste rápido EXPLOSÃO
poupam esforços 'no sentido comentário,' que se diga que BOGOTA'. (U. PJ _

de I engrandecê-la e torná-la Florianópolis muito deve a Uma bomba esquecida ,cauconhecida em todos os se- Eduardo' Rosa, pois graças a
sou 6 mortes e feriu 14 pes

tores de sua vida social e êle, é que nossas casas co-
soas, na cidade de Samarra.

comercial. merciais se apresentam dig- Uma das' vítimas havia
Ainda agora, com a apro- na e markvilhosamente de- descoberto a 'bomba e, nãoximação das festas natali- coradas, pois como é sabido, sabendo o' que era, começou

'nas, o comércio da Capital Eduardo' Rosa, é o criador
a serrá-la em dois. O enge-

se apresta para festejar a e incentivador das ínlciati- nho explodtu matando uma
maior data da cristandade vas que digam respeito a mulher e cinco homens. On
- O NATAL DE JESUS. um melhor aspecto de nos-

ze ,'homens e três mulheres
Para tanto, o comércio ci- sas casas comerciais, por foram atingidos 'pelos estí

tadino, acompanhando o ocasião das grandes festas, lhaços.ritmo de progresso de seus mui principalmente, as ,

�����!o�iob:a�ii�ü;:'uIO�n� �:t:�.iosas festividades d� I ;:;·i��;�·..i����;�·;·-;··td;;;i;":.
conhecido decorador de vi- Cabe também aqui, um ção do povo f'loxianopolità
trfnes, sr. Eduardo Rosa,' a elogio ao Departamento Re- no.

fim de conhecer QS novos creativo do Sindicato dos Daqui solicitamos o povo
métodos das casas comer- Empregados no Comércio, desta encantadora cidade
CIaIS daqueles adiantados cujo diretor é o sr. Eduardo que visite e admire as de
centros comerciais, a respei- Rosa, coadjuvado por ou- corações e vitrines de nos

to das inovações introduzi- tros abnegados companheí- sas casas comerciais, capri
das no engalanamento das ros que não poupam esfor- chosamente : ornamentadas
suas vitrines e desse modo, ços nem fadigas no sentido pelas mãos hábeis de Edu
Introduzí-los nesta Capital. de dar ao comércio floria- ardo Rosa.
Eduardo 'Rosa, conhece- nopolitano um elo de igual- Tornamos extensivos nos-

dor abalizado do difícil "me- dade junto aos seus demais sos cumprimentos ao honra-

J. C. DIAS COSTA tier" comercial, estudou co-irmãos do Brasil, acom- do e digno comércio de nos-

C. F. Av. N. com carinho, todos os mé: panhando-o o seu progres- .sa Capital, que atendendo
No dia consagrado às tuas virtudes de cidadão sol- todos então' existentes e os so e desenvolvimento. as solicitações que lhe fo-

dado; dia em que s'e' memora, objetivamente, tudo que trouxe a Florianópolis a RICA MEDALHA DE OU- ram feitas, souberam cor
vales e o quanto representas puxa nossa Pátria, compa- fim de díf'undi-Ios em nos- RO AO V�'fRINISTA IV. 1 responder a altura, enfei-
recerás munido de-tua: caderneta,' il-0 quartel, ou ,ao esta- sas principais casf'l8 com,r- Soubemos que além do tando e decorando suas ca-

belecimento oficial, mais próximo; 'para prestar teu culto ciais. lindo troféu com que o Go-' sas comerciais para. um Na-
ao aurí-verde pendão "estrerado!

c

E, assim, nesses dias que, vernador da Cidade premia- tal mais feliz e mais cheio
Aí lerás, incorpprado a teus companheiros a oração precedem a grande data râ a melhor decoração nata- de prosperidades a todo o

do RESERVISTA à BANDEIRA DO BRASIL, ao Brasil cristã, as casas comerciais .lina, é pensamento de vá- povo catarinense.
mesmo, representado pelos .seus filhos em comunhão de da Capital, se, apresentam rios comerciantes institu- Ao sr, Eduardo Rosa nos-

ideáis e propósitos de garantia'à sua segurança. com um aspecto magnifícen- Ü: uma rica medalha,de 'ou- sas felicitações pelo êxito
Reverás teus companheiros de caserna.

-

te, pois em suas fachadas e' 1'0 ao abalizado vitrínísta, que vem obtendo em sua be-
Sentirás pulsando como um só coração a vibração interiores 's"e .observa deco- sr. Eduardo Rosa, pela ma- la iniciativa, fazendo' votos

cívica de todos aqueles que como tu se prepararam um rações majestosas e caprí- neira com quê tem sabido para que eontínui honrando
dia para servir à� causas sagradas da Pátria, na defesa

IChosamente
distribuídas pe- ornamentar as vitrines de e dignificando o bom nome

do sólo e na manutenção de sua integridade política. Ias mãos hábeis de Eduar- nossas ,casaf comerciais, do comércio flcríanopoli-
Hão de arfar todos os peitos que se erigiram em ba- do Rosa, despertando dêsse fazendo-as assim, digna dos tano.

luarte da nacionalidade, no mesmo anseio de união pelo modo, a atenção do público.'
pem do Brasil! ' " ,. "Caleria das Sedas", "A H O J E N O P AS 'S A D O' Hão de arfar todos os peitos sob o mesmo influxo!Modelar", "A Ca'pital",' '"

'

dos mesmos sentimentos elevados em pról do que' é nos: I "Confeitàrta ClWluinho", e 14 DE DEZEMBRO
so.. quer estejam cobertos com bluza do operário, com a tantas outras casas, 'são da- A data de hoje recorda-nos que.;
cámisa do l,avI'ador, ou com as vestes do trabalhista ou (quelas que as decorações em 1.77'5, nasce'u em Annsfield (Lanarkshire,
do profissional. . natalinas são de um efeito Escossia) Thomàz Cochrane, Lord Lochrane,

Tal como estiveres, ou como' puderes, vai rezar no esplendoroso. 100 Conde de Dundonald. Foi UlJl dos homba-
altar da Pátria as palavras de devotamento que lhes de- A PREFEITURA MUNICI- tentes <de nossa Independência e faleceu em 30
\es, pela honra de ser seu filho.

'

PAL PREMIARÁ A ME- de outubro de 1.860 em Hensington, sendo se-

Sí, porém, a distância excessiva, os teus afazeres, ou LHOR VITIUNE pultado na abadia de Westmininster;
outros motivos de fikça maior não permitirem o teu com- A ,fim de melhor estimu- em 1.809, trav.ou-se o combate do, Ibiraquitã-
parecimento, envia desde já teu nome 'e ende.reço à C. R. lar os nossos comerciantes Chl-co, tendo o General José de Abreu (mais
de sua residência, afim de ,que recebas pelo Correio a no sentido de cooperar dig- tarde Barão do Cerro Largo), com apenas 404

oração do reservista pa,ra que no teu dia, a mesma hora,' hamerite para. os festejos de homens se batido com 2.500 orientais, corrien-
participes da com,unhão geral das fôrças potenciais do �1'{ata!, resolvelf a Prefeitura tinos e entrerianos comandados por Andrés La-
Brasil. 'Municipal, através o seu torre;

,\E, assin_l, levarás à nossa Bandeira a tua palavra de Prefeito, dr. Osmar Cunha, em 1.831, o Coronel de Milícias Joaquim Pinto

�Fé, o sentimento orgulhoso de ser brasileiro e a certeza instituir um lindo troféu a Balldcira revoltou-se. contI;'a ,a autcv'idade da
de ,.q'ire Ela poderá 'contar com a tua energia e a tua co- ser entregue à casa comer- Regencia e em favor do ex-imperador D. Pedro
,ragem. ,cial que melhor vitrine e de- I, no Ceará. Vencido foi ,condenado' a morte

'Diante dá Baüdeira, ou com Ela no pensamento, en- coração natalina apresentar. sendo executado em seguida;
volverás com todos os teus sentimentos nobres e virís, O gesto do ilustre Edil em 1.839, durante a guerra 'civil no Rio Grande
'essa mesma Bandeira que é para nós a Bendita, que é pa- florianopolitano foi muito , do Sul, travou-se o 'combate Ide Santa Vitória,
ra nós a Perfeita, que é para nós a Imaculada! bem recebido em os nossos 'sendo os imperialistas derrotados pelos far-

Vai reafirmar o juramento,.. de que marcharemos meios comerciais, pois visa 'raposo Neste combate ·tomou parte o (t,ntão Ca-'
sempre, fiélmente, empós as suas lindas côres, norteados assim, estimular aos comer- pitão-tenente Garibaldi;

,

p�las suas estrêlas, na ânsia de realizar o seu lema mag- ciantes qu� por êsse ou a- em' 1.851, Caxias, dirigiu à la. 'Divisão do Exér-
nífico, marcharemos sempre fiélmente, atrás dessa Ban- quele motivo ainda não de-' cito Brasileiro, com missão de tomar parte na

deira querida, 'mas se um dia fÔl; preciso, marcharemos coraram as suas casas, que campanha contra "o �itador Rosas, uma procla-
todos à sua frente, custe embora o nosso sang;ue e a nos- o façam, em homenagem a mação; ._

sa vida, para que Ela seja sempr� a Bendita, para que se maior data da cristantade em 1.859, nasceu o destacado catarinense Gene-
mantenha a Perfeita, para que pe_rmaneça Imaculada. - O NATAL. • ral d'e Brigada Duarte de AleÍuia Pires, cuja
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Devemos aqui, ressaltar a bi'ografia encontramos às páginas 411 do 20

maneira cavalheiresca com
' ", , '

'volume' da obra '-Santa Catarina" no Exército

que a maioria dos proprie-� de Lucas Boitel,lx;
tários de nossas ,casas 'co- em 1.864, o Paraguai declarou guerra ao Bra-
merciais receberam e aplau- sil, a qual sÓ terminou em IOde març9 de 1870,
diram a idéia do dinâmico com a morte do ditador Francisco Solano Lopes.
Prefeito Osmar Cunha, (en- .f,)'

' . .

ÁNDR'É NILO TADASCO
galanando suas respectivas CASA. IUSC:.LANU .,0. CON'TRA PROTESpropriedades e .dêsse mo-

do, cooperando para um mê
lhor brilhantismo das fes-

"

Dê .,um novo sen.ido ao
/seu Natal

Convidam-se as famílias de Florianópolis para as

sistirem, no dia 16 do corrente, às 20 horas, no 10 andar
da casa Hoepcke, secção de presentes, á rua Felipe Sch
midt, a inauguração da Exposição de Mesas para Q seu

dia de Natal.
'

'''aW.ra iii.. BMI.. R.C.A.
Vlf.r, Val.-.Ju • :o.,_.

-------------------------------------�«�--------��--

\

TANTES

�---------..,........ � : .: � ��r-���
f'REclSA-SE' OE
EMPRf;;;;,ó\Da ;
Al'DE�EiltAR.-SE

oE; 1 AS'/ ,.

4.

WASHINGTON,
-

(U. PJ
.� A Associação Nacional E
vangélica, denunciou o fato

çle que alguns protestantes
na Colômbia estão sendo as

sassinados ou alvo de violen
cias. ' Acrescentou que essa

situação preocupa j� ao go2-
..... vemo dos Estados Unidos., ,

'.

Numa nota à imprensa, a

Associação menciona uma

carta do Departamento de
Estado em que se manifesta
a preocupação do �vemo

----------11, dos EE. UU. pelas iílforma
ções sobre "novos atos de
violência na Cólômbia co:qtra
os protestantes, inclusive vá-

, tiOS assa&sinios�'.,.,..""""_"""'",""'" """,,"""'��"'"
/11.4

_'.,h
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o ESlfADO i Florianópolis, Quarta-feira, 14 de Dezembro de 1955
----------------�---------------------------

»NO tenClculo)) O'PRECO DO
Cóm a Bíblia na Mão CINEMA

1

Enquanto existir o homem sôbre a face-da terra, com
as suas grandes virtudes e qualidades; mas também com

os seL1S grandes def'eítos jámaís a guerra desaparecerá.
A guerra representa para as Nações como as doenças pa
ra o COTpO humano. Evitam-se, mas nunca se eliminam, e

quando elas aparecem; só resta combater com todas as

fôrças para vive.r ou morrer. Arrtigamente," as nações,
mantinham a sua existência, com um Exército Mercená1. Não sabemos se sua in

rio, isto é, constituído por elementos que só se interessa vestida surtirá efeito'. Toda
vam pelo dinheiro, e quando uma Nação não podia pagar, via, é de se crer que este-

I eles iam para outra, muitas. vezes para combater a Na- jam vigilantes os advoga

ção que meses antes o acolhera com todo o carinho. De- dos do povo, na Comissão

pois, os povos verif icaramque a sua sorte, não podia es- encarregada da fixação' de
tal' ligada somente, ao fator ouro, e com a 'Revolução prêços. Se estivefém, evita

Francesa, reviveram os Exércitos Nacionais, constituí- rão sérios prejuizos à cole

dos pelos Francêses, para defender a sua nação até a titividade, à fuga de nos

morte. sas divisas, com a importa- �MATRIZ Q Av. Presidente ,Wilson, 165 - 9.° andar - Rio de Jan,eiro - tel. 42-4092,
Mas a manutenção de um Exército, para defender cão ele ttlmes e ás descabí- -

uma Nação, fica muito dispendiosa: Então apareceu a das e canibalêscas preten- flLI�IS • RIO· Av. Brasil, 555 - tel, 28-4135 - SÃO PAULO· Ruo Berito Freitas, 146/150 - tel. 34-4699

idéia do RESERVISTA. Tôda a Nação de acôrdo com as
'

ções de quem não tem Iimi- ��".,
'

CURITIBA· Av. 7 de Setembro, 1927/4l
•

'

'suas finanças, mantem um pequeno núcleo chamado E- tes em sua avidês de lu- AGENTES DEPOSITÁRIOS. RECIFE· Del'lis Paredes & Cio. - Av. Guarorapes. 154,-5.0 and, - tel:.: 6985 e 7875

xército, constituido pelos seus melhores filhos, fisica- cros. Caso contrário, do au-
"

.

mente, intelectualmente e moralmente.
'

mento do prêço de cinema '

aCORDO--:�'LORESIILO govêrno pela convocação de seus . filhos para a no Rio passaremos a sentir
.'

,

:

prestação do Serviço Militar, designa os que se encon- a mesma pressão altista em ."
,

"

tram fisicamente capaz, Isto é, aqueles que devem apren- Florianópolis e, assim, em,
der a defender a sua Pátria, a sua Família, o seu Lar e a todos os cinemas de quase

;,

A V I S O'
.sua própria liberdade. Estes, depois da aprendizagem, tôdas as localidades de nos-

'

são declarados RESERVISTAS, tornando-se o elemento sa pátria, com graves pre- ,A Execução do "Acôrdo Florestal" firmado entre o

com que a Pátria conta para a sua defeza, pas horas do I juizos para a já depaupera-" M;i�istério da Agricultura e o Govêrno do Estado, torna
perigo. . ,

.

da bolsa popular.- público para conhecimento, dos interessados, que de ,con- .

,

Expresso'
,

fiar-laDO'p'oll·s LIda I !�;�i��d;2�0� �3�1����t�d�1·E��!.�S�� ������Oed�aA��l�:
, ,

" cultura, foi regulamentada' a exportação de 'plantas or�

. /

'

",
•

I ���:�t:�����:�a�a��:I��:, �� �:r�l�l��.�fif�!\l���a��:�r��
1 ierted

.

I
'

.'

I
via autorização das autoridades florestais federais, que

ransporte e cargas ,em gera entre e�.cada c�so, for.necer.ão o necessário certificado libera-

.

' '\ tório, depois de procedido. o arrolamento e exame dos es-

•

' I' ,
"

"�."

pécimes- a, co1l1er, a sua procedência, bem 'como das con-

FlORIANOPOllS, CURITIBA E SÃO PAULO, veniênci�s�c}ent.ifica e econôn:ica de sua exp���!ação.
- Flopanopol\s, 7 de Dezembro de 1955.

José 'Carlos de M'attos Horta Barbosa
E�eC1.1tO)i do "Acôrdó Florestal"

\.. I

QUARTA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO
E o Verbo se f'êz carne, e habitou entre nós, cheio de

graça e de verdade. e vimos ,a sua glória, glória como do

�nigênito do Pai, (João 1:14). Ler João 14:1-7..
DEUS estava em Cristo e está nos crentes hoje.
Depois da morte de certo' pastor muito, quérido, um

leigo de sua congregação escreveu um tributo à sua me

mória. Eis o que êle escreveu: "Antes de nosso pastor,
terminar o seu sermão nos domingos, nós nos esquecía
mos que êle estava no púlpito. Ouvíamos apenas a voz de

Deus." O Verbo �e fazia carne através de um consagrado
homem de 'Deus.

,

,Quando o espírito do Natal que é paz, alegria e gô
zo, invade nossos COTações, desalojando o asgoismc, o

Verbo ainda mais uma vêz se faz carne'. Quando o amor

de Deus traz pãz ínteríor, e alegria e vitória sôbre a

tentação, o Verbo é feito carne de novo. Quando o espíri
to de boa, vontade transborda em nossos corações, o Ver

bo está sendo feito carne.

Quando aC,eitamos a Cristo, a dádiva de Deus aos

homens como Senhor e Salvador, e vivemos com Êle ca

da dia, o Verbo é feito carne em nós.

ORAÇÃO
NQS, te agradecemos, nosso Pai! pelo dom de teu Fi

lho. Pardoa-nosl quando 110S mostramos frios perante :Êle.

Dá-nos o verdadeiro espírito do Natal. Que li paz qU!
vem de ti esteja em nossos corações neste Natal. E� no-

me do Salvador, Amém.
.

NUELL C. CRAIN (Oklahoma)
.

,
.�------"" ,

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

r
'

.

'
.

f ,VIVER !' MORRER!
• Í'tDEPENDE 00 SANGUE, O SANGUE É À VIDA �i" '

, �-f' As parturientes! após a, gestaçao, devem usar. ,d� " :
, Pé. . !iI""'''' "

f$-'if )'��41��Ô;i SANGUENOL ;",':'''''' ,�,�,i,,;,<:,�
',.' '<cojjtém excelentes elemenres tÔfiicos: 'I

Fósfoyt1 Ctildo, Arseniato e Vanllda�Q':�
\ " c.L

de sódio �� 1

.j: �SS �Á���S� ��A��'::�O:Él·\
-

..

CRIAM, MAGROS, CRIANCAS i
�, .' RAQUíTICAS, receberão a t�ni. 1

� I ' .-

-ª.. ficaçiio geral do organismo. com (;'[

DIA DO RESERVISTA
Programa das Comemorações

- na-

'Guarnição Militar de Florianópolis'
10 A 15 DE DEZEMBRO

Apresentação na 16a. C.' R., dos Oficiais e Aspiran
tes a Oficial Rj2.

16 DE DEZEMBRO

08,30 horas - No 14° B. C. - Concurso de tiro ao

-81"'6, de plstola ou "revólver" 45'''Prtra- Oficiais e-A-spir'a'rÍt�-!;+
a Oficial Rj2 e de fuzilou mosquetão para os reservistas

(Sub-Tem, Bgt., Co. e Sd).
20,00' horas ':_ Conferência no Clube 12 de Agôsto

pelo Major Fortunato Ferraz GO,tumho sôbre o "Dia do

Reservista".
----0----

O QUE É O RESERVISTA

Escreveu Aasis Haarlem
Dias.

," '�.".
O cinema é a diversã� �Q- �

pular, por excelência. Seja
pelo hábito que o povo ad

quiriu, seja pelo preço mais
ou Imenos accessivel ao bol
so dos burgueses, como ao

do proletário, as casas exi
bidoras de filmes estão sem

pre cheias', atraindo verda
deiras ondas humanas, vín
tías dos bairros, ( como do
centro da cidade. Não4 um

caso específico de Florianó

polis o gosto, 'quase domi
nante pelo cinema.', ElJl
quaisquer centros populo
sos. em nosso país, as ses

sões cinematográficàs são].
concorridissimas, ao passo

que' nem sempre as casas de
espetáculos correspondem a

�ssa lei de procura.

Dissemos que hábito,
mais Q prêço <razoável, são

elementos contribuidores

para es�as enchentes nos

cinemas. Na verdade, quan
to ao hábito temos de reco- '

nhecer que é um fato, mas,
quanto ao valor dos ingres
sos, já não pesa dúvida que

. é o justo a ser pedido. Se

fôsse rnais . caro do que é,
obedecida a .gradilação que,

o, índice de vida de cada

cidade brasileira possue, a-,

credltamos que seria mais
um assalto ao já desespe
rançado povo, roubado de'

todo jeito, na agitada tro

pelia dessa época materia
Hsta,

Nas condições atuais, em-Ibora já desequilibre "orç.a
mentes domesticos, o cine- '

ma é uma exigência que faz
pa1·te da rotina social. Pen

se-se, contudo, em aumento
de prêço .para ser um des

propóaito, um só a apertar o.

pescoço da coletividade. Por
isso quando algumas vozes

se levantam, defendendo os

interesses dos proprietário_s
de' éin"emas, Jquandu ":rtão são

reinviRdicações da Associa

ção .
Norte'-Amei'icana de

Produtores Cinematográfi
cos, surge" de imediato, o

'

protesto. No momento, os

defenso!'es da majora��o es

tão estlldando maneira de

tornar Tegal novo aumento

de preços de ingressos de

cinema, na Capital da Repú
blica, inclusive, fazendo-se
insinuar junto aos mem

bros da COFAP.

COll VUGENS DIR1tTAS I! PEBMANENTES EM CA&BOIS paOPIUOI '

1'ILIA't: CUBIT.DSA flLJAL: SJlO PAULO
\

V18conde 40 Rio Branco AniUd'a ttó<,JiaüélO 1_1'71
(02,11>

MATRIZ: FLORIANOPOLIS
EscrttÓ.rio:

Rua Padre Roma 50 - Tel'teo

Deposite}:
Rua Conselheiro Mafra n. 131

'-, I'ones: 2534 - 2.535
Caixa. Postal, 435
End. Telegráfico:

Sandrade.e Tl'anspol1B
-o-

'l'eleron. 121.

Endereço 'l'elegrátlco
Bantidra e Tra.nspol� f.

-a-

'!, Telefone: 1'l-18·'1

I 'Sio PMllo '"7" Caplt&l ....: Bl'.
ilndereço, Telearáftco:
Bandrade e 'TranspolU :

-o-

(Allnela n•.ale 'e J'ane1r•• ,eDl'Bele Bon.onte eeDl &rU••• DI_t•• att
II. l'a&1.M. 'a Bta,r_ •• 'l'rãnl)Htrtftl ...... GeÍaIJI II&.)

5

\

I, Sua carga não vale apenas o valor ma=

-têrial <qüe''"''ela representa, Sfgnifi����ais:
o seu próprio sustento e seu próprio pres-

.

tígio profissional.
Você só pode confiar seu sustento e seu

prestígio de profissional a um pneu que

lhe garanta vida integral para sua carga-

.. "._.
...

um pneu que leve sua carga intei.ra, em
•

mais vêzes*tempo, ao fim do percurso,
!- um pneu, General.
1$, -V:tJ(/(f!c:zePfJaíajattJt aJJufaJ

_/
-

• porque permite
cauchutagens. f

I

maior número de re-

PNEUS-G

Guarnição, levo ao conhecimento (los candidatos abaixo
relacionados, que devem comparecer/ com a maior brevida
de possível, no Quartel General dó I D/5a, para tratarem
de Assuntos do seu interesse.

1 - Emygdio Geraldo Sada
2 - Guido Kleis
3 - Guido Schreiner Pereira

AYRTON CAPELA - Cap.Ajudante Geral

,A V ,I· S Q

------------._�------------�--��-�

c. R. "6 DE JANEIRO" - ESTREITÓ

'M,ETA,l U'SPor delibeJ)açã'; 'do Consc,lho I?e.liberativo, e)n
l'euIllaO e.xtra()rdinária re&lizada a 30-11-55 fo.i
elevada a JOIA de Cr$ 1'00';00, .pára Cr$ 560,00.

CARLOS W. PACHECO(

P:a.E"SIDE�'J)
/

DO
, Compra"se bronz-e; metal ,usado ou cobre em qual

quer quantidade. Os 'interessados deverão dirigir-se
C0111<:'íl'd� õ:b 'Distl'jtO"N�IVH+ das. àg"'I2' e das ;:rr;t:,ls

X�;)_;;\";
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A politica absorveu o/Ensino
(Continuação da la. página) desapontamento e11;1 que se Je. ela passou pela sua pnl- desvírtua-Io e do deve: para paz para dlrígír o Departa

encontravam aqueles jovens. meira prova de fogo depois prescrevê-lo, a nossa vaidade menta, a sra. Ondina Gonza-

OS DIPLOI\'IAS \ Por isso que devo dizer ao de uma longa e penosa jor- ou a nossa prepotancía [a- ga, durante estes últimos a-

_Os estudantes, contudo, ilustre jovem orador da tu 1'- nada de estudos, tiveram. a mais devem constítuir .perígo nos, tr,a�ou exclusivam:�te
nao se conformaram com a ma que na .sua comovente e sua primeira 'decepção. Mas, que mate os germens da de- de política, 'vendo politica
não entrega dos diplomas. vibrante oração ha pouco nós não deixaremos de curn- dícação e da fé da pujante por todos. os lados e agindo
Como não conseguissem de- proferida, declarou que pe- prír fielmente o juramento mocidade da nossa Pátria. SÓ em runção da, política, A

NOTICIAS DA CIDADE mover a Díretcra do Depar- díra encarecidamente ao pre- que fizemos de defender neS-· Nesta massa estudiosa e escolha do dr. Aderbal R.'da

tamento - e interventora no sidente em' exercício da As- ta casa os interesses do povo, devotada de jovens protes- Silva para pnraninfo - ela

A TAC Pro rama de Turismo Instituto ,- da decisão de sembléía; o seu recinto para propuzemos os melhores dos sares, dsposítamos a nossa esperava o' senhor e monse-

e o seu g retê-los, c o in u nicaram-lhe esta solenidade que não ha- nossos estercos no sentido de' fervorosa crença, porque nê- nhor P. G. Libreloto _ feriu- .

Cêrca das 9 horas da ma- Assim, a Lagoa vai aos
que iam apelar para o Judi·- via necessidade de pedir en- reprimir a ingratidão que so-'" les se nota a crescente no- a no ... prestigio político.

nhâ de ante-ontem, seguiu poucos se 'tornando o ponto cíárío, em mandado, de segu-:. carecídamante, porquanto eS- .frestes. ção de sentimento do dever Por sôbre isso teve à sua dis-

para o distrito da Lagoa a de atração turística que me- rançá que imediatamente ta casa é a casa do povo, de Porque sabemos e ersmós e porque é a eles que cabe a posição o diretor do Instituto,

caravana da Transportes Aé- rece Ser. Como uma das ne- providenciariam. Cem essa cujo povo emana o poder. firmemente que essa íngra- ardua missão de instruir. os professor que ensina perso-

reOS Cataripense, da n d o cessídades imperiosas para noticia a Intervautora se in- Jamais será esta casa na- tidão não apagará o quinhão nossos filhos e estamos csr- nalidade aos alunos quando,

cumprímanto ao programa de a maior afluência de turis- timidou e resolveu entregar gada ao povo enquanto esti- que dispendestes da vossa tos o farão com efic\êneia, na verdade, não está apare

Turismo elaborado pela "nos- tas, torna-se urgente a cons- os diplomas, o que fot feito ás vermos na sua direção, não energia ,e da 'vossa juventude, sabendo pugnar pelo respcí- Olhado para isso, poís .0_ cer-
/

sa" companhia. trução de UI\1 hotel naquele 11 horas de sábado, depois da incorreríamos nó êrro de de- na obra rejuvsnecedora que to da sua classe. to seria, no tocante, receber

A festejada Maria Della belo distrito. A estrada da missa votiva, sem qualquer sapontar esta turma de jo- emprendestes para a ccnquis- A vós jovens professôrcs, lições deles. Como se isso não

Costa, rainha da ribalta na- Lagoa, outrora um "fantas- solenidade, no gabinete do rvens que teve o civismo de ta do diploma, cuja solení- os aplausos e os cumprimen- bastasse, também o Governa-

cíonal, foi conduzida, [unta- ma" para os motoristas, está diretor. �escolher a mais difícil das dada de entrega vos foi ne- tos da Assembléia Legislati- dor, por motivos que a vaida-

mente com outros elementos se tornando muito mais a- CENAS EMOCIO�ANTES missões que é o magtstério gado. va do Estado de Santa Ca- de explica, I não deu ao caso

do Teatro Popular de Arte, cessível com a macadamíza- Os novos professores, que público. Não somos daqueles que se tarína .. E a vós; pais, Os a atenção que 'devia, para a-

que ora se apresenta: nesta cão, pela Prefeitura Muníci- durante meses haviam pre- Especialmente porque hó- afastam do juramento l�ara nossos respeitos e as nossas purá-Io se julgasse necessá-

capital, até o pitoresco re- pal, do enorme morro. O sr, parado a solenidade da cola- congratulações, porque ofe- lia, mas' para dar-lhe solução
canto pelo sr. Luís Fiuza Li- Luís Fiuza Lima lavrou mais ção de ,gráu para orarecê-ía

O NOVaI PRESIDEN-TE DO INSTITUTO
recostes os melhores dos justa e consentânea às tra-

ma, um dos diretores da TAC um tento na campanha em aos seus queridos pais, como vossos esforços na formação dicões do Instituto.

e principal elemento da Çam- pról do turismo. preito de gratidão, ao rece- dos Vossos filhos para servir A turma de professores de

panha do Turismo. , Queremos registrar tam- berem seus diplomas assim, DO PINHO ao Brasil. Está snceyrada a 1955 foi prejudicada. Não a-

A exemplo de Ademar Fer-I bém o gesto do dr. Vitor Pe- seca e pecamente, foram to- sessão. penas prejudicada na festa

reirà da Silva, o campeonís- luso, Secretário da Agrtcul- mados de viva emoção. As O Presidente Nerêu Ramos SOIREÉ -qua não pôde oferecer a seus

simo do salto tríplice e Frei tura, que pôs uma caminho- primeiras normalistas aão aceitando o pedido de demis- A noite, no Lira Tenis Clu- pais. Foi prejudicada no e-

José Mojica, ex-artista do cí- nete à disposição da TA:C. puderam conter as lagrimas são do sr. Pedro Sales dos be, houve a tradicional soí- xernplo de omissões, de in-

nema mexicano, Maria DeUa Entre os convidados espe- e um pranto humano e digno Santos, da presidência do reé dos novos professores, compreensões e de Intaras-:

Costa pôde observar de perto clals, consignamos, além dos do maior respeito contagiou a Instituto Nacional' do Pinho, para o qual concorreu, deci- ses ocultos que viu empanan-

um dos. locais do interior da já mencionados, um repre- turma toda, Inclusive os Sl'S. exonerou-o elo cargo, nome- sivamente, o patrono dn tur- do um momento culminante

ilha mais pródigos em bele::- sentante do jornal "O Glo- Professores do Instituto. ando para substituí-lo o nos- ma, sr. Romeu Sebac;tião Ne-
I
da sua formação de mestres.

zas naturais: bo", do Rio. Apenas alguém ria satís- so ilustre conterrâneo, dr. VeS.'
"

O prejuízo material terá sielo

A "Joana D'Arc" de "O �_•• i feita: a diretora do Departa- Rogério Vieira.
'

EVIDÉNCIAS nenhum, frente ao moral, '-1

canto da cotovia" não escon-

"8"ela 8a-o Brás menta. A escolha do novo Presi- Resta evidente que o ele- que' atingiu os novos profes-

deu sua admiração pela pai- U P °
TAMBEM O GOVERNADOR dente do Instituto do Pinho mento que desencac1eou os sor�s bem ao início da car-

sagem que VlU do morro da CONVrfE: Os estudantes, ainda na recaiu, _assim, em elemento f�tos foi a escolha do dr. relra, marca?do_:-os de des-

Lagoa, não regateou aplausos A/Comissão Orgrmizadpra sexta-feira tentaram evitar Aderbal R. da Silva para pa- crença e desílusão.

às famosas dunas, onde, dir- da futura Capela de "São a injustiça de que foram ví- raninfo da turma. A Diretora Que eles tenham a forta-

se-ª-, a mão do oreador tra- Brás') em Vargem .
Pequena, timas. Procuram avistar-se NO TRIBUNAL do Departamento _ que f.S- leza espiritual de esquacar

balhou com esmêro. Seus tem o grato prazer de convi- com o Governador, cue os '

MILITAR teve em Palácio antes dos esses tristes e melancólicos

companheiros de "troupe", dar, o povo em geral para atendeu por indterpljs�o pés-
RIO, 12 (V. A.) _ O títu- díplomarandos lá compare- episódios e saibam' trabalhar

Inclustve o conhecido San- assistir as solenidades da soa e declaran O-Se eseon-
lar da 2a. Auditoria de Guer- ceram _ teceu fina rede ce pelo Ensino - será a respos-

dro, também foram unâ'nim�s festa a realizar-se nos dias siderado, resolveu que o caso
ra, coronel Melo Carvalho, intrigas para se ver

/ presti- ta à altura, porque assim eS-

em reconhecer a abundância 17 e 18 do corrente. so seria decidido pela sra.
vai tornar publica a decisão giada. Pretendendo continuar tarão decidindo que, de futu-

de belos panorani.as, a rique- Os festejos constarão do Ondiria @onzaga!!! à frente do Departamento, ro, quando lhes couberem
, do Conselho Permanente

.

de
za de paisagens pitorescas. seguinte: RECEPÇÃO NA Justiça contrario ao parecer chegou até a indicar o norne participação e respon�abili-

À Maria Della Costa, aos Dia 17 (sábado próximo): ASSEMBLÉIA do promotor Gilberto Torres, de co�provada capacidade e
do sr. Jorge Lacerda comei dades na Instrução, fatos co-

seus companhel'ros do Teatro n v 'na e logo apo's queima u.nl·ca pesso'a capaz de l'e801- mo esses J'amais se repetirão.. , o e ,
.

' À vista dos acontecimentos, que considerava incompe- experiência no trato de asun-
P pular de Arte a todos os de f g'O de artI'fl'Cl'O e Cl'nema ver o l'mpasse crl·ado. Inca- São eS.'ses os nossos votos.
o , o s

os normalistas resolveram tente a Justiça Militar para tos administrativos e que, no
convI'dados enfl'm entr'e Os o ar 11'lv�e .
;, a L' •

comparecer à Assembléia, à processar e julgar os falsa- contato com a classe, conhe-
quais se i�,cluiam o rJep�;sedn- Dia 18" domingo, missa

hora marcada para a form�- rios dã carta Brandi. De a- ,ce perfeitamente os anseios
tante de Resenha -7 a 'cantada as 10 horas da

ma-, t f' d receberem corda com tal decisão o pro- 'd des dos madei-
Rádio Guarujá e o colega nhã. A' tarde realizar-se-á ura, a.Im e

_ . , :. e �s neces�I a
.

. ,

N 'Ih f. ...' seus paIS e as pessoas a cesso nao mals sera Julgado relros naClonalS.

Jose. aza:e.no Coe 0,_ oram prOClssao.
.',

Iquem
'haviam expeaido COl1- pela justiça e sim, pelo supe-I Ao dr. Rogério Vieira, nos-

sl�rvIddOs bSlflSd e tcambabr?des, oa- Dura�te todo o dIa havdera vites. A diretor.l de DL'paria- rior Tribunal Militar, a cujo so brilhante colaborador, le-
em . e Ia un an e e I a. s barraqumhas com pren as, t t L ., '

h
.

I
-

l'
.

t· d' I b t';
"t t\ 1 '··d b" r h menta, en re 'l!lW, ,Ia . aVIa argao, a laS, o promo ar vai vamos COI' .la a raça e vo Os

Vt:s� and�s ou:a1am a comI a, doces, be, I�as, ga, m ats as-
comunicado ao p)'f1Sident� reCorrer da decisão daquele I de completo êxito à frente

lplCa a Lagoa. sadas, mUSIca, fogos, e c.
,

,.

da A'" lnble'l'a c'on elh d I Pem eXeICIC1Q' .,:se S O. o . .

............................................
que o pedido da Casa. para

I _••••••••••••••••••_••

"CIÊNCIAS ECONOMICAS" :;ei���e�:a��!�t����ess��: VIAGENS CIRCULARES DA SAS I�'''�''"'procuram o deputado Olice Dentre as inúmeras vanta-I pais cidades européias, sem

Os bactrnrelandos dêsfe ano Caldas e, explicando-lhe o� gens e �ualidades qUI(-.a SAS pagar.mais �ue.o preço de

fatos, pediram que a Assem- proporCIOna a seus clIentes, uma lmha dIreta.

A 18 do carrente, domingo, tista Luft, José do Patrocínio bléia fôsse aberta para a re'- gostaríamos de destacar o E' convenientelembrar que

próximo, serão realizadas as Gallotti, José Rocha Ferrei- cepção. Prontamente atendi- SERVIÇO DE LUXO, cari- a SAS lhes proporciona, da

solenidades de formatura ra' Bastos, Milton Leite da dos, houve ali a recepção, nhosamep.te organizado Pela Europa aos EE. UU., dois ro

dos bacharelandos da Facul- Costa, Nicolau S. de Oliveira; com todos os lugares -toma- Cia. com 'o propósito de tor- te iras distintos, à sua esco

dade de Ciências Econômi- Osmar CuntIa, Roberto La- dos por enorme assistência.' ná-lo cada Vez mais perfeito lha: pelo Atlântico Norte até

cas, cujo programa constará cerda, Ruben Lira, Telmo Vi- O deputado Olice Caldas foi e digno de preferência que Nova Iorque e a Rota Polar,
de Missa em Ação de Graças, eira Ribeiro e Wilmar Orlan- convidado a presidir a reu- nos tem distinguido. com uma espetacular traje-
na CaPela do COlégio Cata- do Dias,. nião, tendo ao seu la€lo os Ao luxo dás acomodações, tória, encurtando o tempo da

rinense, celebrada pelo Rev- Bacharelandos: Antônio A- Professores Madeira Neves a do ambiente e do tratamen- viagem, até Los ·Angeles.
mo. Padre' FRANCISCO DE parício Mafra, Aurélio Bessa João Bonnassis, estE, repre- to, alia-se o admirável con- Qualquer que' seja, ·

...porém,
SALES BIANCHINI, e Cola- da Veiga, Edgard Fortkamp, sentando o dr. Aderbal R. da fôrto das poltronas-Jeitos sua preferencia, pela SAS há.
çãõ de Grau, na Assembléia Florisvaldo Dias, Francisco Silva, ·paraninfo. Ü orador da "Dormettes", sem que repre- sempre maiQr rapidez, con-

Legislativa, às 20 horas. Simas Pereira, Henrique turma, Arnaldo Tavares não sentem qualquer acréscimo fôrto e economia f
Homenagem de Honra: sr. Klappoth Júnior, Hilton Pra- proferiu o discurso àe p:s.xe, no preço da passagem. Para

Governador Irineu Bornhau- zeres e Victor Natal Ge- mas em palavras cheias de um r'epouso ainda mais com-

seno vaerd. emoção, fez um relato COl11- pleto, há leitos próprios, dis-
Patrono: sr. Genésio 'Mi- p�ador: Henrique Klappoht

J
pleto das ocorrência:>·. O ponívei� mediante uma pe-

randa Lins., Jumor. Prof. Bom'lassis profer�u pri- quena tax.a ·extra.
Paraninfo: professor Geor- O juramento do formando morosa oração, àemorada- �e o destino de VV. SS., na

ge Agostinho da Silva. em Ciências Econômicas é o mente aplaudida e o deputa- próxima viagem, fôr à Euro-

Homenagem especial: sr. seguinte: "Prometo, no exer-
_ do Olice· Caldas encerrou a pa, temos duas recomenda

dr. Aderbal Ramos da Silva. cí�iO da profis�ão de

Econo-t
solenidade com as ijeguintes ções .especiais a fazer-lhes:

Homenagens:' presidente mIsta, cumpnr os sagrados palavras: . a) utilize o plano de Viagens
do Conselho Diretor pro- deveres inerentes ao meu

.

Senhores membros da me- Circulares da SAS que com

fessor Vitor 'Lima, diretor, grau, procurando estabelecer sa preende a linha Brasil _ Eu
professor Elpídio Barbosa e o equilíbrio dos interesses e- Minhas senhoraS e rrlei.õS rppa _ EE. UU. --" Brasil,
Inspetor Geral, dr. Renato conômicos, sempre e cadJ. cez senhores sendo que da Americâ' do
Ramos da Silva. mais relacionados aos pro- Professorandos Norte ao Brasil, poderão usar

Homenageados: prbfesso- blemas humanos, solucionan- Ao encerrar esta Sessão a qualquer das conexões exis-
res Abel Alvares Cabral, Aní- do-os. de acôrdo com Os pre- qual por generosidade dos tentes; b) já na Europa, sir
bal Nunes Pires, Antônio A- ceitas da probidade e da ci- jovens pl'ofessorandos tenho va-se do "stop-Over-Plan",
dolfo Lisboa, Carlos Buchele, ência, Para o bem estar do a honra de· presidIr, cumpre- para poder visitar as pl'inci
Clamo G. Galletti, João Ba- I Brasil e da humanidade". me esclarecer de que. o Exmo,
••••••••�.................................. Sr. Diretor do Instituto de

-

Florianópol�s, Quarta-feira, 14 de Dezembro de 1955

�J

Abrindo a coluna das SOCIaIS, O ESTADO, de 3 do

corrente, na forma de louvável costume'. publicou um

soneto. r

Ei-lo:
S O N E T O

Arnaldo, Damasceno Vieira
No turbilhão da. vida quotidiana
Há sempre um rosto oculto de mulher.
Há no tumulto da existencia humana

Alguém que a gente quis e que ainda quer.

,zou-os de únic1a. Tenho-os aqui, na 'Própria letra. d� au

tor, autografados, com a seguinte nota sob o fac-sími

le: "O soneto "única", que, Alberto de Oliveira costu

mava dizer que não era única" - era "único".
Em 1945, Edgar Rezende mandou-me, com exprês

siva e bondosa dedicatória "Os mais be��s sonetos bra

sileiros". Neles, à�página 240, está o primoroso soneto

de Nilo Brüzzi - Nilo de Freitas Brüzzi, mineiro, ju-
.

rista, poeta e jornalista:_.
Quem é o sr. Arnaldo Damasceno Vieira?
Chamei o redator das sociais para indagar. Não

sabia. O soneto fôra colhido do Bric-a-brac da vida,
brilhante coluna do CORREIO DO POVO, dirigida por

Nilo Tapecoára.
Encerrei o assunto. O sr. Damasceno se nào andou

fazendo coisa feia, que se explique com os srs. Brüzzi

e Tapecoára. ambos Nilo!

E numa sêde de paixão insana,
Cego e humilhado, aceita outra qualquer,
Mas sem íntimo ardor, de alma profaná,
PO�'que a alma nem acordará sequer·...

-(Ganhou na TV
NOVA IORQUE, 13 lU. P.)

- A Sra. Ethel Park Hichard

san, de 22 anos de idade, ga
nhou o mai(lT: prêmio já ron

cédido em toda a hi::;1.ória du
rádio e da televisão dos Es

tados Unidos. Respondend.o
com exatidãó a uma série dI'

perguntas sobre o fo�clore

norte-americano, a Sra. Hi

chardson' levftnt'ou um pre
mio total de ca\1 mil dólares.

A vencedorg, participava do

programa "Th.Cl Big Surpri
se", da NBC.

E vão passando, assim, uma por uma,
Mulheres e mulheres, comp vi�ram,
Sem depois despertar saudade alguma ...

Triste de quem, como eu, vê que, infeliz;
Teve todas aquelas que- o quiseram,
Mas nunca teve aquela que êle quis'! ...

Acontece �ue o a:utor desses magníficos versos não
é o sr. Arnaldo Damasceno Vieira, mas· o notável poeta
Nilo Brüzzi. O título também foi trocado. Brüzzi bati-

�O AUMENTO DOS MILITARES
Educação Dias Velh'J, havia
solicitado ao Sr. ·P,'esidente

da Assembléia, permissão

.Na Coml"ssa-o de FI"nancas da Ca"mara para serem realizaàas ne:;ta

• caSa as solenidades de cola-

RIO, .13 .(V. A.) - O depu-
J
tau a emen�a Chagas e Fref- ção de Gráu dos seus pra

tada Vitormo Correa (PSD- tas, que maJorava toda a ta-' fessorandos.
Piauí) deu na Comissão de bela de Ivencimentos.·�fir- Acoptece que hoje encon

Finanças, o projeto que dis- mando as previsões, apresen- trando-me J;l0 exercí.eio. da
põe sobre o aumento dos mi- tau uma tabela substitutiva presidênciaL recebi 11m reea

litares. O relator, entre as que pelos calculas feitos a do do Sr. Diretor, desistindo
numerosas emendas Pl'opos- grosso modo, importava num e agradecendo, porquan�o as

tas, só aceitou a de número acréscimo de despesas da or- solenidades progra m a das

dois, que diz: "Terá venci- dem de quinhentos milhões. não mais seriam realizado.s.
mentos e' vantagens incorpo- Ficou deliberado, outrossim, HOje a tarde recebi no Ga

raveis, integrais, nos termos que os vencimentos de ma- binete da Presidência, uma

desta lei o militar julgado rechal serão fixados por lei comissão de jovens pr�fesso
definitivamente invalido ou especial. Em virtude do de- randos os quais solicitaram:
incapaz grave, até que seja putado José Frageli haver le- me permissao para aqui re
modificada a redação do ar- vantado uma questão de or- cepcionárem os srs. homen::t

tigo 303 da lei número 1316, dem, pedindo audiência da 'geados e pais dos alunos que
de 20 de janeiro .de' 1951". Comissão de JUstiça, f.oi a- iriam ser diplomados.

. O _sr. Vitorino. Correa relei". �dtada _a votação.
.

, . Tive ocasião de observar o

COLPOSCOPIA - CITOLOGIA EXFOLIATIVA (Papa
nicolaou) - EXAMES CLINICO E HISTOPATOLÓGICO

(biÓPSia) - RAIOS X.

Funciona todas as (quartas-feiras, no'PeríodO \
das 8 às 12 horas, na Mat'ernidade Dr. Carlos

Corrêa, à Avenida Hercílio Luz.
•

Associação Irmão Joaquim
CONSULTóRIO PREVENTIVO DO CANCER FEMININO

(da Maternidade Dr. Carlo;s Corrêa, em colahoração
com a Campanha contra o Câ,ncer da Assoc, Cato

Medicina) ....
....

Exames sistematizados do útero, o'Vanos, trompas,
órgãos geniais externos .e selOS, para diagnóstico e tra
tamento ..:_ o mai� precoce possível - do câncer femi-

nino.
_

.

O CANCER TRATADO A TEMPO É UMA DOENÇA
CURAVEI.

- Faça-se. exanl.Ínar ao lllenO,s PWa vez por a�o
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