
o ESTADO

RIO, 19 (V. A.) - Pela primeira vez' em seus 17 sem" metropolitano, venceu espetacularmente, com uma

anos de disputa, o Campeonato Brasileiro' de Hemo in ir enorme diferença sôbre os baianos, • que surpreenderam
cíou-s., pela manhã é foi completado à tar·de· . Um forte' agradàvelmente alcançando 'a 2.a colocação. Rio Grande
vento de sudoeste, soprando de proa, forçou a paral ização 1 elo Sul foi o 3.0 e Santa Catarina apenas 5.°, perdendo'
do certame quando apenas 3 páreos haviam sielo 'realiza" I neste páreo tôdas as chances ao título máximo.

dos, havendo por bem o árbitro géràl, Sr. Air Pinheiro, I 6.° :_ "DOUBLE" -r-c- Bonita prova esta. Medina e

transferir a regata para a parte da tarde na esperança Lobão encontraram em Silveira e Vilela fortes rivais

da melhoria do tempo. Com o adiamento, não se 'pode fu- 'at� os 1.000 metros, quando folgaram gradativamente,
gir à realidade de que o Campeonato perdeu muito de sua 'para levantar o páreo com relativa tranqüilidade sôbre

expressão, já que o bom público que pela manhã compare- os campeões sul-americanos. São Paulo foi Q 3.°, .no bar

ceu à Lagoa, não retornou à tarde, fazendo com que a de- co qUe consider�am melhor.
"

,

cisão' do título máximo fôsse presenciada apenas. pelos I, 7.° - "OITO" - Notávef trtunf'o '�olheu o "oito"
mais entusiastas adeptos do remo. ; carioca para fechar com chave de ouro o trtcampeona-

Foi. realmente pena que assim acontecesse, pois a
.

to .brasileíro. Até os 500 metros a luta foi árdua entre

vitória dos cariocas foi magnífica, com 'ampla vantagem I cariocas, catarinenses e baianos, fugindo os metrop,bli-.
sôbre os catarinenses, que otimistas ao máximo, levavam tanos que já .no balisamento dos 100.0 metros lideravam

. como certa a regata. Os metropolitanos, ostentando uma I com pequena va.ntagen;. Os catariennses nos últimos

exuberante forma, apresentaram-se' excepcionalmente 500 metros reagiram firmemente, mas os cariocas re

bem, ganhando 5 páreos dos 7 disputados, a atestar a mando muito bem mantiveram a diferença, áté venceram

grande superioridade da representação carioca, tri-cam- 'o páreo com um barco de luz de vantagem. Santa Cata.ri-
peã brasileira de remo. I na foi 2.° com Bahia bom terceiro.

Em segundo lugar ficaram os catarinenses, com 2 OS RESULTADOS '

bonitos triunfos. e uma contagem de pontos superior ao, 1.0 páreo - "4 com" - 1.0 Santa Catarina (Hamil-
do último campeonato. Seus barcos fra.cos de 2 e 4 sem, ton, Chicão, Édson e Sadi) 7m48s3; 2.° DIstrito Federal

no entanto, muito descolocados, prejudicaram a hornoge .. 17m52; 3.° Rio Grande dó Sul; 4.° Estadd doRio-; 5.° Per-

neidade da equipe. Em terceiro o Rio Grande do Sul teve nambuco.
,

.

,
.

apenas 'um segundo lugar, enquanto a Bahia, 'bem no 2.° páreo - "2 sem" - 1°. D. Federal (José Carva

quarto posto, arrancou um vice-campeonato: O Espírito lho eAndré Richer) 8m58s; 2.° Rio Grande do Sul 9m27s;
Santo classiflcou-se em quinto, com 2 terceiros postos, 3.° São Paulo; 4.° Santa 'Catarina; 5.° Bahia,

São Paulo colocou-se em texto, tecnicamente sofrendo os I 3.° páreo - "Single-skiff" - 1.0 Distrito Federal

efeitos da falta de local para treinar, seguindo-se em sé- : (Francisco Medina) 10m15s; 2.° Santa Catarina 10m40s;

tin'lo, () Estádo do RiR"com:.,.Perl}ambu,..c(}:em. oitavo � Par? 3.° Espír�to,"�n�o; 4.° S�o,:raulo; ,5.° Pará ..
em nono lugar.

-' , " 4.° páreO' .:..;.1', '2 conY""''':2._''1.'Ü''8â''1i·tã .·Cátafilia' CCníclfo
OS PÁREOS EFETUADOS PELA MANHÃ e Édson) 8m54s; 2.° Distrito Federal 8m56s; 3.° Rio

Pela .manhã, os 3 páreos efetuados apresentaram 0.' G;pnde do Sul; 4:° São Paulo; 5.° Estado do Rio,

seguinte desenrolar:
'

_

'5,'0 páreo - "4 sem" - 1.0 Distrito Federal (José
1.0 _ "4 com" .,--. Confirmandoo seu favoritismo, -a Carvalho, Richer, Ronaldo e David) 7m19s; 2.°' Bahia

guarnição de Sta ..Catarína; campeã brasileira e sul-ame- 7m35; 3.° Rio Grande do Sul; 4.° Espirito Santo; 5.°

ricana, venceu êste páreo com firmeza, embora o barco Santa Catarina .

.

carioca tenha reagido bastante nos últimos 500 metros, 6.° páreo - "Double" - 1.0 Distrito Federal (Medi-
.

E':�!;if��;:�?���i:2i.:frB�ni�;� �'�:!�:r��� ;:u�;.t��!�;;li;,'g�:�o ;S��O:�ita�:;��,�::!�li :·:e:�: '1RíGiANfEViTôRiIéõNsÉi3ü"1ifr ��t:,:�;;�:t:"'.
"tarina estava formada por Cordeiro, Chicão, Édson 'e �uio Nélson, ,Joã2' Manuel, Arlindo, Lamosa e Lon)

. EÕUIP,E' DO ARSENAL <, Preços: 3,50 - 2,00.
Sadi. .

m s; 2.° Santa Catarina 6m36s; 3.0 Bahia; 4.0 Espí- Censura até 14 anos.
2.0 _ "2 s�m." �'Vj'tól"ia faciliina do barco carioca dto. Santo; 5.° Rio Grande do Sul. Jogando, domingo último dro teve um bom trabalho. Vv-�..-�

de José �CaI'valho e :Âitdi�e,;, Rícher, que 'ponteou da saida CONTAGEM
no gramado. do Ipiranga F. A zaga teve em Silvio seu \AMPEO·N·.ATOà chegada com 'absQlüta :stlperioridade, a ponto de colo- . C., a equipe do Arsenal Fu- melhor homem. Norzinho

, . L° D, istrito Federal 72 pontos,' 2.0 Santa Catarina .

car uma' vantagem dé')j' barcos sôbre o conjunto gaúcho te�l Olu&e alca'nçou:a sau vi- foi o melhor da linha medfa AMADO"R,ISTA. 51; 3.° Rio Grande do Sul 24; 4.0 Bahia 16; 5.0 Espírito
ex-campeão nacional e,' caJl}.peão sul-americano da pro..S'

jésima quartâ partida invic- seguido de Bibê. No ataque
I

.

anto 14; 6.° Saão Paulo 12; 7.0 Estado do Rio A,' 8.0
:i .' va. Os paulistas entí'aram,: em 3.0 e os catarinense, no

';< ta, ao abater o forte c'onjml- Alfredo e Bati,sta foram os Reall'zada a r·od.a.da de
, . Pernambuco 2 e 9.° Pará 1 ponto.

que diziam siel' o seu páreo mais fraco, colocaram-se em to da A.A. Ponte Preta pelo melhores. A equipe vencida '

,. d
sabado, pas�ou a ser a se-

4.0 lugar. 'apenas.
'

..

escore e dois tentos a zé- teve em Hérinho seu melhor guinte à colocação dos clu-
3.0 �,,: ,�'S.' in.gle-Sldff" -r- Francisco Tôrres Medina, ró. Na primeira fase a .equi- ho ...... em secJ.lndado por Ivan

,

<,. • bes concorrentes ao titulo
, no Distrito Federal, sa$l'ou<se �ricampeão da prova, ven- 'CON.TRA O AUM'ENTO DOS I NGR\,ESSOS

pe orientada pelo vetêrano As .duas equipes estiveram I de ,Campeão Amador de
rendo com grande facilidade, de um extremo'a outro, sem craque Natalino Ja vencia aSSIm formadas: ARSE- 1955 t 'd'd'

b d
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Se aperce er . os rIVaIS. e sal a, co OCOU arcos üe

O PREFEITO
' pe o escore mmlmo, en o _'. ' e 1'0, � elto e Sl�- 10 lugar - Treze de Maio,

,'antagem e acomodou-se, para cômpletar o páreo tran-.
. .'. ',', '. PAULISTA este conquistado pelo pon- YlO; Edsin, BIbe e NorZI- 2 ('

.
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qUI amen e. u a 111 'eressante 01, pe a 2. co ocação, elro can o o re o, apos n o; mI ton, Otto, Altall', 20 lugar' T d'aman are, 7
com Manuel Silveira, de Santa Catarina, apenas nos 'úl- ... receber um magnifico passe Batista e Alfredo. PONTE 30 I - Postal Tele-
tímos 50.m consegUindo abrir pequena diferença sôbre

SÃO PAULO, 20 (V. A.) se refere aos jogos que se- de um seu éompanhei_ro, ten- 'PRETA: Manga; Hérinho e l .'f' ug�r
Zezinho, ,do Espírito Santo, que foi bom terceiro. Os.

- O Sr. Lino de Matos, Pra-
I
rão efetuados no Estádio do o mesmo Alfredo com um :\'Iiltinho; Orlando, Tatá e gr4aolcIo, ,

feito desta cap't I d 1l\"1r
..

1 d P b' E " '1" d.e' d
;

V ld'
,

lugar
- Iris e Venda-

demais, longe, nunca estando nó páreo.
1 a, em e- 'illl1lClpa· o acaem u. m sem-pu o e .l:ora a areal a o; Zeca, Sabara, Mari- 1 10

QS PÁREOS DA TARDE darações prestadas à im- síntese, eis o que nos. disse aumentada para dois a zé-··. nho, Ivan e João. Como ar-
va

50 1 A 1"
À:s 16 horas, horário determinado para se remIcia�: prensa bandeirante, à pro- o Prefeito de São' Paulo: .

1'0 ,aos 31 minutos da fase bitro atuou o Senhor Valmor 60
ugar - us TIa, 13

o certame, a La,gôa. não se apresentava muito diferente pósito do preten.dido aumen-
.

- "Em hipótese alguma, à denacd.eira e encerrando o Santos que teve um bom de-
lugar - Flamengo, 16

da parte da manhã. O vento não era tão intenso, mas ain·..
to de i'ngr.essos de ,futebol minha revelia, poderão ser placard do encontro. Nos �empenho. 1770 lugar Alvim Barbosa,

da prejudicava o desenvolvimento . ,dos bíucos. Quando' pela entidade paulista 'e de- I aume'htados os preços ,dos vencedores o arqueiro Pe- (Escreveu OTTO VALE-

tupo fazia crer' qll1e a regata iria ser definitivamente m�i,s. entidade� es�ortivas, I ingressos dos j?g�os. prÇ>gra- '. HIO)
-

transferida, rondou o vento: e de repente se espelhou a afllm?U que .nao fOI 'consClI-jlnado.s para o Est�dlO do Pa- .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Lagoá, daí em .diante oferecendo uma bela e parada raia

tado a respeIto e, quando o" caembu, pois, jamais serár o lUIZ INA'CIO CONSERVO-U O TITULO
para os 4 páreos finais, que transcorreram ass'{m: fôr, I).ã? a�ltorizl;lrá o 'ai1m�n-'1 mesmo usado pai'a fins es-, ' . .',.' ,.'

4.0 _ "2 COM" _ Foi o mais belo páreo da reg.ata.
to, prmclpalmente no. que peculativos." SÃO PA.ULO, '20 Foi I,tênc(a, que lotava tôdas as

I·
.

d
. ,7.

I
mengo x Vendaval.

Os catarinenses e os cariocas lutaram lado a lado 1800 rea Iza a no gmasio do Fa- dependências do ginásio.
metros sem vantagem parai nenhuma guarnição, fugin-

"'/---- c·aemb\:! uma grande noita- Todavia, mais técnico e uti-
..

P-R..-E---C--·E-
....

I
....

T--·O..-�D--..-.-.....-.:O,DI",do nos últimos '200 metros o barco sulrno de Chicão e da pugilíst1ca, qUe marcou. lizando • grande agilidade, II
Edson quando se esgotaram as resei'vas de Rui e Nélson. 'PRATICAMENTE CAMPEÃO o .encerramento do corrente "Luizão" levou a melhor sô- 'PROVID:f:NCIA SALVA-

Em .3.0 longe RiO Grande d0 Sul.
' .

. . ..., ano. O pugilista Luiz Inácio . bre o seu valel1te competi- DORA'

�..��:....�:�..�!��.�.._.!..::�!.�.:�.:!;..��:���.���.�;;.�.:.��
"

PAULISTA O SANTOS' �aa�!�::O�i�t��� !ee.�oas�p����" �.�mr·pe�: ���.�on:���sfil�:vl.e� A vacinação pelo B. C. G.

.

só tem eficiência quando o

!' ,
. ....a.,.... dos, ao derrotar por nocau- Kaled Cury derrotou Pedro organismo ainda não está

OS INTERNACIONAIS DE DO'MIN-GO SAO_ PAULO, 2.0 (V. A.) atual do Campeonato ban- 'te técnico, no 11.° assalto, Galasso aos pontos. A ren- contaminado, o que se ve-,

..,'.
"

.

.

_'" .',� ..

'""
:--- A decíma qgiüta, r9dada deirante. é a seg'uinte: Paulo Sacoman. A coi1tenda da foi de Cr$ 522.600,00, o 'f'rI Ica pela reação à tuber-
do Campeonato 'Paulista I 1° Santos,1 com.8. p',. p. foi. das' mais renhidas e en- que constitui um p.utêntico-' I' Pcu ma. OI' isso,

.

é neces-
veio proporcion,ar ao Santos 20 C'orintians e\São Pau. - tusiasmou a grande assis, - record de bilhete1:ia. '

.sario vac.inar a criança na
uma vantagem maior na. lo, 13 ---------------------

'

-:.-

primeira ,semana de vida.
lidera11(;a do c,ertame, agora I 3° Palmeiras, 14 á'V, 'A-U'TOMOBllISMO E' BOX CONT'INUAM

.,

com cinco pontos sô'bre os! 40 Guaraní e Portt�guesa, .';
.

.. -

�a�0!O�:mol,7dl���� �o:I��il�
segundos colocados, que são 123

'

fAZENDO V'I'TIMAS que Já se' pensa em torná-la
o São Paulo e. o Corintians. I 5° 'Í'aubaté e XV de' Pira- ,

.

.

'

obdgátória, como s-e faz
. Isso porque o C.orÍntians' cicaba, 27 BARRANQUILLA, 20 (U. I tro e�pectadores-quandb, ,c]e'� cpm a vacina antivariólica.'
caiu de 3 x 1 para ó Guara- I .

60 Ponte Preta, 28 p\) - Eleva-se a sete o nú- pois (l.e capotar à veloci(J.'a� Vacine SeU filho com

ní, enquanto o Saütos ,im-17° Lineilse, São Bento 'e, m'ero de' mortes 1'\.a corrida de de mais de 220 'quilôme- B. C. G. na primeira se-

punha-se ao Pal�eiras por

I
XV de Jaú, 29"

... .

automobilística, "Volta da tros horários, sua m:áquina n'lal1a de vida:'para pro-
3 x 1 e o São 'Paulo havia 8° Jabaquara, 30' Costa". O corredor Antônio precipitou-se contra' os es- .,tegê-lo eficazmente con-

derrotado o Linense. na vés- 9° Noroeste, 33
.

Bl;un,' que perdeu seu copi- pectadores que se achavam tra a tubetculose.
pera por 6 x 1. A situação' '.1' ' IMo, causou a mor\e de qua- na estrada. / ! ENES.

4 Florianópolis, Quarta-feira 21 de Dezembro' de 1955/

,:

o CAMPEONATO DA CIDADE TERÁ PROSSEGUIMENTO AMANHA Á·NOITE COM A PUGNA ENTRE PAUtA RAMOS ETA
f M,ANDARE. 'NOS' PROXIMOS DOMINGOS, E NA,SEGUINTE 5a. FEIRA NÃO :SERAO R'EAlIZADOS JOGOS, DEVENDO O
CERTAMECONTINUAR NO DIA 5 COM APARTIDA GUARANI X BOCAIUVA'

-

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

"O Estado. Esportivo"
.........................................� � � � .

-,

Oque foi oCampeoná
to de Remo de 55

'NÚMEROS DO CERTAMFCARIOCA'-
RIO, 20 (V ..A.) - Diante ria, três empates e cinco

do� resultados verificados' derrotas - 21 pontos ga
nas partidas disputadas na nhos 'e 13 perdidos � ,10
sexta rodada do returno (dé-' tentos pró e 20 contra-
cima sétima do. campeona- Lsaldo 20 tentos.

to), faltando a peleja adia- fiO lugar - Botafogo,
da-entre o Canto do Rio e c com dezessete jogos, oito vi ..

Olaria,
-

a situação na tabela tórias, três empates e seis
ficou sendo a seguinte: derrotas ._ 19 pontos pa-
1° lugar :::- Flamengo, nhos e 15 perdidos ,- 3L

com dezessete jogos, quator- .tentos pró e 24 contra ,-

te vitórias, zero empate e saldo 7 tentos.
.

três derrotas - 28 pontos {i0 lugar - Olaria, com

ganhos é 6 perdidos - 55 dezessete jogos, quatro ví
tentos pró e 20 contra -

I tórias, dois empates e dez
saldo 35 tentos. derrotas - 10 pontos ga-

.

1° lugar - Vasco, com nhos e 22 perdidos - 25

dezessete jogos, treze, vitó- tentos pró e 34 contra v-«

rias, dois empates e duas "deficit" s· tentos: '

derrotas _ 28 pontos ga- 7° lugar - Canto do Rio,
nhos e 6 perdidos _::_ 41 .ten- com dezessete jogos, três vl
tos pró e 13 contra _ saldo tórias,' dois empates e onze

28 .tentos. ..

. .derrotas - R pontos ganhos
2° lugar - Fluminense, e 24 perdidos .� 26 �teni;o�

com dezessete jogos, onze pró"e 40, contra - "def'ícrt"
vitórias, dois empates e 14. tentos. '

quatro derrotas _ 24 pon- 7° lugar � Portuguêsa,
tos ganhos. e 10 perdidos -- COm dezessete Jogos, quatto
36 tentos pró e 24 contra.i-- v.tórias, dois .'nIllates e 011-

saldo 12 tentos. 1,8 derrotas -- 10 pontos ga
,3° lugar - Bonsucesso, ahos e 24 (.)('!·rlidos - 2i)

com 'dezessete jogos, nove 'f:ntos pré e 41 contra _ .. -

.vitór.ias, quatro. empates e "deficit" 15 �';n;'Js.
quatro derrotas '-"-., 22-,pon- 80 lugar - São Cristóvãc,
LOS ganhçs e 12_peroidos -

27 tentos pró e 22 contra -

saldo 5 tentos.
'

4.0 lugar ___: América, com
dezessete jogos, 'nove vitó

.

r\as" ..�tyê.s" empates .- te- 'c-inéo
derrotas _ 21 pontos ga ..

nhos e 13 perdidos -' 40
tentos ::n'ó e 20 contra -

saldo, 20 tentos.
,

4° lugar - Bangu" com

dezessete jogos, nove vító- tentos

Várias partidas interna- go,

,çionais tiveram. lugar do-' Em Pôrto (PoÍ'tugal), o

mingo e� vários países. :;;elecionado "B" português
Em Roma, o selecionado 'perdeu para a seleção "H"

da Itália derrotou .o selecio- ',da Austria por 2x1.
.

nado da Alemanha, campeão _ Em Montevidéu,' o Boca

do mundo, por. dois a um, Juniors, da Argentina" ven

perante' cem mil especta.;.. ceu a tlm combinado lo!!al
dores. .' .! por 3 x 1. I

Em Istambul, a seleção da I
. Em' Lima, o Universitá

Turquia bateu a de POli'tu- rio, local
. empatou co_m 01

gal por três a um. 25.000 I HtJracan, de Buenos AIres,
pessôas presenCiaram () jo-, �jor O x o.

GINE SAO JOSE
;. As 3 "0 8 horas. '

. Lon MAC CALLISTER _

Wanda HENDRIX - Pres
ton FOSTER em:

O FORASTEIRO·
Na Programa:

.

Noticias da 'Semana. Nac.
Preços: 11,00 5,50.
Censura até ?

As 5 - 8hs.
Wlliam HOLDEN - Don

TAYLOR em:

O INFE�NO N°. 17
No Prográma:
Cin e Notíciario. Nac.

Preços: 11,0<} - 5,50 .

Censura até 10 anos.

." As - .Shs.:
.10) Atual. Atlantida. Nac.

20) MENTIRA SALVA-
DORA Com Marilyn
Monroe

.30) NA VORAGEM DO
VICIO - Com: Ray Mil-
land:

Preços: 10,00 - '5,00.
.

Censura até 14 anos.
'

A.s - 8hs .

Robert TAYLOR ,- Ava

GARD,NER em:
'

A BELA E' O REN�GADO
technícolor

'

--No .Programa i

Repórter Na Tela. Nac.
Preços : 8,00 - 4,00.
Censura 'até 14 anos.

As -:::-'- 8h5.
"Sessão Popular"

ASSASSÍNATOS EM
PROFUSÃO

.

-

\ technicolor
No Programa: '

Vitória Fílmes. Nac.
Preços: 3,50 ___: 2,00.
Censura até 14 anos.

A prpxima rodada,' que
será' efetuada n,o próximo
sábado, à tarde, marca .os

jogoS que seguem: Treze de
Maio x Tamandaré e Fla-

·f

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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o ESTADOFlorianópolis, Quarta-feira 2J de Dezembro de 1955

Se'rviços Aéreos f,ruzeir'o'
do Sul-T.A.�_ '.

.t»ARTIDAS JJJ!j FLORIAN(i)POLlS
2a Feira - Itajaí - Curitiba - São Paulo - Rio.

Idem - Lajes - Pôrto Alegre.
3a Feira - Itajaí - Joinvile - Curitiba - Pararia-

guá - Santos - Rio.
ldem - Lajes I Joaçaba - Xapecô,
4a Feira - Curitiba - São Paulo - Rio.

. EDITAL DE FORNECIMENTO
Idem - Laguna - Tubarãó _ PÔl:tO Alegre. De ordem da Mesa Administrativa da Irmandade do
5a Feira -. Itajaí - Mafra - Curitiba - São Paulo. I Senhor Jesus dos Passos e Hospitál de Caridade previ�
Idem _ 'It�jaí _ Joinvile - Curitiba - ParaI�aguá JIlO aos interessados que até o ,dia 27 deste mês, à� 12 ho-

- Santos -. RlO. . .' J ras, receberá esta Irman,dade e Hospital, na sua Secre-
Idem - Lajes _ Joaçaba - Xapecó; tária, proposta, em cartas fechadas, para o fornecimento
6a Feira - Curitiba - São Paulo - Rio. de todos os artigos necessários ao seu consumo, durante-
Idem _ Lazuna - .Tubarão _ Pôrto Alegre. o serfiestre de' janeiro a junho do proxomo ano de 1956.
Sábado - Itajaí - Joinvile - Curitiba - Paranaguá

.

Consistório, 12 de dezembro de' 1955
"':- Santos - Rio., �mérico Vesp,úcio Prates

Idem _ Lajes'- Joaçaba -:- Xapecó'. Secretário em exercicio
Domin'go _ Curitiba - São Paulo - Rio.
Idem - Laguna -- Tubarão - Pôrto Alegre.
Reserva de lugares, compra de passagens, despachos

de encomendas e informações: Sito à vila Lopes Vieira (transversal Preso Couii-
SUCURSAL - Rua Felipe Schmidt, 40 -..:. Fon'e 2500. nho). Preço: Cr$ 250.000,00. Tratar à Rua D. Jaime

LOJA LUX - LUX HOTEL - Fone 2021. 'Câmara,l1
LOJA TAC - Rua Felipe Schmidt, 24 - Fone .3700.

2.314 '

2.036
a.831

3.157

3.700
2.500
3553
2:325
2.402
2.377
2.300

DR; CLARNO G.
GALLETTI

e

DR> ANTONIO UIB
MUSSI
MÉDICOS

CIRURGIA CLtNI€� .

GERAL-PARTOS DR. LAURO DAURA
Serviço completo e, espe!!iali- CLíNICA GERAL

zado das DOENÇAS DE, SENHO- Especialista em moléstias de D E N TIS TAS
RAS, com, modernos. metodos de •

Senhoras e vias urinárias.
diagnósticos fl tratamento. Cura radical das infecções
SULPOSCOPIA - HISTERO -

agudas e cron{cas, do aperelho DR. SAMUEL FONSECA'
SALPINGOGRAFIA - METABO- i>'enito-urinál'íQ em ambos os' CIRURGIÃO-DENTISTA

LISMO BASAL �ex(Ís. Clínica _ Cirurgia'
Radioterapia 'por ondas c't�:s-

'

Doenças do aparelho Digestivo PROTESE: _ Pontes Moveis e
Eletrocoagulação': - Raiolt, ra

e do sistema nervoso.: Dentaduras em
Violeta e Ilnfra.·VeI\IDt;lI:lO•. " Horário: 1014> ás 12 'e,2% ás .5. Nylon.Consultório: Rua TraJaDo, n .. 1, Consultório: R. Tiradentes, 12

DIATERMI1.: _ Tratamento de
1° andar - Edificio do Montepio. - l° Andar - Fone: 3246. canais pela al-
HOI'ário: Das 9 às 12 horas -

Residêncin:' lL ·Lacerda Cou-
ta frequencia.

-..Dr. MUSSI. tlnbo, 13 (Chácara do Espanha) Raios X e Infra-Vermelho
Das 15 às 18. horas - Dra. .Fone: 3248. Consultório' e Residê.ncia: R.

M1RJSS!dA '. Avinida Trom- DR ALVARO 'DE (' Fernando Machado nO. 5
eSI enCla. • J<'one 2225

powsky, 84.
_ CARVALHO '

.

'

DR 'júLio DOIN' MÉDICO DE CRIANÇAS Consultas: das 8,00 às 11 ho-
. •

"IRA IPUERICULTURA._,PEDJATR1A,'l,as
e das 14,00 às 18 horas.

VI.r..o .

_ ALERGIA INFANTIL Exclusivamente com hora' mar-

MÉDICO Consultório'; - Rua Tiraden-Icada. .

ESPECIAI;ISTA EM OLHOS tes n. 9. ., Sábado - das S as 12.

I1UVIDOS, NARIZ E GARGANTA Residência' - Av. H imilio .

-

TRATAMENTO E, OPE.&AÇÕES Luz' n. 155 :_ Te). 2.530. DR.-, LAURO CALDElRA
Infra-Vermelho - Nebuhzaçao - Horário: - Das 14 às '18 ho- DE 'ANDRADÁ

- UItra-So� rus djál'iamente CIRURGIÃO-DENTISTA
(Tratamento de

_

slDuslte seRl
CONSULTóRIO Edificio

operaçao) '. DR. NEWTON P 20' d I
A I t· 'a Receita de arteDon - an ar - sa u
ng o-re Inoscopl _. D'A'VILA 203 R T t S'l' 15

'Oculos _ Moderno equipamento
' - ua., �nen e I velra, ..

de Oto-Rinolaringologia (único CIRURGIA GERAL Atende dlarlame�te das B as
,

no Estado) Doencas de Senhoras - Procto- 11 horas.
,

Horário das 9 às 12 noras elogia _ Eletricidade Médica 3as e 5as das 14 as 18 horas.

das 16 às 18 horas. Consultório: Rua Vitor Mei- - 19 as �2 horas.

, Consultório: � Rua Vitor Mei- reles n. 28 - Telefone: 3307, Con�ec�lOna Dentaduras e Pon.

reles 22 - Fo·ne 2675.
'

Consultas: Das 15 horas em tes MoveIS de Nylon.
Res. � Rua São ,Jorge 20 diante. DR. JOÃO ASSIS FILHO �

,Fone.24 21. Residência: Fone, 3.422 '.

1
-- Rua: Blumenau n: 71. CIRURGIÃO DENTISTA >

DR. MÁRIO W-EN-
-

Clinicá de Aqultos - Cirurgia'
, DR. ANTONIO BATISTA e Pr9tese Raios X ,DHAUSEN Rua Felipe, schmidt, 39 A -

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS JUNIOR .

salas' 5 e 6'
'

E CRIANÇAS CLíNICA ESPECIALIZADA DE Atende com hora marcada
Consult1ório - Rua João Pin- CRIANÇAS Das 9 às 12 e das 14 às l6

to 10 - Tel. M. 769. Consultas das 9 ás iI hOl·as.

'Consultas: Das 4 às 6 horas. Res. e Cons. Padre Miguelinho,
Residência: Rua Esteves Jú- 12.

nior, 45. Tel. 2.812, --D-R-.-N-E-Y-,-.PERRONE-

DR. I. LOBATO MUND
I' FILHO

Doença. do aparelho respiratórIo
TUBERCULOSE

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA
DOS PULMõES

Cirurgia do Torax
Formado' pela Faculdade Nacin

nal' de Medicina,,' Tisiologista e

'fisiocirurgião do Hospita.l Ne-
rêu Ramos

Curso de especialização. pela'
S. N. T. Ex-Interno e Ex-assis

tente de Cirurgia do Prof. Ugo
Guimarães (Rio).

Cons.:, Felipe Schmidt, 38_ -

Fone 3801,
Atende em hora marcada.
P:es., >.......: Rui' Esteves'''JuÍlior,

80i - Fçme: 2395

ras ;

Iiesidência: Avenida Rio Bran-

co, n. 42'.
.

..

"

Atende chamados

- ADVOGADO -

ESCI'itól'io e Residência:
Av. Herci lio Luz, 15

Te lef'orte : 3346.

,
'

, /.>

FARMACIA'DE PLANTA0'DIC�DOR PROFISSIONAL '\Felipe Schrnidt, 43.
M É D I C OS' O ESTADO ,

"

11 domingo - Farmácia Santo Antônio - Rua Fe-
DR. WALMOR ZOMER, DR. YLMAR CO'�Rll:A

'GARCIA l' CLíNICA MÉDICA ADMINISTRAÇÃO Jipe Schmidt, 43;
,

,CONSULTAS das 10 - 13 ho- Redação e Oficinas, à rua Con- I 17 sábado (tarde) - Farmácia Catarinense - Rua
Diplomado 'Pela Faculdade Na- ,f selheiro Mafra, n. 160 Tel. 8022
cional de. Medicina d� Univer- ra�na Tiraden-tes 9 _ Fone 3415 ,Cx. Postal 189. Trajano, ,

sídade ·do Brastl
_ __ _ _.. _ Diretor: RUBENS A. RAMOS 18 domingo - Farmácia Catarinense - Rua Trajano;

Ex-Interne por concurso da Ma- DR. JOSÉ TAVARES Gerente: DOMINGOS F. DE
1,'. 24 sábado (tarde) � Farmácia Noturna _ Rua Tra-

ternidade-Escola . AQUINO ,

(Serviço do Prof. Octávio Ro-
.

IRACEMA Representantes: '[ano.
drjgues Líma) DOENÇAS NERVOSAS E MEN- Representações A. S. Lara. I 25 domingo _ Farmâcia Noturna _ Rua Trajano.

Ex-interno do Serviço de'Clrur- TAIS - CLlNICA GERAL LfMa" R
gia do Hospital I. A. P. E. T. C. '

Angustia' - Complexo� - Ru'a Senador ,Dantas, 40 _ 50 1

•

31 sábado (tarde) - Farmácia Esperança - ua
, do Rio de .Janeiro Insonia � Ataques - Mamas -

andar. 'Conselheiro Mafra.
.

Mé'dico 'do Hospital de Caridade Prohlemática afetiva e sexual Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro. b' O serviço 'noturno será efetuado pelas Farmácias
e da Maternidade Dr. Ca�los Do Serviço Nacional de Doen- Rua 15 de Novembro 228 50 ICorrêa ças Mentais. Psiquiátra do andar sala 512 - São Paulo.

.

anto Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe'Schmidt, ,

DOENÇAS DE SE�HORAS - Hospital-Colônia Sant-Ana. I ASSINA,TURAS' 3 e Trajano,
PARTOS - OPERAÇõES ' CONSULTóRIO - Rua 'I'ra- Na Capital derâ I d é

Cons: Rua João Pinto' n. 16, jano, 41 -- Das,16 às 17 h?ras. Ano .. : : .. '; Cr$ 170,00 A· presente tabela não po era· ser a tera a sem pr -

das 16,00 às' 1�,00 horas. RESIDltNCIA: Rua Bocaiuva, l)emestl'e Cr$ 90,00 via autorização dêste Departamento.
Pela manhã atende dià- 139 l'el. 2901

.

No Interior Luiz Osvaldo D'Acâmpora _ Inspetor, de Farmácia.
riamente no Hospital de

DR. ARMANDO VALÉ.
Ano.. . .. . .. .. . Cr$ 200,00 "

Caridade. Semestre Cr$ 110,00
Restdêncíu ; RIO DE ASSIS Anúncio mediante contráto.
Rua: General Bittencourt n, Os originais, mesmo não pu-

Dos, Serviços de, Clínica Infantil
101.

. da' Ássistência Municipal e Hos- blicados, não serão devolvidos.
Telefone: 2.�92. A direção não se responsabiliza

I
pita I 'de Caridade

,

ASTOS CLíNICA Mf.'DICA DE CRIAN- . pelos conceitos emitidos nos ar-

DR. ROMEU B
.

ÇAS E ADULTOS tigos assinados.
'

PIRES _ Alergia _
MÉDICO,

_
' Consultório':' Rua Nunes MII- INFORMAÇõES UTEIS

Com prática no Hoapltal Sao chado, 7 - Consultas das 15 às
. -

Francisco de Assis e na Santa 18 horas. O leitor encontrará, nesta co-

Casa do Rio de Janeiro Residência: Rua Marechal Gui- .. Iuna, informações que necessita,
CLINICA MÉDICA l Iherrne, 5 - Fone: 3783 diàriamente e de imediato:
CARDIOLOGIA- I JORNAIS Telefone

Consultório: r Rua Vitor Mei- DOENÇAS DO APARELHO DI- O Estado 3.022

reles, 22 Tel. 2675.' GESTIVO - ULCERAS DO ES- A Gazeta 2.656

, Horániosc Segundas, Quartas e TOMAGO E DUODENO, ALER- Diário da' Tarde
.

:1.579,
Sexta feiras: 'GIA-DERMATOLOGIA E CLt- Imprensa Oficial ... , .. ,. 2.688:

Das 16 às 18 horas. I NICA GERAL HOSPITAIS
Residência: Rua Felipe Sch- DR. JÚLIO PAUPITZ Caridade:

rnidt, 23 rr: 20 andar, apt, 1 -

FILHO _ (Provedor) .

Tel. 3.002. .. f
. (Portaria) .

Ex-interno da 20 en ermarla Ne'rê u Ramos .. ,
'

..

DR. HENRIQUE PRISCO e Serviço de gastro-enterologia Militar .

PARAISO da Santa Casa do .Rio .de Jeneiro São Sebastião (Casa de

I (PI'Oí. W. Berardmelh?
.

Saúde) 3.;1.53
. MÉDICO Curao de neurologta (Prof. Maternidade Doutor Car-

Operações - Doenças de Se- Austregesilo). los Corrêa 3.121
nhoras - Clínica de Adultos. I Ex-interno do Hospital mater- CHAMADOS UR-
Curso de Especialização no nidade V. Amaral. GENTES

Hospital dos Sel'vrdol'�s do

ES-'., DOENÇAS INTER�AS. Corpo de l}ombeiros .... 3.313
tado.' "

.
Coração, Estômago, l�ltestmo, Serviço Luz (Raclama-

(Serviço do Prof. Mar iano de fígado e .vias b i ltares. Rins, ova- ções ) ',' .. 2.404
Andrade). '

, rios e útero.. Polícia (Sala Com issárto . . 2.038
Ccnsu ltqs Pela manhã no Consultório: Vitor Meireles 22. Polícia (Gab. Delegado) ., 2.594

Hospital de Caridade.
.

Das 16 às 18 horas.
. COMPANIIIAS DE

À tarde das 15,30 hs. em dian- Residência: Rua Bocaiuva 20. TRANSPORTES
te no consultório á Rua Nunes Fone: 3458: TAC

.

Machado 47 Esquina de' 'I'ira- ---'----�-----

Cruzeiro elo Sul .

dentes. Tel. 2796. DR. MARIO DE I�ARMO Panair .. ,
.

Residência � Rua Presidente CANTIÇÃO Varig .

Coutinho 44.
\ 1\1 É D I C O ' Lóide Aéreo' .

--;----cLiNICA \ CLíNICO DE CRIANÇAS Real ,
.

_ ._
d'e' ADULTOS Scandinavas .

OLHOS - OUVIDOS _ NARIZ Doenças Inteznas HOTÉIS

E GARGANTA CORAÇÃO - FIGADO - ,RINS' Lux 2.021

DO ,

- INTESTINOS Magestic ,

- 2.276

DR. GUERREIRO DA Tratamento moderno da Metropol. . . . . . . . . . . . . 3.147

SIFILIS La Porta 3.321

FONSECA Consultório _ Rua Vitor Mel- Cacique . . . . . . . . . . . . . . .. 3.449
.

Chefe do Serviço de OTORI- reles, 22. Central '. .. 2.694

NO do Hospital de Florianópolis. HORÁRIO: Estrela. 3.371

Possue a ,CLINICA os APARE- Das 13 às 16 horas. Ideal' , .. ,

'

.. :.. , . . .. 3.659

LHOS ,MAIS 'MODERNü� PARA Telefone: Consultório - 3:415 ESTREITO

TRATAMENTO das DOENÇAS Residência: Rua José do Vale! Disque e ::
••••

da ESPECIALIDADE, � Perei rn 158 - Práia da Saudade
Consultas - pela manha no

_ Coqueiros \ ••••••••••••••••••••••HOSPITAL..... ._., _.. - ,

À TARDE -:- das 2 as 5 -

DR. VIDAL DUTRA FILHO A D V O G A DOS
no CONSULToRIO - Rua dos

\
MÉDICO DE CRIANÇAS

ILHEOS n". 2
. Seh Consultório: Felipe Schmidt,

RE�IDÊ:NCIA - Fehpe c -

38 (das 14 às 17 horas), DR. JOSÉ MEDEIROS
midt nO. 1l3� 23�5. " .' _ Residêllcia: _Tenente Silveira, VIEIR.f\.....

DR:"'lN'1'6NIO MON!,Z �,i!:�::_:��'--�
,

..
- ADVOGADO -

DE ARAGÃO DR. CONSTANTINO Caixa Postal 150 - Itajaí
Santa Catarina.

CIRURGIA TREU;MATOLOGIA DIMATOS,
, �rtope_dla . MÉDICO CIRURGIÃO \

�ons��to,r�o �/�r��i:�net�t/8. Doenças de Senhi1r�s - .Pl!r�os
a� a

'S'bados _ 'Operações - Vlas UrmarI�s ,

_ ADVOGADO _

Menos
B
aos. a

135 Curso de aperfeiçoamento e
Rua Vitor Meireles, 60.Res:

. �c���;4�' ,

longa prá�ica nos Hospitais de FONE:: 2.468Fone. ,

Buenos Aires, FI
. . 'I'

CONSULTóRIO: Rua Felipe' orianopo IS -=_DRA.WLADYSLAVA ,7, -

Schrnidt, nr. 18 (sobrado), FO!"íE DR. ANTONIO GOMES DE
W. MUSSI 3512.

HORÁRIO: das 15 ás 18 ho- ALMEIDA·

••••••••••••••••••••••

DelÚi$fa para Crianças-- IProcura-se Ca,la
DR. JUAREZ PHILIPPI I '

Edifício João Alfredo - l°andar. Para alugar, procuro, com
Salas 1 e 2 - Rua Jerônimo Coelho, 1 urgência, casa com quatro
Horá"rio: 8 às 11 - 16 às 1.8 horas quartos e demais dependên-
Atende exclusivamente com hora marcada. I cias.

'Formado"pem"' Fácúldade ·Nacio
nal de Medicina Universidade

do Brasil
. RIO DE JANEIRO

Aperfeiçoamento na "Casa de
Saude São Miguel"

Prof. Fernando Paulino
Interno por 3 anos do Serviço

::J�J��i;i�ho:;:s .

'. DR. CESAR. BATALHA DAI SilVEIRA
D,OENÇAS DE SENHORAS Cirurgião DentiSta
CONSULTAS: No Hospital de CUme. de Adultoa e CrtaD9UCaridade, ,diáriamente pela ma-

nhã ,

Rato X
RESIDf:NCIA: - Rua Duurte

" AteDd-e com Hora Mareada
Schl�tel, 12.9 --' Tele!. 3.288 -'I"'.,�-'-"""'" 'i'êupe"Scl:Üll,Úft S9'A Salas:3 e 4
Flonanopolls, J

'

uleuiu Cura,ção de Jesus
AvISOS PA}(A v ANO LETIVO DE 1956

Exames de admissão ao Curso Norma'}
Dias 16 e 17 de fevereiro, às.8,00 horas •

Inscrição para os mesmes
Dia '15 de fevereir6 de 1956', das 15 às 17
Exames de 2a. época
Dias-I? e 18 de fevereriro, às 1,30 horas.

Inscrição .

Dia 16 de fevereiro, das 9 às 12 horas,
MATRíCULA M�S DE FEVEREIRO

Curso Primário I

Dia 20 - los e 20s anos e Jardim da Infância.

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

o e Normal.

horas.

-0-

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

niforme de gala completo: blusa de manga comprida,
luvas, sapato ,,,:olegial.

.

06

\

-I,RA TENIS CLUBE
Dia 11 - domingo - Soirée de Formatura das Gi

nasíanas do Colégio, às 22 horas.

Dia 25 - 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-'

joada MüÜer - Cr$' 100,00 •

Dia 31 - Majestoso Baile de São Silvestrre - às

22 horas _ Apresentação das Debutan

tJs, cuja inscrição deverá ser feita para
o telefone 3633. Novidades. Traje a rigor.
Nas soírées dos dias 10 e 11 somente po
derão entrar os que tiverem convite.

NOTA

Senhores Advogados e

firmas sdo 'Injerior
Ó ESCRITóRIO "SÃO JOSÉ", instalado nesta cap'i

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

qualquer assunto no Fôro em gera.l, em Repartições ou

Estabelecimentos, quanto a encaminhamento ou :retirada

de documentos, legalizaç,ão de firmas, livros, contratos,
certídões, registros, etc. etc;

,

ESCRIT'óRIO "SÃO JOSÉ" - RUl\ Alvaro de Ca't·

valho, 25 - FONE: 38-83 _ FLORIANóPOLIS,
.....

Ofei"tas e condições por
carta a Paulo Preis, Hotel

Majestic! até oito de dezem
bro.

ti

Dou preferência a casa

com pequeno quintal e sita'
.

no centro ou em rua servida

por ôniQus.
,

, ..

···:1

"

Distribuidor

/ c. RAI.,iDS SI�

Comercíe Transportei
RuI.! Joio Pinto; � �olk

SINDICATO DO. COMERCIO
VAREJISTA DE FLORIANÓPOliS

A V I S O AO COMERCIO

Avísamos que, de acôrdo com o que ficou estabelecido
entre êste Sindicato IC as autoridades competentes, o tra
balho noturno das casas comerciais desta Capital, no pe
riodo de 15 a 24 de dezembro deste ano, obedecerá ao se

g'uinte horário: do dia 15 ao dla 23 encerramsnto 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 os

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

parte da Delegacia Regional do Ministério do Trabalho.
A DIRETORIA

Viagem com segurança
rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO
.

RAPIDO {(SDJJ-BB4SILEIRO)
! Floríanópolís - Ita iaf - Joinville � Curitiba
"�r: ;:;;

.

AgeAnCl·a._ nualDeoaoro esquina da
Rua� Tenente Silveira

e

Irmandade do Senhor Jesus
d6S Passos

Terreno--Vende-se

Senhores Comercian'es
e Indus'riais

o Impôsto de Renda pago sôbre o lucro real, apura...
do pela escrita comercia I, é mais justo do que o calcula
do pelo lucro presumido, com base na escrita fiscaL Pa
guem somente o' impôsto devido, encarregando o nosso

Escritório da feitura( das suas escritas. Aceitamos tam
bém escritas atrasadas.
ESCRITóRIO CONTAmL-IMOBILlARIO PERRONE

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

caSA NI PRIII
Vena�-se otima casa construida

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

de roletes com 73
60.000,00. Tratar
Baixo ..!_ São José

Jlutomovel·Hudson
Vende-se completamente reformado.
Motor retificado 030 _: Pneus banda branca, pintura

e acolchoamento novos.

Parte mecânica 100% - Vêr e tratar na Oficina Che-
vrolet.

"

'I.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



._._ _..._ .J'I,.••'õ!!o .I" .

,'o
DIRETOR �

Rubens de I'

Arruda Ramos �
1

GERENTE
s

�. DominJol F. ��
. de Aquino

'ii
...

to .,-
- ,.,...,." .-•••

RIO, 20' (V. A.) - Reali- zalde, Manuel Balboa e Raul

zou-se ontem no Itamaratí.a
I

Desean elel Castille. As re·

primeira reumao conjun.ta I uniões prosseguirão durante

das del.egaçõ,es brasileira e tóda esta semana.

argentina para discl1ti�' pro-
blemas ligados à recente re- .

a
..-.....,____�-�.,._�...,

forma cambial po'sta em

prática pelo govêrno porte·
nho. Pelo lado brasileiro RIO, 20 (V. A.) - O exe

compareceram, além de fun- cutor nacional do estado de

cionários do Ministério das sitio, general Lima Câmara,

Relações Exteriores, repre- vem mantendo entendimen

sentantes da CACEX, SU- tos com o chefe de policili,
MOC Carteira de Câmbio, general· Magessi, no .sentido

)nstituto do Café, d'o Pinho I d� facilitar o trânsito públi

e do Mate. Pelo lado argen- co nas barreiras, tendo em

ti�o
.

estiveram presentes o I vista a circunstância de não

embaixador Felipe. Espil, possuir muita gente os ne-

srs. Conrado Beckmann, che-I cesSarios documentos de

. fe da Delegação, Feliz Eli- identidade. �.-
_.,....'hr__r.�-�

RESPEITARA' A LEI ..

Início d·os trabalhos 'para á· demarcaçã�· de
limites eDtr�· Brasil e Paraguai }.. .

RIO, 20 (V. A.) � Pro- �lIraçao de 829 marcos cons- recebidà nó Aeroporto pelo
cedente de Assunção,.:.em a- tl'uid,oS �o longo da fmutei- ministro' Altamir de Moura,
vião da Real, chegou ontem 1'a dos doi.s países. chefe da Divisão de Frontei-

a Comissão Demarcadora de A Comissão paraguaia foi raso

Limites do Paraguai, que'
vem participár da XXI Con
ferência .da Comissão Mista
de Caracterização da Fron
teira entre o Brasil e o Pa

raguai. A Comissão é presi
dida pelo contra-almirante
Raul Gutierez Yegro e assis
tida pelo engenheiro Atilio
Montero e pelo sr. Iiineu
Rodriguez.
A finalidaqe da Conferên-

• I' .: �'A
...... _ t; '.

•

c1a e exammar a aprovação
dos desenhos da fôlha espe
cial do deslinde das locali�
'dades de Paranhos Ipehum,
além da de promover a inaO-

ULTRAJE A BANDEIRA

..

RIO, 20 (V. A.) - Por de-I tituíção de credito. E' o se

creto elo presidente da Repú- guinte o texto do decreto,
blica, foi reconduzido ao e-

J
publicado na edição do "Diá

xercício, por mais cinco rio Oficial" de 14 de dezem

anos, do mandato de mem- bro ultimo:

bro do Conselho Administra-! "O vice-presidente do Se

tivo 'da Caixa Elconomica Fe- nado Federal, no exercício do

deral do Ri:o Grande do Sul, eargo de presidente da Repú
o dr. Damaso Rocha, ex-pre- blica, resolve nomear de . a

sidente da Câmara Federal e corda com o art. 8.0 § 1.0
atual presidente daquela ins- do regu�amento aprovado pe

lo decl'et.o n. 24.427, de 19 de

junho de 1934, Dámaso Ro

cha, membro do Conselho
Administrativo da Caixa E-

RIO, 20 (V. AJ - Espeta- conomica Rederal do Rio

cular fuga de presos rvel'ifi- Grançle do Sul, 'para exercer

pou-se por voltl.l das quatro a função .ele presidente do

horas de ante-ontem n& pre- .íl1esmo Conselho.

sidiq do Hipódro1110 ·em Sfto
"

De acôrdo com o art" 8.0

:J:a.u1Qj: bi-i'(fe .ftet�:(l�os eva.d�·� do �egu!amento ap1)()vad9.
ram-se abriMo' um'a brecha peJo decreto miníero' 24.421;
nos fu�dos do ·presiruo .. Se- de 19 tle' junho de 1934. Dá

gundo foi apurado, quatro maso Rocha, para exel'cer a

dos, foragidos já foram cap- função de membro do Conse

turados. As imediações da lho Administrati'vo ela Caixa

penitenciária estão forte- Economica Federal· do

mente policiadas, esperando' 'Grande do Sul na vruga,
se para as próxirnas horas a corrente do termino do

re�aptura de outro� fugitivos.. mandato anterior".
.

XLII

ESTUDOS DEMOGRÁFICOS
No Brasil o centro mais adiantado

RIO, 20 (V. A.) - O La- Bourgelcs-Píchat, da ONU.
boratórío de Estatística, do Entre os assuntos ele maior
Conselho -Nacíonal de Esta- importância examinados pe
t.í s t,ic a , é o centro de lo Seminario está a nscessí
estudos . demo,gráficos mais dade da criação de um C.en
adiantado da' América Lati- tI'O de 'Pesquísas e Treinâ..:
na, - declararam na sessão .mento Demográfico, sob os

de encerramento do semína- auspícios da' ONU, num elos
rio Latíno-Amertcano de países latino-americanos. 'a
Estudos DemográfiCOS o Pro- questão será estudada pelas
res�or ?arlos Díeulefaít, da: Nações Unfdas, havendo pos
Uníversídada do Litoral, a s.ibilidades de que seja o Bra
Sra. Clotilde Dula, represen-

! sil escolhido para abrigar o

tante da AJ:lgentina e o Sr.'Centro..
.

f
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NOMEADO PRESIDENTE DO BANCO DA
AMAZONIA O EX-DEPUTADO

JOSE"MATOS

BARREIRAS

_
',m .u,u",.nga . sítuacíonísmo perdau • piI.ito de 3 de out�b,o, 1) sr, PilotO. NOVOS TRANSAlUMIICOS

p�.ef�lt� �demsta, 'pa�sará.o cargo ao sr. Cadorin, oposicionista. As primeiras Mal·s· f'reAs para a ro'fa sul-emerkanapl�VldenClas .do sr. Piloto, quando se viu derrotado, condensam um' verdadeiro
crrme contra ? mu�licíp,io: ·a venda

'

das maquinas municipais, que hoje, com a LO�DRES, 20
.:('!l' P.) - i atualmente são motonaves de

reforma �a.n:',blal, nao 1i0 se valoríearam enormemente, como ainda não poder;W' Oonfírma-se oücíal m e n t e duas hélices que, deslocam
ser substItU�d�s". em virtude' das intransponíveis dificuldades de importação. que a "Mala Real" -encomen- cerca de 14,200 t4heladas e

C�ntra essa. ernmnosa venda, qJle reflet-e tão só o primarismó dos proeessns ude� dou mais três navios de pas- foram terminados em 1928 e

n�stas, o denutaüc Oli�e Caldas interpôs recurso à Assembléia. Oportunamente sageíros, os quais substituirão 1930', ':t\.os estaleiros da' Har-
divulgaremos a [ntegra desse documento.:' eventualmente os navios do land and, W�lf Ltd., de Bel-

Em .J�ragu� (lo Sul o sr. Artur Muller, prefeito governista, passará o govêr- tipo "Highland" na linha fasto Seu maquinismo consta-
no ml1l1lClll�t ao sr, Waldemar Grubba, do P. S. D. O p'l'efeito derrotado" mano- Londres-América do Sul. te .em motores diesel de oito
brando a Camu:a dela vem obtendo leis jmoralíssimas, que cGns,Utuem verdadeiro Os novos navios disporão cilindros 'do tipo' de ação du-
assalto ao p lrlmonio municipal. de espaço adicional para �o pla e quatro tempos, desen-

Entre eS,fas leis, destaca-se a seguinte: transporte de carne rerrtge-: volvendo uma velocidade de

"LEI Nr. 21
rada. Os quatro transatlãntí- 15 a 16 milhas' por hora. O

Autorizza, doação do Centro Ag'ro-Pecuário � cos "Highland" qUe existem espaço refrigerado de que

João Cleophas (li dá outras providências ��
._._ -••••!'••

-

..-............... dispõem se, elevar a 14.750

O snr, Ney Franco, Prefeito Munleípal em exercieío de Jaraguá do -SUl no
RENÚNCIA metros .cúbícos, é contam

uso das suas atribuições., 'GETTYSBURG, 20 (U. P.) tambem com acomodação

Faço saber a todos 03 habitantes dêste M
.. � - Eisenhower aceitou a re- para 760 passagei�os, ínclu-

� unicipío, que a Câmara Municipal" '

votou e eu prnmulgo a seguinte lei:
" nuncia do sr. Nelson A. Ro- indo 500 emigrantes.

Art. ��) _ Fica o Prefeito Municipal autorfzado a dnar á Associacão Rural
� ckefeller do posto de assessor Estes. navios fizer,am parte

de Jaraguá do Sul, o Centro Agro-Pecuário "João Oleophas" constante d
.

t
� especial para a estrategta da frota da Nelson Steam

nos, edificações, animais, plantações e todas as benfeitoria; nele existen�:s e�:� � psícológtca. Justificou .no- Navígatton Company Ltda.,

c?mfr o tenenOJ. re�uerido pelo Município ao Govêrno do Estado de Santa Cata- �
ckefeller sua exoneração em' que desde' 1903 era filial dd

rma, para amplíaçâo do mesmo Centro. . < virtude de, "compromissos! Royal Mail Steafu Paekst

Art. 20) _ A As��iação não poderá usar os bens doados para fins' extranhos
pessoais urgentes". No. seu I Company, e, ao se formar em

ao Fomento Agl'o-Pecuá�·iO'.. inclusiv� mahter o Acôrdo feito com (} Serviço FIo-
despacho, o presidente afir- 1932 a Royal Mail Lines,

restai, que para a AssOClaçao podera também ser' transferido.
.

mou que sua conformidade passaram à bandeira dessa

A t 30) A f lt
era com "profl,mdo pesar".

. I companhia. �

.
.

r ':
- a

_

a de cumprimento do artigo anterior digoi segundo desta. lei: _

d� .mnttvo- a a�u!açao desta doação, devendo os bens serem devolvidos ao Muni-
.

---�,(--"..-------......---_.-----

ClplO nas condlçOe,<3 em que foram recebido,;;.
'

.
.

Art. 4°) - Esta, lei' entrará em vig'o!' na (lata de sua publicação, ·revogadas SABADO ,-PRÓXIMO PIO XII 'FALARA',
as dispos.ições em contrário.

'

P,.f.It...

Munl.,Pal�:f:�aE�!:!::.��:::.:;�utub'.
d. 1955. �

CIDADE DO ��n�����,�;i�����,ora, da Eu-

OCTACILIO P. RAMOS
� 2,0 (U. P.) - Â Santa Sé a- ropa e de outro's continen-

Diretor do Dep. do Exp.
� nunciou que o Papa Pio XII tes, assim como a/Missa do

JOÃO MATHIAS VERBINENN
� L� ansmitirá pelo rádio a sua Galo.

Escriturrário !'Z-2" I' �.:��fiOp��.� �edn;a;e:undd�", ·G""
..

""·A·""
..

'WZ
..

'W·.O-'W·
....

L

....

·I-
..

·N
.....

·noA·
.....·""'·....•....•....•....•....•......•.....-·....••.....

O �r. Artur. Muner não promulgou �ssa lei }JOrque' o Pl'e!lidente da A\isooiação '

.tural e o mesmo 81'. Artur MlIllel'!!!
.

' .�abado, dHI 24, 8s,9 horas . ,

Mas pro�nlllgou óll'tra, de nO, 18, cujo artig'o 20 tem o s'eguinte texto: �
(hor'as do Rio). 'I' ..

' BOLIVIANA

,
. . �. "Art.; �O.�"'ó Dil'Cotor (lO Depart3mení� dos

O Sum�A Po.n,tifice. falaI:á 'I �IO, 20 (V. A.) _:_ A �olivia
'....��, -I

.

�S" il:FT��): L'õú1'êir(!o.-âtê'�..1hg-e:fi fi-"', ., Illl�� a\lq!}W··� .. >�o.!�r�, .....�_J,q.!le! txe.�rt!;t� � e?i�edente
(la. por- cinco (5) anos à disposição da Associa-

qae asslstírao todos os car- çle 25 milhões de littos de

.

ção Rural" )'lelll mius para e,ssa".

i
deais pr�se�t�s. em�Roma é I ga'solina para: o Brasil, visto

Como se vê, o Município foi desfalca(lõ (te eno,rme patrimo'nio, em bênefício �,ntros dlgmtanos da

Igr.e-
como a c�locação em outros

da Associação presidida. pelo P�efeit()l. Além disso, 03, cofl·es. públicos pagarão um
la., I mercados mternoS' e externos

dos mais graduados funcionários municillais para servir a entidade do sr. .

A meia noite do mesmo enêontra dificuldades. Nos'

Prefeito!!! �

lIa o 'Papa ofiC'iará a Mis- entendimelltos já iniciados,

Há mais: ,o Prefeito subvencionou a sua Asso.ciaçã,o COm Cl'� 300.000,00 ánuais! !,! �
5a do Galo. .

as autoridades brasileiras

E ainda há mais: o, fU,ncionalismo foi aumentado Jlelo critério imUvidual! O.s �
A' mensagem do Sumo p�ocuram obter condições

,

�
Pontifl'ce 'sc'I'a' tran'sm,'l'tl'da

.

, . 't . \

amigos receberam. boas, llercentag'cns. OSI outros. . . .

maIs van alosas para essa

Aos joi'l1alistas, palacianos, amantes de uma democracià l'azoav,el; sem ne- "
pela Rádio do Vaticano e impor'tação.

•

���:::.e,:�:�::::� p.dimo, um p,.uu""....nlo a 'eap"to. d..... bel..., do f �ovo SECRETARIO DO PRESIDENTE
.�� . DAREPUBlICA·

RIO, 20 (V. A.) - O pre- do Presidente da República.
ilidente Nerêu Ramos, em O sr. Odenegue Gonçalves
decreto de ontem, designol.! Leite é' antigo funcionário'·

. \-1' do Senado, e assessorava o

o sr. Odenegue Gonealves sr. Nerêu Ramos, quando
Leite para exercer as' 'fUtl-� êste ocupou a Vice-PrE*li
ções de secretário particul�r ,dência da Câmal'3 Àlta.
............................................'

'IMPRESSIONANTE'
Considerado o filme "les Dia'boliques�"
NOVA IORQUE, 20 m. PJ boJiques". A imprensa de

JERUSALEM, 20 (U. P') -----: tos a trezentos manifestan- - Foi apresentado nesta ci- Niova Iorque recebeu muito

A radio de 'Ramallah anün-' tes atacaram o, consulado da dftde, o' novo filme de Hen- bem a obra d'o diretor fran

ciou que o rei Hussein dissol� Turquia. Os arabes, encole'- ri-Georges Clouzot "Les Dia- cês, e o "New York Times"

veU o parlamento da Jorda- rizados, ar'rancaram a ban- J'IoIUI,." II '" "lO .... --__....w. disse: "Esse filme representa
nia e convocou novas' elei- 'déira turcá do consulado e um dos mais estupendos mis-

gões. E�ta decisão foi toma.- feriram o consul I!akki Ken- VOLTOU A CRUZ térios de Deus sabe desde

da depois de uma onda de tli, que'cons,eguií.l escapar pe- VERMELHA' - quando... A 'escritura e a

de���dens .

e

d tir9teti?s: ',edm lo setor israelita da cidade. RIO, 20 (V. A.) _ Reassu- constr�ção visual são sober-

CO.w>..,qJuendcl�",:. ��. no -:;1�S e
l�ssde fatodteve lugar na zona miu o seu 'cargo de primeiro I�as e o jogo dos atores atin-

que a 01' anla Il'la auenr

ao! lor
a-na e ,Jel'l'lsalem. O nu- vl'ce r 'd t d C V

.

. _. .' . , _ -p eSl en e, a ruz er- ge o mais alto grau d f'
Pacto de Bagdad. Os sUCeS- mero de mortos e de quatro .)

" .,.

. e mu-

sos ampliaram-se no curso de 'falando-se em 27 feridos Á m�lha B_raslle1ra, o Prof. Ara� ,
ra, dEj..·delicàdeza:, de segu,ran-

ante-ontem, quando duzen- Turq�ia foi autora do pa�to. mtelSdeAl'xtalde, quelrecdentemfen- ça". De seu látlo, () "New
, ou as e eva as un": York Herald-Tribune" frisa

ções de Minístro da Saúde. O que "é um filme de horror

'":� _.._ � _;.... _.;_.._ _.--.- _ _�'Y fato Causou alegria nos meios qtue deixará o espectador

Aos que· deral, a v"lda :lIelo '0'.a·s·I'I' � �: ·��o�ru����e�h��r:an�:nt� ����:d?C�i�P���sc��:ir��ac�:
. p I �' éstim.adp .por seu nunca. des- da mesma, tomadQ de ,Cho-

C""
mentIdo mteresse p_;los pro- que ...

" E Daily Mirror":

.

ODCU�SO para o Monumento .,. (cO' ) blemas da Instituiçao. O Dr./"uma das causas mais dia-

,

� Aramis já exe.rceu _por lon�o I bólicamente ,inteligentes que

.
.

T I d S Id d d
.

h "d
tempo a. pr,esldencla da Fi- os amadores americanos. de

.
'

" uma.. 0 ,', ' .

o. � o Jl o eSCOD eCI' O» lial da Cruz' Vermelha em Imistério jamais ,tinham 'vis-

"

.. ".:��I9, 20:�y. 4-.1}':-':·Q'."DiáJ'io Ofiç}ar;,;:<ie.'S��ado publicou o edital de abertura Curitiba, de onde é natural. to ... " , ;

do concursó Pa-tá�ó.,m.au?ol�u�mpn:upie.:iltq< nac!�nal que se destina a represen-.

tal" a 'participaçãp: a,ti,va',cio ,BFa�H.:ná,Segunda .G� rra Mundial e guardar QS des

pojo.s dos brasUeiros 'd,as Fôrçàs Armadas;' �ombª,d: S c;!ul'ante as operações bélicas.
.

..

"
. SOLDADO DESOONHE, DO

.

,

.

•
'

�

.

! .. ' ··t· \

Será igualmente construido o "Túmulo do,' ldado Desconh,eeido", qué de�

v.er�, c�m simpUcidade, �epr�s.en�ar,�. f�:�;r�r��?�·� nôn!mo��üs com'batentés bra-

I811elros. ,_., , '. '. >
.

".-.. \
.. 6 monumento p08suil'á um muSeu e i'u�q{iívo 'a:estinados a guardar documen-

. LoS, opjetos de uso pessoal, peças de fardrtmento e'11e eqUipamentos e arwas por- �
táteis utilizadas pelas Fôrças Armadas naquel� conflito." .(.

3
.- _�.�---��--_.- ... .: •• -_& ..• ). -.� ••
�

__
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RIO, 20 (V. A.) - O Pre- das bancadas do, PSD do
sidente Nerêu Ramos assí- Maranhão, Goiás; Pará, de
nau decreto na Pasta dá Fa- I putados dos Territórios, sin
zenda, nomeando para o car- I dicatos de classe e ainda do
go ele presidente

_ do Banco I governador do Amazonas
de Crédito da Amazonia, o

I sr: Plínio Coelho.
'

sr, José da Silva Matos. O t' __ -.•....,...

novo titular do cargo já e-

xerceu no govêrno Dutra as APENAS DUAS
funções de Adido Comercial RIO, 20 (V. A.) - Contra o

na Argentina, diretor do voto do ministro Rocha La

IPASE, diretor e presidente goa, foi aprovada a rssolu-
.

do Banco de Crédito da Bor- ção do Tribunal Regional do

r�chJl ..Foi deputado federal I Rio Grande do Sul; reduzindo
na Iegis latura passada e é. para duas as zonas eleitorais

primeiro suplente na atual
I

em Porto Alegre, a partir de

legislatura. primeiro de janeiro próxí-
O nomeado recebeu apoio mo.

.
'�..,...i/j·�.·_..........w.·.,J-....�·.·....·;,..·......��g'A.J''a�

RECONDUZIDO
Volta à Caixa Iconcmica o

dr: Damaso Rocha

EVASÃO

DEVOLVERÃO O ABONO
•

RIO, 20 (V. A) - o pre- receberem estes o abono de

sidente do Tribunal- de Re- Natal dé 1954. Com a decisão'

cursos cqmunicou aO presi- dó Tribunal Federal de Re

dente do IAPETC, para a cursos, os servido�es que, já
devida e imediata execução

I
receberam aquele benefício

que e.ssa côrte, em sessão de
.

12 do corrente, decidiu poi' em consequencia do referido

flJ.aioria de votos, elar provi- mandado de segurança terão

ment'O- ao l'ect;lrso que mãnda
.

agora de restituir as impol'
ceSsar a segurança concedida' tancias. Identica comunica

aos servidores dos institutos! cão foi feita às mais autar-
..
de previdencia para o fim de l qUias,

.

PRIMEIRA REUNIAO DAS DELEGAÇOES
. BRASILEIRA E ARGENTINA

RIO, 20 (V. A.) - Fal'�n
do no primeiro congresso \ de
magistrados de Belo Hori

zonte, o presidente efeito dá

República, Ju&celino Kubits

chek declara que o s'eu go-
.

verno não se afastará um. só

momento da lei, não rene

gará nem a detur�ará 'O-u

quem quer que seja.
Em outro trecho da sua

oJ':;tçãÇl cUS},g ..
0 p'r.Els1d,ente e

I
.

�
j' ('

leito da República,: "Durante
ar campanha política que su

portei, por todo o ano, fui

vítima das maiores 'iqjusti
ças, acusado do que não prá
tiquei. De tudo is�O não

TRÁGICO .NATAl
RIO, 20 (V. A.) - Na ma- buição provocaram tremen

nhã, de ante-ontem, .v;erif�- do panico. Homens, mulheres
cou-se uma ytragedia no p'O-r- e cr!anças pus'eram-se a cor

tão do edifício Torres, quan- reI'. Onze crianças sairam'
do eraql distribuidos presen- feridas e uma morreU.

tes de' Natal às cri�nças po-
bres das vilas operarias. crupulosos, levados pela. ga-
Tudo decorria normalm'en- nan�ia de chegáv em primei-

te quando indi'viduos ines-' 1'0 lUg_al' ao local pa distri�_.............

/

guardO málg'ua nem"'r'essenti:
mento. Estou cheio de amor

à jl,lstiça, a essa �ustiça que

não falta jamais aos que a

esperam ds ânimo sereno.
� .., �.' '.

" "., ",

• j'

.';,
\ '

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis. Quarta'-f-eira 21 de Dezembro de 1955 B

soe,. .sabíar que. ._ .

,

. 'Participação ,

.Francísco Manoel dos, Adauto Vieira,
Prazeres e�

e "Marganida Olínger Víeira,
Onélía Cul1lha dos: Prazeres-f pal'tici.p.am.oos parentes' e
participam aos parentes e essoas amigas o contrato

pessoas amigas o contrato e casamento de sua filha
de casamenta de seu filho ;onsuelo éom .o sr: Hilton
Hilton com a srta. Consuelo Prazeres.

'

Vieira.

ULTIMA MODA�;
\

CONsUELO e InLTON
noivos

Florianópolis .;_ 16 - Dezembr-o, de 1955.
'--' '---"_'---;'---,-------

D:t LIVROS PELO NATAL

N\ASCIMENTO

, Justiça díJ Trabalho'
o DESPEJO DO EMPRE- to, sendo de notar que atu
GADO POR SENTENÇA (almente, mesmo nesse caso

DA JUSnçA' DO TRABA- de falência, o empregado
,

LHe (VII) deve habilitar-se com a sen-

J. Antero de Carvalho tença da Justiça do Traba-
Um encontro fortuito com lho, a qual constituirá o seu

o Procurador Jarbas Pei- título de 'crédito.

.. ,Iv _'" 0 .. ·(Jãdastro Físcal trará inúmeros bene-
fICIOS' aos, senh-Ol'es contoTibuintes.',

' ,

,

Nãi) deixe de' fa:zer a inscrição de seus imóveis
na- Brefeitul'a Mjmicipal,' onde V. S., encontrará
funcionários' habilitados a prestar qualquer ínron
mação. fJ prazo' �al'a"insér:i'Ção de prop'riedade ter
minará: no fim' do corrente mês, podendo qualquer
inoformação· ser solicitada pelo telefone 3.042.

:�ft�\i�@ .

ParLO .e_dar .ou ficar em casa, temos aqui um casaco elas-

sico criado' por Vera Maxwell, que se combiná com a saia
de lã branca. i
Bolsos em cima e embaixo. mangas compridas com pu-'
nhos de ponta. botões de enfeite e decote arredondado'
com gola CAPLA) 1030

É-nos sumamente grato re�

gístrar o nascimento, a ,7 do
corrente, do Igalante José
Carlos; um robUsto meníno
que-voíu enrrqueeer o ventu
raso 'lar' do nosso' prezado
conterrâneo Capitão Antenor
Luz, dó Serviço de Veteríná
da, do' Exército e em ,serviço
'10 14° B.C., e de sua exma,

esposa'd. Maria Bernadete de
Souza Luz.
Às ,munileras relícítaçêes

enviadas ao distinto casal e

ao galante José Carlos, o

"O ESTADO" se, associa, for
mulando, os melhores votos
de felicidades.

Isto vos,sel'á pOl"l'sinal. (Lucas 2:12). Ler Mateus
5,:38 ..42.

,

............................,.,......_�•.• '

- .'.-w' .... _ • •

('�O tendeU.O;-
u. ..�-- ••�nu�

Cóm� a� Bih_lia" na Mão
QUARTA,.FFiuBA,21 DE DEZEMBRO

xoto ensejou-me a man ífes
tação dêsse destacado mem

bro d� Procuradoria Regio
nal do Trabalho. '

À primeira pergunta foi
me logo declarando que co

.nhecía a decisão de que es

tou tratando e que.dela dis
cordava literalmente.
Não vejo - acentuou -

como se possa ampliar a

competência da Justiça es

pecializada como fêz a iI us
tre Primeira Junta de Con
ciliação e Julgamento. As
ações pcssessorias são da
competência' da Justiça co

mum; a do 'I'ràbalho não as

pode processar, sob pená 'de
invasão da órbita daquela.
Se o empregado que' recebe
salário-utilidade, represen
tado pela habitaçã«, insiste
em permanecer no imóvel, a

despeito da rescisão do-con
trato de trabalho, o esbulho
deve .ser reparado, na Justi
ça comum; igualmente se,
vigente ainda o contrato, o

patrão lhe retira, unilateral
mente, a moradia, compensa
do-a ou não com dinheiro.
Tanto em um quanto' no

outro caso, a questão é de
fesa à Justiça do Trabalho,
a não ser que o empregado'
prefira rescindir o contrato

, em virtude da alteração uni
lateral e receber a indeniza

,ção cabível, caso que terá:
certamente, êxito aqui.
'Estou que - prosseguiu o

Procurador Jarbas Peixoto
- o ideal seria, unificar o

Juizo trabalhista, à seme

lhança do que é feito na fa�
lência; todavia, somente por
uma lei isso poderá ser fei-

�)""'()'_'()�()'_'J)'-'(Q

rparti'cip'á'çãO
AYRTON RAMALHO

e

TEREZINHA DE BORJA
RAMALHO

-têm o prazer de participar
aos seus parentes e pessoas
amigas o nascimento de Slla

filha
MARCIA TEREZINHA

oeorrido a 28 de novembro
p., p .. na Maternidade "D.
Chiquinha Galotti, em Tiju
caso

A mim me parece inex
pressivo o aspecto doutriná
rio atinente à natureza do
salârio-utilídade em face do
contrato de trabalho - con-_

cluiu o Dr. Jarbas Peixoto
-, pois de nenhum modo a

_justiça do Trabalho pode
arrogar-se uma competência
que a lei dá à Justiça co

mum, que tem dirimido lití
gios dessa espécie sem que
jamais fôsse argüida, pelo
menos com sucesso, a sua

inc.ompetência. c

Até agora, cama vimos,
manifestaram-se somente a

.quêles cuja opinião coincide
com a minha. E que, até en

tão, quantos f'ôram por mim
);'

,

consultados pensavam da
mesma forma,

O Dr: Cesar Pires Chaves;
porém, não está isolado no

seu respeitáve ponto de vis:
ta, pois o advogado Hélio
Orlando Graefff não se fêz
de rogado e, à primetra per
gunta, reduziu a escrito o

seu pensamento qUe adiante
reproduzo.
"Tenho que o contrato de

trabalho é determinante da
prestação "in natura" do
salário. O principal objeto
da aproximação êntre em

pregador e empregados é ,a/'
prestação de serviços, 'sen
do a prestação da utilidade
habitação uma ,decorrência
do contrato ,de trabalho. O
empregador nã,o cobra alu
guel do empregado, mas lhe
paga pa,rte do salário atra
vés da moradia que lhes pro
porciona, pena de desvirtua.
mento do contrato.

Na encruzilhada,

INGREDIENTES: .

'GILKA MACHADO

"'ABERTO tôdas as, noítes até o Natal!" Estas pala

'H,'lperlmllDJl8 nnJ·e I
vras na vitrina �e uma. log� dcU>I:ante as correrias do Na-

II V tal chamaram mínha atenção -e despentaram-ms o Pensa-
,

r

meato, Como muitas .outras cacas, de negéeíos, aquela ha-'
PUDIM DE ABACAXI via aumentado Suas horas de, ·trabalh@ paea as vendas, de

maneira a .permitír que os que trabalhavam de dia, pudes
sem fazer suas C0lililpJiaS à IrOi,te'.

. �rêdes nos sinais do NatáL encontrados nas Escritu
ras? São .como flexas apontnndn o caminho. O mensagei
ro ang-élica disse, aos pastôres judeus quais eram os sinais
do nascimento de Salvador': um menino e a majedoura.
Êles ,seguiram aquêles sinais e acharam o menino. .

Paim nós o sinal de Natal é um esfôrço dobrado. An
tes do, Natal', começamos a sentir a pressão do tempo e a
necessídade- Ui! preocupar-nos um pouco mais a família e
os amígos. Será, que fu,zemos igual esfôrço para .Ievar o
verdadeiro espírito do Natal àqueles dos quais não espe
ramos' q.ualquer re-tribu.i:çção? Fazemos a nossa pal'te Para
o Senhor Jesus? No NataL e através de todo ano fiá no
acsse víver. díárío fulg@ que definidamente- crístãov

Sonhei-te tantos anos! Tantos anosl
eras o meu ideal de amor e de arte,
buscava-tc-a tôda a hora e em tôda a parte,
nessa ânsia inexplicavel dos insanos.

As. criânças gostarão
imensamente dêsta. Stlbreme
sa, príncipalmente ,M· f'ôr
preparada num dia quente
de verão, pois além,' de deli
ciosa é refrescante per ser

gelada. Experimente fazê-
I I

'

a.

/

Enfim, vencida pelos desenganos,
, como quem nada espera, que- lhe farte

a alma faminta, exausta, de sonhar te,
abandonei-me do destino aos danos.

\

Surges-me, agol'?-, em meio da jornada
da vida: vens do inferno ou vens da alma?

-'não sei: mas de ti fujó, apavorada Um, pouco mais de' 30
.

grms. de gelatina vermelha

72 litro de -Ieite
1 xícara de açucar
Y2 litro ,de creme de leite'

'batido
ORA'ÇAO

E, em lágrimas, minha alma conjetura:
uma felicidad�' retardada
quase sempre se torna desventura.

ANIVERSÁRIOS

I
riante grangeou un.{' vasto 4 ovos � Deus,�'pre/fe Identificaste com a neeesstdade �1l-
circulo de amigos e admira- 1 abacaxi natural I t»:ma.' Ajl1d�bI1OS" a, complleeRdeF que a maneira cómo

SNRA. DIOCLÉCIO MAR-
.

dores que, nest�_oportunida-I': MANEIRA DE. FAZER:
r

tratamo,; os outros é a. medida> do nosso amor, por Cristo.
TINS I

de, .t.estem��harao o se� r�-I"
,

Q

..

ue nós sempre procuremos 'sér malhores e' fazer o me-

Aniversariou-se ontem a �OZIJO, prestando-lhe Slglll-
.

Ihor quo sabemos, p�lo poder de Cristo. ,Em nome dêle-
exma. snra. d. Mauricí de· ficativas homenagens. 1 - Ponha a gelatina' 'Amém.,

.

Oliveira Martins, esposa do O ESTADO, prazerosa- num pouco de água f,ria, du� PENSAMENTO, PARA O DIA
sr. Dioclécio Mar-tins, alto> mente, formula votos de fe-, raute' 5 minutos. A par,te'

funcionário ,da Firmá Car- l'icidades. ferva o leite juntamente"comQ
los Hoepcke S. A. In'dustria o açucaro Retire-o do fôga,

e Comércio, Filial, de Lagú- SRÃ. ,DR: JOSÉ BDÀBAID adcionando-lhe a gelattma. Charles Daniel Brodhead (Pennsylvânia)
na.

Deixe esfriar nR gela.deira.. � .•","",•.,..w••••••••"•••"••••••••••""""""""""';""_""""''''''''''''''''''''''�'''.
À distinta dama anivérsa- A exma. snra. Prof. Dés- 'QuaIl'd<i> começare a SB"'COlí1ge-,

riante foram prestadas 'ine- pina Spyrides Boal;>aid, es- lar, junte o crenle,de leite e1 '�as�� da,'s_ �,q,••A,,dr."a'squivocas provas de, simpa- i l)Osa do sr. dl'� José �oa- 4 claras previamente bati-! "..
_
tiB -q

tia e regoziJo' pelo transcur-
; baid, aniversaria-se hoje. ,das em ponto de neve. - DE Al.jBER'IlO, IliIORTER' �

so da data . sendo muito! Dama virtuosa, uma das 2 - Corte o abacaxí em. Rua 24 de Maio, 612 - Estreito - Florianópoli�

cumI?riment�da. ..

I mais bélas expressões da. peclaços pequeRes, jUlltan-' POTtras, janelas, caixas, rneia-caixa.s, vistas, etc., com

° ESTADO' prazerosa- inteligencia e cultura cata- do-o em segtljda à, misturru 'estól'l,u2 para en.tréga imediata. ,I
mente a felicita. rinense, a ilustre _dama ani- de cima. MIsturec tud@, até<' E�ecução apl'ímora,da em Canela da, melhor qu:;tlidade

versarian�e pelos seus méri- que comece a endureee-r: e' sem defeitos.

'DR. MOAHYR OLIVEI}tA tos invulgares, é muito re- 'quando se deve 'de:r.r.a11lIair P-deçQs. baixos - Examinei e, compr'e o que está pron'-
laCionada nos meios cultu- num, molde aprolilr.ia;do e ser to para! entréga" imediata

'

.
" . . .

d E t levád.o à gela.deh·a pai."a con- Férro. -,Tubos - Sanitários e' Azu!egos para importa-Aniversaria-se, hOJe, ,o IraIs e SOCIaIS e nosso s a-

nosso prezado -conterrâneo Ido.. gelar Se quisN', acolQll'Pa� rção do Rio de Janeiro da Cia. Americana d:edntencanibio;

dr. Moahyr\ Tomé de OliVéi-l· 'o grande circulo �e ami- nhe co_m, c'reme ChantiIly, (Brasil) CADIB.

ra, Médico Veterinário ,do zades que conquistou pela que fica uma' deI í c i a; Se· vaI.. construir anóte o ,n@sso, en€l:eFeço.

Dapartamento de Saúde Pu- sua elevada persona.lidade EAPLA) 'I
'

SUai visita nos dará prazêr.

blica dêste Estado e ,pessôa tributará a distinta . dama
.P'--...........,,;r,........"r_�..IIh.......

muito relacionada nesta Ca-,' aniversariante inequivucas "" Cl.A "18�T A 'UT A "1_,
\'

" -vAg.•_ ,'V_-...��_t1'J\
pita!. provas de apreço por tão '

,

IPelas suas elevadas quali- grata efeméride. _..Wera.•_ U.... ILC.Ã.

dades o distinto aniversa- Respeitosámente o O ES- 'V'itero VtiY1l1u • DIIae.

.

"

O coração do Natal' é o natal do coração.-

-��---�------------

'O aces�ório segue o prin-··
cipa!. A utilização da iuo�
r�dia, pelo empregado, é
uma' decorrência do contra
to de h'abalho. Se cessa a

relação de emprego deve
imediatamente cessar a uti
lização d[). moradia Co ex

empregador não estará em

condições de cobrar aluguel,
quando, senão, surgirá a

relação ex-Iocato, converten
do- se o contrato em estrita
mente ci-v.il).

\'
....._...,;..... _ .eM ".-__•••_._••• ••••••__._•••__• .- __.-_-. _ t

DR. IVO VON W�NGENHEIM
DENTISTA -

Consultório r.ua BocaiuV'a, 42
Assim comó o emIlregado

não pode vÍl� à Justiça - e.
só poderá ser a Traba;lhista
- pedir salários. quando
não presta, sob qualquer -

forma, sel'viços, o emprega
elor terá de socorrer-se do
juizo competente do Traba
lho para fazer cessar a'ex

ploração salárial pela manu

tenção ilegal ,da moradia.
, Lembl'o que esta, a moradia,
é pre'stação "in natura" de
,salário, por 'p�rte do empre
Igador."

..

SêlI !ViíMêRO �L ,! '

/:'0 O']�O"'- () '" \}I . �'\�,�<l:

,I
.

O jovem e culto advogado
do Sin'dicato dos Emprega
dos no Comércio .do Rio ,de
Janeiro, não ficou nessas

considerações: emitiu ainda
outras que serão estampa
das a seguir.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



lJAWOIJAH�3T�'13TW()'_'LA'lO� ..

Ministerio FA'L_�B��lTM��mso
da uar',-nba' .�altimore, 19 '(0 ..?:i):;�;

71rYtb l��I.�:�r.��j..• �.�+.. rJ;.,�ÃI.�S'ilS.1."". viuva do famoso tert�� ;t!.imi- �8ftI�y�e� tlttélJ_t'L'l'�-:"�I�.l�_ �q(h
CAPITANIA DOS PORTOS no Enrico carusç fale&i-h, 11 ê5Mfeit:e»s Itiledã�lI��l��li\o?s�U'
DO ESTADO DE SANTA hospital "Uníon MemorhH!' ItH��Uld6s9tfffií1os'''lé'tH-g�2.

CATARINA desta cidade, após longa eH, '9b�� 4trlB31t\.l�pC'W:eSC1��
Nos têrmos do § 2° do ar-' fe,rmidade.' "!fffll\:Jrih\�{;b l�:o fl!fIlElti-l:Wo

t igo nO 84 do Regulamento Dorothy de oaruso .contava barMi:wtctm1SWi.Iaclê �ã'WWifJ.'
para as Capitanias dos Por- 62 anos de idade. Internou- te,�i:me-í8hlihlfH!flt8i1tU)rf-fH8u
'tos, baixado pelo Decreto n? se no hospital no dia 13 de o-seg'tí'tMci!-1ftt#Ü�idw.n��8-
5.798, de 11 de junho de novembro passado, para tra- thy Caruso, umà l1ls'trn'ijCpê's-
1940, faço saber aos interes- tamento de uma entermida - soal". -

sados, que pelo Capitão do de, sôbre a qual não foram Retermdo-
navio mercante· argentino dados detalhes.
"Alta Mar", foram retirados A extinta daíxa duas filhas,
do fundo do mar, na manhã
do dia trinta de novembro
do corrente ano, por ocasião
em que manobrava o dito
navio para atracar no tra

piche da Companhia Flores-
1'0 patente' e uma amarra de
tal, no Continente, um fer
trinta e sete (37) metros de

comprimen to.
O proprietário, ou proprie

tários, dos objetos encontra
dos deverá déntro do prazo

de quinze (15) dias compa
recer a esta Repartição pá
ra retirá-los, após a efetua

ção das despesas previstas

���1:��'0 l:�l�I������, m::bl
"

·.·.Pa·rtíeI·P·.anão
'

pena de serem os mesmos .

. Y·.
postos ,a leilão, conforme

�-'
I .

:
.

- -

.'

-.• " ..
, ;�_. F

estabelecem os artigos 84 e! lVIOACIn IGUATÉMI DA,.\·!lil._.
_'

.... POLtBIOe·�VILÃ_86 do já aludido Regula- , SILVEIRA lU"

m�,to�al'a que se não ale- DELCIDES �LíMACO DA:
,I OLINDi��L�ÜLLER,

gue' ignorância dêste ato, SILVEIRA ,. Têm o prazer. de partici-
mando qUi se publique êste Têm o prazer de partici�

I
par aos paréntes e pessôàs

I Edital em duas edições su- par aos parentes e pessôas ,de sll;as relações o �ontrato
cessivas ,dos diários locais de suas relações o contrato de casamento de sua fjlha
"O E'stado" e "A Gazeta" e de casamento de seu filh0, Eliete ·com o Snr. Delcir

que se afiXe vários exem- Delcir corri. a srta. Eliete, Iguatemi da Silveira.
pIares dêste nós locais mais Maria Ávila. /' I

.

publicados dos portos' do Es- DELCIR e ELlETE
tado de Santa Catarina. confirman
\ CapitaJilia dos Portos 'do
Estado de Santa Catarina,
em Florianópolis, em 16 de

de�el�b�u��º�95tereira de Negocio de Ocasião
Mello Vende-se um prédio na Rua Felipe Schmidt, Centro.

Capitão-de-Mar-e-Guerra Tratar à Rua Felipe Schmidt TIr. 7.

E D I T A L
.

- Capitão dos Portos.
\Represe,nlação

A Diretoria do Lira Tenis Clube leva ao conh,.ecimen- C'H:A'V'EIRO Fabricante de modernos cinzeiros metálicos e piteira"
to dos senhores Associados que resolveu: I - ,l)rocura representantes, por conta própria, em: tôdas as ci-

}.l�) Solicitar de todos os senhores associados, em dé-
I

.Perd.eu-se um chaveiro. dades do país. Resposta cOIu referências compl.'�tas para

�ito com a _Tesouraria, a atualizarem. as suas. mensali�a;- t,. Pede-se á
. pess?a (��e_ 0, �ua 7 de Setembro, J35 :--. 2° - Rio de ·Janeiro; 'D. -F. -

L'.es ou anUIdades, sob pena de-ser v�daJlª A,_,_@trarla- na··"en'0o.utt'oU 'a;''fme'Zi! d�e entre- .'.

s-édé s'O'Cial ;_. �
-"",,�--"�".-"'<

"-- ':"'_' �- '.

! gar na Avenida Hercílio ;.......M....�..-..-.,;.•.:.....w..........· ......-..-...................-.-.........-..-..........-..�............

2.°) Aos associados com mais de 3 '(três) meses de Luz, '66, ou na Rua' Major BORDADOS A MA-Oaos cuid3jdo�. da parteira el. atrazo, a. Diretoria concede o ·prazo de 10 (dez) dias pa- ; Costa, 64, que será gratifi- .

MarIa Gulinelli que, na noite � ra liqllidarém seus débitos, sob pena de exclusão, con- cado. Errsina-se na Rua Feliciano Nunes Pires IZ .

de .se,xta-feira, com a assis- forme preceituam 02 Estatutos no seu art. 32 § 10:; ,/

tência do dr. Fagundes, mé- 30.) Outrosim, Comunica que a Tesouraria atenderá
clico ali de plantão, assisti-. diariamente no horário das 14 ás 17,00 horas a todüs os

ram a "çlelivrance". Para sur- 81'S. associados que desejarem informações, por intermé
presa de todos, a dona Cego- dio do Diretor 'da Tesouraria, ou a toda hqra com .0' co

nha, sempre brincalhona, em brador do Clube, sr. Getúiio Zomer.
vez de um "baby" trouxe Fpolis, 18 de Dezembro de 1955.
três. O prirheiro' nasceu às A DIRETORIA
23,25 e pesava 1.900 gramas. DIVORCIO
O segundo,.o mais forte, Ílas-, �ed8·r'aç·a-o.' d'as Is'.oc·la,I,!o-e.s RlralS�' . E novo' casamento no Mé-
c'eu as 23,50' e pesa<va 2.5540 r G " .

gramas. Finalmente o tercei- d'o Estado d,8 S·8·.I·ta· �at'o_,r'l,oa "
Xi��fo�mações grátis..

ro, com 2.190 gramas, nasceu " U

aos 25 minutos de sábado. ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA Referências de assuntos
p 'e 2a _ CONVOC.�GõES

' terminados satisfatoriamen-

De acordo c�m os arts. 27, 28 e 33 dos Estatutos, sã'o te.

convocados os senhor� membros, da Assembléia Geral Trav. do Ouvidor, 36-2°-8/
da Federacão das Associacões Rurais do Estado de San- '·25 - RIO DE JANEIRO.

ta Catarini, a se reunirem' nesta capital, pal:a a segUinte V' dordem do dia:
. eo. e - se

li» - Discutir e votar o relatório do Presiliente,
bem como o parecer da Comissão Fiscal re::
lativo as contas do último exercício.
Eleger o terço dos imembrus do Conselho De-
liberativo.

'

Discutir e deliberar sôbre qualquer ássun.to
de interesse da Federação e da Classe; den).
tro da lei e dos Estatutos. Rua Francisco TolenLinl

Fica marcado o dia 11 .de janeiro de 1956, as' 9 110- ou Fone 3802.
ras; na séde da Federação, na rua Aristides Lobo s/n,
r,esta capital, entendendo-se' caso não haja número, a

V dAssembléia se realizará em segun�a convocacão com en e -5'a _
Convidam-se as famílias de Florianópolis para as-

qualquer numero de delegados'- presentes, no dia 16 as

.

.

-

.

. � s!stirem, no dia 16 do corrente, às '20 horas, no 1° andar
mesmas horas e no mesmo local.

'I
1 Cofre e 1 Registradora da casa Hoepcke, secção de presentes, á rua' F�lipe Sch-

I Florianópolis, 10 de dezembro de 1,955. ver e tratar a rua Conse-, midt, a inauguração da Exposição d� Mesas para (l) seu

CIÓdorico Moreira ,lheiro Mafra 40 com Sadí. ,dia de Natal.

Parti�i;�'Cão ElJII'lSSO Florinópolis tld�.
Hélio Prazeres e Dalva Telemberg Prazeres parti- 4

cipam aos parentes e pessoas de suas relações o nasci
mento de seü primogênito MAURíCIO, ocorrido dia 15
do corrente na Maternidade Dr. Carlos Correa.

o ESTADO
.---'--�-- ---- -------"--�------------------------------

Florianópolis, Quarta-feira 21 d.e Dezembl'o de 1955

MUSEU HISTÓRICO E 'DIPLOMÁTICO
Criado· no Itamaratí para -gua'rda e

. "

exposlçãe pública�';
RIO, 19 (v. Ar) - O Pre-.i que preservasse Ó l,x.tri:l)-ônio

sidente da República criou o
"

do Itamaratí, mas graças à

Museu Histórico e Díplomáti- iniciativa do Emb.uxador Jn-:
co do ltamaratí; no Ministé- se Carros "de Ma,ç�,do Sou.rt's

rio das Relações Exteriores, concreti:;;:ou,-;:,e' ont�!l1 aqueí,
para guarda .� exposição pa- �l!:hó �nseio da di!}lomac!a
blíca de móveis, objetos,. al- brasileira. .

faias e documentes de valor 'O museu funcionaria . TI:;

hístórtco, �iu'tístic6 ou. diplo- velho prédio, onde pouco' a

mátjco existentes na nossa pouco seriam recuparadas e

Chancelaria, ou nne venham restauradas as salas ora des-
-------. -.-. -----.

a ser incorporados áque.e Mii tmudas ao 'Gabinete do Mi-'

MANOBRAS ATOMICAS nrstérío. '{ nístre de Estado. Para me-

I O Palácio Itamarat., csns- lhor dar ft conhecer ao pú-

Iri nta e dois soldados mortes truído para restdeucía dos blico brasileiro os objetos qutl
.

, Condes do mesmo Dome e que estão .sob a guarda ou. Itama-
'New York, 19 (U. PJ - atômicas' estratéglcas � tátí- ficou concluido em )1�55 exa- rati, será publicada, em futu

Trinta e dois soldados e. of�_1 caso As manobras terminaram tamente há um século, por- ro próximo, uma breve hís

ciais morreram durante as ante-ontem, à noite peja vi- tanto, possui um patrimônio tória da veneranda casa de

grandes manobras atômícns tória. das forças defensivas. de alto valor. Com a idéia, de autoria do acadêmico Gusta-

ele "Sagebruon", que acabam Quinze soldados mcrreram resguardar: êsse importante vo Barrnso:' :" '

de se realizar em l"ürt Polk, em consequencia de acidentes acervo histórico e há muito se I Está' errr êstudos,' presente
na Louisiania.

, provocados por veícuíos mlli- projetava a criação de um i mente, a" regutamentação do

Tomaram part s 140.000' ho- tares: caminhões, autos ou 'I museu devidamente r.paré-I Museu Históri,c.) e D�plomáti-
. mens do Exército. tankas. Sete outros foram ví- lhado para permitir a exposi-l co do Itatmar�:tí, que seria

Essas manobras, as mais tima� de aci�e�tes r:�\Usados, ção pública. A prinr.ipio, pen: I dir�gido. por uma. das figuras

importantes depois (lo fim-da por VIaturas CIV1S. DOIS solda- 'sou-se apenas em uma leí mais representativas da nos-

última guerra, começaram há dos afogaram-se e Job mor-
'

-

s-a carreira dtplomátlca..
mais ou menos três s�1nanas. reram num desastre de helí- 1

--:::- ---_- __ o • •

Trata�à-se para as tropa" .coptero. As outras mortes ro- .

Comlss'a-o Nacl'onal da listAria'
amtgas çj'e repelir um ataque Iram provocad.as por um raio ;.' .

.' .

" : ,U'.,
aéreo e terreatre do inimigo, ou por enfermidades erôntv , . Secção ·de S•.Cata,rina
que estava apoiado pur armUE caso

.

.
I

Os Delegados da Comissão" Nacional de Histó-

-SANGUENOL:
TôNICO DOS CONVALESCENTES.
TôNICO DOS DESNUTRIDOS

contém excelentes ele;"entos tônicos:
Fósforo, Cólcio, Arseniato e Vanadato

de sódio.
I

'05 PÁLIDOS, DEPAUPERADOS,
E 5 G O T A DOS, MÃES QUE
CRIAM, MAGROS. CRIANÇAS
RAQUITICAS, receberõo a toni

ficac;:ão geral do organismo. com D

----ASSOCIACAO DOS .SERVIDORES
., f >

)

POBLlCOS DE SANTA CATARINA
ASSEMBLÉIA GERAI. ORDINÁRIA

Na forma do disposto nos artigos 23 e 24 dos Estatutos

convoco 'todos os ass'ociadós desta sociedade para a Assem':
bléia Geral Ordinária a reunir'-se no próximo dia' 2 de ja
neiro, na sede social da. Associação dos Servidores Públicos,
sito à Rua Trajano, 37, com a seguinte ordem do dia:

.

1°) Deliberar sôbre as contas e rellitorios d-a Diretoria

referente ao· exercício de 1955;
2°) Eleger o Conselho Diretor e a Diretoria Executiva

para o exercicio de 1956/1957.
De acôrdo com o artig-o 96 os candidatos serão obriga

dos a inscreverem-se na Secretaria até (lO) dez dias antes

do pleito, na forma dos Estatutos.
FlorianópolÍs, 13 de 'Del!lembro de 1955.

Antônio Matheus Krugel'
Presidente do Conselho Dire

tor �a AssOciaçã-o dos Servi
dores Públicos .

SÃO PAULO, 19 (V. A.) -

.

Antônio de Morais, Cândido.

de 29 anos, humilde funcio·

nário braçal da Estrada' de

Ferro Santos a Jundiaí, resi
dente em Pirituba e sua es-

.

posa Aparecid,a de �orais, de
24 anos, apesar de casados
há mais de sete anos tinham

sàmente um filho, já agora
com cinco anos. Ele, empre
gado na conservação d'e leito

na ferrovia, onde trabalha, e

ela, lavando roupa para fora
a fim de auxiliar o marido,
iam controlando as despesas,

. sempre' superiores à rec'eita

'-.
- do casal. D. Cegonha, se1'!1pre
,rbr;incalhona, resolveu ma_�s
uma vez visitar o casal e An

tônio valeu-se da Caixa Be

neficente da EFSJ, a fim de

internar a esposa na Mater

nidade Condessa Filomena
Matàrazzo. Uma vez ali Apa
recida Morais foi entregue

Conversando com d. Apl1re-'
cida Morais, 'esta fez, por

nosso intermédio, um apelo
às pessoas de bom coração
para que a auxiliem, pois a

gora com o aumento impre-'
visto da família, maiores se

rão as dificuldades que terão

ela e o esposo.

Associação Irmão Joaquim
CONSULTóRIO PREVENTIVO DO CANCER FEMININO

(da Maternid&de Dr. Carlos Corrêa, em colaboração
com a Campanha contra o Câncer da Assoe. Cato

Medicina)

Exames sistematizados do útero, O'vários, trompas,
órgãos geniais externos e\ seios, para diagnóstioo e tra
tamento --;: o mais precoce possível\" do câncer femi
nino .

.

COLPOSCOPIA - CITOLOGIA EXFOLIATIVA (Papa
nicolaolll - EXAMES CLINICO E HISTOPATOLóGICO

(biópsia) - RAIOS X.

,Funciona todas as quartas-feiras, no período
das 8 às 12 horas, na Maternidade Dr. Carlos

Corrêa, à Avenida Hercílio Luz.

O CANCER TRATADO A TEMPO É UMA DOENÇA
,

.CURAV'EL
Faça-se'examinar ao menó� uma vez por ano

HOSPITAL EVANGÉLICO DE FLORIANóPOLIS
ASSEMBLÉIA GERAL

Ficam convocàdos todos oS sócios efetivos para eleição
do Conselho Diretor da Assdciação Evangélica BeNeficente
de ASsistência Social, Ol'ganizadora do HOSPITAL EVAN-

GÉLICO.
'

.

A Assembléia será realizada no Salão Social da Igreja
Presbiteri'na à Rua Visconde de duro Preto, 67; dia 26 de

Dezembro, às 19,30 horas, elU la, convocação, ou às 20 ·ho

ras, ,em 2a. convocação, nos têrmos do pai'lÍgrafo úniCo do

art. 23 do Estatuto Social.
Flocianópolis, 16 de Dezembro' de 1955.

/

João Emerit'k d� Souza

Presid�nte

I

uma de seu primeiro matrí- certa ocasião:
Iuônio,' e outra do terceiro. "Apesar. de toda na,

Quando os nazistas invadi- vlveu uma vida normal tran

ram. a Europa, em ·1940, DO-1 quíla e sem perturbaçoea'ó-

rothy lá vivia.,I?edi�ou-seen- ,

-

Academia· M. de Agulhas Negras
De. urdem do Exmo Sr. General Comandante desta

Guarnição, levo ao conhecimento dos candidatos abaixo
relacionados, que devem comparecer, com a maior brevida

de possível, no 'Quartel Genéral do I D/5a, para.' tratarem
de Assuntos do seu interesse.

1 - Emygdio Geraldo Sada
2 - Guído Kleis
3 - Guida Schreiner Pereira

AYRTON CAPEI.A - Cap. Ajudante Geral

Flori,anó.polis,;14 de Dezembro de 1955
--�-----

ria abaixo assinados, na forma dos Estatutos da

al�dida Comissão, con,Vocam, aos que aderiram ,à

Entidade, de acôrdo com as' éirculares expedidas�
par·a uma Assembléia Geral, dia 7 (sete) de �aneiro
vindouro, às 16 (dezesseis) horas, na Casa de San

ta Catarina, visando:
a) _. Instalação'da Secção R-egional da Comissão

Nacional de História;
b) - Discussão e aprovação do . Regimento da

Secção;
c) - Eleição dos órgãos diretores.

FlorianÓpolis, 10 de dezembro de 1955.
I

Carlos da Costa·Pel'eira
Walter F. Piazza

LIRA TENIS CLUBE

Vende-se a casa da Aveni
da Hercilio Luz' 183, infor
maçõles no mesmo local.

Cerâmica Aurora Limitada, sucessora da Sociedade In�

dustrial')e Comercial Aurora Ltda., est'abelecida cem Caneli

nha, município de Tijucas, comunica que foi extraviado o
.

talão de depósito n. 19, de 23 de novembro de 1953, em Co
Letoria Federal de Tijucas, na importância de' Cr$ 5.000,0'0,
dePositados para recorrer ao ip Conselho de Contribuintes;
da multa que lhes foi imposta pela D�gacia Regional do
Imposto de Renda .

Canelinha, 18 de novembro de 1955.
CERAMICA AURORA LIMITADA /.

VENDE-SE
U

..

I'
!

ma blclc eta nova, ralO n;- 26. Marca MONARK.
Preço Cr$ 3..200,00. - .Tratar com o Capitão'

PaulQ Sarni.
.

lTende-se -uma PTaina de
3 (três) taces para benefi
ciamento de niadei'ra. Fabri
cação Alemã, ao preço de
Cr$ 35.000,00.
Ver e tratar em Oliveira

Martins & Gia.

-

METAL USADO
. .

Compra-se bronze, metal usado ou cobre em qual
quer quantida'de. Os interessados deverão dirigir-se ao"
Comandol do 1)0 'Distrito Naval das 9 às 12 e das 14 às 17.

Dê um D_OVO sen.ido ao
seu Nafal

'1ransporfe de carga·s em geral entre

.,

.

FlORIA.NÓROLlS,' '·CURJII'BA E S�Q C'PAULO.l
-�:

. 'Participa,ÇãO-
Ten. Amaury Silva e Alba Neuza Barreiros Silvá

têm o prazer de participar aos parentes e amigos o h'as,,:·
cimento de seu filho .Roberto Henrique, ocorrid'o no

dia 12 do corrente mês na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.
Florianópolis 17-XII-55.

EXAMES DE ADMiSSãO

�.mGUS·Dia'J'AII J: P_IlANI:NTES� CABBOS PJI,c)P&IOII
.

.

�
.

.

/

'".

-",'f��(i:!' ,'"
llA'I'IUZ: I'LOIUAllfOPOUa ,I'ILIA�: CUlU'l'Dla
'.

"crUól1o:
Rua Padre Ro�· 60 ,- Tento

Depoalto:
- ,Rua Conselheiro Mafra D, 1.1

rOD": 20M - :usa,
eaSu: :pOl'al, fSI
:bd. TeleJfáflco:

. $aDd1l&de'e Tranapolta
-o-

�� 81.0 PAULO

YllcQDde do RJo,}�raDco
..

Ayenlc1a ao ..uao 11881'78
(R2/11>

Telefone: 1'1-10-'1
"

\ .

\

O Curso Partjcúlar "São José" da: Prof.essôra -Maria
J\lIadalena de Moura Ferro manterá durante as férias."

O PREPARATÓRtO
aos Exames de Admis'�ão ao 'ginásio

Início das Aulas:' ... � : '. 2 de Janeiro de 1956
Horário ..... , .. '...... . das 14 ás 17 horas

«exceto aos sábados)
Outras informaçõ'es . � .. Rui'> Saldaphl_l; .MJ1!'.i.nho 24

"

.lDdereço Telelfátlco
BanUdra e;.-Tran.pol1l

8io Paulo - 'Capttal t- 81:-.
• ..

, >'BJldereço Teleirit1co:,"
sandr&dê e TranspoUa

1
• -4- "

J _... '}-- ."

(,,"ela DtI lU••• laDeIr..... Bel.;H,rt_D'. e...", tt�f.f. DI*'.' .M
\ .

' ,

Ia.h'" .... !�.r'" "c__...11ft EDU'0.... 8tA.)
c·='-""''----'--'c_·_·__ -'--._._._. -' • .,-.__ .,. ._,----'_ --------....
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NOVA PONTE INTERNACIONAL NA Reunião
-

de Pre,feitos "e Deputados noFRONTEIRA URUGUAIA
a outros veículos�e com ala- Em Tabatio .. I" Congresso de Prefeitos·" Deputados
�e�:ti�:�::n�ed;�!�:�tes à 1 .. " ,'. .: Osmar Cunba, convidado aspetl'al
inauguração o conselheiro Á idéia"foi lançada Pelo na retem ainda .séríos pro- sanga, sr. ,Santelmo Borba, vra o sr, Ado Faraco, pref'aí- nístracores, especial inte-
nacional uruguaio dr. Zoilo Rvdo. Cônego Agenor Neves blemas, que estãoa merecar . de Sombrio, sr. José Marcosi,. to eleito de Criciuma, que in- rêsse, porquanto, na órbita
Ghelle, o embaixador brasi- Marques e pelo sr. Ado Fa- imediata solução. O crsscí- de Turvo, 'sr. Pedro Bitten- terpretou o pensamento dos da organização, pública, a

leiro César Berenguer e vá- .raco: congregar os prefeitos, menta da população dos mu-
I court, de Imaruí," sr, Walmor seus colegas, dizendo de sua inferioridade' da comuna é

rias peraonalidades destaca-I e deputados do Sul Catari- nieipios do sul, traz consigo I Oliveira, de Laguna, sr. Vidal satisfação ao verificar que patente.
das do Rio Grande do Sul. . nense, formando uma frente outras reivindicações de 01'- Pereira Alves, de Orleães, sr, à sua idéia era uma agrada- Em Aguas Mornas

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

'

.

dem social e material. O es- Osní Pereira, de Jaguaruna e vel realidade. Tambem no A' noite de sábado, b sr.

umc.a p�ra pugnar. pelos, }l- forço: conjugado de todos os deputados 011ce Caldas e mesmo sentido' se manifesta- I Ceska, proprietário da esta
tos m��I��ses daquela. PIO,S-, .que .representam o pov� do PaulO Pteiss. Participaram ram o Prefeito Osmar Cunha: ção de :Aguas Mornas ofere

I pera Iegmo. O movlmen�o sul de -Santa Qat,al:ina� Será, aindEl; da reunião os srs. dr. I
e os deputados. Paulo Preiss '

ceu um jantar aos membros
encontrou, desd_e cedo, a�ml- u_m. elemento mais precioso Dib' Oharsm, Jobel Sampaio e Olice Cáidas.

. I da reuníão preparatória do
ravel r��ercussao n?s. Clrc�- do que uma outra 'Voz isola- Cardoso, Osvaldo Meira e O temário dot.o Congresso, 1.0 Congresso Sul Catarínen
los politícos e adlmmstra�l- da. Nas Prefeitu:as, nas Oã- Rubens Lange, que integra- 'Sul Catarinense de Prefeitos I

se de Prefeitos e Deputados.
vos do nosso Estado. E nao rriadas Municipais e nas As- vam a delegação da Capital e Deputados é de grande 0- O recanto é de confortáveís
poderia ser de outra forma, bléí E tdI'

'

- ,- ,--, &em eras .s a ua 1 havera, do Estado e mais o Cônego portunidade, uma vez que instalações, atraindo sempre
Florianópo'lis, Quarta-feira 21 de Dezembro de 1955 porquanto a rica zona suli .

di f' ld
'"

_______________________________'_'-.---�-._
-

PMas�� �e�umaaml �- Apnoc.N�es MM��. s&�dhcutid�aqnn�sde a �e�� d� v�����
,\ de mais íntima entre Prefeí- relevância para 0.5 muruci- Constroe-se, atua I m e n t e

Foi discutido e aprovado. o '

tos, V�readores e Deputados, pios, relacionados com os maia- um prédió em Águas'
- - ante-projeto., de' autoria do Ique .nao pouparao forças no Poderes Estadual e Federal. I M,ornas, para atender a

t 1 Deputado Olice Caldas, do
sen Ido de traba har, em " Queremos nos congratular I quantos ali acorrem para

t I 1 1 Regimento Interno do 1.0 I
conjun .o, pe o Su co Esta- com a feliz iniciativa, certos' um período de férias. E vale

Congresso Sul Catarinense '

do. de que o 1° üongresso Sul à psna, pois, -a água tem
de 'Prefeitos e DeputadOS, a .

�

A Reunião preliminar realizar-se de 5 a 10 de feve-
Catarinense de Prefeitos e características das melhores

. So'b a p'I'esl'de'ncI'a, do 's' r'.'Os- . Deputados, si não for des-! de todo o Brasil."
reiro do ano vindouro na CI- .

I

J
'

1 t d
vírtuado de suas vérdadsíraa Agradecendo a recepção

r
'

d Id
•

u· t· t E t· �
mar Cunha, preste en e a dade deTUbarão.)

Y

ar 8 a ,. a um Jovem espor 'IS a n DSl8sma o
. . finalidades" írá: se constituir prestada, f'álou o dr. DI'b

1'1
"

-

'.
.

,Associação Braslleíra de Mu- Foi aclamado Presidente '

, num êxito 's,em precedentes, Cherem, Procurador da ·Pre-

.. qoerla lazer o��seg'DlÍdo gool Quando foi acidentado ����:�� �e��ei���r,d�aF��;�� �����:i:�ã� ���cu��dde��� já que os problemas dos rnu- feitura de Florianópolis, ou-

Lamentável acidente, que Caridade desta Capital, onde panhamento, teve lugar no â�, sábado, na cidade de u- Sal e.·s , eleito recentemente nicípios estão na 'ordem do vindo-se após os srs. Walde

causou funda impressão a .todos os, esforços médicos dia 17, segunda-feira, às .... r�ssanga, a reunião prelímí- prefeito da cidade de Tuba- dia, requerendo, dos, admí- mar Sales e Osmar Cunha.

quantos o assistiram, ocorreu foram baldados, raee a rup- 16,30 horas, saindo o féretro, n�r, qu-e iria traçar as dire- rão, o qual, em rápidas pa-
,--------'----,- ---

Domingo último, em Santo tura da bexiga, que lhe OCa- para o 'Cemitério de Coquei-' tpizes do esplêndido 'e,opor� lavras, disse da .satisfação Reunião des Deleg'a.�'o.-ésAmaro, quando se r-ealizava síonou a morte. .tos, onde residira, notando-', tuno movimento."
,

que terá em acolher conclave
uma partídahe foot-ball, en- O inditoso jovem, muito se inúine1-as coroas com

Sig-.,
Nótamos entre os' presen-

.

que, efetivamente,. promete Latin,O ..Amer.·C8naS;" ..... '

.tre aS equipes do "Pilásio F. estimado naquela localidade nificativas homenagens. tes: Sr. Valdemar Sales, pre- perspectivàs magnificas. �

C.", de OoqueiroS_, e o '�IJ:.lde- e nesta Capital, onde desem- O, ESTADO apresenta à
I feito eleito de Tubarão, sr. Ligeiras Impress'ões na "OUN - '"'.' •. t2,3, -_C] /

pendente S. C.", locaL penháva as funções de Pra", exma. família enlutada suas I Ado Faraco, de GrIciuma, sr. Ao final da reuni'ão prepa- -

O jovem Natércia Araújo, cista da Firma Meyei: & Cia., sentidas condolências. Américo Cadorin, de ,Urus- ratória, fizeram uso da pala- NAÇõES UNIDAS, 20 (U. t:...mbéd1, um precedente pe-

que completára 20 anos a 16' éra filho da sra. Maria Araú- ,. J"J'IiJ". - - - - - - .............._.... P.) - As delegações latino- l igoso para o ftituro.

do corrente, éra um dos J;Ilais jo, viÚva do sr. Antonio Con� .M.M···-E··
..

-.Il....,..x�
..

p··
..
·
..

�o�...·s�
...

··i···ç·-·-·-a-;:;·-o·-·······
..

.._-d�e.··········
...

P·
....

-I·'-'n t-·, ·u··-r a"� americanas e as delegações De qualquer' 'manei-ra, o

entusiasmados no gramado. rado de Araújo, residente à do Commonwealth reuni- Conselhq de S,egurança de-

Transcorrera a primeira fase Praia de Itaguaçú,,' naquele eam-Se esta manhã na sede verá ser ampliado com a ad-

sem que a vitória sorrisse aos distrito, sendo . irmão ,das da ONU a fim de ,discutir'à inissão de novos membros à

. contendores, Iniciado <> se- sras. Edilia Araújo, esposa do Nilo Dias e Aldo 8eck apres,entar-se-ão "leição de um membro não- ONU, declaram êsses meios.

gundo tempo, coube a Na- sr, Gerson Demaria, comer- permanente para o Conse- Será, então, mais fácil para

tércio, em bonito shoot, abrir ciário; Edite Araújo Cecheto,
com. �5' quad'ro's"".- A'm' an'ha-, a, I'na'uguraça�o

�ho de Segurança, na eleição a Asia ser ali representada
a contagem da tarde, quan- esposa do sr. Vitorio Ceche- Que ocupará terça-feira a de maneira que sobreponha
do dec.orridos 12 minutos. to, funcionário da Prefeitura (,itima sessão da Assem- à sua I importância na ONU.

Aos 20 minutos récêbeu óti-- MunIcipal desta C;lpital; E- oléia. Não haverá mais razão, en-

mo passe que queria aprovei- demir Araújo, Inspetor Esco- Apesar das prevenções tão, para que o lugar de

tai para o selgundo tento, lar em Timbó; srta. Eloí que subsistem, pârece que o '!,embro não-permanente re-

sendo infeliz. Perdendo a bo- Araújo, funcionária do . .Jar- acôrdo que· fracassara na s<;;rva,do à Europa oriental

la, foi, em vertiginosa car- dim de Infancia "Murilo última sexta-feira tem gran- sPja tão ardorosamente dis-

rei1'a, se p'reeipitar sobre' Q Braga" e Professóra do/GrU- des probabilidades de vitó- putad'o por um candidato a-

.... arame solidamente est'endiçlo po Escolar "Presidente Ro- da agora. Consiste êsse a- siático.

'e� volta do campo, cíl-1ndo osevelt" de Coqueiros; J·osé :;ôrdo em dividir em dois

em estado de coma. Socorri- Araújs>, funcionári0 da Sima; p�ríodos iguais o mandato

do e levado para uma :Far- e do menor -Joél Conrado de de clois anos do Estado que

lÚácia próxima aí foi'

aten-I_Araújo,
·estudante. será eleito membro-não-per-' . CONTRABANDO

dido pelo SAMDU que o te- O sepultamento dó indito-' manent� do Conselho. A lu- ALEGRETE, 20 '(V. A)

moveu" para o Hospital 'de sO jovem, oom grande acom� ,> 1,!'oslávia ocuparia o l'ugar A "Gazeta de ,Alegreté no-

...........�•..•••�....••••...•$........... \
110 primeiro ano' e as Fili- tici-o.u que foi apreendido

., pJnas no segundo ano.
• neste MUl1icípiÇ>, um lote

'

d�
Os defensores desS'a sofu- trezentos capões, proceden

,��o opinarri, que não existe tes do Uruguai, destinados' à
outro meio de resolver o Prefeitura 10ca-1; que os abJ.
problema. Trinta e cinco teria para suprir o consumo
turnos de escl:utínio não da 'carne n'esta cidade. A PrOl':
conseguiram, até agora, fa- feitura Municipal assumiu' o
zer desempatar, a Iugoslávia ato de responsabilidade do
e as Filipinas, Opinam, contrabando, ficando o mes

ig,ualmente, que o processo I mo apreendido.' para OS de
qngerido não é, contrário à vidas fins, após ter sido' la
Carta e que não constitui, vrado o respectivo ato.

.

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

•
r

MONTEVIDEU, 20 (U.
P.) - Inaugurou-se a ponte
internacional brasileiro
uruguaia, sôbre o rio Cua
rein, em frente à cidade
uruguaia de Bella Unión.
Trata-se da readaptação de
uma velha ponte ferroviária
ampliada para dar passagem

,INDEPENDENCIA DO SUDÃO'
LONDRES, 20 (U. PJ _ A l'esoluç(ió se torne efetiva Iri

Inglaterra, deu aprovação 0- glaterra 'e Egito governaram

ficia! à declaração de inde- o Sudão, em conjunto, desde
pendencia do, SUdão, ·procla- 1899. Poucas horas antes e!ll
mada pelo Parlamento sUda,_1 .

nês. Um porta-voz do Minis-I Kartum, 'o Parlamento su

tério do Exterior declarou que, danês aprovou o pIaria an

a Inglaterra já estava em glo-egípcio para um plebis�
consultas com· o govern-o cíto e uma resolução em que

egípcia a respeito das medi- é proclamada a Rep{lbliea do

das necessárias para que a S-udão_.
, I. I .

� .-..•..: _.-_ -- __.

Mesa com 4 cadeiras, incluindo
CEIA
CHAMPAGNE

,�t-'

o CLICHW AéI�lE' UMA PAISAJ1EM DA ILHA,
I
TRABALHO DÉ NILO DI�S

:
.

'-
. :�\. "'i ,'.

, \

Nilo Dias e Aldo Beck, são teriores, receberã.o OS mais inúm�r,as pers'ona I i d adie s

já dois nomes .êonsagrados ca1.01·o'sO.s aplausos. ,'. "1 convidact-as especi�lrng�te..
na subltme arte' da Pintura pára () pintor NIlo Dihs' es- E o Povo de FlorianópoÚs
e sobejamente conhecidos ta apres�ntaçãq constituirá.a terá, mais u.ma'· .ve� ;l gran
nos meios culturais de Sari� sl:lá J}V 'exposição: Ao todo' de satisf�ç�o de apreciar o

ta catarin� e do Brasil. estatao expostos 55 quadros l,valor al:t.lstlCO· desses dois-

Amanhã, 5a. feira, às 14 com paisagens, natureza notáveis' :conterrâneos.
horas,_ Os dois consagrados morta, retratos e desenhos. O' ESTADO agradece o

arti-stás do pincél inaugurá:' O áto inaUlgural terá a çonvite com ,que foi distin
Tão em um Salão à Ru;t T�- presença de altas Autorida- guido e estará presente ao

radentes nr: 8, nesta Capital, d'es Civis 'e Militares além de áto inaugural.
uma 'oportuna exposi�ão de

'pintura, brindando a cultura
de nossa Çapital com fi apre

sentação -de belíssimos qua
dros que, como (las vezes an-'

_.C,...o.-.o....C)._,,':S

·DR. TULIO MACEDO
. Entre -os n�V03 médicos
formados pela. li'aculdade ele

Medicina \da Universidad'e do

3 - Colaborar para o engrandecimento da ci
- idade é dever de todo o cidadão. Faça a inscrição

de seus
-

imóveis na Prefeitura ou no Posto Fiscal
\

do Estreito ,e estará colaborando com o Censo Imo-

biliário que trará inúmeros benefícios para o Mu�

nicípio.
Qualquer informação poderá ser solicitada pe-

lo telefone 3.042.
:t

I .\

Cr$1'.OOO,OO
Reservas na portaria do hoteL'

.

pagas no ato.
..;....--_......_-,----------------- ._. ---

�--,�------�--------------��--- �,----

"

"REVElllON"
._.... _ ._....- ......._._.....-"".....-.-...........*w!*w'*_-....-

• �----� - no-

ESCRITOR CATARINENS,E TRADUZIDO
PARA O ESPANHOL

''lUX''

Foi assinado ,ôntem, �estai apa-recer no primeirp semes- Paraná,. destaca-se o nosso

Capital,'o' contrato para a' tre do ano entrante, em Bue;- jovem contetrfLneo dr. TULIO

edÍcãó espanhola do UVl'O. nos-Aire�. _

'
CESAR . �E ,MACEDO, 'filho

"CULTURA E FOLCLORE?', I 4pres'�ntamos os mais sin- do sr.'Octacilio Macedo, .pres

de. autoria do nosso colabo- e�rà� cumprimentos ao Egas timoso Presidente do Direto

radar Dr. Oswaldo R. Cabral, Godmho, nosso colaborador, rio do PartÍdo Social' Üemo

obra:! que rec'eheu da crítica pelo ,sucesso. da sua obra e erático e p'essôa muito rela

nacional e
' estrangeir� os pela circunstância de ser um, cionada em Rio do Sul e

'mais 'francos' elogios e ,é_ hoje dos poucos autores brasilei�
I
neste Estado. "

reputa,d� fundaI,ne�tal no es- ros. traduzidos para outro I A solenidade de formatura

'tudo� 'da .referida ciência;' idioma em voiume completo. teve inídb, no dia 17 quandO
cumprindo-s·e assim o vaticí., ..........--"'>('w.�...- .... às 8,30 horas realizou-s'e 'so
nio de tâmara Cascúdo que ARQUITETO

a

PEDRO ·lene missa em ação de úa-,
afirmo\! ser uma obra "que cas na Catedral Metropolita.-

I

" nasceu ciássica'�. .,
SARAIV;A �a e às 20 horas um Culto I

)

A 'ediçãJo cast(llhana apa- Folgamos imensamente em solene em Ação de qraças
. rec�rá na Argentina, lançada registar a colaçao de gráu, na Igreja Presbiteriana Inde

,pela EDITORIAL RAIGÃL, a dia 19 do corrente, pela Fa- pendente à ·Rua do Ro;ário" "'.

mais importante Casa editol'� culdade de Arquitetura da na ;visinha Capital parana-, '1·

do país visinho, figurando Tradicional Univer s i d a d e ense. .

como a primeira obra, brasi-. Mackenzie, de São Paulo, 'do

leil'a incluida )1a coleção Bi- nosso prezadp e distinto con- Dia 18 na Sociedade Tha- PARIS, 20 (V. A.) ,_ Foi e o Governo de Vichy, a mo-

büoteca. Americana de Fol- terrâneo sr. Pedro Paulo de lIa, naqdela mesma capital, 'I con'ferida a Cruz de Guerra, ça e sua mãe regressaram 'à

�lqre, dirigida por Tobias Ro- Mello Saraiva, uma das mais realizou-se a s?lenidade de I a tí�uloyóstu�o, a uma, n10-': �nglaterra. Lá, PQll:ém, logo,
\ \dI' bélas expressões da cultura Colacão de Grau dos novos ca mglesa, DIana Rowden, Diana se alistou na "WAAF"

semberg, um os_ ummares -

qllal's o' p'01' servic,.os, prestados à e f.oi voluntária para mis-
sui-americano.g da demopsi- moça de Santa Catarina. médico�, I�ntre os

,

'1'
- I 'O ESTADO deseja ao ilus- nosso dlstmto conterranto, a França. Em 1940, em plena sões na França. Dentro de

c�;����o de nosso cont�rrâ- tre Arquiteto os mais sinceo-', que'm felicitamos. com o� me- I
.

.:.,'
, algun:s meses, caiu prisionei

neo foi traduzido, pelo Prof. ros votos de �felicidades e
i lhor�s votos de, prospendade gue:ra,. Dlflna e· :;�.� !pae, . se ra�.dos nazista;;. Cons'eguiu

Davi Daoud, Assistente da-Iprosperidades
na caJ11'eira I

na VIda que .�braço�l,.t{)rnan-. dedlF�lam, na �_elol�O bor?�� êv'ádir-se mas, novamente

1

t'"
p ca' _ que abra"çou

se congratulan-', do-a jum sacerdoclo para lesa, ,a:.t�atar os

fe,rld,OS
CIVIS presa; foi internada no

cam-Ique e mes re que ocu a a , II '. . .

I.. ---,.

,'1 b" p'o' dê
. cônéént�acão nazista'

tedra de Folclore da Univer- do consigo e com oS da ex�, malDI' Igla-na do Povo Cata-
I
e m�h,\a�.es ..

Ao .se I,;e e rar o .

��"'"'�"". sidade' d TUQuman, devendo ma .. fanúlia�. ,

,'rinense."
..

armlsg�lO entre a Alemanha ·d:e NàtJlwellef,. onde, mprreu.,

AINDA UMA CRUZ DE G.UERRA
Cohcedjda ,pósfumamente a

.

Diana Rowden'." -

Sul do Estado

\

Os ministros d.o Tribunal ele Contas' _ entidade
que alguns deles (futuros) consideravam grossa imo
ralidade em prol do empreguismo'-,não serão 7i,mas 9.

E' que 2 elos ·excl.uidos ficaram indóceis e querem'
'

porque querem o seu Papai Noel.
x x

x

Os fans do Avai estão :Dulos com o juiz da partida
de domingo. Ném de uma falta riláxima, o .arbitro não
teria visto vidlências canibalescas e, mais um jogãdor
atirar areia nos olhos cio goleiro adversário em todos'
Os lances 'de escanteio.

'

A areia seria nos olho's elo goleiro ou nos do pró
prio. juiz?

x x

x

Oficiando à Gazeta, o sr. Enedino Ribeiro, presl

<;lente da CoaP, alude ao cargo espinhoso "que Deus se

dignou confiar-lhe".
.

O cargo, como se. vê, é eterno. Quem poderá des":
fazer uma nomeação. de Nosso Senhor?

f': I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


