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"O clima , ,

eSplrJtos, que desejamos,
-

DaO foide agitação mantêm-se intenso e a pacificação,' dos
, ebtífa" 8._ Declarações do general Líma Câmara

.

j'
_

•.

RIO, 22 (v. A.) -

Anun-IIt•••••••••••••••••••••••••••••••�•••••••••••••••••••e•••••• ( ••••••••••••••••••••••••••••�_!!!���.!�!�..!�!.!.t!..!!�-; 'ccretdetnCI�dOS. �OtPal.acflO do
. . . ..................._ .....-_-_-_-...".....c.-..-�-_-_-_-_-.-

, " ... a e e as seguin es ln orma-ciando que Ira o ,presIdente
•

. -. ;. ) •
.

!
ções:da República pedir a prorro- i:: OIRETOR- :: �, O mais antigo Diá- "Antes do despacho com ogação do estado de sitio, o) Rubens de � � .

d 5 C- t
.

a presidente da República, osgen. Limn Câmara feZ' esta � � �,rI_O e • a a rrn
,

t 1
.

· A d R � - minis ros mi Itares se reu-n:an�;.as seguintes declara- � rru a amos
� � A XLII' níram no Palácio do Cateteçoas a Imprensa: � GERENTE <;

l
'

no

�
com o chefe do Gabinete Mi-"Persistem, embora ate- � D' F' , \ litar da Presidencia e .troca-nuadas, todasas razões que � Qmlnsos • � N. 12.352 ram idéias sobre a situaçãoconduziram à decretação do � de Aquino .: �

.

. mílítar do país.estado de sítio. ° clima de�',
....-..A...........·�-..-_·......'V'oo'*..·J".w......'...........

Nessa ocasião, o brígadeíro
. .-............�-....,_·_....·.fQ........-_....- ..- ...

-
.. -..?'fIIl....X>..

_agitação .mantem-se l1:tenso _

dI' 6" Florianópolis, Sexta-feira, 23 de Dezembro de 1955 Cr$ 1,00 Al1ves Sêco, ministro da .tn;ro-e a pacificação dos espíritos, B.:diçao e laje -

.

pagmas
náutica, transmitiu aos seusque desejamos; não foi ainda
colegas impressões sobre aobtida. Assim, apreciando a

�.���. Q�I�� FO�Ç� vi�ta que acaba de fazer ao
-

t 1 <'i-O
- JOR�AL FLUMI- .

�situação a ua , em exposiçao :" .
-

A'EREA TATICA N,ardeste, onde colheu asque farei ao presidente da �ENSE ATACADO < '

- -

• iii '> melhores observações sobre a::��le��'p���.�.�:a�ã���voen�� A TIROS �
..

o Com pa Iayra5, 5 Im; r �
..
, CO����l�'�:: Sl��I�e�'� c� ...� ��:���ag��e;�O::t:� a&�����t al stado de emsrgêncía'' RIO, 22 (V. AJ - A poli- _

,.us esua .

, OTAN, general Alfred Gru- nados, tudo levando a crercía de Niteroi está apurando �

t t t
""" �..

'om 05 e a' os nao o; enther,.anunciou·hoje que que o país, com a sua altaES'rlv""n" "ii REUNIDOS OS uma queixa apresentada pe-.. C a
'

-

('
" ,� 'd'''' '

...� _, . 0;,' a Força Aérea Tática Italo- consciência cívica, está com-MINISTROS MII...ITARES lo deputado Alberto 'l'ôrres,
{

diretor do "O Fluminense", Norte-Americana, com base preendendo o momento hís-RIO, 22 (V. A.) - ° gene- I,

í' t· t
- .

d Eral Floriano de Lima Bray- que se edita na' vizinha ca- � O sr. Martinho Caltado Jr .• revivendo um episódio que envolvia meu no- em Vicenza, Itália, sera a 1- orico que vem viven o. ssa

ner chefe do Gabinete Míli- pital. Segundo o deputado, f, me e no qual contei com a solídartedade �10 jornal que hoje me calunia e �n- vacla a primeiro de janeiro. troca de idéias prosseguirá,
'tal" da Presidencia da Repú- desconhecidos, depois de sal- � sulta - escreveu ante-ontem que "se eu+ainda tenho consciência, Edel -ito

I.
Os planos para a formação tendo em vista, príncípnl-:

blica, a propósito da reunião tal' de um jipe, fize.rai11 vá- >. Campelo deve ser para mim um fantasma insuportável", � dessa unidade da OTAN fo- mente o momento que a Na-
.

I' . '.

I d .. ram revelados na reunião ção atravessa e as necessí-d
.,

t ílíta e r ali rios disparos contra o ínte- ': Eis o caso da Penitenciária, como já fOI dívu ga o. ..z��a��r;:�e����1 seur�ab�ne: rior daquele jornal, alta ma- > "Era zuarda-chefe daquele presidio, o sr. Agenor Cardoso, já falecido.' � 'dessa organização em Paris, dades fundamentais do se-
t

.

ll tas drugada de hOJ' e.
' � Cento dia °ao chegar à Penitenciária, fui Int'orrnndo de que o diretor, sr, Edel- 'i'i na semana passada, varno".te, 1)res ou aos Jorna IS <..;

• ' ,••
,

•

�

.. víto Araújo, suspendêra por 30 dias o guarda-chefe, por que este se negara a

� ��--..-..-..�........w
_ � w

• .;,.g _ g�c w.-.. _ "'>:Q_.._.__.A_�.! � cumprir 'as alterações que, com o próprío punho, aquele fizera na escal� dos
r

LIMITACA�O. DA�S EMISSO-,ES DA
._,,,,,,,-

>. serviços de vigilâ.ncia. Como sub-diretor, eu, de vespera, como sempre, deIxar.a � "LA' 'PRENSA'" VOLTOU.A SEU DONO,. :: essa escala pronta e assinada, em modêlo impresso. As atribuições aos VigI- .:, I, Jantes, na minha escala, eram as de praxe: o gúarda--chefe superintendendo a .. BUENOS AIRES, 22 (U. PJ tres meses pelo regime pe-LOTERIA rEDERAL � vigilância; os guardas-especiais chefiando as tl1l'ma8; os guardas c�muns � _ ° dr. Alberto Gainza Paz, ronista,I , r
"

.. executando as ordens; e os aspirantes auxiliando e aprendendo o serviço. O � diretor-proprietário do jornal Gainza Paz perguntou pri-RIO, 22· (V. A.) - Nos têr- mias em melhores condiçõ<'s, i cliretoq', já inimizado com. o guarda-chefe, com a própria letra alterou a es- � "La Prensa", entrou hoje �s meiramente a O}'dofiez: "Es-
mos do despacho ontem eXa- A pretensão da p,?stulant.e,:: cala: um aspirante � o mais novo, o menos experieiHe e o menos g'racluado � 18,30 horas no e�ifício do pera qu_e tenha a' chave. Do
rado pelo presidente Nereu por outro lado, d.c(�ntrardIa � dos funcionários ;_ foi designado para a dire�ão da vigilância e o gluar.d�- � diário, do qual fôra expulso contrário, o sr. seria como
Ramos, deverá constar no frontalmente con lçoes o < chefe mandado fazer as funções .de aspirante. J�::ll.as funções eram as (e vlgJ- ': há quatro anos e oito meses um noivo sem anel de casa-contrato para a exploração edital, a qual se SUbordina ..

, � lância noint'lUl, ext.erna, em um dos flancos do estabelecimento. O guarda- < pela polícia peronista, e en- menta".ela Loteria Federal uma cláu- ram os c1em:üs concorrente.s, � chef .. _ funcionário com mais de 10 anos de serviço,e asmático - fez ver ao ..
trou em posse oficial das Estavam presentês quaResula da limitação de emissões ou seja, da emis3ão máxima I � diTet�l' que nenhum motivo excepcional ditaI'a essa des11l0raliza.nte invers�ão � chaves do mesmo, todos os membros da fan).íliaponto de controvérsia entre a de 40 :nil bilhetes para cad" � de hierar9uia e que a sua saúde não resistiria a passa,r .uma l1?It� de garoa, � Cel'ca de 2.000 ex-funcio- de Gainza Paz, inclusive a

firma vencedora da concor- extraçao. . " ao relento. Por causa disso e apesar de, em seu prontuano, ter mumeras por- ,; nários do jornal e amigos esposa, quatro filhos, -trêsrência e o Ministério da Fa- Depois de an.a�jsar detid�- � iarias de elogio, baixadas pelo mesmo' diretor, foi suspenso pór trintll dias. :: haviam-se reunido no gran- filhas, a mãe (que tem 81
zenc;la e que vinha ret!lrdan- mente a �x.poslçao de m,()�l. ':� Essa suspensão; se' em face da lei era insustentável, em face dos falos era

,., de pátio interior do edifício ano;), sua irmã Josefina e
elo a assinatura do contrato. vos, do MinIstro da Faz�.1 .. d :. �Hliosa. Por todos os meio" e mocIos, lInta e muitas vezes, direta e Í1Hl1retauwn-

I e diante deste concentrarat- seU irmão Guilherme.
Alt'g�lva a fil�ma Empreen- sobre o assunto e de ouv��' .o.: le procurei fazer com () diretor, meu amigo e meu padl'inno de casamento, des-

se uma grande quantidade de Quando Gainza Paz, acom-deClol':1 Civil Ltcla., vitorios� Consultor-Geral ela Repuoh-;. fizesse a suspensão arbit rária e ileg·al. Fiz-lhe ver que o g'uarda-chef-:, �?m público que impedià o trân- panhado de sua mãe e de-_.

-:-.... .

lente Mercu R··j. .'
I
.' t" O Fd l·t alO' InsdIas' f

.na concGrrencia, que ,�SS[l ca, o jJres-Ic ''''': +, '-.
,. l ,um recUrSO simllles e sêco, anu ana a por ana. sr. � e VI o, . ol ,

�
sito pela avenida 'de Mayo. mais membros de sua, aml�

cláusula, pretendida pylo Mi- mos exa'rou o seguinte '.1e:', I:: depois, em llltimatllm, metia-n1.e na$ �o�t�s de .11í\1<>:pUel�l!!:, o,u e�l, C,0l:'0 seu
Em uma singela cerim,ônia, lia, aproximou-se da entrada

nistério, pelo s_eu carater ;:e3- pacho:
. _

. i t amigo, ficava com êle, ou, como seu lJUUllgO, fIcava- c,om 0- fUnClOllal'lO, sus- Gainza Paz recebeu as cha- principal do edifício,. o pú-tl'itivo, tornaria inexequível o "Aprovo a exposlçao de n:o.; ,,: penso. :Fiquei. com ·a minha consciência, a� lado d� funcionário. perseguido, I, ves do dr. Manuel Ordone?:,_ blico delitou em aplausos.' e

cont_::ato. NaS' anterior�s CO!l� 'tivos n. 996, de..,�l de nqy��u�. ::_. ont·ra o.. ,dir.etc:.: vi_olellÍO e obsti 1a(\0. !to erro .. A escala de serVIço, alterada � o combatido ,advogado de 1:a gritos de "Viva La Prensa!
cessoes, em que pese a l:lr- bro do an? cOIIente e ��:,c ': com a letn do diretor, estava em meu -)}ocler, que ale fÔl'a entregue peio. g'uar- � Prensa,. que durante anos Vivi:rUàlnza Paz! V�la
cunstância de ·não ter preva.. rizo, a asslnatuAra do COl.ol.I'· I � 'da-chefe. Pedill.me êste que lha entregasse, para c9m ela instruir o seu re- � defencteu Os direitos dos legí- prensa libre t"

'

lecido a limitação cogita.da, to: desde que _de�e ?cn�tem �·.�·I;' curso e um requel'imento de ínqilé-l"j,J�r O' dÍl'elor, (le sua p�rte �queria que � Umas prõprietários do diário _ Enquanto' os fotógt'afosjamais ocorreu excesso efc €- cla�s,:las de ,ll�l.t_açao l-C�" .; essa prova do seu erro lhe fosse entregtfé' 'pura ser de trui·dá. }llUj'. sus;pensd, � "
:! q'\le em ppncipío:l de .1955 multiplicavam os clarões de

missões, mesmo porque o enllSSoes e de Iest.;Ldao tde p.,.- � pOJo 8 dias, porque não lh�atisfiz aos desejos. E recorri da suspensão. q'Ue me � . 2ste ie encar\ce"rado durante' m'agnésiõ; Gain�a Paz -eàtni-concessionário, técnicamente no direi�o, indepen en el:1ell-" impllzera, também arbitrária e contra a lei. O in(luél'ito requerído pelo guar- .. nhou áté o pátio interior,'não pode emitir senão a te de indenização, no
.

eH3!' � da-chefe foi feito. Dele Se encm:regaram, }lor designação do Interventor, os � ._._• ..- - _. cheio de gente, como tambem
quantidade de bilhete� que. de alteração por lei, �o S,J}' � srs. Mário Cândido da Silva e....dr. Ataliba C bral Neves, sob a presidência do �

'"
..�

.

quatro grandes sacadas queaprOXimadamente, vira ven- tema ele eXPloratç",? °FIad ,.; >. dI:. Leobertó· Leal, então consultor jurídico do Estado. O diretor fo.r�u�ou COIl- � OS PROFESSORES""" dão ao mesmo.
•

.

der. gente para a Lo ena e :_rl'.l :' tra o guarda-chefe, em qllesitos, nUla série de acusações. E o inquen_to, com � Gainza Paz e os seus ocu-
° Ministério da Fazenda, ..........,..,.........w.........w-_·�....·_· < o depoimento de dezenas de testemunhas, ac�re!lções, provas e defesas, tor- � PRIMARIOS �EI-

param a; primeira sacada.
no entanto, refutou as ale- TRANSPORTE DA > nou-se Ulll }lrocesso volumoso e completo. Como conclusão: todas, uma a uma, � VINDICAM �M Por dois alto-falantes se féz
gações da referida empré�a, PROD�ÇÃO ALI� � t1as acusações do diretor ao gllr.rda-chde foram julgadas im]ll'ocedeutes e 0:- SALA�IO . 10UVÜ'

>ü hino' nacionaÍ al'gen:-demonstrando que, na ante,·
-

A DO < processo arquivado. A minha suspensão caiu sem efeito. Igual sG-l'te teve a ': tino, enquanto das sac�.das
rior cohcessão, houve plena. I\iENTICI

- ',do guarda-chefe. E, por obra e gu'!ça -do.:; seus próprios atos, ao diretor restou;'
,

BASICO superiores se lançavàm vo-
observãneia d_o _ p�eceito ?ra SUL PARA O � exonerar-se. Onde, nisso tudo, um ato que me desabone?" � HIO, 22 ev. AJ _ 0, lant� dê côr azul e branca.
impugnado, n�o 80 110 edItal

D FEDERAL .. xxx • 2.0 Congresso Nacion.<ü de com os dizeres "Viva La
de concorrenCla, como tum-· > OS 81'S. Leoberto Lea.! - cOl'dialissimo amigo da 'Gazeta - e 03 srs� dr. � Professores Primários" que Prensa",bem no ajuste. Quànto 3.0 RIO, 22 (V; AJ Na .: Atàlibh Cabral Neves - atual Promotor Público de Tubarão - e Mário Cân- � ucaba de 'encerrar-se em Be- ° público cantou o hino
merece destaque, uma vez que 'reunião levada a efei�o. on- � dido ua Silva, aí estão e )loderão fornecet ao sr. Mart.inho Callado Jr. os mais �;f) Horizónte, .reivindicou, Co- I pátrio, pondo ênfase especialmerec destaque, uma vez que tem no gabinete do mn:llstro � amplos informes a resneito do ('.llisódio. Creio que o volumoso processo deve 'O:nO Ralaria da I classe, seis nas palavras "Liberdad, ii-visa a restringir emissões e do Trabalho, ent;:e o titular! > fichar-se ill'quivado na Secretaria do Interior e Justiça. Fácil ao sr-. iVlartinho � mU cruzearos mensais. ° ter-I berdad, liberdad" de seu cô-impedir, assim, volumos9. re .. ,da past� e. os rePAresentant�e� � CaJlac1o�Jú.nior COml)ulsá-lo, se quiser. � (;eil'o congresso í'ealizar-se-á ro,'tencão de bilhetes em poder do comereIO de generos, o uI.. Entre um' superior prepotente, teimoso e injuslo e um subalterno vítima, a! em janeiro de 195�, em Pôr- Após, fizeram-se ou/ir di-da �oncessionária que, 3em! Zamponi .Fi�ho advertiu q�e � fiz o qUe o sr. Callado-Jr. não faria: fiquei com o fraco injustiçado, coberto � to Alegre. Na ocasião, tratar- Versos oradores, falando, do
essa restrição, abrigandO-Se I se a Marlnl:i� Mer�ante nao

< de ':razão. Fui perséguido e suspenso, contra disposição de lei. Recorr,i 'do ato :.

I
::e-á da criação da Feclera- significado do ato pelo qualapenas ao pagamento d.o im- .

mudar de· onent:çao, no q�� � ilegal. Houve um inquérito. O direfor ,não conseguiu provar as suas acusações. < �ão das Associações do Ma- se restituia o�ficialmente Laposto em importância mai:jl'
,
tÇlca �os tranSP?I.tes de mer

< Os seus atos ilegais não os pode RU,stent-ar. Rt'stou-lhe, por obra e graça dos <
.

gistério Primário. ,I Prensa ti SeU legítimo dono.do -que a prevista no edital
I
cadonas eSSen?I�IS dos. por- .. lH'Ójlr-iOS atos, o caminho dig'no da exol1era�ão. � I , __�........ _ ...... -",............._�__....._ .........___.,_.. ._._ �.

5% sobre a importancia total,'
tos do sul, sera ,lll1Po�sl:el a � Fantasma me seria o sr. Edelvito Araújo se eu agisse de outro modo. Se .. '

CONFIRMADO O NAUFRAGIO DOde cada emissão, ficaria ha- solução para o abasteclm�n- � mé arrÍal'tinhasse, despersonalizado, e )lermiUsse o sacrifício de um· funcioná- �
.

"

,

,

'

bilitada a concorrer a0.3 Pl'l'-- to do Distrito Federal. I �. do dos meihores e mais dedicados ii Penitenciár,ia. .;
SUB'MARINO ALEMA-O"••••••••••••••__......................." O sr. Martinho Call-ndo Jr. pode injuriar·me e insultar-me, com p:Llavras. :.

� Através de atos e fatos, nunca. Perde seu tempo, qne o pulverizo sempre. ::
CORPO DE SAÚDE � '.,

nUBENS DE ARRUDA RAMOS :i
� ,

'Nova lei regulando a contagem do ���-��.�����

RIO,22 (V �e)mp�o�:: ����i��p.�,g,af: t,,,,a� Julüado O "Habeat Gorpos" de Café
lei regulando a contagem do nova promoçao,. . RIO, /24 (y. AJ _ Supremo j,

.

estado de sítio, que deve ex
tempo ele serviço dos .0n·1 Esta circu�s�ancla 0-:-:

a-

Tribunal Federal, q1ie há Seu recurso afirma que sua pirar a 25 do corrente. Hoj�,ciais elo Corpo de Saúde das' centuou' -:- vlna ,feIll o
uma semana não acolheu o liberdade foi üerúada, embo- entretanto, o Executor do esF'orça;:; Armadas (par� efei-I principio eS,ta,belecldo pela
recurso de João Café Filho 1'a as autOl'ieLtàe.1 Llig:1i11 que tado de sítio, general Limato de inatividade) foi sano, Lei de InatiVidade, segund.c contra o ato' do Congresso nào se encontra det,do. O 1'e- Câmara, anunciou que solici

cionado ontem, pelo presi-I
a .qual os mili:i1res :em eh·

que o declarou impedido para eurso contra a decisão do taria ao presid'ente interino,clel1te NeI'e-',l R'ln10". .
relto a duas plomoçoes (no

'C d
.

_-- U

reassumir o poder, hoje r�- I ongres�o, .que e3��n?U pa- Nereu Ramos, a prorrogaçaoÁpenas o parágrafo únicó máximo) quando na reser·

solveu não tomar conhecl- ra substitUIr a Cafe Fllho ao da lei de emergênCia, em vir-
do artigo primeiro do proje.- va.

menta de um recurso de "h:1- I,vice-presidente do Senado, túde de "não se ter conse
to, mandnndo aplicilI' aos 0-

M_-----.....--�� béas corpus" do ex-presi,clen-
/
Nel'eu Ramos, fói post�rgado guido ainda a pacificação ql!e_íiciais da re�erva ou refor·

te da República.
'

pelo Supremo p:lra o fim do deu lugar à citada lei".
mados os benefícios da lei, lNDUSTRIA NORTE� Por sete votos contra um, Ó ...................w.-�_.....__-..-......_........�...._...........-..-.................

foi vetado 'pelo Presidente
AMERICANA Supremo. não conheceu .do .

,

-

,
.

ela �:���;i�: presidente WASHINGTON, 22/ \U. P·)creuCnls{rt·SaAon'cPI.aorrJe·��ga':a��e dael��'; ii' CRUZARA,. O ATLANTICO EM 2 HORAS '

- .
.

A producão industnal a-
Nas razoes do veto envJa- -. -

,

d:> llnla' ".,sl·tuação de fato", I TORONTO, 2,2
-

(U.,P,.) - Atlânti.co em duas horas eI, çou mais um ponto em -

das, em me�sagem,..ao Con-
I �an lbro atingindo um no- resultado ela vigênci� do. es� Segundo.o "Globe and Mai�" I n;eia"; isto é, com l�ma ve!o.gresso sallentoll o sr, Ne- ltoven

't"clo ele sl'tio n:> país. Cafe [lesta Cidade, u-companlna cldncle de 2.500 qUllometr?s-
'.

,,,
I nível máximo ele 144 por "

Ireli Ramos que mUltas ob- IVO ..} Filho encontra-se em sua re- aérea ,"Avro C:1lladá ·Ltd." -por ,hora.
,ciais elo Sel'vico de Saúde cento sobre a medIa ae .. ".

d' I d O lh ce ta o
. .

.,
.

11947-49
_ correspondendo a sidencia paTticulaJ." desde que estu ana os p anos e um· apure o, acres n <

(.la na l'eserva) tiveram uma

,

d 125 por cento o Congre,sso não .. l�e p.ermitiu l a�ião", de transp.ort,.e,. a, re,a- jornal, entraria' em serviço
o_u dUll:s ,1'omoçÕes para a ��. ,aev;n�100 lf9."S�dO ',' reaSl:\lIlTI)X ,a pre-stdênCla,.e em .ção, caps.z ele .Slüa\'e&f!:u p pelo. anp de lQ€íJi.inaiividad-e; e, c.oli1 a ,manu-

.

SOul ',- _.,.
'.

.

•
;>,./ ,

RIO, 22 (V" f\.) - As auto- ca pelo fato de não haver
ridades militares confirmam afundado totalmente. A Ma
que está positivada a exis- rlnha está organizando uma

tencia dum submarino ale- expedição que -irá ao local em
mão enGalhado a �oze milhas I que s_e encontra ,o submarino,
da costa da BahIa, proxi- alemao, que' se presume per
mo' ao Rio Real. Aparece a

I
tença à quadrilha corsai-ia de

toáe e deve estar int::ttí) o: Hitler que opel'ava; no Atlân
seu interior, o que se expli-

I
tico Sul.

õ1ii;�t1dõde--:;

_... Qual foi o resultado dos exames?

-: !m-pe-Ili-do!!!,

._i

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



,

���:tB�'-:!:��8�IISS!9sT�oAL '\F'li�� Sd'nh������,��,��:'t���t���_ R,,, ,'._

GARCIA CLíNICA MÉDICA ADMlt�ISTRAÇÃO [lipe Schmidt, 43. /

. Diplomado "pela Faculdade Na- CONSULTAS das 10 - 13 ho- Reda�ão e Oficinas, à rua Con- �. 17 sábado (tarde) _ Farmácia Catarinense - Rua
cional de 'Médicina da Univer-· raso

.
selhetro Mafra, n. 160 Tel .. 3022 h', . ".

sidade'do Brasil i ,Rua 'I'i radentes 9.- Fone 3415 - Cx. Postal 139. '.raJano..., .. .

Ex-interno por concurso da Ma- D'R. JOSÉ TAVARES'
DIretor: RUBEN.S A. RAMOS

'I
18 dom.mgo _ Farmácia Catarmense _:_ Rua 'I'rajano, Iternidade-Escola Gerente: DOMINGOS F. DE

, 24 sábado (tarde) _ Farmácia Noturna - Rua 'I'ra-
(Serviço do' Prof. Octávio Ro- IRACEMA �QUINO . 'ano \dl'igues Lima) \ DOENCAS NERVOSAS E MEN-

' RepIe_sentantes. J.
.

.

, .
'

, .

Ex-interno do Serviço de Clrur- TAIS _ CLINICA GERAL

I
Representaçoes A. S. Lara,

f'
25 domingo - Farmácia Noturna - Rua 'I'rajano

gía-do ·Hospi.tal I. A. �. E. T. C. Angustia - Complexos - LtRd,a., q d D t 40 _ 50' 31 sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua' . _..��- - '-
do lho de JaneIro I' � At _ M.

.
ua �ena 01' an as, .' ' ." ,'- ,.

,. . -, .
nsoma

,. aq�le� • aruas -

andar. . Lonselheiro Mafra. " .���......Ii�MedIco do Hosp.,tal de Caridade Prob lernát.ica aret.í va "e sexual I T I nn 59"4 R' d J' i.
-

I
.

ii:��I!!Mi;J��t.:d "1 ld d D C 1 'e . v :»: � -- 10 c= an et.ro , O
.

t
.

f t d I F
". _'"

e a " a-term. a _e. r. ar os. Do Serviço Nacional de Doen- R ... 1-; d N' br 228 50 SerVIçO no urno sera e e ua o pe as armaclas:.---.
Ccrrêa M tai P'" d

ua o e ovem lO

S
A'

N
.

das
ê I' hmíd

I ������
DOENÇAS DE SENHORAS _

ças
..

en a!s.. aiquiátra o.

,.
andar sala, 512 - São' Paulo. : anto Antônio e oturna, situa as as ruas- Fe ipe Se mi t,' ......-..: '!::

PARTOS - OPE.RAÇÕES HocsP01Ntaslu-CL,oTloPRlaloSant-ARna. T
' ASSINATURAS '43 e Trajano. '---- I ........,

_ .
1 o· - ua ra- I Na Cu 'talCons: Rua ,Joao, PlIlto n. 16, j an o, n41 - pas 1(; às 17 horas. Ano �'.. c-s 170,00 j A presente tabela não poderá ser alterada sem pré-

das 16,00 as 18,00 horas. RE;:,IDÊNCIA: Rua Bocaiuva, " .. , .
". t ,. -

dA t D • t
'

Pela manhã atende dià- 139 Tel. 2901
�el1Lestle ,' Cr$ 90,00 �Vla au ?IIZaçao es e Aepartamen o.

I, •

�i:'����J:. no 'Hospital de-
DR. ARMANDO VALi-:- Ano �� .�����I�rCl'$ 200,00 t; LUIZ Osvaldo D'Açâmpora - Inspetor de Farmâcia.

Residência; Semestre. . Cr$ 110,00 ;\

10'lR.ua: General Bittencourt n. RIO DE ASSIS .Ao�Úl01'�I·ig�l·nlal.11·esd,ianntleesncl00ntnra�too·1lU- 1('.•.----------------
......---------

Dos Serviços de Clínica, Infantl l
.

,

Telefone:. 2.692. da ASSi����i�e�����i::� e Hos- bl�ag�r�ç;:�lã�e:�or�lse;����t��iza ·Colegl·o ·Coraça-O de Jesus.DR.. :ROMEU llA-STO'S CLíNICA MÉDICA DE CRIAN- pelos conceitos emitidos nos ar-

'PIRES ÇAS E ADULTOS.
.

tig;üs assinados.
- Alergia ....- AVISOS PANA \J ANU LETIVO DE 1956

Consultório: Rua Nunes Mh- INFORMAÇõES UTEIS Exames de admissão ao Curso Normal
chado, .7 - Consultas das 15 às
18 horas.' O leitor encontrará, nesta co- Dias 16 e 17 de fevereiro, às 8,00 horas.
Residência: Rua Marechal Gui- luna, informações que necessita, Inscrição para os meSm'lS

Iherme, 5 - Fone: 3783 diàriamente e de imediato:
. Dia 15 de fevereiro de 1956, das 15 às 17 horas.

.JORNAIS Telefone
u Estado 3.022 Exames de 2a. época
A Gazeta 2.656 Dias 17 e 18 de fevereriro, às 7,30 horas.
Diário da Tard.e 3.579
I Oi'

.

I 2 688 Inscrição
.

I1I)lrellsa
.

ICla .

lWSPITAIS Dia 16 de fevereiro, das 9 às 12 hor ••H •

Carídade r MATRíCULA Mt:;S DE FEVEREIRO
(Provcdo r) , :. 2.314

(Portaria) 2.036 Curso Primário
Nerê u Ramos., 3.831 Dia 20 - los e 208 anos e Jardim da Infância.
Militar 3.167 Dia 21 - 30s e 40s anos e Pré-ginasial.São Sebastião (Casa de "

'Saúde) 3.153 Das 7,30 _ 11 horas e 15 - 18 horas .

Maternidade Doutor Car- Cursos: Ginasial, Cient.ífico, Clássico c Normal
�os Corrêa 3.121 -

CHAMADOS UR- Dia 22 -'- .das 8-11 horas - las. séries ginasiais.
GENTES Dia 22 - das 15-18 horas _ 2as séries ginasiais.

Corpo de Bombeiros .... 3.313
Dia 23 _ das 8-11 horas _ 3as séries ginasiais.Serviço Luz (Raclama-

ções ) .................• 2.404 Dia 23 - das 15-18 horas - 4as séries ginasiais.
Polícia (Sala Comissário.. 2.038 Dia 24 _ das 8"11 horas _ Cursos Cientifico, Cláss i-
Polícia (Gab. Delegado) 2.f,94
COMPANHIAS DE co e Norma}.
TIM.NSPORTES _.-0-.-.

'fAC ....... : ... ,....... 3.700 Reabertura das aulas
DR MARIO DE LARMO Cruzeiro Ir'o Sul 2.500

• Panai r , 3 553 Dia 1 ° de março de 1956.
CANTIÇAO Va rig ,... 2:325 Chegada ao Internato _ Dia 29 de fevereiro de 1956.
M É D I C O TLó ide Aéreo .'".. 2.402 ,

CLíNICO DE CRIANÇAS Real ,2.37,7 DJa 1-3 - Turno da manhã às. 7,45 horas.
-

ADULTOS
'

. Scand iuavas 2.300 Turno da tarde às 12,50 horas.
NARIZ Doencas Internas ffOTi,IS N

. ,

día d I I tem-se d
cc RAÇÃO _ FIGADO _ RINS Lux '2'.021 .

�
o p-nmelro I e au a, as a unas apresen em-se (e

__ o INTESTINOS Magestic 2.276 uniforme de gala completo: blusa de manga compr.idn, '

T t t d d M tI' 3 147 b -I' ti' I
'

la llIntmS'IoFILmIoS erno a e ropo 3.·�"1

I' o.'
ma, uvas, sapa o -:0 egra •

La Porta '. . . . . .. ""

Consultório - Rua Vitor Mei� Gacique .. . . . . . . . . .• 3.44�' ,
'

.

reles, 22. Central
"

". 2.694' -

HORÁRIO: gstrela 3.gn

'lIRA TENIS CLUBET��es��r��i��o��!t�Ir�o:��3���e � �tt!�i�? : : : : : : : : �: ::::: 3�6:� I -.,.""." '

,- .'

Pereira ]?8 - Praía .la Saudade\,
.

,

. .: Dia ll'':::__;,domin�go - Soirée de Formatura das Gi-
_- Coquel�os

"

_ \ •••••••••••••••••��... nasianas do Colégio-, às 22 horas.
DR. VIDAL DUTRA FILHO A D V O G A DOEI, 'Dia-'25 _ domingo - Tradicional Soir�é Elegante

MÉDICO DE CRIANÇAS
-,

:.:_, - - de Natal _ Ornam.entnção, a çaráter: Sor-
Consultório: Felipe Sehmidt, I ',' '-. '\t.ei� llê:prc_m'ios. Eséolha da mais elegan-

38 (das 14 às 17 horas). \ DR. JOS'É MED-EIRQS· -

{:. te de 1955. R'eserva de Mesas na ?'Relo-Residêllcia: Tenente Sj!veira, VIEIRA
- f

[30 (Fone 3165). •
" I • jQaria, IUü11er ..;_ ér$ 100,00.

.- •. - _".__ .--, - , - ,\DVOGADO ""+ ' f"" 31 M-' t B'l;_;' S;" -S'l t
•

DR CONSTANTINO
.'

Caixa Postal'150 _:: Itajai ',- . -_ a.lf!.S 030 aI e ue· ao I ves rrt � as
.

•
-

"

�anta Cat'ã.rina.....'
'

,- >. ,'22 hQrafil - Ajll'esentação das Debutan-

MÉDI�����:GIÃO DR. CLARNO-G.,.::;'):·";J· ,t�s, cuja ,inscrição deverá sert teua rpara

Doenças de Senhoras - Pal·tos GALLF,:T'PF .} ". ,-' (" -',,·-e' telefone 3633� Novidades. Traje a figor .

- Operaf,ões' -, Vias Urinárias �\ _ ADV-O.GADO _ ,r' -\,NOTA)-- Nas soirées dos dias 10 e 11 sômellte po-
Curso de apert'eiçoamento e I

-

t t' 't
longa prá�ica n-os Hospitais de F'�Ouaf \:i.tor ··J\'8feil'c,les, 60.· (eraO en rar os que lVel'em ·convl e.

IBuenos AIres. •
,

.' NE .. 2.46
_

-

CONSULTóRIO: Rua Felipe "
,Florianópolis __!--

'

S<"· A' I' ..,

��f;idt, nr, 1.8 (sobrado). FONE DR. ANTONIO GOMES'DE.
.

ervlços ereos "rUZe'lrO!
HORA:RI0: das 15 ás 18 ho- ALMEIDA

.

I
' .j do' Sul "T A 1"

.'

ras ADVOGADO
.'-

-

-

.• .'-:1. -

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

Residência: Avenida Rio Bran- Escritório 'e Residência: I, t'AItTIUAS Ul'� FLO'RIANOI'OLIS Ir'ma·.' -0/dade do Senhor Jesu'-s·
....

co, n. 42. Av. Hercilio Luz, 15 C
.

IMÉDICOS Aténde chamados Telefone: 3346..... 2�,Feira - Itajaí - ,ul'ltiba - São Pau o Rio.
CIRURGIA CLiNICA I Idem - Lajes '_ Pôrto Alegre.

d PSel.viç:��!�:�!RTeO�speciali- DRc�!��OG���RA •••••••••••$••••••••ca·i, 3a Feira _ Itaj.aí - Joinvile - Curitiba _ Parana- OS ,aSsos
zado das DOENÇAS DE, SENHO- Especialista em moléstias de

- I gua - Santo:. - RIO. '

RAS, com modernos metodos de. Senhoras e vias ·ul'inárias.
..

D E N TIS rr A S

l' Idem � Lajes - Joaçaba - Xapecó.- ,
,diar:nósticos'p' tratamen�.o.

_

Cura radic�l das infecções
, 4a Feit:a _ Curitiba _ São Paulo _ Rio. /EDITAL DE FORNECIMENTO

SULPOSGOPIA .HISTtRO agudas e crOlllcas, do aperelho R SAMU S CA D d d MA'
..

.

SALPINGOGRAFIA - METABO- genito-urinário em, ambo's os
D '.

.

l�L FON E

I Idem - Laguna - Tubarão _ Pôrto Alegre. I, e 01' em a esa dm1mstrativa da Irmandade do
LISMO BASAL sexos. CIRlJ�GIÃO-D�NT-I�TA 5a Feira-- ItÍljaí _ Mafra _ Curitiba _ São Paulo. I Senhor Jes.us dos Passos e Hospital de Caridade, previ.

Radioterâpia por ondas curtas· Doenças do apal'elho Digestivo Chnaca - Cirurgia '. "0 aos interessados t' d'a 27 d t
�,

h
Eletrocoagulac,ão _ Raios Ultra PROTES1E: _ Pontes Moveis e 'Idem' _ Itajaí - JOlnvile - Curitiba - Paranaguá j'.' ,

..
' . �ue a e o 1 .es e mes, as 12 o-

e do sistema nervoso,
.

. b tI· d dVioleta e Infra Vermoelho. ROl'ário: 101h ás 12 e 2'12 ás 5. Dentaduras e)11._ Santos _ Rio. 1 �,s: I ece eI a es. a Iman a e e HospItal, na sua Secl'e·
,'Consultório: Rua,_Traj-a'no, n. ,1" C 1

,.

R T d '12 Nvlon I
.' tana proposta em cal'ta f } d f"

10 andar _ Edificio do, Montepio. __ 10�1�����IO_:__ F�ltei:r�2���es, LllATERMIl.:·- 'Trai!!Jnento de
- Idem _ Lajes - Joaça'ba - Xapecó. -, ...' - '.

s
, e� la as, para o omeclmento

HOl'ário: Das 9 às 12 h-oras -

Residência: R. Lacerda Cou- canais pela al- 6a Feira - Curitiba - São Paulo _ Rio. de todos os artIgos necessanos ao seu consumo, durante
Dr. MUSSI.

18 ho'ras _ Dra.' Linho, 13 (Chácara do Espanha) .

ta frequencia. I [dem ..:_ Laguna - Tubai-ão - Pôrto Alegre.
() semestr.e �e.janeiro a junho.do proxomQ ano de 1956.

M8��I]5 às Fone: 3248. . / C���:�tti: !n�:;i�:�;':i�l:ho H. Sábado _ ltaj-aí _ Joinvile _ Cur_itiba _ Paranagu�., ConslstOl:IO, 12 ,d: dezemb,r� de 1955

Residência: . Avenida Tram- DR. ALVARO' DE Fernando Machado nQ• -5 --
- Santos - Rio. Amenco Vespuclo Pt'ates

powsl,y, 84.
CARVALHO

Fone 2-'2�5

I Idem - Lajes - Joáçaba - Xapecó. Secre!!:rio em exerdcio

DR. JÚLIO )}OIN MÉDICO DE' CRIANÇAS Consulta_s:, dá� 8,00 às 11 ho- Domingo - Curitiba - São .PauIo � Rio. .-----------

VIEIRA

IPUERICULTU�RA
- PEDIATRIA l'as e da� 14,00 à;s 18'ho1'IIS. I Idem ...,,- Laguna -- Tubarão - Pôrto Alegre. rerreno�-VeDd'e-,se

,
- ALERbIA INFANTIL .•

/
Exclusll'anlente com hora l11ar- I

.

MEDICO Consultório: - Rua TiradeI.- c>H]a. .
Reserva de .lugares, compra de passagen's, despachos Sito à vila Lopes Vieir<a (tl'a11sveI:sal PI'es. COUtl'-ESPECIALISTA EM OLHOS r 9 S'b d A 9' 'I?' I 'd .

f -.
.

f)UVIDOS' NARIZ EJ GARGANTA
es n: :. . . .

a a o -

'la� as _. (e encomen as e m ormaço,e_s. nho). Preço'. Cr$ 250.000,00. TI'ataI' 'R, , ,ReSldenCla: - Av. Herclho SUC1JR
. ..

-
-

- a ua D. Jaime
TRATAMENTO i: OPERAçõES Luz n. 155. _ Tel. 2.530. Dfl. LAURO CALDEIRA ,', SAL -:- Rua Fehp� Schmldt, ·40 - Fone 21>00. Câmara,ll
lnfra�Vermelbo - Nebulizaçio - Horário: - Das/H às 18 ho- DE ANDRADA LOJA LUX - LUX HOTEL - Fone 2021.

Ultra-Som
'

I'as rl;ári,!!mente LOJ T I(Tratamento de sinusite se.m CIRURGIÃO-DENTISTA A AC - Rua Fe ipe Schmidt, 24 _ F9ne 3700.
operação). DR NEWTON CC,NSULTóRJO .Edificio

Anglo-retinoscopia - Receita de •
.

.

.
. Partenon - 2° andar - sala

Oeulos - J\1'oderno equipamen,to D'AVILA
, 2-03 -,.- Rua Tenente Silveira, 15�

de Oto·Rinolari·ngolog;ia ('úuko 'CIRURGIA GERAL Atende diáriamente das' 8 às
,no Esta�o) Doenças de Senhor,as - Pr-octo- Jl horas.

'

Horário das 9 às 12 horas' e logia � Eletricidade �['édica' 3as e 5as das 14 as ']8 horas'-Idas 16· às '18, horas.
-

Consultório: Rua Vitor Mei- ._- I () as 22 horas.
Consultór,io: � Rua Vitor'Mei- "eles n. 28. - T-elefone:' ,3307.. Confecciona Dentaduras e Pon-

reles 22 - Fone 2\175. Consultas: Das 15, hóras ew, tés Móve'is de Nylon.
Res. - Rua São Jorge 20 diante. _

Fone 24 21. Hcsidência: ,Fone, 3.422' DR. JOAO ASSIS FI-LHO ;

'DR. MARIO WEN·.
,Rua: Blumenau n

..
71:

_ 'I ��R.URGI.�.O QENTIS�A .
f

ANTONIO BATISTA
Chmca de _Adultos - CIrurgIa·

.

-

D.HAl:1SEN pR. . e Protese RaIOS X .

/ CUNI:C� MÉDICA DE ADULTOS JUNIOR . Ru'a Felipe Schmidt, 39 A -

. E CRIANÇAS
'

CLíNICA ESPE,CIALIZADA' DE salas 5 e 6
.

Consultório _ Rua J.oão ,-Pin- CRIANÇAS Atende, com hora', marcada

to, 10 _' Te!. M. 769. Cônsultas das' 9 ás 11, hOI·as.
Das 9 as 1� e das 14 às 1'6

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

.

nioi-; 45. Tel. 2.812.
.

2 Florianópolis, Sexta-feira, 23 de Dezembro de 1955
---..,J'----------------- ----._ .._--_ .._--------- ._---- �---

, MÉD1CO
Com prática no Hosplltal São,
Francisco de Assis' e na Santa

Casa do Rio de Janelro
CLINICA l\'I'ÉDlGA
CARDIOLOGIA

Consultório: Rua Vitor Meí

reles, 22 Tel. 2675.
Horários: Segundas, Quar.tas e

Sexta feiras:
'

. Das 16 às 18 horas.
.Residência: Rua Felipe Sch-

midt, 23 2° andar, apto 1 -

Tel. 3.002.

DOENÇAS DO APARELHO DI
GES'l'lNO - ULCERAS DO ES
TOMAGO E DUODENO, ALER�
GTA-D.ERMATOLOGIA E CLI-

NICA GERAL
DR • .JúLIO PAUPITZ

FILHO
-------,-, Ex-interno da 20" enfermaria

DR. HENRI(lUE PRISCO e Serviço de g'as tro-en tern log i a

PARAISO da Santa Casa do Rio de Jeriei ro
(Prof. W.' Berardinelli)..MÉDICO , CUl'SO de neurologia (Prof.

Operações - Doenças de Se- -Aus tregeailo).
nboras - Clínica de Adultos. Ex-interno fio Hospital mater-
Curso de Especialização no nidade V. Amaral.

Hcspital dos Servidores, do Es- DOENÇAS INTERNAS
tudo. Coração, Estômago, intestino,
(Serviço do Prof. Mariano de fígado e vias biliares. Rins, ova-

Andrade). rios e útero
Consultas - Pela manhã no Consultório: Vitor Meireles 22

Hospital de Caridade. Das '16 às 18 horas.
.

A tarde das 15,30 hs. em dlan- Residência: Rua Bocaiuva 20.
te no consultório á Rua Nunes Fone: 3458.
Machado 47 Esquina de Tira
dentes. Te.!. 2766.
Resldência - Rua Presidente

'Coutinho 44.
•

CLlNICA
de

OLHOS - OUVIDOS
:E GARGANTA

DO

DR. 'GUERREl·RO;DA
FONSECA

Chefe do SHviço de., OTtlRI
NO do Hospital de Florianópolis.
Possue a CLINiCA os APARE
LHOS MAIS MQDERNOS�I'IAR-i\
TRATAMENTO das DOENÇAS
da ESPECIALIDADE.
Consultas - pela . ma'nhã no

HOSPITAL
Á TARDE - das '2 as 5-

no CON'SULTóRíO - Rua dos
ILHEOS nO. 2
..R.BSIDÊNCIA - Felipe Sen·

nlidt nO. 11i! Tel. 2365.

DR. ANTôNIO, MONIZ
DE ARAGÃO

CIW:RGIA' TREBlllf;A1'OLotHA
,

Ortopedia
Consultório: João Pinto, 18.

. Das 15 às rq ,d.iàrüld1l'ente.
Menos aos S,á.bados
Res: Bcicaiuva 135.
Fone: - 2.714.

'

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

e

DR: ANTONIO DIB
MUSSI

,Senhores Advogados e
firm·as I"do Interior

o ESCRITóRIO "SÃO JOSÉ'" instalado nesta capi
tal, p:ropõe-se a :resolver com zelo e pontualidade todo e

qualqueI: assunto no Fôro em .geral, em Repartições ou

Estabelecimentos, quanto a encaminhamento ou (retirada
de documentos, .Iegalização de firma$, Iivrós, contratos,
certidões, registros, etc. etc .

ESCRITóRIO "SÃO, JOSÉ" - RUl\ Alvaro de Car
,valho, 25 - PONE': 38-83 - FLORIANóPOLIS.

'Para alugar, procuro, com
urgência, casa com. quatro
quartos e demais dependên-'
cias.

I PrOeD'ra-Se
.

CalaDenfi,s'fô para 'Crianças
DR. JUAREZ PHILIPPI

Edifício João Alfredo - 10 andár•.
Salas 1 e 2 - Rua Jerônimo Coelh�,
Horário: 8 às 11 - 16 às 18 horas
A Itmde exclusivamente com hora marca.da.

. \

DR. NEY PERRONE
MUND-DR. I. LOBATO

FILHO Formadó pél'r'1NiCiildade Nacio-
Doenças do apa'l'elho. réspiratór.io , nal de Medicina Universidade

'l'UBJ<:RCULOSE do B-rasil
RADIOGRA,FIA E RADIOSCOPIA RIO DE JANEIRO

DOS' PULMõES Apedeiçoamento na "Casa de
'Ciru.r,gia do TOl'ax Saude São Miguel"

Formado pelá Faculdade Nacio- Prof. Fel'l1andõ Paulino
nnl. de Medicina. TisioJogista· e. Interno por - 3 anos do Serviço
'j'isi.ocirurgiio do 'Hospital Ne· de Cirurgia

rêu Ramos Prof.. Pedro de' Moura
Curso de., especi.alizaçiio pela OPERAÇõES
S. N. T. Ex-interno e Ex-assi-s- CLINICA DE ADULTOS
tente de- Cirurgia do' Prof. Ugo DOENÇAS DE, SENHOHAS

Guima�ães (Rio). CONSULTAS: No Hospital de '

Cons.: Felipe, Schmidt, 38 - Caridt;lde, diáriamente pela ma-
I

Fone 3801
.

'

nhã. I
Aten<le em hora marcada. RESIDÊNCIA: - Rua Dual·te

_...............Res.-: -··Rua Esteves--Junior,' Schnf€>1'. ,IOf) � Tele!. '-3:288' -C

'80 - Fon�: 2395 FiorianópoIíI. __ .. 1",11&7

-'----�------------------�-------------------- Dou preferência a casa

com pequeno quintal e sita
nó centro ou em rua servida
por ônibus.

Ofertas e condições por
carta. a Paulo Preis, Hotel e

Majestic; ate oito de' dezém�
bro.

"

'�,

,DR. CESAR BATAlHA DA SlbVEIRA
C1ruratio Deni1ata

ciint�a:. de"Adulto•• Cr1&nÇAI
Ralo .:1;
Ateade .eom Hol'8 Mareada'
lI'eUpe Schmjdt 39 A Salas 3 e •

� liIt�,!,'I\ii!i'�,. t:'�j

h.�

.•;�.I,'

•

O ESTADO
;.__-'-----,----- 'o _. _

Distribuidor

C, RAMOS SIA

Comereis . Transpórtel
rtUll Joio Pinto. 9 ffpolil<:»

NAVIO-MOTOR "CARL HOEPCI\E"
ITINERARIO

SAíDAS DE
IDA VOLTA

Fpolis. 'ltajaí Rio '

Santos
27-12 29-12 3-1 4-1
8-1 10-1 15-1 16;1

20-1 22-1 27-1 28-1
1-2 3-2 8-2 9-2

13-2 15-2 20-2 21-2
2� 2� � �
8-3 10-3 15-3 16-3

O horário de sa ída de F'Ior-ian ópo lis será às 24,00
horas e do Rio de J:1neiro àS'IS,OO horas.

Tanto na Ida como na Volta o navio fará escala nos

portos de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.
Para melhores informações, diriJam-se à séde da

Emprêsa, à rüa Conselheiro Mafra, 30 - Telefone 22-12.

---�-"'-'----.-

.

Flarianópo{is - !talai - JO\J1viUe -- Curitíbt<
.,•.�: - ..

AgênCia .; .l:\u-a peoaoro e�q'ui.n8 da
.

' • Rua renente SIlveIra

."

.l

Viagem com seguriloça
. .

e, rapidez'
'

8.9 NOS CONFOR'fAVEIS MICRO--ONIBUS DO

RAPIDO (SUL ..BRASILIIBO)

Senhores ComercianJes
'.

e Industriais
O Impôsto de Renda pag'o sôbre o lucro real, apura.

do pela escrita-comercial, é mais justo do que o calcula
do' pelo lucro presumido, com base na escrita fiséal. Pu
�uem somente o impôsto devido,

.

encane.gando o nosso
-Escritório da feitura d-as suas escritas. Aceitamos tam-
bém escritas atrasadas.

-

.

ESCRITÓRIO CONTABIL-Il\10BrLIARIO PERRONE
Rua Deodoro, 'no 11 - Caixa Posbl nO 355-

t<one na 3222 _ Florianópolis.

casa Na PRRIA
Venne-se otima casa <lOristruida d,e roletes com 73

mts.2, bem junto a praia, preço Cr$ 60.000,00. Tratar.
com o propl'ietario no local. Ponte dê Baixo - São José
_ bem em frente a Capela.

Aulomovel Hudson
Vende-se completamente reformado.
.Motor- retificado 030 - PnelLl banda branca, pintura

acolchoamento novos. '

Parte mecânica-l00o/r; �êr' e tratin· na Oficina Cl1e-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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•

Quem acompanhou a. tra- (mente à falta de sorte. .

r
de �u?o, adversários leai.s e

jetória do remo catarmen- Aplausos que os nossos decídídos dos metropolita
se até domingo jiltímo, con- "r o w e r s" receberam de nos, fazendo-os empregarem
cordará conosco 'como pro-l quantos acompanharam a t.udo para não se verem 'pri
oTedimo-s; realizando .a me-' sensacional disputa de do- vados do cetro máximo.
'"

"d'
,.

L
A t

R d
.

O d
.

t
.

lhor "performance na IS- mll1go --na . agoa
.

o 1'1g'0 s rema ores ca armen-

puta do, Campeonato Brasi- de Fref as foram justos e ses cumpriram os seus de

leiro de Remo, o. que vêm merecidos, pois fomos, além \'el'es. Foram grandes 110

deixar }Jstente os esforços
dos responsáveis pela' sor
te do esporte que mais gló
rias deu para Santa Catart-

- - -. '.'
,

'�o
....

na. .

Nossa participação no

Campeonato _Brasilei:vo não

pod�ria. ter sido melhor d.o
que foi. Conquistam'os o ti

tulo de vlce-oampeôes, den

tre no -e Estados, perdendo
tão somente para os cario

cas que contaram com díver

sos fatores, entre os quais
o ambiente e a torcida.
Treinados física e técnica
mente pelo alemão Rudolf

Keller, nome sobejamente Iconhecido . e acatado no,
mundo inteiro pelo seus am

plos conhecimentos da ar

te de remar e com tempo 'de

sobra para apresentarem
um. rendimento técnico dos

mais apreciáveis, os cario

cas eram os francos favori
tos. Mas por duas ·vezes ba

temo-los, nas provas de pair
oar COI\} timoneiro e fuur

com timoneiro.
Em.r1954 vencemos uma

única prova: a de four com

timoneiro; conquistamos
três segundos lugares (oito,
quatro sem, e skiff); um ter;:
ceíro lugar' (double-skiff) e

um sétimo lugar, (dois sem

timoneiro).
Este ano obtivemos duas

vitórias três segu.ndos lugn
res, um' quarto e 'um quinto
lugares. -Como se pôde 00-

servar, progredimos .bastan

te e já em 1956 ou 57 es

taremos em condições para
arrebatar aos guanabarinos
a corôa de cámpeões do

Brasil.
Não ha motivos para des-

.

c.ontentamento. Fizeram os

nossos o que foi possível
fazer. Se o "quatro sem" re

grediu, embóra com os mes

mos remadores de 1954, ou

sejam os blumellauenses do

América, deve-se tão 150-

f

NA VARZEA
Preliaram, domingo úl

timo, no campo da- vila Ope
rária de Saco dos Limões,
os conjuntos representati
vos do Caravana e Ipiranga,
êste local. Logrou sair vi

tJwioso da refrega o time

cara'vaneiro, pelo escore de

3x1.
O 10. gol da tar,de sm'giu

aes 8 minutos 11um belo

chute de Didi, pró Ipirangn,
./ , .

que as('?im venceu o prup.el-
1'0 períoclo_ pelo escore mí

nimo.
Veio a fase final e o Ca

ravana dominando por com

pleto seu fode antagonista,
conseguiu três tentos de

bela feitur'a contra nenhum

do conjuntó limoense, Go

learam Betinho e Sapinho
(2). -

O conjunto vencedor nli�

nhou assim: Euni; Wald9 e

Nízio; Tainha, Aço e Ro

sa; Culica, Alípio, �Betinho,
Po e Sapinho,'

Com esta vitória sugesti
va o time do Caravana as

sumiu a liderença do certa

me amador varzeano, de vez

qUe na outra peleja da rô
dada, empataram por 1x1

Fluminense e São Pedro,
Luiz Alves da Silva

TERRENO
VENDE-SE dois lotes com

2-1 meü'os de frente por 33

de fundos, Situação ext:e

lente.' Tem luz, água enca

nada para breve.

", T(,Tcf6n:ll" pam 2.818.

-

As -- 8hs,
1°) Gine Noticiaria. Nac.

·.-.........,. ............�·.�.........·.w..-.r..........-�.....�.�.·f\IV'.....__�.r'.i'\. ....�� 20) A BELA E O RENE-
."'-

.
GADO Com: Robert

Ctl.·W�·�.NEN'SE-�-"I' Ta:2:������a���lfo�tDO
40) D�MONIOS DO CIR-

A CULO
_

VERMELHO 5/6
_-' Eps. '

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

I --.-

FLORI-'A-=N-;Z:PO�'L_I-S'�' ��aN,�aE;,S�d';,"
"=-�_�-"=�

-

_

Uã - pintada a óleo s'im á nua
.J -. Lauro' Caminha Meira Ij,}

Est.ando a mesma ueSOC1l1IU
·da.
Tratar na Prefeitura Mu-

nicipftl rom o· �J"

•

'81"
-

I
�

AINDA O FALECIMENTO �O, -Iifin� fi �U' n�vam�n ! i
À exma. fam;�;���;;f�� ,�,����:��,o. _.�A'

i tunn do jovem Natércia Crelam-nos que a notícia
triunfo e grandes na=der- domí II âníd tAraujo, vitimado ommgo espa rou-se rapi amen e,
rota. ! na disputa de um jogo de fu- tendo causado a maior tr is-
-Um "hurrah", portanto, a

tebol, a direcão do Indepen- teza entre a população de
êles que tã-o dignamente re- dente Sport Clube, de San- Santo Amaro, princrpa lmenlH:c��ent(lYall.1 ri temo bar- to Amaro da Imperatriz en- te entre os jogadores e a
rl'!':v\'erd·e, alcauçan�lo. o

dereçou a carta abaixo: diretoria do nosso Clube.
pomposo titulo de hl-vlce-. • Prezados Senhcres : Representados no sepul-
campeêes do Ilrasil! ! Profundamente conster- t�mento do pranteado cole

. nados, com o presente, apre- ga ·de esporte, pelos srs.

I ,;cntam�s os' nossos senti- Jaime Silva e Alfredo Rosa,

i dos pezames a todos os erguemos nossas preces ao

i membros componentes da todo Poderoso, "pedindo que
! família do senhor Natércia vele pela alma do vosso es
i
Araujo vitimado por um timado familiar.
d êsses golpes inesperados e I Respeitosos sentimentos.

,tristes, nos momentos que i Pedro Mansur Elias; Pre
,

precederam o encontro entre. sidente.
as equipes do Pilaso, de I Haroldo Silva, Secretário

: Coqueiros e Independente,
I
em exercício.

�..... · ..·"'·...-...�.-.-.........,._-.-_·...-.-.w_-.............-.-.-J'\.t

TREINA A SELEÇÃO ARGENTINA
BUENOS' AIRES,- �1 (U. lize 5 treinos de conjunto.

P,) - No dia 30 deste mês, todos á noite, nos dias 3.0 de

sexta-feira, deve'rá realizar dezembro, 4, 10, 14 e 18 de
';CLl primeiro treino de con-' janeiro.
'li P. to o pré-selecionado de Todos os cracks da sele
foct-ball, que representará ] ção serão submetidos hoje
1" Argentina no Campeonato I á 'revisão médica.

-

.

Sul-Americano Extra de Por outro lado, os cracks
Montevidéu':- que atua-rão no Pan-Arneri-

O treinador Guilherme cano do- México serão colo
Stabi'e determinou que o cados ás ordens de Stabile,
selecionado argentino rea- a 10 de janeiro.
y ".

• ._.....,.._,.._.._"._·__ _-.-..- • -.·.·._.-.....-.r...-.,·w..
�

WALMOR SCHROEDER PREPA·RA�SE
PARA�A SÃO SilVESTRE

Ao que nos 'informaram, para competir na sensa cio-

o atleta do Saldanha da Ga-l nal prova de fundo do d�
ma, de Barreiros, Walmor

i
31 em São Paulo;

I Schroeder, que com grande .

: brilho tr-iunfou na Prelimi-' A' viagem do jovem f_un·
I n a r Catadnense' da Corrida dista para a Panlicéia dar
! rle São Siivestre, continua. se-á, possivelmente na pró
l:c·u1.. _ .:(l:f1I1CQS _ pJ;_e.Jl_arativos_, xims- tel;ça.-feira, '.:ia-ajre_?:
I � �Ã..!:�_"'_-'", """""'."""'__.��

I. NOTA' DA SECRETARIA DA F. c F ..
�eb presente, levo ao co-. Outrossim, comunico-vai"

ibccirnento dos Srs. Porta- que Os pedidos de renovação

'/' ·lores. de Permanentes desta de Permanentes deverão .ser

"ec1eraci'io de ordem do se- I encaminhados a esta Secre
i, .hor Pres'idente, que a par- \ taria, por intermédio de ofj-
"ir de 10 de Janeiro de 1956 cios.

.

.

iÍ'mlente terão direito a in- Florianópolis, 19 de De-

gTE'SSO no carnpo desta en- zembro de 1955,
ti da de, os portadores de Rony Zaniboni

permanentes daquele ano. cretário
/

\

�,
iii!.
,./

•

In�ma�
CINE SAO JOSE

As 3 -- 8 horas.
Na Téla panorâmica
Arturo de CORDOVA -

Tania CARRERO em:

MÃOS SANGRENTAS
; No Programa: .

Metro Jornal. Jor.
Preços: 11,00 5,50,
Censura até 18 anos.

DI-·.'
As 5 -- 8hs.

CINEMASCOPE
Robert WAGNER -- John

LUND -- Debra PAGET -

Jeffrey HUNTER em:

A LEI DO BRAVO
Technicolor de Luxo

No Programa:
Expresso' de Vezuvío.

Short.
Preços: 18,00 -- 10,00,
Censura até 10 anos,

As - 8,30hs.
Arturo de CORDOVA

Tania CARRERO em:

MÃOS SANGRENTAS
No Programa:
Metro Jornal. J01'.
Preços: 10,00 -- 5,00.
Censura até 18 an os.

o
As -- 8hs.

William HOLDEN -- Don
TAYLOR em:

O I�FERNO N°. 17
No Programa:
Repórter Na Tela, Nac.
Preços: 8,00 - 4,00.
Censura até 14 anos.

As -- 8hs.
c_Leslie.. CARON -- Ralp
MEKE-R em:

ESCRAVO DE UM
SEGREDO

No Programa:
Gine Repórter. Nac.
Preços: 10,00 -- 5,00,

-

< Censura até 14 anos.

••••••••••••••••••••

DOCEIRA
ACEITA ENCOMENDAS

DE BOLOS, DOCÉS E TOR
.

TAS A RUA LAJES, 51.

Vende-se
Vende-se a casa da Aveni

-ela Hercilio Luz 183, infor-
- mações no mesmo local.
Dias:-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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��SONE10
OLAVO BILAC

Tens, às vezes, o fog-o so-berano
Do amor: encerras na cadencia, acesa

Em requebros e encantos de impureza,
TOGO o feitiço' do pecado humano.

Mas, sobre essa volupía, erra a tristeza
Dos desertos, das matas e do oceano:

Barbara poracé, banzo africano,"
E soluços de trova portug-uesa.

És s�mba e jongo, chibas e fado, cujos
Acordes são desejos e orfandades
De selvagens, cativos e marujos:

E em nostalgias' e paixões consistes,
Lasciva dor, beijo e três saudades,
Flor amorosa de três raças tristes.

-0-

ULT·IMA .'MO-DA

Uma linda camisa para meninos, criada por WESTINS
'i'EH., em CÔI' clara, de mangas compridas, bôlso do lado
esquerdo e gola esporte. Os botões .são da mesma -côr da

camisa. (APLA).
-0-

- sr. Ernaní-Porto, nosso
colega-de-imprensa
- sr. J'osé Nascimento

Camara

ANIVERSARIOS
'�,

FAZEM ANOS, HOJE: .r

"'1 �
- sr. Nazaré Camisão,

I
- sr. João Francisco Gon-

ativo c esforçado Escrivão çalves
d a Delegacia Regional de - sr, Aquilino Tonieto,
Polícia; residente em Campos No"

Sub-tenente' Acelino vos

Asson ipo Cardoso, do Exér- - sra, Alipia de S'OUZ:1
cito Nacional, servindo no Lúcio
l'JP B, C., onde goza de mero- - menino Nelson, filho
c ido conceito; do Major Nelson de Olivei
_ sta. Eli Luz Rosa, fi- ra Coelho, atualmente ser

lha do' casal João 'I'eixeir-a - vindo em Curitiba;
([:1 Rosa Jr-Olgn LuZ-' Rosa, --c:.,. sta. Ilza Therezinha
e fino ornamento de "nossa d'Aviía
sociedade ; - sr. Bertoldo Michels
- sr. Milton Cidade Ge- -sta. Valda-Inês, filha

vaerd do sr, Jorge Lisboa

FLUXO - SEDATINA
_ Alivia as colicas uterinas

. .

Pela aoão de seus componentes Analge
slna - Beladona. - Plscldia. e Rama

meUs. a PL'OXO-SEDA'I'INA alMa pron·
.

tamente as collcas uterlilas, Combate as

Irreaularldades das fun�ôes penodicas
elas senhoras.

• alDante fi regUlador c!êssaa luns,õe,.

Associação Ir'mão Joaquim
CONSULTÓRIO PREVENTIVO.DO CANCER FEMININO

(da Materni51ade Dr. Carlos Corrêa, em colaboração
com·a Oampanha contra o Câncer da Assoe. Cato

\

Medicina)
Exames sistematizados do útero, ovários, trompas,

órgãos g·enia!.. e�ternos e seios, para diagnóstico e tra
tame:nto - o mais precoce possível - do câncer femi-'
nino.

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

(biópsi�) - RAIOS X: _,
\ ,Func�ona todas as quartas-feiras, no Período

.das 8 às 12 horas, na Maternidade Dr, Carlos
_- -Corrêa, à- Avenidá Hercílio Luz.

O C/\NCER TRATADO'A TEMPO É UMA DOENCA
"

. CURAVE:t.
•

Faça-se examinar ao menos' u�la vez 110r ano

"A Mo�elar'� foi invadida
A mais pacifica e a mais cordial de todas as inva

sões sofreu, ôntem, o estabelecimento popular da nossa

praça.
Trata-se de uma invasão que bem representa uma

consagração ... Conaagração e reconhecimento 'de nosso

povo dos esforços, dispendidos pela firma proprietária
do Estabelecimento, em dotar II nossa Capital de um

grande, moderno e elegarrtissimo magazin.
Tratava-se tambem de um reconhecimento dos 'me

todos simpaticos e leais empregados pela firma para o

desenvolvimento dos seus negocias, desenvolvimento que
tem como causa os seus preços sumamente razoáveis
(para não dizer baratissimos) e a escolha sempre apu
rada das suas mercadorias.

I Poucos serão os estabelecimentos comerciais do
País que mantenham um padrão mais alto de bom gos
to e variedade. Bem que outro dia Maria Della Costa, dis- �

1
se ao visitar "A Modelar": "êste estabelecimento faria
brilhante figura em qualquer rua central de S. Paulo ou
"Rio de Janeiro. As ruas Barão de Itapetíninga ou a Gon
çalves Dias não possuem estabelecimentos comerciais
melhor montados ou melhor servidos"!

'I'Mensag'em do Papai Noel
ILUSTRE PREFEITO DR. OSMAR CUNHA
SENHORES' DIRETORES DE TRANSPORTES
AÉHEOS CATARINENSE

QUERIDAS CRIANÇAS DE FLORIANóPOLIS
E DE TODO O ESTADO.

Foi longa minha caminhada para chegar até esta be-
la capital. Mas, como minha missão é esta, aqui estou, �
emoc iona do diante da 'recepção que me fizestes, e que �
conta com a presença de vosso ilustre governa dOI' da ci- SERVIÇOS AÉREOS CRUZEIRO DO SUL
dade, que acaba de me entregar as chaves da capitrl.

I
IUIO BQIIKco.12e.!.L.4Z·bObD

Méu coração de velho, minhas meigas crianças, bate CÔRTE"MARCIALorn ma is fôrça ao ver qu� fui esperado c�m.tanta ansie-
" , (;a:scl das Esquadriasda de. Vendo-vos, eu também me smto mais Jovem. �et.llln,. (U, r. � O

IJá
...

o meig-o J esús, Cldl,!O nasci�den to estamos em vês- ���c��o q:oert��a�1��lcs��do� dl��s- 'i DE ALDERTO RICHTER I ...... .pcrr.s l�e comemorar, pe Ira em VI a que deixassem vir o '" v, Rua 24 de Maio, 612 _ Estreito _ Florianópolis
a mim as cl'iancin?as: porqu� delas era o reino dos cé�s, dos Estados, Unidos pres,os; Portas, janelas, caixas, meia-caixas, vistas, etc., com

.

Mas meus amiguinhos, nao desobedeçam vossos pais. pe!os comulllst�s a 7. deste, sstóque para entréga ímadíata.
Sejam bons, escutem o conselho do papai e da mamãe. mes, em Berlim Ol'1en�al, i Execução aprimorada em Callela da melhor qualidade'Eles sabem o que serve e o qUe é direito para seus filhos, acusados de tere� ng�edl_�0 e sem defeitos,
porque amam suas criaturinhas. A malcriação e a deso- um. ator co�un�sta, serao , Pdeços baixos _ Examine e compre o que está pron-bediência são mu ito feias. Todo o menino educado não submctdos a Jul�amentl) por tõ para entréga imediata
f!lz isso, pois .Iesús não gosta, eu não gosto, e não posso' uma corte Marcial. . I Férro _ Tubos _ Sanitá:'ios e Azulejos para importadar presentes àqueles que não obedecem papai e mamãe. Co.�o se sabe, Os comur!i�- çâo do Rio de Janeiro da Cu, Americana de Intercambío

Daqui há pouco vou distribuir balas. para os meus tas ja entregaran: os O?IS (Brasil) CADIB.
quer-idos amiguinhos:. E como. não

-

é p�ssível .abraçá-los s?ldados em que�tao 'ao

exer-, Se vai construír anóte o no.so endereço.11m por um, quero deixar aqui meu muito obrigado pela cito norte-amsrícano.
Sua v-isita ..nos dará prazêr.

uresen ca de todos, pela gentileza da presença do Dr .. Os- .-.".� __ •• .,.. ..........._
mar Cunha,ve d� diretoria da TAC, cujo avião me tr.ms-
portou para esta bela cidade. . ....

..
Levo daqui a mais cai-a recordação" rlêste-momei�ló'

.

: guardlrrei Ren{pl'� no coração a sóliclariedl1dtí' das c-l'iaiJ
,:as bo .. zirihas de. F'lorial1ópoÍis, pedindo a .T��ús nela RIJa
-1:1tide e pela felicidade de seus pais:

-

Sejam sempre bonz inhos, que Deus vos aben çõe, e
um feliz Natal são os desejos do Papai �oel.

3 -- Colaborar para o engrandecimento da ci
dade é dever de todo o cídadân. Faça a inscrição
de seus imóveis nà Prefeitura ou no Posto Fiscal
do Estreito e estará colaborando com o Censo Imo
billário que trar� inúmeros benefíci'os para o M�
nicíplo:

Qualquer i'nformação poderá ser solicitada pe
lo telefone 3.042.

r ,

BILLY GRAHAM i
(SNA) - O Evangelista

Billy Graham 'falará na'
próxima reunião I anual da I

Convenção Batista do Sul
dos Estados Unidos, a maior
do mundo, a realizar-s-e em

Kansas City, Missoury.
Declarou êle à Comissão

SINDICATO DO COM"ERCIO
VAREJISTA DE FLORIAN.ÚPOLlS

A V I S O COMERCI.O
Avisamos que: de acôrdo com o que ficou estabelecido,

entre êste Sindicato 'e as autoridades compatantes, o tra

balho noturno das casas comerciais desta Capital, no pe
ríodo de 15 a 24 de dezembro deste ano, obedecerá ao Se

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

horas, dia 24, sábado, encerramento às 18 horas,
Comunicamos, outrosstm, que os empregadores deve

rão conceder meia hora durante o turno da noite para os
,�mpl',egados fazerem um lanche.

Lembramos-ainda, que haverá rigorosa fiscalização por
parte da Delegacia Regional do Ministério do Trabalho.

de Programa que o famoso
evangelista 'batista aceitou
o convite para falar na

noite do dia 30 de maio, a

primeira noite da Conven
ção.

O tema da mensag-em do
Dr. BilIy Graham será:
"A América Para Cristo".

._--------- ._--------_----

IVoçê" sabia que.
RIO, 21 (V, A.) - Vinte e II ... "....,.1.duas firmas comerciais e in- .�1I

dustríals entraram, na con-
I

correncia aberta pela COFAP

para a importação de banha jdos"'Estados Unidos, Sete ou- '

.

,
tras concorreram para a im-

.

portação de milho, num to� :
tal de cinquenta mil tonela- :
das, I
Peló criterio fixado pelo

coronel Rubem BriESac, pre
sidente daquele org'ão e que

dirigiu pessoalmente os tra

balhos de tomadas d'as pro

postas, cada concorrente fi

cou sabendo o téor das de

mais propostas. Participaram
do ato o diretor do Departa�
menta de Abastecimento, sr,

Joel Mota Teles, e dois cün

selheIros do plenario.
Ainda esta semana, a pre

sidencia da COFAP dará a

conhecer os vencedores das
concorrenciás para importa
�ão de banha e de milho.

Antes, porém, o diretor de
::tbastecimento tratará junto
ao Banco Nacional de Desen-

volvimento Economico do fi-

nanciamento para as opera

ções, já assentadas entre os

governos do Brasil e dos Es

tados Unidos,

IMPORTAÇÃO DE
BANHA

I �=����:l�:':�
em situação previlegiada,
próximo ao Balneário.
Frente para o mar de 20

.metros com fundos de aprox,
80 metros.

'

Tem entrada- para auto
móvel pei'os farttlos,
'relt:(,"\)Jal' Ihl'd 2,,318.

!Áf>6/M co�o PR:_
C/GAlHOS OE 00/5 OLHOS PARA

PERCEBER A PROFtJAlO/OIIOE EA lJ/f;
TÂNC/II N{ÇCES5/TAI110S DE 001S 001//
[)()� PiRA cTt/LGAR A PROC�OÊ/VC/II OU�

DIREÇAO DO GOA1. I. -$ 1

UMA PE550A FALtflV-
ç' DO OE5ENVOL LlE

�p �p l/,uA M/LlOIYÉ51111!l .

• PAIJTE /)A ENERGIA
-..;;;..c7�.v�P QUE SE PRECI5A

� PARA AC�!VD,c:Q {jMI!
6 b LÂMPADA DE 10 W

,

•

'18ANCO
de G�f�lTO POPULAR

I'
..a: !

I � AGRIGOLA • I.

. I :, Rv.a; d�y\'o, 16
,-

"

fLomANOPOLlS - 5tó.. ('órórlnó.
,

t AgradeCimento e Missa,
Vva. Maria. Araújo e Filhos, Vitório- Cechetto e fa

mília, Edmir Araújo e família, Gerson Demaria e famí
lia, ainda consternados com a perda irréparável ele seu

sempre lembrado (ilho,' irmão e cunhado, Natércio
Araújo. vêm agradecer espeCialmente' aos drs. Newton
D'Ávila e Dariilo F. Duarte pelos esfôrços empregados
na melindrosa intervenção cll'urgica corno também às
Exmas. e Rvmas. Irmãs de Caridade e ao corpo de en

fermeiras.
Agradecem também a todos que confortaram naque

le transe, acompanhando-o até a última morada, bem
como a quem enviou 'condolências,' telegramas, ca.rtões,
nOI'éS e corôas.

Outl'ossim, convid,lm aos parentcs c pó:::soas amigns
para assislirem à missa no próximo dia 24 (sábado) às
7% horas, em sufrágio' ele sua I alma, na Capela de N.
Senhora elos Navegantes em Itaguassu - Coqueiros.
I

. A' toelos que cornpareceram a êste ato de fé cristã a

tlossa imorredoul'a gratidão.
, �"�" •.1

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

A1VENTURAS DO ZE-MUTRETA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o J:BTAOO Florianópolis, Sexta-feira, 23 de Dezembro de 1955

CLUBE DOZE DE AGOSTO
.. A Diretoria do Clube tem o grato prazer de ,desej�ar BOAS fESTAS e FELIZ ANO NOVO aos seus associados e suas -exmas. famílias. Aproveita o ensejo, para
convidar para o grande "reveillon" de fim do "lino, quando haverá proíuza ornamentação a cargo do sr. EDUARDO ROSA e tradicional e sensacional passagem da,
meia noite. Outrossim DIA pE NATAL, grandiosa F-ES1�'I��ANTI�, com distribuição de bombons, com sorrteio de lindos prêmios.
� --------.--------------

«NO t.enecuto» ',Prar'jicipação
Com ii BibUa nÔrMão

(Lucas \ têm o prazer de participar
i aos seus parentes e pessoas

UMA criança de quatro anos disse à suá mãe que amigas o nascimento de sua

.não se descuidasse de ver nos jamais o tempo de 'irem filha

para os céus. A mãe descobriu que a criança estava se MARCIA TEREZINHA'
refer ín do a uma drnmatização da natividade, levada em ocorrido a 28 de novembro
'praça pública, no ano anteníor. p. p. na Maternidade "D.

A'êriança dizia mais do que sabia, porque no Natal Chiquinha Galotti, em Tiju
c mundo está mais parecido com o reino dos céus do que
em qualquer outra época. No entanto, o perigo é que,

.

mesmo então, nos envolvemos em tantas atividades que
percamos o real sentido das alegrias espirituais do Na
tal. Se não nos tornarmos como' .cr ian ça não gozaremos

.

as alegrias do Natal.
-

O Natal vem ao mundo conturbado pelas, guerras' e
rumores de guerra como um milagre. Traz consigo a

'lembrança de velhas tradições dos anos passadas. Traz

alegr-ia. para o presente e esperança. para o futuro. Aju
da o povo a compreender a presença do reino dos céus
no mundo,

Aluga-se Yc!é���':�!
o' sobrado da casa a rua Tiradentes nD. 20, amplo ver e tratar a rua Conse

lheiro Mafra 40 com Sadí.

Pede-se a' pessôa que o

encontrou a fineza de entre-

���I-•
-

_._.

OJi:';, n:6, ::,v�n:d�llaH";,W!� ft '..'
.

ttC'
'

Costa, 64, que será gratir;� fi';
,.PteceitO do Dia ;t{-=,- CXIRArITE 1006;'"

TRÂNSITO LIVRE I '" ,._" ..�'" nos \lAPt"JOS '

É muito importante para ' �" '

II'iiI
t saúde', a eli.minação dos

D/-?J:,:esíd,lloS da digestão. ,0 ma,lI ".

' ,.,.?' �
� �'

tuncionamento do intesti- �

/
,iIl .it � � A Livraria Anita Garibaldi Ltãa., procurando coope-:

.io quase sempre é acompa- 'i' � r h d d.
'

,.
�

..,..,j
ar com a campan a e i'vulgação do livro, .ofere�e, du�

!1hado de dor de cabeça, in- 'f' l'ante êste mês, sua venda especial: descontos de 30, 25, 20sônia, tonteiras, mau hu- e 10,% em todo o estoque de liV1'0S. Jornais e revistas na-
mor, falta de disposição pa- cionais e estrangeiras, Sempre as últimas novidades,
l'a o trabalho manual e inte- L'

C., R. "6 ,DE-,' JANI!IR�0".-, ESTREITO, lvoraria Anita Garibaldi Ltda. - Ali na Praça 15, na
lectual é enfraquec_imento I: _

_
27, Atende também pelo re'embolso postal.

I,da
memória e da vontade.
Cuide de livrar seu or- A V I S Oganismo dos resíduos

'

�

indesejáveis e verá de
saparecerem, como por
encanto, essas pertur
bações da saúde. -

SNES.

SExrrA·I'EIRA, 23 DE DEZEMBRO
Eis que o Reino de Deüs está dentro de vós.

17:21), Ler-Mateus 6:19·26.

,O'RA ÇÃO

Eterno Deus, ajuda-nos a compreender que através
da dádiva de teu amado Filho, Os céus, realmente desce
ram à terra, Que recebamos com alegria aquêle que é o

milagre do Natal. Pedimos-te em nome do Senhor. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

"Quem rião receber o reino de Deus como uma c rian

ça, de maneira nenhuma entrará nêle." Marcos 10 :15
üRMAL B. TRlCK (Oregon)

salão para escritório, e

VENDE-SE
,

.
um ótimo lote de terreno inclusive planta para constru

ção na rua Juca elo Lloide em COQUEIROS,
um lote no Loteamento Portela, Morro do Geraldo CA
POEIRAS.

'I'ratar
FO:le 372G.

Visconde Preto, nO. 81na rua Ouro

Comisl,ão Nacional--de, ,BIs-léria
Sec'çãe de S. ["fario,i}
Os Delegados da Comissão .Nacional de Histó

ria, abaixo assinados, na forma dos Estatutos da,
aludida Comissão, convocam, aos que aderiram à

Entidade, de acôrdo com as circulares expedidas,
para uma Assembléia Geral, dia 7 (sete) de Janeiro '\
vindouro, às 16 (desesseis) horas, na Casa de San
ta Catarina, visando:
a) � Instalação da 'Secção RegÍon�1 da Comissão

,

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

Secção;
.

c) - Ele'ição elos ól'gãos diretores.
Florianópolis, 10 de dezembro ele 1955.

Carlos da Costa Pereira
Wal'ter F. Piazza

Agradecimento -

Viúva, cunhadas e sobrinhas do saudoso espôso,
,cunhado e' tio,

OSWALDO LOLEIT,
ainda consternados com a perda irreparável vem, por

êste meio, expressar seus comovidos agradecimentos a

todo;>; quantos acompanharam os restos do querido extín

�o à sua última n10rada, bem como aos que enviaram co

r�as e flores para as solenidades funebres. Também aos

que endereçaram telegramas e cartões à família enlutada,
atestam seu reconhecimento .

.-/

/ t Agradecrnento e Mssa
,

Maria José Ferreira Bittencourt e, filhos, VlUva

Alice Vieira Bittencourt e família (ausentes), João Fer

reira da Silva e família, José Ferreira da Silva e famí

lia (ausentes), Arino de Bana Castelan e família ( ��l
sentes), Aires de Souza e família (ausentes), Donahl.Jo

Joãó Francisco e família (ausentes), profundamen:e
éonsternados com o falecimento de seu ,querido espôso,
pai, filho, irmão, genro, cunha,do e tio ARY CARD�SO
BITTENCOURT, agradecem a tôdas as pes,;ôas amIgns

e colegas, que comparaceram ao entêrro d? extinto, e en

viaram flôres, corôa8, telegramas e convIdam para a,s"
sistirem à missa que será celebrada a 23 do «orrente, as

7 ho.1'as, no Altar Co�ação' de Jesus, na Catedral Mett'O-

politana. ,

Antecipadamente" ',agradecem.

A data de hoje recorda-nos que:
em 1.589, os selvicolas de Mbepeva, que sitia
vam 150' brancos e l.OOO selvicolas aliados, da
'Divisão de Alvaro Rodrigues, foram derrotados
em Sergipe por Christovam de Barros;

,

em ,1.G34, o Forte de Santo Antonio, na margem

esquerda dn Foz do Paraíba, capitulou. Os ho
landeses só perderam este Forte em 1654, quan
do então-voltou a ser brasileiro :

em ] ,667, foi condenado a morte o Padre Anto
nio Vieira;
€m 1.822, o Comandante Botas, entusiasmado
com o combate do dia 8, saiu de Itapa ríca, afim
de orovpcar a esquadra portuguesa, mas cerca-

do conseguiu esca,par-se; ,

em 1.868, prosseguia o fogo de infantaria nas

Lamas Valentinas, entre brasileiros e para: p
-- ",--

guaios. Pela tarde as tropas do General catarí-
.
articipa"ãouen sc Jacinto Machado Bittencourt foram su-

'I
- Y

Francisco Manoel dos, Adauto Víeíra
-'

bstituidas por um contingente oriental e pela Prazeres
Brigada do Coronél Paranhos; _

e

I e Margarida Olinger Vieiraem 1.942, os l'USSúS avancaram 150 qui ometros O T C h d P
,

entre os rios Don 'e Donetz, durante a segunda
ne la, ,nu a os� 'razeres participam aos parentes e

d
'

I pa rticiparn aos parentes e' essoas amigas y çontratogran e guerra. ,
.,

".

A d
'

N·I T li ,P('SSO:1S amuras o contrato e casamento' de sua filhan re I o a asco : '. -' "

-

, .. _,

de casamento de seu filho �onsuelo com o sr. Hilton
Hilton com a srta, Cónsuelo "Prazeres.

VENDE SE 'l·'ieira. CONSUELO :e' HIVfQN
Vende-se uma loja: no 'eentro c�mercial de Floríanó- I, noivos

I' Florianópolis' - 16 -:- Dezembro de 1955.po IS, _

.

Expresso FlDrianópelis LIda.

AYRTON RAMALHO
e

TEREZINHA DE BORJA
RAMALHO

HOJ E PASSADO
-

Participação

caso

DIVORCIO
E novo casamento no Mé

xico.
Informações grátis. /
ReferênCias de assuntos

terminados satisfatoriamen
te.
Trav, do Ouvidor, 36-2°-s/

25 ...:.... RIO DE JANEIRO.

NO
23 DE DEZEMBRO

Negocio urgente, entrega imediata.

Informações nésta redação nos seguintes
ços:

Rua Oswaldo Cruz, 406 Estreito ou Avenida

. Luz, 132 Apt. 3 Florianópolis.
'

enderê

Harcíllo

-
MOACIR IGUATEMI DA

,qILVEIRA
r-or.nno AVILA

Vende-s·e
Fende-se uma Plaina de

:3 (três) faces "para benefi
ciamento de madeira. Fabri
cação Alemã, ao preço de
o-s. 35.000,00.
Ver e tratar em Ol iveiru

Martins & Cia.
Rua Francisco Tolen.ht

ou Fone 3802.

..............................................
•

!
I
• Rtf A, :,- "''''''A'.ba,l Deoc10l",l U

: Em �tl.i{�3. no lIul" do Brull, i) m�lhf)r', II) ..... ,.. ,.,,'7:"' -.'!'-- - �'i;) f't..:l� ,,:II< � 1"Ih,n.·'r-J'II �'9."t .. �'..�
••

", -•• $ '* ,� .

e

e ULINDINA MüLLER
DELClDES CLíMACO DA AVIL�

SILVEIRA ,I Têm o prazer de partlcí-
Têm () prazer de Pártid-I J)ar aos parentes e pessôas

par aos �aren!es e pessôas /ie, suas relações o csntrato
de suas relações o contrato ele casamento de sua filha,
de casamento de seu filho 'El iete com o Snr. Delcir

Délc.ir com a srta. Eliete I Iguatemi da Silveira.
Mana Ávila. '

DELCIR e ELI�TE
confirman

Florianópolis, 14 de Dezembro de 1955

O Curso Particular "SI'[O José" da Professôra Maria
Madalena de Mour'a Ferro j mantará . durante as férias

, O PItEPAR'ATÓRIO
<

-,. I
- arós�Exa:in�s_,.dé'�Ãf!:iíl1ismfão;�gin;{�fo

Início das Aulas: ' 2 de Janeiro de 1956
Horário

. .. , .. das 14 ás 17 horas

, ((exceto aos sábados)
Outras informações .: .. Rua Saldanha Marinhá 34

-
- -

,

CHAVEIRO
Perdeu-se um chaveiro..

Restaurante Hapoli

Por delibel'ação dó Conselho Deliberativo, em

reumao extraordinária realizada a 30-11-55 foi
elevàda a JOJA de Cr$ 100,00 para Cr$ 500,00.

CAR'(..OS 'W. PACHECO
-

PRESIDENTE

_'--'_

. 'Parlic:ip;acçã'o '

,

Hélio Prazeres e Dalva Telemberg' Prazeres parti
ciparn aos parentes e pessoas de suas relações o nasci
mento de seu prirnogên ito 'lVIAURíCH), ocorrido dia 15
do corrente na Maternidade Dr. .Carlos Córnea.
-----

.

..'"
I

1 ransporte de-cargas, eHl' geral entre
FLORIANOPOllS, CURIII'BA E· SÃO PAULO

IlATI&IZ: FLOBIANOPOLl&
Eacritól10 :

Rua Padre Roma 50 - Terreo

Depoalto:
Rua Conselheiro Mafra n. 1St

,I'ones: 25M - 2.53&
Caixa Postal, t3.
Bnd. TelegráfiCO:

Bandrade e' TranspoHs
-o-

nLIAt..: CURITIBA ftlJlAL,: 8.1.0 PAULO

V1.aconde do RIo Branco
<O:a,ll)

• -relaron. '1211

'AunIda (10 II!taao. UI86/7(1

/

Telefone: 17-10-11

j!ndereço :re�egrállc)
Bantldra .. 1'ra.nBl)ol14.

--"-

Bão, Paulo - aal;)ltal - sr.
Endereço Telegráftco'
Bandrade � 'l'ranspoU.

�

-- -

�-
- �::i.

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

I

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

(AClnela 'n. &1••• ,..ame , ... 8elo BorJsonh eo.. nUe,. III".. aU �

... 111 rllla.e Tr.n rtt- Utn..'Gerata 8/&.) -

�-----------�--------�� ------

•

VENDE-SE
Uma bicicleta nova, raio n. 26. Marca MONARK.
Preço Cr$ 3.200,00. - Tratar com o Capitão

Paulo Sarni.

DR. IVO VON WANGENHEIM
-- DENTISTA'-

Consultório .rua Bocaiuva, 42

Neg'ocio de Ocas'ião
,

Vende-se um prédio na Rua Felipe S,chmidt, Centro .

Tratar à Rua Felip,e Schmidt nr. 7. /

A

Lavando 'ccom Sabão

"irge�' ES)JeciaHdade
da· Ola. -WIIZIL INDDSII<IIL�JoID,llIe. (1Irc,a,'reulstrada)

,

.

�-:<��B-o�i'za.8e -'jempo� e� :dinbeir� __ , ��"'_"'_........

.- A
'
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ro Prefeit,o Municipal e o Serviçn os ElEITOS SERAO DIPLOMADOS
DENTRO DE 15 DIAS

Nacional 'e Caneer· "::;;�;:' ��,A�) .. A�::;�
. '

. ,Peixoto avistou-se com o
conhscímerito vossa excelen- I

íd t d' 'TSE "
. .'.

l presi
en e o com o

cia sancionou Ieí doando ter-
.'eno para construção ambu- , . .

1 té
. � ,qual trocou ideias sobre a (lI-

a ano prevencao cancer as- I
-

1 Ieít D_ � p omacao c os e elOS. e a-
socíação catar.mense de �e- corda .�om as infOtn1aç'ões do
mCI.na, pt �uelra Vsa. Excla. ministro Luiz Gallotti, , essa
rceítar . melhores aplausos
tão clarividente medida

-

pa
tenteia sua .segura atuação
prefeitura municipal de Flo

rianópolis pt Reiterando me

lhores agradecimentos hon-
rosa acolhida vg cumprhnen- Graças a uma feliz e 0- de Natal, se transformará

ta muito cordialmente Ugo portunissima deliberação de

Pinheiro Guimarães Diretor sr. Prefeito da Capital, 2

Sacancer". magestosa figueira do cen

Está, pois, de parabens a

I
tro da Praç� 15, situada no

classe médica catarrnense coração do jardim Oliveira

por essa grande aquisição, I Belo, volt�, a �el' capricho
-omo, tambam, o povo barrí- sarnente iluminada, desta

ga-verde, que 'poderá dispor.
I vez, porém, com abundante

,i:>.Jm, de maiores recursos I número de lâmpadas de va

para a prevenção dêsse terri-
I riadas

. cores, abran g e n do

vel mal que aflige, atual- toda a copa da frondosa ár

mente, a humanidade. I
vare. Mais de 400 lâmpadas

Vemos, assim, que o sr.. darão à velha figueira que é
Prefeito Municipal, além de I o orgulho dos ilhéos, um as

.procurar tornar Florianópo- péto deslumbrante. No di"
lis uma capital moderna, pro-

1':1 cancerosos.
O projeto em aprêço, apro

vado unânimemente pelos
dignos vereadores, foi trans
formado,.na Lei nr. 252, san-

___________________________________--'-
,.

cíonada pelo. Chefe do Exe-
cutivo Municipal em 12 do
corrente mês.
Este gesto nobre do Dr

Osmar Cunha teve grande
repercussão nos meios médi
cos locais e do país, tanto
assim que recebeu êle, do
Dr. Ugo Pinheiro Guimarães,
Chefe cio Servíço Nacional
do Câncer, o seguinte tele-

SOLlDARIEDADtDOS PAULISTAS A
N.E R FU

S. PAULO, 22 (V. A.) -

I
solidartedade dos paulistas

o Vice-Governador ele S. Pau- ao governo Neren Ramos e às
lo, sr, Porfírio da Paz, junta- .Fôrcas Armadas, através do,
mente com os deputados Ju- � ministro da Guerra, general

i ? Dr. O�n�ar Cunha, Pre

venal Rodrigues de MOrais, i Teixeira Lott. Segundo se in- I
feIto �ul1lClpal, .desde .

que

Cantídio Nogueira Sampaio e I forma, 'Ü general Porfírlo da assu.mlU � executIvo. da cída

outras personalidades, assí-: Paz deverá chefiar uma co- ele, jamais se de�cUldou dos

naram um memorial que bre- missão especial é levar o ím- problemas que visem o bem

vemente sará- enviado ao go- portante documento aos seus
estar da coletividade catarí-

verno federal, prestando a destinatários. nense.

.....•.0I 0 �.� it*9...... Pode-se notar as suas
• grandes realizações à testa

ela Prefeitura, quer, no que
t se refere áo plano ele urba

nização, cle pavimentação ou

i de rodovíaçâo, sande que vá
rias obras grandiosas, como

pontes, grupos escolares, fo
ram já inauguradas e' entre
gues ao público.Florianópolis, Sexta-feira, 23 de Dezembro de 1955

reclaSSificação
federais

Projeto de
,cargos

Declarações do líder da

maio,-,
hoje estas declarações:

ria, sr, Gustavo Capanema - Tão 101050 'Ü Congresso se

.Será apressada a tramitação instale extraordinariampnte,
elo projeto, independente' do no dia 26 do corrente, sera

aumento dos militares apresentada a votação d02

projeto de reclassificação do

funcionalismo publico". Sa
lientou o Ilder da maioria

que, inicialmente o deputado
Lopo Coelho, estuda urna

formula para facilitar a tra

'rnitaçâo do projeto de raclas
sificação e a posslbtlídade ele

ser apresentado um projeto

dé

RIO, 22 (V. A.) =: O líder
dn majoria, s r, Gustavo Oa

panema, ante as informa
ções dispares que vem sendo
divulgadas na imprensa, So

bre o projeto de classificação
de cargos e carreiras do

funcionalismo da União, fez

MAIS UMA APRESENTAÇAO DO
, CORAL DE FLORIANÓPOLIS

quistará mais uma retum
bante vitória e muitos aplau
sos.
••••••••••••••••��.w

GRANDE "REVEIL-
LON"

Hoje, com início às 20,30
horas, o Coral de Florianópo
lis se apresentará na Rádio
"Diário da Manhã", exclusí
vamente com músicas sa

cras, dadicadas aos festejos
de Natal.

.
A êle, que veio passar as

Florianópol�s terá mais festas de fim de ano em sua
uma oportunidade de apre-, terra, t d b

.

.
• os vo os e Oas Vll1-

ciar .sste moderno e oportuno das e d f r t d t
movimento dos cultores da

e e lZ es a a en re

nós.
bôa música, afim de aplau- DI'a .31 d9 corrente, os -sa:-dír os dirigentes e compo- .ões do aristocrático CLUBE
nantes- do Coral desta Capi- DOZE DE AGOSTO se abri
tru), que, estamos certo, con- rão para receber a alta socie

dade 10caÍ, quando se reali
zará o maravilhoso BAILE DE
SÃO SILVESTRE ...

Os salões serão ricamente
engalanados e sobre as me-

........�
-

_.•._ _-•..

'orrente mês.
•••••••••••0•••••••8••

CEL' ANTÔNIO LA-

RA"RIBAS

JUSCELINO FICARÁ
3 DIAS�NOS EE. UU.

panema � será apressar a

marcha da tramitação do

plano de reclassirlcação, que
deverá ser independentemen-,
te do projeto de aumento dos
militares.

'

•••••••••••••••••••e••

RIO, 22 C;.l. A.) - Anuncia- sas pequenas cestas com flo
se que o sr. Juscelino não l'es... Haverá a tradicional
_pretende passar mais de tres PARADA DAS DEBUTANTES,
dias nos Estados Unidos. "A �stando inscritas já muitas
visita assinala um vespertí- .anhortnhas de nossa socls
no, apenas se destina a des- jade... Como nos anos an

fazer os equívocos manipula- ceríores, a )11eia-noite haverá
elos durante a campanha J espoucar de' fogos e -o mà

eleitoral, atribuindo ligações mcar dos reco-rec.os , busi
do presidente eleito com os 1as, apitos, acompanhados
comunistas e não tendo, por- ie confétís, serp'entinas ...
tanto, qualquer outro objeti- quando o ano findar e outl',o
'vo. Dos Estados Unidos o sr, .0 ,o sur�irá no mundo ...
Juscelino seguirá para a Eu- I O traje será infalivelmente
ropa �m 'visita a diversos a rigor, côm as ídamas em

países". : ve$tidos amplos, farfalhan-
I ,..

tê!;, ricos, com ornamentos
delicados, . . '7

.

A iluminaçã)o feérica, pro
fuza, deslumbrante ...
O grande "reveillon" deste

_l,no será mitrcado' pela exu

berancia, d@. alegria que acon

tecerá mais e mais grandiosa
e ruidos }.. Dentro ao am

biente requintado, não sa

bemos. nlais o que admirar, si
os trajes ricos e encantado
res"das damas ou a impeca
bilidade das casacas, dos
smokings oü dos summers de
varios tons... \

Aguardemos tã,o m�rayi
lhosa noite de gala nos sa

lões tradicionais do Vetera-

4 ,- O Cadastro Imobíliá
do estabelecerá um critério

científiqo de avaliação e eli
minará as injustiças fiscais.
Colabore com os recensea

dores da Prefeitura prestan
do-lhes· as informações ne

cessárias e estará contribuin
,jo para o engrandecimento
da cidade.

Faça a inscrição de suas

)ropriedades até ao fim do

.FESTA DE NATAL
Sob 6 patrocínio do SESI,

os Sindicatos de Constr.ução
Civil, dos Metalúrgicos, Pa

(leiros e Gráficos, oferece-rão
a JS filhos de seus associados
uma festa de NATAL, cujo
programa será o seguinte:
Dia 25; às 15 horas, na Se

de da União Operária: sessão
.

de cinema, sorteio de brin

• quedas e distribuição de

.bombons, passas, balas, etc,
Por nosso intermédio, sao

convid�dos os operários a

comparecerem'ao referido lo
cal.

Registramos a' presença
nesta capital do nosso ilus
tre conterrâneo,. coronel An
tônio de Lara Ribas, atual
mente oCliphndo cargo de re

levo na administração nacio
nal do SESI. Sua Senhoria,
que' goza de realprestígio nos

no ...

.
.,............",..._,...-..:.-...--�-.._....._...- ..- ...

ASSOCIAÇÃO 'CA�
TARINENSE DE
FARMACÊU

TICOS

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

AVISO AOS.· SENHORES LAVRADORES
E CRIA90RES .

,

Para fins de organização- Cadastral dos ,pequenos,
• Agricultores da 8a. Zona Agl'ícola (Florianópolis,., São,
José, Biguaçú e Palhoça), a Secção de Fomento Agrícola
do Ministério da Agricultura, re�rstra também os pro
prietários de áreas inferiores a 10_000m2 (1 ha.), dando
ihes todas as vantagens de acôrdo com o plano e recur

sos d,est[\ S. F. A,'

Endereço:'Rua Vísconde de Ouro Preto n. 57,

'�i.;;;dnd.J;�
RE�ULTADOS DE ONTEM

,

'5,295 - Cr$ 500.000,00 - Curitibanos
12.\657 - Cr$ 50.000,00 - Joinvile
6:016 _l Cr$ 30.000,00 - Florianópolis
10.130 - Cr$ 20.000,00 - Blumenau
4.3G3 -- ü.'1!r '15,000,00 __:_ 'Joinvile

Os associados da Associa
ção Catarinense de Farma

cêuticos,. reunirain-se em

As.<;embléia Ger'al ôntem, às
19,30, horas, em sua sede so-'

cial, à rua Tenente Silveira
n,32 (Casa Santa Catarina),
a fim de eleger a noya dire
toria, que regerá os destinos

/ da ACF no biênio"de 1956 a

195B,' .

Agora, no desejo ele melhor
sel'vir ao povo de nossa ter
ra, o Si'. Prefeito enviou à
Câmara Municipal um proje
to ele lei que dôa à Associa
ção Catarrnsnse de Medicina,
um terreno, Iocallzado ao

.ndo da Assistência Munici
pal, no Largo Fagundes, pa
ra nêle ser construída a séde
social daquela entidade e,
também, um ambulatório pa-

grama:

PEQUENAS LOCAIS
l�XPOSIÇliO DE PINTURA

.as, à rua Tiradentes n. 8,
a exposição de pintura dos
artistas conterrâneo Nilo
Dias e AldJ Beck, constando
ele 55 quadros, nos quais se

e';idenciam o talento e os do"
tes artísticos dos dois 'pií1to-
res catarinenses .

xxx

OBRAS MUNICIPAIS
A nossa reportagem apu

rou que, dentrC! de mais al-

ELEIÇÕES PRIMA-
1 RIAS DA GUATE

MALA

------�._'_._--

A partir de Janeiro, a Rá
dio Guarujá falará mais for

te para Santa 'Catarina e

para o Brasil, com 5 kilowats
na antena e frequência mo- I GUATEMALA,22 CU, P.) -

'dulada. A fim de c,omemorar A Guatemala completou, sem
tão ausplClOSO acontecimen- maiores' incidentes ontem, �

to, e'sta emissora promoverá suas las. eleições,para pre

em Janeiro próximo vindou- feitos e membros do Con-

1'0, 'um programa de autlitó- gresso desqe que foi dfn-ru
rio, do -qual l?articiparão,' é bado por movimento popular
quase certo, Angela Maria, a o \governo pró-c'omunista de,
melhor cantora de 1955, do Arbenz, em julho

.

de 1954.

rádio brasileiro, e o sempre Ainda não foram divulgados
n.plndlelo Siívio Calàas. ,Com dados oficiais, mas a rádip
a inauguração de seus novos do governo diz que o' candi
trrm:missJres, a "mais popu- dato da administração à Pre
lar" entrará em nova fase de 'feitura da Capital está com

sua carreira a serviço ela ra-'
I
grande dianteira contra o!diedifusão" barriga,-vercle. seu unico oponente, • '

diplomação poderá ocorrer

nos últimos dias des te mcs

ou principlos de janeiro, ou

seja, dentro dos proximos
quinze dias. As apurações es

tão mais adiantadas do que
em 1950. Só faltam Os resul
tados do Amazonas e do Pa
rá a esta altura.

--------------
.- -

Nossa Capitall
Osvaldo Melo

numa festa de luzes como

presente da Prefeitura à po
pulação da Capital. Que a

árvore continue iluminada,
eis nosso apelo, pois, n lí é
o ponto preferido das famí
lias, nas noites de verão. A
petizada aclara aquele iõcal
e enquanto seus pais des
cansam sob a fres.ca da fi
gueira amiga, a garotada a

proveita o tempo' em correr

desempedidamente em sua.

volta, gozando a liberdade )

que tão livremente póele
disputar. Meu apelo é o de
toda a população, Que a fi
zueira continue iluminada.
- Florianópolis, clia 29

lo corrente, assistirá a inau
;rUl'ação do imponente pré
dio da SUL AMÉRICA,' à
Praça 15. De uma rápida vi
sita feita à parte interior do
edifício, tivemos oportuni
dade de verificar o luxo ele
suas instalações. Voltare
mos após sua inauguração,
para novas apreciações a

respeito,
Na próxima semana, che

gará o chafariz luminoso
encomendado pela Prefeitu
ra para ser instalado no jar
dim da Praça Getúlio Var
gas, fronteiro ao Quártel da.
Polícia,
- Continuam os traba

lhos de aformoseamento da
Praça onde se ergue a está
tua de Fernando Machado,
já cercada de confortáveis
abr-igos de aluminio nos'

pontos de parada de ónibus.
Cogita-se e 'já está con

fecionada a capricho a res
pectiva planta, da instala
ção de um magnifico hotel
na Lagoa, que só assim, po
derá ver realizado o grande
sonho de se reservar aquele
admirável recanto de nOSS:1

Ilha como atração turistica.
A estrada está pronta. S.:i

falta o hotel. Que não de ..

more, afim ele que a tão a

pregoada campanha turisti
ca da ilha se torne realida
de,

E, assim" piano, piano, e piando piando, vamos

chegandO aos fins. O dO ano, é comum e não alegra
senão aos moços; ,o do Govêrno Bornhausen, no' en
tanto, rejubila o Estado. Mas - façamos-lhe justiça
- agora no fim estava melhorando! De fato! Lá pela_
metade, por exemplo, houve o desfalque de Chapecó:
dezenas � d'ezenas de milhões de cruzeiros! E ultima
mente - segun.do corre -'só houve um de3viozinho de
três milhêes, na D, E. R. ! Progresso, progresso!

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


